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 .ینباش اگر یحت:رمان
 

 .اینودوهشت انجمن کاربرraha1381:سندهینو
 

 .عاشقانه:موضوع
 

 .عرب پسر و دخترکرد عشق مورد در:خالصه
 

 :مقدمه
 

 ییشبا يبرا شده،دلم تنگ بود دل ته از يها خنده هام گونه رو اشک يبجا که ییروزا يبرا دلم
 يخترد بود، سنگ از دلش که يدختر يبرا شده،دلم تنگ بخوابم الیخ و فکر بدون تونستمیم که
 چرا!!شد ينجوریا شـــد؟؟چرا یچ شده،دلــــم تنگ بده یکس  به رو دلش نبود حاضر که
 رو یکس تونمینم بکنم؟؟چرا دل ازش تونمینم کنم؟چرا یزندگ اون به کردن فک بدون تونمینم

 چشامو یوقت شده شبم هر يارزو چرا دمش؟یند تاحاال که شدم یکس عاشق بزارم؟چرا جاش
 شو بهونه همش دنش؟چراید شده ارزوم تنها نمش؟چرایبب خواب تو بخوابم که بندمیم
 چـــــــرا؟ خدا گــذره؟چرایم داره گفتنا کــاش يا با میزندگ رم؟چرایگیم

 هواس میداشت علوم اول هشت،زنگ به بود مونده قهیدق ده ساعت مدرسه برم شدمیم حاضر داشتم
 رفتم و اومدم رونیب خونه از هشت ساعت.بود قهیدق پنج مدرسه تا خونه رفتم،ازیم رید نیهم

 هب شهیهم زنه،یم حرف معمول طبق داره و نشسته نژاد عبداهللا خانم دمید کالس تو مدرسه،رفتم
 .زنه؟؟یم حرف انقدرم ادم المصب ؟اخه کنن یم تحمل نویا يچطور که بودم خانوادش فکر

 
 ایرو:سمانه-
 
  بله:من-
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 دوره؟ یلیخ خونتون:سمانه-
 
 ؟یچ واسه:من-
 
 ؟يایم رید وقتا یبعض اخه:سمانه-
 
 .هست مدرسه یبغل کوچه نیهم خونمون ام،یم رید نمینب نویا نکهیا واس بابا نه:من-
 

 م؟یبخند ماهم نیبگ هست يزیچ اگه: دیپرس نژاد عبداهللا خانم خنده ریز زد سمانه
 
 .خندهیم ينجوریهم سمانه خانم نه:من-
 

 دهش مدرسه عاشق ییجورای بودن باحال یلیخ بودم کرده دایپ يدیجد يدوستا بودم هفتم کالس
 :مگفت تخته يپا برم کرد صدام اقازاده خانم بودم خونده خونه تو میداشت مطالعات دوم بودم،زنگ

 
 نخوندم

 
 . يایب دیبا 
 

 :گفت ندادم جواب دیپرس سوال دوتا رفتم
 

 زنمیم صدات گهید قهیدق ده بخون برو
 

 میزدیم حرف میداشت سمانه با نشستم رفتم
 
 نخوندم؟ ینگفت مگه:سمانه-
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 نخوندم گفتم ينجوریهم نخونم شهیم مگه:من-
 

 ؟یهست ينجوریا چرا تو دختر:سمانه–
 
 باشم؟ ينجوریا يدوسندار:من-
 
 ؟یکنیم لج معلما با چرا نبود، نیا منظورم بابا نه: سمانه-
 
 داره؟ یاشکال بزارم سرکارشون دوستدارم:من-
 
 . نه:سمانه-
 

 .زنمیم صدات االن بخون نگفتم مگه ایرو:اقازاده خانم–
 
 گهید خوندم خانم خب:من-
 

 .بپرسم تخته يپا ایب ،پاشويزد حرف فقط ك تو واال:اقازاده خانم–
 

 دادم جواب همشو دیپرس ازم رو سواال و رفتم
 

  ؟يکرد مسخره منو نخوندم یگفت ك تو:اقازاده خانم–
 

 میرفت و خورد زنگ بالخره میداشت هنر بعدهم زنگ.نشستم سرجام رفتم و ندادم جوابشو
 يازب کلش داره برداشته مویگوش بازم داداشم دمید شدم داریب که ظهر از بعد دمیخواب کمیخونه؛

 .کردیم يباز کلش و داشتیم بر مویگوش همش بود اعصابم رو یلیکنه،خیم
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 ن؟یندار يبازار،کار رمیم من:مامانم–
 
 مامانم یگوش تو داداشم.بود دهیخر خودش يبرا دیجد یگوش هی دمید اومد مامانم یوقت.  نه:من-

 :گفت بهم و کرد نصب و کلش
 

 يباز مامان یگوش تو گهید من. کن يباز خودت ای کن پاك رو تیگوش تو کلش يخوایم اگه
 .کنمیم
 

 پاك رو کلش نداشت،رفتم يکار میگوش با داداشم گهید چون دادن بهم رو ایدن لحظه اون انگار
 شکنم،اول يباز رفتم و کردم روشن مویگوش نت هست؟ يچطور نمیبب برم بزا گفتم کنم،بعد
 بودم،بچه ابادون يها بچه اسم به)کلش يتو گروه(کلن هی تو.شد عوض نظرم ،بعد ومدین خوشم

 هک دوستم( الهه دمید برداشتم مویگوش روز هی بعد نکردم يباز روز بودن؛چند یباحال یلیخ يها
 شتمبرگ بود شده کیتار هوا کمی امیب بخرم شارژ رفتم بود کم شارژم داده اس بهم.) زبودیتبر اهل

 مکن يباز کلش کمی برم گفتم شد تموم زدنمون حرف که دادم،بعدیم اس جون یال به داشتم و
 يباز هم يمهد پسرخالش و ثمیم دمید رفتم نداشتم؛ درس ادیز نیهم واسه بود مدرسه لیاوا
 .میکرد یپرس احوال و سالم کننیم
 

 داشتم، دوسش داداشم مثل بازم حال نیا با یول بود رواعصاب یـــــلیخ که يپسر ي يمهد
 کلش وت ثمیم اکانت اسم.بودم دهیند ایدن تو ثمیم داشت،مثل یبزرگ یلیخ دل که يپسر ثمیم

 ماه هی.گفت ینم نایا مامانم به و دختره کردیم فکر داداشم زدمیم حرف باهاش یوقت و بود ساپنا
 کنم يازب کلش رفتمیم که ییشتروقتایبکنم،ب دل يباز نیا از نتونستم گهید کم کم و گذشت

 کف بهش فقط چرا دونمیکنم؛نم يباز کلش نداشتم دوست نبود که ییوقتا بود؛ اونجا هم ثمیم
 گذشت تمد هیبزنم، حرف ثمیم با بود بهونه هی فقط کلش کنم يباز کلش رفتمیم یوقت کردم یم

 چوقتیه.خوشحال هم بودم ناراحت م؛همیشد دوس باهم ثمیم و من که شد یچ دونمیونم
 شقعا که یهرک بدم،به یکس به رو دلم خواستمینم چوقتیه باشم دوست یکس با خواستمینم
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 تونست که یکس بود اولم عشق ثمیم شدم عاشق خودمم که ؟االنیچ االن اما دمیخندیم شدیم
 ازمن رو یزندگ ثمیم به کردن فک بخوابم تونستمینم شبا گهیکنه،د ذوب رو بود سنگ از ك یدل

 نیا گهم شدم؛اخهیم داریب اون به کردن فکر با روزا دمیخوابیم اون به کردن فکر با شبا.بود گرفته
 .شد؟ یچ هویشدم؟ عاشقش داره؟چرا یچ پسر
 دمید رو سمانه مدرسه شد؛رفتمیم قبل روز از شتریب روز هر ثمیم به ام عالقه و گذشتیم روزا

 :ششیپ رفتم
 
  ایرو:سمانه-
 
 بله؟:من-
 
 شده؟ يزیچ:سمانه-
 
 چطور؟ نه:من-
 
 خنده؟ ریز یزنیم ییهوی روزه چند نیا چرا پس:سمانه-
 
 باشه؟ یگینم یکس به بده قول یول بگم بهت يزیچ هی خوامیم:من-
 
 قول:سمانه-
 
 .شدم دوست نفر هی با:من-
 

 نه؟ مگه يزاریم سرکارم! ؟یچــــــ:سمانه–
 
 .گمیم راست بخدا نه:من-
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 باشن؟ یک داماد اقا خب:سمانه–
 
 .شدم دوس یکی با: گفتم کردم ازدواج که نگفتم ؟يداماد اقا گمشو،چه:من-
 
 ه؟یک خب:سمانه-
 
 .هست خوزستان ش،اهلیشناسینم:من-
 
 ؟يشد اشنا باهاش شمال،چطور ما کشور جنوب ؟اونیچ یعنی:سمانه-
 
 .کلش تو:من-
 
 همه نیا شو دوس بام: گفتن بهت پسر همه نیکار؟ایچ يخوایم رو يمجاز عشق بابا برو:سمانه-

 بود؟ چشون اونا اون؟مگه چرا
 
 . ؟یفهمیم دارم دوستش سمانه:من-
 

 زدمیم حرف ثمیم با مادربزرگم،داشتم خونه رفتم و کردم عوض رو لباسام خونه رفتم ازمدرسه بعد
 نگه مدست تو رو یگوش تونسمینم بود، زده خی بزنم،دستام حرف بات بزنم زنگ خوامیم: گفت بهم
 لقبو بالخره بزن؛ حرف میابج با که: گفت اخرش. کرد اصرار یلیخ نکردم ؟قبولیچ یعنی دارم

 نگهش تونستمینم افتاد دستم از یگوش ییهوی خورد، زنگ میگوش دمید اطیح رفتم کردم
 ایند که زدمیم حرف ایدن با دادم ،جواب کنهیم دعوا باهام ثمیم: گفتم بعد کنم قطع دارم،خواستم

 :گفت
 
 بهش؟ بدم بزنم حرف ایرو با بده رو یگوش گهیم ثمیم
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 بده باشه 
 

 اون تو بود زده خی بدن ي همه ره،ینم ادمی وقت چیه رو زدم حرف ثمیم با بار نیاول يبرا یوقت
 کردم قطع بعد و کرد یپرس احوال و داد شمالم،سالم توقطب کردمیم احساس يزییپا يهوا
 ينجوریهم ساعت مین تا خونه اومدم یوقت بزنم حرف باهاش نیا از شتریب تونستمینم
 .خونه ورفتم دنبالم اومد بابام.دمیلرزیم
 

 یوقت دیلرزیم دلم بود گوشم تو همش صداش بخوابم تونستمینم بودم دهیکش دراز خوابم روتخت
 من برا یول د،ینکش طول هم قهیدودق یحت دیشا. شدمیم يجوری زدم حرف باهاش افتاد یم ادمی

 .اولم عشق يصدا بودم عاشــــقش که دمیشن رو یکس يصدا بود مهم یلیخ
 

 که و فونیا يخونمون،صدا ادیب کمیکوچ عمه بود ،قرار عموم خونه هیاروم بود رفته مادربزرگم
 .کردم بغلش ریس دل تا کردم باز رو در رفتم خودشه، دمیفهم دمیشن

 
 تو هم ام عمه و ،من بودن دهیخواب نایا مامانم بود شده ،شب بمونه خونمون شب چند بود قرار

 قرار بودن، نکرده نامزد هنوز البته زدیم حرف نامزدش با داشت ام ،عمه میبود دهیکش دراز اتاقم
 موعکس کنه، نصب رو تلگرامش بگو ایرو به: گفت بهش ام عمه نامزد.کنن نامزد ماه هی بعد بود

 .کرد اصرار یلیخ ام عمه نکردم، قبول من بفرستم
 

 یول نگفت ینم يزیچ نایا ،مامانم کنم نصب تلگرام خواستمیم بار نیاول واسه کردم قبول بالخره
 عکس کردم، نصب نشکونم و ام عمه دل نکهیا بخاطر یول کنم نصب نداشتم دوست خودم

 .کردم پاك تلگراممو بعدش وفرستاد
 
 هم ثمیم دمید کلش رفتم اومدم که مدرسه از.زدیم حرف باهاش داشت ام عمه یول دمیخواب من 

 :گفت بهم اونجاست
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 ؟يکرد نصب تلگرام

 
 .کردم پاك بازم یول اره 
 
 کسموع منم نمش،یبب یبفرست برام عکستو خوامیم کن نصب بازم ،ينداد جواب دادم یپ دونمیم 
 .فرستمیم
 

 نامزدم که گفت ام عمه دنیخواب همه که شب.نکردم قبول یول کرد، اصرار یلیخ نکردم قبول
 ودممخ کنم قبول شدم مجبور. نمیبب عکستو خوامیم کنه، نصب تلگرامشو بگو ایرو به گهیم
 .نمیبب و ثمیم عکس تا کنم نصب خواستمیم
 

 :گفت بعد فرستاد ،عکسشو بفرس عکستو گفتم دادم یپ ثمیم به و کردم نصب
 

 بفرست عکستو هم تو
 

 کمیکوچ یابج و داداشم و من عکس مامانم ،چون نداشتم بفرستم عکسمو نکهیا واس یمشکل من
 اكپ تلگرامو.میزد حرف یکم بعد فرستادم براش تلگرامش؛عکسمو لیپرفا ذاشت یم شهیهم و

 گاهن و ثمیم عکس یشخص يها لیفا زدم شدم داریب که صبح دمیخواب رفتم ومد،یم خوابم کردم
 .اولـــم عشق دارم دوست یلـــِیکردم،خ

 کجا دونستمیم بود، گرفته اول نوبت امتحانات بخاطر رو میگوش مامانم و بود اذرماه يها اخر
 مییپسردا سرجاش،امروز ذاشتم یم بعد. زدمیم حرف ثمیم با و داشتمیبرم وقتا یبعض. گذاشته

 . زدمیم حرف ثمیم با داشتم و کتابم يال گذاشتم مویگوش خونمون؛ اومده
 

 رفح دخترش دوست با داشت. نشستم روتختم منم در پشت نشسته و اتاقم تو اومد مییپسردا
 :گفت نشسته اتاقم تو مییپسردا که گفتم ثمیم به زد،یم
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 هست؟ اتاق تو یکس هم شما بجز

 
 .نه
 
 .رونیب بره دیبا نیباش اتاق هی تو باهم شهینم رون،یب بره دیبا 
 
 سطو پروندم يزیچ هی امیب راه پسرا با نداشتم شد،عادتیم حرفش دیبا دادیم ریگ وقت هر ثممیم
 :کردم صدا و مامانم و انداختم راه دعوا و
 
 .رونیب بره بگو احمق نیا به 
 

 ؟یزنیم حرف نیا با ياومد شده تموم کرده،ادم یقاط بازم نیا رونیب میبر ایب نیمب:مامانم –
 
 بلده؟؟ زدنم حرف دعوا؛ و فحش بجز نیا مگه:نیمب-
 
 !!بلدم ایچ فهمونمیم بهت شمیم بلند ای گمشو ای:من-
 

 هبچ گهی،د نیبکش خجالت هم جون به نیافتاد گربه و سگ گه،مثلید بســــــــــــه:مامانم–
 .من شیپ میبر ایب نین؛مبیستین
 
 .وونیح يبرنگرد گهید و يبر گفتم لب ریز
 

  دمااایشن:نمبی–
 
 .گفتم يبشنو نکهیا واسه بدرك:من-
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 امباب دوست زن خوندم،یم داشتم داشتم، اول نوبت مطالعات امتحان چهارشنبه روز و بود دوشنبه 
 تا سه بابام دوست ما،اون باغ بودن رفته هم ودوستش بابام و خونمون بودن اومده پسراشم و

 احوال و اومدن.  من برابر سه چثه نظر از یول هست، کتریکوچ ازم ماه چند پسربزرگش پسرداره،
 دمش مجبور ، کینزد اورد و دستش و کینزد اومد)بابام دوست بزرگ پسر( ایلیا و میکرد یپرس

 :گفت گفتم، ثمیم به یبدم؛وقت دست باهاش
 

 .بده بهم شمارشو
 

 کار؟یچ يخوایم:من–
 
  ؟يدار شمارشو یعنی پس:ثمیم-
 

 : گفتم بهش هرچقدر
 

 به من اخه وار؛ید به بکوبم سرمو خوادیم دلم شهیم ينجوریا یوقت نکرد، باور روندارم شمارش
 میصمت برام یکس ذاشتم ینم کنه،اصالیم ينجوریا نیا االن ربدهیگ بهم دمینم رو اجازه نیا بابامم

 . رمیبگ میتصم براش دیبا خودم و خودمه یزندگ: گفتم یم. رهیبگ
 
 یلو بود، يا يعاد زیچ اون يبرا دیشا ده،یم ریگ بهم یلیخ و رهینم کلش تو حرفا نیا ثمیم یول
 .نه من يبرا
 

 هی دمید برداشتم بود بیعج یلیخ شمارش زنه،یم زنگ بهم یکی دمید خوندمیم درس داشتم
 :گفت مرده

 
 .کنم کارتیچ دونمیم برسه بهت منه؛دستم زن هنوز ،اونیباش اون با يندار حق تو
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 . نیگرفت اشتباه اقا
 

 بزنه؟ حرف ترسهیصاحبش،م بده رو یگوش
 

 .یگرفت اشتباه اقا
 

 مگفت ؟ییکجا اهل دیپرس ؛ازم زدیم زنگ ينجوریهم نکرد، باور یگرفت اشتباه گفتم چقد هر
 .نزد زنگ گهید و گمیم راست دارم که کرد باور کم کم بعدش یغرب جانیاذربا

 
 بابام به دمیترسیم و بود شده 19/57 معدلم دادن، هامونو کارنامه ماه بهمن و شد تموم امتحانام

 ترس یباکل بالخره بود کم معدلم بابام نظر از چون شهیم یاعصبان دستم از دونستمی،م بدم نشون
 : گفت بابام و دادم نشونش ولرز

 
 .یکن جبران دوم نوبت دیبا
 
 :گفتیم سمانه میزدیم حرف میداشت و میبود نشسته) لدای و سمانه،نگار(دخترا با
 

 .یباش داشته دوستشون ندارن ارزش پسرا زارمویم سرکارشون فقط ندارم دوس رو يپسر چیه من
 

 زدم،بایم حرف ثمیم با تلگرام تو داشتم خونه رفتم یبزارم،وقت سرکار رو یکی برم منم زد سرم به
 دیفهم یم مامانم رفتمیم یوقت خودم شماره با ،چون بودم کرده نصب و تلگرام ثمیم ي شماره

 فوت بابام دوست نکهیا از قبل نهیانال)بابام یمیصم يها دوست از یکی پسر(شهاب دمینم؛دیانال
 .شد رنگ کم وامدامون رفت گهید اون فوت از بعد یول میداشت امد و رفت ادیز کنه
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 ساعت هی نگفتم هستم یک دیپرس هرچقدر داد، سالم اونم دادم سالم شهاب يو یپ رفتم
 : گفتم بهش بعد و گذاشتم سرکارش

 
 امیرو
 

 واقعا؟
 

 .اره
 
   بخوابم برم دیبا دارم امتحان فردا 
 
 :گفت شهاب دادم یپ بهش که فرداش.دیخواب رفت اون و میکرد یخداحافظ باشه 
 
 ش؟یاورد کجا از هست خوزستان ي شماره نکهیا
 
 .تلگرام امینم خودم ي شماره با دوستمه مال دونمینم 
 

 برات زوده هنو کنهیم یخوب کار:شهاب–
 

 موندم؟؟ بچه ينجوریهم یکنیم فکر يدید منو شیپ سال چند شهاب داداش
 

 ؟يشد بزرگ یعنی خخخخ
 

 .موندم بچه بابا نه
 يراب هم ماه وریشهر. بودم شده برتر افراد جز و رفتمیم کیمناستیژ باشگاه به التیتعط سال هر

 .میبود رفته اندوابیم به مسابقه
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 :گفت و زد زنگ بهم سویگ دوستم

 
 م؟؟یبر يایهست،م جشن هی باشگاه تو
 
 .کردم قبول کرد، اصرار یلیخ چون یول برم نداشتم دوست 
 
 .باشگاه رمیم دارم که بگم بهش تونستمینم نیهم واسه و بود شده بحثمون ثمیم با 
 
 :گفت یم ثمیم
 

 .برو بعد بگو بهم ،قبلش يریجام هر
 
 .بگم بهش تونستمینم میبود کرده قهر که االن یول
 

 !!  یابج:داداشم–
 
  جونم:من-
 
 کجاست؟ تیابج گهیم)کلش تو ثمیم اکانت(ساپنا:داداشم-
 
 .باشگاه رهیم دوستش با داره بگو:من-
 

  باشه:داداشم–
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 ازهاج ازش تونستمینم و بودم قهر خب یول شد یم یاعصبان دستم از دونستمیم( گفت؟ یچ:من-
 ) رمیبگ
 
 .نگفت یچیه: داداشم-
 

 دبو ادیز معصومه و من سن چون بودن اومده يادیز يادما باشگاه میرفت باهم و اومد سویگ بالخره
 .میبر رو حرکاتمون مینتونست بودن، هم پسرا و
 

 : گفتم مامانم به خونه اومدم ساعت سه دو بعد
 

 .بهت دمیم بعد کنم، يباز باهاش لحظه چند فقط بده مویگوش
 

 :گفت مامانمم
 

 .بعد بخون درساتو اول
 

 .گرفتم مویگوش رفتم بعد و خوندم درسامو
 

!! ردهک فوت ثمیم يبابا نوشته ها بچه از یکی دمید کنم يباز کلش رفتم یوقت شد، ینم باورم
 مبود ناراحت یلینداد،خ جوابمو دادم یپ بهش تلگرام تو هرچقدر کنم، کاریچ دیبا دونستمینم
 .کنم کاریچ دیبا دونستمینم
 

 .دمیخواب ،رفتم دهینم جواب گهید دمید دوازده ساعت
 

 شده اشک پر نداده؛چشام جواب یول خونده هامو یپ ثمیم دمید مدرسه، برم شدم داریب که صبح
 :گفتم دادم،بهشیم یپ بهش داشتم ينجوریهم بود
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 و شتمنو گهید زیچ چندتا بعدش.بده جوابمو فقط کنم،یم قبول یبگ یهرچ کنم،یم یبگ يهرکار

 .فرستادم
 
 :داده یپ ثمیم دمید اومدم که مدرسه از
 
 .دمیم یپ بتونم وقت هر بزنم حرف روز چند تونمینم میدار ادیز ،مهمون شلوغه سرم نروزایا
 

. خونمب و درسام تونستمیبشه،نم جدا ازم است بهونه دنبال و شده تموم یچ همه گهید کردمیم فکر
 .کردمیم هیگر فقط و دمینخواب رو شب

 
 کردمیم فکرو نیهم منم بشم ثمیم عاشق نکهیا از قبل نا؛یا و دروغه يمجاز عشق بگن ایلیخ دیشا
 خوب باهام بازم بودم، عاشقش که شد يپسر همون بازم ثمیم گذشت که روز چند!! نه االن یول

 .هست هامون دعوا بود خوب از ،منظورم میکردیم دعوا ماهمش البته. بود
 

 گور یراه ارزو نیا با کنم فکر م،هــهینکن دعوا هم با ثمیم و من روز هی فقط روز هی موند دلم تو
 .واال!!شمیم
 

 ما خونه تو رو جشن شد ،قراريخواستگار انیب ام عمه يبرا قراره امروز و دیرس موعود روز بالخره
 يها مراسم ای یعروس.(باال ي طبقه برن تونستنیم ناهار يبرا مردا و بود دوطبقه رن،چونیبگ

 .)نبود جداجدا یعنی گرفتن؛یم جشن جا هی زنا و مردا کردا، ما يخواستگار
 

 مامانبزرگم ییپسردا و عموبزرگم برادرزن شدیم ام عمه اومدن،نامزد مهمونامون ظهر12 ساعت
 سال هی دوتاشون هر که ترایم خالش و نیاسر عموم دختر بود م؛قراریبود لیفام جا چند از یعنی

 ي قهیجل و یمشک شال هی با بودم دهیپوش رنگ سبز بلند لباس هی ان،یب هم بودن بزرگتر ازم
 :گفتم ثمیم به يخواستگار مراسم از قبل بودم، کرده شیارا کممی،یمشک

www.98iiA.COM /RAHA1381/  17 
 

http://www.98iia.com/


 

نودهشتیا من کاربرانج **RAHA1381** ینباش اگر یحت   

 
 . کنم شیارا خوامیم
 

 :گفت نکرد،بعد قبول اولش
 

 .کنمیم قبول شرت هی به
 

 نیا از. (هن ای کردم شیارا ادیز نهیبب بفرستم واسش و رمیبگ عکس شمیارا از که بود نیا شرتشم
 شدمیم ناراحت درسته دادیم ریگ بهم یوقت ومدیم خوشم هم ومدیم بدم هم ثمیم يها ردادنیگ
 .)مهمم واسش دنیفهم یم چون شدمیم خوشحال طرفم هی از یول
 
 ينامزد چون بودم مجبور اما بپوشم يکرد لباس نداشتم عادت اومدم نییپا یکی یکی ها پله از

 پام ریز لباسم ها پله وسط میرفت باال ها پله از باهم و کردم روبغلشون ترایم و نیاسر بود، ام عمه
 .ها پله به خورم سر با بزارم و پام یکیاون خواستم یوقت موند

 
 .يبر راه باهاش یستین بلد االنم یپوشینم يکرد لباس که انقدر حــقته،: نیاسر- 
 

 اد؟یب خواستگار برام بپوشم يکرد لباس ها شما بابا،مثل نه:من–
 
 ؟يبنداز یترش يخوای؟؟میچ پس:نیاسر-
 
 .خوبم ينجوریهم من! چه؟ تو به:من-
 

 شیپ ناهار،منم يبرا باال طبقه رفتن ،مردا گرفتن لمیف و کردن هم دست رو انگشترا نکهیا از بعد
 دمید هک کنم عوض برم شدم بلند.زارهینم لباسام دمید بخورم غذا خواستم نشستم ترایم و نیاسر
 :گفت کرد صدام نیاسر
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  کجا؟؟

 
 .کنم عوض لباسامو رمیم: من-
 

 کوتاه کیتون هی رفتم نبودم راحت کنم کاریچ خب.کردن مسخرم و خنده ریز زدن دوتاشون هر
 شال هی با و يا سرمه تنگ شلوار هی با دمیپوش بود مردانه راهنیپ هیشب شتریب که رنگ يا کافه

 .ششونیپ اومدم و دمیپوش يا سرمه
 

 چه؟؟ینپ پروپات به ستین بلند یلیخ گمیم:ترامی–
 
 منض در پوشم،یم ينجوریا دارم دوست ن؟یدیم ریگ بهم فقط ن؟کهیبکن نیندار يکار شما:من-

 . بدم؟؟ جواب بهت دیبا که یشوهرم ای یمامانم ای یبابام مگه
 
 :گفت ام رفتن،عمه اونا بعدش و میدیرقص یکم ناهار از بعد  
 

 .بفرست برام رو جشن يها عکس گهیم پرهام
 

 شباها که هست ثمیم ي شماره نیا که افتاد ادمی!! نه یــیوا فرستادم براش تلگرام تو عکسارو
 :داد یپ بهم)ام عمه نامزد(تلگرام،پرهام رفتم

 
 نبود؟ 0901اولش خودت ي شماره ه؟مگهیک ي شماره نیا-
 

 : گفتم بهش نیهم واسه نکردم دایپ يزیچ
 

 .کنم پاك رفت ادمی تلگرام، رفت من یگوش با روز اون مهیهمکالس ي شماره
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 .درازه گوشام منم اره گهیم دلش تو االن دونستمیهـــه،م
 یکس زدم رو دوم ي طبقه فونیا بودم؛ شده خسته یلیخ مدرسه تو خونه، رفتمیم داشتم

 .نداد جواب یکس اما زدم هم رو سوم ي طبقه فونی،ا میدار مهمون برنداشت،حتما
 

 دمید رفتم باال ها پله از یشد،وقت باز در و زدم و موتیر بود، شمیپ نگیپارک موتیر خداروشکر
 رو یگوش بود؛ کرده میقا مویگوش مامانم که ییجا ورفتم برداشتم و ست،شارژکنین خونه یکس

 کرده نصب ثمیم ي شماره با که یتلگرام(بزنم؛ حرف ثمیم با یکم تلگرام برم خواستم برداشتم
 شماره با و بودم کرده پاك بودم اورده باال به ام عمه نامزد پرهام شیپ که يگند اون بعد رو بودم

 .)تلگرام رفتم خودم ي
 
 رستادهف برام عکساشو از ستایب از شتریب دمیشا ای ستایب کی،نزد ثمیم ي عمه پسر يمهد دمید

 : دادم یپ ،بهش
 

 ؟يفرستاد و همش ایموند؟ تیگالر تو يزیچ گمیم ،يمهد داداش
 

 .دادم یپ بهش دید یوقت
 
 . ياوووو سالم: گفت بهم 
 
: تگفیم بهم شهیهم نیهم واسه و دونستیم هم ي،مهد بودم متنفر تینها یب کلمه نیا از

 .ياووو
 

 هی نجاستیا زد،جالبشیم زنگ و دادیم یپ بهم همش بود برداشته ثمیم یگوش از شمارمو يمهد
 شیابج مثل و من بودم مونده هنوز. دارم دوست: گفتیم مدت هی بعد. یابج: گفتیم بهم مدت

 !!گهید یچ هی ای دونهیم
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 :گفتمیم بهش چقد هر

 
 . کشهیم منو نهیبب بابام نده یپ نزن زنگ بهم يمهد داداش 
 
 و دمکر نصب شماره کردن مسدود برنامه هی بعد و کردم بالکش تلگرام تو! شنوا؟ گوش کو یول 

 .دهیم یپ نه زنهیم زنگ نه گهید دمیکردم،د واردش رو يمهد ي شماره
 

 مامانم از که ییزایچ یوقت... بود مامانم خورد زنگ خونه تلفن که زدمیم حرف ثمیم با داشتم
 فتهر هم اونا بود، شکسته دستش و بود خورده سر برف يرو شد؛مامانبزرگم اشک پر چشام دمیشن

 کرد صدام مامانم کنم؟ کاریچ دیبا مدونستینم. مامانبزرگم دست عمل يبرا يخو شهر بودن
 :گفتم لحظه چند ،بعداز

 
 بله؟

 
 .میایم رید ما عموت خونه يبر دیبا 
 

 !ترسمیبرم؟م يچطور یتارک نیا تو اخه
 

 بود کیتار جا افتادم،همه راه به زدمیم حرف ثمیم با داشتم که يهمونجور و دمیپوش لباسامو
 من يشانس خوش از و بود کترینزد خونشون که عموم اون ي خونه رفتم نمیبب خوب تونستمینم

 اون ،از دوره که اونا ي خونه عموم؟ یکیاون ي خونه برم يچجور االن خدا يوا. نبودن خونه
 !!خلوت هم کهیتار هم کوچشون گذشته

 
 که ییصدا هر دمیترسیم یلیخ یلیخداوک اما نکنم بلند سرمو و بزنم حرف ثمیم با کردم یسع

 .گشتمیبرم و رفتمیم مرگ مرز تا دمیشنیم
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 سروقت رفتم بعدش خوردم و عموم،شام ي خونه دمیرس ادیب سرم ییبال نکهیا بدون خداروشکر

 ).بود ورموند يالیفام از یکی الدیم( زنهیم زنگ بهم داره بازم یعوض الدیم نیا دمید میگوش
 

 دمید. شهیم مزاحمم گفتم و دادم ثمیم به اورده؟؟شمارشو کجا از شمارمو نیا موندم من اخه
 :داد اس بهم الدیم
 

 ؟؟يدار پسر دوست پس
 
 :ودب گفته ثمیم به الدیم الده،یم شهیم مزاحمم و زنهیم زنگ بهم که یاون دونستمینم مدت هی تا
 

 :ددا اس بهم الدیم.الدهیم اقا نیا دمیفهم مدت هی بعد. کنهیم ولت هستم یک من بدونه اگه ایرو
 
 اد؟؟یم وشتخ نیا هیچ از تو نش؛یبب بفرستم برات رو ثمیم عکس تلگرام ایب ایرو 
 

 بدم اس بهش تونستمیم ،کاش بدم دستش آتو نداشتم ،دوست دادم ینم رو الدیم جواب اصال
 :بگم

 
 الدیم: گفتن یم المونیفام ي همه سرت؟ پشت يحرفا همه نیاد؟ازایب خوشم تو هیچ از اخه

 .کشه،دزده خطرناکه،چاقو
 
 ثمیم يمو تار هی نبودم حاضر بودم متنفر ازش من ی،ول بود پیخوشت و خوشگل یلیخ انصافا یول 

 .کنم عوض الدیم با رو
 
 :گفت و کرد دمیتهد الدیم
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 .اب؛ رو زمیریم تو پته کجاست، اهل گمیم ،يپسردار دوست گمیم بابات به رمیم 
 

 :دادم اس بهش و ارمیب دووم نتونستم اخرش
 

 .ستین مهم برام بکن، يخوایم یغلط هر
 

 تو و اب رو ختیر یم پتمو شخود قول به چون کنم، یخط خط رو اعصابش ادیز خواستم ینم
 یسال چهار. بود هیهمسا نایا الدیم پدربزرگ ي خونه با مونیقبل ي رفت،خونه یم ابروم لیفام
 :الدگفتیم،میبود رفته خونه اون از شدیم
 

 اسهبودو کرده دعوا شییدا با نا،خودشیا و اومده خوشش ازم و دمید مییدا هیعروس لمیف تو عکستو
 .یعروس بود ومدهین نیهم

 
 ژشار برام يرسه؟پاشدیم دهنت به دستت تو بگه ستین یکی هاخ فرستاد، شارژ برام چندبار

 نبود الدیم از يخبر گهید و گذشت ماه هی. کردم یم بارش فحش مدل همه مدل ؟؟تویفرستیم
 .بودم شده راحت یلیخ
 

 راه تو ه؛یاروم میرفت فرناز عمو زن و عموپدرامم و مامانم با دیجد سال دیخر يبرا و بود ماه اسفند
 :دیپرس مامانم هوی که زد،یم حرف فرناز عمو زن برادر پسر موردخدمت در داشت مامانم

 
 خدمت؟؟ رهینم چرا الدیم یراست

 
 :دوگفتیپر پدرامم عمو دهن از 
 

 .دارن فیتشر زندان الدیم اقا
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 با مامانم و عمو زن میبود نشسته جلو پدرامم عمو و من.بود فرنازم عمو زن پسرخواهره الدیم
 .بودن نشسته عقب بودن،هم ساله3 دوتاشون هر که ایرون دخترعموم و)کمیکوچ یابج(رها

 
 و حرفش دید فرنازمو عمو زن جلو ي نهییا از یوقت که بزنه حرفشو هیبق خواست عموم
 .بود لیذل زن یلیخ عموم چارهیب.خورد

 
 هب خبرو نیا تر زود چه هر خواستمیم کردن، یم اب قند لویلوکیك دلم تو داشتن انگار موقع اون

 شده من مال ایدن کل لحظه هی يبرا انگار یــیبدم،وا ثمیم
 میبر گفت بودن؛عموپدرام شده بسته گهید پاساژا ي بودوهمه شده شب هیاروم میدیرس یوقت

 خونه میرفت یم،وقتیکن قبول میشد مجبور ؛ماهميگرد پاساژ میایب فردا و عمومسعودم هخون
 هس مسعودم هست؛عمو زندان تو الدیم ك گفتم ثمیم ب و برداشتم رو میگوش ي؛زود عمومسعودم

 برم نداشتم دوس اصال نیهم بود؛واس تر کیکوچ ازم سال دو دختربزرگش و داشت دختر تا
 ستهخ گفتن نایا مامانم خوردن ازشام بعد بودم نشسته کالفه بزارم سرکارش نبود یخونشون،کس

 اتاقا وت م؛چونیکن يکارگر قراره کنهیم فک ندونه یک هر هــه میدار کار یکل فردا و میبخواب و میا
 نیسرا شهیکنن،هم بتیغ نامیا مامانم و دمیخوابیم مردا شیپ من دیبا معمول طبق نبود جا

 مخ رو مداشت دوس یول بخوابم هال تو برم دیبا اخرش دونستمیم نکهیا با کردمیم دعوا یکل مسئله
 صب ات شب چارهیب نزاشتم بزنم حرف ثمیم با گفتم نمیهم واسه کنم کاریچ دونستمیباشم؛نم
 دوس ك بگم بهش شدم مجبور نمیهم واسه و بود کرده خشک من کنار جاشو هم رستوپ بخوابه

 دواجاز بام خوادیم بود گفته و دوسداره منو ك بود گفته پرستو ب بار چن پرستو ییدارم،دا پسر
 اهر اون ب زدم و خودم یول ناراحته دمیفهم کردم نگا رو پرستو یبودم،وقت نکرده قبول منم کنه
 رو شب شد؛بالخرهیم بابام ییدختردا پرستو نداشتم،مامان دوسش بود یزورک مگه اخه خب

 مانتوسرمه هی يگرد پاساژ میبر میشد اماده صب زدم حرف باهاش تاصب و بخوابه مثیم نزاشتم
 فتادما ثمیم ادی بعد رونیب بودم ختهیر شالم از کردم درست موهامو دمیپوش یاب شلواروشال با يا

 کنم؟واسیم درس و موهام ينجوریا سین ثمیم ك ییجا برا چرا دوسنداشتم؟پس و ثمیم من مگه
 ارسو رفتم کردن غرغر یکل با رشالمیز گذاشتم و کردم جمع کنن؟؟موهامو نگام هییبق نکهیا

 و بود کوتاه ،مانتوم!!شدم ينجوریا چـــرا ك دادم یم فحش خودم ب دلم تو همش شدم نیماش
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 لباس ينجوریا چرا مردا گفتم یم شهیهم بپوشم لباس ماد مث نداشتم عادت تنگ شلوارم
 بنده چیه نشون خدا مامانم اما گفتینم يزیچ اصال م،بابامیبپوش لباس دهیپوش دیبا ما و پوشنیم

 همغاز ي داخل بود پر پر دستام بودم کرده دیخر یکل!! نگو ك داشت یششم حس ي!! نده يبشر
 چشاش رنگ يا قهوه يموها بلند قد کرد یم نگام یلیخ بود توش پسره ي میشد یفروش فیک

 وتاهک قدم دمیرسیم هاش شونه باال تا فقط شدم رد جلوش از یوقت بود بلند قدش بود يا قهوه هم
 تو رها رونیب میاومد مغازه از یوقت و دیخر فیک ي خودش واس بود،مامانم بلند قد اون یول نبود

 ور رها دست و مغازه داخل رفتم منم رفتن اونا ایب بعد اریروب رها برو گفت مامانم بود مونده مغازه
 مبرگشت دستم تو گذاشت يزیچ هی یکی دمید اومدم یم رونیب مغازه از داشتم یوقت و مگرفت

 نگارا شده نوشته توش شماره دوتا و کارته هی دمید کردم نگاه دستمو یوقت بود پسره هموم دمید
 بزن،من زنگ ك گفتیم بهم داشت ابرو و چشم با پسره و رفتم رونیب مغازه از!بوده خودش مغازه
 فیک متیق تا کردم نگاش بپرس و فیک نیا متیق گفت بهم مامانم یوقت فقط بودم نکرده نگاش

 یلیخ خواد؟یم جرئت مگه بود؟هـــه کرده دایپ یجرئت نیهمچ يچجور دونمینم بپرسم رو
 یغلط هر دیبا یلخوشگ نکهیا واس ه؟حاالیک کرده فک وونیح ي پسره بود شده خورد اعصابم

 عداب تا فمیک تو گذاشتم نشه عیضا مامانم جلو نکهیا واس شو شماره!! ؟واالیبکن خواست دلت
 رستهد خونمون میبرگرد گفت عموپدرام. افتادم راه کردم بارش فحش یکل نکهیا دور،بعد بندازمش

 بانک کارمند سرکارش رفت یم دیبا عموپدرام چون میبود مجبور یول بود يادیز راه
 ازب رو بودم دهیخر ك ییالیوسا نکردم حوصله بودم شده خسته یلیخ خونه میدیرس12ساعت.بود

 .دمیخواب بعد و کردم فک ثمیم ب یتخت،کم رو افتادم ها جنازه مث و فردا واس گذاشتم کنم
 میبر(:) گفت بودن؛عموپدرام شده بسته گهید پاساژا ي بودوهمه شده شب هیاروم میدیرس یوقت

 خونه میرفت یم،وقتیکن قبول میشد مجبور ؛ماهميگرد پاساژ میایب فردا و عمومسعودم خونه
 عمو(.)هست؛ زندان تو الدیم) که(ك گفتم ثمیم ب و برداشتم رو میگوش يزود)،( ؛ عمومسعودم

 اصال نیهم) يبرا(واس(.)بود؛ تر کیکوچ ازم سال دو دختربزرگش و داشت دختر تا سه مسعودم
 (.)بزارم سرکارش نبود یخونشون،کس برم نداشتم) دوست(دوس

 
 یکل رداف و میبخواب و میا خسته) (:)گفتند(گفتن نایا مامانم خوردن ازشام بعد بودم نشسته کالفه

 طبق نبود جا تاقاا تو م؛چونیکن يکارگر قراره کنهیم) فکر(فک ندونه یک هر) ،(هــه میدار کار
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 عواد یکل مسئله نیا سر شهیکنن،هم بتیغ نامیا مامانم و دمیخوابیم مردا شیپ من دیبا معمول
 خم رو داشتم)دوست( دوس یول(!)  بخوابم هال تو برم دیبا اخرش دونستمیم نکهیا با(.) کردمیم

 صب تا شب چارهیب نزاشتم)،( بزنم حرف ثمیم با گفتم نمیهم واسه کنم کاریچ دونستمیباشم؛نم
 بگم بهش شدم مجبور نمیهم واسه و بود ردهك خشک من کنار جاشو هم پرستو بخوابه)صبح(

 منو) که(ك بود گفته پرستو)به( ب بار) چند(چن پرستو ییدارم،دا پسر) دوست(دوس) که(ك
 (.)بودم، نکرده قبول منم) ،(کنه ازدواج)من با( بام خوادیم بود گفته و)داره دوست( دوسداره

 
 مگه اخه خب(.) راه اون)به( ب زدم و خودم یول ناراحته دمیفهم) ،(کردم)نگاه( نگا رو پرستو یوقت

 ثمیم نزاشتم رو شب شد؛بالخرهیم بابام ییدختردا پرستو( ِ ) نداشتم،مامان دوسش(!) بود یزورک
 (.) يگرد پاساژ میبر میشد) آماده(اماده) صبح(صب(.) زدم حرف باهاش)صبح( تاصب و بخوابه

 
 رونیب بودم ختهیر شالم از کردم درست موهامو(.) دمیپوش) یآب(یاب شلواروشال با يا مانتوسرمه هی
 (...)افتادم ثمیم ادی بعد)،(
 

) تسین(سین ثمیم)که( ك ییجا)يبرا( برا چرا ؟پس)نداشتم دوست(دوسنداشتم و ثمیم من مگه
 و کردم جمع کنن؟؟موهامو نگام) هیبق(هییبق نکهیا) واسه(کنم؟واسیم درس و موهام ينجوریا

 فحش خودم) به(ب دلم تو همش شدم نیماش سوار رفتم کردن غرغر یکل با(.) رشالمیز گذاشتم
) مثل(مث نداشتم عادت تنگ شلوارم و بود کوتاه ،مانتوم!!شدم ينجوریا چـــرا ك دادم یم

 (.) بپوشم لباس) آدم(ادم
 

 صالا م،بابامیبپوش لباس دهیپوش دیبا ما و پوشنیم لباس ينجوریا چرا مردا گفتم یم شهیهم
 داشت یششم حس)هی( ي!! نده يبشر) یبن( بنده چیه نشون خدا مامانم اما گفتینم يزیچ

 !!نگو) که(ك
 

 رهپس) هی(ي) ،(میشد یفروش فیک مغازه)کی( ي داخل(.)  بود پر پر دستام بودم کرده دیخر یکل
 قهوه هم) چشماش(چشاش رنگ يا قهوه يموها بلند قد(.)  کرد یم نگام یلیخ بود)داخل( توش
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 هکوتا قدم(.) دمیرسیم هاش شونه باال تا فقط شدم رد جلوش از یوقت بود بلند قدش)،( بود يا
 میاومد مغازه از یوقت و دیخر فیک) هی(ي خودش) واسه(واس بود،مامانم بلند قد اون یول نبود

 (.)ایب اربعدیروب رها برو(:) گفت مامانم(.) بود مونده مغازه تو رها رونیب
 

 اومدم یم رونیب مغازه از داشتم یوقت و گرفتم رو رها دست و مغازه داخل رفتم منم) ،(رفتن اونا
 گاهن دستمو یوقت بود پسره)همون( هموم دمید برگشتم(!) دستم تو گذاشت يزیچ هی یکی دمید

 و رفتم رونیب مغازه از!بوده خودش مغازه انگار شده نوشته توش شماره دوتا و کارته هی دمید کردم
 امانمم یوقت فقط بودم نکرده نگاش بزن،من زنگ) که(ك گفتیم بهم داشت ابرو و چشم با پسره
 نیمچه يچجور دونمینم بپرسم رو فیک متیق تا کردم نگاش بپرس و فیک نیا متیق گفت بهم

 بود؟ کرده دایپ یجرئت
 

 خواد؟یم جرئت مگه هـــه
 

 ه؟یک کرده فک وونیح ي پسره بود شده خورد اعصابم یلیخ
 

 !!؟واالیبکن خواست دلت یغلط هر دیبا یخوشگل نکهیا) خاطر به(واس حاال
 

 نکهیا دور،بعد بندازمش بعدا تا فمیک تو گذاشتم نشه عیضا مامانم جلو نکهیا) واسه(واس شو شماره
 .افتادم راه کردم بارش فحش یکل
 

 دیبا عموپدرام چون(.) میبود مجبور یول بود يادیز راه درسته خونمون میبرگرد گفت عموپدرام
 نکردم حوصله بودم شده خسته یلیخ خونه میدیرس12ساعت.بود بانک کارمند سرکارش رفت یم

 رو افتادم ها جنازه)مثل( مث و فردا)واسه( واس گذاشتم کنم باز رو بودم دهیخر) که(ك ییالیوسا
 .دمیخواب بعد و کردم) فکر(فک ثمیم)به( ب یتخت،کم
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 دمید دمیرس که مدرسه شدم،به مدرسه یراه و بود قهیدق12/20دم،ساعتیپوش رو مدرسه فرم
 بهشون خودمو و برداشتم بزرگ بزرگ يها نشستن؛قدم گوشه هی لدای و نگار و الین و سمانه

 :گفتم و رسوندم
 
 !!ها بچه سالم-
 
 !شده؟ يزی،چیخوشحال خانوما،چقدرم خانوم ســـالم:گفت یترک به لدای
 
 شده؟؟ یچ یدونیم اره-
 
 شـــده؟؟ یچ:سمانه-
 
 !!شتونیپ اومده خوشگل هی-
 
 !!مارو کرده گمـــــشو،مسخره:الین-
 

 يا يعاد زیچ مینداشت یمشکل چیه یبودم،ول کرد من فقط نشونیب و بودن ترك ها بچه ي همه
 و طمتوس ینی،بییطال يموها و ابرو و مژه با یاب چشم دختر هی نگار.داشتم شون دوست یلیبود،خ

 رپشتپ یکمان يها ابرو با یمشک چشم دختر هی الین.بود خوشگل ی،خــــــلیصورت یگوشت يلبا
 کم يها ابرو با يا قهوه چشم دختر هی سمانه.تداش یمتوسط قد و دیسف پوست و یمشک

 یخوب یلیخ يبود،صدا تر بلند ها ما به نسبت قدش و بود رهیت کمی پوستش پشت،رنگ
 يها داشت،چم يادیز يها خاطرخواه که خوشگل یــــــلیخ دختر هی لدای.بودم داشت؛عاشقش

 یم شناختمشینم اگه داشت ییکوچولو ینیپشت،ب کم و منظم يها درشت،ابرو و يا قهوه
 رنگ کم يا قهوه يچشما من......اما و داشت یخاص فرم هی بدنش و بلند کرده،قد عمل حتما:گفتم

 يها هست،مژه ها يمصر يچما مثل چشمات:گفتیم بهم شهیهم دوستم اسما ده،هـــهیکش و
 یم بلند یلیخ زدمیم ملیر کمی یوقت اما شد یم دهید کوتاه بودن بور چون یول داشتم يبلند
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 هبود زرد موهات رنگ يبود بچه یوقت گهیم بور،مامانم يموها و متوسط ینیساده،ب يها شدن،ابرو
 زن هـــه دارم ییکوچولو يلبا هست، يا قهوه االن و شده رهیت کم کم زمان مرور به یول

 یم یلیخ صورتم فرم به حال نیا با یول. بزرگتره ایرو يلبا از ساله5 بچه هی يلبا: گهیم عموفرنازم
 .اومد

 
 :گفتم م،کهیدیخند یم و میگفت یم میداشت

 
 بپوشم؟؟ یم،چیدعوت یعروس شام امروز ها بچه-
 
 رنگش؛خوبه؟؟ هم شال و رنگ کم یصورت يها ،پوتیزرشگ تنگ ،شلواریزرشگ يپالتو:سمانه-
 
 ؟؟یبپوش يخوا ینم که يکرد نظرم،لباس به اره:لدای
 
 بابا نه-
 
 :گفتن نگارم و الین
 
 .بپوش رو نایهم اره-
 

 شیارا و ها ناخون دارن دمید که بودم سادهیوا جلو من.... میشد جمع صف تو همه و خورد زنگ
 .کنن یم چک رو...و ها بچه

 
 .کردم شروع رو یبازرس بازم رین،مدیکن نگاه ها بچه-
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 چشماش ریز که یخط و ملیر داشت خنده،سمانه ریز زدم دمید که يا سهنه سمتشون،با برگشت
 و هاش الك نگارم و کردیم کوتاه ناخوناشو ریگ ناخن با داشت لدایکرد، یم پاك رو بود دهیکش

 :زد داد لدای.کرد یم نگاشون تعجب با هم الیکرد،نیم پاك
 
 !!ــــشیشدم،اخ تموم منکه-
 
 .زمیعز ینباش خسته-
 

 تو اومد ینیحس م،خانمیداشت یاضیر اول زنگ.کالس میرفت و شدن تموم هم سمانه و نگار بالخره
 .زاشتمیم سرکارش یلیخ شییکالس؛خدا

 
 زودگذر يها لذت درستونه،به مونهیم براتون که يزین،چیبخون درس خوب ها بچه:ینیحس خانم
 خوندن درس اب ن،سرتونوینکن گرم نایوا ساپ وات و نستاگرامیا و تلگرام با سرتونو نین،نرینبند دل

 .....و خوام یم براتون نارویبهتر و نیدخترام مثل هام ن،شمایکن گرم نایا و ورزش و
 
  
 
 .يخورد ،سرمونو گهید بسه میدیفهم باشه بابا-
 
 ياپ رفت بچه از یکیکرد، دییتا حرفمو و دیخند هم سمانه.بشنوه سمانه فقط که گفتم يجوری

 :گفت ینیحس ،خانم کرد حل رو ها نیتمر از یکی و تخته
 

 با. گفت یچ دمینفهم بعد و بهم ندن ریگ انیم نایا و اداره رم،ازیبگ عکس هی سایوا همونجا زمیعز
 گرفت یم عکس نیتمر و دختره از داشت و کرد بهمون پشتشو و برداشت ییها قدم ناز و عشوه

 :گفتم يبلند يصدا با.شد تلگرام وارد و خورد دستش هوی که
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 ست؟؟ین تلگرام نیا خانم يوا
 

 هبگ سین یکی هوا،اخه رو رفت سرجاش،کالس نشست رفت بعد و کرد نازك چشم هی کردو نگام
 زم؟هـــوم؟یعز يریم چرا خودت

 
 نیا گها ییومدن؛واین هنوز یول دنبالم انیب نایا مامانم بود م،قرارهیدار ینید االن و گذشت دوتازنگ

 و خورد در به يا تقه.نخوندم یچیه نیهم واسه برم قراره ؟گفتمیچ تخته يپا کنه صدا منو زنه
 :گفت و کرد نگاه یهاشم خانوم به بود یهشتم يها بچه از یکیشد، درباز

 
 .کنم صداش امیب گفت ریمد خانم و دنبالش اومده پارسا مامان خانوم-
 
 خانوم؟ ایرو نیبر نیخوایم کجا ؟یچ درسش پس وا-
 
 .کردن دعوت یعروس هم رو نایا اونجا،مامانم میبر قراره کردن عمل رو پسرعموم خانوم-
 
 ؟يریم چرا تو خب-
 
 .میبمون اونجا یعروس بخاطر شبم هست،قراره گهید شهر هی تو خونشون خانوم-
 

 .رفتم و کردم یخداحاظ ها بچه برم،با که داد تیرضا شدو تموم سواالش بالخره
 

 ثمیم هب و برداشتم و میکردن،گوشیم نگام داشتن دایبد دیند بود،مثل رفته سر حوصلم...اوفــــــ
 کاریچ داره احمق نیکم،اینزد اومد پسرا از یکی که زدم یم حرف باهاش داشتم و دادم اس

 اهنگ مویگوش صفحه داشت زد؛پسرهیم حرف خانم هی با داشت و بود بهم پشتش کنه؟مامانمیم
 یصندل هی برو، و کولت رو بزار دمتو و دارم پسر دوست که نهیا منظورم دیفهم یوقت کردیم

 .نشست دورتر رفت و برداشت
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 زمیعز سالم-
 
 شناسم؟؟یم رو شما من دیببخش سالم-
 
 شما؟ و ارزوام من نه-
 
 .تمیخوشبخ. هستم ایرو-
 
 م؟یبرقص میبر يایمنم،م-
 

 يکرد مخصوص کرد،رقص یم فرق یفارس يها رقص با ما يها برم،رقص نداشتم دوست
 یم همو ي کهیکوچ انگشت هم جوون و ریپ و مرد و زن و خونه یم يکرد اهنگ م،خوانندهیدار
 .رقصن یم يکرد و کنن یم درست بزرگ یلیخ ي رهیدا هیو رنیگ
 
 .رهیم ابروم کنمیم یقاط امیستم،مین بلد ادیزم،زیعز نه-
 
 ؟یستین کرد مگه وا-
 
 .نایا و برقصم ندارم دوست ادیز یهستم،ول-
 
 واسه بود،پس سادهیوا جلوم بود اومده شیپ کمی که يا پسره همون شیپ رفت خانم ارزو دمید

 باهام رهیبگ دستمو ادیب داداشش برقصم برم خواستیکرد،م اصرار نقدریا دختره نیهم
 .باش الیخ نیهم به برقصه؛هــــــه
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 تاالر کینزد یلیم،خیشد نایا عموم ي خونه یراه زن هم به حال يها نگاه یکل و شام از بعد
 .ستشین دمید و نیاسر اتاق تو رفتم.بود

 
 عمو زن-
 
 زم؟؟یعز جونم-
 
 کجاست؟ نیاسر-
 
 ش؟یدیند تاالر اومد نایا اش خاله با تو بخاطر نمیاسر عه-
 
 .دمشیند نه-
 

 کنم؟؟ کاریچ االن اوفــــ
 چرا نجامیا که نرفته؟من من بخاطر مگه موند؟ کجا دختره نیا گذشت،پس ساعت،دوساعت هی

 با پسرعموهامم و زدن،داداشمیم حرف داشتن عموم و بابام و عموم زن و مامانم. اه گرده؟ یبرنم
 شیپ دوهفته ادی هویزدم،یم حرف ثمیم با معمول طبق داشتم منم بودن شده مشغول وتریکامپ

 پام؟ ریز گذاشتم و غرورم کردم؟چرا یحماقت نیهمچ افتادم،چرا
 

 هم تو میمامانبزرگت ي خونه ما نوشته کاغذ هی رو مامانم دمید اومدم که درسهم از شیپ دوهفته
 یکل.نایا مامانبزرگم خونه رفتم و برداشتم مویگوش و دمیپوش و لباسام.  اونجا ایب کن عوض لباساتو
 رامتلگ برم سر هی اتاق،خواستم تو رفتم بعد و کردم یپرس احوال و سالم همشون با داشتن مهمون

 :کرد صدام مامانم که
 
 .ببر هارو ینیریش کن،بعدش تعارف ببر هارو ییچا ایب-
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 .گهید اومدن مامانش ست؟بخاطرین مامانش ببره،مگه ام عمه خب-
 
 .ایب شو ،بلند!کنمیم کارتیچ یدونیم خودت ااونج امیب نزن،نزار حرف ادیز-
 

 :داده یپ بهم تلگرام تو شهاب دمیاتاق،د تو برگشتم و کردم رو ییرایپذ
 
 سالم-
 
 ؟یخوب سالم-
 
 ؟يچطور ،تویمرس خوبم-
 
 خبر؟ خوبم،چه منم-
 
 ا؟یرو- 
 
 بله؟-
 
 م؟؟یبزن حرف ينجوریهم قراره شهیهم-
 
 !!یگیم یچ دونمی؟نميچجور-
 
 سالم یگیم تو بعد امسل گمیم ،من میزن یم حرف که هربار ،خبیشیم ،ناراحت يا بچه گمیم-

 !ما زدن حرف شد نمیا. يبا ؟نهيندار ي؛کاری؟سالمت خبر چه خوبم منم یخوب بعدش
 
 م؟یبگ دیبا يا گهید زیچ خب-
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 ؟یناراحت ایال،رویخیب-
 
 چطور؟ نه-
 
 بهم؟ بگو سته یکنم،مشکلیم احساس-
 
 ؟ینتون یول یبگ یکی به رو يزیچ هی يبخوا شده تاحاال-
 
 ؟یبگ یک به رو یچ يخوا یم حاال اد،خبیب شیپ یکس هر يبرا ممکنه خب-
 
 کار؟یچ يخوا یم-
 
 کنم؟ کمک بهت بتونم دیشا خب-
 
 ؟یکن کمک خودت به يخوا یم-
 
 افتاده؟ یاتفاق ام خانواده ي؟برایگیم يدار یچ ایرو-
 
 .ندارم خبر ازشون اصال بابا،من نه-
 
 ؟ییکجا-
 
 ؟یچ مامانبزرگم،تو خونه-
 
 .دوستام از یکی ي خونه وانیمر اومدم منم-
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 .بگذره خوش اهان-
 
 .ينر ییباشه،جا میبزن حرف امیم گهید ساعت میبرم،ن دیبا ایرو-
 

 مامانم شیپ چون بزنم حرف باهاش تونستمینم که رفتم یم ،اگه خونه رفتن یم داشتن نایا مامانم
 :گفتم مامانم داشتم؛بهینم نگه دستم تو رو یگوش ادیز نایا
 
 .امیم صبح بمونم،فردا نجایا امشب شهیم-
 
 !بمون بعد من به بده تو یگوش-
 
 بهت؟ دمیم فردا بمونه امشب بزار مامان-
 

 یگوش با. مامانبزرگم ي خونه موندم منم و برد رو مینداشت،گوش دهیفا کردم اصرار چقدر هر
 :دادم اس شهاب به مامانبزرگم

 
 .گهید روز هی يبرا بزار بزنم حرف تونمینم نمیهم ي،برا خونه برد خودش با رو میگوش مامانم-
 
 .بعد يبرا باشه پس خب -
 
 .يبا ها يند هست،اس مامانبزرگم یگوش نیا-
 
 .ریشبخ باشه،چشـــم-
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 مکافات یکل با بگم، بهش رو یچ همه خواستمیبگم،م بهش زد سرم به خونه رفتم که فرداش
 :دادم یپ بهش تلگرام تو و کردم دایپ مویگوش

 
 يارب نیاخر نی،ایدونیم که دونمیبگم،م بهت نتونستم وقت چیه یلو داشتم دوست یبچگ از-

 .زنم؛خدافظیم حرف باهات که هست
 

 چه اصال تو بابا بگه ستین یکی اخه....داشتم دوست یبچگ ؛از هـــه.دمیخند خودم به دلم تو
 یول! کنم له پام ریز رو غرورش خواستم یم فقط اومد ینم خوشمم ازش یحت ؟يدار بهش یحس

 .کردم یم يباز خودم غرور با داشتم بچگونم يکارا نیا با من افسوس
 
 یترک کردم،هم نگاه رو بود هیترک ساخت که لمیف هی بعد خوندم رو درسام اومدم که مدرسه از

 . دمیخواب رفتم لمیف شدن تموم از بعد.یاستانبول یترک هم بودم بلد ياذر
 

 یلیخ بودم دهیکش دراز ينجوریبود،هم صبح ازدهی کردم نگاه و بود،ساعت اعصابم رو مامانم يصدا
 :گفت یم که دمیشن رو مامانم يصدا دفعه هی.اومد یم خوابم

 
 ؟ییتو ؟شهابیخوب سالم-
 

 بهم رو ها حرف نیا دخترت گهیم مامان به داره نکنه. شدم زنده و ،مردمییتو شهاب:گفت یوقت
 دیبا دونستمینم بود زده خی دستام. گهید گفت بهت منم يکرد اصرار خودت خب اوفـــ!! گفته

 داره هنوزم مامان دمید رفتم و شدم بلند جام از. نگه مامانم به يزیچ کردمیم کنم،خداخدا کاریچ
 .شد تموم زدنشون حرف گذشت سال چند مثل من يبرا که قهیدق چند از بعد. زنهیم حرف باهاش

 
 بود؟ یک مامان-
 
 .بود شهاب-
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 گفت؟ یم یچ-
 
 .بزنه حرف باهام خواستیم هست،مامانش روشن میگوش نهیبب زده زنگ گهیم-
 
 من دمکر غلط بگم ایخدا.نگو یکس به بودم گفته شهاب به ؟منیچ بگه يزیچ مامانش اگه نه يوا
  ؟؟یبخش یم رو
 

 رفتم و کردم استفاده فرصت از زد،منمیم حرف باهاش داشت و زد زنگ شهاب مامان به مامانم
 :داده یپ بهم دمید انه؟ی داده یپ شهاب نمیبب رفتم و کردم م،روشنشیگوش سراغ

 
 ...و میبزن حرف زنمیم زنگ بهت تونستم اگه بعدا!.....بگم یچ-
 

 یگینم یول یبگ بهم يخوایم يزیچ هی تو بود داده ریگ کنه مثل شیپ شب دو کهیمرد هـــــه
 :دادم یپ بهش.کنه کارتیچ بگم خدا بگم؟ یچ: گهیم االنم

 
 ؟يزد زنگ مامانم به چرا.....شد تموم نزن زنگ-
 
 .بزنه حرف باهاش خواستیانه؟می روشنه شیگوش نمیبب بزنم زنگ مامانت به گفت مامانم-
 

 از دانشگاه تو يپاشد تو اونوقت شدن جمع مامانت بر و دور برادر خواهر همه اون هــــــه
 نهروش دیدیم زدیم زنگ خودش نه؟خب ای روشنه شیگوش ینیبب مامانم به يزد زنگ کردستان

 !!کنه کاریچ بگم خدا غرورتو اون!! باشه؟واال خاموش مامانم یگوش دیبا چرا اصال انه؟خبی
 

 ثمیم به کارم نیا با دارم؛من دوست که گفتم ینم بهش و کردمینم کارو نیا چوقتیه کاش
 :داده اس بهم ثمیم دمید.بودم کرده انتیخ
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 ؟يدینم جواب چرا-
 
 .نیهم يبرا شهیم دیسف اش کنه،صفحهیم هنگ میگوش-
 

 .اومد بالخره خانوم نیاسر دمید مین و دوازده ساعت
 
 يکرد پهن دمیشا ایگه؟ید ياومد یم يکرد یم پهن هم رو خانوم عروس و اقاداماد يجا گمیم-

 ؟ياومد
 
 .اومدم و کردم زحمت رفع منم بخوابن تخت رو خوانیم دمید کنم پهن خونشون زم،رفتمیعز نه-
 

 نگاه ساعت به لحظه هی. گفت یم اون گفتم یم منم زد حرف یعروس ي درباره کرد شروع بعدش
 دم؟ینخواب شب من یعنی!! نداره امکان نه بود صبح هشت میکرد

 
 ؟یشینم داریب_
 
 بخوابم؟ تونم ینم لمیتعط ؟روزيدار کارمیبخوابم،چ بزار مامان اوف-
 
 .میبر ما دار نگهش شو شده،بلند داریب بازار،رها میر یم میدار)داشمدا(انیرا و من-
 
 .برو کارتون؛ ي شبکه بزن خب-
 
 ؟یچ افتهیب ها پله از بره شه،اگهینم-
 
 .شدم،اه داریب بابا باشه-
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 میرفتن؛گوش انیرا با خوابم ینم گهید شد مطمئن مامان یوقت و شستم و صورتم و دست و رفتم

 مدید که زدم یم حرف باهاش داشتم و داده یپ بهم دوستم سما دمیتلگرام،د رفتم و برداشتم رو
 !!فرستاد چشم کریاست جفت هی برام شهاب

 
 :دادم یپ! ینیانال دونم یم نکهیا یعنی
 
 سالم-
 
 ؟یسالم،خوب-
 
 خوبم-
 
 گذره؟یم خوش التیخبر؟تعط چه-
 
 .بهتره بابا،مدرسه نه-
 
 !بره یم خوابت کالس سر خوبه؟همش کجاش مدرسه-
 
 خوبه؟ کجاش خونه تو ییتنها االن خب -
 
 ..نایا و پارك نیرن،بریب برو دوستات با خب-
 
 کنن، یم نگات یچشم چهار رونیب يزار یم پاتو ؟تایشناس ینم رو شهرمون يادما انگار هــــه-

 .ارنیم در برات حرف تا صد
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 کنن؟ینم نگات که ینباش خوشگل اگه-
 
 .الیخیب-
 
 .نمشونیبب زودتر چه هر خوامیشده،م تنگ دوستام يبرا اومدم،دلم روزید منم-
 

 کنم؟ کاریچ ياومد که ياومدم،اومد روزید گهیمهمه،م برام یلیخ انگار هـــــه
 
 ششون؟یپ يرینم چرا خب-
 
 .شهیم نگران مامانم رونیب هست،برم يسور چهارشنبه امروز اخه-
 
 ؟يدیم گوش رو مامانت حرف یعنی-
 
 نکنم؟ گوش يدار انتظار معلومه،-
 
 .برگشتن زود نقدریا چرا نایا اوفــــ! هیک نمیبب شد،رفتم بلند اف اف يصدا هوی
 
 بله-
 
 ؟ینیب ینم ریتصو تو رو تیخوشگل نیا به داداش تو یعنی-
 
 خوشگله؟ کجات تو سوخته اهی،س!!!یخوشگل و تو-
 
 .سوخته اهیس یگفت بهم بازم گمیم ادیب بابا بزار-
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 ؟!اهیس مونی؟میستین اهیس مگه-
 
 .نمیبب کن باز و در-
 
 .جــــون انیرا کنــم باز موقع اون دینوکرتم،شا یابج ایرو کنم،بگو ینم باز نوچ-
 
 .کن باز و در ینوکرم یابج ایرو-
 
 .ینوکرم دونمیزم،میعز دونمیم-
 

 در و اتاقم رفتم زود نمیهم يکردم،برا یخط خط رو اعصابش یلیخ االن دونستم یزدم،م رو دکمه
 دیبا برسه بهم دستش اگه االن یعنیگفتم، بهش اهمیس مونیم و سوخته اهیکردم؛س قفل و

 .بخونم فاتحمو
 
 :گفت یم و زدیم داد در پشت از انیرا
 
 .نمیبب کن باز و در-
 
 .نوکــــــرم ن،باشهینکش خجالت هـــا،اصال نیبگ نیدار اگه ن؟یندار يا گهید امر-
 
 !کشمت یم برسه،زردکــــــ بهت دستم بخدا-
 
 خاطربود،ب اهیس کمی پوستش نمیهم يبرا کرد یم يباز دوستاش با و کوچه تو رفت یم ادیز انیرا

 یم ،بهم زرد پوستم و بود بور موهام من نکهیا بخاطر اونم. سوخته اهیس:گفتم یم بهش نیهم
 .زردکـــ:گفت
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 یراه بستم،و یاسب دم معمول طبق رو موهام و دمیپوش رو میاب شلوار و شال و يا سرمه مانتو
 خونه تو رو روزش هر بخاطرش اش داره،نوه یشانس چه مامانبزرگم.شدم نایا مامانبزرگم ي خونه

 يارک اصال)بابام مامان(مامانبزرگم.کنه یم صبح اونا ي خونه تو هم رو شبش و کنه یم شب اونا ي
 اونا ي خونه تو روز هر نمیهم اومد،بخاطر ینم در صداش يکرد یم يکار هر و نداشت ادم به

 .بودم
 

 ام لهبودم،حوص نکرده يباز بود وقت یلیخ کنم يباز کلش کمی نداد،رفتم جواب دادم یپ ثمیم به
 .یجهان گپ برم کمی بزار:گفتم و رفت سر

 
 ها بچه سالم-
 

 داشتن هم هیبق و کرد یم پیتا رو یته نیحس اهنگ کرد شروع شونیکی و کردن سالم همشون
 :کردن یم یهمراه

 
 )کردم بغلت ایرو:یته نیحس(
 
 بندند نفست به نفسام حتما بغلت گذرهیم خوش 

 کردم بغلت بود سردت یوقت یزندگ سخته يسرما تو
 امیدن خوبه تو با ایرو ایرو
 آسمونام تو تو با ایرو ایرو

 بود من با تو حس همش عمرم همه انگار
 بود دنیرس تو به واسه فقط نفسم هر
 بود کم کمبود تو با

 روز هر گذشتیم خوش
 یقبل روز از عاشقتر روز هر

 بدجور مجنون من یلیل تو انگار
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 شده بلندتر رامونیمس شده تر محکم دلم تو جات
 شده رنگتر پر گهید مونینقاش رفتن نیب از ایاهیس
 امیدن خوبه تو با ایرو ایرو
 آسمونام تو تو با ایرو ایرو
 

...... 
 
 .ممنونم یــــلیها،خ نیکرد حفظ همتونم... ماشاا-
 
 .یابج میکن یم خواهش-
 

 !!نشد یبخونه،ول برام رو اهنگ نیا ثمیم داشتم دوست شهیهم
 
 قبول مه ها بچه هیبق و کردم قبول من ه؟یچ م،نظرتونیبزن گروه هی تلگرام تو:گفت ها بچه از یکی

 کردم؛بهش اد رو ها بچه از یکی و زدم)معروف يها باز کلش:(اسم به گروه هی و تلگرام کردن؛رفتم
 .کرد قبول کن،اونم اد تو هم رو ها بچه هیبق:گفتم

 
 :داد یپ بهم دمید که میزد یم حرف ها بچه با گروه تو میداشت

 
 ؟یسالم،خوب-
 
 ؟يچطور خوبم،تو سالم-
 
 .خوبم منم-
 
 کنم؟ ادت يخوا یم کلش يها بچه با میکرد باز گروه هی ثمیم-
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 .نمیبب کن اره،اد-
 

 ي شماره موقع اون کردم اد گروه تو و کردم ویس رو پسره اون ي شماره یوقت که افتاد ادمی تازه
 یم و میو یپ اومدن یم گروه يها بچه از یبعض......کردم؟ یغلط چه خدا يوا.افتهیم براش منم

 ثمیم دمید.... رفتن یم و اره:گفتم یم منم...؟يدار پسر دوست:گفتن یم بعد...؟يدیم اصل:گفتن
 :گفت بهم و داد لفت گروه از بعد و کنهیم دعوا ها بچه از یکی با داره

 
 .رونیب ایب هم دادم،تو لفت گروه از ایرو-
 
 رون؟یب امیب يگروهم،چطور ریمد من ثمیم اما-
 
 .رونیب ایب نزن بهم رو اعصابم ایرو-
 
 اس بهم و رونیب رفته تلگرام از دمید.دادم لفت گروه از نمیهم بخاطر و شده یعصبان دونستم یم

 :داد
 
 .گفتم بهت یوقت تا تلگرام نرو و رونیب ایب تلگرام از ایرو-
 
 .باشه-
 
 .نرو بفرست،تلگرامم برام رو اد،اونیم کد هی برات االن-
 
 ؟یکن هک تلگراممو يخوا یم-
 
 اره-
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 دعوا باهاشون رهیم میو یپ اومدن گروه يها بچه از یبعض نهیب یم رهیم االن خدا يوا
 يزیچ کنه یم دعوا االنم خب.کنهیم دعوا باهام کنم پاکش و تلگرام برم کنم؟اگه کاریچ!کنهیم

 .....و رونیب اومدم بعد کردم پاك رو اونا و تلگرام رفتم! شهینم
 
 تلگرام؟ نرو نگفتم بهت من مگه-
 

 :دادیم اس بهم داشت همش
 
 ....تو ایرو.... نرو؟تو نگفتم مگه ایرو-
 
 تهنتونس یکس کنم؛تاحاال تحمل تونستم یداد،نمیم بد يها فحش بهم ينجوریهم داشت ثمیم

 گمن یچیه تونستم ینم...شد اشک پر چشمام که شد یچ دونمینم.....بزنه حرف ينطوریا باهام بود
 رفتم و شارژ تو گذاشتم رو ی،گوش کنم تحمل تونمینم گهید دمید....بده فحش بهم ينطوریا اون و
 بخاطر کردم؟هوم؟ کاریچ من چرا؟مگه خدااا چرا....کردم یم هیگر داشتم بلند يصدا با.....اطیح
 نکارویا شه ناراحت خواستم ینم نکهیا بخاطر من....تلگرام رفتم نکنه دعوا اونا با نره نکهیا

 تو زمیبر و نمیبش ينطوریهم تونم ینم.....کرد بارم اومد در دهنش از یچ ؟هریچ اون یول....کردم
 ...خودم

 
 هشیهم که يدختر منم؟؟ نیا یعنیکردم، نگاه خودم به نهییا تو و خونه رفتم قهیدق چند از بعد

 يکرد باهام رو نکارایا چرا! کرد؟ ینم فکرم کردن هیگر به یحت وقت چیه و دیخند یم
 ثم؟چـــــرا؟یم
 

 ازشب فرستاده؛موندم فحش برام بازم ثمیم اومده،حتما برام امیپ دوتا دمید و برداشتم رو میگوش
 نه؟ ای کنم
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 :کردم یروپل) عادت:باران(اهنگ
 

 لحظه هی کن صبر نرو ينجوریا نه
 شه تر آهسته رفتنت تا بزار

 روزه دو یکی يخوایم تو دونمیم
 شه قطع شهیر ز رابطه تمام

 خواستت نهیسنگ بده مهلت من به
 ترس نیا به یکم کنم عادت بذار

 يکرد رو یداشت یهرچ خوب که تو
 درس نیا به يداد امتحان یراحت چه

 نبودت وقت کنم عادت دیبا
 لحظاتش و سخت يروزا نیا به
 سال چند تا تو از بعد ینیبب خوامیم
 اثراتش با تو درد مونهیم
 نبودت وقت کنم عادت دیبا
 لحظاتش و سخت يروزا نیا به
 سال چند تا تو از بعد ینیبب خوامیم
 ....اثراتش با تو درد مونهیم
 

 ثمیم که هست تلگرام کد همون بود؛حتما عدد تا چند شیکی، کردم باز رو ها امیپ بالخره
 :بود ثمیکردم،م باز رو یکیاون.گفت

 
 ...خوام یم خودمم،معذرت گفتم بهت ید،هرچیببخش-
 
 اس بهم داره بازم دمید.کرد له پاهاش ریز رو غرورم ؟اونيچطور روبدم؟اما جوابش یعنی
 بخوامم...رهینم ادمی چوقتیه...بخشم ینم وقت چیه یول. دمیبخش: گفتم و دادم رو جوابش.دهیم
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 هک چرا؟تو ایشد،خدا اشک از پر چشمانم کردم،بازم احساس گلوم تو ینیسنگ هی بازم....تونم ینم
 ؟يکرد نکارویا چرا فم،پسیضع یدون یم
 

 يتو....فیضع گهید يدخترا نبود،مثل گهید يدخترا مثل که بودم ییقو يدختر ظاهر در
 من بودنم،اما دنم،رفتارام،سنگدلیپوش لباس دونستن؛ یم پسر هی مثل رو من همه المونیفام

 ....بودم فیضع یلیخ من....نبودم ينطوریا
 بخاطر ثمیم و من يدعوا اون از خونمون؛بعد اومدن نایا ام خاله و گذره یم نوروز دیع از روز هی

 ینک گوش حرف ي بچه کنم،چه پاك کرد مجبورم ثمیم یعنیبودم، کرده پاك رو تلگرام؛تلگرامم
 :گفت و شمیپ اومد)بزرگم ي خاله دختر(الریا!! من شدم

 
 ؟يبد نشونم رو ثمیم عکس شهیم-
 

 بولق رو کس چیه حرف که یمن! شمیم کیکوچ موقع اون تلگرام؟ برم زارهینم ثمیم بگم؟بگم یچ
 نیا از....دیجد يایرو نیا از متنفرم....کنم یم قبول مقااح لمث گهیم ثمیم یچ هر االن کردم ینم
 اه...متنــــفرم کنم گوش رو یکس حرف که

 
 .هست تلگرامش لیپرفا يندارم،رو رو عکسش هم يگالر ،تو کردم پاك رو تلگرامم-
 
 .کن نصب رو تلگرامت خب-
 
 .تونم ینم-
 
 تلگرام؟ يبر زاره ینم ؟خالهیتون ینم چرا وا-
 
 .بابا نه- 
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 کیرتب رو دیع االن هام یهمکالس و دوستام کنم، نصب رو تلگرامم خوامیم:گفتم ثمیبهم و رفتم
 .کن پاك بازم کن،بعد نصب زود:گفت بعدش یول نکرد قبول اولش.بدم رو جوابشون دیگفتن،با

 
 :داده یپ بهم شهاب دمید و کردم نصب رو تلگرام

 
 .مبارك دتیع سالم-
 
 پاکش یعنی دادم جواب رید اگهکنم، یم پاك رو تلگرامم من شهاب....مبارك هم تو دیع سالم-

 .دیکردم،ببخش
 
 فعال اها،باشه-
 

 و کردم پاکش بعد و دادم الریا نشون رو ثمیم وعکس دادم رو هام یهمکالس و دوستام جواب بعد
 مثیم با داشتن) خالم دختر یکی اون(الیا و الریا دست دادم رو میگوش و شستم اروه وهیم رفتم
 .زدن یم حرف

 
 بطر یب يحرفا یکل و رهیم دونستم یم و بود حسود یلـــــیبود؛خ تر کیکوچ ازم سال سه الیا

 یاعصبان ثمیم اومدم و شستم هارو وهیم نکهیا از بعد زدم یم حدس درستم.....زنه یم ثمیم به
 اشتباهه وکارم ام بچه من گفتم من هـــه...بود گفته ثمیم به خواست یم دلش یچ هر الیا...بود
 ...حرفه یم تا ده با يروز کنه ول رو نیا خالم بخدا یزنم،ول یم حرف ثمیم با که

 
 نداره لیفام کم مامانمم... کردن،ماشاا یم شب الیفام ي خونه تو رو خدا روز هر نایا مامانم

 ي عالقه مورد روز بالخره.رفتن ینم ادیز نیهم بخاطر و بودن گهید شهر هی تو بابام يالیفام...که
 مییدا ي خونه اومدم معمول طبق ما؛امشبم باغ میبر قراره و هست عتیطب روز د،فردایرس من

 و مهسا و مهنوش و ماین و یمان و نیمب و من و نجایا امیم عتیطب روز به مونده روز هی نا،هرسالیا
 هک ترسناك يها لمیف و میمون یم داریب تاصبح هستن مییپسردا و ییدختردا همشونم که مهال
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 و ردهک ازدواج ستش،مهنوشمین و خدمت رفته نیمب امسال م،امایکن یم نگاه و هست بزرگترا يبرا
 يبرا هیاروم رفتن و کرده دعوت مهنوش پدرشوهر هم ماین و ممییدا و مییدا ه،زنیاروم رفته
 هم مهال و بزرگتره ازم سال سه مهسا...شیریس یمان و مهال و مهسا و موندم من یعنی....فردا

 و)مامانم مامان(مامانبزرگم مراهوه برداشتم و میگوش....تره کیکوچ ازم چهارسال هم یمان و دوسال
 رفح ثمیم با تا کلش رفتم و کردم روشن و میگوش....کمیکوچ ي خاله ي خونه میرفت مهال و مهسا

 .خودمون ي خونه بود مونده هم شارژر و بود کم یلیخ بزنم،شارژم
 
 .کنم دعوا کممی خب.  جانم:بگم من کنه یم صدام یوقت داشت دوست ثمیم
 
 ا؟یرو-
 
 ها؟-
 
 ایرو-
 
 هوم؟-
 
 ایرو-
 
 هااا-
 
 ایرو....کوفت-
 
 بله؟-
 
 ایرو...کوفت-
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 جونم-
 
 ؟يریم راه اعصابم رو چرا-
 
 .ادیم خوشم-
 
 !دهیم یفیک چه کوفت گمیم بهت یوقت یدون ینم-
 
 ها؟ بلدم رنگارنگ يحرفا بابا،منم نه- 
 

 :گفتم و کردم صدا رو مهال
 
 .کن دایپ برام شارژر هیشه،یم تموم داره شارژم مهال- 
 
 باشه-
 
 میگوش و اورد شارژر هی رفت مهسا.مییدا ي خونه میبرگشت بعدش و کردم شارژ کمی خالم شارژر با

 .....شارژ به بزنه تا گرفت رو
 

 شهینم شارژ نیا ایرو:مهسا
 
 چرا؟ وا-
 
 دونم ینم-
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 خاموش که االناست...بود شده خراب شارژش يجا و یگوش تو بود گذاشته اشتباه رو شارژر مهسا
 ممامانبزرگ یگوش تو گذاشتم و اوردم در رو کارتم میشد،س خاموش میگوش بالخره....اوفـــــ...بشه

 :بود دوستش نمك داد،فکر جواب گهید نفر هی.زدم زنگ ثمیم به و
 
 ثم؟یم به نیبد رو یگوش شهیم-
 
 .زدن زر به کرد شروع دیشن صدامو تا
 
 یم ناراحتش چرا ه؟یچ اف یج ه؟یچ اف یب دونست ینم اصال ثمیم ؟يکن یم دعوا ثمیم با چرا-

 ؟یکن یم دعوا باهاش خره،چرا یم یچ خره،همه یم خره،لباس یم شارژ برات اون ؟یکن
 
 یگوش! بخره زیچ همه نیا برام بخواد حاال بودم دهیند رو ثمیم بارمی حاال تا سرم،من تو خاك وا
 دونه دونه رو موهات برسه،اون بهت دستم ثمیم یعنیبود، خراب یلیخ کردم،اعصابم قطع رو
 !گفته ایچ دوستش به رفته کهیمرد.کنمیم
 

 خفهبکش، نشونیب نفسم هی بابا بگه ستین یکیزد، زر دوستش نیا زدم،بازم زنگ بهش بازم
 .کشتم رو دوستش انگار...نگو که زدیم حرف دتندتن انقدر واال!ینش

 
 ثم؟یم نیبد رو یگوش شهیم-
 
 .زنم یم حرف دارم-
 
 .ثمیم بده رو یگوش گفتم-
 
 .زنمیم حرف دارم گفتم منم-
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 .بهش بده رو یگوش شو خفه-
 
 شم؟ خفه-
 
 .اره-
 
 :دادم اس ثمیم به...زد،اوفــــ حرف بازم نیا خدا يا
 
 تمسین اونجا خرم،خوبهیم یچ خرم،همهیم خرم،لباسیم شارژ ایرو يبرا:یگفت دوستات به یرفت-

 .دمیخر خونه براش:یگفت یم هم موقع اون کنم فکر
 
 ....و اورد در حرف خودش از و گرفت رو یگوش نگفتم،خودش بهش حرفارو اون من ایرو-
 

 منم و کرد یم اماده رو فردا يها لیوسا داشت د،مهسایخواب یمان د،بعدشمیخواب مامانبزرگم
 اومد،مهسا يم خوابم یلیدادم،خ یم اس بهش صبح پنج ساعت زدم؛تا یم حرف ثمیم اب داشتم

 .داریب مهال و من و بود دهیخواب
 
 مهال-
 
 بله؟-
 
 .ادیم خوابم-
 
 .صبحه پنج اد،ساعتیب خوابت دمیبخواب،با خب- 
 
 .دیخواب ایرو: بگو بده اس ثمیم به تو ایب-
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 .باشه-
 

 احساس بوسه،درستم یم رو گونم داره یکی کردم احساس. دمیخواب و مهال دست دادم رو یگوش
 .بود ،مهال کردم

 
 بوسه؟ یم رو من یکی یوقت ادیم بدم چقدر یدون ینم مگه ؟یکن یم کاریچ احمق-
 
 کنم؟ کاریچ من.گفت اقاتون خب-
 
 .نمیبب تــــو،گمشو با کنه یم غلط اقام؟اقام-
 
 هم.ببوس من يبجا رو ایرو رتبود،صو گفته بهش ثمیم:گفت یم راست چارهیخوندم،ب امارویپ

 نقطه دونست یم مهال....ببوسه رو صورتم وادبخ یکس بودم متنفر....یعصب ،هم بودم خوشحال
 يبرا....بودم یقلقلک یلیخ بزنه،چون دست شکمم به ای ببوسه رو صورتم یکی که نهیا ضعفم

 موقع اون و....زد یم بهم ینوک هی دیبا شدیم رد کنارم از یبودم،هرک شده هسوژ لیفام تو نمیهم
 ....شد یم خورد اعصابم تینها یب که بود

 
 الاومد؛مه یم خوابم یلیخ میدیرس یباغ،وقت میرفت و دنبالمون اومد بابام و میشد داریب9 ساعت

 :گفت بهم
 
 .میبزن قدم کمی میبر شو بلند-
 
 !ها خوشه دلت بابا برو-
 
 .سرجاش ادیم م،حالتیبزن قدم کمی میبر خب-
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 .سرجاشه من حال واال-
 
 .ها گمیم ثمیم گه،بهید شو بلند-
 
 ؟یگیم رو یچ هـــــه،-
 
 .داد بهت فحش یکل دمیبوس رو صورتش یوقت شبید ایرو گمیم-
 
 .دمیم فحش بهش زنممیم حرف باهاش یوقت من خب-
 
 ؟یگیم یچ مثال-
 
 .گمیم بهت ایب يشد ده،بزرگیم ریش يبو ،دهنتيا بچه هنوز ساله،تو18+-
 
 !ها بزرگترم ازت دوسال رفته ادتی انگار!زی،عز میبر باهم شو ادهیپ اوه-
 
 .یبیب يندار تو که عقله ست،موضوعین سن موضوع-
 
 .يومدیم بدو بدو بود نجایا ثمیم اگه نکن؛االن گه،نازید شو بلند مرض-
 
 .نکن شک!صد در صد که اون-
 
 .میبر شو بلند يدار دوستش شو،اگه بلند ثمیم جون-
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 مامان اگه گهیم اسمشم حاال نده؟هـــوم؟ قسم رو ثمیم جون نگفتم بهت صدبار من مگه وونیح-
 ؟یچ دیشن یم
 
 .بردار کارتتم میشو،س بلند-
 
 انا؟یاح خودت رو يبنداز يخوایم کارتو میاها،س-
 
 .نباشه کارت تو-
 

 :گفت بهش و) مامانم مامان(مامانبزرگم شیپ رفت مهال دمید و شدم بلند
 
 .کننیم کاریچ نمیبب بزنم زنگ مامانم به بده تویگوش مامانبزرگ-
 

 :مامانبزرگم
 
 .زننیم حرف دارن و نشستن االن اونام ما ،مثل کننینم یکارخاص-
 
 .خب شده تنگ مامانم يبرا دلم مامانبزرگ-
 
 .ها ینکن تموم ا،شارژمویب باشه-
 
 .زنهیم زنگ خودش مامانم زنمیم نه،تک-
 
 .باشه-
 

 :گفت بهم مهال.داشت یبرنم زدمیم زنگ ثمیم به م،هرچقدریشد یراه و اورد رو یگوش
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 .بود داریب صبح تا ده،اخهیخواب حتما-
 
 .بشنوم و صداش خوامیبشه،م داریب دیبا-
 
 ؟يریمیم يرونشنو صداش-
 
 چه؟هوم؟ تو به-
 
 .ارشیب زود:گفت مامانبزرگ نم،یبب بده رو یگوش-
 
 .دیببخش بابا باشه-
 

 .دهش دارهیب خواب از تازه بود بود،معلوم گرفته برداشت،صداش اقا زدن زنگ بار چند از بعد بالخره
 
 سالم-
 
 ؟یخوب ؟يسالم،چطور-
 
 ؟يبود دهیخوبم،خواب-
 
 .اره-
 
 .کردم دارتیب دیببخش-
 
 .الیخیب-
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 کردم؟اوفـــــ یخواه معذرت چرا کردم،پس دارشیب خودم دهیخواب دونستم یم که هـــــه،من

 !کنم یم کاریچ دارم دونم ینم! منم نیا واقعا
 

 یم حرف و میزد یم قدم باهم بود،کاش شمیپ االن زدم،کاش یم حرف ثمیم با و زدم یم قدم
! دوررر انقدرم المصب اخه شد؟ یم کم تیبزرگ از يزیچ واقعا نه شد؟یم یچ مگه ایخدا م؛یزد

 .افتادن یم هم يرو شهر دوتا هر یکن تا وسط از رو رانیا نقشه
 

 صداش،خنده بودم،عاشق شدم،عاشقش یم يجورید،یچیپ یم گوشم تو صداش و دیخند یم یوقت
 .گفتناش دارم هاش،دعواهاش،دوستت

 
 :گفت و کرد صدام بابام

 
 .نایا عموت شیپ میریشو،م نیماش سوار ایب-
 
 .باشـــه-
 

 هی دمبو دهینپوش م،مانتویکن يباز بالیوال و فوتبال عموم با بود قرار بودم،چون حال خوش یلیخ
 بود تنگ یلیخ که رنگ کم یاب شلوار هی با بودم دهیپوش بود بلوز هیشب شتریب که يا قهوه کیتون
 .کنم يباز فوتبال ریس دل تا تونستم یم لباسا نیا با ولی،ايا قهوه شال و
 
 از بود پر بود، مونده باز مهسا و مهال و من دهن یــــید؛وایکش طول ربع هی اونجا تا ما باغ از

 وهمشون بمونه سرم رو تارمو هی زاشت ینم بود نجایا اگه ثمیم اومدم خودم به هویخوشگل، يپسرا
 عموم که نایا عموم شیپ نشستم.شدم ادهیپ نیماش از و کردم جور و جمع بخدا،خودمو دیکش یم

 :گفت
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 .میکن يباز فوتبال میبر شو بلند ایرو-
 
 .کنهیم درد پام عمو نه-
 

 تا بگو يدار جرئت اگه کنه،البته دعوا باهام ثمیم ترسم یم بگو! کنه یم درد پات ات عمه جون اره
 .کنه گورت به زنده بابات

 
 ؟يشد ریپ کنه؟ یم درد چرا-
 
 .میکن یم يباز گه،بعداید الیخیب عمو-
 
 .میکن يباز يایب دیبا نه-
 

 يباز فوتبال میداشت.بشم بلند شدم مجبور و کرد دراز سمتم به رو نبود،دستش بردار دست رینخ
 از رفتم سوخت یم یلیخ صورتم صورتم؛ تو خورد کرد،درست شوت رو توپ م،عموپدرامیکرد یم
 یم بود شده اشک پر بودم،چشمام شده قرمز لبو نی،ع کردم نگاه رو صورتم نیماش ي نهییا

 .شد ینم که نایا يجلو یول کنم هیگر خواستم
 
 .گهید ایب ایرو-
 
 .اومدم-
 

 یم بهم که ییاونا به دلم دن،تویخند همه من دنید با ششونیپ رفتم و کردم پاك رو چشمام
 هک پسرهم تا چند. شدم کردن يباز فوتبال مشغول بازم و دادم رنگارنگ فحش تا چند دنیخند

 دمکر نگاشون چپ چپ.دنیخند یم بهم داشتن بودن نشسته هاشون خونواده با تر طرف اون کمی
 يباز داشتن بازم و کردن جمع رو شون لوچه و بود؛لب بدتر هم کتک و فحش تا صد از نگاهم نیا
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 اوفـــــ.یتماشاچ اونام و کنیباز هم ما هست باشگاه جا نیا که بود نیا کردن،مثل یم نگاه رو ما
 .ششیپ رفتم و کرد صدام مهال! ها هیزیچ خوب خجالتم

 
 یکن یم يباز فوتبال یختیر نیا اونم پسر همه نیا شیپ يدار نجایا تو بدونه ثمیم گمیم-
 کنه؟ یم کارتیچ
 
 .برد منو بزور عمو يدید ندارم،خودتم حوصله خدا رو تو مهال-
 
 .بگم بهش و بپره دهنم از دیشا نگفتم،فقط يزیچ که من-
 
 ای یهست من ییدختردا تو...ها دادم رو بهت يادیز انگار سرجات نی،بشیکنیم خود یب یلیخ تو -

 ؟هوم؟يبپا رو من یچهارچشم که کرده استخدامت ثمیم نکنه ثم؟یم اقا اسکورت
 
 .گهید کردم یبابا،شوخ برو-
 

 با و برداشتم رو یگوش م،بازمیشد باغمون یراه ظهر بعداز هفت ساعت نایا و يباز یکل از بعد
 يایب دیبا که کرد اصرار یکل مهال و خونه میبرگشت که بود نه ساعت و زدم حرف ثمیم

 :گفت خونمون،مامانم
 
 .شهیداره،نم مدرسه فردا-
 
 ادیب م،توروخدابزاریکن کاریچ ییست،تنهاین خونه نایا مامانم ره،عمهیم ما ي خونه از خب عمه عه-
 هوم؟ گهید
 
 .ادیب باشه-
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 و خوند یم درس داشت خونشون،مهسا میرفت مهال با و کردم جمع کتابمامو و لباسام و خونه رفتم
 شیپ رفتم و دیخواب بالخره.بود اومده و بود افتاده راه دنبالم خوابوندم،اونم یم رو خانوم رها منم

 ؟یزن ینم حرف ثمیم با:گفت مهسا.مهال و مهسا
 
 .شارژندارم-
 
 شارژدارم؟ یگفت شارژبفرستم گفت بهت ثمیم یوقت چرا پس-
 
 .بود،زشته فرستاده شبمید احمقم،تازه من مگه بفرستم گفت اون خب-
 
 اب يخوا ینم گه،ید یبزن حرف باهاش تا فرسته یم و باشه،شارژ زشت چرا ستین شوهرت مگه-

 .که یبزن حرف ات عمه با شارژش
 
 الزم خودش دیشا بفرسته، شارژ برام اون ندارم گه،دوستید شو الیخیست،بین شوهرم هنوز-

 .بفرست شارژ برام بگم زرت زرتا هیباشه،چ داشته
 
 بخواب،باشه؟ ریبگ شد قطع که بعد بزن حرف کمی اون با يشارژدار که کمیخب، یلیخ-
 
 .باشه-
 

 که کمی و زد زنگ اون بعدش شد تموم شارژم که زدمیم حرف باهاش داشتم و زدم زنگ ثمیم به
 رمب تونم یشدن،نم بسته ها مغازه االن:گفت ثمیم و بود وقت ریشد،د تموم اونم شارژ میزد حرف
 . بخرم شارژ

 
 .ها شده هفت ساعت شو داریب-
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 .بخوابم بزار مامانبزرگ اه-
 
 ؟یچ ات مدرسه پس-
 
 .زوده هنوز-
 
 .شو،برو بلند هفته ساعت-
 
 برم؟ رو راه همه نیا يچجور من پس! هفت؟ یچ-
 
 .شو برو،بلند یتاکس با-
 

 رفتم...بشه رد یتاکس برسه چه زد ینم پر گنجشکم یافتادم،حت راه و دمیپوش تندتند رو لباسام
 :گفتم بهش و مغازه هی داخل

 
 .دیکن خبر یتاکس هی شهیم-
 
 ؟يشهردار یتاکس ای یتلفن یتاکس-
 
 .نداره یفرق-
 
 .زنمیم زنگ االن کن صبر باشه-
 

 و میداشت بیغا نفر13 کالس داخل رفتم.دمیرس مدرسه به بالخره و شدم سوار و اومد یتاکس
 بود شده ییروستا ي مدرسه مثل گرفت خندم فکرم از لحظه هیبودن؛ اومده ها بچه از نفر12فقط

 .هست کالس هر تو اموز دانش تا12ای10 که
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 نزده حرف ثمیم با من و گذشت یم روز هیکرده، دعوتمون شام يبرا)بابام مامان(مامانبزرگم امروز
 شیراض نتونستم منم.کنمیم درست تویگوش ماه خرداد امتحانات از بعد:گفت یم بابام و بودم
 یم و کردم یم صداش که ییوقتا يصداش،برا يبرا گذشت،دلم بد یلیخ برام روز هی نیکنم،ا
 .بود شده تنگ....جانم:گفت

 
 درسم و بود رفته سر حوصلم خونه نا،تویا مامانبزرگم ي خونه بودم اومده نایا مامانم از تر زود من

 هر و بودم راحت یلیخ مامانبزرگم بزارم،با مامانبزرگم سر به سر کمی اومدم نیهم يبرا و نداشتم
 یم بهم گفتم یم بهش یزشت يزایچ یوقت م؛مامانبزرگمیگفت یم هم به خواست یم دلمون یچ

 وبخ باش،خجالتم دخترا مثل کمی شو بزرگ کمی ت،زشتهیخواستگار انیم فردت پس فردا:گفت
 .بخدا هستش يزیچ
 
 :گفت مامانبزرگم.اومد در فونیا يصدا که بودم نشسته نایا مامانبزرگم با
 
 ه؟یک نیبب برو زمیعز-
 
 .چشم-
 

 :کرد صدام بعد و خونه تو رفت بابام یپرس احوال و سالم از بود،بعد بابام کردم باز و در
 
 .ارشیب برام ن،برویماش تو مونده میگوش-
 
 .باشه-
 

 تند تند رو بشنوم،شمارش رو صداش لحظه چند بزنم حرف ثمیم با زد سرم وبه برداشتم رو یگوش
 : گرفتم
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 سالم-
 
 ؟ی؟خوبيسالم،چطور-
 
 .یمرس خوبم-
 
 ؟يزدینم زنگ چرا-
 
 .شده خراب میگوش که گفتم-
 
 .اها-
 

 :گفت که اومد بابام يصدا
 
 .نایا مامانت دنبال رمیم من ایرو-
 
 .بابا باشه-
 
 ا؟یرو-
 
 بله؟-
 
 .اریب رو نیماش چیسوئ-
 
 .باشه-
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 و دادم اباب به رو دیکردم،کل قطع رو یگوش زود بعد و کنه یم صدام بابام کن قطع:گفتم ثمیم به
 بکنم؟ یغلط چه االن!!خالق اجللیخورد؛ زنگ شیگوش هوی
 

 :گفت بابام
 
 ؟ منه یگوش-
 
 .اره-
 
 ه؟یک نمیبب ارشیب-
 
 از د،داشتمیلرز یم برم،دستم راه تونستم یبود،نم شده داغ بدنم ي همه کنم؟ کاریچ االن خدا يوا

 !!برس دادم به ایخدا.مردم یم ترس
 

 :گفت و کرد شیگوش گزارشات به ینگاه هی شد،بابام قطع دمید و داد جواب بابام
 
 ؟يزد زنگ شماره نیا به تو-
 
 .نه-
 
 ه؟یک نیهست،ا تلفنم گزارشات تو-
 
 .هستش هام یهمکالس از یکی-
 

 :گفت و گو بلند رو گذاشت و گرفت رو شماره بابام
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 .دوستت به بدن رو یگوش بگو-
 
 :گفت و برداشت رو یگوش ثمیم
 
 بله؟-
 
 نگار؟ به نیبد رو یگوش شهیم-
 
 نگار؟-
 

 ي بودم،همه زده حرف هم یکرد؛فارس قطع رو یگفتم،گوش دروغ که شد روشن براش بالخره بابام
 فارس هی یکرد،حت ای بودن ترك ای شهرمون يادما کرد،کال ای بودن ترك ای من يها یهمکالس

 :گفت و کرد نگام چپ باباچپ.یکن دایپ یتونست ینم هم زبون
 
 .خونه میریم شو نیماش سوار-
 

 بابام ي بودم،دوردونه اولش ي بچه کنه،من ینم بلند دست روم دونستم یم چون دمیترس ینم
 !داره شکر يجا بزاره زنده رو من امشب اگه بابا....من احمقم چه!هـــــه.بودم

 
 :گفت مامانم به رو رفتم،بابام باال ها پله از
 
 کرده؟ کاریچ دخترت یدون یم-
 
 کرده؟ کاریچ مگه-
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 .شده دوست پسر هی با-
 

 رو دمیع يلباسا و کمدم سمت کرد،رفت یم هیگر داشت و بود شده اشک از پر چشماش مامانم
 رو میا سرمه شال و تنگم رنگ کم یاب یل شلوار و کوتاه رنگ کم یاب یل ياورد،مانتو رونیب

 :گفت و برداشت
 
 که يدیپوش لباسارو نی،ایبزن دست بهشون زارم ینم يدار عمر ،تاینیب یم رو لباسا نیا-
 .يشد ينجوریا
 
 باشم داشته دوست رو یکس داشتم حق منم...بودم ادم بودم؟منم کرده کاریچ من ؟مگهیچ یعنی

 ابامب بوداز نجایا ثمیم پسر؟اگه دوست.باشم داشته پسر دوست هی دوستام مثل داشتم حق منم....
 دمید و اومدم خودم به هوی....یزنم تو و شوهرتم من:گفت یم بهم شهیشد،هم یم یاعصبان شتریب

 :فتگ بابا ساعت مین از بعد...کردم هیگر و شد اشک پر چشمام...کنه یم نگام داره و نشسته بابام
 
 .میبر نیمنتظره،بلندش مامانم-
 

 مردنم ،شب امشب کردم یم احساس کردم، کوفت زور به غذارو و نایا مامانبزرگم ي خونه میرفت
 ثمیم و خرمشهر رمیم شدم دوست ثمیم با بفهمه روز هی بابام اگه:گفتم یم خودم با شهیهست؛هم

 .بکنم تونستم ینم يکار چیه دمیرس نجایا به که االن...کشم یم خودمو بعد و نمیب یم و
 

 کرد فکر و دیکش سرك هی و اتاق تو اومد خواب،مامانم به زدم رو خودم و دمیکش دراز تختم يرو
 یلیخ نتونستم بشنوم چقدرخواستم زد،هر یم حرف بابام با داشت و رونیب رفت اتاق دم،ازیخواب
 .زدنیم حرف داشتن اروم

 
 .مدرسه ببرمت شو حاضر شو بلند-
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 ابروم ننیبب دوستام!بدتر نیا از يزیابرور ایخدا!مدرسه؟ ببره رو من خواد یم مامانم یعنی؟؟یچ
 :گفت برگشت شدم،مامانم مدرسه یراه و دمیپوش و لباسام!....رهیم
 
 تو از و نهیش یم نایا مامانش شیپ ؟االنيشد دوست چرا شهاب با ،تویچیه پسره اون حاال-

 .يبرد گه،ابرومونویم بهشون
 

 ه؟داد یپ بهم تلگرام تو شهاب زدم؟نکنهینم حرف شهاب با دونست؟منکه یم کجا از رو شهاب اون
 اگه.مبزن حرف باهات خوام ینم گفتم میرمستقیغ بهش بده؟منکه یپ بهم داره کارمیچ اخه بابا نه
 ده؟یفهم کجا از مامان پس نداده یپ
 

 :گفت بهم)مدرسه يها بچه از یکی(شالله و رفت دم،مامانمیرس که مدرسه به
 
 اوردت؟ یچ يبرا مامانت-
 
 بچم؟ من اره،مگهینم رو ،منيرو ادهیپ رهیم نه-
 
 .باشه اها-
 

 مبود گفته بابام گفتم،به لدای و سمانه و نگار يبرا رو زیچ همه.يرو ادهیپ رهیم ات عمه جون اره
 یم بابام به شهیهم چون هستش خرمشهر اهل بگم بهش تونستم یهست،نم اصفهان اهل ثمیم

 اباب به اگه...نایا و گرمه یلیخ ها اونجا:گفت یم جنوب،اونم و خرمشهر میبر مسافرت يبرا: گفتم
 يبر یخواست یم انقدر نیهم يبرا پس:گفت یم موقع اون هستش،مامانم خرمشهر اهل:گفتم یم

 :گفتم لدای به.خرمشهر
 
 اهل رسهبپ ازش بابام هست،اگه اصفهان اهل ثمیم که گفتم بابام به من یبگ ثمیم به يبر شهیم-

 .کشه یم رو من بابام خرمشهر بگه و ییکجا
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 نشه؟ مزاحم وقتی دمیم اس بهش بابام یگوش با باشه،فقط-
 
 .ستین ينجوریبابا،ا نه-
 
 .گمیم باشه-
 

 زنده زاره،خب ینم زنده رو من بابام االن دونستم یم چون بشه تموم مدرسه خواستم ینم
 کار؟یچ خوام یم رو ثمیم بدن ینزاره،زندگ

 
 :گفت مامانم شدم کوچمون داخل یوقت

 
 .میستین خونه:گفت زد زنگ ما،خالت ي خونه ادیب بگو هم ارزو به-
 
 .باشه-
 

 ه،بادیفهم رو زیچ همه بابا که بودم گفته ارزو به میشد خونه یراه و کردم دایپ ها بچه نیب رو ارزو
 ممامانبزگ و کمیکوچ عمه و بزرگم نبود؛عمه خونه بابام خداروشکر و رفتم باال ها پله از ولرز ترس

 نشسته هم با کمیکوچ عمه و ارزو و شد،من کم ترسم از کمیبودن، دعوت نهار ما ي خونه نایا
 حرف مامانم با خونه؛داشت اومده دمیاومد،فهم بابام يمردم،صدا یم من،داشتم اتاق میبود

 که اومد بابام يم،صدایبشنو يزیچ هی دیشا که در به میبود دهیچسپ ارزو و من و ام زد،عمهیم
 :گفت

 
 .کنه یم خراب رو ندشیا و کنه یم فرار یکی با وقتینزارش، فشار تهت ادیز-
 
 کرده؟ یغلط چه ینیب ینزار،نم فشار تهت ویچ یچ-
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 .کن گه،تمومشید بسه-
 

 :گفت و اتاق تو اومد من،مامانم تخت رو مینشست تامون هرسه و شد قطع صدا
 
 .باال ي طبقه بابات،رفته به بده ببر گارویس نیا ایب-
 من ودب ممکن شدم،هرآن زنده و مردم بابام دنید باال،با رفتم یکی یکی رو ها پله و گرفتم و گاریس
 :کرد صدام بابا که نییپا برم خواستم و دادم بهش رو گاریبکشه؛س رو
 
 .نجایا نیبش ایب-
 

 يو یپ رو بود،رفت کرده نصب رو تلگرام من ي شماره تلگرام،با رفت و برداشت رو مامان یگوش
 :گفت و شهاب

 
 ه؟یک نیا-
 
 .شهاب..ش..ش-
 
 ؟يدیم یپ بهم یک حاال:گفته و داده یپ بهت که داره کارتیچ- 
 
 .دونم ینم...ینم-
 
 داده؟ یپ بهت چرا پس-
 
 دم،اونمیند یعنی ندادم جواب و يداد یپ بهم واگه تلگرام امینم گهید:گفتم بهش من..م-

 .فرستاده رو نیا حتما بعدش.باشه:گفت
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 ه؟یک نیا-
 
 .هست ثمیم ي پسرخاله يمهد-
 
 داره؟ کارتیچ- 
 
 .شهیم مزاحمم دونمینم-
 

 یم رم،ارزویبم خواستم یم بود،همش خی دستام دمیترس یم د،داشتمیخند بلند يصدا با بابام
 .رمیبم و بکنم يزیچ يا سکته هی کردم

 
 داده؟اره؟ بهش شمارتو ثمیم اون شه؟احمقیم مزاحمت-
 
 .برداشته شیگوش از-
 
 .داده بهش برنداشته،اون-
 
 .نتونست یول بزنه خواست ی،م دستاش تو گرفت رو بازوم بابام 
 
 گهید تو...داد ینم رو کس چیه به...بود پاك من يایرو...یستین من دختر تو...یستین ادم تو-

 .فتهین بهت برو،چشمم...ندارم ایرو اسم به يدختر گهید...یستین دخترم
 

 من نخواد چه بخواد اون چه ستم؟ین دخترش من! یچ یعنی!گفت یم یچ داشت بابام
 ایخدا...نداره اعتماد بهم گهید....افتادم چشمش از گهید هم باشم دخترش اگه یحت یول...دخترشم

 ؟یبکش رو من شهیم یچ
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 .روم اوردن هجوم ارزو و ام عمه زمان هم و اتاقم يتو رفتم و نییپا اومدم ها پله از
 
 کرد؟ بلند روت دست بابات...شد؟ یچ-
 
 .برو گفت بعد و کرد دعوام...بابا نه-
 
 .کرد ینم بارم رو حرفا اون یول زدیم رو من کرد،کاش یم بلند روم دست کاش یول
 

 :گفتم مامانم به که بود ظهر بعداز
 
 مدرسه؟ ارتتیم چرا مامانت مدرسه،گفت ياورد رو من که دید امروز شالله-
 
 .مغازه رفت یم داشت یگفت یم-
 
 .رمیم خودم فردا از-
 
 چرا؟-
 
 .ارنیم در حرف سرم پشت دوستام-
 

 اب دوستام ندارم؟چرا شانس من چرا خداجون...اوفــــ.کن یمعن رو نیا سکوت ایب کرد،حاال سکوت
 یچیه باباهاشون مامان و کنن یم گهید غلط تا هزار و گردن یم رونیب رنیم پسراشون دوست

 که افتادم شیپ روز چند ادی.....رواب؟ یختیر پتمو تو زدم حرف ثمیم با تا من یفهمن،ول ینم
 :بود گفته بهم ثمیم
 

www.98iiA.COM /RAHA1381/  72 
 

http://www.98iia.com/


 

نودهشتیا من کاربرانج **RAHA1381** ینباش اگر یحت   

 ادته؟ی رو يزد زنگ بهم که اونروز-
 
 خب؟- 
 
 یخال ي خونه هی تو رفتن باهم و قرارداشتن باهم دخترش دوست و رفتم،اون دوستم همراه من-

 .بودم نشسته حال تو منم و بودن اتاق تو اونا
 

 برام خوب یلیخ ي نقشه هی هم گفتم،سمانه سمانه به رو نایا و گذشت روز چند نکهیا از بعد
 :مگفت ثمیم به بود گذشته ماجرا اون از که روز چند.کرد فیرد
 
 .هخون رسوند رو من بعد و میزد دور تا نش،چندیماش با رونیب رفتم پسر هی با-
 
 .دونم ی،میکن یم یشوخ-
 

 !!گناه همه نیخوردم،ا بخاطرش هم دروغ خوردم،قسم قسم ناچار به
 
 .گمیم راست بخدا-
 
 رون؟یب یرفت پسر هی با ؟هوم؟تویچ یعنی-
 
 .اره-
 
 چرا؟-
 
 .يبود تنها دختر هی با دوستت با تو نکهیا بخاطر-
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 .نکردم يکار من-
 
 .نکردم يکار منم-
 
 .بده جواب زنم یم زنگ-
 
 .دارم کار تونم ینم-
 

 و دروغه یچ همه که گفتم یم موقع اون دمیشن یم رو صداش اگه بزنم رفح باهاش تونستم ینم
 دادم تماس زنه،رد يم زنگ ثمیم دمید.کنم باز رو يکرد باهام که يکار عوض خواستم یم فقط

 :زد،برداشتم یم زنگ داشت همش یول
 
 الو-
 
 .نمیبب بگو اول از رو یچ همه-
 
 .بخون رو ها اس گهید باری کن قطع-
 
 .گفتم يجد من-
 
 .منم-
 
 ؟یچ اوردیم سرت ییبال هی ؟اگهیچ یعنی ایرو-
 
 .يکرد یم رو فکرش یخال ي خونه هی تو يبر دختر هی با نکهیا از قبل-
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 .نزدم حرفم باهاش یحت بود،من دوستم با دختره نکردم،اون يکار گفتم بهت من-
 

! باشه گوشم بزرگم کهیت که کردیم ام کهیت کهیت يجور بود نجایا اگه کردم،بخدا قطع رو یگوش
 یکی اخه.....نایا و گذره ینم گهید بکنم نکارویا بازم اگه که داد اخطار و زد زنگ هم گهید چندبار

 ياریب رو پوزش و دك يبر مونهیم کم ینیب یم رو پسر هی تا تو احمق: بگه من به ستین
 !يبگرد يبر باهاش يچطور ن،حاالییپا
 

 که ینیماش چون نبود دروغ هم درست،قسم شدم نیماش سوار رفتم پسر هی با گفتم ثمیم به من
 النا چارهیب ثمیم هــــــه. کالس رفتم یم داشتم و بود راننده هم پسره و بود یتاکس شدم سوار

 !حقشه یخورده،ول حرص چقدر
 

 یچ همه یعنیشنوم؟ ینم رو صداش گهید یعنیبود، شده تنگ براش دلم چقدر اومدم خودم به
 :کرد صدام مامانم.یکن یم باهام نکارویا چرا اید؟خداش تموم

 
 .مدرسه برو شو شده،بلند رید ات مدرسه شو بلند-
 

 به شالله شده که بارمیومد،ین مامانم امروز یاخـــ شدم مدرسه يراه و کردم تنم رو مدرسه فرم
 :گفتم یم بچه به یکی یکی داشتم و معلم زیم رو بودم نشسته کالس يخورد،تو دردم

 
 .سرجاتون دینیبش-
 

 :گفت و دیخند غش غش سمانه
 
 افتاده؟ یاتفاق ن؟نکنهیشد اخالق بد قدر نیا نده،چراینما خانوم اوه-
 
 سمانه؟....ندارم،بسه حوصله توروخدا-
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 هوم؟؟-
 
 ومد؟ین چرا لدای-
 
 .راهه چقدر مدرسه تا اونا یخونه یدون یم که دونم،خودت یم چه-
 
 :گفتم و روش دمیپر زیم يرو اومد،از لدای و گذشت ربع هی
 
 شد؟ یچ-
 
 .باش اروم کمین،یبش ایب-
 
 .بگو توروخدا بگووووو-
 
 اگه بگو ایرو به:گفت اصفهان،بعدش گمیم ییکجا اهل گفت بابات اگه باشه:گفت بابا،شوهرت باشه-

 شیپ برم یم و دارمیبرم رو ایرو و کشمیم رو الشونیفام ي همه امیم کنه بلند دست روش باباش
 .خودم

 
 نه؟ مگه ياورد در خودتت از شو ياخر-
 
 .داره دوست یلیخ ایرو گم،بخدایم راست نه-
 

 ییکجا ثمیم!متحرك ي همرد هی مثل نداشتم هم خوندن درس ي حوصله یحت گهید خونه رفتم
 یم دارم،االن دوست یگ ینم بهم وقت چیه تو ایرو:یگفت یم بهم ادتهیدارم، دوست چقدر ینیبب

 مبزن حرف نزاشت هیگر هق هق گهید...تو ینفسم برات،تو رمیمیدارم،م دوســــــــــت بگم خوام
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 مهم برات گهید یگیم هم ؟تويکرد فراموش رو من بابام مثل هم تو ،خدااااشدم خسته
 .شدم خسته ستم؟بســــــهین
 

 !! یمهمون همه نیا از بودم شده بودن،خسته دعوت ما ي خونه شام يبرا نایا مییدا امشب
 

 شده يزیچ دیفهم حالم از مون،مهسا خونه ختنیر مهمونا لیس کم بود،کم بعدازظهر هفت ساعت
 :گفت و شد ،بلند باال ي طبقه دیجد يها پرده دنید ي بهونه به و
 
 نم؟یبب هارو پرده باال برم تونم یم عمه-
 
 .نیبر ایرو با ززمیعز اره-
 
 :گفت و دیکش منو و تو دیپر مهسا و میرفت باال رو ها پله مهسا با
 
 شده؟ یچ-
 
 .الیخیب-
 
 ؟يکرد دعوا ثمیم نم،بایبب بگو-
 
 .دنیفهم رو یچ همه نایا بابا،مامانم نه-
 

 دم،بو ه،خستهیگر بود شده کارم بود روز بود،چند شده اشک پر چشام و گفتم مهسا به رو یچ همه
 .نبود مهم برام یچیه
 
 .فهمن یم روز هی یدونست یم که تو ؟یناراحت نم،چرایبب کن باز رو اخمات!! خب خب-
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 .دادناش ریگ و دعوا يصداش،برا يشده،برا تنگ براش دلم مهسا-
 
 .بسه اوه،بسه-
 

 کرد،مهال فیتعر براش رو زیچ همه مهسا و شده يزیچ دیفهم م،مهالینزد حرف گهید و اومد مهال
 :گفت

 
 .دیکن هیگر دینیبش هم ن،شماییپا رمیم من-
 
 دردودل باهام داشت مهسا! افتاد ینم دهنش از ثمیم شب تا صبح نکهیا!! کرد ينجوریا چرا نیا وا
 :گفت و دیکش غیج بلند يصدا با مهال هوی که کرد یم
 
 یم دلش یبزن حرف)ثمیم( داداشم با ينجوریا اگه کن، باز رو اخمات حاال ز،یســــــــورپـــرا-
 .رهیگ
 
 .ممنون یلیخ.... وونــــهید-
 
 .رمیبگ شمارشو خب،بزار-
 
 ؟يبلد مگه-
 
 .حفظم داداشمو ي معلومه،شماره-
 

 هم یلیخ از بودم حال خوش یلیبود،خ اورده رو مامانش یگوش و نییپا بود رفته مهال
 :برداشت رو یگوش اقا و ثمیم به زد زنگ.یـــــــــیخ
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 سالم-
 
 ؟ی؟خوبيسالم،چطور-
 

 هی با اگه یحت شناخت یم صدامو زدم یم زنگ بهش وقت هر کرد یم وونمید داشت صداش
 یم صدامو نکهیا بابت شهیهم....شما؟:دیپرس ینم وقت چی،ه زدم یم زنگ بهش ناشناس ي شماره
 دمیپرس نه،ازش ای خوبم که دیپرس یم همش و زدم یم حرف بودم؛باهاش حال خوش شناسه

 .نگفت بهم ؟یفوحش چه:گفتم چقدر هر...داد فحش بهم بابات:گفت یم گفت؟ یچ بهت بابام
 

 ثمیم يصدا دنیشن با مهال قول به نبودم، ناراحت گهیشدم،د دم،ارومیشن رو صداش نکهیا از بعد
 .شدم شارژ

 
 رهیذخ مزاحم اسم به رو ثمیم ي شماره نداشتم،مامانم يخبر ثمیم از و بود گذشته هفته چند
 گلم،برداشته داماد سهیبنو نکهیا يجا به:گفت یم و گذاشت یم سرکارم یه هم مهال و بود کرده

 کنه،چندبارم کمک ثمیم و من به داشت دوست شهیهم.گرفت ام خنده حرفش از. مزاحم نوشته
 .بزنم حرف ثمیم با تا بود اورده رو مامانش یگوش

 
 یم حرف يدر هر از میبود یمیصم هم با یلیبود،خ بزرگتر ازم سال هی، مونیدخترهمسا بایز

 مون خونه در يجلو بایز با.بودم نگفته بهش دونست،خودم ینم یچیه ثمیم ي م،دربارهیزد
 ام يرو روبه هم مونیهمسا يپسرا و میزد یم حرف نایا و درس ي درباره میداشت و میبود نشسته

 ما يجلو یگاه از هر هم زد،اونایم دید رو اونا هم یه زدیم حرف یه بایبودن،ز نشسته تر دور کمی
 پسر فربود....داد یم رو متلکاشون جواب هربار خواسته خدا از هم بایز و شدنیم رد چرخ با

 باهاش و شناختم یم رو فربود فقط خونه نیا میبود اومده یوقت بود،از من سن هم مونیهمسا
 :گفتم و کردم صدا رو فربود.....کردم یم يباز یوسط و بالیوال ای فوتبال وقتا یبعض
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 .میکن يباز کمی يایم-
 
 .تونم ینجاست،نمیا هم بایز اخه-
 
 .بزرگتره تو از سال هی بایز! وا-
 
 .میکن يباز رفت یوقت الیخیب-
 
 .هستن معذب اقا...اها-
 
 .الیخیب-
 
 .چرونت چشم يدوستا اون شیپ گمشو...باشه-
 
 شدن؟ مزاحمت ه؟یچ منظورت-
 
 .گمشو حاال....ياومد برو،خوش الیخیب-
 

 يپسرا نیا کردم یم يباز باهاش و زدمیم حرف باهاش ای کردم یم صدا رو فربود یوقت
 یم فربود به ما شیپ اومد یم فربود وقت هر!! نگوووو که خوردن یم حرص انقدر مونیهمسا
 ثلم رو فربود.رفت یم فربود تا حرف جور هزار و...  دنبالت؟ مییای،بيایب يخوا ینم فربود:گفتن

 مبه و اومد یم فربود کردن یم یغلط هر بودم،پسرا یمیصم باهاش یلیخ و داشتم دوست داداشم
 .گفت یم
 

 شد تساک بایز دمید هوی که میزدیم حرف میدر،داشت يجلو مینشست بازم بایز و من و رفت فربود
 !خدا یـــــیوا.دمید برگشتم کنه یم نگاه داره رو جا هی و
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 !کن نگاه خدا تورو.فتمیب که االناست ریبگ رو من ایرو-
 
 بود دهش دهیکش طرح روش دیسف رنگ با که یمشک راهنیپ هی و تنـــگ یمشک شلوار با پسره هی
 رد ابیز و من يجلو از.بود دستش هم فونیا یگوش هیبود، خوشگل یلــــی،خیمشک کاپشن هی و

 تشه،برگشیم رد جلومون از پسره دید یوقت مونیهمسا يپسرا از یکیکرد، نگاه رو من بعد و شد
 :گفت

 
 ارتان؟-
 
 بله؟-
 

 .بود خودش مثل هم اسمش يوا!بود ارتان اسمش پس
 
 ؟يایب لحظه هی شهیم-
 
 .باشه-
 

 یلیخ يا قهواه يچشا و رنگ زرد پوست و بور يموها نیکرد،راد یم صداش داشت بود نیراد
 ستد و کرد یم نگام وقتا یبعض بود يجوری رفتاراش.بلند قد و داشت رنگ زرد ییجورای و روشن

 ازسر اخرشم.کرد ینم نگامم یحت و شد یم رد جلوم از هم وقتا یبعض داشت یبرنم کردن نگاه از
 !!اوردمین در بشر نیکارا

 
 !شناسه یم رو ارتان نیراد انگار بایز-
 
 .کن صدا رو فربود بگذره کمی بزار دونست؟ یم رو اسمش کجا از شناخت ینم اگه-
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 فربود با داشتم باری ادمهیاومد، یم حساب به ما جاسوس عنوان به م،فربودیدیخند غش غش دو هر
 :گفت بلند يصدا با نیراد کردم یم يباز
 
 ....نگفتم من مگه جونت؟ به افتاده کتک نه؟ مگه شهینم سرت تو حرف انگار فربود-
 

 نکهیا يبرا کنم،منم يباز فربود با نداشت رفت،دوست و شد داغون اعصابش بعد و نگفت شویبق
 یم بخند بگو باهاش و کردم یم يباز فربود با کوچه اومد یم اون یوقت شهیهم بدم حرصش

 .خورد یم حرص یکل اونم و کردم
 
 .ارتان اقا نیا است محله کدوم اهل بدونم خواد یم دلم چقدر یدون یاد،نمیب فربود نیا بزار بایز-
 
 ! نگاه رو افهیق و پیهست،ت محلمون هم معلومه-
 

 يبرا اولش تیاولو بسازه خونه خواست یم يپولدار هر و بود محله نیبهتر شهر تو ما ي محله
 .بود)ما ي محله( يقند محله ساختن خونه

 
 :گفت و شد بلند هم بایرفت،ز پسره اون نکهیا از بعد

 
 انخ ارتان اون دیشت،شایپ امیب بازم بزاره فردا تا کمکش کمی برم داره،منم ادیز کار امروز مامانم-

 .دمید دوباره رو
 
 .این اصال يایم اون بخاطر اگه-
 
 .باباحســـود باشه-
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 .معذبه بچم تو شیپ بپرسم ازش رو سواالمون و کنم صدا رو فربود منم گه،بروید برو-
 
 .باشه خداشم اوه،از-
 
 .ستین خداش از که حاال-
 
 .هست ام بچه سن ست،همین مهم برام بدرك-
 
 شه؟ دار بچه تونه یم هم ساله کی دختره مگه-
 
 نیراد نیا يدید نزن حرف باهاش ادیز الیخیتره؛ب کیکوچ ازم سال هی فقط چارهیب یگیم راس-

 .بخاطرت کرد دعوا فربود با اومد و اخر میس به زد
 
 .گذره ینم غرورش از بگذره یهرچ از گمشــــو،اون-
 
 نایا نیراد مامانبزرگ ي هیهمسا دم،ارتانیپرس ازش رو یچ همه و کردم صدا رو فربود و رفت بایز

 یشدم،وقت خوندن درس مشغول و خونه رفتم دنیپرس سوال از بعد. شناختش یم اونجا از و بود
 اطرخ همه نیکنم،ا فراموشش تونستم ینم گرفت،چرا یم دلم و افتادم یم ثمیم ادی شدم یم تنها
 .زدم یم هام خاطرخواه ي نهیس به رد دست و کردم یم فکر اون به فقط یول داشتم خواه

 
 .رونیب کمی برو اومده،بلندشو بایز:گفت و کرد دارمیب مامانم که بود ازظهر بعد هفت ساعت

 
 :بایز شیپ رفتم و دمیپوش یزرشگ کفش و شال و شلوار با يا قهوه کیتون هی
 
 خانوم؟ يزد پیت ينجوریا یک اوه،واسه اوه-
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 !بایز-
 
 بله؟-
 
 !ها بودم دهیپوش رو نایا روزمید باشه ادتی اگه-
 
 !یگیم راست عه-
 
 شد؟ بدترم حاال ینداشت یحساب و درست کرده؟مغز یقاط مغزت يکرد فکر اروی اون به انقدر-
 
 .کرد اثر من بر نیهمنش نکن،کمال نیتوه دوستت به زمیعز-
 
 !گفته یچ بهم فربود گم ینم منم خب...؟يندازیم کهیت من به-
 
 .دیببخش بگوووو-
 
 یم نیراد نیهم يهست،برا نیراد مامانبزرگ ي هیهمسا و هست رستانیدب دوم:گفت فربود-

 .شناختش
 
 اد؟یم امروزم ینگفت-
 
 .خونه رمیم من ادیب ؟امروزیچ گهید-
 
 ای؛رویکن یم غلط تو-
 
 بله؟-
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 .ما ي خونه در يجلو کمی میبر شو بلند-
 
 .رهیم و ادیم يادیز ينایماش.هست ابونیخ تو شما ي خونه اخه-
 
 .ال،بلندشوووویخیب-
 
 شستمن ساعت میشلوووغ،ن هم یحساب و بود ابونیخ تو که نایا بایز ي خونه در يجلو میرفت کممی

 :گفتم بعد
 
 .برم دیبا ادهیز درسام فردا من بایز-
 
 ونا بارمی یکنیم صدا رو ایرو يریم همش چرا تو گهیم باشه؟مامانم کن صدام ایب برو،فردا باشه-
 .ادیب
 
 .باشه-
 

 لمیف کمیبود، نزده حرف باهاش که بود روز چند کردم یم فکر ثمیم به داشتم بازم و خونه رفتم
 دهش سیخ بالشم و کردم هیگر فقط صبح تا کنم عرض چه که دم،خوابیخواب رفتم و کردم نگاه
 بهش مامانم تا کردم مرتب رو تختم و بالش يرو انداختم پتومو نفهمه مامانم نکهیا يبرا و بود

 .بود یمعن یب برام یزندگ گهینزنه،د دست
 
 فتمبود،ر اشپزخونه يتو کردم،مامانم سرم يا سرمه شال و دمیپوش يا سرمه شلوار و یل کیتون هی
 :ششیپ
 
 .بایز شیپ رمیم دارم من مامانم-
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 .ما ي کوچه تو نییایب شلوغه ابونید،خینمون اونجا ادیباشه،ز-
 
 .باشه-
 
 یم اونا گذاشتن سرکار با ییجورایرون،یب ومدنین پسرا بیاک هنوز دمید و رونیب زدم خونه از

 ؟!شدیم مگه ینکنم،ول فکر ثمیم به ادیز خواستم
 
 بله؟-
 
 .رونیب ایب گمشو بایز-
 
 .زمیعز باشه-
 

 !بود؟ شده ادب با انقدر چرا نیا!!عه
 
 کشن؟یم رو من بشنون یگیرون،نمیب ایب گمشو:یگیم نایا مامانم يجلو چرا وونیح -
 
 زم؟یعز:یگفت نیهم يبرا پس-
 
 شدم؟ عاشقت يکرد ؟فکریچ پس-
 
 .دینمون اونجا شلوغه ابونیخ:گفت ما،مامانم ي کوچه میبر.بابا گمشو-
 
 .میبر باشه-
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 در يلوج مینشست بایز و من دید پسرا از یکی دمید گذشت که کمی و خونمون در يجلو مینشست
 :گفت بایز و خونمون

 
 ؟یگ یم یچ درخت؛تو اون ریز شنیم جمع پسرا ي همه قهیدق ده تا خورم یم قسم بخدا-
 
 داره؟ دنیمعلومه،پرس-
 

 ها بچه ي هیبق و ادیشه و ارش و فربود و نیراد دمید گذشت که کمیدم؛یخند غش غش دو هر
 .بود گفته بایز که یدرخت اون ریز شدن جمع

 
 ا؟یرو-
 
 بله؟-
 
 .نگاه رو نیراد-
 
 ؟یچ يبرا-
 
 .شد یاعصبان و کرد کتیتون به نگاه هی، يشد بلند یوقت-
 
 .نداره یربط اون به پوشم،تازه یم لباس ينجوریا شهیهم من چه؟ اون به بایز الیخیب-
 
 .کرده گل رتشیغ! کنه یم نگات بد یلیخ زرد ي گربه بابا-
 
 !!زرد ي گربه-
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 مثل که رمیگ یم میتصم زرده،پس زرده،چشاشم زرده،پوستشم گه،موهاشید گمیم رو نیراد-
 .هست زرد ي گربه

 
 .ها شهیم بد بشنوه-
 
 .ختهیر هم به اعصابش یلیخ ییخدا یال،ولیخیب-
 
 .بدرك-
 
 ایرو..ایرو-
 
 ؟یزنیم داد ه؟چرایچ-
 
 .ششهیپ پسرهم هی اومده،تازه ارتان-
 
 چه؟ من به خب-
 
 .کن نگاه بایز جون-
 

 شلوار هی هم پسر یکیبود،اون تنش يا قهوه رهنیپ هی با یکرم شلوار هی کردم،ارتان نگاه و برگشتم
 الیخیب.انارت مثل بود خوشگل یلیخ یول بود برنزه کمی ،پوستشیل کت و یمشک رهنیپ هی با یل

 :بود اونا به حواسش کال بایز زدم،البته یم حرف بایز با داشتم و شدم
 
 با؟یز-
 
 هوم؟-
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 .گذره ینم خوش ییمدرسه،تنها میبر هم با فردا از-
 
 .کنه یم نگات داره ایرو-
 
 بـــــــــایز-
 
 ها؟-
 
 گفتم؟ یچ بهت من-
 
 .دونم ینم-
 
 . خونه رمیم خونتون،منم برو گمشو-
 
 چـــرا؟-
 
 .دنیم دستمون کار و شهیم ادیز روشون یکن یم نگاشون ينجوریا تو بایز-
 
 .کنم ینم نگاه گهید باشه...باشه-
 

 ات دمیکوچمون،شا تو ومدیم روز هر ينجوریا ثمیم نایا يجا به کاش کردم یم فکر نیا به داشتم
 بودن نجایا بایز شد،کاش اشک از پر چشام برده،بازم ادشی از منو و شده دوست گهید یکی با االن

 .کردم یم هیگر ریس دل تا و
 
 ؟یکن ینم هم نگاه هی....خوشگله؟ خانوم-
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 ترك شد،پسیم رد جلومون از ارتان با داشت که بود پسره همون کنم کار یچ االن خدا يوا

 کرد نگاش که کردن،انقدر ينجوریا احمق يبایز نیا زد،بخاطریم حرف یترک داشت چون!!بود
 .داره ینم بر سرمون از دست پسره االن

 
 .شده خراب همون برگرد ياومد که جا هر از نکن،گمشو باز منو دهن نیبب-
 
 کار؟یچ يخوایم رو غرور همه نیباش،ا دوستت مثل کمی ؟یخشن نقدریا چرا!!وا-
 
 ه؟یمشکل تون قبر يتو بکنم خوام یم-
 
 نمردم؟ هنوز که من-
 
 ! نیمرد گهید قهیدق چند دیشا-
 
 .ام یراض نیبکش من شما اگه واال-
 

 :گفتم و بایز به کردم رو نبود کن ول انگار نه
 
 .ما ي خونه ایب يخوا یخونه،م رمیم من-
 
 .برن تا کنه یم دعواشون و نهیب یم نیراد االن ،بزاريریم چرا نه،حاال-
 
 .برم دیندارم،با حوصله بایز-
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 رفتم ینم شب تا میبود هم با یوقت بایز و من چون کرد تعجب کمی خونه،مامانم رفتم و شدم بلند
 یم کرف نیا به دم،داشتمیکش دراز و اتاقم يتو بودم،رفتم ننشسته ساعتم هی یحت االن یول خونه
 دونم ینم یحت که شدم یکس عاشق چرا کنه؟ دفاع من از دیبا نیثم،رادیم يجا به چرا که کردم

 از شدم کردم؟خسته یگناه چه من مگه! شدیم ثمیم دیبا میاولم،زندگ عشق دیبا چرا ایه؟خدایک
 الاص مهمم؟ براش من نم،اصالیبب رو ثمیم کاش کنم یم دعا خواب از قبل شب هر و شهیهم نکهیا
 افته؟ یم من ادی
 

 خوشم ادیز ياذر یترک ،ازیاستانبول یترک اهنگ هی به زدم و کردم روشن رو وتریکامپ و شدم بلند
 مجبور منم و بودن ياذر ترك اکثرشون ای دوستام ي بودم،همه فول يکرد مثل یول اومد ینم

 .رمیبگ ادی بودم
 

 )پنهون عشق:ترجمه(آشک یزلیگ:هاکان و دهیفر اهنگ
 

Senin olsun ömrümü al ama 
 

 اما ریبگ باشه تو يبرا عمرم
Şimdi saklanmalıyız 

 
 )ها چشم از(میبش پنهان دیبا حاال

Haklısın sevgi suç değil ama 
 

 اما ستین گناه عشق باتوست حق
Belki aklanmalıyız 

 
 .میبش تبرئه دیبا هم دیشا

Seviyorum ama buna boyun eğmem 
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 .کنم ینم سرخم نیا يبرا اما دارم دوست
Aşkımı sakınırım ama gizlemem 

 
 .کنم ینم پنهان یول دارم یم نگه دور رو عشقم

Her hücrem seni çağırırken 
 

 کنه یم صدا رو تو وجودم سلول هر که یحال در
Aşkı kaçamak gözlerden uzak yaşayamam ben 

 
 .کنم یزندگ ها چشم از دور و انهیمخف رو عشقم تونم ینم من

 
 هیگر....هیگر بازم....گلوم تو بغض کرد،بازم یم فیتوص رو حالم ییجورا هیبودم، اهنگ نیا عاشق
 فراموش رو ثمیم تونستم ینم نکهیا اومد،از یم بدم خودمم بود،از شده میزندگ از یبزرگ بخش
 .کنم

 
 کمی اومدن یم یما،وقت ي کوچه اومدن یم روز هر دوستش اون و ارتان و بود گذشته هفته هی

 يتو بایز با هم ای خونه برم شدم یم مجبور بره خواد ینم دمید یم یوقت و کردم یم دعوا باهاش
 مزاحمم پسره اون که بودن دهیفهم ها بچه از یبعض و نی؛راد برن تا مینشست یم مون پله راه
 رو پسره اون هم اومد یم کردن یم ولش اگه بایز قول بود،به خورد اعصابش یلیخ نیشه،رادیم
 .بشنوم رو ثمیم يصدا خواست یم دلم فقط نبود مهم برام چکدومیمنو،ه هم زدیم
 
 اطیح یراه ابیغ و حضور از بعد و) ورزشمون معلم(اومد زاده یتق خانوم و میبود نشسته دخترا با

 :زاده یتق خانوم شیپ رفتم و نداشتم کردن يباز ي م،حوصلهیشد
 
 خانوم-
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 بله؟-
 
 نکنم؟ يباز امروز من شهیم-
 
 چرا؟-
 
 .ضمیمر-
 
 .يتر سالم منم از تو واال-
 
 .ستین نایا و یسرماخوردگ منظورم خانوم-
 
 !نمیبب بگو دخترم؟ چته پس-
 
 .تونم ینم نیهم يبرا کنه یم درد کمرم روزید از من....من خانوم-
 
 .توئه مثل اونم تایب شیپ نیبش گه،بروید بگو اول از دخترم خب-
 
 .باشه-
 
 به تداش فاصله ما از کوچه چندتا نایا تایب ي خونه م،یزد یم حرف میداشت و نشستم تایب شیپ

 !نه ای شناسه یم رو ادیم ارتان با که پسره اون که بپرسم زد سرم
 
 تایب-
 
 بله؟-
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 ؟یگینم یکس به بپرسم ازت يزیچ هی-
 
 .نمیبب گم،بگوینم بابا نه-
 
 بخور قسم-
 
 .خورم یم قسمم ایب باشه-
 
 مزاحمم و انیم روز هر یعنیکوچمون، انیم گهید پسر هی با ارتانه اسمش هست پسره هی-
 .پوشه یم یمشک رهنیوپ یل شلوار با یل کت هی پسره ش؟یشناس یشن،میم
 
 .اوووم...بود یچ اسمش...یگیم رو زیچ تو اها-
 
 .گهید بگو-
 
 یمن کوچه تو گهید نایا اخه گمیم...خونه یم رستانیدب دوم.یصادق هم شیلیفام و ساالره اسمش-
 .شما ي کوچه ادیم اقا بگو نن،پسیش
 
 ه؟یپسر چطور-
 
 ..باهاش يخوا یم چرا؟نکنه-
 
 کار؟ یچ خوام یم رو سوخته اهیس اون بابا گمشو-
 
 .رنیم یم براش کوچمون يدخترا ي همه....بخواد دلتم-
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 چه؟ من به احمقن اونا خب-
 
 دمب پسره نیا از یلیشدم،خ جدا تایب از اب ي بهونه به و میکرد بحث و جر تایب با هم گهید کمی
 و الین و نگار و لدای(پمونیاک شیپ رفتم و شدم الشیخیب د؛یچسب یم ادم به کنه مثل اومد یم

 هم یـــــلیخ داشتم،از دوستشون یلیدم،خیخند و میزد هم گوش و سر تو کمی) سمانه
 ...شتـــریب
 

 دك رو بایز داره کارم مامانم و ادهیز درسم نکهیا ي بهوونه به روز چند نیا يتو و گذشت روز چند
 تو داشت که رو)داداشم(انیرا اتاقم ي پنجره از خواستم يم بارمیرون،یب رفتم ینم و کردم یم

 یلیخ: گفت یم ارتان به داشت ساالر اقا دمید که کنم صدا رو کرد یم يباز دوستاش با کوچه
 .هیا تهوه چه انگار بابا،حاال مغروره

 
 درشون؟ دم يایم روز هر چرا ستین يزیچ اگه: گفت بهش ارتانم

 
 .بشناسمش خوام یم خب!!....دونمیم چه -
 
 بشه؟؟ یچ که شیبشناس -
 
 .بود یخودراض از یلیندادم،خ گوش حرفاشون به گهید
 
 رو غذام داشتم) میبود بعدازظهر فتیش هفته نیا(بود، بعدازظهر شش ساعت اومدم که مدرسه از
 اومد مامانم گذشت که کمیه،یک نهیبب رفت مامانم و شد بلند فونیا يصدا که خوردم یم

 :گفت و اشپزخونه
 
 .داره کارت گهیکنه،م یم صدات بایز-
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 کار؟؟یچ-
 
 .خواد یم یچ نیبب برو نگفت؛خب-
 
 .ادیم االن و خوره یم ناهارشو بگو باشه-
 

 بر دست داد یم ریگ یوقت هم بایز نیدم،ایپوک یم خوردن حرص از داشتم منم و رفت مامانم
 سرم رنگش هم شال و رنگ کم یصورت شلوار و کوتاه یــــلیخ یمشک يمانتو هی. داشت ینم

 .بایز شیپ رفتم و کردم
 
 ؟یداشت سالم،کارم-
 
 ؟یکن یم ردم درتون دم امیم روزه چند شده چت سالم،دختر-
 
 ؟؟یدون ینم خودت یعنی-
 
 .کارشون یپ رفتن گهید رونیب ياینم تو دنید که روز چند نیا يتو اونا بابا اه-
 
 .خداکنه-
 

 .شد داشونیپ دمید که دینکش طول قهیدق هی حرفمون
 
 ایرو-
 
 هوم؟-
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 .خونه نرووو من جون-
 
 .اومدم خونه،تازه برم چرا بابا نه-
 
 .خوبه حالت-
 
 .اوهوم-
 

 :گفت ساالر که کردم یم نگاه رو دوتاشون هر چندش با داشتم
 
 .شدمیم دیام نا داشتم گهید ن،واالیاورد فیتشر بالخره-
 
 .شدم یم مونیپش یلــیخ وگرنه رونیب اومدم امروز شد خوب عه،پس-
 
 ام؟یم من يدار دوست یعنی ؟؟یچ-
 
 .ندوز و نبر خودت يبرا فتهیخودش ياقا نه که معلومه-
 
 .کنم کوتاهش کمی بعدا دمیم قول یدرازه،ول یلیخ ،زبونتمییپرو یلیخ-
 
 !دانه پنبه خواب در ندیب ساالر-
 
 ؟یدونیم کجا از منو اسم تو....تو-
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 یم رو الزمه که ییزایچ ي همه دونم،خالصه یم دونم،سنتم یم تمیلیدونم،فام یم اسمتم خب-
 تو يشد دخترش مزاحم نکهیا بخاطر و باشه معلمت دیبگم؟شا بابام به کنم؟ کاریچ االن دونم؛خب

 ه؟یچ ،هوم؟نظرتيشد مردود يدید يکرد باز چشم هوی امتحان
 
 بشم؟ مزاحمت اومدم یبود،م معلمم بابات اگه يکرد فکر هــــه-
 

 :گفتم نیهم يبرا ارمین کم خواستم
 
 باری نه؟اخه مگه ما اموزشگاه يایم کالس يبرا کنم فکر!لیتعط هم تابستون يکالسا خب-
 دنید حالم موقع اون اموزشگاتون امینم من نه بگه اوردم،اگه در خودم از رو نیا(دمتید

 رد اموزشگاهمون ابونیخ از نزاره یحت دیشا یشیم مزاحمم بگم بابام به اگه ،چون!!)داشت
 مال هم يایم باری دوهفته که ییها ازمون چون یبزن هم هارو ازمون دیق دیبا یراست ،اهانیش

 .ماست اموزشگاه
 

 .شمیم عیضا یچ نیع موقع ازمون،اون يایم نه اموزشگاتون امیم نه من بگه برگرده حاال
 
 .دمیم ازمون گهید شهر هی رمیم باشه گه،الزمید اموزشگاه هی رمیم خب-
 
 .یبش منع یچ همه از يخوا یم يخودیب چرا نه،پس گم یم بهت من يایب صدسالم تو احمق-
 
 .دارم دوست ،چونیبش دوست باهام خوام یم چون-
 
 .بشم دوست ترك هی با ندارم يا عالقه من واال-
 
 .کردم ینم نگاتم یحت يکُرد دونستم یم اگه ؟يکُرد تو اوووه-
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 .تُرکن همشونم دنبالمن شب تا صبح تو مثل تا باشه،هزار خداتم از هـــــه-
 
 .بابا برو -
 
 نیا از نکهیا يبرا ،االنميافتاد راه دنبالم ياومد و کُردم من یدونست یم تو بخورم قسم حاضرم-
 .یگیم رو نایا ینش عیضا شتریب
 
 .نشو دوست مینخواست اصال-
 
 نجا؟یا يایم روز هر که يندار درس تو مگه-
 
 ؟يندار درس مگه تو-
 
 .بخونم درس رمیم بعد کنم استراحت کمی اومدم مدرسه از تازه من-
 
 ؟يظهر فتیش پس-
 
 .افته یم راه دنبالم هم مدرسه تا االن بود کم کوچه زدم،تو يگند چه يوا
 
 چطور؟؟ نه-
 
 .یستین بلد چون نگو دروغ-
 
 .برو گمشو-
 
 .بخونم درس کمی برم نمتیب یم فردا باشه-
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 .يایب فردا يخور یم زیچ یلیخ تو-
 
 نارویا نقدریا بایز نیا موندم رفت،من و شد بلند خودش نیهم يبرا داغونه اعصابم یلیخ دید بایز

 افتن؟ ینم بایز دنبال چرا کنه یم نگاه
 

 يبلند يصدا و زیم یاهن يجا به زدم یم پاهام محکم و بودم نشسته معلم زیم يرو معمول طبق
 طرفم اومد لدایدادم، ینم گوش اصال یول.رفت چته؟سرمون که زدن یم غر ها بچه و اومد یم در
 :گفت و
 
 بگم؟ خوام یم يزیچ هی هست اجازه ندهینما خانوم-
 
 بگو-
 

 :هوا رو رفت صدام که گوشم يرو شد خم جلو اورد سرشو
 
 ن؟ینش کینزد من گوش به نگفتم دفعه صد من وونیح-
 
 رو رهیم دادت شه کتینزد بخواد تا ثمیم چارهی؟بیزن یم بخورمش،چرا خوام یم انگار بابا، برو اه-

 .ادینم در زن تو از بدم طالقت محضر میبر ایرو گهیم بعدش و هوا
 
 .بشه من کینزد تو با کنه یم غلط شوو،اون خفه ـــــلدای-
 
 یم موقع اده،اونیز زورشم کنم فکر ،تازهینیب یم بد ينزار اگه یکن عادت يمجبور زمیعز خب-

 ؟یکن کاریچ يخوا
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 ها؟ سمینو یم رو اسمت ؟يشنو یم شــــو خفه لدای
 
 .بابا باشه-
 
 ؟یخواست یم یچ خب-
 
 رمیمد ر،یمد شیپ رنی،میکن یم دعوا ها بچه با يدار صبح از شده؟ چت ایرو يندار اعصاب چرا-

 .نیباش اندهینم شما خواد ینم گهید پارسا خانم:گهیم بهت
 
 به ریمد ولق به یلیخ بابام بعدشم ازمون يبرا ما اموزشگاه ادیم دخترشم کلفته،تازه میپارت بابا نه-

 .پشتمه کوه مثل جون ریمد خانوم شهیهم نیهم يبرا کرده کمک مدرسه
 
 .بده شانسا نیا از مام به خدا-
 
 چطوره؟ مامانت لدای-
 

 .کنم فکر داشت سرطان مامانش اخه
 
 .بمونه زنده یک تا شهینم معلوم و ستین يدیام گفتن دکترا خوبه،البته-
 
 .نباش شه،ناراحتیم خوب شاالیا-
 

 شستن رفت و کنم ینم گهید که گفتم منم و کرد نگام مظلومانه لدای و زیم به دمیکوب پامو بازم
 :گفتم و نشستم لدای شیپ رفتم.اومد مطالعات ریدب و گذشت کمیسرجاش؛

 
 ه؟یک نیا یدونیم لدای-
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 ه؟یک یک-
 
 .گهید گمیم رو خانوم نیهم-
 
 چطور؟ نه-
 
 بود؟ شما ي خونه تره نییپا کوچه چند ادتهی مونیقبل لوك،خونهیاسمائ دختر-
 
 .اره-
 
 .اونه دختر لوك،یاسمائ میگفت یم بهش بود یبقال هی سرکوچمون خب-
 
 .اومد ادمی اها-
 
 .بهش گمیم یچ کنم،نگاه کشیکوچ ها بچه شیپ خوام یبود،م نهضت معلم قبال نیا لدای-
 

 :گفتم و شدم بلند
 
 خانوم؟-
 
 پارسا؟ خانوم بله-
 
 .میبود که ونیممیقد خونه تو نیبود مون هیهمسا نیگفت بهم شما-
 
 خب؟-
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 خونمون؟ نیبود اومده-
 
 .درتون دم بودم اومده باری نه-
 
 ؟یچ يبرا-
 
 .داشتم کار مامانت با-
 
 کار؟ یچ-
 
 .ستین ادمی-
 
 . اومد ادتونی دین،شایکن فکر کمی خو-
 
 .تنگه وقت که بگم رو درس نیبش جان ایرو-
 

 تنهض معلم من یگفت یم اومده،خب یچ يبرا نگفت بالخره کهیم،زنیدیخند غش غش لدای و من
 .نهضت کالس يبرا رمیبگ رو مامانبزرگت ي شناسنامه بودم اومده بودم

 
 لدای-
 
 هوم؟-
 
 .بگه نتونست يدی؟ديکرد حال-
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 .شهیم تیخ و یگیم همه جلو کرد یم فکر چارهیبود،ب شده باحال یلیخ افشیق اره-
 
 .کرد یم دعوا باهام بابام و بابام به زد یم زنگ موقع اون بابا نه-
 

 لممع حداقل یول بود معلم بابامم درسته معلما بزارم،مخصوصا مردم سر به سر که بودم نیا عاشق
 .نبود نهضت

 
 یم بازم خونه اومدم یم یوقت و کردم یم فکر ثمیم به کمتر و شدم یم اروم کمی مدرسه يتو

 تنگ براش دلم قبل از شتریب روز هر من اما بود خوشحال ظاهر در که افسرده يایرو همون شدم
 راحت نایا دست از و دانشگاه برم مونده سال شه؟شش تموم روزا نیا شهیم یعنی ایشد،خدا یم

 من که یدون یم خودت ای؟خدایچ بزاره تنهام و بره ثمیم موقع اون تا اگه سال شش یشم،ول
 فتمر کنم تحمل تونستم ینم گهیقسم،د اسمت به رو تو نکن باهام رو نکاریا رمیم یم اون بدون
 حموم یحت گهیافتاد،د یم ادمی ثمیم يحرفا و کردم هیگر دل ته از و کردم باز رو اب و حموم
 و دمیپوش و لباسام رفتم شدم یخال و کردم هیگر ریس دل تا نکهیا بود،بعد ومدهین بهم هم کردن
 !!بودم شده خسته درس خوندن،بازم درس به کردم شروع

 
 رو فونیا بازم چلغورش داداش نینا،ایا بایز ي خونه در جلو رفتم و دمیپوش رو مدرسه فرم

 ...برداشت
 
 بله؟-
 
 اد؟یب نیبگ بایز به شهیم-
 
 شما؟؟-
 

 !!پسرشم دوست اصال چه؟ تو به بابا
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 .امیرو-
 
 .باشه اهان-
 
 اریب گهید زیچ هیشد، يتکرار جون خدا اه!! نیا بازم مون کوچه سر میدیرس یوقت و اومد بایز

 .کن تمیاذ باهاش
 
 دارم؟ ینم بر سرت از دست گفتم يدید-
 
 !ته؟یحال زاد یادم ؟زبونیفهم یگمشــــو،م سالــــار-
 
 ساالر ،جون کن صدام گهید باری...يوا-
 
 ؟یفهم ینم چرا خوام یم رو گهید یکیخوام، ینم رو تو گمشو،من بابا-
 
 نویا خدا يکرد،وا یم نگام تعجب با داشت که بایز به افتاد زدم،چشمم يگند چه دمیفهم هوی

 !بزارم؟ دلم يکجا
 
 ؟ینگفت اول از چرا ؟يدار دوست ویک-
 
 .بفهم نفهم دارم دوست رو گهید یکی یعنی دمینم بهت سگم محل یوقت-
 
 .یگذشت من از بخاطرش که خوشگله چقدر نمیبب خوام یم...نمیبب بگو ه؟؟یک اون-
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 وشگلخ از شه،منظورمینم دایپ ایدن تو اون مثل و خوشگله که من نظر به نفــــس، به اعتماد بابا-
 شیزندگ تو یکس من بجز که دونم یکنه،م یم درك منو باطنشه،اون ستین ظاهر و افهیق
 .يهررر افته،حاال ینم راه مردم ناموس دنبال شب تا صبح تو ست،مثلین
 
 هب ،گفتنیستین دوست یچکیه با گفتن همه و دمیپرس همه از من....کجاست؟ ،کویگیم دروغ-

 تا رمینم من ی،ولیکن باز سرت از رو من حرفا نیا با يخوا یم)خنده ریز زد...(يدینم رو یکس
 .یبش دوست باهام یوقت تا هستم اخرش

 
 یمن دمش؟بگمیند بارمی یحت کجاست؟بگم ستین معلوم ست؟بگمین نجایا بگم؟بگم یچ

 و نییپا انداختم سرمو....چرا؟ اخه!احمقم؟ نقدریا چرا من ایدم؟خدایم براش جونمم یول شناسمش
 ابا،تیز يسواال یکل با گذاشت منو. رفت و ستین خوب حالم دیفهم خودش افتادم،خداروشکر راه

 ...اومد در پدرم ندارم پسر دوست و گفتم دروغ بفهمونم بایز به تونستم
 

 :گفتم و بازوش به زدم یکی نداره حوصله سمانه دمید شدم که کالس داخل
 
 شده؟ یچ-
 
 .شدم خسته-
 
 ؟یچ از-
 
 .پسرا از-
 
 تو؟!!!وا-
 
 .ندارم یشوخ ي حوصله ایرو-

www.98iiA.COM /RAHA1381/  106 
 

http://www.98iia.com/


 

نودهشتیا من کاربرانج **RAHA1381** ینباش اگر یحت   

 
 :زدم داد هوی و کردم نگاه کوچمون به کالس پنجره از و شدم بلند

 
 سمانهههههه-
 
 .که ستمین ه؟کریچ-
 
 .نگاه رو پسرا بدو-
 
 .ـــشیکنم،ا نگاه منم کنارررر کووووو؟کجاست؟؟برو-
 

 :خنده ریز زدم یپق
 
 ؟يشد خسته پسرا از یگفت که تو-
 
 .احمق بود پسرام دوست منظورم بابا-
 
 یم راه دنبالم هیوقت چند برنزه، تو مثل هست پسره هی یمن،راست کنم سرت تو خاك خاك خاك-

 تو؟ به بدم يخوا یم افته
 
 .ندارم چشم دوستم اموال به کار؟منیچ خوام یم اونو من گمشو-
 
 .ستاااین دراز گوشام من-
 

 .بایز و من در،بازم يجلو بازم مینشست
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 م؟یبزار سرشون به سر کمی رونیب انینم چرا احمقا نیا اه-
 
 بااایز-
 
 )هیبق و زرد ي گربه(خودمونه ياحمقا منظورم بابا-
 
 .اوهوم-
 
 وگاو شدن جمع ما يروبرو درخت ریز باز و اومدن احمقامون بایز قول به و گذشت کمی

 .کنارشون اومدن ارتانم و)احمق يساالر(اهیس
 
 .میکن يباز ییهوا استوپ کمی شو بلند بایز-
 
 .کنم ینم يباز ینکن بسوزه،صدا نیراد نیا کن صدا هم رو باشه،فربود-
 
 .باشه-
 

 و باال انداختم یم رو توپ م؛یکن يباز تا اومدن هم ها دختربچه از چندتا و کردم صدا هم رو فربود
 نیراد به خورد چشمم.....ایرو:گفت یم و باال انداخت یم رو توپ فربود بعدش.....فربود:گفتم یم

 غش غش...بود شده قرمز بازم شدیم قرمز صورتش زود شدیم یاعصبان یوقت بود بور ادیز چون
 !!گذاشتم یم سرش به سر دادیم حال دم،انقدریخند

 
 و)الرسا(اهیس گاو دمید هوی يباز به میکرد شروع و اومد) داداشم(انمیرا که میکرد یم يباز میداشت
 :گفت ساالر و شدن رد کنارمون از و اومدن هم پسرا از گهید تا چند و)نیراد(زرد ي گربه

 
 .دارم دوست رو ایرو من گهیم فقط صبح از نیراد نیا....ایرو-
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 .تو با خوره یم زیچ نیراد-
 

 باال میانداخت یم رو توپ یقت و ستادیا ما از باالتر کمی رفت ساالر یول برگشت و شد قرمز نیراد
 اااایرو: گفت یم و کرد یم باز دهنشو اون

 
 یم اهنگ رو من يباز موقع فربود یبگه،ول مامان به و بره دمیترس یم فقط دیفهم ینم یلیخ انیرا

 نوش هم یگردن پس تا چند. یچیه:گفت یم شده یچ دمیپرس یم یچ هر و دمیخند یم و کرد
 .نگفت يزیچ یول کرد جان

 
 :زد داد دور از پسرا از یکی هوی در يجلو میبود نشسته بایز با بازم که بعد روز

 
 .ادیم داره ـــن،ساالریراد-
 

 :گفت و زد صداش دوستش.رفت و کرد من به نگاه هی و شد قرمز بازم نیراد
 
 یم شکر یلیخ تو گهیم بهش هم ایرو زدن زر به کنهیم شروع ادیم احمق اون االن....نیراد اه-

 .گهید رهیم اونم يخور
 

 دمیفهم و کوچشون رفت افتاد راه بعد و کرد نگاه منو نینا،رادیا رتیغ نیا با کنن سرم تو خاك
 منم، داره دوست نیراد:گفت ساالر یوقت داره انتظار کنه؟البدیم نگام ينجوریا خونشون،چرا رفته

 کمی.....کنم؟؟ کاریچ دارم دوست رو گهید یکی من خب!....عاشقتم؟ من نیراد يوا: بگم برگردم
 .کنم دو به یکی اهیگاوس نیا با نداشتم خونه،حوصله رفتم بعد نشستم

 
 ردمک یم باز کتابو ،تا بخونم درس تونستم یشد،نم شروع دوم نوبت يامتحانا و گذشت مدت هی
 میخوش دل تنها! بود شده تنگ صداش يبرا دلم گرفت،چقدر یم میگر و افتادم یم ثمیم ادی
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 يدخترا از یکی مدت نیا يتو.باختم بهش دلمو و شدم عاشقش که يروز به لعنت....بود صداش
 فکر اولش گفت، پرت و چرت یکل و ادیم خوشش ازت پسره هی که بود گفته بهم مون مدرسه

 ي خونه ادیم وقتا یبعض که هست پسره همون دمیفهم بعدش فرستاده ساالر کردم
 روز هر رهچایب ي پسره.خواستم ینم من یول بود یخوشگل بود،پسر لشونیفام کنم مون،فکریهمسا

 یم د؟یفهم یم مگه یول دارم دوست رو گهید یکی من:گفتم اخرش و مونیهمسا ي خونه ومدیم
 تا دمب ثمیم به رو شمارش خواستم یم بود اعصابم رو یلیبشه،خ باورم تا هیک بدونم دیبا:گفت

 .بگه همه به و ببره رو ابروم بره پسره دمیترس یم بعدش یول ارهیب جا به حالشو
 

 امتحان میرفت يجور نیهم و میبود مونده خواب بایز و من امتحانارو از یکی و میداد امتحانارو
 نامتحا سر بودم،خالصه نکرده نگاه رو برنامه و هست گهید روز چند امتحان میکرد یم م،فکریداد

 .بدم امتحان بازم امیب وریشهر دیبا کردم یم فکر و نبودم بلد یچیه
 
 .بایز-
 
 هوم؟-
 
 .ترسم یم یلیخ-
 
 ؟یچ يبرا-
 
 .کشنیم منو بابام و ،مامانم کمه دونم یم که باشه کم اگه معدلم-
 
 بلند ادیز شما ي خونه بازم ن،ییپا کنه یم پرتم بوم يرو از بابام بگو رو من مال الیخیب-
 .يریمیم یفتیب اگه که نهیا مهم یست،ولین
 
 ؟يدیم میدلدار يدار نم،مثالیبب شو خفه-
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 یم یک هر یعنی!!کردم یم سرم چادر این،تازگیزم تو رفت صورت با و کرد ریگ چادرم به پاش هوی

 !! چادر و اورد،من یم در شاخ تا دو قشنگ کنم یم سرم چادر من دیشن
 

 که اومده خوشش دونستم یم ،اونم بودم گفته بهش و بودم زده حرف ثمیم با باری مدت نیا تو
 دارن دوست و هستن یرتیغ یلیخ عربا:گفت یم که دوستام از یکی قول کنم،به یم سرم چادر

 ثمیم با اگه شمیم بخت بد که بفهمونه بهم خواست یم که زد یم زر یکل و کنن سر چادر زناشون
 به یوقت ینبود،حت ينجوریا یول کنم سرم چادر کرده مجبورم بابام کرد یم فکر ثمیکنم،م ازدواج

 نشباط دیبا ادم گهیم شهیهم نکرد،بابام قبول و شد یکنم،عصب سرم چادر خوام یم:گفتم بابام
 يادما کنن یم سرشون چادر که ییاونا از یبعض:گفت یست،مین ادم پوشش مهم و باشه پاك

 سرم و بخرم چادر بزاره که کردم یراض رو بابام بود يزور هر به......نایا و ستنین هم یدرست
 مجبورم بابام کرد یم فکر ،بازم کنم سرم دارم دوست خودم:گفتم ثمیم به چقدر هر یکنم،ول
 .کرده

 
 هشد خوندم،معدلم ینم یچیه چون باشه کم دمیبود،با کم یـــــلیخ معدلم و گرفتم رو کارنامه

 ارنامهک دمیرس که خونه دم،بهیکش یم بدم،خجالت نشون بابام به که دمیترس یم یلیخ19/29بود
 بعد.....منیبب رو بابا العمل عکس خواستم یدم،نمیخواب و اتاقم تو رفتم بعدش و زیم رو گذاشتم رو
 : مامانم شیپ رفتم و اومدم رونیب اتاق از اموزشگاه رفت بابام نکهیا
 
 گفت؟؟ یچ مامان،بابا-
 
 !؟20يجا ،به شده19/29 دیکن نگاه دخترمو معدل ییییوا بگه....بگه؟ یخواست یم یچ-
 
 .دیبدون قدرمو شما تا باشه 12ای 10 معدلم دیبا ه؟هوم؟یچ مگه-
 
 ....نگاه رو هیهمسا ؟؟دختر12ای10معدلت-
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 دبو کردن،خوب یم خورد اعصابمو یلینشستم،خ و اتاقم تو رفتم و ندادم گوش منم و کرد شروع

 .اه گهید
 

 چرا پرسم یم هم یچ خونمون،هر ادیب سردشت از بابام دانشگاه دوست يپسرعمو قراره امروز
 فونیا يصدا بالخره.دهینم جوابمو یداره؟کس بچه و زن اش؟اصال بچه و زن با ای ادیم اد؟تنهایم

 :گفت کنم؛مامانم باز رو در رفتم و شد بلند خونه
 
 ه؟؟یک-
 
 .باشه بابا اموز دانش کنم فکر پسره، هیدونم، ینم-
 
 .استیوور نه،حتما-
 
 ا؟؟یوور-
 
 .بابات دوست يپسرعمو-
 
 .هینطوریا اسمش چرا-
 
 .دونم یم چه من کن، باز رو در-
 

 ورد ب،چونیخوشت و قدبلند پسر هی.باال انیب خان ایوور تا سادمیوا اشپزخونه تو و کردم روباز در
 رفتم و برداشتم رو ها ییببرم؛چا ییچا براش که کرد صدام دم؛مامانمیند خوب رو صورتش بودم

 :گفت که جلوش گرفتم و سمتش
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 .ام روزه ممنون،من-
 

 :گفت و سمتش برگشت بابام
 
 .يا ،خستهياومد يادیز راه بگذر،امروز روزت از رو امروز اجانیوور-
 

 :گفت اونم
 
 .تونم ینم بخدا نه-
 

 که اهیس رنگ به کلفت نه و نازك نه يها ابرو و اهیس يد،چشمایسف کردم،صورت یم نگاش داشتم
 .بود خوشگلم خالصه... و یقلم ینیکرده،ب مرتبش بود معلوم

 
 ات اهیس نخود دنبال فرستاد یم منو مامانم دفعه هر که کرد یم فیتعر ییزایچ هی داشت ایوور

 نمیبب کردم یم کارو همون دیبا شدیم یچ نکن،هر کارو فالن: گفت یم مامانم اگه من ینشنوم؛ول
 !!بودم فوضول حد نیا تا یعنیه،یچ
 

 چیپ سوال و کردن گوش یکل از بعد زد،بالخرهیم حرف گلتاج اسم به يدختر مورد در داشت ایوور
 .دمیفهم رو یچ همه مامانم کردن

 
 تالش چقدرم هر شده بود،دوست شهرمون اطراف يها روستا از یکی اهل که دختر هی با ایوور

 گلتاج يبرا بعدش شدن؛خالصه دوست يمجاز يفضا يتو:گفت یم مامانم ؟يچطور بفهمم کردم
 و بودن کرده دستش کنم فکر انگشترم و داده رو بله جواب باباش و اومده خواستگار هی خانم

 مه با کرده،بعدش فرار باهاش گلتاج و اومده ایکنه،وور یم ازدواج داره که گفته ایوور به گلتاجم
 خونده تیمحرم ي غهیص فقط نیهم يبرا بوده سال18ریز گلتاج سن چون کردن،البته ازدواج

 یم گلتاج يبابا که گفته و زده زنگ گلتاج ا،داداشیوور و گلتاج یعروس از چندماه از شده،بعد
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 مکن فکر هیاروم اورده رو گلتاج هم ایحرفا،وور نیا و نهیبب رو دخترش خواد یم و هیترک بره خواد
 از عدب بوده قرار و برگشته هم اینه،ووریبب رو دخترش باباش تا باباش ي خونه ببرتش داداشش تا

 ایوور اب نزاشته گهید و گرفته ازش رو گلتاج یگوش گلتاج يبابا یول دنبالش ادیب بازم روز چند
 یم نگاه رو ایوور یوقت نداده، گوش یکس نیبد رو زنم گفته ایوور چقدر هر خالصه و بزنه حرف
 .بود فکر تو نم،همشیبب تونستم یم رو داشت گلتاج به که رو یعشق کردم

 
 دیخواب یم خونمون يباال ي طبقه رفت یم بود،شبا ما ي خونه هنوز ایوور و گذشت روز دوسه

 در واون شهیهم باال رفتم یم یببرم،وقت من داد یم کرد یم درست يسحر براش شبا مامانم ی،وقت
 یرفتم،بعض یم و گذاشتم یم زیم يرو رو شیدم،سحرید یم خدا با ازین راز و خوندن نماز حال
 یول گلتاج به عشقش مورد در و شدن؟ اشنا گلتاج با يچطور که بگم بهش خواستم یم وقتا

 و وابهخ ینم رو شبا دمید یم یدم،وقتید یم گلتاج به نسبت رو عشقش یدم،وقتیکش یم خجالت
 یم براش دلم نهیبب اونو تر زود چه هر خواد یم خدا از و کنه یم و فکر گلتاج به فقط

 يتو نایا ایوور مثل هست،ماهم يمجاز ماهم داره؟؟عشق دوست منو نقدریا ثممیم یعنیسوخت؛
 منو داره دوست رو گلتاج که ایوور يا اندازه ثممیم کاش م،یشد دوست هم با يمجاز يفضا

 !!باشه داشته دوست
 

 فونیا و اومد،رفتم فونیا يصدا که بخرم کاکائو و شکالت کمی خودم يبرا مغازه رفتم یم داشتم
 :برداشتم رو
 
 بله؟؟-
 
 تو؟؟ امیب شهیا،میوور منم-
 

 زا داشتم و زدم رو در.شهینم نه:گفتم یم و گذاشتم یم سرش سربه کمی بود خوب حالش کاش
 تو یباال،کس رفت اون و دادم سالم منم و داد شدم،سالم رو روبه ایوور با که رفتم یم نییپا ها پله

 بقط انمیبود،را نشسته نیا بایز ي هیهمسا شیپ نایا بایز ي کوچه بود رفته نبود،مامانم خونه
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 یم تعجب یلیداره،خ اعتماد ایوور به نقدریا مامانم نکهیا از سرکار؛ بابامم و بود باشگاه معمول
 !!کردم

 
 ي خونه رفتن یم التیتعط نایا بایمغازه؛ز رمیم دارم گفتم بهش و مامانم شیپ رفتم افتادم راه

 .موندم یم تنها منم و شونییروستا
 

 :شد سبز جلوم احمق ساالر نیا بازم که مغازه برسم بود مونده کم
 
 ؟يریم کجا-
 
 اشوهرم؟یداداشم؟؟ ایمامانم؟؟ ای؟؟یبابام-
 
 ؟يریم کجا بگو شوهرتم،حاال یعنی شیاخر-
 

 !!دید نخواهم و دمید نه پروتر پسر نیا از من واقعا
 
 .ستین تو هیشب هم دارم،اصال شوهر خودم من واال-
 

 و برداشتم الرویمغازه؛وسا يتو اومد اونم شدم که مغازه افتاد،داخل راه دنبالم و هم تو رفت اخماش
 :گفت ساالر که کنم حساب تا صندوق يپا رفتم

 
 .یبکن بتیج يتو دست دینبا که کنارته مرد هی یوقت-
 
 :گفتم بعد و کردم نگاه دوبار رو پاش سرتا از ياور چندش حالت با
 
 .نمیب ینم نجایا يخربزه،مرد هی بجز که من واال-
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 !!نموند يغرور براش گهید چارهیدم،بیفهم خودمم که خورد هم به اعصابش انقدر

 
 خونه هم ایوور داداش افتاد ادمی در دم دمیرس یشدم،وقت خونه یراه و اومدم رونیب مغازه از

 ستهنش شمیپ دوستاشم با)کمیکوچ یابج(رها و نشستم در يجلو.باشه تنها کمی بزارم است،خب
 :گفت و ستادیا جلوم اومد بازم ساالر دمید که بودن

 
 ش؟؟یخور یبخورم،م تونم ینم دمیخر رو نوشابه نیا من نیبب-
 

 :گفتم بعدم و خنده ریز زدم
 
 !داداش باش الیخ نیهم خورم؟؟به یم رو يزد دست بهش تو که يزیچ يکرد فکر-
 
 ؟يخوا ینم-
 
 .نه که معلومه-
 
 ؟؟يخوا ی،نم جوب يتو اندازمش یم-
 
 .بردار سرم از دست برو گمشو-
 
 ؟؟یقاپ یم بابا،چرا باشه-
 
 قاپم؟؟ یم من-
 
 .یقاپ یم سگ مثل یسگ گهید اره-
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 .جدت هفت و باباته سگ-
 
 !!ردماک یغلط کشه؛عجبیم منو برسه بهم دستش اگه دونستم یخونه،م يتو رفتم زود گفتم نویا
 

 در دم و نایا گلتاج يروستا بود رفته امروز و بود ما ي خونه ایوور داداش که است هفته هی االن
 خواست یم دلم یلیسردشت؛خ بود رفته هم اونجا از و بود کرده يزیابرور یکل و باباش ي خونه
 !!عاشقشه چقدر ایوور دمید یم روز هر چون برگرده گلتاج

 
 صداش برم تا شه بعدازظهر تر زود گفت،منتظرم و بهم زد زنگ و شون خونه اومدن نایا بایز امروز
 .بایز شیپ رفتم گذشت که چندساعت از بعد.بود شده ذره هی براش دلم کنم

 
 اومدن نایا بایز ي خونه از گهید پسره هی با داداشش هوی که میبود نشسته در يجلو بایز با
 .زشت نه بود خوشگل نه داشت شیر کمی رون،پسرهیب
 
 ؟؟يکرد نامزد روستا یه؟؟رفتیک نیا بایز-
 
 .ادیم حساب به دورمون يپسرعمو!! هیچ نامزد بابا نه-
 
 .اوهوم-
 
 .خونه یم یتجرب ي رشته و اخرشه سال امسال و فرزنده نه،تکیمت اسمش-
 
 .هست پدربزگم هیشب شاشیر نیا با نیا بایز واال-
 
 .گمیم بهش-
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 .ندارم دعوا ي حوصله بایز الیخیب-
 

 یلید،خیخند یم و کرد یم نگاه بعد و اومد یم و رفت یم یه ينجوریهم بایز داداش با پسره
 با ذارمگ ینم سگم محل دید و دیچرخ دورم یکل نکهیا از بعد.چهیبپ پام و پر به یکی اومد یم بدم

 داره نایا بایز بوم يرو پسره دمید هوی که میزد یم قدم بایز با میخونه،داشت يتو رفتن بایز داداش
 توان هب ساالر شه،نگوینم دایپ ایدن يتو تر شیریس ساالر از: گفتم یم شهیکنه؛هم یم نگاهمون

 .نیمت پسره نیا شهیم شیش
 

 رامب دلش یکس کالس،چرا برم قراره امروز و شدن شروع تابستون يکالسا و هستش ماه ریت لیاوا
 يالساک چون کنم هیگر دی؟؟بایچ من شنیم فیخرک شهیم تابستون یوقت مردم سوزه؟؟بابا ینم

 !!اوووووف هستن منتظرم تابستون
 
 يها یکتون و برداشتم هم يا سرمه فیک و دمیپوش يا سرمه شال و یارلشلو با یل يمانتو هی

 يبرا یعرب کالس اموزشگاهش يتو خودشم بابا. میبر تا شدم بابا نیماش سوار و دمیپوش اهمویس
 شدیم شروع10ساعت از انمیرا شد،کالسیم شروع صبح10ساعت از کالساش و گذاشت یم ها بچه

 برم10ساعت از بودم مجبور بابام و انیرا يکالسا شد،بخاطریم شروع11ساعت من کالس یول
 برم نیماش با نایا بابا با بودم مجبور نیهم يبرا و بود راه یلیخ اموزشگاه تا مون خونه اموزشگاه،از

 !!!گرما نیا يتو شدمیم بخار یچیه که اب اونجا تا رفتم یم ادهیپ اگه چون
 

 پام هی منم زبانش کالس بود رفته انمیداد،را یم درس داشت و خودش مخصوص اتاق رفت بابام
 یم يازب ناخونام با بشه،داشتم شروع کالسم نشستم،تا یم رو راه يتو باال پام هی بود یمنش شیپ

 اب که کردم بلند رو سرم.دمیشن رو باال اومدن یم داشتن که پسرا از تا چند يصدا هوی که کردم
 !؟ فتهیباهمب کالسامون وقته نکنه خدا يوا!!شدم رو روبه بایز لیفام همون نیمت
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 نچرای،ا کرده زوم روم نشسته یصندل يرو دوستاش با روم روبه اومده!! برم روتو بگه ستین یکی
 کنه؟؟؟؟ یم نیهمچ

 
 یم و ادیم خوشم ایرو از که بود گفته بایز به بود دهید منو و بایز ي خونه بود اومده که يروز اون

 کاش بودم شده خسته نا،خودممیا و خوامش ینم که گفتم بهش بشم،منم دوست باهاش خوام
 هگید يدخترا دیافتاد،شا ینم دنبالم پسر نقدریا و شدم ینم بزرگ و موندم یم بچه يجور همون
 !!رممتــــــنف من یول بشن مزاحمشون و فتنیب راه دنبالشون پسر تا هزار که باشن داشته دوست

 
 دناوم یم باهاش که انیرا يدوستا و بود خانم انیرا زبان ان،معلمیرا کالس يتو رفتم و شدم بلند

 تا نمیبش ششونیپ تونستم یم نیهم بودن،واسه تر کیکوچ ازم سال هی حداقل همشون کالس
 !!برسم میبدبخت به برم و بشه11ساعت

 
 م،اونینشست باسمانه و اومدم رونیب کالس از و دمیشن رو سمانه يصدا که بود 10:55ساعت

 .کرد یم نگام بر و بر داشت و بود نشسته دوستاش با چلغورم
 
 !! نگاه شاشویر ه؟یک نیا دختر-
 
 .ها چسبه یم کنه نینکن،ع نگاش ال،سمانهیخیب-
 
 ش؟؟یشناسیم-
 
 .مونیهمسا دختر بایز لیاوهوم،فام-
 

 اتاق يتو رفتن باهم و کرد یپرس احوال و سالم دوستاش و نیمت با بابام و شد باز بابام کالس در
 نیا موندم من بابام؛اخه بخاطر البد کن دوست ایرو با منو بود گفته بایز به نیمت چرا بگو بابام؛پس

 !!نایا احمقا دن؟؟چقدریم بهشون یچ بشن دوست باهام اگه بابام ياموزا دانش
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 یالیخیب با و اومده چرا دونستم یدرخونمون،م جلو اومده بایز که کرد صدام مامان که بود7ساعت
 .در يجلو رفتم

 
 سالم-
 
 اره؟؟ ساعت هیتو افتاده کالساتون گفت یم نینم،متیبب بگو یخیب رو سالم-
 
 ؟ياومد نیا يبرا شو الیخیب بایز-
 
 پولداره،از فرزنده،باباش تک پسره ها؟؟احمق يخوا یم یچ ؟تویاحمق قدر نیا چرا تو دختر-

 ؟يخوا یم یچ گهید...رنیمیم براش لیفام يدخترا شه،تازهیم یچ ندهیا تو معلومه درسشم
 
 چشم مردم پول به که داره پول نقدریا بابام کار؟؟خداروشکریچ خوام یم پولشو من بایز-

 سننه؟؟ رو تو ببخشه،منو صاحبش به ندوزم،خوشگله؟؟خدا
 
 .باشه-
 

 نم:گفتم بهش گه،هرچقدرمیم اونو گهیم نویا نیمت خوند یم سرم تو روز هر بایز و گذشت دوماه
 یم احمقو نیمت نیا کالس رفتم یم یوقت روزم نرفت،هر که نرفت سرش خوام،تو ینم اونو

 انیرا با بودم دهید اموزشگاه،چندبارم اومد یم10ساعت از اون شدیم شروع12ساعت دم،کالسشید
 .بود شده دوست باهاش و زدیم حرف

 
 دخترم و داره پسر دوتا بابا ي گفته به خونمون انیب شمال از بابام يدوستا از یکی قراره امروز

 با ادیز نیهم يبرا و نداشتم یخوب ي ونهیم پسرا با داشتن،منم پسر بابام يدوستا ي نداره؛همه
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 نیا خانومش،حاال هم معلمه دوستش هم بابام ي گفته اومدم؛به ینم راه بابام يدوستا يپسرا
 !!که میندار ؟معلمه،شانسیچ که رهیگ یم خودشو یادکلیم معلمه خانومش

 
 غر غر که ستادمیوا خونه يتو خودمم و کردم باز رو رونیب شد،دره بلند اف اف يصدا بالخره
 :شد بلند مامان

 
 .کن یپرس احوال و سالم نییپا ؟؟برويستادیا نجایا چرا-
 
 ؟؟يرینم چرا تو-
 
 .گهید رمیم ؟دارميکور-
 
 مبر رو پله همه نیا مهمون بخاطر کردم دایپ نیزم از جونمو ن،مگهییپا امینم من سالمت به خب-
 .باال انیب تونن ینم اونا نرم من تازه ن؟؟ییپا
 
 .نزن حرف خواد،فقط ینم این بسه،اصال-
 

 :داد دست باهام و باال اومد اومدن،زنه مهمونامون و سادمیوا ها پله يباال يهمونجور
 
 .بشم ؟؟فداتیخوب دخترم سالم-
 
 .دییبفرما ممنون یلیخ سالم-
 

 شب ات. شدینم دخترخاله زود انقدر که نبود مهربون اگه گهید نگرفت،مهربونه؟اره خودشو انگار نه
 نوم کنم زم،فکی،عزیشم،قربونت،الهــــــ فدات:گفت یم کردم،فقط سر زنه يها صدقه قربون با
 !!بود،واال گرفته یاشتباه شوهرش با
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 با و وبلندکردم نشستم،سرم یم اونجا من اومد یم مهمون یوقت شهیهم نشستم مبل هی يرو

 نشسته هم يرو م،روبهیشد چشم تو چشم بود رضا اسمش که بابام دوست بزرگ پسره
 انشمام!! مثبته بچه ام بچه یانداخت،اخ ریز سرشو کنه یم نگام داره که دمید دیفهم یم،وقتیبود

 .بزرگتره ازم دوسال یعنیدهمه، کالس:گفت
 

 واستنخ اگه ای رنیبگ دوش ، کاروانسرا گمیم بهش من که باال ي طبقه برن که گفت اونا به مامانم
 ات داد بهم رو جانماز مامانم گذاشت که کمیبشه، حاضر شام تا کنن استراحت و کنن عوض لباس

 اقات یراه و نییپا انداختم سرم یچ ست،مثلین حال يتو یکس دمید و باال ببرم،رفتم براشون
 زود دید منو یکرده،وقت دراز پاهاشو و نشسته نیزم يرو رضا دمید تو برم خواستم یشدم،وقت

 .دیببخش:گفت برگشت خودش دیببخش بگم من نکهیا يبجا کرد جمع و پاهاش
 

 :گفتم و مامانش به روکردم
 
 .داد مامانم رو يجانماز نیا دییبفرما-
 
 ؟ياومد باال تا يدیکش زحمت بشم،چرا فدات یزم،مرسیعز يوا-
 
 .نیکن صدام نیخواست يزیکنم،چ یم خواهش نه-
 

 :زد صدام که رفتم یم رونیب اتاق از داشتم
 
 ا؟یرو-
 
 د؟ییبله،بفرما-
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 ن؟یندار مهر-
 
 ؟یچ يمهر؟برا-
 
 احمق خب هستن؟ عهیش نایا یعنی! احمق؟ خوان یم یچ يبرا رو گرفت،مهر خندم خودمم هوی

 باشه؟ یسن زنه یم حرف یفارس که یکس يدار انتظار زنن یم حرف یفارس دارن
 

 :گفت برگشت زنه
 
 .گهید میخون یم نماز مهر با ما زمیعز خب-
 
 .ارمیب براتون هست بپرسم مامانم از نیبزار دیببخش باشه اهان-
 

 :گفت مامانم که نییپا رفتم
 
 .هست شیارا زیم يکشو يتو باال ي طبقه مهر-
 
 .برو رفتم،خودت نییپا باال ها پله نیا از انقدر کرد درد مامان؛پاهام اوف-
 
 ...و بزن هم هم رو کن،اش درست کن،خورشتم درست و برنج نیا ایب تو پس اها-
 
 یم یالک يحرفا که بس از اوردم یم کم مامانم شیپ شهیافتادم،هم راه و ندادم گوش گهید

 !!نزنه حرف یول بده فحش رو ابادم و جد داشتم زد،دوست یم حرف یوقت یعنیزد،
 فتیوشد میقبل ي بود،مدرسه صبح فتشمیش داشت فتیش کی فقط که بود نیا مدرسه نیا يبد

 رفتم وپرست با.داربشمیب زود صبح خدا روز هر دیبا امسال یبعدازظهر،ول هفته هی صبح هفته هی:بود
 یم رو پرستو همه از شتریب ها بچه نیب نچو بشم یهمکالس اون با خواستم یم کالس هی يتو

www.98iiA.COM /RAHA1381/  123 
 

http://www.98iia.com/


 

نودهشتیا من کاربرانج **RAHA1381** ینباش اگر یحت   

 یم رو فاطمه،اسما دوستش و اسما راستم طرف بود پرستو چپم ،طرف نشستم سوم فیشناختم،رد
 زنگ هس نکهیا از شناختم؛بعد ینم رو هفاطم یول اومد یم اونم کیناستیژ رفتم یم یوقت شناختم

 یلیخ يخونه،وا برگشتم بود تر باال ازمون کوچه تا سه خونشون که ها بچه از یکی با شد تموم
 یم پرستو ام؟؟تازهیب و برم رو راه همه نیا يچطور سال اخر تا بودم،موندم شده خسته
 ابونایخ کوچه نیا از چهاربار روز هی يتو دیبا زارن،اونوقتیم هم یتیتقو کالس وقتا یبعض:گفت

 .ام،اهیب و برم
 

 فتمگر میتصم یول زنم یم گزن بهش اونروز بودم گفته بود،بهش ثمیم تولد مهر11شیپ روز چند
 ادی گذشتم ها یلیخ از بخاطرش زنم،من ینم زنگ بهش گهید کنم تموم رو زیچ همه گهید

 ستدو تورو اون یکن یم فکر:گفت بهم شدم دوست ثمیم با دیفهم یوقت که افتادم بابا يحرفا
 ي همه و یهست بچه هنوز باشه؟تو داشته دوست دهیند هم باری یحت که رو یکس دیبا داره؟؟چرا

 ؟بهتیچ اون یول یدون ینم زارویچ نیا کنه،تو یم يباز باهات اون ی،ولیکن یم باور رو حرفاش
 یم فکر ؟تویکن یم يباز ات ندهیا با نباشه؟چرا ساله40مرد هی معلوم کجا نا،ازیا و سالشه19گفته

 برات خوام ینم من؟چون يالیفام یعروس يایب زارم ینم چرا نظرت دونم،به ینم یچیه من یکن
 زرگب دختر ؟منیکن یم يباز ات ندهیا با ،چرايدار خواستگار کم سن نیا يتو اد،تویب خواستگار

 ادهخانو اقتیل که باشه یکس شوهرش کنه یم شوهر یوقت و بشه يزیچ هی بخونه درس تا کردم
 ه؟یک ستین معلوم که پسر نیا نه باشه داشته رو ما ي
 

 تو و کردم هیگر همش شب نصف تا!خواب؟ کدوم یبخوابم،ول تا رفتم همه از زودتر ثمیم تولد شب
 اون عاشق شه؟منیم مگه کنم؟اخه فراموشش تونم یم یعنیببخشه، منو خواستم ثمیم از دلم

 یتنه،وق ای کنم تحمل تونم یم دونم یبدم،نم اش ادامه تونم یمجبورم،نم بابام بخاطر یپسرم؛ول
 ور داشتم ثمیم با که ییها خاطره شهیم کار؟مگهیچ خوام یم رو یزندگ نیا گهید ستین ثمیم

 هام نمره ي همه که یشدم،من درس الیخیب کال کن،امسال کمکم خودت ایکنم،خدا فراموش
 صبح کردن هیگر و کردن فکر با ندارم،شبام خوندن درس ي ؟حوصلهیچ االن 19,5ای بود20ای
 جرمنف خواد یم سرم کنم یم احساس رمیگ یم سردرد که کنم یم هیگر انقدر شبا یشه،بعضیم

 .دارم دوسش چقدر یدون یم که تو خدا شه،اخه

www.98iiA.COM /RAHA1381/  124 
 

http://www.98iia.com/


 

نودهشتیا من کاربرانج **RAHA1381** ینباش اگر یحت   

 
 شده یمیصم کمی هم با کرد صدام اسما.داشتن جلسه بود،معلما اخر زنگ بودم نشسته کالس يتو

 :میبود
 
 جانم؟-
 
 ؟يشد عاشق حاال تا-
 
 !!ها کرده دایپ وقت نمیا
 
 ؟یپرس یم چرا-
 
 .گم ینم یکس به خورم یم گه،قسمید ،بگوينجوریهم-
 
 .اره-

 ؟؟خب
 
 ؟یچ خب-
 
 ؟یگینم رو اش هیبق-
 
 ؟يشد ؟عاشقیچ تو-
 
 .بود ساالر اسمش اره-
 
 ساالر؟-
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 !!شدیم مزاحمم اومد یم که باشه یهمون نکنه 
 
 .اره- 
 
 .بگو رو شیلیفام-
 
 .ینالیز-
 
 .بگو رو اش هیبق خب.شناسمش ینم نه اها-
 
 داشتم دوستش گذشت،من ساده یدوست از ساده،بعدش دوست دوتا م،مثیبود هم با مدت هی-
 .میباش برادر خواهر مثل و مینك تمومش گهید:گفت برگشت بعدش یول
 
 !!وا-
 
 .بگو تو خب-
 
 يدمش،تویند حاالم دم،تایم براش جونمم یول رسم ینم بهش دونم یم که شدم نفر هی عاشق-

 .کردم اعتماد بهش و شدم عاشقش بعدش و شدم دوست باهاش کلش
 
 ش؟یدیند چرا-
 
 .کشور جنوب خرمشهره اهل اخه-
 
 ؟یاحمق مگه دختر-

www.98iiA.COM /RAHA1381/  126 
 

http://www.98iia.com/


 

نودهشتیا من کاربرانج **RAHA1381** ینباش اگر یحت   

 
 زاره دمشیند تاحاالم و شدم یجنوب پسر هی عاشق گفتم یم یک هر بود،به شده يعاد برام گهید
 زن معلوم کجا نباشه،از سالش70ای60معلوم کجا از: گفتن یم و کردن یم بارم حتینص و فحش تا

 .نبود بدهکار ها حرف نیا به گوشم من یول گهید حرف تا باشه؟هزار نداشته
 

 هي بخاطر که یک هر بشم ثمیم عاشق نکهیا از قبال بودم،هــــه شده خوندن درس الیخیب کال
 حتینص منو یک کردم،حاال یم حتینص رو خوند ینم درس گهیود کرد یم ول درسشو پسر

 یاضیر امتحان روزه يتو افتاده درست منم شد،تولد شروع هم اول نوبت امتحانات کم کنه؟؟کم
 !دارم؟ من شانسه نمیاول،ا نوبت

 
 بود،رنگ خوب یلیخ یدولت يها مدرسه به نسبت مدرسه نیا فرم کردم،مدل روتنم ام مدرسه فرم

 یم راه یوقت و اومد یم طرفه کی هاشم رنگ،دکمه کم سبز هاشم نیاست و بود سبزپررنگ مانتوم
 یم باز بعدش و بود نافم يرو تا هم مانتو دکمه نیشد،اخر یم دهید کال پاهام از یکی رفتم

 رفتم یم سیسرو با شد یم یماه هی.بود خوب یلیخ جلوباز،خالصه يها مانتو نیا شد،مثل
 دوتا اون چون امتحانات م،موقعیبود گرفته سیسرو هی ها بچه از دوتا با اذرماه از یعنی مدرسه
 یم ده ساعت من یول امتحان اومدن یم هشت ساعت بودن،اونا تر کیکوچ ازم سال هی دختر

 رم،زنگب ادهیپ تونم ینم و سرده یلیخ هوا برم،االنم ییتنها سیسرو راننده با نداشتم اومدم،دوست
 یم زود و بود خونمون کینزد یلیخ رفتم،اژانس یم نییپا یکی دوتا رو ها پله و اژانس به زدم
 .کوچه تو رفتم و زدم گره هامو نیپوت بند تند تند و رفتم عجله با نیهم يدبرایرس

 
 صبح چرا اد،االنیم دنبالم امیم مدرسه از یوقت الیدان االن تا ماه مهر اول اومده،از بازم الیدان دمید

 از شدم سوار و اومد یدرمون،تاکس دم اومده سحر کله صبح نیا بخوابم ندارم وقت من! اومده؟
 به خورد چشمم کردم یم نگاه رو رونیب داشتم پنجره از بود، جوون پسر هی هم من گند شانس

 نم کنم کاریچ شدم،خب پسر هی نیماش سوار نکهیا بخاطر هیعصب بود معلوم اش چهره از الیدان
 !بفرست جوون پسر هی نگفتم اژانس به
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 رفتم نبودم بلد هارو عبارت از تا چند دمید رو پرستو مدرسه يتو رفتم و کردم حساب رو پول
 دیبا 19بود شده یاضیر يتو داشتم،مستمرم شد،استرس شروع امتحان اون از بپرسم؛بعد ازش

 .سمیبنو خوب رو امتحان
 

 هب ثمیم ي درباره رو یچ مدرسه،همه اطیح يها مکتین يرو میبود نشسته کوثر با امتحان از بعد
 خوشگل کل در داشت یخوشگل یگوشت يلبا کوچولو ینیب و یمشک يچما بودم،کوثر گفته کوثر
 .بود

 
 کوثر-
 
 بله؟-
 
 ازش و بود نوشته روش هم اسممو و بود دهیخر کیک برام ثمیم تولدم روز تولدمه،پارسال امروز-

 از پر روش و بود اهیس و دیسف بود،رنگش خوشگل یلیخ کشیفرستاد،ک برام و بود گرفته عکس
 .بود یمشک يها قلب

 
 اههم بشم،سه اروم کمی تا کنم هیگر انقدر خواست یم اشک،دلم از شد پر چشمام نایا گفتن از بعد

 ؟!بشم اروم االن که شدم اروم مگه کنم یم صبح کردن هیگر با رو شبام دارم
 
 االن تا یتونست یم ،اگهیکن فراموشش یتون ینم نیبزنم؟بب حرف باهاش من يخوا یم ایرو-

 .يبود کرده فراموش
 
 .مزیبر هم به بازم شویزندگ خوام یباشه،نم شده دوست گهید یکی با االن دیخوام،شا ینم نه-
 
 .باشه-
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 .بخونم کمی م،برمیدار امتحان بازم برم،فردا گهید من-
 
 .ینکن فکر بهش کن ینکن،سع ناراحت خودتم برم،برو خوام یم منم-
 
 .يبا باشه-
 
 اگه من!!احمقه نقدریا چرا نیا شد،اخه سبز جلوم الیدان مدرسه ي کوچه يتو گذاشتم رو پام تا

 .شدم یم دوست باهاش شیپ ماه شش همون که بشم دوست باهاش بود قرار
 
 .دارم کارت سایوا لحظه هی ایرو-
 
 .گنیم ریمد به و ننیب یم ها بچه وقت هی برو خدا رو تو-
 

 یکی اون رفتم و اومدم رونیب مدرسه ي کوچه شدم،از راحت شیرفت،اخ و گرفت گازشو
 :ستادیا کنارم الیدان هویکوچه،

 
 یربگ نوینه،ایبب ستین یکس که حاال خب-
 ه؟یچ نیا
 
 ست؟ین تولدت امروز مگه-
 
 ؟یدونیم کجا از تو-
 
 .نمیبب ریحاال،بگ خب-
 
 .دارم ینم بر من گهید یکی بده ندارم،ببر رو تو ي حوصله برو الیبابا،دان برو-
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 .يندار بر امیم تون خونه يجلو تا-
 
 .يکرد خستم ،برویکن یم جایب تو-
 

 :بود کرده یپل ،رویکن یم فکر یچ به يدار:تتلو ریام اومد،اهنگ و زد دور کوچه سره از رفت
 

 شهینم هفت ساعت چرا کنمیم فکر نیا به دارم
 

 شتیپ رفته االن از که دلم نمتیبب رو تو که
 بپوشم یچ شب واسه کنمیم فکر دارم االنم

 
 دوشم ریز یوقت یحت کنمیم فکر تو به من
 نه ای يدیم منو جواب یکنیم فکر یچ به يدار تو
 

 نه ای يدید منو ریتصو یرفت جا هر هم تو بگو
 نه ای يدیم منو جواب یکنیم فکر یچ به يدار تو

 نه ای يدید منو ریتصو یرفت جا هر هم تو بگو
 برام پوچه تو یب یزندگ کنمیم فکر نیا به دارم من

 
 درام کوچه تو تو هیجلو که کنمیم زونیم يجوری

 تینقاش مثه صورت اون به کنمیم فکر دارم همش
 

 ینباش که شهیم مگه کنمیم دق تو یب من
 نه ای يدیم منو جواب یکنیم فکر یچ به يدار تو
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 نه ای يدید منو ریتصو یرفت جا هر هم تو بگو
 نه ای يدیم منو جواب یکنیم فکر یچ به يدار تو

 نه ای يدید منو ریتصو یرفت جا هر هم تو بگو
 
 .ها نهیبیم مامانت و امیم خونتون تا يرینگ نیدارم،بب کار یکل برم،بخدا تا ریبگ ایرو-
 
 .يبر یم ابرومو يبرو،دار توروخدا-
 
 .برم ریبگ ایرو-
 
 از یکی هاگ بودن دهید بابا با منو بابام يدوستا اکثر دمیترس یلیسمتمون،خ ادیم نیماش هی دمید

 ؟یچ باشه بابام يدوستا
 
 .برو،توروخدا الیدان-
 
 .ریشه،بگیم بد تو يبرا ننیب یم نیبرم،بب ریبگ-
 

 الاشغ سطل هیزد، سرم به يفکر هی رفت که الیدان!بزارم؟ دلم يکجا رو نیا گرفتم،حاال رو کادو
 ـــشیاشغال،اخ سطل يتو انداختم رو کادو و طرفش دم،رفتمید هارو گنده نیا از يشهردار
 !!نفهم ي کهیشدم،مرد راحت

 
 تمرکز درسم يرو تونستم ینم زدم، گند امتحانارو ي گذشت،همه اول نوبت امتحانات از روز چند
 !درسام به زدم گند و کردم یم فکر ثمیم به همش و کنم

 
 داشت فرق همه با:ایرضا اهنگ بود شده روزا نیا تو همدمم
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 کنهیم فرق که یبش یکی عاشقه آدما هیال به ال حاال تا شده بگو
 بمونه منتظرت ينبود اگه روز هی یبش یکی عاشقه حاال تا شده بگو
 باهات بمونه بشه عاشقت یکی اتیبد ي همه با حاال تا شده بگو
 بخواد بازم رو تو اتیندار اوج تو اتیکاریب تو یکی حاال تا شده شده بگو
 داشت دوستم چقدر رهینم ادمی دستاش تو گرفت داشت ور قلبمو اون

 داشت فرق همه با داشت فرق همه با حرفاش ي مزه کاراش تمومه
 بود ينجوریا من عشقه داشت فرق همه با اون
 بود یواقع عشقه هی داشت فرق همه با اون

 
 منه ریتقص فقط دونمیم منه رهیتقص ستین االن اگه
 منه حهیتفر شهیهم شکستن دل دنیپر هرز
 دمیفهم رید نویا چرا من یول داشت فرق همه با اون
 دمیترسیم بودم نگران شه تموم صبرش نکهیا از شهیهم

 هیخاک ي کره نیا يکجا هیک با االن یعنی حاال
 هیشاک زمان نویزم از همه از خدا از خودم از دلم

 هیتکرار که روزام ندارم خواب که شبا یه
 هیک حرفام ي شنونده نویا دونستمیم الاقل کاش
 داشت دوستم چقدر رهینم ادمی دستاش تو گرفت داشت ور قلبمو اون

 داشت فرق همه با داشت فرق همه با حرفاش ي مزه کاراش تمومه
 بود ينجوریا من عشقه داشت فرق همه با اون
 بود یواقع عشقه هی داشت فرق همه با اون
 داشت دوستم چقدر رهینم ادمی دستاش تو گرفت داشت ور قلبمو اون

 داشت فرق همه با داشت فرق همه با حرفاش ي مزه کاراش تمومه
 بود ينجوریا من عشقه داشت فرق همه با اون
 بود یواقع عشقه هی داشت فرق همه با اون
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 تو نه،امروز ای شده دوست یکس با که بپرسه و بزنه حرف ثمیم با و بره بگم کوثر به گرفتم میتصم
 :کردم صداش دمید رو کوثر که مدرسه

 
 کنه؟یم کاریچ ینیبب يبد یپ تلگرام تو ثمیم به يبر شهیم کوثر-
 
 فرستاده؟ منو ایرو بگم بهش-
 
 .کرده فراموش االن تا دمیبگو،شا دیپرس اگه-
 
 شه؟یم مگه دختر نگو چرت-
 
 ؟يبد یپ بهش یتون یم یدونم،ک ینم-
 
 .امشب-
 
 .یمرس باشه-

 تفراموش ثمیم: گفت یم کوثر ینگو،وقت که بودم خوشحال انقدر دمیشن رو کوثر يحرفا یوقت
 رمنتظ چقدر هر تولدم روز:؟گفتيبود گذاشته تنهام چرا مدت همه نیا بگو ایرو به نکرده،گفت

 .بودم داده قول بهش شدم،من ناراحت یلیخ گفت نویا ینزد؛وقت زنگ بزنه زنگ موندم ایرو
 
 .شدم حال خوش چقدر یدون ینم کوثر يوا-
 
 که کنه یم ایرو ایرو زنه،انقدریم حرف تو مورد در همش روزه داره،چند دوست یلیخ بخدا ایرو-

 .هیچ اسمت دینپرس ازم يحت
 
 کار؟؟یچ خواد یم رو تو اسم کوثر اخه-
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 !نداره نمک که یدست بشکنه-
 

 :گفتم و کردم بغلش
 
 .يداد بهم رو ایدن کوثر يد،وایشم،ببخش فدات یاله-
 
 .زدم یم حرف باهاش رفتم یم سال اول از شهیم خوب حالت انقدر دونستم یم اگه-
 
 گفت؟ یچ گهید کوثر-
 
 ؟ينشد ریس گفتم برات صدبار همشو ایرو-
 
 نه-
 
 !!یعاشق پدر بسوزه يآ-
 
 .براش رمیمیعاشقشم،م اره-
 
 .بود گذاشته لشیپرفا رو عکسشو ستاین خوشگل یول-
 
 .تره خوشگل ایدن يپسرا ي همه از من يبرا-
 
 خوشگلن؟ چقدر ینیبینم الیدان مثال انیم دنبالت که یینایا احمق-
 
 .خوام یم عشقمو فقط ببخشه،من مادراشون و پدر به خدا-
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 .داره دوست یلیخ اونم نظرم به-
 
 .مطمئنم گهید االن-
 
 ):ماه بهشتیارد(بعد ماه4
 

 منو رسون نامه بود شده ماه چهار نیا يتو کرده،کوثر دعوت هم منو و هست اسما تولد امروز
 رفح ثممیم با بتونم دیاره،شایم هم مادرشو یگوش گفت تولد،بهم ادیب قراره هم کوثر ثم،امروزیم

 .بزنم
 
 ینتسا نود و داشت قرار محو صورت به بنفش و یصورت رنگ به ییها پروانه روش که یل شلوار هی

 یکمی تا یماه بال مثل پشت از و بود نافم تا جلوش که رو رمیحر دیسف رهنیپ و دمیپوش رو بود
 نایدم،ایپوش رو بود رنگارنگ يها پروانه نمیاست از تر نییپا یکمی تا روش و بود تر نییپا کمرم از
 .بودم دهیخر بود، هیترک از اجناسش ي همه که بابام دوست مغازه از رو
 

 یصورت دم،شالممیپوش رو بودم دهیخر بانه از ،یصورت رنگ به و بود يتور که جلوبازم يمانتو
 .دمیپسند که بودم،خودم شده خوب کردم نگاه خودمو نهییا بود،تو

 
 و بود کمرش نییپا تا موهاش بود،اسما کننده کر کیموز يصدا شدم که نایا اسما ي خونه وارد

 وثرک به مینشست که کمیاومد، هم کوثر گذشت کمی بود اومده هم الریبود،ا دهیکش مو اتو همشو
 تک هی ثمیم به و ها اتاق از یکی يتو میکرد،رفت قبول اونم بزنم حرف ثمیم با خوام یم که گفتم
 :زد زنگ نگذشت قهیدق هی زدم،

 
 الو-
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 سالم-
 
 ؟ی؟خوبيچطور سالم-
 
 ؟يچطور تو خوبم-
 
 .شناسمیم صداتو هنوزم ماه10 بعد نیبب-
 
 ام؟ یک یدونیم مگه-
 
 .گهید ییایرو دونم یم که معلومه-
 

 نباشه توش ثمیم که یزندگ مگه! کنم؟ یزندگ صداش دنیشن بدون ماه10 تونستم يچطور من
  هست؟ یزندگ هم

 
 :دمیشن و صداش

 
 ؟يکرد نکارارویا چرا ایرو-
 
 دیدونم،ببخش ینم-
 
 .یشمیپ بازم االن که نهیا مهم نداره یاشکال-
 
 ثمیم-
 
 جانم؟-
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 .بگم خواستم یم یچ رفت ادمی هوی جانم گفت یوقت

 
 ؟ينشد دوست یکس با مدت نیا يتو تو...زهیچ-
 
 .خوام ینم رو یکس تو بجز که گفتم دوستتم به نشدم،من دوست نه-
 

 بگم؟ بهش يدم،چطوریکش یم خجالت یول عاشقتم من پسر بگم بزنم داد خواست یم دلم
 

 .گهیم یچ بشنوم تونستم ینم نیهم بخاطر کرد ادیز رو اهنگ يصدا کوثر
 
 .دار نگه رو یگوش لحظه هی ثمیم-
 
 .باشه-
 

 به یترک به زدم داد اونجا از کنه یم ادیز ته تا رو اهنگ يصدا داره کوثر دمید کردم باز اتاق در
 :گفتم کوثر

 
 ؟يبخور بدم بهت شکر امیب ای یکن یم کم اونو يصدا کوثر-
 
 .بزن حرف درست يهووو-
 
 )بگم تونم ینم که گفتم بهش هم دار اب فحش چندتا نجایا(کن کم بابا-
 
 .باشه-
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 .بدم اس بهش و کنم قطع شدم مجبور نیهم يبرا و اومد اسما مامان میزد حرف کمی نکهیا بعد
 
 .بده بزنم،اس حرف تونم ینم اومد دوستم مامان ثمیم-
 
 .کن شیمعن گمیم یچ هی ایرو باشه-
 
 .باشه-
 
 )ستین ادمی گفت،درست يزیچ نیهمچ هی کنم فکر(یبیحب احب انا-
 
 عشقم،درسته؟ دارم دوست من-
 
 ؟يدیفهم کجا از-
 
 .عرب پسر دوست هی و دارم یعرب معلم يبابا هی باشه یچ هر-
 
 قبل لمث تا گفتم نیهم يبرا زهیریم هم به اعصابش عرب پسر دوست هی بگم اگه اگه دونستم یم
 .بود شده تنگ هم دعواهاش يبرا م،دلمیکن دعوا کمی
 
 ؟یدون یم پسر دوست عنوان به منو تو م،بعدینفسم،زندگ گمیم بهت من ایرو-
 
 م؟یهست یچ پس-
 
 .یزنم هم تو شوهرتم مثل االن من-
 
 .بابا نه-
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 .يریم راه اعصابم رو يدار که بازم ایرو-
 
 .امیم گهید کمی اوردن رو کیک برم من ثمیم-
 
 .باشه-
 

 مامان که رفت ادمی و دادم رو کادوم منم دادن هاشونو کادو یکی یکی ها،همه بچه شیپ رفتم
 :گفتم و سرم رو انداختم صدام و هست اشپزخونه يتو اسما

 
 .زمیعز ارمیم بعد سال رو تیعروس يکادو شاالیا-
 

 .هست اشپزخونه يتو مامانم خفـــــه:اسما
 
 !!شد سرم تو خاك يوا-
 

 و لمدنبا ادیب عموم که االناست گفت کوثر که بزنم حرف خواستم یم ثمیم با و اومدم اونن از بعد
 :دادم اس ثمیم برم،به

 
 بهش؟ بدم رو یگوش يندار يبره،کار خواد یم گهید کمی گهیم دوستم ثمیم-
 
 .میزدیم حرف میداشت کجــا؟تازه-
 
 .رهیم داره دوستم گمیم ثمیم-

 بمونه گهید کمی بگو بهش
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 رهیم داره گمیم نخور شکر ثمیم-
 
 اره؟؟ نخورم شکر کنم،من یم یتالف موقعش به ایرو باشه-
 
 .اره-
 
 نهیبب مامانم نزنه زنگ وقتی کنه یم دیتهد ایرو:کوثر 
 
 .هکن ینم نکارویهست،ا گهید زیچ هی منظورش نیا بابا نه-
 
 .باشه-
 
 اسما ي خونه جلو بودن اومده گهید يها بچه و اسما پسر نشستم،دوست ها بچه با هم گهید کمی
 منم بود نجایا ثممیم االن خواست یم زدن،دلمیم حرف باهاشون داشتن پنجره از هم ها بچه و نایا

 .زدمیم حرف باهاش و پنجره جلو رفتم یم نایا مثل
 
 :گفت)هام یهمکالس از یکی( فاطمه گذشت کمی
 
 .خونه میبر ادهیپ يایم ایرو-
 

 .بود هم کینزد نايا فاطمه و ما ي خونه اخه
 
 م؟؟یبر ادهیپ يچجور رو راه همه نیا فاطمه يوا-
 
 .گهید ایب گذرهیم خوش بخدا-
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 .دنبالم ادیب میشد تموم یوقت گفتم بابام به من اخه-
 
 .کنه یم قبول نیهم يبرا دوسته بابام با ام،باباتیم فاطمه با بگو بزن زنگ خب-
 
 .باشه-
 
 .ردک قبول اونم و مییایم ادهیپ فاطمه با که گفتم بابام به و مگرفت یگوش ها بچه از یکی از
 
 )بعد ماه5(
 
 میودب رفته عاشورا روز شیپ روز بزنم،چند حرف ثمیم با نتونستم گهید بعد به اسما تولد روز از
 ودب رفته ادمی هم رو شمارش و گهید ي مدرسه هی بود رفته کوثر امسال دمید رو کوثر اونجا رونیب
 ثمیم تولد هم شنبه سه روزه شنبه بود،روز مهر8نداشتم،اونروز يخبر ازش التیتعط ماه سه کال و

 :فتگ بهم بگه،کوثر کیتبر بهش لدشوتو و بده یپ بهش و بره اونروز که گفتم کوثر به بود
 
 ؟یهست یسن که يبود نگفته ثمیم به تو ایرو-
 
 گفتم؟ یم دیبا چرا گهید دونهیم هستن،خودش یسن کردا ي همه خب-
 
 تمگف بهش من و شد باز بودن عهیش و یسن بحث هوی زدمیم حرف ثمیم با داشتم شیپ ماه چند-
 .نایا و شدم ینم دوست باهاش هست یسن ایرو دونستمیم اگه گفت ثممیم یهست یسن تو
 
 شه؟یم مگه دونست؟؟اخه ينم یعنی کوثر یگیم يدار یچ-
 
 .بزن حرف باهاش باری برو خودت نظرم به دونم ینم-
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 .باشه-
 

 یم هم یفرق مگه بودم،اخه داغون یلیخونه،خ برگشتم و میزد حرف و موندم کوثر با کمی بعدش
 ؟اخههست یسن مذهبم نکهیا ؟؟بخاطرنداره دوستم گهید یعنی عه؟؟یش ای باشم یسن من که کنه

 ....يچینبود،ه مهم برام یچیه گهید کردم هیگر فقط شب اون صبح تا!! لیدل شد نمیا
 

 :همدردم بود شده یبهمان روزبه برماز دیبا کجا اهنگ
 
 ارهین ادمی رو تو ات خاطره ایدن هی برم دیبا کجا 
 
 بذاره راحت منو تو فکر شب کی که برم دیبا کجا 
 

 نداره یفرق برام یزندگ مرگو که خودم با کردم چه
 

 ارهیب طاقت یکس بد حاله نیا هیتو من مثله محاله
 

 نمینب اونجا رو وت ام هیثان هر تو که برم دیبا کجا
 

 نمینش تو يپا به ابد تا بازم که برم دیبا کجا
 

 نمیبب ییتنها تو من رو ییروزا چه تو بعد قرار
 
 دم کی شم دور تو از کنهیم یفرق چه برم جا هر گهید 
 

 ام سفرنامه کی هیشب ام سفرنامه کی هیشب ینیبیم جور هر منو
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 ارهین ادمی رو تو خاطرت ایدن هی برم دیبا کجا
 
 بذاره راحت منو تو فکر شب کی که برم دیبا کجا 
 

 نداره یفرق برام یزندگ مرگو که خودم با کردم چه
 

 ارهیب طاقت یکس بد حاله نیا هیتو من مثله محاله
 
 خوش یکل و بود ام عمه یعروس هم اسفند26ام، عمه ي خونه هیاروم میاومد نایا پدرام عمو با

 ایرون و)شده سالش5االن که کمیکوچ یابج(رها و عموپدرام و فرنازم عمو زن و مامانم گذشت،منو
 .دمیاومد هم با) تره کیکوچ رها از روز5 که(عموم دختر

 
 زنم،باب حرف ثمیم با نتونستم هنوز یول گفتگذشته بهم کوثر که ییحرفا اون اون از دوهفته االن

 زا هم شیپ کمی مینشست ام عمه اتاق تو هم با بزرگتره ازم سال کی که ام عمه خواهرشوهر ترایم
 :داد نشونم هم رو پسرش دوست ترایم و میاومد بازار

 
 ترایم-
 
 بله؟؟-
 
 بام؟؟ پشت رو میبر-
 

 .شدیم دهید جا همه بام پشت از و بود بزرگ بازار هی وسط نایا ام عمه ي خونه اخه
 
 .زنمب زنگ)پسرش دوست(بهنام به بردارم هم داداشمو زن یکیاون یگوش برم کن م،صبریبر باشه-
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 .باشه-
 

 دومم ي بود،طبقه بزرگ مغزه هی اول ي بود،طبقه طبقه سه بودن توش نایا ام عمه که يا خونه
 .نشستن یم نایا ام عمه برادرشوهر هم بعد ي بودن،طبقه نایا ام عمه

 
 :اومد هم ترایم گذشت کمیاره،یب رو یگوش رفت هم ترایم بام پشت رو رفتم من

 
 .ادیم یکی وقتی بزنم زنگ من سایوا راهرو در کنار تو ایرو-
 
 .باشه-
 

 حظهل هی بگم ترایم به برم برنداشت،خب وبهنام گرفت رو شماره چندبار ترایستادم،میا در کنار
 ؟یچ نده ده؟؟اگهیم یعنیبزنم، زنگ ثمیم به بده بهم رو یگوش

 
 ترایم-
 
 بله؟-
 
 شد؟برنداشت؟؟ یچ-
 
 .داره ینم زدم،بر زنگ چندبار نه-
 
 بزنم؟؟ زنگ هی من يدیم-
 
 ؟یک به-
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 .ثمیم-
 
 نشه؟ مزاحم وقتی-
 
 وونس؟ید مگه بابا نه-
 
 .بشه قطع حرفتون وسط داره امکان نداره شارژ ر،فقطیبگ باشه-
 
 .سایوا در کنار برو بزنه،تو زنگ خودش زنمیم تک باشه-
 
 .باشه-
 

 یحت یعنینزد، زنگ گذشت قهیدق کردم،دو قطع بعد خورد بوق چند گرفتم رو ثمیم ي شماره
 !بزنه؟ حرف باهام خواد ینم
 

 :زد زنگ ناشناس شماره هی گذشت کمیکرد، یم ینیسنگ يزیچ هی گلوم يتو
 
 بله؟؟-
 
 سالم-
 
 !!!ثمهیم که نیا
 
 ؟یسالم،خوب-
 
 ؟ییتــــــو ایرو-
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 اره-
 
 ؟ی؟خوبيچطور-
 

 یکس با زنمیم حرف عشقم با دارم که هست يبار نیاخر نیا کنم شد،فکر جمع چشمام تو اشک
 !!!شد تموم سال سه زود چه میزندگ کل شده ساله سه که

 
 ؟يچطور خوبم،تو-
 
 بودم؟ منتظرت چقدر یدونی؟ميبود کجا ایرو....خوبم منم-
 
 ثمیم-
 
 جـــــانم؟-
 

 منتظرت گهیم چرا!!جانم گهیم کنم یم صداش یوقت بازم چرا بشه تموم یچ همه خواست یم اگه
 !!!بودم

 
 ترایم به شد،پشتم ریسراز چشمام از بگم،اشک حرفمو زاشت ینم گلوم تو بغض....(دوستم به تو-

 )دید ینم نیهم يبرا بود
 
 ؟یچ دوستت به-
 
 :گفتم بعد و دمیکش قیعم نفس هی
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 النا یعنیشدم، ینم دوست باهاش هست یسن ایرو دونستم یم اگه یگفت دوستم به تو ثمیم-
 شد؟؟ تموم یچ همه

 
 نه-
 
 ترایم کردم یم خدا ختن،خدایر یم داشتن ينجوریهم اشکام(؟ینگفت خودت ؟مگهیچ یعنی-
 هی نوم یکس خواستم یگفتم،نم ینم یکس به و ختمیر یم خودم تو رو دردام شهینه؛همینب و ادین

 )بدونه فیضع دختره
 
 ؟يبود کجا مدت همه نی،ایبزن زنگ بهم خواستم یم من-
 
 .خوادتت ینم گهید ثمیم گفت بهم ؟دوستمیچ یعنی-
 
 .بزنم حرف باهات خواستم ی،میبزن زنگ بهم خواستم یم من ایرو نه-
 
 ؟یگیم راست-
 
 .اره-
 
 ه؟یک ي شماره نیا-
 
 .پسرخالم-
 
 بشه؟ مزاحم و نزنه زنگ بعدا وقتی ثمیم-
 
 .میهست یمیصم داره،باهم بچه و زن بابا نه-
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 .کن پاك رو شماره يکرد قطع یوقت-
 
 .ينزد زنگ نشستم چقدر ،هریبزن زنگ بودم منتظر باشه،تولدم-
 
 .بگه بهت رفته ادشی بزنم،حتما زنگ تونم ینم بگه بهت گفتم دوستم به-
 
 .اها-
 
 .کنه یم شک داداشم ؟زنينشد تموم ایرو:ترایم-
 
 ؟يندار يبرم،کار من ثمیم-
 
 !يزد زنگ تازه که تو!کـــجا؟-
 
 ؟يندار يزنم،کاریم زنگ بازم بتونم اگه-
 
 .بزن زنگ ها منتظرم ینه،ول-
 
 .باشه-
 
 .يدارم،با دوست-
 
 .يمنم،با-
 

 .دمیخند یم فقط هم سر نبود،پشت يخبر افسرده يایرو اون از گهیترا،دیم به دادم رو یگوش
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 .ياورد دخترم سره ییبال چه ترایم:گهیم نهیبب مامانت کن،االن جمع شتوین-
 
 کنم؟؟ هیگر-
 
 .بخند بابا نه-
 

 فلشمو و شدم ما؛بلند شیپ نییپا ومدین گهید و داداشش زن شیپ رفت هم ترایم خونه اومدم
 :کردم یپل رو روز هی دارم دوست یلیخ:احمدوند يمهد اهنگ و نایا ام عمه ونیتلوز رو انداختم

 
 بشم خونه هم تو با روز کی دارم دوست یلیخ

 شمیم وونهید تو یب ینباش شمیپ اگه
 ينخوا عشقمو اگه يبر شمیپ از اگه

 ياین من شیپ گهید تو که يروز اون ادین
 يبذار تنهام اگه تو يبرا رمیمیم آره
 يبذار دستام يتو ينخوا دستاتو اگه
 یبش جدا ازم ای یبش وفا یب يبر اگه
 یبش آشنا گهید یکی با من جز اگه
 نبستم دل یچکیه به خستم و قراریب یلیخ
 نشستم تو عشق يپا هستم زنده که يروز تا

 ینیتر مهربون تو ینیتر قشنگ تو آخه
 ینیآخر پناه تو شکستم دل نیا واسه

 نمیبیم خوابتو یلیخ رمیمیم تو واسه یلیخ
 نمیبیم چشام تو رو مرگ یش جدا ازم تو اگه
 کن صدا یه منو اسم کن نگاه من يچشا تو
 کن دعا دلم ي واسه يزیعز برام تو یلیخ
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 نکن تا نجوریا ما با بدون خودت از من
 نکن وا من جز یکس يرو به داشتنتو دوست عشقو

 تو مال میهست همه نذار جا پشتت منو
 نکن جا من جز گهید یکس دل يتو خودتو

 نبستم دل یچکیه به خستم و قراریب یلیخ
 نشستم تو عشق يپا هستم زنده که يروز تا

 ینیمهربونتر تو ینیقشنگتر تو آخه
 ینیآخر پناه تو شکستم دل نیا واسه

 نمیبیم خوابتو یلیخ رمیمیم تو واسه یلیخ
 نمیبیم چشام تو مرگو یش جدا ازم تو اگه
 کن صدا یه منو اسم کن نگاه من يچشا تو
 کن دعا دلم ي واسه يزیعز برام تو یلیخ
 روز کی دارم دوست یلیخ روز کی دارم دوست یلیخ

 به و ارهیب رو یگوش بازم اومد مدرسه از که فردا گفتم ترایم م،بهیبرگرد نهار بعده فردا بود قرار
 زنهب زنگ صبح فردا مامانم قراره کردم لیتعط رو مدرسه هم باشه،فردا گفت اونم بزنم زنگ ثمیم

 .ریمد به
 
 ا؟یرو:مامانم-
 
 بله؟؟-
 
 .دارم کار ایرو با گهیزنه،میم حرف یفارس زده زنگ دختر هی-
 
 هستن،پس کُرد هم تاش دوسه ننشویب هستن ترك که من يدوستا ي ه؟همهیک نیا خدا يوا
 !  باشه؟ داشته تونه یم يچکار من با اون یول!باشه؟ ثمیم خواهر ایدن دمیه؟شایک نیا
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 :کرده شک اونم کنم کرد،فکر یم نگاهم بد یلیخ گرفتم،مامانم مامانم از رو یگوش رفتم
 
 الو؟؟-
 
 ؟ییتو ایسالم،رو-
 
 !؟نشناختم دیبله،ببخش سالم-
 
 ؟یه،شناختیهان منم-
 
 ؟ياورد کجا از مامانمو ؟شمارهیخوب ییتو هیهان اهــــا-
 
 به ر،منمیبگ ازش رو ایرو مامان ي شماره بود گفته سحر به بار هی سحر گرفتم،مامان سحر از-

 .داد من به اونم گفتم سحر
 
 ؟یداشت ياها،کار-
 
 و میکن یم نیتمر ای رمیگ یم یاضیر امتحان شنبه گفت خانوم ستین ادمی درست اره،راستش-

 ره؟یگ یم چهارشنبه
 
 .رمیگ یم امتحان چهارشنبه شد برطرف اشکاالتون اگه میکن یم نیتمر شنبه گفت-
 
 .شدم مزاحم دی،ببخشیمرس اها-
 
 ؟يندار يکنم،کار یم خواهش-
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 .ينه،با-
 
 .خدافظ-
 
 بود؟ یک:مامانم-
 
 از نمیدادم،ا سحر به رو تو ي شماره اونروز مونیقبل ي هیهمسا سحر سحر،مامان دوست هیهان-

 .گرفته سحر
 
 زد؟یم حرف یفارس اها،چرا- 
 
 بلد ادیز ینجا،ترکیا اومدن نیهم يبرا کرد فوت باباش ،بعد شدن بزرگ تهران تو یبچگ از-
 .ستین
 

 از بعد ثمیم بزنم،با حرف ثمیم با نکهیا از قبل(بام، رو میبود رفته ترایم و من صبح شیپ رفت فکرم
 نایا ام عمه ي خونه يرو به رو بودن نشسته هم با گهید سر هی با ترایم پسر دوست.)زدم حرف شام

 :زدمیم حرف ترایم با داشتم و بود بهشون پشتم کرد،منم یم نگاش داشت ترایم و
 
 گهیم بهش نشسته کنارش که دوستش نیبزنم،ا حرف بهنام با بزنم زنگ برم من االن ایرو:ترایم-
 .کنه دوست دختره اون با رو من بگو ترایم به
 
 کار؟؟یچ خوام یم نویا کرده،من غلط-
 
 ...که هیخوب چرا؟پسره-
 
 .کاریچ خوام یم رو نیا دارم پسر دوست خودم من-
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 .خونه میبر ایخونه،ب برو گهیم بهنام-
 
 .باشه-
 

 :گفت بهش بهنام گفت یم ترایم که طور همون و زد زنگ بهنام به ترایم و خونه میرفت
 
 .بشه دوست ایرو با خواد یم دوستم- 
 
 بگم؟ یچ:گفت بهم هم ترایم-
 
 .بشم دوست خوام ینم من گهیم ایرو بگو:من-
 
 :گفت بهنام و گفت بهش هم ترایم
 
 .کنم شیراض بتونم دیبگم،شا بهش خودم بده ایرو به رو یگوش ترایم-
 
 کُرد بهنام اخه.(بزنم حرف ااون زبون به تونم ینم و فهمم ینم رو اونا زبون من بگو ترایم:من-

 فرق هم با ك،همشونمکرمانج،سوران،شکا:هست نوع سه يکرد کرمانج؛زبان کُرد بود،من شکاك
 .)کنه یم
 
 :گفت گفت،بهنامم بهش رو نایا ترایم
 
 .زنمیم حرف یفارس ای یترک باهاش بگو خب-
 
 .شهینم عوض بشم،نظرمم دوست خوام ینم من اقا بگو ترایم:من-
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 .خوام ینم نه:گفتم منم کرد اصرار چقدر هر بهنام بعدش

 
 تو هم ایرون و رها و ام عمه و عموم زن و مامانم و ،من بخوابن اتاق تو رفتن عموم و ام عمه شوهر
 یبرد،وقت ینم خوابم یحال خوش از زدن،منم حرف صبح تا هم مامانم و عموم م،زنیدیخواب حال
 رفک یکل از کردم،بعد یم دایپ یخاص ارامش هی و شدمیم اروم شهیهم دمیشن یم رو ثمیم يصدا

 .برد خوابم کم کم گهید ثمیم به کردن
 
 ؟یشینم بلند ایرو-
 
 .که دمیخواب تازه مامانم اه-

 ؟؟یبش داریب يخوا یم یشده،ک ظهر12ساعت
 
 .برو گه،حاالید ساعت هی-
 
 .گهید ساعت هی گهیم کشه ینم هم خجالت بلندشو-
 
 .بخوابه قهیدق دو ادم يزار یبابا،نم شدم بلند-
 
 ؟يدینخواب چرا شب خب-
 
 .خواست دلـــــم-
 
 .صبحونه ایب بشور صورتتو و دست کرده،برو غلط دلــــت-
 
 دوم؟ ي دفعه بشه نمیا خوردم صبحونه یک من-
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 .نیبش ایب بشور رو صورتت و دست نخور،برو هم صبحونه-
 

 میرفت یم میداشت نایا مامانم و من دمید افتادم،خواب دمید که یخواب ادی ییدستشو رفتم
 و بودن اونجا هم بابام يها اموز دانش از تا چند دمید میشد رد که باغ يورود بزرگ دره باغمون،از

 قرار باغ يانتها که یکیکوچ ي کلبه به دمیرس رفتم تر جلو که کمیکردن، یم يباز بالیوال داشتن
 چشم تو چشم ثمیم با و کردم بلند سرمو بعدش اوردم در بالکن يرو که داشت،کفشامو

 ت،هرگرف دستمو ثمیم که برم خواستم یم سرش پشت منم کلبه يتو رفت یم داشت شدم،مامانم
 ه،بعدکلب يتو رفتم و کرد ول دستمو قهیدق چند از کرد،بعد ینم ول کن ول ثمیم گفتم یم چقدر

 داشت هک دمید رو ثمیاون،م شیپ رفتم منم بالکن يتو نشسته دوستام از یکی دمید قهیدق چند از
 دارمیب مامانم که دمید یم خوابمو ي هیبق کرد،داشتم یم يباز بالیوال بابام ياموزا دانش با

 !!نبود خواب و بود تیواقع نیا شدیم یچ ایکرد؛خدا
 

 ام مهع نکهیا از بعد مامانبزرگم(نایا مامانبزرگم يروستا میبر: گفت عموم که بود مین و کی ساعت
 هامم عمو از بود،دوتا هیاروم يها روستا از یکی يتو که خودش یخونه برگشت بازم کرد ازدواج
 دیبا: گفت عموم یول!  نگو که میبمون ام عمه ي خونه که کردم اصرا انقدر)بود اونجا شون خونه

 .ادیب مدرسه از سه ساعت بود قرار ترایم اخه بزنم حرف ثمیم با نتونستم منم نیهم يبرا و میبر
 

 ما از کوچه تا چند شون خونه که دختر هی با شدم مدرسه یراه و دمکر تنم رو مدرسه فرم لباس
 سال هی اوردیم در يباز جلف يادیز اومد یم بدم یلیخ دختره مدرسه،از رفتم یم بود تر نییپا

 :دمید رو سمانه که شدمیم رد میقبل ي مدرسه کنار از بود،داشتم تر کیکوچ من از هم
 
 ســــالم-
 
 ؟یخوب سالم:سمانه-
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 ؟يچطور تو خوبم-
 
 .خوبم منم-
 
 ؟یزنیم حرف باهاش هنوزم چطوره یعل-
 
 .زنمیم حرف یعل با شدم،فقط همه الیخیب گهیاره،د-
 
 .نیش خوشبخت-
 
 ؟یچ تو-
 
 .ثمیم با منم-
 
 هنوز؟ ينشد اون الیخ یب دختر-
 
 .نه-
 
 .شهیم رمید برم منم برو شوگم خب یلیخ-
 
 .خودت،فعال-
6 
 ثمیم فقط اولش از یداشتم،ول يادیز يخواستگارا حاال شده،تا سالم22 االن من و گذشت سال6
 هم و بود عالقم مورد ي رشته هم چون برداشتم رو یسانان ي رشته رستانیدب خواستم،تو یم رو
 چقدر برنداشتم یتجرب ي رشته نکهیا بخاطر ها یلیخ که بشم،بماند ریدب بابام مثل خواستم یم

 یول گرفت، ینم یتجرب ي رشته و بود کم معلدم کردن یم فکر هم ها یدادن،بعض حشف بهم
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 رو هام درس شد باعث نيا و زدمیم حرف ثمیم با دوبار ای باری یماه بودم که نهم کالس من
 که نهم ده،کالسیم کردن یزندگ به دیام و ارامش و يانرژ بهم باهاش زدن ونم،حرفبخ خوب
 یدفاع یامادگ یانیپا هم یکی و بودم گرفته 19علوم و یاضیر تو فقط19/86بود شده معدلم بودم

 یم19 اونو موندم من کارنامه تو بود گذاشته نویهم هم یامادگ ریدب گرفتم18,75و کردم خراب رو
 به یوقت از شدم قبول یعرب يریدب ي رشته زیتبر يسراسر دانشگاه تو خالصه!! شدیم یچ کرد

 شتریب اون بجز و کردم تموم و سالم18 گهید چون زنمیم حرف ثمیم با تر راحت اومدمم دانشگاه
 و هافتاد راه روز يپر از زیتبر ادیب قراره ثمیم خونه،امروز رمیم کمتر و هستم دانشگاه تو رو هام روز

 سالم22که االن تا یسالگ13از بودم روز نیا منتظر سال9 برسه،من کنم فکر گهید کمی
 همه نیا چطور که مونم یم خودمم وقتا یبودم،بعض ثمیم با االن تا کنه ینم باور یچکیشده،ه

 بهش داشتنم دوست و حسم قبل روز به نسبت روز هر ينجوریهم و شدم نفر هی عاشق سال
 .شهیم شتریب
 

 :قلب دونه هی بازم بعدmدونه هی بعد بودم گذاشته قلب هی رو ثمیم ي شماره خورد زنگ میگوش
 
 بله؟-
 
 ؟ی؟خوبيسالم،چطور-
 
 ؟يدیرس... زهیخوبم،چ-
 
 .امیب بده ادرس اره،خب-
 
 .یشیم گم يایام،میب ییکجا بگو تو-
 
 ام؟ بچه مگه-
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 ؟یستین-
 
 .ها سالمه27االن من اااایرو-
 
 ؟ییکجا بابا،بگو باشه-
 
 .نالمیترم-
 
 .فتمیم راه االن -
 
 .باشه،فعال-
 
 کنم؟؟ کاریچ خدا يوا کنم؟ يچطور کنم؟موهامو شیبپوشم؟ارا یچ االن يوا
 
 شلوار و دمیپوش باز جلو و بود یکت مدل و بود هام زانو يباال تا که کوتاه يا سرمه يمانتو هی

 اشتمد خوشگل پابند هیزرد، کفش و فیک و زرد شال هی و بود یل جنسش که يا سرمه ینودسانت
 نییپا تا موهام اومد یم رونیب شال ریز از و نبستمشون و ختمیر طرفه هی موهامم و بستم اونم

 .شدم یراه و کردم شیارا کممیشد،یم دهید خوب یلیخ و بود شده کمرم
 
 :کجاست زدم،بپرسم زنگ ثمیم به نالیترم به دمیرس و بودم راه تو ساعت مین
 
 .دمیرس تازه ؟منییکجا ثمیم الو-
 
 .نالیترم یاصل دره جلو-
 
 ش؟ینیبین،میدیا مارکت سوپر نوشته روش مغازه هی جلو اونجام منم-
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 ؟یکدومشون دمید کن،اها صبر-
 
 ننشو بفرست عکستو یگفت یم بهم همه نیست؟این ادتی چهرم ؟مگهیکدومشون یچ یعنی-

 ؟يکرد ینم نگا خودتم و يداد یم عمت
 
 اره؟ يدیپوش يا سرمه من،مانتو ي چارهیب ي عمه نیا به يداد ریگ باز تو-
 
 .اوهوم-
 
 .امیم دارم کن قطع خب یلیخ-
 
 .باشه-
 

 :گفت گوشم بغل از یکی هویاد،یب تا سادمیوا ينجوریدم،همیند رو ثمیم کردم نگاه طرفو هر
 
 .ســـــالم-
 

 :سمتش برگشتم و کنار اومدم عیسر
 
 م؟یبر زهیچ... چ...سالم...سال...س-
 
 هم وت کنم ،فکريدادیم فحشش شب تا صبح که ثممیم همون بخدا! د؟یپر رنگت انقدر چرا دختر-

 .خورده موش خانوممو زبون پس شد یداشت،چ زبون متر شیش که یهست ییایرو
 
 .نکن تیاذ ثمیم-
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 من؟ ؟؟ازیکش یم خجالت!!عه-
 
 ثمیمــــ-
 
 جـــانم؟-
 
 .جانم نگو-
 
 بگم؟ یچ-
 
 .کنم ینم تیاذ بگو-
 
 .کنم یم تیاذ چشم-
 لحظه هی ثمیکردم،م نگاه رو اطراف و اومدم خودم به هویشد، قفل نگاهش تو نگاهم لحظه هی

 زایچ جور نیا يزدم،رو پس دستشو زود که بگه يزیچ خواست و چونم ریز گذاشت رو دستش
 :اومد دستش کار حساب که کردم نگاهش يبودم،جور حساس یلیخ
 
 .یشیم ناراحت دونستم ینم بخدا ایرو-
 
 !ست؟ین مهم نامحرم و محرم برات نکهیا یعنی!؟یچ یعنی-
 
 ..و میدوست هم با وقته یلیخ تو منو نیبب ایرو نه- 
 
 ؟یبکن دیبا یخواست يهرکار تو میدوست باهم وقته یلیخ چون یعنی-
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 .کنم یم کاریچ دمینفهم دی،ببخشیگیم راست تو باشه-
 
 م؟یبر ال،کجایخیب-
 
 م؟یبر کجا بگم بخوام که شناسم یم نجارویا چقدر من نظرت بگم؟به من- 
 
 ؟یزنیم بابا،چرا باشه-
 
 .اونجا میبر يدار دوست هرجا بگو بکنم،تو غلط من-
 
 ؟یگول ائل پارك میبر- 
 
 .باشه-
 
 .ها یسوارش دیبا بگم یهرچ-
 
 .شهیم یچ مینیبب-
 

 بهم انقدر لشد تو االن دونستم یم میبش وی تیاسک سوار دیبا گفتم ثمیم ،بهیگول ائل میرفت باهم
 !نگو که داده فحش

 
 م؟یش سوار گهید زیچ هی میبر ایرو-
 
 .میشیم سوار هم سوارشم،با ترسم یم مییایم وقت هر نشدم سوار اصال نویا من نه-
 
 .باشه-
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 بگم! !کنم کاریچ باال بره ترسم یم انقدر اولشه دم،هنوزیترس یم یلیخ مینشست ها صندل هیرو
 انقدر هشیهم من به لعنت ،اهییترسو یلیخ گهیم ثمیم موقع اون بابا شم؟نه ادهیپ شدم مونیپش

 !!فکرم یب
 
 که ودب وقتش االن باال رفت اخر شد،تایم شتریب استرسم من و باال میرفت یم میداشت واشی واشی

 ....و شد رها کنم،طناب سکته من و بشه رها طناب
 

 :دمیشك یم غیج تونستم یم که يحد تا و سرم رو انداختم صدامو
 
 .بود بار نیاخر.....شمینم سوار گهید.....کردم غلط خـــدا يوا-
 

 محکم رو ثمیم يدستا دمید اومدم که خودم به شدم اروم کمی که گذشت چقدر دونم ینم
 مثیم رفتن،من یم داشتن همه و سادیوا کم کم گهیبود،د شده خشک ينجوریهم ثممیگرفتم،م

 :کرد یم نگاه منو اونم کردم یم نگاه رو
 
 ایرو-
 
 بله؟-
 
 ؟!ـــایرو-
 
 جانم؟..ج-
 
 م؟ینامحرم هم با ما یگفت ینم بهم شیپ کمی تو گمیم-
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 :دمیکش دستمو زود
 
 .دیکنم،ببخش یم کاریچ دارم دمینفهم دمیترس...زهیچ خب-
 
 :اومد مرده هی يصدا هوی
 
 ن؟یش ادهیپ نیندار قصد انایاح ها شما-
 
 بگم هشب يزیچ شدم،برگشتم يجوری گرفت دستمو ثمیم،میافتاد راه و میشد ادهیپ وی تیاسک از

 ..که
 
 دستتو من االن میهم مال اخرش تا ما یدون یم هم تو دونم یم منم نیگه،ببید نکن تیاذ ایرو-
 رم،باشه؟یگیم دستتو فقط نینکن،بب تیاذ ثمیم شه؟جونیم یچ مگه رمیگ یم
 

 ؟ياومد حجر عصر از تو دختر:گفت یم نه گفتم یم کردم،اگه نگاهش
 
 :میافتاد راه به و گفتم يا باشه یاروم يصدا با
 
 .میسوارش یچ گمیم من نباریا ایرو-
 
 م؟یسوارش یباشه،چ-
 
 .ییهوا نیتر-
 
 شدمیم سوار شهیهم میاومد یم که الهه با یول بودم متنفر ییهوا نیتر از من اه
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 ره سوار معمول طبق و نزاشتم خودم يبرا هم ابرو ذره هی من و میشد سوار زیچ یکل نکهیا از بعد
 ي هدفع مطمئنم یول....)و شمینم سوار گهیبود،د بار نیکردم،اخر غلط(گفتم یم شدمیم که کدوم

 .شمیم همشون سوار بازم امیب که بعد
 
 ا؟یرو-
 
 جانم؟؟-
 
 ؟یبمون رونیب یتون یم یک ات هست6ساعت-
 
 .برم دیهست،با راه یکل دانشگاه تا نجایا از یانداخت ادمی شد ،خوب8ای میون7 یکیتار يکاینزد تا-
 
 ایرو-
 
 جانم؟-
 
 .یچیه-
 
 ؟يزد صدام چرا گهید بگو-
 
 .بشنوم گفتنتو جانم خواستم یم-
 
 .وونهید-
 
 .یخودت-
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 ؟يدار کاریچ وونهید هی با  برو پس باشه-
 
 .ام وونهید نیا عاشق من اخه-
 

 .برات رهیمیم هم وونهید نیا:گفتم و کنار گذاشتم و دمیبوس خجالتو و کردم نگاه چشماش تو
 
 ...ها شهیم بد نکن،برات کارارو نیا برو پاشو دختر-
 
 داداشت؟ خونه مرند يری،م میبر باشه-
 
 .اوهوم-
 
 .خوابگاه برگردم منم برو تو میکن دایپ طیبل هی میبر بلندشو پس-
 
 .رمیم خودم بعد خوابگاه برمیم رو تو رمینخ-
 
 .خوابگاه امیم خودم بعد امیم باهات من نه-
 
 زنه؟یم حرف اقاش حرف رو ادم-
 

 اب خجالت از االن سرجات نیبش ؟يدار مرض مگه دختر بگه خواد یم یکی نییپا انداختم سرمو
 !!گهید ینش

 
 .میبر ایب ایرو-
 
 .باشه-
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 یکی دمیترس ادیب دانشگاه دره تا نزاشتم خودم رفت بعدش و اومد دانشگاه يکاینزد تا ثمیم
 .شدیم دردسر برام نه،بعدایبب
 

 ها لیوسا سوار یوقت دمیکش یم داد که انقدر شدیم ينجوریا دمیبا بود شده گرفته صدام
 :دادم یپ ثمیم به و دمیکش دراز تخت رو!کردم کر هم ثمویم يگوشا کنم شدم،فکریم
 
 ؟یرفت شد یچ-
 
 .راهم تو اره-
 
 .بگو يدیرس-
 
 .چشم-
 
 .بال یب چشمت-
 

 !!بود میزندگ روزه نیبهتر کردم،امروز مرور رو میکرد که ییکارا ي همه
 :بابامه دمید کردم نگاه مویگوش ي بخوابم،صفحه نیا از شتریب نزاشت گهید میگوش يصدا

 
 بله؟؟-
 
 دخترم؟ یخوب سالم-
 
 خوبن؟ نایا ن؟مامانمیخوب شما یسالم،مرس-
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 بزنم؟ زنگ بعدا یدانشگاه خوبن،اگه اونام-
 
 .خوابگاهم نه-
 
 ؟یبزن حرف یتون یبگم،م بهت يزیچ هی خوام یاها،م- 
 
 شده؟ يزیاره،چ-
 
 ياقا کرده،پسره يخواستگار ازم پسرش يبرا رو تو دوستام از یکی راستش...نه،راستش-

 که؟ شیشناس ی،ميمحمد
 
 ...اره-
 
 .بپرسم هم رو تو نظره گفتم و موافقم خودم گفتم منم خب-
 
 .کنم ازدواج خوام ینم بعدشم... نشده تموم مدرس هنوز من بابا اخه-
 
 ان؟یب بگم يمحمد ياقا ن؛بهیکن یم یعروس ن،بعدشیمون یم نامزد بشه تموم درست تا دخترم-
 
 .کنم ازدواج خوام ینم من بابا...نه-
 
 تیاهم تو يکردنا ناز به گهینه،د یگفت همشون به یداشت خواستگار یچ هر االن تا ایرو-
 ؟يخوا یم یچ گهیداره،د شناسمش،کارم یم هیخوب دم،پسرهینم
 
 ...اخه-
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 يایب گمیم بهت گفتن که اومدنشو زمان ، انیب که گمیم زنمیم زنگ بهش االن م،منیندار اخه-
 .خونه،فعال

 
 بابا؟-
 
کرد قطع ا!! 
 

 از رم،موندمینم هم هاشونو یعروس کنن،خوبه یم دایپ کجا از منو نایا موندم کنم؟اه کاریچ االن
 !شناسن؟ یم منو کجا

 
 من یدون یم که خودت ایخدا!کنه یم کاریچ ستین معلوم بگم بگم؟اگه یچ ثمیم به االن ایخدا 

 اب برم يطور داشتم،چه دوست رو ثمیم فقط ادیم ادمی یوقت از ساله چند من ایخدا ثمم،یم عاشق
 یم ،گلوم گرفت یم میگر داشت کم کم گهید! کنم؟ ازدواج ندارم بهش يحس چیه که یکی

 :ثمِیم دمید کردم خورد،نگاه زنگ بازم میبشم،گوش خفه که االنه کردم یم حساس،ا سوخت
 
 بله؟-
 
 ا؟یرو-
 
 جانم؟-
 
 شده؟ ينجوریا صدات چرا-
 
 .گرفته کمیشدم، داریب تازه-
 
 شده؟ یچ ؟بگویزنیم گول بچه ایرو-
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 ...ثمیم-
 

 یم ریسراز چشمام از داشتن يطور نیهم بگم،اشکام بهش يزیچ نتونستم و گرفت میگر
 چرا؟ چرا؟اخه ایشدن،خدا

 
 ا؟یرو-
 
-.... 
 
 ؟ییکجا ایرو-
 
 .خوابگاهم-
 
 کردم؟ يکار شده؟من یچ ای؟رویکن یم هیگر يدار ایرو-
 
 .ينکرد يکار تو نه-
 
 .رتم،فعالمنتظ ایب شده،زود یچ نمیبب ایب شو بلند رونمیب دره جلو من ایرو-
 
 بگم؟ کنم؟بهش کاریچ ایخدا 
 

 :طرفم اومد د،زودید منو حال اون يتو یوقت سادهیوا ثمیم دمیافتادم،د راه و دمیپوش رو لباسام
 
 شده؟ چت بگو خدا رو تو ایشده؟رو یچ ایرو-
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 ...بابام- 
 

 .بدم ادامه نتونستم و گرفت میگر بازم
 
 شده؟ شیزیچ ؟باباتیچ بابات-
 
 بهم زد کنم؛زنگ یم قبول: گفت کرده،بابامم يخواستگار پسرش يبرا بابام از منو بابام دوست-

 امزدن بشه تموم درسم تا گهیخونه،م برم منم بگه بهم انیب یک قراره پرسه یم دوستش از گفت
 .دیکن یم ازدواج بعدش دیمون یم
 
 ؟یمن با اخرش تا ینگفت ؟مگهیمن مال فقط ینگفت بهم مگه ایرو!؟یگیم يدار یچ ایرو-
 
 :دیکش داد يبلند يصدا داد،با تکون و گرفت هامو شونه دستاش دو هر با 
 
 ؟یعاشقم یگفت ینم مگه ایرو ؟ينبود من مال تو مگه ایتوام،رو با ایرو-
 
 اگه دابخ ثمیکرده،م مجبورم بابام ثمیتوئه،م يبرا فقط قلبم ثمیم قتمعاش بخدا ثمیم...ثمیم-

 ...تو یاولم عشق تو ثمیعاشقتم،م بازم کنمم ازدواج باهاش
 

 :دیکش داد يتر بلند يصدا با ثمیبدم،م ادامه حرفامو نزاشت هیگر بازم
 
 .تیخواستگار امیم زارم،خودمینم من ایرو-
 
 بابام يایب بگذره سالم صد تو ثمی،میکن ازدواج باهاش دیبا گهیم ابامب ثمیکنه،م ینم قبول بابام-

 ...نه گهیم بهت بازم
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 یم بدجور گوشم،صورتم ریز زده ثمیم دمیفهم اومدم که ودمخ شد،به داغ صورتم هوی
 نز بود بودم،قرار اون از بدتر خودم چون کشهیم یچ االن دونستم ینگفتم،م بهش يزیسوخت،چ

 .نداشتم بهش یحس چیه که بشم یکس
 
 شهیم گم ثممیم کنم یم ازدواج باهاش رمیم یگیم ؟االنیستین یناراض ادمیز نکهیا مثل:ثمیم-
 .توام با ایبره؟رو یخواست وقت هر ادیب ثمیم یخواست وقت ؟هريکرد فکر یچ وااااااره؟ت رهیم
 
 .گرفت درد هام کن،شونه ولم-
 
 :زد زنگ بابام به دمید کردم نگاه و اورد در رو شیگوش دمید
 
 ینم زندم زنمیم حرف باهات بدونه اگه کشه یم منو بابام ثمیخدا،م رو تو ثمینکن،م ثمیم:من-

 .دمیم قسمت خدا رو تو ثمیزاره،م
 
 .ها زنمت یم بخدا کنار برو ایرو-
 
 .خدا تورو کشهیم منو بابام ثمیم-
 

 :نکرد گوش کردم التماس چقدر هر
 
 پارسا؟ يالو؟اقا:ثمیم-
 
-.... 
 
 .بزنم حرف باهاتون ایرو مورد رد خواستم یثمم،میم منم-
 

www.98iiA.COM /RAHA1381/  171 
 

http://www.98iia.com/


 

نودهشتیا من کاربرانج **RAHA1381** ینباش اگر یحت   

-.... 
 
 ارهک مجبورم ای يدیم من به اونو و شیخواستگار امیب يزاریم ای منه شیپ ایرو پارسا،االن ياقا-
 .بکنم يا گهید
 
-.... 
 
 نه؟ ای امیب یکن یم قبول ندارم،االن یشوخ من نیبب پارسا ياقا-
 
-... 
 
 .نیبد منو نده،جواب فحش پارسا ياقا-
 
-... 
 
 .،فعالشمینم ،مزاحم دیکن روشن منو فیتکل نیخوا ینم شما نکهیا مثل- 
 
 ن؟یکن یم من با رو کارا نیا چرا ؟اخهيکرد کاریچ ثمیم:من-
 
 .بده فتویک-
 
 کار؟یچ يخوا یم-
 
 .بده فتویک گفتم-
 :اورد در رو میکرد،گوش نگاه داخلشو و دیکش دستم از فویک
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 ؟؟یکن یم کاریچ ثمیم-
 
 کجاست؟ تیمل کارت و ات نزن،شناسنامه حرف گفتم بهت ایرو-
 
 کار؟یچ يخوا یم-
 
 ...تورو هم کشم یم خودمو هم وگرنه بگو کجاست بگو ایرو-
 

 ردک خاموش رو میگرفت؛گوش یم م هیگر بگم یچ هی خواستم یم کنه،تا کاریچ خواد یم دمیفهم
 :بشیج تو گذاشت و
 
 ...ثمیبسه،م خدا تورو ثمیم-
 
 و میگیم بابات به کم کم بگذره که زمان نشد،گفتم یول شهیم درست گفتم نکردم يکار االن تا-

 .رمتیبگ زور به مجبورم دم،منمینم دخترمو گهیم بابات نه کنه،اما یم قبول اونم
 
 ؟یگیم يدار یچ ثمیم-
 
 ...یشیم من زن و محضر میریم االن گمیگم؟میم یچ یبدون يخوا یم-
 
 ...کنم ینم کارو نیا من ثمیم!!یچــــ-
 
 .فتیب دم،راهینپرس نظرتو من-
 
 ؟یفهم یم امینم-
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 جاک داره دونستم ینم و رفت یم یاهیس د،چشمامیکش سرش پشت منو و گرفت دستمو مچ ثمیم
 .افتادم و ستمیبا خودم يپا رو نتونستم گهیبرتم،د یم
 

 ارکن که دمید هم ثمویبود،م سرم باال هم پرستار هیمارستانم،یب تو دمید کردم باز که چشمامو
 :بود ستادهیا تخت

 
 ؟ياومد هوش به: پرستار-
 
 شده؟ چم من-
 
 .يبود هوش یب روزید ،ازيبد خون شیازما دیم،بایدون ینم فعال-
 
 ؟یچ يبرا!روز؟ید از-
 

 ندبل دست روم دمیترس یم شدم،ازش تنها ثمیم با و رفت شد تموم کارش نکهیا از بعد پرستار
 !خسته هم بود ناراحت کردم،هم نگاه چشماش بود،تو کرده

 
 ؟یخوب-
 
 .خوبم-
 
 .میکن ازدواج باهم کنه یم قبول ندادم،گفت جواب منم زنه یم زنگ فقط روزید از بابات-
 

 نه؟ مگه یکن یم یشوخ! ؟یچ
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 موخود بعدش کشمیم اونو اول کنم ازدواج باهاش ينزار اگه منه،گفتم شیپ ایرو گفتم بهش نه-
 نمطمئ خوام ی،نگفتم؛مییکجا دی،پرسیهوش یب گفتم منم بزنه حرف باهات خواس یکشم،میم

 .نتتیب بزارم بعد گهیم راست شم
 
 ؟یچ یعنی-
 
 .ینیبب باباتو زارم یم بعد کنم یم عقدت اول یعنی-
 
 .شم ینم زنت نشه یراض بابام تا-
 
 .ینیبب باباتو زارم ینم منم یدون یم خودت-
 
 .نمتیبب خوام ینم رونیب برو-
 

 .ینیبب عمرت اخر تا يمجبور
 :ثمیم
 

 گشتافتادم،بر دنبالش کرد فرار و کرد ول دستمو ایرو که میرفت یم رونیب مارستانیب از میداشت
 برص بگم ایرو به خواستم اومد،تا یم يادیز سرعت با داشت ابونیخ يباال از نیکرد،ماش نگاه منو

 شد ینم باشه،باورم ایرو نیا کردم ینم شد،باور نیزم نقش ایرو و خورد بهش نیکن،ماش
 .....بودم دمش،عاشقشیپرست یم وجودم تمام با که هستش یکس ونهم نیا
 

 :مارستانیب سمت دمیدو و کردم بلندش و کشینزد رفتم
 
 نم یول میباش باهم زاره ینم وقت چیه بابام دونستم یم ثمیم....دارم دوست یلیخ ثمیم....ثیم-

 ....یچ همه بخاطر خوام یم معذرت ثمیبودم،م عاشقت
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 ...نزن حرف خدا رو تو نزن حرف ایرو-
 

 .کردم یم دق بدم دستش از نکهیا ترس از بود،داشتم شده یخون صورتش
 
 یلیخ ثمیم،میهم با که باشه يروز نیاخر امروز و رمیبم گهید ي لحظه چند تا دیشا ثمیم- 

 .....من ثمیکردم،م تتیاذ
 

 دمید و کردم نگاهش شد،برگشتم قطع صداش هوی که دادم یم گوش هاش حرف به داشتم
 .شده هوشیب
 
 ....کن باز چشماتو ایرو ستمین تو با مگه ایرو...ایرو-
 

 ره بمونه زنده کردم،بزار غلط ایزد،خدایم شور گرفتن،دلم ازم رو ایرو دمیرس که مارستانیب به
 سمندارم،ق شیکار گمینم بهش يزیچ قسم اسمت به ایکنه،خدا ازدواج بره بکنه،بزار واستخ يکار

 ....شمیم گور و گم رمیم خورم یم
 

 ....و دینشن حرفامو خدا اما
 

 :بعد دوسال
 

 دهزن ایرو کنم یم بود،فکر خواب هی فقط اون کنم یم فکر یگذره،ول یم ایرو مردن از که دوساله
 دادن بهم مارستانیب تو مرگش از بعد که رو ییالباس و افتم یم اخرش يحرفا ادی هست،همش

 هی و نایا ایرو شهر تو دمشدم،اوم مرگش باعث من که یکس يدن،بویم عشقمو يکنم،بو یم بو رو
 فکر زنم،همهیم حرف باهاش و ایرو قبره سره رمیم روز کنم،هر یم کار جا همون و گرفتم خونه

 بشه؟؟ وونهید دینبا بده دست از شویزندگ که یشدم،ادم وونهید کنن یم
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 از من:(گفت یم شهیهم ایرو یاره،ولیب بچه برام ایرو و کنم ازدواج ایرو با کردم یم ارزو شهیهم

 همش اونم اریب بچه دونه هی فقط باشه گفتم یم بهش منم) ندارم دوست بچه و ادیم بدم ها بچه
 بچه هی برام میکرد ازدواج یوقت که کرد قبول ایرو که کردم اصرار درانق بالخره) نه:( گفت یم
 .ارهیم
 

 نجایا نفسم یوقت! گشتم؟یم بر يچجور یول خرمشهر برگردم خواستن و اومدن چندبار نایا داداشم
 کنم؟هرروز دل و درد یک با خرمشهر برگردم خرمشهر؟اگه برگردم يچجور دهیخواب شهر نیا تو
 با رمشهرخ برگردم یشم،وقتیم داریب بزنم حرف ایرو با و برم نکهیا دیام به شمیم داریب خواب از که
 کنم؟؟ یزندگ يدیام چه بشم؟با داریب خواب از يدیام چه

 
 ...ینخواه اگر یحت

 
 ...شدنبا من با دلت اگر یحت

 
 ...يبرو اگر یحت

 
 ...اردنگذ سرنوشت اگر یحت

 
 !!!کشم یم که ینفس نیاخر تا دارم دوستت ینباش اگر یحت و
 
 11/8/1397  

 کنید)مراجعه WWW.98IIA.COM (جهت دانلود رمان هاي بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس سایت 
 مهتاب موذنیگرافیست:
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