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 1پــــارتــــ

ـڪ ام ـــقــــنــــعــــهمـ مــــن ےخــــدا ےوا  مــــنــــو ے مــــقــــنــــعــــه مــــااااااامــــااان ــو؟؟؟مــــامــــانـ

ـــــد ـــ ـــ ـــــدیـ ـــ ـــ ـــــرےنـ ـــ ـــ ـــــتـ ـــ ـــ ـــــهدخـ ـــ ـــ ـــــتـ ـــ ـــ ــ  ـ ـــ ـــ ـــ ــانـ ـــ ـــ ـــ ــامـ ـــ ـــ ـــ ــرا ؟مـ ـــ ـــ ـــ ـــــدر  ـ ـــ ـــ ــقـ ـــ ـــ ـــ ــنـ ـــ ـــ ـــ ـــــداد دادو ایـ ـــ ـــ ــیـ ـــ ـــ ـــ  بـ

 شــــدتــــو خــــراب اتــــاقــــه ایــــن ــــ؟صــــدبــــاربــــهتــگــــفــــتــــمــردیڪ گــــمےــنــــیــــ؟بــــاز ــــڪــــمــــی

ـــــــ  ــــــــ ـــیـ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ـ ــــ ــــ ـــــــنڪ تـ ـــــــــــ  ـ ــــ ـــــــ خـ ــــ ــــ ـــنـ ــــ ــــ ــــ ـــــــان مـ ــــــــ ـــامـ ــــ ــــ ــــ ـــا مـ ــــــــ ــــ ـــالـ ــــ ــــ ــــ ـــــــر حـ ــــ ــــ ـــــــ ن غـ ــــ ــــ  نـ

ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــشـ ـ ـرگـ ـ ـ ـ ـه،ب ـ ـ ـگـ ـ ـ ـ ـدی ـ ـ ـیـ ـ ـ ـ مـ ـ ـ ـیـ ـ ـ ـانڪ ـ ـ ـ ـ ـال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـوت ـو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــدا مـ ـ ـیـ ـ ـ ـ  ــنڪپ

 فــــقــــط ــهڪ مــــنــــم و مــــامــــانــــداشــــتــ ــــیــــگــــشــــت!!!ها ےپــــررویــــ هم ےمــــامــــانــــ خــــیــــلــــ

ــم ـ ـتـ ـ ـ ــودم دور داشـ ـ ــ خـ ـــدم مـ ـیـ ــ ــرخـ ـ ــچـ ـ ــهو ــهڪـیـ ـ ـ یـ ـ ـ ــان دمدیـ ــامــ ـ ــو مـ ـ ــرشـ ـ ــرد سـ ـ ـــر بـ  زیـ

 دســــت تــــخــــتــــه؟؟؟؟آخــرمــــنــاز زیــــر جــــاش مــــقــــنــــعــــه ســــروه ڪگــــفــــتــــ خــــااااا تــــخــــت

ــو ـــ ـــ ـــ ــواهر  و تـ ـــ ـــ ـــ ــ خـ ـــ ـــ ـــ ــهڪسـ ـــ ـــ ـــ ــتـ ـــ ــ ـ ـــ ـــ ـــ ــیـ ـــ ـــ ـــ ــڪمـ ـــ ـــ ـــ ــ ـ ـــ ـــ ـــ ــنـ ـــ ــ وااااا..ـ ـــ ـــ ـــ ــنـ ـــ ـــ ـــ ــمےمـ ـــ ـــ ـــ ــرسـ ـــ ـــ ـــ  ےـ

 ےاتــــو خــــط یــــه تــــنــــد تــــنــــد ومــــن شــــد خــــارج اتــــاق ــنــه ــــامــــانــازڪمــــامــــانــــ،خــــدانــــ

ـجڪ ـرف و ـ ـ ـ ـ خـ ـ ـ ـه مـ ـ ـ ـه واسـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ام مـ ـذاشـ ـ ـ ـ ـرم گ ـ ـ ـ ـم ب ـ ـ ـ ـت ـهڪـ ـه ـ ـ ـ ـ ـن ب ـ ـ ـ ـی ـ ـ ـ  وزر  اول

 ســــروه مــــن ــنــــمڪ ےمــــعــــرفــــ خــــودمــــو رفــــت یــــادمےآهاراســــتــــ..بــــرســــ ــــ دانــــشــــگــــاهم

ـم ــــربــــیــــت مــــعــــلــــم هســــتـــت ے رشــــتــــه ےدانــــشــــجــــو ســــالــــ ــــه19 هســــتــــم آرمــــان

ـــه دار اســــ ــــه پــــدرم حــــســــیــــن و فــــرهنــــگــــیــــه و مــــادرمــــم اســــ ــــش ســــایــــه هســــت وخــــانـ

ــن  ـ ـیـ ـ ـ ـرشـ ـ ـ ـــ4سـ ـ شـ ـ ـ ــدان پـ ـ ــره و دنـ ـ ـتـ ـ ـ ـ رگـ ـ ـ ــن بـ ـ ـال از مـ ـ ـ ـــن ــهڪسـ ـیـ ـ ـ ـرشـ ـ ـ ــ سـ ـ ـنـ ـ ـ ـعـ ـ ـ  ےیـ

 هم مــــادرم و ســــنــــنــــدجــــه ــوردڪ پــــدرم ڪخــــنــــ بــــاد ےیــــعــــنــــ ســــروه و ســــرســــبــــ 

 



 آشــــنــــا مبــــاه ــرمــــانــــشــــاهڪـشــــگــــاه دانـــ ےتــــو بــــابــــام مــــامــــانــــ ــــو تــــهرانــــیــــه اصــــالــــتــــا

 ها خــــانــــواده ےها مــــخــــالــــفــــت تــــ ــــام بــــا مــــیــــرســــن هم بــــه ےســــخــــتــــ بــــه و مــــیــــشــــن

ــ و ـ ـتـ ـ ـ ــخـ ـ ــازهم ها ےسـ ـ ــه بـ ـ ـانـ ـ ـ ــقـ ـ ــاشـ ـ ــون روه ــ عـ ـ ـــشـ ــقـ ـ ـــشـ ـــت دارن وعـ ــه روز ــو دوسـ ـ ز بـ

 ــهڪم بــــیــــشــــتــــر مــــیــــشــــده آخــــه پــــدرم ایــــنــــا دیــــنــــشــــون اهل ســــنــــتــــه و مــــادرمــــ

 دیــــدن ےوقــــتــــ خــــ  امــــا نــــبــــودن ےــادرم راضــــمــ خــــانــــواده ه ــــیــــن بــــخــــاطــــر شــــیــــعــــه

 نــــو دوگــــل ایــــن ازدواج بــــه مــــیــــشــــن ےراضــــ دارن دوســــت ه ــــو ےخــــیــــلــــ ایــــنــــا ــهڪ

 دوســــه از هســــتــــیــــم ــرمــــانــــشــــاهڪ ــنڪاســــ ــهڪ وقــــتــــه ے ــــا خــــیــــلــــــفــــتــــهڪشــــ

 خــــ  شــــدن مــــانــــدگــــار دیــــگــــه ایــــنــــجــــاو اومــــدن وبــــابــــا مــــامــــان ازدواج از بــــعــــد ســــال

 دانــــشــــگــــاه ـرهبــــبـــ مــــنــــو ــهڪل ســــرشــــیــــن دنــــبــــا بــــرم زدم حــــرف ےخــــیــــلــــ حــــالــــا

ـ؟؟ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـیـ ـ ـ ـررررررشـ ـ ـ ـ سـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـاڪمـ ـ ـ ــهےــوجـ ـ ـرمـ ـ ـ ـونــدیـ ـ ـ ـرسـ ـ ـ ـوبـ ـنـ ـ ـ ـامـ ـ ـ ـیـ ـ ـ ـ؟بـ ـ ـ ـانـ ـ ـ ــواهرجـ ـ ــخـ ـ  یـ

ســــرشــــیــــنــــ بــــرو تــــو ره؟مــــنــــ آےمــــیــــدونــــســــتــــ هاےـخــــیــــلــیــــپــــررویـــ..ســــرشــــیــــنــــ هاااااا

ـــ ـــگــــاه انـ ـــشـ ــاد دانـ ـ ــادم یـ ـتــ ـ ـ ـــتــــم و افـ ـــسـ ـــشـ ـتــــم و نـ ـ ـ ــیــــام رفـ ـابــ ـ ـ ـــن تـ ـیـ ــاشـــ ـ ـڪدمـ  ےـ

 ��نــــشــــگــــاههدا روزه اولــــیــــن نــــیــــســــت ــهڪ ےــڪالــــ گــــرفــــتــــم اســــتــــرس

 2پــــارتــــ

 ــرڪفــــ مــــیــــاوردو در مــــخــــتــــلــــف ےها قــــیــــافــــه خــودم واســــه داشــــتــــم ےه ــــیــــنــــطــــور

 خــــنــــده ےزدز ــــددی مــــنــــو ےوقــــتــــ و اومــــد ســــرشــــیــــن ــهڪ بــــاخــــودم ــردمڪمــــیــــ

ـــــه  ــــــــرا ســــــــروه ےــــــــ واگــــــــفــــــــت ـــــت ایــــــــنــــــــطــــــــوریــ ـــافــ  ےشــــــــد ےــــڪ ــــــــپــــــــ قــــــــیــــ

ـــ  ــنـ ـ ــرشــــیــــنےوا��؟؟مـ ــربــــه ســ ـ ــرم سـ ـ ــ ار سـ ـ ـــ  نـ ـتــــرس خـ ـ ـ ـــ تــــو دارم اسـ ـنـ ــرشــــیـــ ـ  سـ

 رفــــتــــن دانــــشــــگــــاه واســــه حــــالــــا ےــــتــــرس نــــداشــــتــــاس ےــوردادڪــنــــڪــــرســــ؟تــوواســــت

 مــــنــــم و گــــفــــت بــــاخــــنــــده ایــــنــــارو ےه ــــه  ــنــــ ــــڪنــــ ــــیــــ ڪدر ےدار اســــتــــرس

 بــــخــــاطــــر ــنــــمڪـــن بــــار اســــتــــرس و دارم تــــجــــربــــه مــــیــــاولــــیـ واســــه ــ ــــ خــــوگــــفــــتــ

ـه ـ ـ ـنـ ـ ـ ـیـ ـ ـ ـ ه ـ ـ ـ ـ ـڪی ـ ـ ـ ـ ـم ےـ ـ ـ ـافـ ـ ـ ـیـ ـ ـ ـه قـ ـ ـ ـ ـور ی ـ ـ ـده ےجـ ـ ـ ـ..شـ ـ ـ ـنـ ـیـ ـ ـ ـرشـ ـ ـ ـو رو زد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون ـ ـ  شـ

 ــهڪ ــردڪرس تــــورو هم دیــــدیــــ ــــ..صــــدایــــضــــبــــطــو زیــــاد اســــتــــ ــ نــــ ــــردیــــمگــــفــــتــ

ـگ ـ ـ ـ ـا آهن ـ ـ ـهرام رضـ ـ ـ ـ ـود ب ـ ـ ـ ـڪ)ب ـاشـ ـق(ـ ـ ـ ـاااااشـ ـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ـ ـ ـا م ـ ـ ـگـ ـ ـ ـ ـا ےاهن ـ ـ ـهرام رضـ ـ ـ ـ ـودم ب ـ ـ ـ  ب

ــــیــــخــــیــــال شــــدم و بــــاهاش مــــیــــخــــونــــدمــــو ب اســــتــــرســــو هنــــگــــشآ ایــــن مــــخــــصــــوصــــا

 نــــه نــــشــــســــت لــــبــــم ےقــــر مــــیــــدادم یــــه لــــحــــظــــه خــــنــــدم گــــرفــــتــــم ویــــه لــــبــــخــــنــــد رو

 شــــاد ه ــــه ایــــن بــــه نــــه بــــودم گــــرفــــتــــه خــــودم بــــه ــهڪ ےـــاســــتــــرسـ حــــالــــت اون هبــــ



ـــمڪپــــــــارادو بــــــــودن ـیــــ ـ ـهاا خــــــــودم واســــــــه ــــســـ ـ ـــه  ــــ ـ ـــ بــ ـتــــ ـــ ـن گــــــــفــ ـــ  ےســــــــرشــــــــیــ

ـد ـ ـ ـنـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـیـ ـ ـ ـنےمـ ـ ـ ـ؟مـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـهای ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ـهڪـ ـ ـ ـ ــرس و  ـ ـ ـتـ ـ ـ ـهرام اسـ ـ ـ ـ ـاب ـ ـ ــگ رضـ ـ ـا اهنـ ـ ـ ـ ـور ب ـ ـ ـطـ

 واســــه ےمــــشــــنــــگــــ تــــو آخــــه ســــرشــــیــــنــــ نــــه ــردمڪ فــــرامــــوش ــلــــاڪدانــــشــــگــــاهو 

 ے ادامــــه بــــه نــــگــــفــــتــــ ــــو ےنــــم هیــــجــــمــــ ےــســــڪپــــارادو ــرازپــ ه ــــیــــشــــه ه ــــیــــنــــه

  ــــقــــدر ےوااااا رســــیــــدیــــم دقــــیــــقــــه  ــــنــــد از بــــعــــد دادم ادامــــه ه ــــخــــوانــــیــــم و رقــــص

ــوغ ـ ـلـ ـ ـ ــود شـ ـ ـ بـ ــادهپـ ـ ـیـ ـــدم ـ ـــرش از و شـ ـــسـ ــظـ ـافــ ـ ـ ــداحـ ـ ـــن خـ ـیـ ـ ـ ــه ــردمڪ ےـ ـ ـــت وبـ ــ ـ ـ  سـ

 مــــحــــیــــطــــشــــو نــــه و داشــــتــــم اونــــجــــا ےدوســــتــــ نــــه اصــــلــــا ــهڪ رفــــتــــم ےدانــــشــــگــــاه

ــــربــــه زیــــر مــــســــتــــقــــیــــم رفــــتــــم و وارد ســــالــــن س ےبــــ  ه ــــچــــون ـتــــممــــیــــشــــنــــاخـــ

 ــلــــاسڪ شــــ ــــاره دنــــبــــال مــــن تــــا اصــــلــــا در ایــــنــــه ــــه بــــهههههه بــــه شــــدم ــلــــاســــاڪ

ــردم ــگــ ـ ــالــــا بـ ـــ ــ ـتـ ـ ـ ــه احـ ـ ــه یـ ـ ـیــــگــــذره یـ ـ ـ ــه مـ ـتــ ـ ـ ــه ا10هفـ ــقــ ـــیــ ــال ےدقـ ـبــ ـ ـ ــ ــــاره دنـ ـ  شـ

ـاڪ ـــ ـاسـ ـ ـم ــــلــــ ـ ـ ـتــ ـ ـ ـــشــ ـ ـڪیــــــــ ــــهڪ گــ ـت ےـ ـ ـــ ـف ـال گــــــ ـ ـ ـاره دنــــــــبــ ـ ـــ ـد شــــــــ  ـ ـ ـ ـن   ــــــ

 شــــد خــــوب ــردمڪ ــرڪتــــشــــ ازش 3 ےقــــه طــــبــــ گــــفــــت 2240ـــ ؟گــــفــــتــــ ـےمــــیــــگــــرد

 و ــلــــاسڪ ےتــــو رفــــتــــم مــــیــــگــــشــــتــــم بــــایــــد رو دیــــگــــه دوطــــبــــقــــه وگــــرنــــه ها گــــفــــت

 ےصــنــدلــ ےرو رفــتــم خــوب ےچــه هابــ مــثــل یــواش بــودیــم ےرنــفــ20ه ــچــیــنــ ــهڪ دیــــدم

ـنــارڪ ـا نــشــســتــم دیــوار ـ ـتــر یــه دیــدم یــهو وســط ےردیــفـ ـنــارمڪ اومــد دخـ  نــشــســت ـ

ـاش ـگـ ـ ـردمڪ ن ـ ـ ـ ـل ـ ـی ـه ےخـ ـ ـاف ـ ـی ـ ـح ے ق ـ ـی ـ ـل ـ ـ و م ـت ےآرومـ ـ داشـ ـ سـ ـ ـت ـفـ ـ ـامگ ـ ـن ل ـا مـ ـ  دری

 خــوشــبــخــتــم هســتــم آرمــان ســروه مــن مــنــ ســلــام ــردڪــتــم ودســتــشــو دراز هس ےــڪمــلــ

 ےدار لــطــف  ــیــه؟مــنــ  مــعــنــیــش ےقــشــنــگــ  هاســ ــه:گــفــتــ دریــا فــشــردم دســتــشــو و

ه ــون مــوقــع اســتــاد اومــد و  ــڪم یــا بــاد خــنــنــســیــ ےیــعــنــ ــوردیــهڪ اســم ایــن عــ یــ م

 وســاعــتــه بــود بــرزگــر شــهرتــش بــود ےخــوبــ اســتــاده ــرڪشــ خــدارو نــ د ےدریــا دیــگــه حــرفــ

 گــذشت زود ــلــاســشــمڪ

 3پــــارتــــ

 ــافــــیــــهڪ امــــروز ےـر بــــا یــــه خــــســــتــــه نــــبــــاشــــیــــد بــــرابــــرزگـــ اســــتــــاد ــرڪخــــداروشــــ

ـــڪدریــــا گــــفــــتــــ:ســــروهجــــانــبــــا ــردڪ خــــوشــــحــــالــــ ــــون  ےبــــر ےمــــیــــخــــوا ےــسـ

 هیــــچ دانــــشــــگــــاه ایــــن نــه ــــنــتــــو:داریــــ؟مــــنــــ ــلــــاسڪهم بــــاز مــــبــــعــــدےـــ؟تــــابــــیــــرونـ

 ــــــــــلــــــــــــــــاسڪ والـــــــــــــــــــا،آرهتـــــــــــــــــایــــــــــــــــ ــــــــبــــــــــــــــعـــــــــــــــــد نــــــــــــــــــــدارم ےدوســـــــــــــــــــتـــــــــــــــــ

نــــاســــم پــــس بــــیــــا بــــاهم دوســــت نــــ ــــیــــشــــ یــــوــســــڪدریــــا خــبــــ ــــنــــ ــهیــــچــــ..دارمــــ



ـه پــــــــس خــــــــوبــــــــه مــــــــنــــــــم دارم ــــلــــــــاسڪبــــــــاشــــــــیــــــــم وتــــــــایــــــــم بــــــــعــــــــدم  ـ  دیــــــــگــــ

ــ ــ ــ ـ ــیـ ـ ــاه ـ ـ ــ..بـ ــداروشــ ـ ــ آرهخـ ـ ــنـ ـ ـــدڪمـ ـــقـ ـنـ ــ ـــدم رــرایـ ــاد بـ ـ ـیـ ـ ـ ـ مـ ـ ــوتـ ـ ــم تـ ـ ــاشـ ـ ــها بـ ـ  ےـنـ

ــیــــط ــحــ ـ ـــشــــگــــاه مـ ــگــــه آره دانـ ـ ــیــــم بــــاهم دیـ ــتــ ـ ــ ــــارتــــو دوسـ ـ ـــده شـ ــیــــن بـ ـ ــان ه ـ ـ  الـ

دانــــشــــگــــاه دریــــا  ســــلــــف ســــ ــــت ـهبـــ رفــــتــــیــــم و ــردیــــمڪ بــــدل و رد هارو شــــ ــــاره

ـ ـ ـ ــ  ـ ـ ـتـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ےگـ ـ ـ ــچـ ـ ــودتـ ـ ـ خـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــ؟مـ ـ ـوریـ ـ ـ ــخـ ـ ـیـ ـ ـ ـےمـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــفـ ـ ــ؟گـ ـ ــوریـ ـ ــخـ ـ ـیـ ـ ـ ـــهوهو:مـ ــقـ ـ ـنـ  مـ

ــڪ ـ ـڪ و ممــــنــــ مــنــــشــــیــــرمــــوزمــــیــــخــــوا...ــڪــیـ ــ  زحــــ ــــت ےــه بــــخــــامــ رول ڪــیـ

ــر ـــ ـــ ـــ ــیـ ـــ ـــ ـــ ــا ےمـ ـــ ـــ ـــ ــ؟دریـ ـــ ــرمـ ـــ ـــ ـــ ــابـ ـــ ـــ ـــ ــودم:یـ ـــ ـــ ـــ ــخـ ـــ ــ مـ ـــ ـــ ـــ ــ یـ ـــ ـــ ـــ ــهعـ ـــ ــرم نـ ـــ ـــ ـــ ــیـ ـــ ـــ ـــ ــو مـ ـــ ـــ ـــ ــنـ ـــ ـــ ـــ ــو مـ ـــ ـــ ـــ  تـ

ـ ــداریــــ ـــ ـ ــ..نـ ـ ــ یــــ هدلـ ـنــــ عــ ــ زحــــ ــــتےمـــ ــتــ ــفــ ـیــ ـ ـ ـا ےمـ ــ ـــارشسـ و رفــــت دریـ ــفـ  و داد ـ

ــرگــ ـ ـــســــت روبـ ـــشـ ــ ےــشــــت و نـ ـ ــدلـ ـ ـنـ ـ ـ ــروه ےصـ ــ ســ ـ ــتـ ـ ــفـ ـ ــو گـ ـ ــ تـ ـتــ ـ ـ ــفـ ـ  ےــوردڪ ےگـ

ـه ـ ـ ـشـ ـ ـ ـیـ ـ ـ ـ مـ ـ ـ ـ ـرام ــمڪی ـ ـ ـ ـوردڪ ب ـرف ےـ ـ ـ ـ حـ ـ ـ ـ ـ ن ـ ـ ـ ـه ےب ـ ـ ـن آخـ ـ ـ ـه مـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـاشـ ـ ـ ـورداڪ عـ  و ـ

 ےزوانــــ ب بــــیــــژ ــهڪآره  ــــرانــــشــــه خــــو تــــو هر ــــیــــت گــــه ره مــــنــــ ..ـــونــــ ــــزبــــونــــشـ

 بــــه ےمــــیــــخــــوا ےتــــوهر ــــ خــبــــ)یــــ ایــــژیــــ ــــه ےــوردڪ ےزوانــــ بــــه بــــو  مــــن ےفــــارســــ

ـان ـ ـ ـ ـف زب ـ ـ ـارسـ ـ ـ ـو ےـ ـ ـ ـ ـگ ـ ـ ـ ـ ب ـه م ـ ـ ـ ـن ب ـ ـوردڪـ ـرا  ےـ ـ ـ ـ ـرش ب ـ ـ ـ ـم ب ـ ـ ـ ـردون ـ ـ ـ ـگ ـ ـ ـ ـی ـ ـ ـ ـا م ـ ـ ـ  ی

 حــــرف قــــشــــنــــگ ےخــــیــــلــــ ســــروه ےگــــفــــتــــ وایــــیــــیــــیــــیــــیــــ هیــــجــــان دریــــابــــا(مــــیــــگــــ ــ

ــ   ـــ ـــ ـــ ــیـ ـــ ـــ ـــ ــمـ ـــ ـــ ـــ ــ ےنـ ـــ ـــ ــحـ ـــ ـــ ـــ ــبـ ـــ ـــ ـــ ــوشـ ـــ ـــ ـــ ــدخـ ـــ ـــ ـــ ــلـ ـــ ـــ ـــ ــت بـ ـــ ـــ ـــ ــالـ ــن ےـ ـــ ـــ ـــ ــت مـ ـــ ـــ ـــ ــاد دارم دوسـ ـــ ـــ ـــ  یـ

ــ ــرمــ ــگــــیــ ـ ـــخــــخــــ..بـ ــ خــــخـ ـــمــــنــ ـتـ ــفـــ ــالــ گــ ــاحــ ـ ـا ےچــه بـ ــ ـیــــدم یــــاد  بــــاشــــه دریـ ـ ـ  مـ

شــــیــــرازم امــــا بــــخــــاطــــر مــــن امــــســــال  اهل ریــــا مــــنــ؟دےــجــــایــــڪ اهل تــــو ےراســــتــــ

  ــــون ایــــنــــجــــا غــــریــــبــــیــــم ےجــــورایــــ یــــه الــــان و ــرمــــانــــشــــاهڪ اومــــدیــــم ےخــــانــــوادگــــ

 تــــامــــنــــو نــــداره ــالڪـداریــــ ــــ...مــــنــــ:آخــیــــ عــــ یــــ مــاشــــنـــ یــــنــــجــــاا ےفــــامــــیــــلــــ هیــــچ

ــم ےدار ـ ــدار غـ ـ ـ ےنـ ـ ـ ــ ـ ـ ــونـ ـ ـنـ ـ ـ ــ ـ ـ ـا مـ ـ ـ ــد از  ��دریـ ـ ـعـ ـ ـ ـ بـ ــ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــگـ ـ ــوشـ ـ ــ خـ ـ ــواهشـ ـ ـ:خـ ـ ـ ـنـ ـ ـ مـ

 ےبــــعــــد ــلــــاسڪ وارد اومــــدیــــم و ــردیــــمڪ حــــســــاب ےــــقــــه بــــاهم دنــــگــــدقــــی10حــــدود

 بــــیــــشــــتــــر دانــــشــــجــــوهاش ےقــــبــــلــــ ــلــــاسڪ نــــســــبــــت بــــه ــلــــاسڪ ایــــن شــــدیــــم

 و نــــشــــســــتــــیــــم و ــردیــــمڪواســــه خــــودمــــون پــــیــــدا  ےجــــایــــ هم ــــادری مــــنــــو بــــودن

 مــونــدیــم گــــرانــــقــــدر اســــتــــاد مــــنــــتــــظــــر
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
عد از کالس دریا گفت ســــــروه من دیگه میرم توام که دیگه کالس نداری ها؟؟ من برو بســــــالمت ب

ع ی م نه دیگه منم کالس ندارم تا فردا میبین ت دریا:باشـــــــه ع ی م خدا حافخ ازهم خداحافظی 



شـــــدم او ش که کردیم و منم با تاکســـــی برگشـــــتم خونه خون ون حیاز داربود از درحیاز که وارد 

زم مه میکردم با خودم آهنگ میخواندم بعد که درو وا کردم صـــدامم بلند کردم و با  شـــم بســـته 

آهنگ میخوندم هااااا من: ه دلنواز اومدم اماااااااا باز اومدم شــــــکوفه ری  اومدم اما ع یر اومدم 

بیــااااااااااااا  اخــه گفتــه بودی دیر نکن عــاشــــــقو دلگیر نکن گفتــه بودی زود بیــا لحظــه ی موعود

ه ونطور که میخوندم با شــم بســته یواش یواش راه میرفتم که یهو خوردم به یه  ی ی  شــ امو 

بـاز کردم کـه دیـدم واااااای آریـا اینجــا  یکــار میکرد؟؟؟؟؟؟خـاب توســــــرم آبروم رفـت کهههــه آریـا 

گفتم منم اون گفت آفرین آفرین بقیشـم بخون منم درک ال پررویی گفتم باشـه صـدامو بردم با و 

یــار شــــــیرین منم اون یــار بــانــاز واســــــــه عــاشــــــق دلتنــگ دلم خونــه ی دل بــاز دلم خونــه ی 

دلبــااااااااااااااااااااااز...بیــا اینم بقیش..آریــا گفــت بــه بههههــه خــانوم خواننــده کنســــــر  بعــدیتون 

کیه؟؟؟من:حا  تاکنســــــر  بعدی خبر  میکنم که بیای...آریا:خیلی لطف میکنی..من خواهش 

ارم، ه خبرا؟ع و و زنع و اینا خوبن؟آتنا  طوره؟..آریا:ه ه خوبن ســــــالم میرســــــونن خدمتت با د

مامان ســــالم و احوال پرســــی کردم...و مابین حرفام روبه آریا گفتم ســــالمت باشــــن بعد از دقایقی 

گفتم من میرم لباســــامو عوک میکنم ا ن میام رفتم و لباســــامو بایه تیشــــر  ســــفید یه شــــلوار 

ک کردم و رفتم نســـشـــتم روی مبل روبه روی آریا و درحال کارکردن باگوشـــیم بودم که مشـــکی عو

سنگینیه نگاهیو حس کردم سرمو بلند کردم دیدم آریا غرقهههه ها غرق  را اینجوری نگاه میکنه 

منو؟؟؟ باز دوباره خودمو سر گرم گوشی کردم اما بازم نگاهش سنگینی میکرد بعداز خوردن  ایی 

رفتن کرد داشــــــتم باهاش خداحافظی میکردم که گفت خداحافخ وطوری که مامان  و میوه ع م

نبینه یه  ش ک زد هاااااااااااااا؟؟؟؟این  ش کو به من زد؟؟؟؟بسم هللا رفتارشو درب ن یکنم وا  

 را یه جوری شــده این؟؟ منم خداحافظیه ســرســری باهاش کردم و رفتم تو اتاق...آریا پســر ع ومه 

و یک تر از خودش داره که اســ ش آتناس یه ســال از من ب رگتره  ه طرف مادر  ه و یه خواهر ک

 طرف پدر دختر وپسراشون زیاده و خیلی هم باهم ص ی ی هستیم

 نویسنده مریم شهسواری

 

 7پار 

تایپ یه رمان رفتم تو اتاقم و دفترمو در اوردم که توش رمان و دلنوشــــــته هامو مینوشــــــتم درحال 

بودم که این فصـــلش خیلی غم انگی  بود نوشـــتم      دنیا خســـیســـه واســـه ک تر کســـی خوب 

مینویسه یکی لبهاش ه یشه غرق خندی یکی  ش اش تو خوابم خیسه خیسه بد جور به حال 



دختر توی رمانم میومد  ند صــــفحه دیگه از رمان و کامل کردم که دیگه خوابم میومد خســــته ام 

دم گرفتم خوابیدم با صدای زنگ گوشیم بیدار شدم کی بود اخه بدون اینکه نگاه کنم ببینم که بو

کیـــه بـــا شــــــم بســــــتـــه جواب دادم گفتم:الو ســــــالم... اونم گفـــت ســــــالم خوبی؟..من دکتری 

دنگ خواب بودم ها یعو دیدم طرف 6ظهر زنگ زدی احوال منو بپرسی خانوم؟..اصال 3مگه؟ساعت

یکنم خوابی؟..من نه بیدارم دارم ادای کســــــایی که خوابن و درمیارم جیغ زد گفت ســــــروه خفت م

شوما؟؟...گفت:خاب تو سررررر  منو ن یشناسی پااااشو ببینم..یه ذره  ش امو باز کردم نگاهی 

به گوشـی انداختم که دیدم اهههه اینکه هلنه خودمونه..گفتم هلن ذلیل شـده آخه ا ن  ه وقتی 

ســـاعت دیگه زنگ ب ن..هلن:من  قدر دیگه خرم زنگ زدم به تو از 2زنگ زدنه؟خاب توســـر  ب ار 

روز اول دانشـــــگاهت بپرســـــم...من خو آخه خواب بودم ببخشـــــید دیگه..هلن گوه نخور بی لیاقت 

پــاشــــــو بیــا خون ون تــا از دلم دربیــاد..من ابلــه من دارم میگم خوابم اونوقــت تو داری میگی بیــا 

اونجا...هلن جون به جونت کنن گشـــــــادی..من:اول اینکه خون ون؟؟مگه اینکه دراز کش بیام تا 

گشــــاد خودتی دوم اینکه دیگه م احم بقیه ی خوابم نشــــو خواهشــــا اگه حرف مه ی نداری قطع 

کنم ها؟؟؟...هلن واقعاکه دیگه هیچ وقت بهت زنگ ن ی نم و قطع کرد خداروشــــــکر که قطع کرد 

لعنت بهت هلن خوابم پرید دیگه خوابم وگرنه تایه ســــــاعت دیگه باید باهاش حرف می د اهههه 

 ن یبره

 نویسنده مریم شهسواری
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رفتم توی پذیرایی دیدم بابا و مامان هسـتن سـالمشـون کردم اما سـرشـین مثل اینکه بازم سـر کاره 

کی  مهـ ـون؟؟؟مهـ ـونـــه  من: نیـم... مهـ ـو فرداشـــــــــ   گفـــت راســـــــتـی ســـــــروه جـــان  مـــامـــان 

.مامان مه ون آقای باقری ه کاره بابا ..من:به  ه مناســــبت؟ ...مامان رفتن مشــــهد هســــتیم؟..

بود از سرکاراومد و بهش گفتم 7و6سفره دارن...من آهان باشه حا  تا فرداش  سرشین ساعتای

که فردا شـــــ  مه ونیم اونم گفت شـــــاید نیاد ومنم تنها جایی ن یرم منم گفتم منم ن یرم اگه تو 

لطف کرد ودرجوابه ما گفت غلط کردین دوتاتون میاین حرفم نباشــــــه...ویه جورایی نیای و مادرمم 

ماهم خفه شــدیم اهههههه از بیکاری خســته شــدم دیگه رفتم تو برنانه بازار و  ند تا بازی دانلود 

کردم که فقط یکیشــــــون به درد میخورد اونم این بود که باید کل ه هارو حدس می دی خوش بود 

ازی کردم تا گوشــیم خاموش شــد از بی شــاریی.گوشــی و زدم به شــاری ورفتم یه دوش اینقدررررررر ب



سه فرداش   ی بپوشم؟؟یه عال ه فکرکردم و به این نتیجه  گرفتم و زیر دوش به این فکردم که وا

رســیدم که برم از ســرشــین ک ک بگیرم بنظرشــ ا  را دخترا هر قدر هم لباس داشــته باشــن بازم 

 ونی رفتن میشـــــــه میگیم هیچی نداریم؟؟؟منکه دقیقا اینطوریم موهامو وقتی حرف لباس و مه

خشــک کردمو رفتم که یه مشــور  با ســرشــین داشــته باشــم که هنوز وارد اتاق نشــدم گفت ســروه 

واســــــه فرداشــــــ   ی بپوشــــــم بنظر  ها؟؟؟...زکی من اومدم از این ک ک بگیرم این که خودش 

تو بپرســم تو که خود  ک ک  زمی با ه فکری هم بعد احتیاج به ک ک داره.. گفتم من اومدم از 

از یک ســاعت به این نتیجه رســیدیم که دوتا شــومی  مجلســی بپوشــیم و از این شــلوار دمپا  اب 

ها)یا دیپل ا (ها بپوشیم من شلوارم سورمه ای و شومی م زرشکی و سرشین شومی ش آبی فیروزه 

 ای و شلوار مشکی خدارو شکر بحث لباس حل شد

 ویسنده:مریم شهسوارین
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خ  ش  سفره رفتن فرارسید و ماهم آماده شدیم که بریم سفره رسیدیم اونجا دیدیم واااای که 

 قدر اینجا شــــلوغه مراســــم زنونه بود خداروشــــکر دیگه شــــال ســــرکردن نداشــــت منو و مامانم و 

دست دادم مردم اههههههه سفره انداختن و  ی هایی سرشین اومده بودیم اینقدر سالم کردم و 

که باید می اشـــتن روش هم گذاشـــتن دعا وقران این جور مراســـ ا  مربوز به ســـفره انجام شـــد و 

نوبت رســید به شــام...بعداز شــام من و ســرشــین رفتیم روی یه مبل نشــســتیم که دونفره بود من 

که  ر  زدم دســـت و گذاشـــتم زیر  ونه عجی   ر  می دم عینه معتادا شـــده بودم دیگه اینقدر 

ام و داشتم  ر  می د که دستم شل شد و باصور  رفتم تو دسته ی مبله اصال یه آبرو ری ی بودم 

وایه خودم اخرش ســــرشــــین گفت  ته ســــروه نکشــــیدی؟؟؟آبروی خودتو بردی برو یه اب ب ن به 

بپره...منم رفتم دستشویی صورتت تا یکم خواب از سر  بپره هر ند بعید میدونم خواب از سر  

آب زدم به دستو وروم یکم حالم جا اومد آخیشششش توی آینه به خودم نگاه کردم درشت بودو 

اندکی کشـــیده بود و مژه هام بلند و موهامم خدادای قهوه ایه روشـــن و بینیم هم خوب بود ولبامم 

ز خودم واسه ش ا میگم دنگم خواب بود اونوقت دارم ا7دنگ 6معلولی بود دیگه  ی بگم؟؟من از 

من دیگه کیم؟؟از دستشویی اومدم بیرون خداروشکر مامان و سرشین پاشده بودن و میخواستیم 

بریم از خانوم دوســــــت بابام خداحافظی کردیم و رفتیم که بریم هنوز نرســــــیده بودیم به خونه من 

ااااا دارم میگم شــیرجه زدم تو اتاق و ولباســ و ســریع و بدون معطلی درآوردم و بیشــهوش شــدم ه



خوابم ن یبره امشــــ  ن یدونم  م بود..یه خواب 3و2بیهوش واقعا بیهوش شــــدم منکه تا ســــاعتا

 آوری  ی ی تو غذاهاشون بوده احت ا  که من اونجوی منگ بودم

 نویسنده مریم شهسواری
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حم کنه ولی خوبه باز بادریا دوســـتم ها وگرنه وااااای خدا ر 6تا10امروز دانشـــگاه داشـــتم از ســـاعت

تا دوســت صــ ی ی 4میترکیدم از تنهایی تو دانشــگاه من و دوســتام پارســال که باهم کنکور داریم 

بودیم و هنوزم هســـتیم که هیچ کدوم قبول نشـــدن و رفتن دانشـــگاه آزاد و اونا ج عشـــون ج ع و 

یم طبق مع ول ســرشــین و بابا ســرکارن و گلی مثل من رو کم دارن خ  بریم که به امروزمون برســ

مان خونه ایم اصــــــالاااا دیگه تو خونه حوصــــــلم پوکید هروقت از بیکاری وقتم آزاد  ما فقط منو 

شدمیرم کالس گیتار یه سرمی نم اصالااا اینقدر دوست دارم سازه گیتارو که حدنداره به نظر ش ا 

نم دریا زنگ زد گفت که ســالم ســروه جان دیگه کالســی برم؟؟ه ین خوبه فعال تابعدا دوباره فکر ک

کالس داری؟؟...من ســــالم ع یرم...آره کالس دارم..دریا خدارو شــــکر تنها 10خوبی؟ امروز ســــاعت

نیســتم...من خخخد دقیقا صــبح که از خواب پاشــدم گفتم خوبه با دریا دوســتم ها وگرنه می ردم 

 ی م وقتتو نگیرم...من نه دریا جون از بی دوســـتی...دریا خندید وگفت تلپاتی داریم باهم...خ  ع

این  ه حرفیه خوشــــــحال شــــــدم صــــــداتوشــــــنیدم...دریا منم ه ینطور خداحافخ میبین ت تو 

دانشـــــگاه...من خدانگهدار...رفتم و نشـــــســـــتم صـــــبحانه خوردم و مامانو صـــــدا کردم..مامان  یه 

اهــار ازمن ســــــروه؟..من نــاهــار  ی داریم؟...مــامــان ب ار تو هنوز صــــــبحــانــت پــایین بره بعــد نــ

بخواه...من نه مامان من از اون زاویه نگفتم که منظورم اینه  ی ی درســــــت که من دوســــــت دارن 

ن یام...مامان باشــه شــ  قورمه ســب ی درســت میکنم ا نم یه 6میرم تا10ها!!! ون من از ســاعت

ه  ی ه دیگه میپ م...من دمت گرم مامان...رفتم و حاضـــر شـــدم که برم دانشـــگاه یه ریل  صـــورتی

ک رنگ زدم و ری ل و ریگونه و ت ام و یه مانتوی دانشـــــجویی مشـــــکی و شـــــلوار کرم رنگ و کیف و 

کفش ست مشکی و کرم پوشیدم مقنع م که مشکی بود ساعتو گوشی و هم برداشتم و دبدو که 

رفتیم واااای دیرمه باصــدای بلند از مامان خداحافظی کردم و منتظر جواب واینســادم خدارو شــکر 

رســــــیدم و دریا رو پیداکردم توی راه باهم ســــــالم و احوال پرســــــی کردیم و 10مونده بود به دودیقه 

ه ون موقع اســتاد داشــت میرفت تو کالس که زودتر از اســتاد رفتیم نفســ ون با  ن یومد اینقدر 

 دویده بودیم
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خســـــته بودم در خونه رو بازکردم و وارد شـــــدم به بههههه بوی قورمه خ  امروزم به خیر گذشـــــت 

ســب ی ه ه جا پیچیده بود یه ســالم بلند با  دادم که هم بابا و مامان و ســرشــین ه ون طور بلند 

با  جواب و دادن رفتم تو اتاق لباســامو دراوردم ه ون موقع افتادم یاد دوســتام اون ســه تا کله پوب 

تا عضـــوش بودیم آنالین 4حر و شـــینا بود یه گروه توی تلگرام داشـــتیم که مااســـ اشـــون الناز و ســـ

شـــدمو و نوشـــتم  ســـالم بچه ها!!خوبین؟ خیلی بیشـــعورین خدایی نه زنگی نه پیامی هیج خبری 

ازتون نیســت مثل اینکه بدون من خیلی بهتون خوش میگذره؟؟؟...ه ون موقع ســحر انالین شــدو 

عشـــقم بخدا میخواســـتیم ه ین روزا باها  قرار ب اریم بریم  ویس فرســـتاد که ســـالم ســـروه خوبی

بیرونی جایی اما گفتیم ب ار اخر هفته باشـــــــه که تعطیله...من آره جونه خودتون ،خودتونو تبرعه 

نکنین که خیلی بیشــــــعورین...ســــــحر ببخشــــــید ســــــروه شــــــرمنده بخدا حا  با گوه خوردن حل 

ه تــاوان قلــ  شــــــکســــــتــه ی منو کــه گوه میشــــــــه؟....من نــه گوه خوردن بــه  ــه دردی میخور 

ســــحر خاب توســــر  ســــروه هنوزم ه ونی...من ببخشــــید مگه  ند وقته ه و ندیدیم که ...ن یده

روز 12-10من خاب کی تو ....روزی میشـــــــه12_10میگی هنوزم ه ونی؟؟...ســــــحر ام  م فکرکنم 

ی ها،اصال از این بحثا تغییر کرده که من بکنم؟...سحر ای بابا حا ما یه غلطی کردیم توام پیچ شد

بگذریم،کی آماده ای بریم بیرون؟....من ن یدونم هر وقت قرار گذاشــتین من هســتم...ســحر اوکی 

پس شـــ  خبر  میکنم...من باشـــه پس فعال...ســـحر فعالبای...رفتم و ک ک ســـرشـــین کردم که 

 سا د درست کنه گفتم سرشین  ه خبر؟هی خونه نیستی  مص ،عن تو شغلت...سرشین خ 

ببخشــــــید باید ســــــرکار باشــــــم،عههه کوفت عن تو شــــــغله آیند ...من من تو خونه حوصــــــلم 

پوکیدههههه تازه دانشــــــگاهم میرم وقتی من خونم تو نیســــــتی وقتیم که من نیســــــتم توخونه ای 

بترکی هی...ســــــرشــــــین خ   یکار کنم؟اصــــــال میخوای فردا ببرمت پارب و کافه و رســــــتوران و 

ین حرف ســرشــین ذوق کردم و از خوشــحالی گفتم:آری آری  را که نه بازار؟؟؟؟...من به شــد  از ا

کی بریم؟؟...ســرشــین کی کالس داری؟..من فقط دوتایم صــبح دارم فردا...ســرشــین باشــه پس من 

ظهر میام خونه که باهم بریم یه دوری ب نیم...من از خوشــــحالی تودلم عروســــی بود اخرش بعد از 

 باسرشین میرفتم آخ جوووووندوهفته تالش برای بیرون رفتن فردا 

 نویسنده مریم شهسواری
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شــــــ  بعد از شــــــام رفتم تو اتاقم دیدم یه پیام واســــــم اومده نگاه کردم دیدم ناشــــــناســــــه ســــــالم 

خوبی؟...خواســـتم بنویســـم مریب آخه بتو ه؟مگه دکتری بعد گفتم وللش شـــ اره رو  بت کردم 

ه دیگه زنگ زد یاپیام بده بدونم اونه مامان وبابا منو ســــــرشــــــینو صــــــدا کردن...رفتیم که اگر دوبار 

ــان حــدس  ــام ــه؟..م ــه خبر خوب داریم دارررریم من در ــه موردی ــه گفتن ی ــاجرا  یــه ک ببینیم م

ب نین...ســرشــین فرداشــ  مه ونیم؟؟...مامان نه بابا...من کادوبرامون خریدین؟؟...بابا خدایی  ه 

ارم من ماشاهللا تون باشه نه اونم نیست تا  ی ای دیگه نگفتین خودم میگم،آخر دخترای عاقلی د

هفته میریم شـــ ال دوســـه روزه و برمیگردیم و  هارشـــنبه حرکت میکنیم..از خوشـــحالی داشـــتم 

میرفتم تو افق دیگهههــه...جیغ زدم و گفتم آخ جون حــا  کیــا دقیقــا میــان؟...مــامــان گفــت ع و 

ها..وااااااای دیگه سکته زدم از خوشحالی نگاهی به سرشین کردم دیدم وع ت ایناه شون بابچه 

اون بی صــدا داره ذوق میکنه و بابا گفت که از ه ین ا ن گفتیم که ســروه و ســرشــین خانوم اماده 

باشـــه حاضـــر شـــدنتون...منو ســـرشـــین رفتیم تو اتاق ســـرشـــین و درمورد 90باشـــید هاااا نه دقیقه 

و تا حدودی یه  ی ایی رو آماده کردیم نگا توروخدا ه ین ا ن از ذوق وســــــایلی که قراربود گفتیم 

وســــیله اماده میکنیم ما دیگه کی هســــتیم؟؟خدایی شــــ اهم بودیم خوشــــحال ن یشــــدین؟؟منو 

سرشین عاشقه ش الو دریا وجنگل بودیم البته من ک تر عاشقه جنگل بودم و سرشین بیشتر از 

گفتم و رفتم که بخوابم و فکر کنم ببینم دقیقا  یا من عاشــــــقه جنگل بود شــــــ  بخیری به ه ه 

 ببرم  یکارا بکنم...و بعد از یه عال ه فکر خوابم برد
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صــبح با صــدای گوشــیم بیدار شــدم دیدم ســامیه برادره هلن و ســلن مثل برادرمه خیلییی دوســش 

بههههه سامیه خودمون  ه خبر؟ ه عج  از روش اره ی ما ردشدی؟سلن و  دارم.برداشتم الو به

هلن خوبن؟خانواده خوبن؟...ســــامی به بههههه به خواهر خوشــــگله خودم من بی معرفت بودم تو 

دیگه  را؟؟آره ه ه خوبن.ســالم دارن خدمتت.شــ ال که میای؟؟؟..من مگه میشــه نیام ؟؟داداشــم 

دل ی توووو..دیگه  ه خبر؟ه ه خوبین؟...من آره داداش کار  باشــه و من نباشــم؟؟...ســامی ع ی ه

داری بــرو بـــه کـــارا  بــرس تـــا فــردا مــیــبــیــنــ ـــت...ســـــــــامــی فـــدای تــو مــنــم مــیــبــیــنــ ـــت 



خدانگهدار..هعععععععییییی پاشـــم برم به کارام برســـم و به دانشـــگاهم که تا فردا ه چین وقتی 

آماده رفتن به دانشــــگاه شــــدم رفتم و  ن ونده باید امروزم با ســــرشــــین بریم بازار بعد از صــــبحانه

برگشــتم خونه بعد از ناهار رفتم یه  ر  زدم و به ســرشــین یادآوری کردم که یادش نره 12حدودای

ونیم تنظیم کردم و خوابیدم...از خواب پریدم وای  ه خوابه 3باهم قرار بریم بیرون و ســــــاعتو روی

هه نگاهی به ســــــاعت انداختم دیدم کال بدی بود خواب دیدم دعواکردم اونم  ه دعوای بدی اههه

نیم ساعت نیست که ت رگیدم دیدم با این اوصاف ن یشه بخوابم  ون اصال خوابه خوبی ندیدم و 

احوال و بهم زد یواش یواش شــــــرو  کردم به حاضــــــر شــــــدن با این وجود که خیلی مونده بود به 

...من آره ولی دیگه اما داشــتم حاضــر میشــدم ســرشــین گفت ســروه تو که خواب بودی؟ 4ســاعت

بیدارشــدم ن یشــه یکم زودتر بریم بازار..رفتیم با یه عال ههههه خرید برگشــتیم یکی نیســت بگه 

شــــــ ــا فردا میرین شــــــ ــال اونجــا هم بــه عــال ــه دیگــه میخواین بخرین دیگــه مریضــــــین اینجــا 

ن خیلی میگیرین؟؟؟ولی خ  من به خرید درمانی احتیاج داشــتم از فکر ظهر کال اومدم بیرون  و

با ســرشــین بهم خوش گذشــته بود رفتیم شــال پایی ش بگیری یه روســری هم واســه مامان گرفتیم 

خیلی خوشــــگل بود من از یه کیف پول خوشــــم اومد دیدم  ه ک ر بندای باکالســــو  رمی داره یه 

ک ربندم واســــــه بابا خریدیم ه یشــــــه عادت ون بود هرکدوم میرفتیم خرید به یاد ابن یکی ها هم 

م..خالصـــه جونم براتون بگه واســـه فرداهم کلی خوراب و پوشـــاب هم گرفتیم  ون صـــبح زود بودی

 حرکت میکردیم من رفتم یه عال ه هله و هوله گرفتم که توراه بیکار نباشیم
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 آره بابا از ذوق دوروزه خوابم نبرده شـــــ  زنگ زدم به هلن و گفتم هلن آماده ای واســـــه فردا؟گفت

ولی ســه روز ک ه ســروه..گفتم بابا شــاکر باشــه خوبه ه ینم هســت منکه تو خونه از بیکاری مردم 

تابستونم که یه تهران بیشتر نرفتیم...هلن آره حا  خوبه ما رفتیم مشهد...من آره..هلن م اح ت 

کرده بودم میخواســـتم هلن دیگه زره نشـــم برو وســـایلتو ج ع کن)دراصـــل خودم وســـایل و ج ع ن

زیادی ن نه(اونم که قضـــیه رو فه یدگفت باشـــه ع ی م صـــبح میبین ت...خ  وســـیله هامو آماده 

کردم و یه زنگم زدم به آتنا ببینم در ه حاله که اونم درحال آماده کردن وســـــــایل بود داشــــــتیم 

؟؟؟سالم ��ه سروه جان..منخداحافظی میکردیم که دیدم صدای آریا اومدکه گفت سالم برسون ب

برســـون به ســـروه جان؟؟؟این تادوروز پیش به من میگفت ســـی ســـی البته منم کم ن یاوردم بهش 



میگفتم آری.. حا  شــدم ســروه جان منو آریا کارد وپنیر بودیم ه ه میدونســتن ه یشــه باهم کل 

این رفتاراشــــــو مینداختیم و دعوامیکردیم حا  اون داره به من ســــــالم میرســــــونه؟درب ن یکنم 

خدارحم کنه این دوسه روزو باآریا رو یه جورایی مشکوب شده وا ...بعدآتنا داشتم دفتره خاطرا  

و اون دفتری که رمان و توش مینوشــــت و میذاشــــتم تو ســــاب که یه پیام اومد واســــم دوباره ه ون 

شو حذف کردم مثل ناشناسه بود ایندفعه نوشته بود سالم ع یرم خوبی؟...واه مردم درگیرن.. پیام

اینکـــه پ شـــــــــک بود این م اح ـــه  ون خیلی ســــــعی در  ـــک کردن خوب بودن و نبودن من 

داشـــــت...خواســـــتم زنگ ب نم به بقیه که دیدم دیره وبیخیالش شـــــدم و نگاه ســـــاعت کردم دیدم 

حرکت میکردیم کاش غروب حرکت میکردیم بدم از صبح 6و5بود ماساعت1خااااب توسرم ساعت

اده بابای آریا که ه ون ع ورضـــــــای خودم میشـــــــه بوده ولی من بعید میدونم میاد این پیشــــــنه

 ه شـــکلی هســـت؟؟شـــ اندیدین؟؟؟منم 6و5بتونم بیدار شـــم اصـــال دوســـتان ســـاعت6و5ســـاعت

 خ  برم که بخوابم بلکه بتونم بیداشم مثل بقیه اما محالههههه..ندیدم
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اهههه  قدر ســرو صــدا میکردن این خانواده ی من انگار اســباب کشــی بود ســرشــین پتورو از روم 

کشــید وگفت ســروه پاشــو دیگههههه تا اماده شــی دیر میشــه باا جبار دل از رخت خواب کندم و 

رفتم حاضر شدم یه بافت مشکی یه بارانیه آستین کوتاهه صورتیو مشکی هم کردم روش و شلوار 

شال صورتی و مشکی پوشیدم کفشامم که مشکی بود ولی تا ک رخواب بودم ها اصال  مشکی و

ن یدونم  طور اماده شدم گشنم بود رفتم بیرون از اتاق وصبح بخیر گفتم به بقیه و رفتم یه کیک 

از تو کابینت برداشتم خوردم آخیش یکم از گشنگیم رفع شد ساکو وسایالمونو توجعبه جا کردیم 

وزدم وآهنگ فرزاد فرزین)جذاب( و گذاشتم aux بود که من تا نشستم تو ماشین 3داماشین ما م  

و  شــــــ امو بســــــتم ولی  ه بســــــتنی هاااااااگرفتم خوابیدم با تکون تکونای  ند جفت دســــــت 

 ش امو باز کردم یاااااخدا اینارو سلن و هلن و آتی و روشی اومده بودن روسره منه بدبختو اذیتم 

میکرد تو  شــ م اون یکی قلقکم میداد یکی دیگه موهاشــو فرو میکرد تو میکردن یکی دســتشــو 

میلیون ج عیت اینا قوم الظال ین کی آدمن اخه حیوانن از نو  85گوشــم یا خداااا ما با کیا شــدیم

وحشی...آخرش ولم کردن به زور و مراسم ماچ و بوس شد از ماشین پیاده شدم و رفتم که با بقیه 

ید بگم کی بچه ی کیه و ه خبره خ  2اع ودارم و ت2احوال پرســــــی کنم من تاع ه که حا  ب ار



ع ورضــا که دوتا بچه داره آریا وآتنا اســ ه زنش مریم..ع وحســام یه دختر داره اســ ش روشــاس و 

زنش هم اســـ ش آیداس..و حا  ع ه یکی از ع ه هام زهره هســـت و اســـ ه شـــوهرش ع اد وبچه 

سلنا وهلناوسامان بچه هاش ولی من مخففشون کردم  هاش میالد ومهراد هست.واین یکی ع م

واس ه شوهرش مح ده.خ  باه شون احوال پرسی کردم ورفتیم سفره خونه صبحونه بخوریم اه 

اههههه ه ه نی رو وسوسیس تخم مرغ میخواستن اونوقت من کره ی مصنوعی و مربای تو  رو 

صــبحانه بخوری دیگه بدتر باشــوخی و ترجیح دادم از تخم مرغ حالم بد میشــه اونم  ی به عنوان 

خنده صـــبحانه روخوردیم و هرکی ســـوار ماشـــین خودش شـــد وراه افتادیم خدارو شـــکر ا ن دیگه 

خوابم ن یومد ای کاش جا عوضــی میکردیم دخترا وپســرا تقســیم میشــدیم تو دوتا ماشــین عی  

خنده دار نگاه کنیم  نداره واســه ناهار که زدیم کنار تقســیم میشــیم ســرشــین گفت ســروه بیا فیلم

 �� واااااای  ه فیلم باحال وخنده داری بود اس شو ن یدونم  ی بودفکرکنم خجالتی نباش بود
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فیلم که ت وم شــــــد کیف و برداشــــــتم و هر ی هله هوله خریده بودمو اوردم بیرون اینقدرررر  ی  

م به بقیه هم تعارف کردم اونقدر خوردم که نگو وای دیگه داشــــــتم میترکیدم نگاهی به خریده بود

پشت سر انداختم ببینم ماشین کی پشت سرمون بود دیدم ماشین ع و رضا پشت سرمون بود 

تا ماشین بودیم ع و حسام ویال داره توی ن ک آبرود 5که آریا پشت فرمون پشت فرمون بود و کال

ل گفته اونجا رو مرت  کنن یعنیاااا دیگه کالفه شـــدم توی ماشـــین من اصـــال یه بخاطر ه ین از فب

جا آروم و قرار ندارم خواســــــتم حرف ب نم که بابا گفت:اینجا واســــــه ناهار کنار ب نم که یه ن ازیم 

بخونیم اونطرفشم مسجده ماهم تایید کردیم رفتیم به بقیه هم گفتیم اوناهم تایید کردن اینجارو 

انی بودهااااا دمه درش یه عال ه گل و گلدون و از این آوی ا که توش گلدون می ارن بود عج  رستور 

خدایی جای جال  وباحالی بود خوشــ ان امدبســی رفتیم پایین و یه کش و قوســی به بدنم دادم و 

رفتم سراغ سلن و هلن و روشی و سرشینم دنبالم اومد دوباره سالم کردیم و طبق مع ول ه ه ی 

مثال یه جورایی هنرم  وقتی ج ع میشــــــن شــــــرو  کردیم به عکس انداختن از هم دیگه دخترا که

قاطیشـــون بود من رفتم اون اول وایســـادم بقیه ام روی یه حالت پله ای بود نســـشـــتن و من ســـرپا 

بودم روبه بچه ها گفتم اماده این و دوربینو روی ســـــلفی زدم خواســـــتم عکس بندازم که دیدم آریا 

باتعج  �😳�گرفت و دســتشــو انداخت روی شــونم و یه لبخند زد حا  من  یاومد گوشــیو ازم 



داشــــــتم به حرکاتش نگاه میکردم باورکنین من و اریا توی یه عکس نبودیم تاحا  یا اون بوده من 

 نبودم ویا برعکس
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ســـادیم که بقیه ام بیفتن من مثل ب  فقط نگاه میکردم به لن  خالصـــه گوشـــیو گرفتو یه حالتی وای

خالصـــه دوربین بدون هیچ لبخندی فقط تعج  از  شـــ ام میبارید صـــدای گرفته شـــدن عکس 

 ع ون اضــــافه شــــدن وبعداز یه عال ه عکس انداختن از بعدش هم میالد و مهراد و ســــامی به ج

ه ار زاویه مختلف گشــــن ون شــــد و ه گی به داخل رســــتوران هجوم بردیم به ســــ ت می ایی که 

مامانو باباهامون نشـــســـته بودن خ  منو رو اوردن من  ی ســـفارش بدم؟؟آهان کوبیده ســـفارش 

من کو بیده سفارشم با این حساب  دادم و سرشین هم جوجه و بقیه ام جوجه و  ی ای دیگه فقط

بازهم من باید یه تفاوتی با اینا داشــــته باشــــم یا نه اقا موقع غذا خوردن هم بازهم ســــنگینیه نگاه 

آریا بود که کوفتم کرد اوتا یه می  اونطرف تر ازما نســشــته بودن اما طوری بود که قشــنگ به می ای 

یرب هم به ما اضــافه شــد واااای خاب توســرم ه دیگه دید داشــتیم که این بین نگاه های ســامیه ز 

ا ن سامی  ه فکری راجع به من میکنه منم تا اخر غذا یه لحظه هم سرمو بلند نکردم از خجالت 

 داشتم آب میشدم  ون سامی مثل برادرمه دوست ندارم دیدگاهه بدی داشته باشه از من
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ســاعت دیگه مونده 4-3بعد ناهار یکم اســتراحت کردیم و راه افتادیم اههههه مگه میرســیدیم؟تازه

بود فایده نداره باید بخوابم سرمو گذاشتم روی پشتی صندلی و خروپفم به هوارفت ه یشه توی 

مـــاشــــــین خوابم میبرد و خیلی وقتـــاهم خروپف میکردم دقیقـــا ن یـــدونم این خروپف از کجـــا 

مامان سروه پاشو رسیدیم سروهههه..من توخواب بودم باشه باشه ا ن پامیشم و بعدش ..��میاد

ســــــرشــــــین بهم گفت پاشــــــو برو تو ویال بخواب..ولی من بازم خوابم برد بعد از ن یدونم  ه مد  

ازخواب پاشــدم دیدم عههههه خاب عالم من توی ماشــین بودم توی حیاز ویال واااای خاب برســرم 

ررخوابیدم نگاه کردم دیدم ه ه ماشــینا پارب شــدن از ماشــین پیاده شــدم و یکم ابروم رفت  قدر 

ســرو وضــع و درســت کردم که برم توی ویال خوبه کنار دریاس ویال رفتم تو باســالم و صــلوا  دیدم 



هر کســـی یا گوشـــه ای افتاده یا اینکه درحال انجام کاریه گفتم  ســـالم به ه گی...وحا  ه گی با 

کردن وجوابه ســــــالم و دادن وحتی بابام گفت  ه عج  بیدارشــــــدی..ومن یک تعج  بهم نگاه 

تا اتاق داشـــت یه دونه 5لبخند ملیح تحویلش دادم دخترا نبودن احت ا  رفتن اتاقای با  رفتم با  

اتاقم پایین بود که خدارو شکر ه ه  یو واسه اومدن ما اماده کرده بودن سه تا اتاق س ت راست 

و اون تهم ســرویس بهداشــتی البته پایینم ســرویســم بهداشــتی داشــت خ  دوتاهم ســ ت  پ 

رفتم اولین درو باز کردم از ســــ ت راســــت وســــایل توش بود اما هیچ کس توش نبود بعدرفتم اون 

یکی دروبازکردم از ســــــ ت  پ اونم باز وســــــیله توش بود و هیچ کس نبود رندومی درارو انتخاب 

دم به بههه ه ه خوابن به ســـان خرس یه تخت دونفره بود کردم رفتم دره دوم از ســـ ت راســـت دی

که سه تاشون روش خوابیده بودن سلن و روشی و هلن...سرشین وآتی هم روزمین خوابیدن خ  

من حا  تنها  یکارکنم؟؟مامانا و باباها و بعضی از پسرا بیداربودن که منم پایین برو نبودم بخاطر 

بعدابهش میگم با این وجود که ســامی ه چین ادمی  شــم تو  شــم نشــدن با ســامی ولی حا  

نیســت که برداشــت بدی کنه از من بخاطر یه نگاه اماخ  میگم بهش  ون خیلی دوســش دارم و 

مثل بدادرمه... خو اینجوری حوصــلم ســرمیرفت آهان یه فکره خبیثانه به ذهنم رســید واســه بیدار 

 کردن اینا
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 ون وسایله دخترا تو این اتاق بود گشتم دنبال ساب خودم که پیداش کردم توش یه بتری اب بود 

که متاســــفانه گرم بود و به کارم ن یومد اب ید  زم داشــــتم پاشــــدم بتری و گذاشــــت و و یواش دره 

ا از پله هارو پایین رفتم دیدم اتاقو باز کردم و یواش یواش میرفتم پایین رســــیدم به پله ها یکی دوت

عههههه فقط مردا اینجان بابامو ع و رضـــــا و ع و حســـــامو و دوتاشـــــوهرع ه هام پســـــرا کوشـــــن 

پس؟؟ماماناهم نیســــتن رفتم دره اتاقه پایینی دیدم صــــدای پچ پچ میاد فه یدم که مادران و دارن 

به بههـه  نه و از تو یخچـال واااییی  که باهم حرف می نن رفتم تو آشــــــپ خو یه بتری ب رگ اب ید 

قشــــنگ یخاتوش بود و دراوردم خ  کارم ت وم شــــد رفتم با  از پله ها که دنبال پســــرا بگردم دره 

س ت راست اولی و باز کردم که نبودن بعد دره اولی از س ت  پو باز کردم که دیدم ایناهاشووون 

بیده بود مهراد ومیالدم که ه ه خوابن اونم عج  خوابی آریا دومتر دهنش باز بود و روزمین خوا

 رو تخت خواب بودن خاب توســـــرتون انگار عاشـــــق و معشـــــوق بودن بغل کرده بودن هم دیگه رو



ســـامی هم که رومبل دراز کشـــیده بود مثال اما یه دســـت و یه پاش کامل از روی مبل پایین افتاده 

م فعال برم ســــراغ دخترا بود یعنیا بایه تکون زرتی میفتاد پایین خ  جایگاهه پســــرارو هم پیداکرد

رفتم و نشستم نقشه ریختم اهان اسپیکرمو از تو کیفم دراوردم دیدم خدارو شکر شاریداره سریع 

نت و روشـــن کردم و ســـرچ کردم صـــدای جیغ ترســـناب وســـریعا دانلودش کردم یاااااخدا یه ذره که 

 اینا رحم کنه گوش کردم ازش داشتم سکته می دم اینقدر صداش و جیغاش ترسناب بود خدابه

با بلوتوث آهنگو با اســــپیکر گذاشــــتم و زدم رو اســــتپ تا امادگیه  زمو بدســــت بیارم و با ســــالم و 

صلوا  پاشدم که بالهاسرشون بیارم خ  دره بتریو بازکردم و شرو  صدای اسپیکرو زیاد کردم و 

ه خوش من جیغ خودمم باهاش جیغ می دم و اب ید میرختم روشون یعنیااااا یه اوضاعی بود واس

می دم اونام جیغ می دن اســــــپیکره هم که دیگه حنجرش پاره شــــــداینقدر خندیدم کهههههه حد 

نداشـــت ســـلن و هلن و روشـــی خیس اب شـــده بودن و مثل این منگا نگام میکردن و جیغ می دن 

واااااییی بریدم از خنده ســرشــین وآتی که زمین خوابیده بودن هم یهو اون وســط جیغو جاغ کردنا 

پاشدن و یه شیرجه ی جانانه زدن رو تخت و  سبیدن به اینا اینقدر قیافشون خنده دار و ترسیده 

 ...بود که دیگه این آخراداشتم مینشستم رو زمین که
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تن بودم ســـریع ســـرشـــین جیغ زد وگفت  ســـروه میکشـــتم و پاشـــد که بیاد منم که درحال نشـــســـ

پاشـــــدم و دریه  شـــــم به هم زدن رفتم بیرون از اتاق و  ون قبال کلید قده در بود و کســـــی درش 

نیاورده بود درو بســـت و بعدش قفلش کردم و گذاشـــتم اونا به جیغ زدنشـــون ادامه بدن رفتم توی 

رد شدن به اتاق پسرا نصف اب بتری خالی شده بودو به نصف دیگه باقی مونده بودوارد قبل از وا

اتاق دیدم که عهههه اینم کلیدش روی دره و از خوشحالی داشتم بال درمیاوردم و وبعد از امادگی 

 زم صدای اپیکرواز اول گذاشتم ولی زیادتر از قبل بودصداش و گذاشت ش روی حالت استپ و 

قبل  وارد اتاق شـــــــدم خاب توســــــر  آریا هنوز به ه ون مترای دهنش باز بود ه ه ه ونطور مثل

یه بســــــم اللهی گفتم و  خوابیده بودن با این تفاو  که دیگه ســــــامی با یه فو  از روتخت میفتاد

رفتم ســــراغ آریا و ه  مان هم بتری رو روش خالی کردم هم صــــدارو پلی کردم اونم و بعد ســــامیو 

ـــایین از رومبـــل و بعـــدش کنـــار گوش میالو مهراد جیغ زدم اونم بطور فراصــــــورتی ـــداختم پ  ان

یا قران اینا که از دخترا بدتر بودن واســـــــه جیغ زدن اونا جیغ من جیغ ایییی خدا وااا ااااااااااااای 



شــهید شــدم از خنده آریا که پره تو دهنش اب کرده بودم و وقتی صــداهاروشــنید مســتقیم اب تو 

یعنیاااا ش ا نیستین ببینین اینجا  ه خبره اخرش اریا داد زد میکش ت  دهنشو پاشید رو سامی

سروه بخدااااا و منم دیدم هواپسه پا به فرار گذاشتم و درو روی اینا هم قفل کردم هم دخترا و هم 

پســــرا اینقدر بهم حرف زدن که حدنداشــــت عی  نداره اینا که فعال دســــتشــــون به من ن یرســــه 

 مجبورن جیغ جیغ کنن دیگه

 نویسنده :مریم شهسواری

_79_maryam_ 

 19پار 

تم پایین خدارو شـــکر طوری نبود که خیلی صـــداشـــون به پایین برســـه رفتم که برم ل  دریا منم رف

یه شــال پوشــیدم و راه افتادم به ســ ت دریا و ن دیک دریا شــدم و یواش یواش پامو تو دریا  تنهایی

گذاشــــــتم و رفتم جلوتر اخیش  ه حالی میده هوام که خنکه خیلی یه حدود نیم ســــــاعت اونجا 

تم تو ویال گفتم که کســی نگران نشــه رفتم با  دیدم دیگه هیچ صــدایی ن یاد ازشــون بودم و برگشــ

ا ن منو ببینن پدرمو درمیارن که ��خداروشــــــکررررر ولی قبره خودمو با دســــــته خودم کندم ها

یواشـی قفله دراتاقه دخترا رو باز کردم و فرار کردم با سـ ت اتاق پسـرا و بعدش درو برای اوناهم باز 

دیدم تا ح له نکردن باید فرار کنم رفتم توی یکی از اتاقاکه اگه اومدن ســــــریع برم توی  کردم و

بعداز نیم ســـاعت دیدم کســـی ن یادخدارو شـــکر   ک دش که دیواری بود و ب رگ کســـی نبینه منو

دراز کشـــــیدم روی تخت که خوابم برد ههههههههههه یا پیغ بر با اب یخی که ریخت روم بعدش 

نه از طرف آریا از خواب پریدم اینقدر ترســیدم که حدنداشــت داشــتم میلرزیدم هم هم یه داد جانا

از ترس هم از ســرما اههه  را صــورتم  ســبناب بود وااااای اب قند ربخته بودن روم ه ه شــون تو 

اتاق بودن و به من میخندیدن بیشــــــعورااااا اخه  ند نفر به یه نفر ؟؟جیغ زدم و گفتم خیلی خ  

بیشعورا من باش ا شوخی کردم بعدشم من یه نفرم ش ا زیادین اینطوری نامردیه غلط کردم بسه 

که دیدم سلن گفت عهههه از کی تا کی اینطوری نامردیه تو یه نفری ولی ه ه ی مارو اذیت کردی 

ننه من غریبم بازی در نیار که حقت بود منم زبون و دراوردم و اداشــــــو دراوردم گفتم حقتون بود 

 هر  ی ترسیدید و اذیتتون کردم انشاهللا سریه بعدبدجور از نوب دماغتون درمیارم حاللتون باشه
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میالد گفت خواهیم دید...خالصـــــــه بعد از یکم مســــــخره بازی مهراد گفت بریم ل  دریا و ه ه 

بودم خواســــــتم مخالفت کنم که دیدم اینطوری موافقت کردن با این حرف منم  ون قبلش رفته 

میشـــــه ضـــــدحال زدن و بنده هم موافقت خودمو اعالم کردم وه ه باهم رفتیم پســـــرا که توی این 

هوای سرد رفتن که شناکنن توی دریا و ما دختراهم تا زانو توی اب بودیم من رفتم و یه مشت آب 

شـد دراین بین پسـراهم اضـافه شـدن و من ریختم تو صـور  آتی و از اینجا بود که اب بازی شـرو  

رفتم پیش سامیو و سریع خودم و سامیو یه گروه اعالم کردم اون بقیه هم گروه دونفری شدن آتنا 

و آریا تویه گروه رفتن روشـــی و ســـرشـــین هم تویه گروه و میالدو ســـلن و مهراد و هلنم توی یه گروه 

ازی درآوردیم که نگو دیگه اینقدر بازی کرده دیگه وای که نگم براتون منو ســــامی اینقدر مســــخره ب

بودم خســته شــده بودم یه جا اومدم آب بری م تو مشــتم که یهو زر  با ســر رفتم زیر آب  ون تنو 

بدنم خسته بود حال نداشتم خودمو بکشم با  و شناهم بلد نبودم که داشتم خفه میشدم واااای 

نان داد زد و بعدش اومد منو از تو آب یهو صـــــــدای آریا اومد که گفت نههههه ســــــروهههههه  

برداشــتو بغلم کردو درگوشــم گفت ســروه خوبی؟منم  شــ امو باز کردم و ســرمو تکون دادم بازهم 

این نگاه گنگ آریا داشـــــــت آزارم میداد خیلیییی نگرانی توی نگاهش موج می د اما این حجم از 

دیگه  شــــــ ای اون آریای قبل  نگرانی قابل درب نبود نگاهاش عذاب آور شــــــده برام این  شــــــ ا

نیســـت یه  ی ی بهشـــاضـــافه شـــده انشـــاهللا اون جوری که فکرمیکنم نباشـــه..ه ه اومدن دورم و 

گفتن ســــروه  ت شــــد؟خوبی؟..آریا منو گذاشــــت رو زمینو و گفت آره فکر کنم خوبه...ســــرشــــین 

؟میگم گفت ســــــروه مط ئن باشــــــم حالت خوبه؟میخوای بریم دکتر؟..من نه بابا دکتر واســــــه  ی

خوبم یعنی خوبم...یه دفعه ســـــــامی که تو فکر بود گفت شــــــرمندم تو تو گروه من بودی اما من 

حواســــــم بهت نبود خواهری واومدو بغلم کرد..من این  ه حرفیه ســــــامی من باید مواظ  خودم 

میبودم و آریا یه جوری مارو نگاه میکرد منم روکردم ســــــ ت آریاو گفتم م نونم آریا اگه تو نبودی 

علوم نبود ا ن  ی میشـــــدم..گفت خواهش میکنم و یه جورای  انگار ناراحت بود..ســـــامیو هل م

دادم و گفتم:خ  دیگه خرس گنده پاشــــــو خودتو ج ع کن ن دیک بود منو بکشــــــی اینارو باخنده 

 گفتم..سامی گفت سروه تو جون به جونت کنن هیچ وقت جدی ن یشی
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گفتم نه که ن یشـــم خ  دیگه بریم تو؟؟؟بقیه هم گفتن آره بریم دیگه شـــ  شـــد..رفتیم و دیدیم 

به بههه بســـــاز جوجه کباب به راهه..بلندروبه بچه ها گفتم  ا ن باباهاومامانا پوســـــت ونو میکنن 

ه کســ  کاری ون نداشــته جون ک کشــون نکردیم و ه ه گفتن:واااای آره..رفتیم تو باامید به خدا ک

نفر 10باشه که هنوز وارد نشدیم ع ه زهره بایه کفگیردستش گفت:به بهههه ما  ش  ون به ش ا

افتاد پسرا ه ین ا ن کبابو آماده میکنید و دخترا هم کارو رو تقسیم کنید زووود و ماهم سریع به 

اده کردم و سرشین و هلن هم حرفش گوش کردیم تا با کفگیر نیفتاده دنبال ون من رفتم ظرفارو آم

ســــا د کردن آتی رفت ســــس درســــت کنه و روشــــی و ســــلن فعال بیکار بودن البته اوناهم ســــفره 

مینداختن احت ا  خ  کارای من ت وم شــــد و رفتم توی اتاق با  که یه ســــری به گوشــــیم ب نم که 

ساک ه بیار واسم رفتم با و دید شاریره منم تو  م عهههه باز ه ون سامی گفت سروه دستت طال 

م اح ه پیام داده که ســــــالم خوبی؟ ای بدبختی من از دســــــت این  یکارکنم؟نگاهی به ســــــاعت 

فرســـتاده شـــدن پیام انداختم که ماله قبل از رفتن ه گی به دریا بود شـــ ارشـــو گرفتم و وارد اتاق 

گشــتم  پســرا شــدم که شــاریر ســامیو بیارم ه ون حین که داشــت شــ اره م اح ه بوق میخورد منم

دنبال کیف سامی که دیدم یه صدای ویبره ی ضعیفی میاد خوب که گوش کردم دیدم از توی یکی 

از ساکا صداش میاد دست زدم به ه شون که دیدم یکیشون داره میلرزه درشو باز کردم و دتبال 

گوشـــــی گشـــــتم توش که پیداش کردم داشـــــت زنگ میخورد اومدم گوشـــــیه خودمو قطع کردم که 

که دیدم صـــدای گوشـــیه هم قطع شـــد یه نگاه به شـــ اره ی روی گوشـــی انداختم که صـــداش نیاد 

دیدم عههههه این شــــــ اره ی منه که بی پاســــــد مونده  ییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟یعنی  ی؟ یعنی 

صــــــــاحــ  این گوشــــــی داره م احم من میشــــــــه؟؟؟ بــاورم ن یشــــــــه این گوشــــــی مــالــه کــدوم از 

 ��یکم آشــــــناس من این کیفو دســــــته کی دیدم؟؟پســــــرابود؟؟نگاهی به کیف انداختم دیدم که 

اعصـــــــابم داغون شـــــــد  طور به خودش اجازه داده که ..��هههههههههه این اااین کیفه آریاس

م احم من بشــه و  قدرم که خنگه نکرده گوشــیو ب نه روی بیصــدا زده روی ویبره شــ اره ی خودمو 

که پیام داد اونوقت ب ارمش  که ا ن زنگ زده بودم بهش حذف کردم که یه وقت شــــــک نکنه بعد

سرجاش..وای صدای پا میومد بدبخت شدم سریع گوشیو گذاشتم سرجاشو زیپو بستم و پاشدم 

که ســــــامی وارد اتاق شــــــد گفت عهههه ســــــروه تو اینجایی؟پس  را هر ی صــــــدا  کردم جواب 

مدم شاریتو ندادی؟؟تورفتی شاریر بیاری ها مثال...من عههه نشنییدم که صدام زدی..اوم م آره او

بیارم اما ن یدونستم ساکه تو کدومه ا ن داشتم میومدم از  بپرسم..سامی مگه تو ن یدونی این 

شاره کرد به ساکش..منم گفتم ها؟نه یادم رفته بود خ ..سامی  را انگار یه جوری  ساکه منه؟؟وا



ی باشه هستی؟ ی ی شده؟)سامی خیلی تی  بود مثل خودم( گفتم نعععع  ی ی نشده که...سام

خود دانی ورفت شـــاریرشـــو بیاره و من گفتم من رفتم...ســـامی برو منم اومدم...رفتم پایین و پیش 

بقیه نشـــــســـــتم تاشـــــام آماده شـــــه ولی اعصـــــابم بدجور ریخت بهم واقعا معنیه این کاره آریا رو 

 ن یفه م آخه یعنی  ی برای  ی م احم من میشه؟

 نویسنده  مریم شهسواری
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مامان گفت دخترا بیاین ســفره بندازین وســعی کردم ذهنم منحرف کنم به یه ســ ت دیگه و اصــال 

به کاره آریا فکرنکنم اما مگه میشــــد ولی باید ســــعی خودمو میکردم  ون اینطوری هم مســــافرته 

ه ه نشستن  خودم کوفتم میشد هم وبقیه شک میکردن به رفتارام یواش یواش سفره انداختیم و

و من رفتم که آب و دوغ و نوشـــــابه بیارم که وقتی برگشـــــتم دیدم فقط یه جای خالی هســـــت اونم 

خالی کنم روش  که دســــــت ه رو  هایی  یاس دلم میخواســـــــت ت ام محتویا  توی بتری  پیش آر

ااهههههههههه به اجبار نشـــــســـــتم پیشـــــش و شـــــرو  کردم به شـــــام خوردن آریاگفت اون لیوانو 

ن نگاه کردن بهش لیوانو بهش دادم..دوباره گفت اون آبو میدی به من؟ اونم بهش میدی؟منم بدو

دادم...و برای ســومین بار گفت اون ن کو میدی بی زح ت؟؟منم که داشــتم آتیش میگرفتم از این 

ه ه پررویی منم که اعصـــابم از این خراب بود که م اح م شـــده ه ین حرفاش کاری کرد که فوران 

م   نخیر ن یدم خود  دست داری وردار منم مثل تو دارم شام میخورم هی دارم کنم به تندی گفت

مثل کش تنبون کش میام روسفره به تو وسیله میدم  ه خبرته؟؟خ  به یکی دیگه بگو..سرشین 

گفت عههه سروه مگه می یری یه وسیله به کسی بدی؟؟من:آره می یرم وسامی و مهراد و میالدم 

از تند حرف زدنم ناراحت شــد به جهنم دوســت داشــتم کله شــو بکنم  این وســط میخندیدن..آریا

پســـره ی نکبت..تاآخر شـــام دیگه کســـی حرفی ن د  ون من مســـلســـل می دم..وقت ســـفره ج ع 

کردن شد تند تند ظرفارو ج ع کردم سرشین و سلنا قرار شد که ظرفارو بشورن خداروشکر من از 

دم ه ه ی کارای یه خونه رو انجام بدم اماظرف ظرف شــــســــتن متنفرررررررر بودم متنفر حاضــــر بو

نشــورم خالصــه اونا ظرف شــســتن و منوهلنا و آتنا و روشــا هم رفتیم تو اتاق ون وهر کدوم به کاری 

مشــغول شــدیم من گوشــی و برداشــت و نت و روشــن کردم که دیدم دریا بهم پیام داده آخی ع ی م 

پرســی کرده بود و منم احوالشــو پرســیدم و گفتم اصــال یادم نبود احوالی ازش بپرســم حال و احوال 

که اومدیم ش ال و از این حرفا که آنالین شد و جواب داد ه ینطوری مشغول جواب دادن به پیاما 



بودم که یکی درزد و پسرا و سلنا و سرشینم اومدن تو بسم هللا کاش بدونیم پسرا  یکار دارن که 

 می نن گفتم ها  تونه؟؟؟ ه ک کی از ما برمیاد؟؟ اینقدر قیافشون مرموز شده و لبخندای خبیث

 نویسنده:مریم شهسواری
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میالد گفت عهه ســـروه  را می نی؟ببین ما  قدر آدمای ریوفی هســـتیم دل ون نیومد بدون شـــ ا 

آره آره و ســــرتکون  فیلم نگاه کنیم و روبه بقیه پســــرا گفت مگه نه بچه ها؟؟؟اوناهم تند تند گفتن

 .دادن خیلی مشکوب بودن خدایی..هلن گفت خ  فیل تون اس ش  یه؟یانرش  یه؟

مهراد گفت ام  م اســ ش آنابله و یانرش ترســناکه..و قیافه ی من دیدن داشــت اســ شــو شــنیده .

بودم قبالاااا واااای من ترســناب بود منم که ترســو نگاهی به روشــاوآتی و هلن کردم که دیدم دســته 

ک ی از من ندارن اما قیافه ی ســرشــین و ســلنا  ی یونشــون ن یداد من گفتم باشــه خ  شــ ا یه 

لحظه برین بیرون ما به نتیجه برســــیم بهتون خبر میدیم...ســــامی گفت  یه نکنه ترســــیدین؟؟و 

بقیه هم گفتن آره معلومه ترســــــیدین و میخندیدن ماهم که نخواســــــتیم جلوی اینا کم بیاریم 

واااااایییی اگرم نرم که ��فتن باشــه میایم نخیرم ن یترســیم وای غلط بکنم بیامســرشــین و ســلنا گ

میگن ترســــوام قرار شــــد توی یکی از اتاقا که ب رکگتر بود و تلوی یون داشــــت نگا کنیم اتاق آخر از 

ســ ت راســت اونجا تلوی یون داشــت پســرا گفتن بریم تخ ه و هله هوله و این جور  ی ا رو بیاریم 

ببینیم و  ون امروز خریـد کرده بودیم یـه عـال ـه هلـه هولـه هم گرفتـه بودیم ه ـه  ی بعـد فیلم 

بردیم تو اتاقو رفتیم نشستیم با سالمو صلوا  اول سلنا بعدهلنا بعد من بعد سرشین بعد روشا 

بعدآتنا بعد از اونم آریا ومهراد و میال دو سامی اتاقه خیلی ب رگی بود میالد فیل و پلی کرد من آب 

هن و با سرو صدا قور  دادم که دیدم برقو خاموش کرد میالدو گفت اینطوری هیجانش بیشتره د

وااااای فیلم شــرو  شــد من از ه ون اول  شــ امو بســته بودم فقط بعضــی دفعه ها باز میکردم و 

دســــته ســــرشــــین و هلنارو  نگ می دم فقط یا خدا دیگه وســــطای فیلم بود و جاهای ترســــناکش 

اد عروسکه رو برداره یهو عروسکه قیافش خونی و ترسناب میشه و زنه که حاملس اونجاکه زنه می

و میترســــونه دیگه توضــــیح ن یدم  ون خیلیییییی ترســــناکه باید ببینین که درب کنین و منم یه 

جیغ جانانه زدم و پشــت ســرشــین قایم شــدم پســرای بیشــعورم که فقط جو میدادن و میخندیدن 

بعد بخاطر اینکه بیشــــتر از این ابروم نره از ســــنگرم اومدم و بیرون و اینقدرمســــخرم کردن نامردا 

دوباره با اســترس زیاد ســره جام نشــســتم بعد از حدود ندســاعت که واقعا برام یه ســال گذشــت 



فیل ه ت وم شد و قرار شد که بریم بخوابیم حا  من مگه از ترس خوابم میبرد؟؟ نان خودمو توی 

ه راهه نفســم بســته شــده بود البته فکرکنم بقیه هم دســته ک ی از من پتو پیچونده بودم از ترس ک

ندارن مخصوصا آتی و هلنا و روشا  ون کو یک تربودیم بیشتر میترسیدیم  ون منو اونا حدودا 

توی یه رنج سنی هستیم و سلناو سرشین ب رگترازما هستن اینقدر صلوا  فرستادم و سوره و آیه 

  م که با خره خوابم بردخوندم خوندم و قران ختم کرد

 نویسنده  مریم شهسواری
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اههههه با احساس سردرد شدیدی پاشدم از خواب دنبال گوشیم گشتم که ببینم ساعت  نده 

ونیم صــبحه نور گوشــی و گرفتم که برم از تو کیفم یه مســکن بردارم 3دیدم وای برمن هنوز ســاعت

مسکن پیداکردم یه نگاهی کردم ببینم آب هست یا نه تواتاق که دیدم نه آب نیست رفتم تو کیف 

واااای کی بره آب بیاره اونم  ی با این فیلم ترســــــناکی که دیدم بدجور گرخیدم بعد از یه عال ه 

دســت دســت کردن آخرش دلو به دریا زدم و با ه ون  راغ گوشــی یواش یواش رفتم پایین و فقط 

م که  ی  ترســناکی نبینم رفتم در یخچال و اب برداشــتم ه ینکه اومدم برم که صــلوا  میفرســتاد

لیوان بیارم یکی یه دســـــت انداخت دورک رم وه ین که خواســـــتم جیغ ب نم اون یکی دســـــتشـــــو 

گذاشـــــت جلوی دهنم داشـــــتم غش میکردم از ترس که یهو دره گوشـــــم گفت هیشـــــشـــــش منم 

ورد حالم بدشد سریع از زیردستش دررفتم و روبه آریانترس اه اه اههههه نفساش به صورتم میخ

روش وایسادم و باصدای اروم ولی عصبانی گفتم  را عین جن ظاهر میشی زهره ترب شدم اونم 

یه لبخند زد و گفت خ  منم اومدم آب بخورم به من  ه که تو اینقدر ترســــــویی و شــــــونه ای با  

م که راه و ســـــــد کرد..واه بســــــم هللا این انداخت...زیر ل  گفتم واقعا که پررویی وخواســــــتم بر 

 شه؟؟؟ به اندازه ی کافی اعصابم از دستش خراب بود حا  این داشت رو مد من دراز و نشست 

میرفت واقعا ســوالی نگاش کردم که گفت ام  م  ی ه....گفتم  یه؟...گفت هیچی هیچی...واقعا 

خوردم خاب توسر  آریا واسه آدم با خودش درگیر بود داشتم میرفتم که دیدم عههه من قرص و ن

حواس ن ی اری که برگشتم تو آشپ خونه دیدم که تکیه داده به کابینت و بدجور تو فکربود باخنده 

گفتم  ته تو فکری نکنه عاشــق شــدی؟؟؟...یه آه ع یق کشــید  ه دله پری داشــت یه نگاه ع یق 

ز دســت این نگاهای آریا دق میکنم بهم انداخت و از آشــپ خونه رفت بیرون واااااایییییی من آخر ا

   را اینقدر نگاهش گنگ شده اونم فقط این نگاهه گنگش برای من بود
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قرصــــــ و کوفت کردم و رفتم که بخوابم اما از فکر رو  و جن اومده بودم بیرون و حا  فکر آریا بود 

گرفته بود خاب تو سره من  را ازش پرسیدم عاشق شدی اونجوری آه کشید  که خوابو از  ش ام

صــبح 8صــبح خوابم برد که ســاعت5و به من نگاه کرد؟؟با کلی کلنجار رفتن باخودم آخرش ســاعت

ه ه یه ســــــرو صــــــدایی راه انداختن که نگووووو  ه خبره مگه؟؟؟ازخواب بیدار شــــــدم و روبه بقیه 

کابین بعد از اونجابریم کوه دخترا گفتم  ه خبره تونه؟؟؟؟ســــــ له  رشــــــین گفت میخوایم بریم ت

بعد از اونجا هم بریم جنگل...به بههه  ه برنامه ری ی ای...منکه دیشــ  اصــال 3000و2000های

نخوابیده بودم مجبوری از جام بلند شدم و رفتم یه آبی زدم به دستو روم و رفتم که صبحانه بخورم 

ب ند  پذیرایی شـــــــدم و ســــــالم بل بام وارد  با با روی گشـــــــاده جواب و دادن... ا  گفتم و ه گی هم 

گفت ســــــروه وســــــایلتو آماده کردی بابا...من ها؟نه هنوز  ون ا ن از خواب بیدارشــــــدم ولی بعد 

 .صبحانه میرم آماده میکنم

بابا باشه...بعد از صبحانه رفتم تو اتاق دیدپ که اینا ه ه آمادن وفقط من موندم تند تند یه کاور .

تو کیفم درآوردم که فقط  ی ایی که  زم دارمو بیارم پاور بانک و اســــــپیکرو لباس راحتی و یه از 

دونه هم شــنل گذاشــت و وشــرو  کردم به لباس پوشــیدن یه شــلوار لی مشــکی پوشــیدم یه بارانیه 

کرم و مشکی و پوتینامم که مشکیه و یه شال پایی یه مشکی و کرم هم پوشیدم ورفتم که آرایش 

ه ریل  صــــورتی زدم و ری ل و خط  شــــ و و ریگونه و مثل بقیه رفتم پایین قرار شــــدکه منو کنم ی

سرشین و هلناو میالد باسامی بریم و آتنا و سلنا و روشا و مهراد هم با آریا بیان خداروشکر من از 

ه ون اول پریدم توی ماشین سامی و سامی هم گفت که سروه با من میاد و بقیه هرجور دلشون 

 واد تقسیم شن دمش گرم خداییمیخ
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پدراو مادراهم رفتن توی دوتا ماشــــــین و تقســــــیم شــــــدن ه ه ســــــوارشــــــدن و راه افتادن هنوز از 

ســــال از من 3درویالبیرون نرفتیم که ســــامی آهنگو روشــــن کرد منو ســــامی مثل هم بودیم ســــامی

قعا ه یشــــه حکم یه دادشــــو واســــم داشــــته و ه ینطور مهراد ومیالدو اما آریا قبال ب رگتر بود و وا



خوب بود ولی ن یدونم  را جدیدن اینطوری شـــــــده بود وگرنه اون هنوزم مثل برادرمه مثل بقیه 

خالصــــه آهنگای ســــامی خیلی خوب نبودن یعنی باب میلی من نبودن منم گفتم ســــامی بده من 

یســـت آهنگاو آهنگای رضـــا بهرام و فرزاد فرزینو محســـن ابراهیم زاده رو و ببینم و رفتم تولauxاون

گذاشــــــتم ه ه شــــــون پشــــــت ســــــره هم بودن و باهاش میخوندیم و مســــــخره بازی درمیاوردیم و 

دابســـ ش گرفتیم و گفتیم و خندیدیم خیلیییی خوش بود میالدوســـامی که جلو نشـــســـته بودن 

اوردن که دل دردگرفتیم ازخنده میالد عین علی اینقدر خنده دار میرقصـــیدن ومســـخره بازی درمی

صــــــادقی توی فیلم زندگی شــــــیرین میرقصــــــید یه کف دســــــت می د تو پیشــــــونیش و یکیم می د 

روســـاعدش وااااای من دیگه صـــندلی گاز می دم دیگه یه نگاه به پشـــت ســـرانداختم دیدم آربا اینا 

نه به اونا نه به ما اول ه گی ریلکس نشـــــســـــته بودن و بج آریا ه ه  شـــــ اشـــــونو بســـــته بودن 

تاماشــــــین پدراو مادرا جلوبودن بعد ما بعدآریا اینا زدیم کنارکه ه گی یکم خر  و پر  بخریم 2

وااای لواشکاش آب از ل  و لو ه ام آوی ون شد من عاشق ترشیجا  بودم از ماشین پیاده شدم و 

ه نایلون پر لواشک و آلو ه دسته سرشینو گرفتم و بردم که بریم لواشک و ترشی و آلو ه بخریم ی

و ت رو این جور  ی ا گرفتم و بقیه ام اومدن گرفتن رفتم پیش مامانو بابا و بهشــون لواشــک تعارف 

کردم بـــابـــا گفـــت ســــــروه جـــان رودل میکنی این ه ـــه رو بخوری ن یشـــــــــه  ی ای دیگـــه ام 

م میدم،ا ن میرم میخریدی؟؟...من نه بابا رودل کجا بود ه ه شــــــو که فقط من ن یخورم به بقیه ا

گاه  باگفت:بیا بریم ببینم  ی میخوای بگیری وبا پدرجان وارد فروشــــــ با  ی ای دیگه ام میخرم..

شــــدیم ه ه ی اقوام بنده هم اونجا بودن و تا زانو توی شــــلف و قفســــه ها داشــــتن دنبال  ی  می  

و دوباره بساز  رفتم ویه عال ه هله هوله گرفتم دوباره بعد ند دقیقه ه ه حرکت کردیم میگشتن

مســــخره بازی و شــــوخی و خندمون به راه شــــد اینقدر هله هوله خوردم که ترکیدم و خواســــتم که 

دوباره بخورم افتادم یاد حرف بابا که گفت رودل میکنی راســـــــت میگفت بخاطر ه ینم دیگه از 

 خوردن دست کشیدم
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یک ساعت رسیدیم به اونجایی که تله کابین داشت ماشینارو پارب کردی و پیاده شدیم و  بعد از

-نفری نشـــســـتیم منو میالد و ســـرشـــین3دخترا و پســـرا رفتیم که بلیت بگیریم توی کابین هاش 

آریاو آتناومهراد و روشا اینا  هار نفری نشستن هنوز ننشستیم تو کابین که -سلناو هلناو سامی



بازی هاش شــــرو  شــــد کابینو تکون میداد منم که ترس از ارتفا  داشــــتم هر ی  میالد مســــخره

الت اسش کردم ول کن نبود به خاطر ه ین بیخیالش شدم و گوشی و گرفتم دست که دبدم پیام 

اومده واســــــم از ســــــحر گفته بود که انالین شــــــو وااااااای بر من ما قرار بود آخر هفته بریم بیرون 

یادم نبود و انالین شـــــدم که یه عال ه فحش و حرف و بدو بیراه بهم گفته  خاااااب تو ســـــرم اصـــــال

بودن و اونا قرارو مدار گذاشته بودن و گفتن سروه تو که ه یشه پایه ای میای که؟؟ منم که خدایی 

اصــــال یادم نبود شــــرمگین بهشــــون پیام دادم و گفتم که ا ن کجام و گفتم که انشــــاهللا برگردم یه 

ی اریم و اونا هم قرارشــون کنســل کردن و گفتن که بعدا باهم میریم بیرون ه ینطوری قراره دیگه م

داشــتم پیام میدادم و لبخند می دم که یهو میالد یه تکون بدی به کابین دادو ســرشــین یه جیغ فرا 

نارنجی زدو میالدم شرو  کرد به یا امام حسین و یا امام رضا گفتن منم هول شدم و ن یدونستم 

ه شرو  کردم به جیغ زدن و شیون و واویال کردن اینقدر جیغ زدم که صدام گرفتو سرشین  ه خبر 

و میالد بادهن باز نگام میکردن یهو سرشین دستشو گذاشت دره دهنم و گفت  ه خبرته؟ کرمون 

 ..کردی...گفتم مگه درحال سقوز نبودیم؟؟؟

دیگه اینقدرررر خندیده بود که میالدو ســــــرشــــــین نگاهی بهم انداختن و زدن زیر خنده میالد که 

اشــــکش درومده بودبا صــــدای گرفته گفم:مرک به  ی میخندین؟؟؟؟..ســــرشــــین گفت وا  بخدا 

ه ش تقصیر میالد بود اون نقشه کشید....بلندگفتم  ییییییییییییییی نقشه؟؟؟؟و شرو  کردم 

رنگم گچ شده بامشت و لگد تو سرو صور  میالد زدم پسره ی آشغال من ددشتم سکته میکردم 

بود میالد باخنده گفت گوه خوردم ســــــروه غلط کردم بامهراد شــــــرمنده دیگه ازاین کارو ن یکنم 

خیلییییی دستت سنگینه سروه توروخدا ن ن دیگه و بعد  ند دقیقه دست از زدن میالد کشیدم 

 -وگفتم اهان حا  شد اخه پسره ی خنگ ن یگی من سکته میکنم؟؟؟؟ گفت

 ام ب رگش کردی ها!!حا  که سکته نکردی...خدایی پررو بود باشه دیگه ام تو
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بعد از  ند دقیقه از تله کابین پیاده شـــــدیم و یه کو ولو اســـــتراحت کردیم بعد دوباره راه افتادیم 

هم بکنیم منکه حوصــله ندارم  اه اههههه ا ن  بد میگن کوه نوردی3000و2000ســ ت کوه های 

این سری جاهاعوک شدن متاسفانه ما رفتیم تو ماشین آریا و اونایی هم که تو ماشین آریا بودن 

رفتن پیش سامی ای خداااااااا کی حوصله ی این اریا رو داشت؟؟؟میالد جلو نشست و منه خاب 



نشسته بودن و هیچ جوره  توسر رفتم پشت صندلیه راننده که آریا باشه اخه هلناوسرشین دیگه

جاشــونو بامن عوک ن یکردن ه یشــه هلنا وســط مینشــســت و ســرشــین کناره در هر  ی میگم 

خوب بیا اینورم درهســـــت میگه نع هینجا خوبه ای خدااااااا منم مجبور بودم و نشـــــســـــتم بعد از 

ه میالد حرکت آریا آهنگو روشن کرد که اهنگاشم مثل خودش  ر  بودن فلش و دراوردم و دادم ب

که ب نه به ضــــبط اریا گفت عهههه نکن من این اهنگارو دوســــت دارم...منم گفتم ولی من اصــــال 

اهنگاتو دوست ندارم و یه زبونم واسش دراوردم پسره ی  ر  اینام شد اهنگ ه ش اهنگ پیره 

خالصــــه با آهنگای خودم غرق خواب شــــدم نه به آریا نه به ســــامی آریا خیلی  مردی گوش میداد

کلس و بی انریی بود اونوقت ســامی ســرشــار از انریی بود اصــال وقتی من ســامیو میبینم خودبه ریل

  خود ازش انریی میگیرم
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با تکونای دســت ســرشــین بیدار شــدم که گفت ســروه ســروه پاشــو ببین  قدر باحاله اینجا...منم 

کردم و گفتم اصــالنم باحال نیســت اخه کوه باحال بودن داره؟؟؟...ســرشــین خاب پاشــدمو یه نگاه 

تو ســــــر  بی ذوق من رفتم پایین توام بیا.منم رفتم پایینو دیدم ه ه دارن کش و قوس میدن به 

بدناشــــــون آریا گفت به بههه بیدارشــــــدی؟؟؟...منم گفتم:نه بابا بیدار کجا بود فعال خوابم معلوم 

ه خ  پس ازخواب پاشـــو که میخوایم بریم کوه نوردی...وووااااااایییییی من از نیســـت؟..آریا عههه

کوه نوردی بدم میاد جوابه آریارو ندادمو و رفتم که کفشــــــای اســــــپر  و لباســــــایی که آورده بودمو 

پوشـــیدم و رفتم پیش بقیه که ســـامی دره گوشـــم گفت خوش بود با آریا؟؟؟...من واااای نه ســـامی 

اف و یکم ناراحت کردم...ســـــــامی گفت ناراحت نباش خواهرجانم از این به بعد خیلی بد بود و قی

هرجا رفتیم با خودم میای.از خوشحالی دستامو کوبیدم بهم و گفتم دمت گررررم،و سامی هم روی 

موهامو بوســید و دره ین حین بودکه این حرکت ســامی از نگاه تی  بین آریا دور ن وند و یه اخ ی 

فت ن یدونم این روزا آریا  شــــه؟تو ن یدونی؟؟؟...من ها؟ن یدونم  شــــه آره کرد و رفت ســــامی گ

منم متوجه تغییر رفتارش شــدم..و ســامی شــونه ای با  انداخت و گفت وللش و یه لبخند زد بعد 

از  ند دقیقه قرار شـــــــد که بریم ناهار و بعد از ناهار بریم کوهنوردی رفتیم توی رســــــتوران و من 

رشین و اونور سامی هم سلناو هلنا و آریا هم روبه روی سامی نشسته بود نشستم بین سامی و س

منو رو آوردن و منم داشــــــتم انتخاب میکردم که به این نتیجه رســــــیدم که کباب بختیاری انتخاب 



کنم و بقیه هم هرکدوم یه  ی ی انتخاب کردن و بعداز دقایقی غذاهارو اوردن و شـــــرو  به خوردن 

گیر کرد تو گلوم و بعد شــرو  کردم به ســرفه زدن که ســامی هول شــد و یه  کردیم که یه لحظه غذا

لیوان آب برام ریخت داد دســتم آبو خوردم وااااای اینقدر ســرفه زدم که دیگه داشــتم خفه میشــدم 

هر  ی آب میخوردم فایده ای نداشــت ه ه وقتی دیدن که من هر ی میکنم ســرفم قطع ن یشــه 

دکتر منم با سر اشاره کردم که نه  ون ن یتونستم حرف ب نم و از نگران شدن و گفتن که ببری ت 

جام پاشـــدم خیلی حالم بد بود اصـــال یک دقیقه هم ن یتونســـتم نفس بکشـــم رفتم یه گوشـــه از 

رســتوران که یه حالت آبشــار بود ویه ابخوری وآب ســرد کن هم اونجا بود و یکم دیگه آب خوردم و 

ردم نفس ع یق بکشــــم که یه ذره حالم بهتر شــــد ولی  ه  ند بار آب زدم به صــــورتم و ســــعی ک

فایده گلوم میســـــوخت و درد میکرد بهد از  ند دقیقه خوب شـــــدم و برگشـــــتم اما دیگه صـــــدام 

با ن یومد ه ه حال و پرســـیدن و منم به زور جواب دادم که خوبم تاحا  تو ع رم اینجوری نشـــده 

 لی  ون گلوم میسوخت خیلی نتونستم بخورمبودم دوباره نشست و شرو  کردم به غذا خوردن و
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بعد صــــرف غذا قرار شــــد که طبق مع ول اســــتراحت کنیم رفتیم توی یه پارب که خیلی ب رگ بود 

ن زیراندازامونو پهن کردیم و وســـایل ونو گذاشـــتیم من نشـــســـت و بقیه دخترا هم اومدن پیشـــم هل

منم گفتم زهر مار اونی که باید ب یره ..��گفت  ت شــــد داشــــتی می ردی ها!!!شــــانس نداریم که

تویی نه من...هلن تامن حلوای تورونخورم که ن ی یرم...منم گفتم نه با اجاز  من باید اول خرمای 

تورو مخش کنم بعد ب یرم..آتناگفت بســـــهههه خاب توســـــرتون واســـــه بحثتون بیاین بریم اونورو 

شاره کردبه اونور به جایی که اشاره کرد نگاه کردم و جیغ زدم گفتم  ایوووول بریم پاشین.اون طرف ا

کشــتی صــبا داشــت و یه جورایی انگار یه شــهربازی بود واســه خودش ومنم که عاشــق شــهر بازی 

ر بقبه رو بلند کردم و باخودم بردم بلیت خریدیم و و تو نوبت وایســــــادیم شــــــلوغ بود بعد از دو دو

نوبت ماشــد رفتیم اون با ی با  نشــســتی و ک ر بندارو بســتیم ســلنایکم میترســید گفت توروخدا 

ب ارید من پیاده شـــم من کشـــتی صـــبا دوســـت ندارم..گفتم عهههه ســـلنا بگیر بشـــین ســـرجا  

بعدشـــــم نگو دوســـــت ندارم بگو میترســـــم و بعد یه لبخند زدم که کشـــــتی شـــــرو  به حرکت کرد 

صیری نداشت میترسید خیلی تند میرفت وقتی س ت ما میرفت با  و نگاه به وااااااااای سلنا تق

پایین مینداختی احســــــاس میکردی ا ن زیرو رو میشــــــی اینقدر جیغ زدیم و خندیدیم من مثال 



 ��صـــــــدام گرفته بود اینقدر جیغ زدم که کالاون یه ذره صـــــــدایی هم که با  میومد قطع شـــــــد

مدن ســــلنا گفت توکه بیشــــتر از من ترســــیده بودی  قدر جیغ خیلیییی باحال بود وقت پایین او

و ه ه خندیدن...گفتم هرهرهرهر نه که بقیه تون جیغ ن دین؟...ســــــرشــــــین گفت بیاین  ��زدی

بریم تاب بازی ه ه موافقت کردی و رفتیم روی دوتا تاب نشــســتیم از این تاب ب رگابود منوروشــا و 

هلناهم روی یه تاب دیگه اونجا هم باز یه عال ه جیغ آتنا روی یه تاب نشستیم و سرشین و سلناو

دقیقه مهراد و اومدو 40-30زدن بقیه اما من ن یتونســـــتم جیغ ب نم گلوم خیلی درد میکرد بعد از

باخنده گفت که بیاید پایین که وقته رفتن و کوهنوردیه...با بی میلی ازتاب اومدیم پایین و حرکت 

و هلنا دوباره نشستیم توی ماشین سامی که بازم تا مقصد کردیم این سری منو سرشین و میالد

عا  ون ســــــرگرم بودیم و  که ن یدونم  قدر بود واق مدتی  عداز  گذشـــــــت ب خیلی به ون خوش 

میگفتی و میخندیدیم اصـــــال گذرزمانو حس نکردیم ه گی پیاده شـــــدیم از ماشـــــینا و یه جورایی 

دقیقا روانیه روانی و آخرش منم روانی  احســـاس کردم آریا بامن ســـر ســـنگین بود که ن یدونم  را

میکنه رفته با روشــــــا و هلنا گرم گرفته که مثالمن حرم بخورم رفتم پیش ســــــامی که ســــــرش تو 

گوشـــــی بود وگفتم  طوری خوشـــــگل؟و اینو بلند گفتم که آریا بشـــــنوه ســـــامی هم مثل من بلند 

ن بودم داشــتم می ردم از گفت مرســی عشــقم خوبم تو  طوری؟؟...واااااایییی من که درحال ترکید

خنده ســامی هم یه  شــ ک بهم زدودره گوشــم گفت میخوای حرم آربا رو دربیاری؟؟؟...ومنم از 

این ه ه تی  بودن ســامی خوشــحال شــدم حقا که داداشــه خودمه گفتم ببیین برا  میگم جریان 

نوردیو شـــرو   یه هروقت راه افتادیم...بعد از بارو بندیل بســـتن و برداشـــتن وســـایل ضـــروری کوه

  کردیم هرکسی بایه نفر رفت
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مامانو ع ه هاو زنع وها باهم رفتن و بابا وع وها و شــــوهر ع ه هاهم باهم رفتن اونجا جلوتر بودن 

راه می فتیم بعد  ماهم که دخترا توی یه گروه بودیم و پسراهم توی یه گروه دیگه ه ینطور داشتیم

ساعت راه رفتن داشتم از کت و کول میفتادم به دخترا گفتم و اوناهم گفتن که یکم استراحت 2از 

کنیم پســراهم که مارو دیدن اوناهم اومدن اســتراحت کنن من رفتم روی یه ســنگ ب رگ نشــســتم 

بریم و یه که به پایین کوه دیدی داشــــت ســــامی اومد کنارم نشــــســــت و گفت که قرار بودکه باهم 

 ی ایی واســم بگی؟؟...منم گفتم آره دیگه نشــد باهم بیایم داداش آخه ه ه تقســیم شــدیم دیگه 



ن یشــــــد بگیم مادوتا باهم میایم بقیه فکرای ناجور میکردن..ســــــامی هم گفت آره خواهرم عی  

یست نداره حا  که تایم استراحته بگو ببینم کنجکاوم خیلییییی...منم گفتم  ی ه خیلی مه ی ن

فقط یکم من به رفتارای آریا شــک کردم خیلی وقته که دیگه بامن کل کل ن یکنه به جوره عجیبی 

شـــــــده و فقطم بامن اینطوریه ن یدونم  ه مرگشـــــــه اعصـــــــاب و بهم ریخته توام توجه کردی به 

رفتاراش؟؟..ســــامی گفت دقیقااااا خیلی عجی  شــــده منم ن یدونم  شــــه و خیلی دوســــت دارم 

ولی هر ی هســــت به تو ربط داره این اخیرا تو باهاش دعوایی  ی ی نکردی؟یا  ببینم  ش شــــده

حرفی  ی ی بهش ب نی که باعث شه اینقدر تغییر کنه؟؟؟...منم که از سوا ی سامی تعج  کرده 

بودم گفتم واه نــه این یــه مــدتــه کــه من و آریــا دیگــه بــاهم دعوا ن یکنیم و خیلی هم بــاهم حرف 

ادم یاد اون ش  که تو آشپ خونه از آریا پرسیدم گفتم که عاشق شدی و اون ن ی نیم یه لحظه افت

حرفش و اون نگاهه ع یقش با تکون دست سامی از فکر بیرون اومدم گفت سروه دارم با تو حرف 

می نم کجایی؟؟؟...من هاااا!!!ه ینجام  ی میگفتی؟؟...ســـــامی گفت هیچی میگم ســـــروه ام  م 

حرفی ه ش داشـــت دســـت دســـت میکرد معلوم بود ن یدونم  ی  ی ه...ســـامی واســـه گفتن یه 

 میخواست بگه بخاطر ه ین گفتم سامی  ی ی میدونی؟؟ یا ی ی میخوای بگی؟؟؟
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ســــامی گفت نه  ی ی ن یدونم ام م اصــــال ولش کن ســــروه بیا درمورده یه  ی  دیگه حرف ب نیم 

.عصــــبانی شــــدم و گفتم:عههههه ســــامی  را قســــطی حرف می نی بگو دیگه خواهش میکنم تو ..

میدونی من بدم میاد که کســـی حرفشـــو نصـــفه و نی ه ب نه...ســـامی نگام کرد و گفت باشـــه میگم 

ببین سروه من تورو به اندازه ی سلناو هلنا دوست دارم و ه یشه سعی کردم مثل برادره نداشتت 

تا  ه حد موفق بودم.میخوام بگم من مردهســــتم و هم جنســــامو میشــــناســـــم باشــــم و ن یدونم 

ببخشـــیدهاکه اینو میگم ولی آریا یکم فرق کرده نه تنها از لحاف رفتاری بلکه نگاهشـــم نســـبت به 

تو نگاه اون آریای قبل نیســـــت میدونی  ی میگم که؟؟...وااااااااای خاااااااب برســـــرم حیثیتم جلو 

اا ک کم کن کــه هر ی شــــــنیــدم و دیــدم دروغ بــاشــــــــه گفتم موفق ســــــــامی رفتــه پس خــدایــاااا

بودی.هااا؟؟منظور   یه ســــــامی؟ ســــــرمو انداختم پایین..ســــــامی گفت یعنی تو خجالتم بلدی 

بکشــــــی؟؟؟منظورم اینه آریا حســــــش نســــــبت به تو تغییر کرده..منم یه نگاه به ســــــامی انداختم 

با  انداختم و گفتم به جهنم که حســـش خجالتو گذاشـــتم کنارو گفتم نه بلد نیســـتم و یه شـــونه 



تغییر کرده اما آریا هنوز ه ون آریای قبله واســـــــه من و منم مثل برادرم دوســــــش دارم..ســـــــامی 

زدروشـــــون وگفت قشـــــنگ معلومه اهل خجالت کشـــــیدن نیســـــتی.آفرین کاره درســـــتو میکنی و 

یم تو گروههای خندیدســــــلنا صــــــدامون زد که پاشــــــیم راه بیفتیم ماهم بلند شــــــدیم و دوباره رفت

خودمون اه اههههههه  ه رویی هم داره آریا واسه من فیگور گرفته و بی محلی میکنه یکی نیست 

یه رگ  به بیخیالی بعضــــــی وقتا  یه تریلی هم میتونه ح ل کنه؟؟خودم زدم  نازتو  بگه این ه ه 

 ه زیبایی داره بیخیالی دارم که اگه ورم کنه غوغا میکنه راه افتادیم خســـــته و کوفته من ن یدونم 

این کوههارو پیاده بیایم ؟؟؟از بیکاری یکم عکس و فیلم از خودم گرفتم و مســـــخره بازی درآوردم و 

دخترا هم که پایه بودن اوناهم تو مســـخره بازی های من ســـهیم شـــدن خل و  لیم ما نه ما خل و 

  ل و پنجیم
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داز مدتی رســــیدیم به ته یکی از کوهها و قرار شــــد که بیشــــتر نریم نه توروخدا بریم تا قشــــنگ بع

جســـدامون برگرده واه  ه انریی دارن این مردا و گفتم به بابا توروخدا بابا دیگه جلوتر نریم من که 

به پایین ن یتونم یه قدم دیگه بیام..باباگفت نه دیگه ن یریم یه اســـتراحت کنیم بعد برمیگردیم رو

و میریم جنگل و بنده از ه ین ا ن دارم ســــــکته می نم واســـــــه جنگل آخه شـــــــ  جنگل خیلی 

ترسناکههههه رفتیم یه  ای و عصرونه زدیم که بعدش برگردیم بعد ازمدتی راه افتادیم روبه پایین 

ین خدایی پایین اومدن آسـون بود  ون یکم شـی  داربود وقتی با  اومدیم بخاطر ه ین واسـه پای

تا میرفتم وه ه میگفتن ســـروهههههه 180رفتن تاحدودی ترم  بریده بودیم و من دیگه باســـرعت 

ویه جورایی ه ه باهم  مراق  باش یواش تر ولی بنده ترم  بریده بودم و ن یتونســــــتم وایســــــم که

دختراوپســــرا کورس گذاشــــته بودیم گردو خاب کرده بودیم هاااااآخه خدایی یکی نیســــت بگه من 

وامااااابنده  شــ ا دیگه  را خودتونو قاطی من میکنید که شــ اهم مشــنگ نامیده بشــیدمشــنگم 

دقیقه رفتی و سواره 10برنده شدم و اولین نفررسیدم ولی لباسام باخاب یکسان شده بود...بعداز 

ماشــــــینامون شـــــــدیم که بریم به ســــــ ت جنگل من باه ون قیافه خاکی گرفتم خوابیدم  ون 

گل تاصــــبح بیداریم پس ب ار غصــــه ی این لحظاتو نخورم که میتونســــتم میدونســــتم اگه بریم جن

 �� جنگل که فکرکنم یکم دور بود وتاصبح اونجاییم این طور که بوش میاد بخوابم اما نخوابیدم
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دیگه هرکی با خانواده ی خودش  بعداز  ندساعت با تکونای ماشین بیدارشدم از خواب این سری

دقیقه بود اووووهههه من  قدر خوابید  بودم 45و7اومد نگاهی به ســـاعت انداختم دیدم ســـاعت

دیدم ســرشــین خوابه یه نگاه به دورو اطراف کردم که دیدم فقط جادس و ماشــین که میاد ومیره و 

ییم ا ن؟؟...گفت نیم  ون  ی ی از این مکان دســـــتگیرم نشـــــد از مامان پرســـــیدم که مامان کجا

دقیقه دیگه میرســـیم به ن دیکای جنگل...خ  برای ســـرگرم کردن خودم رفتم و  ندتا 40ســـاعت 

آهنگ جدید از خواننده های خوب گرفتم و با هدفون گوش کردم وااااای آهنگ )هیچ(از رضــا بهرام 

بود بعداز یه  فوق العادس  ند باردیگه گوش کردم آخه برای ه چین آهنگی یکبارگوش کردن کم

نیم ساعت آهنگ گوش کردن دیگه گوشام خسته شدن ه یشه ه ینطور بود کم پیش میومد که 

به مد  طو نی آهنگ گوش بدم نگاه کردم که دیدم بعله دیگه جاده یکم آشــــــناس یه  ند بار 

کی دیگه ام اومده بودیم اینجا یه جاده خاکی بود و بعدش به جنگل میرسید داشتیم وارد جاده خا

میشــــــدیم که ســــــرشــــــینو بیدارکردم و گفتم ســــــرشــــــین پاشــــــو دیگه اهههه حوصــــــلم ســــــررفت 

رســیدیم...ســرشــین خواب آلود گفت ببخشــید وقتی تو میخوابی من حوصــلم ســرن یره؟؟؟...منم 

گفتم اووووم  م  را حق با توعه اما دیگه به شــــــرفم قســــــم ن یخوابم دیگه تو ماشــــــین حا  تو 

ه ریوفیه پاشــدو گفت:کجاییم..گفتم بعد از خاکی میرســیم به جنگل پاشــو...اونم  ون خیلی دختر 

اونم دیگه  ی ی نگفت و به این ه ه تاریکی زل زده بود....بعداز  ند دقیقه رســیدیم به یه جایی 

که دیگه ه ه نگهداشـــتن  ون ه یشـــه میومدیم جنگل اینجا وای یســـادیم بخاطر  راغ هایی که 

داروشکر البته یکم...پیاده شدیم ودخترا پیش هم ج ع شدیم اینجا بود یکم روشن بود هواش خ

و از جنگل و ترســــش که قراره شــــ  هم بخوابیم اینجا گفتیم که پســــراهم شــــنیدن و داشــــتن جو 

میدادن و مسخرمون میکردن و ما رو میترسوندن فکر کردن ما با این  ی ا میترسیم درصورتی که 

 اینطور نیست ما ن یترسیم ما سکته میکنیم
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مســتقر شــدیم و دوتا آتیش درســت کردیم یکی واســه کباب اون یکی هم دخترا و پســرا دور آتیش 

ج ع شدیم و حرف می دیم هلن گفت بیاین هر کدوم یه پیشنهاد بدیم تا بعد از شام انجام بدیم 



پیشــــنهاد دادن اول ازســــلناوبه ترتی  که وایســــاده بودن  ماهم موافقت کردیم و شــــرو  کردیم به

میگفتن ســــــلنـــا گفـــت پـــاســــــتور)ورق( بعـــدش ســــــرشــــــین بودکـــه گفـــت فیلم ببینیم..میالد 

که ســـــــامیو مهرادهم  یا حقیقت  پانتومیم...و بعدمن گفتم جرعت  گفت مونوپولی..مهرادگفت 

گفتن ه ون که  ندتا اسم با یه  گفتن آره ما با سروه موافقیم و آریاگفت اسم فامیل..و آتناو هلن

حروف از حروف الفبا میگی خالصــه بعداز شــام قرار شــد که رای گیری شــه و به نتیجه برســیم و ده 

دقیقه دیگه حرف زدیم که ع و حســـــام صـــــدامون زدو زنع و مری م گفت که دخترا بیاین ســـــفره 

ه حالم بدمیشــه اینقدر بندازین خالصــه ســفره انداختیم و طبق مع ول کباب بود غذا اهههه دیگ

تو این دوسه روز خوردیم ترکیدیم وا  بعداز ج ع کردن سفره دوباره ج ع شدیم کنار آتیش و رای 

گیری کردیم که رای اکثریت جرعت یا حقیقت شـــد که ه ه ج ع شـــدیم و رندومی نشـــســـتیم یه 

ید میپرســید بتری آوردیم که ســامی شــرو  کرد به  رخوندن..افتاد به ســلناو ســرشــین.ســرشــین با

گفت جرعت یا حقیقت؟؟ ســـلناگفت حقیقت و ســـرشـــین بعداز اندکی فکرگفت خ  یکی از راز 

هاتو بگو که فقط خود  میدونی و به هیچ کس نگفتی و ســلنا گفت عههههه ســرشــین نامرد خ  

واحد افتادم ولی به هیچ کس نگفتم ه ه خندیدیم و گفتیم تنبل صــــــفرو بعداز اون  4ام م یه بار

ر دیگه  رخیدو افتاد به ســــــامیو آریا که ســــــامی باید میپرســــــید،ســــــامی گفت جرعت یا  ند دو

حقیقت و آریا گفت حقیقت و ســــامی هم نامردی نکردو پرســــید تا حا  عاشــــق شــــدی؟کی و  ه 

کســی؟..آریا نگاهی به بقیه انداخت واوم م آره ســه یا  هار ماهی میشــه و فعال ن یگم کیه؟ ون 

گفت اووووعاشـــق شـــدی پس ما میشـــناســـیم اون شـــخصـــو؟؟ آریا از حســـش خبر ندارم ســـامی 

با  با یا گفت آره  که آر به شــــــ ا نیومده..ســـــــامی و بقیه اینقدر گفتنو گفتن  گه اونش  گفت دی

میشــناســین و من نگاهی به ســامی انداختم که ه ون لحظه ســامی  شــ کی به من زد و خندید 

نشــون ندم بعداز اون بتریو  رخوندن که  وااااااااییییییی حالم از این حرف بدشــد ولی ســعی کردم

افتاد به منو مهراد گفت جرعت..و منم گفتم میتونی برامون دف ب نیو بخونی؟خیلی دلم برای دف 

زدن و صـــــــدا  تنگ شـــــــده مهراد نگاهش رنگ غم گرفت واااای  ه غلطی کردم کاش ن یگفتم 

 ناراحت شد
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ســال یا و دوســالو نیم پیش که عاشــق دختری میشــه به اســم دلنیا -2داســتان مهراد برمیگرده به

خدایی دلنیا دختره خوب و مهربون و خوش قلبی بود دلنیاو مهراد باهم خوش بودن تا اینکه این 

ده و تا اواخردلنیا سرفه های شدیدی میکرده و هرروز  غر تر میشده این طور که مهراد تعریف کر 

اینکه یه روز مهراد میگه که دلنیا  را انگار حالت خوب نیســـت اگر  ی ی هســـت به منم بگو منو 

تو قراره یه ع ر باهم زندگی کنیم ن ار  ی یو پنهون کنیم از هم دلنیا هم میگه نه  ی ی نیســــــت 

اد هم بعداز  ند روز دلنیا گوشــــــیو برن یداره وخاموش میکنه و دیگه خبری ازش نیســــــت که مهر 

میره درخونشـــــون و میپرســـــه میگن از اینجا رفتن  ندروزه. ن یدونین  ه حااااالی داشـــــت مهراد 

واقعا عاشــــــقه دلنیابود وهســــــت اما واقعا دلیل این کاره دلنیارو ن یدونم ولی اگه یه روز ببین ش 

تر ماه مهراد افســــردگی شــــدید گرفته بود تازه این دوســــه ماهه به5-4حت ا ازش میپرســــم  ون تا

شده هر  ی میبردی ش دکتر هیچ فایده ای نداشت واقعا عاشقههههه هنوزم از  هرش یه غ ی 

میباره و مهراد دف می د و باصـــدای دلنشـــین خودش هم میخوند و از وقتی که دلنیا رفته دیگه ما 

ندیدیم که دف ب نه و بخونه  ون ه یشــــــه برای دلنیا هم می دو میخوند...به مهراد گفتم داداش 

ر خاطراتو برا  تداعی میکنه ن یخوادولش کن ببخشــید که ناراحتت کردم اونم پاشــدوبا صــدای اگ

غ گینی گفت نه خواهری اشــــــکال نداره خیلی وقته دارم با خودم کلنجار میرم که بااین حقیقت 

دیگه باید روبه روشم مگه میشه درخواستتو قبول نکنم؟وقتی دلنیا رفت ه تون هوامو داشتین و 

 ...ی مونده تا جبران کنم براتون...رفتو از تو ماشین دف شو آورد و نشستمن خیل
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و با  شــ ای غ گین و صــدای غ گین تر شــرو  کردبه خوندن آهنگ )هیچ(از رضــا بهرام بعد از تو 

ســت خدای من این گریه ها یعنی شــرو  هیچ می اند ازقلبم برای من بغضــم حریف گریه هایم نی

ماجرای من  شــــم رغیبان خورده بر دارو نداره من دوش شــــ ا تنهادلیل انتظار من دیوانگی دیگر 

ن ی آید به کاره من عاشــــــق شــــــدم عاشــــــق  را از دور میبینم تورا وای از این درد دوری ماندم در 

ه ی نامهربان قلبه مرا شـکسـتی آغوش غ ت در دل تو جاماندی فقط اما هنوز غرق غروری،شـه اد

تیر گذشـــته از ک ان دردانه ی که هســـتی،شـــه اده ی نامهربان قلبه مرا شـــکســـتی تیره گذشـــته از 

ک ان دردانه ی که هستی.ای عشق خرابم کرده ای آخر تورا تا کی کنم باور ن یبینی مگردلم گرفته 

ـــه میخواننـــد کجـــای این دل ن یـــدانم  را مـــاتم گ رفتـــه ن یبینی مگر دلم این شــــــهر مرا دیوان



گرفته.شه اده ی نامهربان قلبه مرا شکستی تیره گذشته از ک ان دردانه ی که هستی.شه اده ی 

نامهربان قلبه مرا شکستی تیره گذشته از ک ان دردانه ی که هستی.. نان سوزی تو صداش بود 

ه دیدم داره که اشــــکه ه  ون و درآورد خیلییییی قشــــنگ میخوند نگاهی به خودشــــم انداختم ک

گریه میکنه آخی سروه ب یره برا  که اینطوربالیی به سر  اومده حتی یه لحظه هم ن یتونم جای 

مهراد باشم وااااای که  ه بده به عشقت نرسی خیلی دردناکه و غیر قابل تح ل بعداز اهنگ رضا 

روانســری  بهرام دوســه تا آهنگ دیگه هم خوند که یکیش کوردی بود و به شــد  دلتنگ از شــهاب

یه تیکه ازش میگه ای خوا له ییر ســـــا  بســـــ ه غم باری خوا کفرم نکرد کردم دلداری)ای خدازیر 

سایت بس ه که هر  ی درد و زجرکشیدم خدای کفر نکردم که عاشق شدم(دقیقااااا به حال روزه 

ه تا آهنگ که ه شــون ی5-4مهراد میاد بیچاره کفر که نکرده عاشــق شــده خالصــه بعد از خوندن 

 جورایی غ گین بودن بایه عذرخواهی از ما رفتو و که دفشو ب اره توماشین ناراحت بود خیلییییی
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یکم اومدن مهراد طول کشــید بلند شــدم رفتم پیشــش تکیه داده بود به ماشــینو غرق در فکر بود 

ن نشـــد رفتم پیشـــشـــو گفتم مهراد..اصـــال حواســـش نبود یکی طوری که اصـــال متوجه ی اومدن م

دوباردیگه صــــــداش کردم بازم حواســــــش نبود این دفعه بلند تر صــــــداش کردم که ازتو فکر بیرون 

ــاد گــذشــــــتــه هــا انــداختم ببخشــــــیــد  اومــدوگفــت هــا؟منو صــــــــدا زدی؟؟؟..منم گفتم آره.تورو ی

من دیگه باید با خودم کنار بیام داداش..مهراد باصــــــدای غ گینی گفت نه ســــــروه این  ه حرفیه 

دارم سـعی میکنم گذشـته رو فراموش کنم اما ن یشـه سـروه..یه آه کشـیدمو گفتم آره خ  سـخته 

اما تو میتونی..گفت نه واقعا دیگه کم آوردم میدونی ســــــروه پنج شــــــنبه ی هفته ی بعد تولده 

اش تنگ شـــده یعنی ماهه که ندارمش خیلی دلم برای خودش و صـــد3دلنیاس و من این دوســـالو 

یه لحظه ام زندگی کنه پس  ا ن کجاس؟ یکار داره میکنه؟اون که میگفت بدونه من ن یتونه 

ماه بدون من باشـــه؟؟؟اون میگفت عاشـــق ه یعنی ه ه ی حرفاش دروغ 3ســـالو 2 طور تونســـته 

بود؟؟؟و بغب کرد دوباره...خیلی بده ببینی یه مرد اشــــک بری ه و غرورش بشــــکنه جلو  شــــ ا  

ی میگفتم بهش؟؟..گفتم اون دلنیایی که من دیدم واقعا عاشــــــقت بود ولی واقعا برای رفتنش  

هیچ گونه حرفی ندارم واقعااا...مهرادگفت آره عاشــــقم بودویه آه پرســــوز کشــــید قلبم به درد اومد 

واقعا خوشــبحاله دلنیا که مهراد اینقدر دوســش داره و هنوز نتونســته دلنیارو فراموش کنه..بهش 



تم:بیا بریم پیش بچه ها ناراحت نباش دیگه ا ن بقیه ام ناراحت میکنی...مهراداشــکاشــو پاب گف

کردوگفت راست میگی باشه بریم دیگه و رفتیم پیش بقیه و سامی سریع رشته ی کالمو بدست 

گرفت و گفت که آقا  را اینقدر دیر اومدین ما قرار گذاشــــــتیم که ه گی باهم بریم تو دل جنگل 

افقین؟؟...جااااااااان؟؟؟ یییییی جنگل؟؟؟؟؟واااااای برمن آب دهن و با ســـرو صـــدا قور  شـــ ام مو

دادم و گفتم ام  م  ی هههه من خوابم میادیکم...پســـــرا خندیدن وســـــامی گفت ســـــروه به قول 

ش  بیداری ضایس ترسیدی دیگه  را بهانه میاری؟ه ون اول 2-1خود  الکیییی،توکه تاساعتای

 ون خیلی بهم برخورد با این حرفه سامی گفتم نخیرم اصالنم نترسیدم باشه  بگو ترسیدم...منم

میام تا بهت  ابت کنم که ترســـو نیســـتم...ســـامی گفت آفرین خواهر شـــجاعم و ه گی ع م رفتن 

 کردیم که به قول سامی بریم تو دل جنگل

 

 

 40پار 

نفرمون خوبه پدراو مادرا یاگرم صـــــحبت 10 تون روز بد نبینه رفتیم تو جنگل هروای وااااای  شـــــ

بودن یا مشغوله شطرنج بازی کردن کاری به کار مانداشتن ماهم که رفتیم بنده بج   راغ گوشیه 

خودم یه  راغ قوه هم آورده بودم باخودم یعنیاااا دودستی دوتا  راغو سفت  سبیده بودم یه تنه 

بودم واســـه خودم داشـــتیم راه میرفتیم پســـرا باهم حرف می دن و دخترا هم ه ینطور پرویوکتوری 

ولی من ت ام حواســـم به اطرافم بود یهو بازم مثل ه یشـــه که تو تاریکی هســـتم افتادم یاد فیل او 

 ی ای ترســـــناب و برلی منحرف کردن ذهنم به زور خودمو وارد بحث دخترا کردم..خاب توســــــر  

ارو آوردی ماهم  قدر خنگیم افتادیم دنبال این.روبه سامی گفتم دقیقا فاز  سامی واسه جایی م

از اینکه گفتی بریم تو دل جنگل  ی بود؟؟؟خدایی اینجا ج  تاریکی و درخت  ی ه دیگه ای هم 

هست؟؟...سامی گفت  تو بیا آخرش قشنگه...منم گفتم آخرش؟؟یعنی مارو میخوای تا ته جنگل 

بــابــا اون جــارو میبینی و بــه جــایی کــه اشــــــــاره کرد نگــاه کردم و  ببری؟؟؟...ســــــــامی گفــت نــه

گفتم خ ؟؟؟...گفت خ  اونجا یه جای قشنگی هست که ا ن میبینی صبر کن تا برسیم و منم 

دیگه هیچی نگفتم بعداز لحظاتی از ما بین  ند تا درخت ســــــربه فلک کشــــــیده رد شــــــدیم و به 

قشــــنگ بود اینجا درســــته شــــ  بود اما با  راغ  جایی که ســــامی گفت رســــیدیم وااااااااای  قدر

گوشــیامون ه ه جارو روشــن کرده بودیم یه جایی حالت یه رود خونه ی کو یکی بود که یه آبشــار 

از توش فوران میکرد جال  اینجاست آبش انگار ت ی  بود دورو بر رود خونه یه عال ه برگ قشنگ 



ف شـــبه وگرنه یه عال ه عکس میشـــد گرفت زرد افتاده بود که فضـــارو خیلی قشـــنگ کرده بود حی

اینجا  ون خیلی خوشگل بود خدایی توی آب و کنار رود خونه هم یه عال ه هم سنگ رنگی رنگی 

درشــــت وری  وجود داشــــت که زیبایی اینجارو بیشــــتر کرده بود تاحا  ه چین فضــــای قشــــنگ و 

اوناهم مثل من گفتن که  باحالی ندیده بودم ه ه داشــــــتیم ذوق میکردیم از این ه ه زیبایی و

حیف شبه وگرنه عکس مینداختیم بعداز  ند دقیقه نگاهی به ساعت انداختیم و قرار براین شد 

که فردا قبل رفتن ون بیایم و  ند تا عکس یادگاری بندازیم بازهم ه ون مسیرو برگشتیم و رفتیم 

  پیش خانواده ها
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بود وباید میخوابیدیم هرکدوم از خانواده ها یه  ادر آورده بودیم و هر کســـــی رفت 1دیگه ســـــاعت

توی  ادر خودش تاسرمو گذاشتم روی بالش خوابم برد صبح باسروصدای بقیه بیدارشدم بعد از 

خوردن صـــبحونه ع م رفتن کردیم که قبل از رفتن ون بریم اون قســـ ت خوشـــگل دیشـــبو و عکس 

گیریم رفتیم و عکس گرفتیم و راه افتادیم به ســــ ت خونه قرار شــــد که فردا شــــ  حرکت کنیم و ب

هنوز بازار نرفته بودیم امروز ج عه بود اه اههههههه متنفرم از روزای ج عه خالصه بعد از ساعت 

ها رســــــیدیم خونه و هر کی رفت افتاد یه گوشـــــــه ای تا اســــــتراحت کنیم منم مثل بقیه رفت و 

بودیاااااخدا  قدر 7وایییی نگاهی به ســـــاعت انداختم  ��م...وقتی بیدارشـــــدم شـــــ  بودخوابید

خوابیده بودم وای نه دیگه شــــــ  خوابم ن یبره پاشــــــدم و فتم بیرون دیدم واه  قدر خونه تاریکو 

ســو  و کوره ه ه ی  مپارو روشــن کردم و رفتم ســرب کشــیدم تو اتاقا که دیدم هیچ کس نیســت 

مادرا هستن ازشون پرسیدم بقیه کجان گفتن رفتن ل  دریا ماهم اومدیم شامو  رفتم پایین دیدم

آماده کنیم و بیاری اونجا بخوریم خوب بود دریا ن دیک ویال بود رفتم لباس پوشــــــیدموروبه بقیه 

گفتم که من میرم ل  دریا پیش بقیه اونام گفتن باشــــــه مواظ  خود  باش ماهم نیم ســــــاعت 

رفت و زیر لــ  آهنــگ ســــــتین)زیبــای منی( و میخونــدم خیلی آهنگش دیگــه میــایم یواش یواش 

قشــنگه دیوونم کرده بد یه ذره ولی هر  قدر بخنده دیوونشــم آخ که دیوونشــم هی به هم میپریم 

میخوایم بهم راه ندیم ولی باز باهم بهتریم باز باهم بهتریم ن یگه جدا میخوادم یه جوری میخنده 

هم بجنگه منی که نه خیلی ســادم بد جوری که بی ارادم جلودلی آدم دوســت نداره باش یه لحظه 

براش ه یشــه خیلی تنگه آخ  ه آزار قشــنگی تا میتونی به جنگی واســه اون دله تنگی که می یره 



گه  ون داشــــــتم ن دیک  که می یره و دی بایی یعنی تو یعنی منه بی تو  بای منی تو زی که زی آخ 

 یششون نشستممیشدم آهنگو ادامه ندادم و رفتم و پ
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خالصه ی خالصه بعداز نیم ساعت خانوما هم اومدن و نشستیم شام خوردیم خدایی که ش ال 

خیلی با صفا بود دلم واسه اینجا تنگ میشه خیلی بهم خوش گذشت واقعا بعد از شام قرار شد 

ردیم توی ویال و اونجا فیلم ببینیم و  ون ســــریه قبل ترســــناب بود یانره که یکم دیگه ب ونیم و برگ

فیل ه این سری خودم فیلم گذاشتم و یانرش هم طن  بود من کال آدمی با روحیا  لطیف هستم و 

شتیم و یه عال ه خندیدیم و  کال از  ی ای غ گین خوشم ن یومد اصال طبیعتم این بود فیل و گذا

شـــــ  بازی کردیم خیلی خوش بود یه 3نتومیم اجرا کردبم که تا ســـــاعتبعداز اونم نشـــــســـــتیم پا

دیگه ه گی 3 ی ایی نوشته بودیم واسه هم که اصال فاجعه بود در کل عااااالی بود بعد از ساعت

ه ه آماده شـــدیم که 10 ر  می دیم و رفتیم خوابیدیم که فرداصـــبح بریم بازار.....صـــبح ســـاعتای

و طبق مع ول ه گی یه عال ه لباســــــو ســــــوغاتو این جور  ی ا گرفتیم بریم بازارو رفتیم توی بازار 

منکه دیگه دســــتام درد میکرد اینقدر که خرید دســــتم بود یکی نیســــت بگه آخه مریب تو که از 

کرمانشــاه یه عال ه  ی  خریدی دیگه اینجا واســه  ی میخری؟)این ندای درونه هااااا که زر زیادی 

ته رسیدیم خونه و استراحت کردیم که ظهر بریم ل  دریا و شبم می نه خودم میدونم(خسته و کوف

که حرکت کنیم...موقع حرکت شــد و هر کی ســواره ماشــین خودشــون شــد و راه افتادیم به ســ ت 

منو سرشین هم نامردی نکردی و تا خوده کرمانشاه خوابیدیم من دیگه از بس خوابیده بودم بدنم 

کردی و هرکی رفت خونه ی خودش..آخییییییییش راســــته کوفته شــــده بود....از بقیه خداحافظی 

که میگن هیچ جا به خونه ی خوده آدم ن یشــه اصــال وقتی رســیدیم به خونه خســتگی از تنو بدنم 

  دررفت
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هارشنبه صبح که آماده ه ینطور روزا میگذشتن و منم مشغول درس و دانشگاه شدم تا اینکه  

شدم برم دانشگاه که گوشیم زنگ خورد نگاه کردم دیدم میالده ت اسو وصل کردم و گفتم الو سالم 



میالد خـــان  طوری؟... میالدگفـــت ســــــالم ســــــروه خـــانوم خواهره گلم م نون منم خوبم تو 

روه یه خوبی؟...منم گفتم آره منم خوبم  ه خبر؟...میالدگفت شـــــکراکه خوبی،ســـــالمتی وا .ســـــ

 ی ی ام   م  طوری بگم؟...من میالد  ی شــــــده اتفاقی افتاده؟؟؟...میالد نه نگران نشــــــو،فردا 

تولده دلنیاس و ه ونطور که میدونی بازم مهراد زانوی غم بغل کرده و اصـــالنم حال و احوال خوبی 

هام گفتم  نداره حتی سرکارم ن یره گفتم اگه میشه تو وسرشینم اگه تونستین بیاین به بقیه بچه

اصــال یادم نبود پارســال مهراد حالش  �� اونام گفتن میان که یکم از این حال و هوا در بیاد...وااااای

داغون بود و از صـــبحش که میره ســـره کار گوشـــیشـــو خاموش میکنه و هیچ خبری ازش نیســـت تا 

دوســـــــه روزبعـدش کـه بـا حـال خراب میـاد خونـه  ـه میـدونین  ی کشــــــیـدیم اون دوســـــــه روز 

یدونســتیم دیگه به کی زنگ ب نیم و کجا بریم خیلی روزای بدی بود ع و ع اد و ع ه زهره دیگه ن 

جیگر آدمو کباب میکردن ع ه زهره تا  ند روز توی بی ارســــتان بســــتری شــــد آخه خیلی میالدو 

مهراد ودوســــــت داره و اگه یه دقیقه نبینتشــــــون دنیارو بهم میری ه...حا ماهم حت ا باید بریم.به 

الد گفتم:باشه داداش منم میام ولی سرشینو ن یدونم ا ن سرکاره ازش میپرسم و خبرشو بهت می

میدم...میالدگفت خیلی زح ت میفتین ایشالله بتونیم یه روز لطفتونو جبران کنیم...من خواهش 

میکنم این  ه حرفیه وظیفه ی هر خواهری که به برادرش ک ک کنه فقط اینکه  ه ســــاعتی بچه 

؟؟...میالد گفت  ندتاشـــون  ون امروز کارو دانشـــگاه نداشـــتن ا نه هاس که برســـن ولی ها میان

دوســـــــه تا دیگشــــــون تاغروب میان توکی میای؟...من من  ون دانشــــــگاه دارم غروب میام دیگه 

...میالد باشـــه خوش اومدی فعال کاری نداری؟...من:نه داداش برو به ســـالمت و قطع 6-5ســـاعتای

فتم تو راه زنگ زدم به ســرشــینو گفتم ســالم ســرشــین خوبی؟...ســرشــین الو کردم وآماده شــدم و ر 

ســــالم ســــروه خوبم بگو کار دارم باید برم جریانو واســــش گفتم اونم خیلی نارحت شــــد و گفت که 

 میاد خونه تا باهم بریم7
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میایم... از دانشــگاه اومدم 7گ زدم به میالد و گفتم که ما ســاعتای بعداز اینه گوشــیو قطع کردم زن

ـــد ولی شـــــــــ   ـــاشـــــــــه بری ـــاراحـــت شـــــــــدوگفـــت ب ـــانو واســـــــــه مـــامـــان گفتم کـــه خیلی ن جری

برمیگردید؟؟...گفتم معلوم نیســـت بقیه ام اونجان حا بهت خبر میدم..آماده شـــدم تا ســـرشـــین 

رشــــین اومدو رفتیم اونجا ه ه بودن آخی بیاد باباهم یه کاره اداری داشــــت و هنوز نیومده بود ســــ



 شــ ای ع ه زهره اشــکی بود باه ه ســالم و احوال پرســی کردیم مهراد نبود ســرشــین روبه میالد 

گفت پس مهراد کو؟؟..میالد گفت ا ن میاد رفت تو اتاقش گوشـــیشـــو بیاره ما نشـــســـتی و بعد از 

د خیلیییییی ناراحت بود قشــنگ  ند دقیقه مهراد اومد باهاش ســالم و احوال پرســی کردیم مهرا

غم از  شــ اش میبارید....ع ه زهره واســه شــام صــدامون کرد به بهههه ببین  ه کرده ع ه جونم 

خورشت فسنجون درست کرده بود بعداز شام سفره رو ج ع کردی و و ظرفارم هلناوروشا شستن 

منم گوشــــی و  رفتم نشــــســــتم پیش بقیه که مشــــغول بودن به نحوی خدارو شــــکر باز من دررفتم

درآوردم شـــرو  کردم به بازی کردن ه چنان مشـــغول بازی بودم  ند بار گوشـــیه مهراد زنگ خورد 

ولی ور ن ی داشــت ن یدونم  را؟؟؟دوباره گوشــیش زنگ خورد گفتم واه مهراد  را برن یداری؟؟... 

مه ی گفت ناشــناســه حوصــله ندارم ور دارم...من واه خ  ناشــناســم باشــه شــاید کســیه که کاره 

باها  داره که اینقدرزنگ می نه بردار گوشــــــیو...بقیه ام گفتن آره بردارخ  و مهراد برداشـــــــت و 

 ییییییییی؟؟؟؟؟ نان دادزد که گرخیدم یهو دیدم گفت دد ---------گفت الو ســــــالم بفرمایید

؟؟؟دلنیااااا؟؟؟باورم ن یشــــد  ی شــــنیدم.مگه میشــــه؟ه ه تعج  ��دلنیاااااا تویی؟؟؟...  یییی

 کرده بودیم وای خدایا داشتم از کنجکاوی سکته میکردم دیگهههه
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رنگ نگاهه مهراد عوک شــدو ن یدونم واقعا  ی تو نگاهش بود ن یدونم دلنیا که پشــت خط بود 

راد گفت باشــــه داشــــت  ی میگفت فعال اون گوینده بود و مهراد شــــنونده...بعداز  ند لحظه مه

فداتشم پس ه اهنگ میکنیم فعال...و ت اسو قطع کرد و گوشیو گذاشت رو قلبش و باخوشحالی 

گفت خدایا شــــکرررررر  ...روبه مهراد گفتم  ی گفت؟؟..مهراد گفت بهم گفت فردا بیا که باهام 

ع ه حرف ب نیم مهراد تندتند خداروشــکر میکرد و به حالت دو رفت ســ ت آشــپ خونه و گفت به 

زهره مامان مامان دلنیا برگشته وای خداااا باورم ن یشهههه وع ه زهره گفت خداروشکر پسرم و 

شرو  کرد به گریه کردن ومهرادم بغلش کردو دلداریش میداد بعداز  ند دقیقه که ع ه آروم شد 

 مهراد رفت پیش ع و ع اد و این خبرو به اونم دادو اونم خیلی خوشــــــحال شـــــــد ..به قول مهراد

خدایا شــــــکر آخرش مهراد ع یقا خوشــــــحال شــــــد هم خندم میومد از حرکاتش هم گریم میومد 

ه ارااااان بار خوشــــــبحال دلنیا  ون ه چین کســــــیو داره که عاشــــــقانه و وفادارانه دوســــــش داره 

ومنتظرش بوده انشـــاهللا عشـــقشـــون پایدار باشـــه ه گی خوشـــحال بودیم و بهش تبریک گفتیم 



بود که به ســـرشـــین گفتم بریم اونم گفت باشـــه 10فتنه حدودای ســـاعتخ  فکرکنم دیگه وقته ر 

بریم باه ه خداحدافظی کردیم و بقیه ام قرار بودکه برگردن ه ین امشـ  رسـیدیم خونه و جریانو 

واســه مامانو بابا تعریف کردیم اونام هم خیلی تعج  کردن هم خیلی خوشــحال بودن شــ  بخیر 

 گفت و رفتم که بخوابم
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با صـــــدای مامان که داشـــــت با گوشـــــی حرف می د بیدارشـــــدم مامان آره باشـــــه پس منتظرتونم و 

ن یدونم اون طرف کی بودو  ی میگفت که مامان گفت:نه این  ه حرفیه خیلی خوش اومدین 

تو آشپ خونه که صبحانه بخورم به مامان پاشدم رفتم  ��خدانگهدار...کی میخواست بیاد عایااا؟؟؟

گفتم ســـالم مامان کســـی قراره بیاد؟؟؟...مامان ســـالم آره خاله و داییت اینا از تهران اومدن واســـه 

مامان گفت تعج  ..هاااا ام  م نه ولی ت ی ش میکنم��ناهار میرســن اینجا اتاقت ت ی ه؟؟؟...من 

انتو بخور که بری اتاقتو ت ی  کنی و بعدش بیای کردم یه بار اتاقه تو ت ی  باشـــــه خ  زودتر صـــــبح

ک ک من که دســـــت تنهام...گفتم باشـــــه..بعداز صـــــبحانه رفتم تو اتاقم که گریم گرفت خاااااااب 

برســرم این اتاق که تا دوروز دیگه ج ع ن یشــه شــرو  کردم به ج ع کردن که از کت و کول افتادم 

ت وم شـــد خداروشـــکررررر یه نگاه به اتاقم  ســـاعتونیم کارم1خســـته شـــدم بعداز حدود��وای خدا

انداختم که خدایی کیف کردم خیلی ت ی  شــده بودرفتم ک ک مامان و اول از ه ه شــرو  کردم به 

سا د درست کردن دوظرف سا د درست کردم و بعداز ت وم شدن کاره سا دا شرو  کردم به یله 

بعدازیکم خســتگی در کردن آخرین  درســت کردن یله ی دورنگ درســت کردم و گذاشــتم که ببنده

کارمم که خیارو ماســـت درســـت کردن بود و انجام دادم و رفتم اســـتراحت کنم از توی هال پذیرایی 

با  دادزدم گفتم مامان راســــــتی ناهار  ی میخوای درســـــــت کنی؟؟؟...مامان گفت جوجه کباب 

 خورشت بادمجون،خوبه؟

کردم خدایی هیچی نداشــــت هر ی شــــبکه هارو من وای مامان ایوووول عالیه و تلوی یونو روشــــن 

زیرو رو کردم یه فیل ه به درد بخور نداشـــت که آدم نگاه کنه خاموشـــش کردمو رفتم که ح وم کنم 

اینطوری بهتر بود گفتم مامان من میرم ح وم و زود برمیگردم..مامان گفت باشـــــــه برو..رفتم زیر 

دن اصــــــال طبیعتم این بود هر وقت میرفتم دوشــــــو ت ام فکرهایی باید و نباید به ذهنم هجوم آور 

ح وم یا وقتایی که خوابم ن یبرد اینقدر فکر میکردم که خودم خســته میشــدم از این ه ه ســواله 



بی جواب ا ن دارم به این فکر میکنم که امروز دلنیا و مهراد هم دیگه رو ببینن  قدر خوشــــــحال 

میتونه باشــه؟؟خالصــه بعداز یه عال ه فکر  میشــن و اینکه یعنی دلیله این دوســال نبود دلنیا  ی

کردن به این نتیجه رســــــیدم که برم بیرون آماده شــــــم تا مه ونا نیومدن و شــــــ  هم زنگ ب نم به 

 مهرادو یه خبر بگیرم اومدم بیرونو آماده شدم
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ه شومی  آبی پوشیدم بایه شلوار مشکی یه ریل  هم زدم موهامو خشک کردمو دم اسبی بستم وی

و صـــندل های مشـــکی و هم پوشـــیدم و رفتم بیرون ببینم که یله هام بســـتن یا نه وارد آشـــپ خونه 

شــــدم که مامان گفت عافیت ســــروه یه نگاه به یله ها  بنداز ببین بســــتن یانه؟...گفتم ســــالمت 

یدم با وجود ی تینه زیادی که زدم هنوز خیلی باشــــــی،واســـــــه ه ین کار اومدم رفتم نگاه کردم د

نبســته به مامان گفتم نه فعال یکم دیگه مونده تا کامل ببنده کاری نداری ک کت کنم؟...مامان نه 

م نونم دخترم دیگه ا نه هاس که برســـن بعداز نیم ســـاعت صـــدای زنگ اومدو رفتم آیفونو زدم و 

رویا بود اومدتو ســـالم و احوال پرســـی و روبوســـی اوناهم وارد شـــدن اول از ه ه خالم که اســـ ش 

کردیم و بعدازاونم دایی فرزین اومد توو بعدنوبت بچه هاشــــــون شـــــــد من دراصـــــــل دوتا خاله و 

ســــال پیش داییم که مجرد بود ولی خالم متاهل بود ویه دخترداره توی یه 10دوتادایی داشــــتم که 

میدن و دخترخالم که اســ ش پارمیســه تصــادف که باهم بودن و دایی و خالم جونشــونو از دســت 

زنده می ونه و ا ن خارج کشــــور از زندگی میکنه باشــــوهر خالم بعدازیک ســــال که از فو  دایی و 

خالم گذشت شوهرخالم گفت که من ن یتونم جایی زندگی کنم که ه سرم واز دست دادم شوهر 

ی ودســـته دخترشـــو خالم بی حد عاشـــقه خالم بود ووقتی که فو  شـــد ک رش شـــکســـت یه جورای

ســــــال پیش ازدواج 3ســــــالش بود و اینکه 15گرفت و از ایران رفت وقتی خالم فو  شــــــد پارمیس

 ساله ی خوشگل و نازه2کرده ونجا و ا ن صاح  یه دختره 
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دقیقه 1وقلو هستن راشاو روشا که راشااس ه شوهر خاله رویا سعیده و یه دخترو یه پسردارن که د

دقیقه  ه بحثی میکنن این دوتا،زنه دایی فرزینم اســــ ش 1از روشــــا ب رگتره ن یدونین ســــره این 



شهالس اونام یه دخترو یه پسردارن شایان و فاط ه به شد  بچه های خوبی هستن  ه اینا  ه 

ا راشاو روشا و شایان و فاط ه هم بچه های دایی فرزین خالصه دیگه خیلی پرحرفی کردم براتون ب

احوال پرســـی کردیم که راشـــا با خنده گفت هعییی ســـروه تو هنوز شـــوهر نکردی؟....منم با خنده 

اونم گفت دقیقااااا خوبه خود  میدونی...دخترارو بردم  گفتم نه ماله بد بیخه ریش صـــــاحبشـــــه

یی کرد به ســـ ت اتاقه ســـرشـــین تواتاقم تا لباســـاشـــونو عوک کنن و مادرمم زندایی و خال وراهن ا

خخخد حا  یکی نیســـــــت آقایان رو راهن ایی کنه ولی راشـــــــا پررو تر از این حرفا بود پاشـــــــد و 

گفت آقایون داداشــــــام کســــــی که نیســــــت مارو راهن ایی کنه بیاید که خودم راهن اییتون کنم و 

دراز کرد و خودشــم صــداشــو نازب کردو گفت لطفا از این طرف و دســتشــو به ســ ت اتاقه بابا اینا 

اولین نفر با ساکش وارد شد بقیه هم به تبعیت از راشا وارد شدن خوشم میاد از من پررو تره هاااا 

اصال راشا حرکاتش منو یاده سامی میندازه...روشا گفت سروه  ه خبر؟؟ یکار میکنی؟دانشگاه 

به ســالمتی ع ی م موفق میری؟...من وا  ســالمتی آره دانشــگاه میرم تربیت معلم میخونم...روشــا 

به  نام د  فرهاد؟؟؟کی عقد میکنین  فاط ه گفتم  ه خ  از تو و به  باشــــــی...من م نونم و رو

به ســــــالمتی  فاط ه ســــــالمتی اونم خوبه عید عقد میکنیم...من شــــــکرکه خوبه، ســــــالمتی؟...

انشــاهللا...فاط ه مرســی ع ی م ایشــاهللا واســه خود  و روشــا،روشــاکه خر کیف شــد و هی داشــت 

روشـــاهم  ذوق میکرد ولی من گفتم نه من فعال قصـــد ازدواج ندارمولی روشـــا مثل اینکه قصـــدداره

ســــال از من 3ســــال از من ب رگتر بود و روشــــا هم 5خندیدو گفت نه مثل تو خوبه بترشــــم..فاط ه

  سال از من ب رگتر بود سرشین و باباهم اومدن7ب رگتره شایانم که 
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من از اتاق اومدم بیرون که اونا راحت تر باشن یا اگه خواستن یه  رتی ب نن رفتم سراغ یخچال و 

یه نگاهی به یله انداختم سفت شده بود خدارو شکر ظرف آماده کردم که مامان گفت سروه جان 

کردم و خودمم نشستم ع و سعید  دخترم یه  ایی میری ی؟؟...  ایی ریخت و بردم به ه ه تعارف

گفت سروه جان رشتت  یه؟ادانشگاه که میری؟؟...من بله ع و رشتم تربیت معل ه...ع وسعید 

گفت ماشـــاهللا دخترم انشـــاهللا موفق باشـــی...من م نونم ع و لطف داری شـــ ا...وقت ناهار شـــد 

ارمونو خوردیم خانواده سفره رو انداختم و ه ه وسایلو گذاشتم و نشستی و با شوخی و خنده ناه

ی مامان م مثل خانواده ی بابا بودن گرم و ص ی ی خیلی باهاشون خوش میگذشت بعدناهار قرار 



ســــــاعت بنده 3براین شــــــد که اســــــتراحت کنیم و شــــــ  هم بریم بیرون ه گی خوابیدیم...بعداز

بودن  بیدارشـــــدم دیدم ه ه ی مردا خرو پف میکردن و غرق در خواب بودن بقیه ام  ون خســـــته

و  ون پایی  بود هواداشــــــت 5ع یق خوابیده بودن نگاهی به ســــــاعت انداختم که دیدم ســــــاعت 

تاریک میشد برای اینکه حوصلم سرنره رفتم و  ند پار  دیگه از رمان و نوشتم  ی ی ن ونده بود 

تا ت وم شــــه و بعداز اون به  اپ میرســــون ش اگه وقت کنم اهههه  را اینا بیدار ن یشــــن  قدر 

 ابیدن وای حوصلم پوکیددددخو
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آخییییییی ه گی بیدارشدن با اصرار های راشاو روشاقرار براین شد که بریم پارب بارو بندیل ونو 

بســـتیم و رفتیم پارب با وجوده اینکه هواســـرد شـــده بود اما بازم خیلیییی خوش گذشـــت به ون و 

خســــته و کوفته برگشــــتیم و بازهم من اینقدرجیغ زدم گلودردگرفتم تازه گلوم یکم بهتر شــــده بود 

هااا.. البته ناگفته ن ونه فاط ه وروشــا و ســرشــینم خیلی جیغ زدن خالصــه کلی خوش گذشــت ای 

وااااااای دیدی  ی شــد؟؟؟ یادم رفت زنگ ب نم به مهراد و ازش بپرســم  ه خبر شــد امروز و دلنیا 

ا گفته؟؟اههههه فردا حت ا یادم باشــــه یه خبر بگیرم ازشــــون خیلی کنجکاوم ببینم  ی شــــده  ی

خســــته و کوفته از بیرون اومدی و رفتیم که بخوابیم...صــــبح اللطلو  از خواب بیدارشــــدم که زنگ 

بــ نــم بـــه مــهــراد وازش خــبــر بــگــیــرم ســـــــــاعــتــو نــگـــاه کــردم کـــه دیـــدم هــ ــچــیــن الــلــطــو  هــم 

د خوابیده بودیم در اصل رفتم یه صور  شستم که دیدم خانواده ی بود ما زیا10ساعت��نیست

خودم بیدارن اما بقیه نه ســــــالمشــــــون کردم که اکنام با روی گشــــــاده جواب و دادن،رفتم ســــــراغه 

بوق برداشـــت و گفت الو ســـالم ســـروه خانوم 3گوشـــی و ســـریع شـــ اره ی مهرادو گرفتم که بعداز 

ن م نون از شـــــــ ـــا  ـــه خبر دیروز خوب  طوری شـــــــ ـــا؟؟...من ســـــــالم جنـــاب مهراد خـــا

بود؟...مهرادگفــت ســــــالمتی و یــه جورایی غ گین شــــــــد و گفــت آره خوب بود...گفتم خــ   ی 

گفت؟دلیلش  ی بود؟ببخشــــــیدواقعا دیروز قرار بود بهت زنگ ب نم اما خاله و دایی اینا اومدن و 

 ودبه کل یادم رفت بهت زنگ ب نم تا آخرش  که یادم افتادکه دیگه دیر ب

 به  مریم شهسواری
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مهرادگفـــت:عیـــ  نـــداره آبجی کی وقـــت داری بیـــای تـــا واســـــــــت بگم؟آخـــه پشـــــــــت تلفن 

ن یشـــــه...گفتم ه ین ا ن خوبه؟خونه این بیام و زود برگردم؟؟....خوشـــــحال شـــــدو گفت آره آره 

..گفتم باشـــــه داداش ا ن میام پس فعال خونه ام حت ا بیا خیلی دوســـــت دارم با یکی حرف ب نم.

خداحافخ...مهراد منتظرتم خداحافخ...صــــــبحانه آماده بود پس تند تندصــــــبحانه خوردم و آماده 

شدم که برم و به سرشین و مامان هم گفتم که میخوام برم خونه ع ه اینا که سرشین گفت حیف 

ود بیای هاااا!!!...گفتم آره زود شــد منم دوســت داشــتم بیام اما خ  مه ون داریم ن یشــه، توام ز 

برمیگردم پس فعال خداحافخ ومنتظر آیانســــــی که زنگ زده بودم شـــــــدم دل تو دلم نبود خیلی 

کنکجکاو بودم ببینم  ی شــده که صــدای مهراد یکم غم داشــت آیانس زود تر از اونی که فکرشــو 

یقی رســیدم و زنگه درو زدم بکنم رســید وحرکت کردیم و آدرس خونه ع ه اینا رو دادم....بعداز دقا

و رفتم داخل مهراد و ع ه اومدن جلوی دروســالم و احوال پرســی کردیم و خوشــامد گفتن و تعارف 

کردن که برم داخل من دیرم بود باید زود برمیگشــــــتم ع و ع اد خونه نبود و میالد هم که خواب 

اد اومد روبه روم نشست و بود رفتم توی پذیرایی نشستم که ع ه زهره رفت واسم  ایی بیاره مهر 

گفت خوبی ســـروه جون؟ببخشـــید که تا اینجا کشـــوندمت ولی واقعا دوســـت داشـــتم بایکی حرف 

ب نم...من م نون خوبم،این  ه حرفیه آخه خودم خواســــــتم بیام اینجا...مهراد به هر حال خیلی 

کرد میدونی  م نونم از  ودر ه ین حین ع ه اومدو  ایی وگذاشت و دوباره رفت که مهراد شرو 

دیروز که دلنیا رو دیدم اصــــــال باورم ن یشـــــــد که واقعیته فکر میکردم دارم خواب میبینم خیلی 

اســترس داشــتم که نکنه دوباره بخواد بره و ازدســتش بدم یا نکنه یه پاپوش باشــه و به دروغ دلنیا 

دقیقه 45ن ازباهم قرار گذاشـــته باشـــه و خیلی فکر های دیگه ای که به ســـرم زد و باعث شـــد که م

قبل از قرارمون اونجا باشــم با کلی اســترس وقتی اومد داخل کافه خیلی عوک شــده بود  غرشــده 

بود وقیافش یکم جا افتاده تر شــده بود وقتی اومد نشــســت و شــرو  کردیم باهم حرف زدیم دلیله 

 نبودشو پرسیدم میدونی  ی گفت؟میدونی  رارفت؟و مهراد نگاهی به من انداخت

 :مریم شهسواریبه قلم
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و مهراد دوباره شـــــرو  کرد به حرف زدن دلنیا گفت: اون موقع که من حال جســـــ یم خوب نبود و 

تظاهر به خوب بودن میکردم ومتاســـفانه نتونســـته بودم خوب نقش آدمایی رو که حالشـــون خوبه 

 یده بودی که من حالم خوب نیســـــــت ولی من بازم رو بازی کنم و تو یه بوهایی برده بودی و فه



نتونســــتم واقعیتو بهت بگم با وجود اینکه تو ت وم دنیای من بودی و هســــتی ه ین ا نشــــم ولی 

دلم ن یخواســـــت بهت حقیقتو بگم  ون ن یدونســـــتم عکس الع لت  ی بود؟ ولی میدونســـــتم 

راه دیگه رو انتخاب کردم میشکستی ه ون طور که خودم شکستم ولی به جای گفتن واقعیت یه 

اونم این بود که بی صـــدا از زندگیت بیرون برم  ون من مریب بودم یه غده ی بد خیم توی ســـرم 

بود که هرروز ب رگ و ب رگ تر میشـــد و منم حالم هر روز از روز قبل بد تر میشـــد ه ه جور دکتری 

درصد احت ال 90بود و10 رفتیم ه ه راهی امتحان کردیم ولی اگه ع ل میشدم درصد زنده بودنم

داشــــــت که ب یرم کاره هرروز مامان و بابا گریه شــــــده بود خودمم هر روز کارم فقط گریه کردن بود 

دلم برا  یه ذره شــــده بود اما هیچ کاری ازدســــتم بر ن یومد تا اینکه یکی از دوســــتای پدرم گفت 

ه پدرمم بعداز  ند روز زارو که باید ببریش خارج و اونجا ع لش کنی اونجا تحت درمان باشه بهتر 

زندگی ونو اینجا فروخت و پو شو به د ر تبدیل کردو رفتیم اونجا فردای اون روزی که رسیدیم من 

تحت درمان قرار گرفتم و دوره ی درمانم شــــرو  شــــد)از اینجا بود مهراد قطره اشــــکی از گوشــــه ی 

( هرروز شـی ی درمانی  شـ ش  کید منم اشـکم دراومد  ون من خیلی آدم احسـاسـاتی هسـتم

میشــــدم و موهامو زدن ابروهام ریخت مژه هام ریخت دیگه هیچ زیبایی نداشــــتم من که عاشــــقه 

موهام بودم ه ه رو از ته زدن و کچلم کردن هرروز ضعیف تر و  غر تر از دیروز میشدم هم بخاطر 

طر اینکه از دلتنگیم بی اریم هم بخاطر ندیدن تو دیگه کم کم داشت دیدن تو برام آرزو میشد بخا

کم کنم دفتر خاطرات وآوردم و هرروز مینوشــت و مینوشــتم از این زندگیه نکبتی که تو کنارم نبودی 

از این زندگی ای که هرروز صــــبحش با آمپول و قرم و دارو بود و تاشــــبش هم ه ینطور شــــی ی 

ه ها و ماه ها درمانی شـــدنم هم یه بدبختی بود واســـه خودش خالصـــه ه ینطور داشـــت روزاو هفت

وســالها میگذشــت و من حالم بهتر شــدو ع ل شــدم و با یه معج ه دوباره زنده شــدم این ســری که 

%احت ال وجود داشت که ب یرم وقتی که 75%احت ال داشت زنده ب ونم و 25خواستم ع ل کنم 

 میخواستن منو ببرن اتاق ع ل
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نامه ای برای تو نوشتم با این متن سالم مهراد جانم ا ن که دارم این نامه رو برا  مینویسم آماده 

شــدم که برم اتاقه ع ل اگه زنده موندم که این نامه رو خودم واســت میارم ولی اگه زنده ن ونم این 

 نـامـه واســـــــه تو پســـــــت میشـــــــه و بـه دســــــتــت میرســـــــه میخوام یـه  نــد ج لــه بـاهـا  حرف



ب نم)مهرادباصـــــدای غ گین گفت روی نامه ا راته اشـــــکش بود...که منم گریم شـــــد  گرفت(اول 

اینکه خیلی دلم برا  تنگ شده مهراد جانم میدونم ا ن ه ار تا فکر به سر  زده که دلنیا رفته با 

یکی دیگه منو دوســـــــت نداشــــــته و از این حرفا ولی میخوام بگم تو تا ابد درقلبم می ونی و منم 

اشـقانه دوسـت دارم و ه یشـه بیادتم حتی اگر ب یرم و برم زیر خاب یه  ی  دیگه مهراد اگه من ع

مردم از  خواهش میکنم سعی کن که منو فراموش کنی و دوباره عاشق بشی  ون من نتونستم 

م اون طور که میخوام باها  ب ونم ا ن که دارم این نامه رو مینویسم ه ار هاه ار کیلومتر از تو دور 

و برای یه لحظه دیدن تو دارم له له می نم کاش میتونســـــتم ببین ت که آرزو به دل از دنیا نرم قبل 

دقیقه دیگه میرم 10مرگم دوست دارم دوباره ببین ت اما هیچ جوره ن یشه دیگه دیر شده ک تراز 

 تا ه یشه توی اتاق ع ل و خدا میدونه  ه اتفاقی میفته خالصه مهرادم سرتو درد نیارم کالم آخر

 و ه یشه و دوست دارم و عاشقانه عاشقتم

 دوستدارو عاشقه تو دلنیا

مهراد گفت خیلی گناه داشـــته  قدر درد تح ل کرده ولی خدارو ه ار مرتبه شـــکر که ا ن حالش 

خوبه...واقعا دلنیای بیچاره  ی کشـــــیده تو این دوســـــال خداروشـــــکر که ســـــالم برگشـــــته...مهراد 

نقطه نامعلوم خیره شده بود وهیچی ن یگفت..گفتم مهراد داداشم دیگه  اشکاشو پاب کردو به یه

غصــــه نخور خدارو شــــکر که دلنیا برگشــــته و ا ن حالش خوبه راســــتی یه قرار ب ار که ه دیگه رو 

ببینیم دوباره دلم خیلی واســـش تنگ شـــده...با لبخند نگام کردو گفت آره حت ا  را که نه یه قرار 

از جام بلند شدم و گفتم:خ  من دیگه باید برم...مهراد گفت کجا فعال زوده می ارم که ببینیدش...

ناهارو اینجا باش بعد ناهار خودم میبرمت ه ون موقع ع ه اومدم و گفت واه ســــــروه جان کجا 

جان بخدا  نه ع ه  یا میالد میبرنت...گفتم  هار مهراد  نا مادس بعد  هار آ نا میخوای بری دخترم؟

ایی اینا اونجان باید برم ک ک مامان که دســـت تنها نباشـــه ماکه ه یشـــه تعارف ن یکنم خاله و د

زح تتون میدیم انشـــــــاهللا یه روز دیگه میام....ع ه این  ه حرفیه دخترم اصــــــال این حرفو ن ن 

ناراحت میشــــــم اتفاقاهر کاری مهرادو میالد دارن به تو زح ت میدن...من نه ع ه این حرفو ن ن 

باره میگم وظیفه ی هر خواهری که به برادراش ک ک کنه خ  دیگه توروخدا ه یشــــــه گفتم و دو

بیشتر از این م اح تون نشم...مهراد گفت خ  تو که واین یسی پس ب ار حداقل برسون ت...یه 

ذره تعارف کردم که ع ه زهره گفت نه اصال مهراد میبرتت و مهرادهم رفت سوییچو اوردو رفتیم به 

فت ببخشــید بابت امروز اشــکه تورو هم درآوردم اما من تورو مثل ســ ت خونه ی ما توراه مهراد گ

خواهره نداشـــتم دوســـت دارم واقعا و خواســـتم که با تو دردل کنم...من خواهش میکنم توام عینه 



برادره نداشــته ی منی هر وقت خواســتی میتونی روک ک من حســاب کنی...مهراد م نونم،راســتی 

له تورو پرســـید میگفت خیلی دوســـت داره دوباره ببینتت و با یادم رفت بگم دلنیا اول از ه ه احوا

خنده ادامه داد  میگفت هنوزه ونطور شادو پر انریی هست؟گفتم با اجاز  بد ترشده و گفتم تو 

این دوســــــالی که اون نبوده تو ســــــنگه صــــــبورم بودی و  قدر هوامو داشــــــتی البته ه تون هوامو 

هههــه مهراد آبرو مو بردی کــه خنگــه خــدا و هردومون داشــــــتین هــاااا!!!....منم بــا خنــده گفتم ع

خندیدیم ااااا پســــره ی پررو رفته آبروی منو پیشــــه دلنیا برده خنگه خدا نچ نچ نچ... رســــیدیم دره 

خونه و هر ی اصــــرارکردم که بیاد تو ولی گفت نه کار دارم و رفت منم رفتم توی خونه که دیدم باز 

 ...شدن آخرشخدارو شکر که الح دلله اینا بیدار 
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بعد ناهار قرار شــــد که اســــتراحت کنیم رفتیم توی اتاق که بگیریم بخوابیم که من هنوز وارد اتاقم 

نشـــده بودم که صـــدای پیام گوشـــیم بلند شـــد و بعدش گوشـــیم زنگ خورد نگاهی به صـــفحه ی 

واااااای کارم دراومد ســـــحر بود که داشـــــت بهم زنگ می د برداشـــــتم و  گوشـــــیم انداختم که دیدم

گفتم الو ســـالم ســـحرجون خوبی؟؟ ه خبر؟...ســـحر باصـــدای جیغ گفت ســـالم و کوفت کجایی تو 

پس؟اینقدر زنگ زدم و پیام دادم ه ه شــــاریم رفت  را اصــــال آنالین ن یشــــی واینکه  را گوشــــی 

باها  قهرن منم باها  قهرم ها ولی به ن ایندگی از اونا برن یداری تو آخه لعنتی؟؟؟بچه ها ه ه 

اومدم یه احوالی از  بپرســـم  ون خیلی پیام داده بودیم بهت ولی جواب ندادی بچه هاهم نگران 

شـــدن و به من گفتن که ســـروه ی بیشـــعور جوابه مونون یده.... من ببخشـــید تورو خدا اصـــال این 

درگیر بودم و ا نم که مه ون داریم دیگه نشـد که بشـه  ند روز نت و روشـن نکردم و اینکه ه ش 

ب ار من یــه برنــامــه ری ی کنم برای خودم بعـــدش بهتون اعالم میکنم کــه کی بریم بیرون  ون 

اینطوری بهتره نه من بد قول میشم نه بچه ها ازدستم ناراحت میشن،باشه؟؟؟...سحر گفت باشه 

به ب بده و  یه لطفی کن دیگه خبرشــــــو به ون  باشـــــــه حت ا فعال پس  قیه ام بگو حت ااااا....من 

خداحافخ....ســــــحر منتظر خبرتم خداحافخ....گوشــــــیو قطع کردم و نتو روشــــــن کردم که دیدم یه 

عال ه پیام دادن بهم بچه ها از ه شــــون عذر خواهی کردم و بهشــــون گفتم که بعداز برنامه ری ی 

ارشـــدم  ه خبرشـــووونه آخه؟؟؟پاشـــدم میریم بیرون...خوابیدم که با ســـروصـــدای راشـــاو روشـــا بید

گفتم:کوفت بگیرین شـــــ ا  ه خبرتونه آخه؟...راشـــــاگفت پاشـــــو ببینم خیره ســـــر  مه ون داری 



ها!!!ما حوصــــــل ون ســــــررفته پاشــــــو یه کاری بکن...خدایی حق دارن هوای دلگیر پایی بودو آدم 

تم یه فکری حوصلش سر میرفت راست میگن ها مه ونه ماهستنپاشدم و رفتم دستورو مو شس

به ســـــرم زد به یاد شـــــ ال که رفتیم و یه ســـــره جرعت یا حقیقت و پانتومیم بازی میکردیم گفتم 

که موافقین پانتومیم یا جرعت یا حقیقت بازی کنیم؟؟؟؟کدومش؟؟ اول از راشـــــــاپرســــــیدم که 

ـــا  ـــه جرعـــت ی ـــاط  ـــانتومیم....ف ـــا حقیقـــت...ســــــرشــــــین پ ـــانتومیم...روشـــــــــا جرعـــت ی ـــت پ گف

انتومیم و خودمم که پانتومیم دوســـت داشـــتم..و پانتومیم انتخاب شـــد با رای حقیقت...شـــایان پ

تاشــعر در 9تاضــرب ال ثل و 9تا کل ه  21اکثریت وبه دوگروه تقســیم شــدیم وهر گروه نشــســت که 

آوردیم خیلیییییییی حال داد حتی ازاون موقعی هم که تو شــــ ال بازی کردیم خوش تر بود خیلی 

خره بازی درمیاوردعینه ســامی اینا باید برادر میبودن بخدا....اینقدر خندیدیم راشــا که ه ش مســ

شــ  بود که قرار براین شــد که 1و 12بازی کرده بودیم و خندیده بودیم دیگه خســته بودیم ســاعتای

بخوابیم.. دره ون حالت که دراز کشــــــیده بودیم از روشـــــــا پرســــــیدم روشـــــــامیگ اااا  ه جوری 

ه اومدین اینجا؟؟ببخشـــید ها که اینو میگم اماخ  کنجکاوم بگم؟؟؟شـــ ا کاره خاصـــی داشـــتین ک

وا  ...روشــــا گفت  نه بابا ناراحت  یه؟آره مامان اومده که اون زمینی که با دایی شــــریک بوده رو 

بفروشــــه به دایی آخه دایی گفته بود که میخواد بســــازتش و مامان م گفته که من  زمش ندارم و 

ه وپوله ســه ه مامانو داده و ا ن مامان اومده که ســه شــو بنام ســه  و بهت میدم اونم قبول کرد

دایی ب نه و ماهم دیگه باهاشـــون اومدیم  ون خیلی وقت بود کرمانشـــاه نیومده بودیم...من آهان 

به سالمتی انشاهللا بسازتش،خیلی کاره خوبی کردین اومدین سر ب نین ماهم دل ون براتون تنگ 

بخدا دل ون واستون یه ذره شده بود و بعد از یکم دیگه حرف زدن  شده بود...روشا گفت آره ماهم

 ش  بخیر گفتی و خوابیدیم
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ه ینجور روزا میگذشــــــتن و بعداز دوســـــــه روز دایی و خاله اینا رفتن به تهرانو ما تنها شـــــــدیم و 

توی این روزا دیگه نه خبر از آریا داشـــتم نه ســـامی و مهراد نه  مشـــغول درس و کارو زندگی بودیم

هلناو ســلناو آتنا و نه هیچ کســه دیگه ولی اون شــ اره ناشــناســه  ند باره دیگه زنگ زد و پیام داد 

که ســــالم احوالت و  طوری و ازاین  رندیا  که منم زدمش توی لیســــت ســــیاه تا دیگه م اح م 

و بگم که آریا میدونم تو هستی و دست از سرم بردار این کارا  نشه  ند باری خواستم جواب بدم



آخرو عاقبت نداره بخدا ولی باز لعنت فرســــــتادم به شــــــیطونه رجی و هیچ پیامی ندادم بهش و 

ت اس هاشـــــو هم بی جواب گذاشـــــتم که دیگه زدم توی لیســـــت ســـــیاه و از اون به بعدم که دیگه 

کر...ه گی یه جورایی درگیره کارو زندگی و درس بودیم و ن یتونه نه پیام بده نه زنگ ب نه خداروشــ

بی خبر از هم دیگه تا اینکه یه روز ظهرکه داشــــــتم ج وه هامو میخوندم  ون تا  ند روزه دیگه 

امتحانا  شرو  میشد پس اگه یه پیش مطالعه ای داشته باشم به نفعه خودمه که گوشیم زنگ 

 س گوشیو برداشتم الو؟خورد نگاه به صفحش انداختم که دیدم آتنا

 آتنا الوسالم سروه جان خوبی؟ ه خبر؟احوالی ن یپرسی؟؟

من ســـالم ع ی م،م نون خوبم تو خوبی؟ســـالمتی وا  مشـــغوله درس و دانشـــگاه وامتحاناتم که به 

 .زودی شرو  میشه ببخشید واقعااگه زنگ ن دم

 آتنا مرسی منم خوبم .نه بابا این  ه حرفیه،موفق باشی انشاهللا

 من م نونم

 آتنا میگم سروه پنجم ش   یکاره ای؟؟

 من ام   م دقیق ن یدونم ولی احت ا  هیچ کارم

آتنا خ  خیلی خوبه،آخه پنجم تولده آریاس و میخوایم که ه گی سورپرای ش کنیم و فقط دخترا 

 و پسرا هستیم به بچه هام گفتم اونام موافقن تو و سرشین  ی؟ش اهم میاین؟؟

ســاله ســیاه میخوام نیام ایشــشــشــشــش یه جوری میگه میخوام ســورپرای ش کنم اه اهههههه صــد

 سالس آخه یکی نیست بگه واسه  شه مرده گنده هر سال هر سال تولد آخه؟؟؟؟4انگار بچه ی 

من ها؟باشه بهت خبرشو میدم تا از سرشینم بپرسم ببینم میاد یانه...حا  این دخترا و پسرا کیا 

 منظورته؟؟هستن؟؟بچه های خودمونو 

آتنا:آره بچه های خودمونم هســـــتن ولی از دوســـــتاو هم دانشـــــگاهی های آریا هم میان خ  پس 

 حت ا خبرم کن،کی بهم اطال  میدی؟

من آهان پس که اینطور،تاش  که سرشینم بیاد ازش بپرسم بعدش بالفاصله بهت زنگ می نم و 

 خبرشو میدم

 آتنا باشه پس فعال بای

 من خداحافخ

دی حا  کی 5خه اینم شـــد روز تو به دنیا اومدی؟؟؟عیناااا وقته امتحاناس تیشـــشـــشـــشـــشـــش آ

بره؟؟ن یدونم امتحان دارم یانه؟؟؟اصـــال اگه بریم  ی بپوشـــم؟؟؟اصـــال اینارو بیخیال  ی واســـش 



این ه ه ســوالو کی هســت جواب بدهههه؟؟؟؟بیخیاله ســوا تم شــدم و دوباره شــرو   ��بگیریم؟؟

اعتی درس خوندم که دیگه خســته شــدم گردنم درد گرفت اینقدر که ســ2کردم به درس خوندم یه 

 سرم خم بوده روی ج وه ها
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دیگه درس خوندن بسه رفتم بیرون از اتاق که دیدم باباداره اخبار نگاه میکنه و مامانم داشت غذا 

اتاقش بود رفتم دره اتاقشــــوو برای یه بارم که شــــده در زدم که درســــت میکرد ســــرشــــینم که توی 

  گفت بیا تو

 منم رفتم تو که دیدم سرشین با تعج  نگام میکنه خخخخد بچم تعج  کرده که من درزدم

 گفت:وا عجباااااا تو در زدنم بلدی؟

تولده دی باشـــــه 5من با اجازه ی شـــــوما بله،امروز آتنا زنگ زد گفت که  ند شـــــ  دیگه که ه ون

آریاس و منو تو هم دعوتیم گفت که بچه های خودمون و دوســــــتاو هم دانشــــــگاهی های آریا هم 

هســـتن کال تو مه ونی دخترا و پســـرا هســـتن منم هیچ جوابی بهش ندادم گفتم ب ار به ســـرشـــین 

 بگم بعد خبر  میکنم،حا   یکار کنیم؟بریم یانه؟

ه  ون پارسال اگه یاد  باشه من سرکار بودم سرشین گفت عهههه وا  ن یدونم اگه نریم که زشت

و مامان و باباهم که رفته بودن تهران نشــــد که بریم اگه امســــالم نریم دیگه خیلی زشــــت میشــــه 

 بنظره تو بریم یانه؟

 تو دلم گفتم معلومه که نظرم منفیه و اصال دوست ندارم بیام بخاطر رفتای ضدو نقیضه آریا

 بخاطر ه ین شونه ای با  انداختم و گفتم ن یدونم ��گفت کهاما ن یشد که اینارو پیشه کسی 

 سرشین بهش زنگ ب ن بگو که میایم

 وااااای خدا نهههههههه

 گفتم گه یعنی تو کیلینیک ن یری؟؟کار نداری؟

  گفت واه سروه خ  نه ندارم حت ا که دارم میگم برو زنگ ب ن

 من ه ینطوری گفتم شاید کاری داشته باشی

 و که کاری نداری ها؟درسی امتحانی  ی ی؟سرشین گفت ت

 دی شرو  میشه7گفتم  نه من امتحانام از



 سرشین خوبه خ  پس برو بهش زنگ ب ن و بگو که میایم

بوق برداشـــت و 4با ناراحتی رفتم ســـ ت اتاقه خودم و گوشـــیو برداشـــتم و زنگ زدم به آتنا بعد از 

بی؟ا ن از ســـرشـــین پرســـیدم گفت که میایم قبل اینکه اون حرف ب نه من گفتم الو ســـالم آتنا خو

 دوتامون فقط یه  ی ی از  ه ساعتی شرو  میشه؟

یهودیدم یه صــــدای بم و مردونه گفت ســــالم ســــروه خانوم، خوبی شــــ ا؟؟یه نفس بگیر ب ار ماهم 

 حرف ب نیم خ ،جریان  یه؟جایی میخواید برید؟

رو بشــــنوم به تته پته افتاده بودم من که اصــــال انتظار نداشــــتم که بجای صــــدای آتنا صــــدای آریا 

 .گفتم ام م  ی ه ااااا س س سالم آتنا کوش؟؟میشه گوشیو بدی به آتنا،من با خودش کار دارم

گفت:دســــــتش بنده بخاطر ه ین گفت به من که گوشــــــیو بردارم میخوای کاره تو بگو من بهش 

 میگم

  ست بگو که بهم زنگ ب نهاز اون حالت منگی دراومدم و گفتم نه هر وقت کارش ت وم شدوتون

 گفت باشه بهش میگم خ  دیگه من کار دارم باید برم ش  خوش

من خداحافخ...این داره حرم منو درمیاره که یعنی اصــال تو مهم نیســتی و حوصــله ی حرف زدن 

 باتورو ندارم پس زودتر مطلبو کوتاه کن پسره ی نکبتایش ایشششش

شـــــدو بنده صـــــورتم با دراتاق یکی شـــــد آییییی خدا بگم خواســـــتم از اتاق برم بیرون که یهو درباز 

 یکار  کنه کی بود این؟که اینطوری درو باز کرد وااااااای دماغم خداااااایا خون دماغ شـــــــدم من 

خیلی دماغم حســاس بود یه ضــربه ی کو یک بهش میخورد یا ســرمو زیاد پایین نگه دارم ســریع 

ا!!!! اونی که اومده بود توی اتاق ســرشــین بود خون دماغ میشــم حا  خوبه دماغم ع لی نیســت ه

گفت وای ببخشید سروه ن یدونستم پشت دری و نگاهی بهم انداخت و وقتی دید که خون دماغ 

شـــدم گفت وای خون دماغ شـــدی؟؟و دســـت و گرفت و تند تند برد تو دســـتشـــویی و گفت که:بیا 

 یی ناراحت بوداینجا سرو صورتو بشور ه ش خونی شده ببخشید واقعا و یه جورا

دره ون حینی که داشتم سر و رومو میشستم گفتم نه بابا عذرخواهیت واسه  یه؟تو که میدونی 

من زود خون دماغ میشــــــم ا نم که  ی ی نشــــــده ا ن ت وم میشــــــه و خونش بند میاد...و بعد 

صــورت و خشــک کردمو یه دســت ال گرفتم جلوی دماغم و رفتم تو اتاق و ســرشــینو صــدازدم خوبه 

زود خونه دماغم بند اومد و دســـت الو پر  کردم که ســـرشـــین بیشـــتر از این نگران نباشـــه و عذاب 

 وجدان هم نگیره
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سرشین گفت:با هر کدوم که راحت تری  ون لباست کرمی داره کفش کرمیا  بهتره خیلی معلوم 

 نیست

  تــااون موقع بــه یــه نتیجــه ای میرســــــم خــ  دیگــه من رفتم تو اتــاقم بــه کــارام من بــاشــــــــه حــا

 برسم...گفت باشه برو،لطفا دروهم پشت سر  ببند

رفتم بیرون و درو بستم و رفتم توی اتاقه خودم و نگاهی انداختم به  ب هام ببینم که رنگ سب  و 

م نگاهی به ســـــــاعت انداختم که دیدم کرمی دارم یا نه که دیدم آره دارم خیلی خوبه  ب هم دار 

شـــبه وای خدا هنوز زود بود  قدر دیر میگذره رفتم یه ســـر زدم به مامان و بابا که 9دیگه ســـاعتای

بابا داشت  ند تا پرونده رو که از اداره آورده بود بررسی میکرد مامان هم داشت فیلم نگاه میکرد 

ال میاری مادر؟)یه بار یه جایی خوندم گفته تا منو دید گفت ســــــروه جان اون میوه رو از توی یخچ

بود که من از ترســـم ه ش تو خونه دراز کشـــم  ون تا منو میبینن میگن آب بده کنترل بده  ایی 

 (��تا کار ردیف میکنن که انجام بدم30بیار دقیقا منم اینجوریم از کنار خانوادم که رد میشم 

 من باشه مامان

ظرفو بردم از میوه های زمستون خوشم ن یاد ون تنو  ندارن  رفت و میوه هارو شستم و  یدم تو

ولی میوه های تابســتون ه ش تنوعه ســرشــینو صــدا زدم که بیاد میوه بخوره و منم مشــغوله فیلم 

نگاه کردن شــدم با مامان به به  ه فیل ه قشــنگی بود ولی اســ شــو ن یدونم نپرســید ازم هااااا!!!! 

میرفت اســـ شـــو ببینم خیلی کم پیش میاد اســـ ه فیل ارو هم ه یشـــه فیل یو نگاه میکردم یادم 

نگاه کنم ببینم  ه فیل ی بوده...خیلی فیل ه ســــــین اییه طو نی ای بود بهد از اینکه ت وم شــــــد 

ع م و ج م کردم که برم بخوابم دیگه  ون خیلی خوابم میومد واین یه جورایی عجی  بود آخه 

ابم ن یبره به ه گی شــــــ  بخیر گفت و و رفتم شــــــ  بیدارم و خو1-12من ه یشــــــه تا ســــــاعتای

خوابیدم  ون فردا کار دارم یکم واســه گواهینامه باید برم  بت نام کنم و از صــبح تا ظهرش هم که 

  کالس دارم پس ا ن بخوابم حداقل صبح زودتر بیدارمیشم
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 شد رو به سرشین گفتم اومدی تو اتاق کاری داشتی؟سرشین وارد اتاق 



 گفت آره خواستم ببینم زنگ زدی به آتنا گفتی  ه ساعتی شرو  میشه؟

گفتم زنگ زدم اما آریا برداشـــــت و گفت که آتنا دســـــتش بنده و گفتم که بهش بگه که بعدا بهم 

 زنگ ب نه

 سرشین گفت باشه پس حت ا ازش ساعتو بپرس اگه زنگ زد

 ،اینارو ول کن  ی بپوشیم؟؟؟اصال کادو  ی بگیریم براش؟؟من باشه

 گفت دقیقا ا ن خواستم بگم ن یدونم  ی بپوشیم

 من منم ن یدونم ب ار یه زنگ ب نم به هلنا بببنم اونا  ی میپوشن

 سرشین آره زنگ ب ن بپرس ازشون

گفت به بههههه  گوشـــــی و ور داشـــــت و زنگ زدم به هلنا هنوز بوق اولو نخورده بود که برداشـــــت و

 سالم سروه جونی  طوری؟ه ین ا ن میخواستم بهت زنگ ب نم

 من سالم و درود هلی خانوم مرسی تو خوبی؟

 هلنا مرسی منم خوبم  ه خبر؟

 من سالمتی،میگ ا ش اهم تولده آریا دعوتین؟ ی میپوشین؟

ه احت ال زیاد یه هلناگفت آره ماهم میایم یه لباس مشکی کوتاه دارم اونو میپوشم من سلناهم ب

 لباس بادمجونی کوتاه داره اونو میپوشه،ش ا  ی میپوشین؟

 من ما هنوزمعلوم نیست  ی بپوشیم ولی ماهم به احت اله زیاد لباس کوتاه بپوشیم

 هلنا آره لباس کوتاه بهتره واسه تولدش ام کوتاه بپوشین

  من آره دیگه حا  یه کاریش میکنیم خ  ع یرم م اح ت نشم

 نه بابا این حرفا  یه مراح ی خ  سالم برسون به بقیه خداحافخهلنا 

من ســالمت باشــی خدانگهدار و گوشــیو قطع کردم و روبه ســرشــین گفتم که میگه خودم یه لباس 

مشـــکیه کوتاه میپوشـــم و ســـلنا هم یه لباس بادمجونیه کوتاه داره اونو میپوشـــه ،ماهم لباس کوتاه 

 بپوشیم دیگه؟؟

ه مام لباس کوتاه میپوشــیم و بلند شــدو گفت من برم یه ســری به لباســام ســرشــین گفت آره دیگ

ب نم توام تو لباســـــا  بگرد که یه  ی ه مناســـــ  پیداکنی و بعد از اتاق بیرون رفت...رفتم ســـــراغه 

ســـــــاعــت گشــــــتن یــه لبــاس ســــــب ه تیره 1ک ــدم و ه ــه ی لبــاســـــــامو زیرو روکردم آخرش بعــداز

لندبود ویه هاله های کرم رنگی بود و روی قســ ته ســینش )یاســب ارتشــی(کوتاه که آســتیناش هم ب

ســــنگ دوزیه خوشــــگلی شــــده بود و از تو ک د درآوردم ا ن که فکر میکنم واســــه یه مراســــ ی)که 



دقیقا یادم ن یاد مراســ ه کی بود و  ی بود؟؟؟(خریدم که ن یدونم  را نپوشــیدمش.لباســ و بردم 

فتم سرشین ببین این خوبه؟؟؟و دنبال سرشین که نشون سرشین بدم بدون درزدن وارد شدمو گ

گشـتم که دیدم تا ک ر تو ک ده گفتم سـرشـین میشـه یه لحظه بیای بیرون...از تو ک د گفت باشـه 

یه لحظه وایســــــاو بعداز  ند دقیقه اومد بیرون و یه لباس طوســــــی و مشــــــکی دســــــتش بود که 

 دآستینش بلند بود روبه من گفت این خوبه و به لباسش اشاره کر 

گفتم آره خیلی خوبه ه ینو بپوش  ون آســــــتین داره ماله من  ی؟این خوبه و منم ماله خودمو 

  نشونش دادم

 که سرشینم گفت آره قشنگه توام ه ینو بپوش  ه کفشی زیرش میپوشی؟؟

گفتم باشه پس ه ینو میپوشم یاکفش کرمی هام یا یه جفت از کفش مشکیام کدومشون بهتره 

 کرمیا خوبه  ون لباسم کرمی دارهبنظر ؟به نظره خودم 
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دی بود و فردا تولده جناب آریاخان بود حوصـــله ندارم برم اصـــالاااا تازه  ی پدرا و مادرا هم 4امروز

و ب رگترا نباشــــن  نیســــتن مامان و بابای آریا و آتنا هم میان خونه ی ما که تولد خونه ی اونا باشــــه

خاب توســـر  آتنا واســـه ســـورپرای   خ  آخه یکی نیســـت بگه دیگه  یکار به مادرو پدر  و کال 

امروز باید بریم واسه آریا کادو بخریم آقا توجه کردین واقعا کادو  ♀��ب رگترا داشتی خ ؟؟؟وااااییی

  واســـه آریا خان خریدن واســـه مردا  قدر ســـخته؟؟؟؟؟نه خدایی توجه کردین؟؟نه میشـــه تیشـــر 

گرفت آخه خیلی کادوی مسـخره ایه پیراهنم که اصـال فکرشـو نکن ک ربندم که ن یشـه شـلوارم که 

من  ه میدونم  ه اندازه ایه و  ه مدلی دوســــــت داره و تنها گ ینه ی م کن عطره که اونم حا  

که اونم  آخرش یه بویی انتخاب میکنیم خوبه باز امروز  هارشــــــنبس و من فقط یه کالس دارم

ظهره بقیه روزو بیکارم که بریم با سرشین بگردیم یه عطره خوب پیدا کنیم...واسه تولد به مامان و 

بابا گفتیم که اولش یکم مخالفت کردن و گفتن نه نرین اگه فقط دخترا و پســــــرای خودمون بودن 

اما زود  عی  نداشــــت اما بعد از کلی اصــــرارکردن و فک خســــته کردن آخرش قبول کردن که بریم

بود و شـــام میدادن خدایی منو یاده مراســـ ه عقدوعروســـی میندازه این 7برگردیم مه ونی ســـاعت

کاراشـــــون مثالاگه خانوادگی تولد میگرفت ن یشـــــد؟؟من از روزی که مارو واســـــه تولده آریا دعو  

هستن  کردن فقط دارم غرغر میکنم که  را این طوریه  را این ساعته  را این مدلیه  را این آدما



بعد از کالســـم منو ســـرشـــین رفتیم بازارو یه ادکلن مردونه واســـه آریا ...خداوکیلی توجه کردین؟؟؟

گرفتیم و ه ونجا گفتیم کادو پیچش کنن...با خره روزه تولد جناب آریا فرا رســــــید از صــــــبح که 

اتفاق  پاشــدم دل و دماغ هیچی و نداشــتم و یه جورایی دلهره داشــتم احســاس میکردم که قراره یه

بد بیفته ن یدونم  را انشــاهللا که من اشــتباه کنم و هیچ جوره اتفاقی واســه کســی نیفته لباســاو 

وسایلی که واسه امش   زم داشت و کنار گذاشتم و تص یم گرفتم که کفشای کرمی و بپوشم به 

ســــب ه و  خاطر اینکه از فکره ابن دلشــــوره و دلهره بیرون بیام خودمو مشــــغوله  ب زدن کردم  که

کرمی و انتخاب کردم و روی ناخنامم نگین ناخن گذاشتم که خیلی خوشگل شد اینقدر که با دقته 

کامل مشـــــغوله  ب زدن بودم و ت رک  کرده بودم که به کل دلشـــــوره ای رو که داشـــــت و یادم رفت 

م خدارو شکررر...اهههههههه  را ساعت ن یگذره آخه از صبح که پاشدم هی دوره خودم میچرخ

حوصـــلم ســـررفت ناهارخوردم و نیم ســـاعت بع از ناهار گرفتم خوابیدم با خره خوابیدن از بیکاری 

کی  4بهتر بود که...با صــدا زدنای ســرشــین از خواب بیدارشــدم ســروه پاشــو پاشــووو دیگه ســاعت

 میخوای آماده شـــــی؟؟با توام..یه ری  داشـــــت صـــــدام میکردو حرف می د عینه مامانههههههه ها

هر  ی فکر میکنم ن یشــــــه پیش این خوابید به اجبار از خواب بیدارشــــــدم و تو تختم  اهههه��

نشــــســــتم و مثل منگال به ســــرشــــین نگاه کردم که داشــــت میومدو میرفت نگاهی بهم انداخت و 

گفت  را اینجوری نگاه میکنی؟پاشـــــو دیگه خ  دیر میشـــــه تا آماده شـــــیم و بریم اونجا تازه آتنا 

  تر بیاین یه آبی ب ن به سرو صورتت و بیازودحاضر شوگفته ش ا یه ساعت زود

من با ه ون منگی خودم گفتم باشـــــــه حا  زوده )کالمن عادت ه تا نددقیه بعدازاینکه ازخواب 

  (بیدارمیشم منگ می ن و هیچی حالیم ن یشه

اونجا 6ســــرشــــین گفت دارم میگم دیره ســــاعت  هاره اونوقت تو داری میگی حا  فعال زوده باید 

 !!!!باشیم ها

من باشــــــه بابا اههههه ا ن آماده میشــــــم و بعداز دوســــــه دقیقه که از اون حالت منگی دراومدم 

  پاشدم دستو رو مو شستم و رفتم پشت می ه آرایشم نشستم و شرو  کردم به آماده شدن
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و حرکت کردیم به ســ ت خونه ی آریا اینا تولد ه ون خونه ی 6اعتدوتامون آماده شــدیم راس ســ

خودشـون بود خونه ی ب رگه ویالیی داشـتن که خیلی وقته توش زندگی میکنن به مقصـد رسـیدیم 



ماشـــینو دمه در پارب کردیم ماشـــینه بقیه هم بودســـامیو میالد و مهراد هم بود پس یعنی ه گی 

خونه رفتیم و زنگ زدیم درو باز کردن و وقتی وارد حیاز زودتر از ما اومده بودن به ســــــ ت دره 

شــدیم ه ه ی بچه ها اومدن دمه در و خوشــامد گفتن و ســالم و احوار پرســی هم کردیم روشــا یه 

لباس آبیه فیروزه ای پوشــــــیده بودو موهاشــــــو از کنار بافت زده بود ن یدونم  ه نو  بافتی بود اما 

ش ازجلو کوتاه بود و از پشت دنباله داشت وآستیناش قشنگ بود خیلی خوشگل بود درکل لباس

سه ربع بود سلناهم یه لباس بادمجونی پوشیده بودو موهاشو فر کرده بود و هلناهم یه لباس ش  

مشکی پوشیده بود واونم موهاشو فرکرده بود و اماااا آتنا اووووو  قدر خوشگل شده بود انگار رفته 

ینیون بســــته بود ســــامی و میالد و مهراد هم کت و شــــلوار بود آرایشــــگاه فکر کنم  ون موها شــــ

پوشــــیده بودن تخخخخخد یاده مراســــم عقدو عروســــی میفتم خداوکیلی ه ه مرت  و شــــیک و 

منو ســــرشــــینم موهامونوباز گذاشــــته بودیم  ون موهامون خدادادی صــــاف و لخت بود وارد  پیک

نک از ســـــقف آوی ون شـــــده بود و یه خونه شـــــدیم که دیدم به بهههه  ه کردن اینا یه عال ه بادک

ریســـــه های رنگی رنگی هم به هم وصـــــل کردن خیلی قشـــــنگ بود و صـــــندلی  یده بودن و مبل 

هاشونو برداشته بودن درکل خیلی خوب بود خونشون دوبلکس بود رفتیم طبقه ی با  ولباسامونو 

بود که ه ه 8ن ساعتایتوی اتاق آتنا عوک کردیم و برگشتیم....دیگه کم کم مه ونا داشتن میومد

میومد عج  9نفری بودیم هنوز آریا نیومده بود ســـــــاعتای 35-30ی مه ونا اومدن و یه جورایی 

دوسـتایی داشـت هاااا  ه دختراو پسـرایی بودن یکی دوتا از دخترا خیلی جلف بودن و لباسـای بد 

  و موهاشــو زرد و باز پوشــیده بودن یکیشــون یه لباس قرم  کوتاهه تنگ پوشــیده بودبدون ســاپور 

کرده بود یه ریل  قرم  زده بود و آرایشــه ضــایع و م خرف کرده بود و ه شــم آوی ون یه پســری بود 

جال  اینجاس اصــال پســره بهش اه یت ن یداد و داشــت با دوســتاش حرف می د منو ســرشــین و 

ه ون هلناوسلنا وروشا پیشه هم نشسته بودیم وبقیه وسط بودن داشتن میرقصیدن من فعال که 

موقع روشــا گفت بیاین ماهم بریم برقصــیم عیبه بعد آتنا ناراحت میشــه ...دیدیم حرفش درســته 

بخاطره ین رفتیم وسـط و رقصـیدیم من با هلنا و سـرشـین با سـلنا و روشـا با آتنا خدایی آهنگش 

قشــــــنگ بود تقویم شــــــ ســــــی از پدرام پالی  بود درحال رقصــــــیدن بودیم که آتنا با صــــــدای بلند 

 نه هاس که آریا بیاد...قرار بود که برقاو آهنگو خاموش کنیم که نفه ه و ســــــورپرای شـــــــه گفت ا

ماشــــــینامونم قبل اومدن آریا بردیم دورتر از خونشــــــون پارب کردیم که شــــــک نکنه...ه ه ی برقا 

خاموش شدوه گی آماده ی جیغ کشیدن بودیم که بعداز دقایقی آریا وارد شد و بلندگفت عهههه 

نیست؟؟؟ یعنی  ی؟؟و رفت که برقارو روشن کنه که ه ه باهم جیغ و دست و سو  کسی خونه 



زدیم و بعضــــیاهم برف شــــادی وب   شــــادی روســــرش خالی میکردن بیچاره آریا زهره ترب شــــد 

تاسکته ی خیف رد میکرده ه بهش تبریک گفتن و 3خدایی قیافش دیدنی بودهرکی دیگه ام بود

 تبریک گفتم منم رفتم جلو وباهاش دست دادم و
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ه ه ی برقا خاموش فقط رقص نورو و  مپ های هالوین گوشـــه ی ســـالن روشـــن بودن ه گی اون 

وســـط داشـــتن میرقصـــیدن که ولی من نشـــســـته بودم و داشـــتم به بقیه نگاه میکردن که یهو آریا 

ر میدی؟ و دســــتشــــو به ســــ تم دراز کرد منم دیدم ضــــایعس که نرم اومدو گفت:بانوی زیبا افتخا

دســـتشـــو دراز کرده و بعضـــی از دخترا و پســـراهم داشـــتن نگاه میکردن بخاطر ه ین منم دســـت و 

گذاشتم تو دستشو رفتیم وسط و شرو  کردیم به رقصیدن یکی دوتا آهنگ رد شدو ه ونطور ما 

من با  �� آهنگه عوک شدو برای رقص دونفره بود روبه روی هم درحال رقصیدن بودیم که یهوووو

این برقصــم او  اینکه دوســت ندارم با هاش برقصــم و دوما آقا من خیلی خوب بلد نیســتم دونفره 

وای خدا  را آهنگه عوک شـد؟؟؟ ه غلطی کردم اومدم وسـط ه ینطوری تواون نور کم ��برقصـم

برد گذاشــت روی شــونش و دســته خودشــو  داشــتم به قیافه ی جذابه آریا نگاه میکردم که دســت و

هم گذاشــــت دور ک رم و یه لبخنده دندون ن ا به روم زد من عین مجســــ ه فقط وایســــاده بودم و 

نگــاش میکردم وااااااااییییییی خــدااااااا فــاصــــــل ون خیلی کم بود بــا هم میلی تری بود و این یــه 

وســطای آهنگ یهو آریا ســرشــو جورایی منو اذیت میکرد با جبار مشــغول رقصــیدن باهاش شــدم 

 آورد ن دیک گوشم و گفت  ی شدی امش  قصده جون و کردی؟

 قیافه ی من اون وقع دیدنی بود

 گفتم قصده جونت؟؟؟واضح حرف ب ن ن یفه م واقعا

 خندیدو گفت یعنی تو ن یفه ی من از  ی دارم حرف می نم؟؟

  ه علت؟؟؟ه یون میگه  را این؟واقعا ن یفه دم  ی داره میگه؟قصده جونشو کردم من آخه به 

 من نه واقعا ن یفه م منظورتو

گفت خ  عی  نداره ب ار برا  میگم ب ار که بگم بلکه این دله صـــــــاح  مرده آروم بگیره یکم و 

ســـرشـــو آورد ن دیکتر از این حرکتش داشـــتم به شـــد  اذیت میشـــدم بخاطره ه ین یکم خودمو 

ساله که عاشقت شدم اما هیچی 3حرف زدن من  عق  کشیدم ونفسشو دادبیرون وشرو  کرد به



از حســــــم به کســــــی نگفتم ن یدونم تو  را منو ن یبینی اما دیگه تح ل ندارم تا  قدر دم ن نم 

احساس و؟؟تاکی ببینم که تو با سامی گرم میگیری و هیجی نگم؟؟فقط سامی برا  مه ه من این 

ام نشــــــه اما دیگه بســــــه ن یتونم وســــــط هیچم خیلی جلوی خودمو گرفتم که با تو و ســــــامی دعو

ن یدونم  را بین این ه ه دخترم دلم پیش تو گیر کرده اوایل که به حســـــم پی برده بودم با خودم 

گفتم بابا آریا عشــــق الکیه زود فراموش میکنی ه ه  یو عشــــق فقط ماله تو فیل ا و توی رماناس 

فراموشــت کنم هرکاری کردم نشــد اصــال عشــق وجود نداره تا اینکه دیدم اصــال ن یتونم هیچ جوره 

که نشـــد یه ماه از خونه رفتم بلکم با خودم و این حســـه عشـــقه لعنتی کنار بیام که آخرش بازهم 

تصــــــویر  جلوی  شــــــ ام جون واســـــــه اینکه یه لحظه از فکره تو بیرون بیام اما موفق نشـــــــدم 

ه عشـــقم اعتراف کردم ن یدونم  را واقعا؟ولی از  یه ســـوال دارم میگرفت.حا  من بعداز ســـالها ب

آیا تو حســــــی به من داری؟خواهش میکنم از  نگو نه که نابود میشــــــم میشــــــکنم ...بگو که توام 

 دوسم داری؟

 ی میتونســــــتم بگم در مقابل این ه ه حرف؟؟؟واقعا زبونم بند اومده بود در عجبم که  طور از 

آخه من؟؟ ی میگفتم بهش؟؟؟؟؟؟؟خدایاااااا دل شــکســتن تاوان  ســال پیش عاشــقم شــده  را3

داره ن یخوام دله آریا رو بشکنم اما ن یتون م که به دروغ بگم آره حسی نسبت بهت دارم...نگاهی 

به آریا انداختم که منتظر داشت نگام میکرد ای خدااااا  ی بهش بگم؟؟؟...با جون کندن و عذاب 

تا تون مثل برادرای نداشـــــته ی من می ونین و 4می و میالدو مهرادهروجدان فراوان گفتم تو و ســـــا

واقعا هیچ حســی نه نســبت به تو ونه اون یکیا ندارم فقط مثل برادر دوســتون دارم از من نخواه که 

یه جوره دیگه دوست داشته باشم  ون ن یتونم و ن یخوام واقعا متاسفم از اینکه این حرفا روزدم 

یا رو نداشــــــتم اما اینا واقعیته و  باید باهاش کنار بیای...تح له این جوه ســــــنگینو و نگاهای آر

خواســـتم برم که دســـت و گرفت و گفت یعنی تو دوســـم نداری؟؟؟یعنی و بقیه ی ج له شـــو ادامه 

نداد و بعداز  ند لحظه گفت من  یکار کنم با این عشــــــقه یه طرفه؟؟؟من دســـــــت از ســــــر  

تا تورو عاشــقه خودم نکنم ول کنت نیســتم شــبوروزتو از  برن یدارم کاری میکنم که عاشــقم شــی 

که تو شــــــبو روزمو ازم گرفتی و خوابو از  یاد ه ونطور  به  شــــــ ا  ن کاری میکنم خواب  میگیرم 

 شــــــ ام ربودی)نگاهش از اون حالت غ گینی دراومده بود و حا  مثل یه ببر زخ ی و عصــــــبانی 

 (رسیدم واقعانگام میکرد،یه لحظه از حرفاشو و از تهدیداش ت

منم خودمو نباختم و مثل خودش عصــــــبی و ولی یواش گفتم توخیلی بیجا میکنی..به جهنم که 

عاشــقم شــدی به درب که عشــقت یه طرفس مگه تقصــیره منه که تو عاشــقم شــدی  را یه جوری 



یه پوزخند گفتم آفرین ســــــعیه  با به توبدهکارم و تو ازم طل  داری؟و  که انگار من  حرف می نی 

بکن از هیج تالشــی دریغ نکنی و دســت و محکم از توی دســتش کشــیدم بیرون...واااای این  خودتو

  ی میگفت؟؟؟
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روانی شـــــده پســـــره ی اح ق ولی تا حا  آربا رو اینجوری ندیده بودم خدایی آخه یه آدم  قدر بی 

ودش به جود بیاد مگه تقصـــیره منه که تورو دوســـت ندارم اصـــال  ون عقل و منطق عشـــق باید خ

این کارارو میکنه آدم ازش متفر میشه تا اینکه دوسش داشته باشه ازعصبانیت داشتم میلرزیدم 

دوسـت داشـتم خفش کنم  ه سـامی سـامی ام میکرد بیشـعور یکی نیسـت بگه آخه اح ق وقتی 

رو تشــــخیص ن یدی واســــه  ی دم از عشــــق و عاشــــقی  تو نگاهه یه خواهربه برادرو و یا برعکس

می نی؟؟؟موقع شام شد ه گی شام خوردیم البته که من دوقاشق بیشتر نتونستم بخورم با حرفای 

آریا به اندازه ی کافی ســیر شــدم.تشــکر کردمو بلند شــدم از ســره جام و رفتم تو حیاز که یکم قدم 

آریا خان فکر میکردم و اصـــــال حواســـــم به اطرافم ب نم ه ونطور درحال قدم زدن بودم و به حرفای 

نبود ع یقا توی فکر بودم که یهو دستی تکونم داد ترسیدم و خواستم جیغ ب نم که دیدم سامیه و 

گفت  را هر  ی صدا  میکنم جواب و ن یدی؟؟مشکلی پیش اومده؟؟؟و سوالی نگام کرد...منم 

مشــــــکل کجا بود؟یکم اعصــــــابم خرابه بابته ســــــعی کردم که ناراحتی و پنهون کنم وگفتم نه بابا 

امتحاناتم کالپشــته ســره ه ن و فورجه هم نداشــتیم و منم اصــالاااا درس نخوندم و آماده نیســتم 

برای امتحانا )درســـته خیلی دروغه  ر  و م خرفی بود اما باعث میشـــد که کســـی دیگه ســـوال 

مه فورجه ای که داشــــــتم صــــــبح تا پیچم نکنه(وگرنه هر کی ندونه خودم که میدونم من تو این ایا

ش  درس خوندم و کامالااا آماده ام برای امتحانا...سامی هم گفت آها عی  نداره انشاهللا موفق 

باشی...من م نون از ش ا برادر گفتم به سامی که بیابریم تو اونم موافقت کرد و باهم رفتیم تو که 

رنگاه کن تاجونت دربیادحســــــوده بدبخت نگاهه عصــــــبانیه آریا روی مادوتا  ابت موند اینقدرررر 

 شم ازش برداشتم و دنبال سامی رفتم و نشستم پیش بقیه دوست داشتم زود تر برم از اینجا 

حوصـــله ی آریا و حرفا و نگاهاشـــو نداشـــتم برای امشـــ  ظرفیتم تک یل بود واقعا...دوباره آهنگ 

ز مدتی که ن یدونم  قدر گذاشــــــتن و رقصــــــیدن و هر  ی گفتن که من برم برقصــــــم نرفتم بعد ا

گذشـــــت کیکو آوردن و کادوهارو باز میکردن یکی ســـــت ک ربندو کراوا  واســـــش گرفته بود یکی 



ســــاعت یکی مچ بند  رم و رســــید به کادوی ما که ادکلن بود و از ما تشــــکر کرد ولی من حتی یه 

خواهش میکنم خشـــــــکو خـــالی هم بهش نگفتم ولی بجـــاش ســـــــرشـــــــین گفـــت خواهش 

له....بعد از باز کردن ت وم کادوها و خوردن کیک قرار شـــــــد که بریم و هر ی هم که میکنم،ناقاب

اصـــــرار کردن و گفتن که فعال زوده ما واینســـــادیم و راه افتادیم به ســـــ ت خونه....بعد از ســـــالم و 

احوال پرســـی با مامان و بابا شـــ  بخیر بهشـــون گفتم و رفتم تو اتاقم که مثال بگیرم بخوابم البته 

دقیقه خوابم نبردبخاطر حرفای آریا اینقدر فکرکردم و  ی ای مختلف به  2:45ااا تا ســـــــاعتمثالا

 ....ذهنم رسید که آخرش با ه ار بدبختی خوابم برد

 به قلم  مریم شهسواری
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آریا عصــــــبانیم حدودا یک ماهی از اون تولده کوفتی و لعنتی میگذره و من به شــــــد  از دســــــته 

حرفاش حرف نبود که تهدید بود قبال مثل داداشــــم دوســــش داشــــتم اما حا  نه...ه ین طور روزا 

میگذشـــتن و من دیگه از فکره اون حرفای آریا بیرون اومدم که یه روزه ســـرده زمســـتونی نشـــســـته 

رداشت و بودم کنارشوفای و داشتم کتاب میخوندم که صدای تلفن خون ون اومد که مامان گوشیو ب

 گفت الو سالم بفرمایید؟

طرف که پشـــــــت خط بود ن یدونم  ی گفت و کی بود که مامان بعدش گفت عههه مریم جان 

 تویی؟ببخشید نشناختم.خود  خوبی؟خانواده خوبن؟

  ن یدونم  ی گفت که مامان در جواب____________________

  نتظرتونمگفت نه ع ی م  ه زح تی خوش اومدین پس من واسه فردا شام م

 داشتم از کنجکاوی جر واجر میشدم کی بود؟؟؟

مــامــان خواهش میکنم.. نــه حت ــا بــایــد شــــــــام تشــــــریف بیــاریــد..این حرفــا  یــه؟خیلی خوش 

 اومدین.خدانگهدار 

ه ون موقع که مامان خداحافظی کرد کتابو پر  کردمو فوری خودم و رســــــوندم به پذیرایی و از 

 گفت؟مامان پرسیدم:مامان کی بود؟ ی می

  مامان گفت زنع و مری ت بود گفت فرداش  شام میایم خونتون

  بلند گفتم  یییییییی؟؟؟؟ را آخه من تازه از فکره حرفاو تهدیداش بیرون اومده بودم

 مامان گفت عهههه سروه ترسیدم صداتو بیار پایین ببینم  را داد می نی؟



 نا واسه شاممن ام  م  ی ه مامان من فردا ش  مه ونم خونه ی  ی  ای

 مامان  ی  اینا؟؟؟ ی  اینا دیگه کیه؟

گفتم ام  م خونه ی ســــــح... نه خونه ی ســـــــامی اینا دعوتم دیروز قرار بوده برم اما انداخت ش 

فردا)مجبور بودم دروغ بگم  ون اصــــــالاااا دلم ن یخواســـــــت قیافه ی نکبته آریا رو ببینم بخاطر 

 (تی اونا هستن من نباشمه ین این دروغا رو سرهم کردم که فرداش  وق

 مامان گفت مط ئنی فرداش  سامی اینا خونن؟؟ولی من اینطور فکر ن یکنم هااا

 من خ  آره که خونن مگه میشه مه ون دعو  کنن ولی خونه نباشن؟توازکجا میدونی نیستن؟

 مامان گفت آخه مادرب رگه سلنااینا مریب بود رفتن شهرستان ه گی بهش سر ب نن

هه بدبخت شــــــدم  ه دروغی گفتم من  یکار کنم ا ن دقیقاااااا کاش ه ون اول وای نههههههه

میگفتم میخوام برم خونه ســحر اینا تا نصــفه رفتم ها ولی نگفتم؟؟؟ ه گرفتاری شــدیم هاااا یکی 

  نیست بگه گردنت خورد سروه اول ببین اونا هستن بعد دروغ سرهم کن

  یالد ومهراد اینا آخه با مهراد کار دارمگفتم عهههه خ  اشکال نداره میرم خونه ی م

مامان گفت واه ســـروه تو  را مشـــکوب می نی؟ه ش دنباله بهانه ای که فرداشـــ  نباشـــی.اتفاقی 

 افتاده؟

داشتم کم کم لو میدادم خودمو مامانم که خیلی تی ه ا نه هاس که بفه ه بخاطره ه ین گفتم نه 

 ور کنی هیچ مشکلی نیست من فرداخونه می ونمبابا اتفاق کدومه.اصال بخاطره اینکه تو با

  مامان گفت باشه ای گفت و رفت

از هر ی بد  بیادبه ســـر  میاد دروغ نیســـت واقعاااا من از آریا بدم میاد اونوقت اون فردا شـــ  

میخواد مثــل مجســــــ ــه ی ابوالهول روبـه روی منو بگیره اهههههههــه  قــدر من بـد شـــــــانســــــم 

رارسید رفتم تو اتاق تا با خودم کنار بیام  طور با آریا روبه روشم بعداز خدایاااااا....شبه مه ونی ف

یه عال ه فکر کردن به این نتیجه رســیدم که اصــال به روی مبارکه خودم نیارم و خودمو ب نم به اون 

 ...راه که مثال هیچ اتفاقی نیفتاده

م و فقط یه ریل  یه شــومی ه ســفید مشــکی و یه شــلوار مشــکی پوشــیدم و موهامم از پشــت بســت

کالباسی زدم که اصال معلوم نبود... با خره رسیدن با زنع و وع و آتنا به گرمی احوال پرسی کردم 

اما با آریا خیلی سرد رفتار کردم اینقدر سرد که قبال بهش دست میدادم این سری دست دراز کرد 

یلی برام من بهش دســـــــت ندادم و اون هم ضـــــــایع شـــــــد هم عصــــــبانینه انگار عصــــــبانیتش خ

مه ه...ه ینجوری ه گی نشــــســــته بودیم پیش هم که ن یدونم  را آریا ه ش نیشــــش باز بود 



بسم هللا...بعداز شام باباو ع و رضا و مامان و زنع و به صور  جداگانه و دور از هم نشسته بودن 

و داشــــــتن حرف می دن واقعا ن یدونم دارن راجع به  ی حرف می نن ولی هر ی هســـــــت خیلی 

کن ه ینطور نگاهم در نوســـان بودکه اومدم برگردم برم تو اتاق که نگاهم افتاد به آریا  ه با مشـــکو

غرور نگاه میکرد یه پوزخند زدو یه ابروشــو داد با  منم یه پوزخند بهش زدمو رومو ازش برگردوندم 

نا  که آت نا  تاق پیشـــــــه ســــــرشــــــین و آت یا میادرفتم تو ا به آر عا کل ه ی نکبت خیلی  نکبت واق

 پرسید سروه رمانتو به  اپ رسوندی؟

  من:نه فعال یکم از کاراش مونده

 آهان حت ا کارای  اپشو زودتر انجام بده حیفه  اپ نشه

  من:آره انجام میدم
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رضا متوقفم کرد که داشت  یکم دیگه حرف زدیم و منم اومدم برم که میوه بیارم که یهو صدای ع و

به بابا اینا میگفت پس به سروه جان بگی که آمادگی داشته باشه واسه هفته ی بعد ما میایم که 

آریا و سروه سنگاشونو باهم وابکنن که اگر به نتیجه ای رسیدن که خداروشکردیگه قرارو مدارهارو 

جا میاریم و عروســــــی رو می   به  تا بعد اینکه درس و تنظیم میکنیم و رســــــم و رســــــوماتو  اریم 

دانشــگاهش ت وم شــه انشــالله اگرم نه که تقدیرشــون هر ی باشــه ه ون میشــه... جلوی در اتاق 

جسبیده بودم که کسی منو نبینه یعنی  ی؟؟؟؟ ی داشتن واسه خوشون میبردین و میدوختن؟ 

  ه خبره؟ را مامان و بابا هیچی ن یگن؟ ل شدن فکر کنم؟

رف ها عصــبانی شــدم وضــربانه قلبم رو ه ار بود به خاطر ه ین دســت و به خیلی از شــنیدن این ح

دیوار گرفتم و یواش یواش رفتم ســـ ته اتاقه خودم که کســـی منو ندید ون ه ه حواســـشـــون پرته 

که میخوان بیان  تاق و گفت  مان منو صـــــــدازد تو ا ما  ی ای دیگه بود...اون شـــــــ  گذشـــــــت و 

 و اتفاقی شنیدم و  را اونا هیچی نگفتن؟؟؟خواستگاری منم گفتم که ه ه ی حرفاشون

مامان گفت واه ســــــروه این  ه حرفیه  را بچه بازی در میاری؟اونا گفتن اجازه میخوان که فقط 

 بیان واسه خواستگاری ما که نگفتیم حت ا بگو بله خوب فکراتو بکن آریا پسره بدی نیست

هیچ نتیجه ای نرسیدیم  ون ما  آره پسره بدی نیست پسره نکبتیه خالصه آخرش من مامان به

 بین حرفا من از اتاق رفتم بیرونو گفتم:دیگه ن یخوام راجع بش حرفی ب نم و بشنوم



قرار بودیکی دوهفته دیگه بیان... یه  ند روز بود که تصــــــ یم جدی گرفته بودم حت ااااا هر جور 

گیتار زدنو دوســت  شــده باید برم کالس گیتار  بت نام کنم ه ون کالســی که من عاشــقشــم خیلی

دارم اما وقت نشــده که برم تا حا  ولی این باردیگه حت یه....صــبح اللطلو  از خواب پاشــدم و بعد 

 از خوردن صبحانه آماده شدم که برم کالس گیتار  بت نام کنم

 مامان گفت سروه جان جایی داری میری؟؟

 من آره مامان میخوام برم کالس گیتار  بت نام کنم

کــاری میکنی ع ی ه دلم بی زح ــت تو کــه داری میری بیرون اومــدنی یکم آلو بگیر مــامــان خوب 

  میخوام امروز خورشت آلو درست کنم

 من باشه مامان هر ی دیگه  زم داشتی زنگ ب ن

 مامان:برو از تو کیفم پول بردار نکنه پولت کم بیاد

 من ن یخواد مامان دارم پول

خ  شـــــــاید ه ینه ی  بت نامت زیادتر از اون  ی ی که مامان نه دخترم لج نکن میدونم داری 

 فکرشو میکنی شد پوله بیشتری ه را  باشه که ضرر ن یکنی

 من حق باتوعه مامان.باشه

 رفتم تو اتاقو از تو کیفه مامان پول برداشتم و گفتم مامان برداشتم.خداحافخ فعال

 مامان به سالمت مواظ  خود  باش

ز خونه  ه هوای ســـردو خوبی من هوای ســـردو دوســـت داشـــتم...تا باشـــه ای گفت واومدم بیرون ا

سرکو ه رفت وتاکسی گرفتم و آدرسه جایی که میخواستم برمو دادم بهش و به خیابون و آدماش 

خیره شدم توی این هوای سرد خیلیا ه راه یارشون زیره یه  تر داشتن قدم می دن بعد از دقایقی 

ردمو راه افتادم به ســـ ت آموزشـــگاه موســـیقی رفتم پیشـــه رســـیدیم به مقصـــد کرایه رو پرداخت ک

منشی و گفتم سالم خانوم وقتتون بخیر من میخواستم کالس گیتار  بت نام کنم  ه روزایی و  ه 

 تایم های اینجا کالس گیتار برگ ار میشه؟؟

 هارشـــنبه(و تایم هاش رو -دوشـــنبه-خانوم منشـــی ســـالم ع یرم خوش اومدی،روزای زوج)شـــنبه

ه خداروشکرررر با کالسای دانشگاهم تداخل نداشت شهریه رو ه ین اول پرداخت کردم و گفت ک

اســ ه اســتادمم که پرســیدم آقای کیانیان بود اســ ه این اســتادو شــنیده بودم میگفتن خیلی عالی 

یادمیده به آدم و خیلی آقای خوش اخالقیه قرار شـــد که از شـــنبه من بیام کالس تشـــکر کردمو راه 

ســــ ت خونه دوســــت داشــــتم یه مقدار از راهو پیاده برم  ون هوا خیلی دلچســــ  بود  افتادم به



درســـــته ســـــرد بودو بارون میومد اما خیلی لذ  بخش بود قدم زدن توی این هوا تا یه جاییو پیاده 

 ........رفتم و از یه سوپر مارکت آلو واسه مامان خریدم و تاکسی گرفت و برگشتم خونه

 ریبه قلم  مریم شهسوا

_79_marysm_sh 
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امروز ظهر کالس گیتار داشتم و خیلی هم هیجان زده بودم برای کالس رفتن و اما امروز صبح قراره 

که با ســرشــین برم گیتار بخرم قرار بود یکی دوروز پیش برم که ه ش فکرم درگیر حرفای ع ورضــا 

دیم منو ســـرشـــین و راه افتادیم به ســـ ت مکانه مورد بود و نرفتم ولی امروز دیگه میرفتم آماده شـــ

نظر مــامــان امروز رفتــه بود خونــه ی یکی از دوســــــتــاش نرگس خــانوم کــه خیلی خــانومــه ع ی و 

مهربونیه..از ماشــین پیاده شــدیم و رفتیم توی یه مغازه ی ســاز فروشــی اوووووه  قدر ســازداشــت 

بلد نبودم گیتاراشــم خیلی خوشــگل خیلیییییی ســازای قشــنگ و عجیبی که من حتی اســ اشــونو 

بودن از ذوقه زیاد داشتم می ردم آخرش یه گیتار انتخاب کردم و با ساکه مخصوصش آوردمش تو 

ماشــین درش آورده بودمو الکی می دم و میخوندم و ســرشــینم فقط به من میخندید واقعانم خنده 

توی ماشــــینو دوباره برای  داشــــت قیافم دیدنی بود هااااا آخرش به خونه رســــیدیم ه ین ن ایشــــه

مامان اجرا کردم البته این بار بهتر بود  ون جا برای تکون خوردن بود و صـــــــداتو هم مینداختی 

روســر  خالصــه اینقدر داد زدم و آهنگای مســخره خوندم که دیگه گلوم گرفت و با خره بی خیال 

کالس و برم 4گیتارو خوانندگی شــــــدم و رفتم گذاشــــــت ش تو ســــــاکه مخصــــــوصــــــش تا ســــــاعت

ببرمش....بعد ناهار رفتم یه  ر  ب نم و سـاعتو گذاشـتم رو زنگ....اههههههههه لعنت به هر ی 

گوشـــیه لعنت به هر ی ســـاعته با صـــدای زنگ گوشـــیم از خواب بیدار که نه پریدم و رفتم یواش 

یواش آماده شدم یه پالتوی آجری پوشیدم با یه شلوار مشکی و یه شال زخیم زمستونه ی مشکی 

و آجری و پوتینامم که رنگه پالتوم بود با خوشحالی رفتم سراغه سرشین و گفتم که منو ببره کالس 

تا 3تا دختر و 4نفر بودیم 7و اونم بدون  ک و  انه منو برد....نشــســتم ســره کالس تا اســتاد بیاد 

یییی پسر بودیم منتظر بودیم که استاد بیاد که ه ون لحظه مردی وارد کالس شد که  هرش خیلی

مهربون بود موهای جوگندمی داشــت و قده متوســط که با لبخند گفت ســالم ع ی ان من محســن 

کیانیان هســــــتم از آشــــــنایی باهاتون خوشــــــبختم دونه دونه خودتونو معرفی کنید....دونه دونه 

دقیقه شــــرو  کرد به آموزش دادن اخالقشــــم عینه قیافش بود 5خودمونو معرفی کردیم که بعد از 



اون  ی ی که فکرشــــو بکنم تایم کالس گذشــــت اصــــالاااا خســــته کننده نبود برام جونم  زود تر از

  براتون بگه که جلسه ی اول به بهترین نحو م کن گذشت

رفتم خونه و تعریف کردم از استادمون گفتم که  قدر مرده ع ی  و شریفیه....بعد از شام رفتم تو 

م بدم اینقدر ت رین هارو انجام دادم تا قشـــنگ اون اتاقم تات رین هایی که اســـتاد گفته بود و انجا

 جوری که میخواستم شدبا خره

با رفتن به این کالس به کل آریا و خاندانشــــــو فراموش کردم  ه برســــــه به حرفاش و اون ماجرای 

  خواستگاری
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وله گیتارو کالسه گیتار شده بودم و خیلی گیتار زدن برام مهم روزی میشد که من مشغ10حدودای 

شده بود و البته ناگفته ن ونه که مرت  دانشگاه م میرفتم تا اینکه یه روز درحال رفتن به کالسه 

 گیتار بودم که ه ینکه خواستم واردآموزشگاه بشم یکی صدام زد

ی؟یه لحظه بیا بشـــین تو ماشـــین برگشـــتم ببینم کیه؟که دیدم آریاس گفت که ســـالم ســـروه خوب

کار  دارم...گفتم که من توی ماشـــینه تو ن یشـــنم ه ینجا کارتو بگو  ون عجله دارم ا ن کالســـم 

 شرو  میشم

 گفت نه اینجا ن یشه حرف زد این وسط بیا تو ماشین بشین.حق داری از دستم عصبانی باشی

 یگفتم گفتم ن یام یعنی ن یام.عههه  ه عج  حقو به من داد

  گفت خ  کالستو برو بعد کالس منتظرتم بیا که باهم حرف ب نیم

 گفتم واگر من نخوام باتو حرف ب نم  ی؟

  گفت اما باید یه حرفایی گفته بشه سروه خواهش میکنم

  دلم براش سوخت و گفتم حا  تا بعد کالس و منتظره جواب ن وندم و رفتم

تم از آقای کیانیان عذر خواهی کردم که با دقیقه تاخیر داشــــــ5باذهنی درگیر واردکالس شـــــــدم 

خوشـــــروییه ت ام جواب و دادو گفت خواهش میکنم دخترم ماهم منتظر  موندیم که بیای تا بعد 

 شرو  کنیم



اینقــدرذهنم درگیره این رفتــارو حرفــای آریــا بود کــه از آموزش هــای امروز هیچی نفه یــدم هر ی 

حرکا  دســت اســتاد ن یشــد که ن یشــد یعنی  ه میخواســتم ذهن و مت رک  کنم روی گفته ها و 

 .........کاری باهام داشت که دره آموزشگاه دنبالم اومده بود

کالس ت وم شـــدو از آموزشـــگاه اومدم بیرون که دیدم آریا تکیه داده بود به ماشـــینو به یه نقطه ی 

ا خونه نامعلوم خیره شـده بودرفتم پیشـش و گفتم خ  گوش میکنم گفت سـوارشـو میرسـون ت ت

  توراه حرفامو می نم

نشــســتم توی ماشــینو راه افتادیم به ســ ت خونه خیلی آروم میرفت شــرو  کردبه حرف زدن ببین 

سروه اول اینکه باید بگم من یه عذرخواهی بهت بدهکارم بابت اون ش  تولدواقعا اعصابم داغون 

ند رفتم و باها  بد بود  ون بایکی از کارکنای شـــــرکت دعوام شـــــده بودبخاطر ه ین اون شـــــ  ت

حرف زدم...من خانوادمو مجبور کردم که بیان خواسـتگاری ن یخوام از دسـتت بدم سـروه من واقعا 

عاشقتم و ن یخوام هیج جوره از دستت بدم و یه نفسه پرسوز کشید و گفت واقعا عشقه یه طرفه 

د به سینم ن ن سخته امامن بازهم تا آخره ع رم که شده عاشقانه عاشقت می ونم فقط دسته ر 

که داغون میشــــم نابود میشــــم.قول میدم بهترین زندگیو واســــت بســــازم هر ی تو بگی هر ی تو 

 بخوای فقط یه کالم بگو آره باهام می ونی

گفتم من اون شبو سعی کردم که فراموش کنم و اینکه آریا من شبه تولد  بهت گفتم که ن یتونم 

ق شـرو  بشـه مط ئن باش تا آخرش بدونه عشق بدون عشـق ازدواج کنم زندگی ای که بدون عشـ

خواهد بود و این عشــق دوطرفه ن یشــه از  خواهش میکنم اینو ازم نخواه که بهت جوابه بله بدم 

  ون اینطوری اونی که این وسط له میشه و عذاب میکشه منم

تغییر  گفت ســروه خوب فکراتو بکن جوابه آخرتو بهم بگو شــاید با فکر کردن بیشــتر بتونی جوابتو

  بدی

  گفتم نه من احتیاجی به فکر کردن بیشتر ندارم  ون از ه ون اولم جوابم منفی بوده و هست

 باصدای غ گین گفت ولی من بازم منتظره جوابت می ونم شاید نظر  عوک شد

گفتم آریا سختش نکن نه واسه من نه واسه خود  ب ار هرکی بره سیه خودش بخدا من اگه باتو 

بیام ج  زجر و بدبختی هیچی برا  ندارم تو هیچ جوره با من خوشـــبخت ن یشـــی زیره یه ســـقف 

  اینو بهت قول میدم

  رسیدم درخونه که گفت باشه فعال

  ازش خداحافظی کردم و رفتم خونه



دلم براش سوخت یه لحظه خیلی گناه داشت اما یکم ضدو نقیب بود رفتارش نه به اون ش  نه 

 ازم عذرخواهی کرد به ا ن....اما بابت اون ش 

 

 

 67پار 

قرار بود کـه آخره این هفتـه آریـا اینـا بیـان کـه یـه روز قبـل از زمـانی کـه معلوم کرده بودن واســـــــه 

خواســـــتگاری ع ورضـــــا زنگ بود به بابا و گفته بود که ببخشـــــید ن یتونیم بیایم آریا یه ماموریت 

راش پیش اومده انشــــاهللا وقتی برگشــــت م اح تون میشــــیم....منم خوشــــحال شــــدم یه فوری ب

جورایی از این خبر  ون واقعا ن یدونم  طوری با آریا روبه روشــــــم این آریا که من دیده بودم توی 

این یکی دوهفته خیلی تغییر کرده بود واقعااااا نه به اون شبه تولد و نه بعدش که اومدن خون ون 

اما هر  ی فکرمیکنم ن یتونم �� را اینقدرررر تغییر کرده شـــاید واقعا خاصـــیته عشـــقه ن یدونم

به آریا جوابه مثبت بدم  ون اینطوری اول و آخر خودم بدبخت میشم... ون زندگی که اولش بی 

عشق شرو  شه آخرشم بی عشق ت وم میشه که من اینو دوست ندارم....آریا آرزوی هر دختریه 

 یتونم اینو بپذیرم که بدون عشــــــق ازدواج کنم و عشــــــقه بد از ازدواجم که ه ش اما واقعا من ن

 ....حرفه و الکیه

 ماه بعد1

یک ماهه که گذشـــته اما هیچ خبری از ع ورضـــا اینا نیســـت بابا  ون نگران شـــده بود یکی دوبار 

 زنــگ زد بــه ع ورضــــــــا اینــا کــه گفتن کــه هنوز آریــا از مــاموریــت برنگشــــــتــه بخــاطره ه ینــه کــه

ن یومدیم...مســــــخره هارو ماروهم نگران کردن توام با این ماموریت رفتن آریازیر دوش ح ام بودم 

داشــتم به این فکر میکردم که اگه بیان من  ی بگم؟دوســت ندارم دله آریا رو بشــکنم واقعا  ون 

دل شــکســتن تاوان داره و من اگه دله آریا رو بشــکنم مط ئنم بدجوری تاوان پس میدم هوووووف 

 خدایا ک کم کن یه راه حلی پیداکنم

آخرش بعداز یک ماه زنگ زدن و گفتن که مستر آریا اومده و ماهم میخوایم بیایم واسه فرداش  

...مثل برق و باد زمان گذشـــــت و شـــــ  خواســـــتگاری رســـــید یه شـــــومی ه صـــــورتیه کم رنگ که 

یه صورتی ه رنگ سرآستیناش مشکی بود پوشیدم بایه شلوار دیپل ا  مشکی و یه جفت روفرش

شـــــومی م یه ریل  صـــــورتی هم زدم و موهامم از پشـــــت بســـــتم خ  کاره آماده شـــــدنم به پایان 

رســـیدخیلی ســـاده بود قیافم و تیپم....زنگ دربه صـــدا دراومد ســـرشـــین آیفونو زد و ه گی منتظر 



ل وقتی دمه در وایسادیم که اول ع و رضا بعد زنع و بعد آتنا و در آخر جناب آریاخان اومدن داخ

قیافه ی آریا رو دیدم یه لحظه کپ کردم اینقدر  غر شــــــده بودو قیافش غ گین بود که یه لحظه 

قلبم به درد اومد وای خدا نهههههه ن یخوام دل بشــــــکنم آه آریا دامنه منو میگیره توی دوراهیه 

ی الکی مثال بدی گیر افتاده بودم...آریا اومدو گل و تحویل من داد ویه لبخند مصـــنوعی زد که یعن

من خوبم وبا صــدایی که از ته  اه میومد و به شــد  غم تو صــداش موج می د گفت ســالم ســروه 

خوبی؟بفرما و گل و تحویله من داد و خودشـــم رفت داخل دیگه منتظره جوابم نشـــد اینقدر قیافه 

یه ی آریاناراحت بود که به راحتی میشــد غ ه توی  شــ اشــو دید میخواســتم ه ونجا ب نم زیر گر 

 انتظار نداشتم واقعا آریا اینقدر تغییر کنه من لیاقته عشقشو نداشتم

ه گی شــــاد وخوشــــحال بودن و فقط منو آریا بودیم که هر کدوم یه گوشــــه ک  کرده بودیم و به یه 

 ...نقطه ی نامعلوم خیره شده بودیم

ه آریا که نگام کرد رفتم  ایی بیارم از این رســم م خرف متنفر بودم به ه ه تعارف کردم و رســیدم ب

 ویه نفس ع یق کشید و گفت م نون من میل ندارم

داشـــــتم دیوونه میشـــــدم بخدا این نگاهه آریا برام غریبه بود و ه ینطور رفتاراش هم خیلی تغییر 

کرده بود طوری که انگار اون آریا مرده بود و یه آدمه جدید به جاش اومده بود خیلی تعح  آور 

 بود خیلیییی

ت که خ  برین تو اتاق باهم حرفاتونو ب نید و سنگاتونو باهم وابکنین که ببینم به جه ع ورضا گف

 نتیجه ای میرسین
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اول من وارد شــــــدم و بعد آریا هم پشــــــت ســــــرم وارد شــــــد من روی تخت نشــــــســــــتم و آریا روی 

ود من هیچ جوره دوســت نداشــتم شــرو  کننده ی بحث باشــم صــندلی...ســکو  ســنگینی حاکم ب

بعد از  ند دقیقه ســکو  آریا نفس ع یق و پرســوزی کشــیدســکو  وشــکســت و گفت ســروه من 

من میدونم جوابه تومنفیه و قرار شد که دوباره فکر کنی در مورد جوابت من تا ه یشه ی ه یشه 

 .....هم که بگی منتظره جوابت می ونم



جون کندن گفتم آریاتو هیج وقت بامن خوشبخت ن یشی اینو  ند بار دیگه ام بهت با بدبختی و 

گفتم من نی ه ی گ شــده ی تو نیســتم من  یق عشــقه تو نیســتم واقعا ازم نخواه که جوابه مثبت 

 ....بدم بهت و یه زندگیه بی عشقو باها  شرو  کنم.بیا سختش نکنیم برای هم

نقطه ی نامعلوم خیره شدو گفت کاش سروه توام یه روز عاشق آریا  ند لحظه سکو  کردو به یه 

بشی نه عاشقه من عاشقه هر کسی عاشق که باشی حال ه ه ی عاشقا رو درب میکنی ویه روز 

میفه ی عشــــقه یه طرفه  ه دردی داره میفه ی دســــت ردزدن به ســــینه ی کســــی که عاشــــقته 

 ردی میکشم سروه طوریه....کاش یه روز عاشق شی کااااش بفه ی من  ه د

بدجور دامن و میگیره  که  یا خواهش میکنم آه نکش  نه آر قه زد گفتم  اشـــــــک تو  شــــــ ام حل

 مط ئنم منو ببخش آریا شرمنده ی تو وعشقتم و اشکام سرازیر شدن ن یتونستم حرف ب نم

 آریا زانو زد جلوی تختو با غ ی هویدا گفت گریه نکن عشـــــقه نازم قلبه منو بیشـــــتر از این به درد

نیار ســروه و با دســتاش اشــکامو پاب کرد و در آخر پیشــونی و بوســید و بلند شــد که بره دســتشــو 

  گرفتم و گفتم منوببخش آریا خواهش میکنم بگو که بخشیدی منو

آریا برگشت که ه ون لحظه قطره اشکی  کیدروی گونش ن یخواستم غرورش بشکنه جلوی من 

 رشو له کردم خدا از سره تقصیراتم بگذرهخدایا منو بکش اشکه یه مردو درآوردم غرو

آریا با صــدای غ گین گفت باشــه میبخشــ ت فقط دیگه گریه نکن.عشــقه آریا باید ه یشــه قوی 

  باشه دره ه حال و دره ه شرایطی...گریه کاره آدمای ضعیفه سعی کن ه یشه قوی باشی

ه منتظره ما هســــتن گریم شــــد  گرفت.اما باید یه جوری اشــــکم قطع میشــــد که بریم بیرون بقی

اشــکامو پاب کردم با بدختی ســعی کردم دیگه گریه نکنم یه  ند دقیقه آریا هم بخاطر من صــبر 

 کرد که قرم یه  ش ام در بره که بعد بریم....رفتیم بیرون که نگاهه بقیه به ما افتاد

  به قلم:مریم شهسواری
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های ع و رضـــا و زنع وبودم و حتی شـــرمنده ی نگاه های بقیه...مثل اینکه از  من شـــرمنده ی نگاه

 شــــــ ای من فه یدن جریانو  ون هیچ کس هیچی ن یگفت رفتیم نشــــــســــــتیم که بعد از  ند 

دقیقه ســـکو  ع و رضـــا رشـــته ی کالمو به دســـت گرفتو گفت خ  ما دیگه زح ت و کم میکنیم 

د خبرمون کن منتظره جوابــت هســــــتیم دخترم و ســــــروه جــان ع ی م توام خوب فکراتو بکن بعــ

زنع وهم یه لبخند مصنوعی زدو گفت آره رضا راست میگه منتظره جوابت هستیم سروه جان و 



خداحافظی کردن و رفتن ن یدونســـــتم  ی بگم به مامان و بابا اینا بگم مشـــــکل از کجا بوده؟ ی 

ه آریــا ای خــدااااااا ی شــــــــد؟؟توی ه ین فکرا بودم کــه ســــــرشــــــین اومــدو ازم پرســــــیــد درمورد

میگفتم؟میگفتم من میخوام با عشق ازدواج کنم وبه خاطره ه ین جواب ردمیخوام بدم؟ولی واقعا 

 ....من قصده ازدواج نداشتم حا  حا هااا

روبه سرشین گفتم من بهش گفتم که فعال قصده ازواج ندارم و میخوام که فعال درس بخونم تنها 

 ن ن یتونم و ن یخوام فعال فعالهاوبه ازدواج فکرکنمدغدغه ی من درس خوندن و م

 سرشین گفت اون  ی گفت؟

 گفتم اونم گفت که باشه پس من منتظره جوابتم

گفت آخه از آریا بهتر؟واقعا آریا پســـره خوبو ســـنگینیه کارو ماشـــین و خونه و قیافه و ه ه  ی ام 

 داشته باشهکه داره دیگه  ته؟بعید میدونم آریا با درس خوندن تو مشکل 

گفتم ن یدونم دیگه ولی من فعال ن یخوان ازدواج کنم.ســــرشــــین یه لطفی کن برو ه ینایی رو که 

برای تو گفتم ری  به ری شــو برای مامان و باباهم بگو  ون من حوصــله ندارم بحث کنم باهاشــون و 

 اینکه خستم و فردا صبح زود کالس دارم باید بخوابم

  (دن به بقیه فرارمیکردم و سرشینو کرده بودم سپربالیه جورایی داشتم ازجواب دا)

اولش ســــــرشــــــین مخالفت کرد و گفت خود  برو بگو به من  ه و از اینا اما آخرش با یه عال ه 

امش  جه فقط گریه کردم یاده حرفای آریا افتاده بودم 3خواهش و ت نا رفت که بگه....تا ساعتای

د من یه آدمه بیشعورم که بخاطره یه عشقی که معلوم نیست راسته یا دروغه هست شبه بدی بو

یا نیســت غروریه نفرو له کردم دلشــو شــکســتم برای اینکه خودم راحت باشــم خودم عذاب نکشــم 

اما من مط ئنم که بدجور تاوان این خودخواهیامو پس میدم.آخرش با گریه خوابم برد....اون ش  

شـــ  عذاب وجدان بود که ســـهم من شـــد...دیگه حتی کالســـه گیتارم منو گذشـــت و فقط از اون 

خوشــحال ن یکرد....یه روز نشــســته بودم روتخت و داشــتم ه ینطوری تو اینترنت میچرخیدم که 

یهو  ش م افتاد به گروه آموزشگاه موسیقی که  ند تا پیام داشت بازشون کردن و از اول خوندم 

ن نوشــته بودکه ع ی ان تایه مدتی به دلیله بی اری مادرم و برای ببینم موضــو   یه که آقای کیانیا

اینکه تحت درمان باشــــن ایران نیســــتم و به جای من آقای مســــیحا حدادی لطف میکنن با وجود 

مشــــــغله کاری زیادی که دارن میان و تایه مد  که من برگردم کالس ها به عهده ی ایشــــــونه.از 

یییییییی؟؟؟؟؟فقط ه ین یکیو کم داشــــــتم واقعااااخیلی ها ه وتون عذرمیخوام واقعااا....  یییی

اعتراک کرده بودن که  را ن یاد واز این حرفا که من حق دادم بهش خ  مادرش از ما مهم تره 



بود ولی خ  خدایی از این خبر خیلی ناراحت شــدم آخه من واقعا آقای کیانیانو دوســت داشــتم و 

 ااااااااابهش عاد  کرده بودم....اییییییییی خدا
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امروز کالس گیتار داشــــــتم و مثل بقیه ی روزای دیگم اوضــــــا  و احوالم خوب نبود طوری که ه ه 

شــک کرده بودن قرار شــد که دوســه روز دیگه زنگ ب نیم و جواب منفیه منو به خانواده ی ع واینا 

به زور و ه ار  یه بگیم  ما دل که جوابم منفیه ا خانواده گفتم  به  یل  تا دل با آوردن  ند  بدبختی و 

اصلی و فقط خودم و آریا میدونیم  ه کنیم دیگه ازدواج که به زور ن یشه وقتی آریا مثل داداش ه 

مط ئنا هیچ عشقی به وجود ن یاد از طرفه من...خالصه داشتم آماده میشدم برم کالس گیتار یه 

ســورمه ای پوشــیدم و شــلوار مشــکی یه شــال مشــکی پوشــیدم ع اداربودم انگار شــنل زمســتونی 

آرهههه ع ادار بودم ع اداره قلبی که خودم شـــــکســـــتم و ن یدونم تقدیر قراره  ه جوری تاوان این 

قلبو ازم بگیره...ســـرشـــین و باباهم که طبق مع ول ه یشـــه نیســـتن خوشـــبحالشـــون ســـرکارن و 

و رفتم سرکو ه یه تاکسی به س ت آموزشگاه حا  ببینیم این مشغول از مامان خداحافظی کردم

دقیقه زود رســیده بودم و  ون بعضــی دیگه از بچه ها اومده 10آقای مســیحا حدادیان کی هســت؟

بودن و داخل کالس نشــــــســــــته بودن منم با بی حوصــــــلگی رفتم روی صــــــندلی ای که کنار دیوار 

 شـــ امو بســـتم بعد از  ند دقیقه ه ه ی بچه بودنشـــســـتم و ســـرمو تکیه دادم به دیوار کنارم و 

دقیقه یه ربع بود که تاخیر داشــت وما منتظربودیم منم ه ونطور  شــ ام 10هااومدن واین اســتاد

-26بسته بودکه یهو یه کسی در زدو گفت سالم  ش امو باز کردم و دیدم یه پسر جوون حدودا 

زیره کتش پوشــــــیده بود و شــــــلوارو  ســــــاله بود که یه کت تک قهوه ای و یه یاکت کرم رنگ که27

کفشــش مشــکی بود و بنده ســاعتش قهوه ای ه رنگ کتش عج  تیپی.... ه گی بلند شــدیم از 

به شـــــــد   ســــــره جامون اوه اوه ه ین اوله کاری معلوم بودخیلییییییییی مغرورههههه که ولی 

 خوشــــــگل وخوشــــــتیپ و خوش هیکل بود خدایی طوری که دخترا یه لحظه ام  شــــــم ازش بر

ن یـــداشــــــتن امـــا اون مغرور تر از این حرفـــا بودمثـــل اینکـــه  ون اصــــــال نگـــاه بـــه هیچ کـــدوم 

ن ینداخت...گفت ســـــالم عرک میکنم دوســـــتان مســـــیحا حدادی هســـــتم از آشـــــنایی باهاتون 

خوشــــــبختم و اینکه بابت تاخیر عذرمیخوام کارام یکم طول کشــــــید به خاطره ین یکم با تاخیر 

ــد  ــد بشــــــینی ــایی ــد...از اون طرف ه گی خودمونومعرفی اومــدم،خــ  بفرم و خودتونو معرفی کنی



کردیم...بعداز  ند لحظه شــــــرو  کرد به آموزش دادن واااااااای  قدر جدی بود این اهههههه من 

ه ون اســــــتاد کیانیان ومیخوام ه ه دخترا محو زیباییش بودن و هیکل ورزیده و ورزش کاریش 

نه درست و حسابی دیدش می دم وقتی آموزش عالی بودحیف حوصله ندارم و حسش نیست وگر 

میداد تک به تک میومد و از ن دیک ری  به ری  و ج ء به ج ء شــــــو نگاه میکرد به خاطر ه ین بود 

عصبانی میشد  ون دخترا زیاد بهش نگاه میکردن و غرق بودن غررررق حق داشت عصبانی شه 

شــــــه کرد آخره کالس گفت البته دخترا هم تقیصــــــری نداشــــــتن خ  خوشــــــگل بود دیگه  ه می

که عذرمیخوام امروزو اســتثتنایا  ون من خیلی خســته بودم اگر تندی کردم مشــغله ی کاریم زیاد 

بوده امروز و بایه برای امروز کافیه ج ع کردی و رفتیم به ســــــ ت خونه....توی راه به این فکر کردم 

بانکی  ی ی باشه ن یدونم  که این آقای مسیحا حدادی  یکارس؟بهش میاد که کارمنده اداره ای

 را ه چین فکری کردم اماکنجکاوم که  را اینکه مشــــــغله ی کاری زیادی داره به قول خوش  را 

  این لطفو قبول کرده واقعا؟؟ اینقدر فکر کردم که نفه یدم کی رسیدم
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به ع و اینا و جوابه منفیو اعالم کردن که خیلی اوناهم ناراحت شـــدن بعد از دوســـه روز زنگ زدیم 

خیلیییییی ناراحت بودم دوست داشتم اینقدر گریه کنم که ب یرم اصال برای یه لحظه ام که شده 

اون صــــــحنه ی اون شــــــ  آریا از جلوی  شــــــ م کنار ن یره اون قطره اشــــــکش و اون حرفاش که 

شـــه قوی باشـــه توی هر شـــرایطی...رفته بودم توی اتاق و زار گفت گریه نکن عشـــقه آریا باید ه ی

 ....می دم اینقدر گریه کردم که آخر سر خوابم برد

  ند روز بعد

خبر رسید که آریا میخواد بره آل ان  ی؟؟؟تا  ند سالی میخواد بره خارج یعنی  ی؟؟؟؟آخه آریا 

شو انجام داده بود میخواست و خارج رفتن؟؟؟؟؟از شنیدن این خبر خیلی شوکه شدم ه ه ی کارا

بایکی از دوســــــتاش بره...یک هفته قبل از اینکه بره اومدو از ه ه خداحافظی که وقتی دیدمش 

اشک بود که امون و بریده بود  قدر قیافش شکسته و ناراحت بود قشنگ معلوم بود ناراضی بود 

آریا گفت ســـروه و دوســـت نداشـــت بره...ه ینطوری نشـــســـته بودیم و داشـــتیم حرف می دیم که 

میشـــــه یه لحظه بیای کار  دارم و رفتم ببینم  یکارم داره که گفت اینجانه...راهن اییش کردم به 

ســ ت اتاقم افتادم یاد اون شــ  خواســتگاری وارد اتاق شــدم و اینبار نشــســتم روی صــندلی و اون 



ه مد  نشــســت روی تخت و بعد از دقایقی ســکو  رو شــکســت ســروه من دارم میرم شــاید برای ی

شـــایدم برای ه یشـــه ن یدونم خواســـتم بهت بگم که من تا ابد عاشـــقانه دوســـت دارم و هر ند 

خیلی ســخته برام اما دارم ســعی میکنم تورو مثل آتنا دوســت داشــته باشــم خواهرانه اما ســخته 

خیلی سخت دیگه رومن مثل یه داداش حساب کن صداش بغب داشت...... بابغضی که خیلی 

ردنش داشتم اما موفق نبودم گفتم داداش منو ببخش خواهش میکنم شرمندتم سعی در پنهان ک

شــرمنده و ســرمو به حالت تاســف تکون دادم ودر ادامه ی حرفم گفتم بهترین هارو برا  آرزو دارم 

 داداش

گفت من خیلی وقته بخشـــیدمت  ون تو تقصـــیری نداشـــتی تقصـــیره این و به قلبش اشـــاره کرد 

 ون لحظه پاشـــد و گفت خ  دیگه ســـروه ما داریم میریم خوبی ای وگفت این صـــاب مردس و ه

 بدی ای دیدی حالل کن

 ه یتطور که از اتاق خارج میشدیم و به س ت پذیرایی میرفتیم باهم حرف می دیم

 گفتم ،توج  خوبی  ی ی نداری

 با لبخندگفت هندونه ها  ب رگن هاااا

 قت نداریگفتن عهههه مسخره دارم از  تعریف میکنم هااا لیا

 دوباره خندیدو گفت باشه بابا ه ین تعریفا هم از طرف تو باشه غنی ته

زنع و وآتنا هم پاشــدن که برن با ه ه خداحافظی کردم که آریا گفت با داداشــت در ت اس باش و 

  به خودش اشاره کرد
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د مثل برق و باد گذشــــــت این یه هفته خیلی دلم براش تنگ میشــــــد براش روزه رفتنه آریا رســــــی

بهترین هــارو آرزو میکردم...ه گی توی فرودگــاه بودیم و منتظر بودیم شــــــ ــاره مروازو اعالم کنن 

زنع و مریم مثل ابربهار اشک میریخت حق داشت خیلی سخته واقعا درسته مادرنبودم اما خ  

پاره تنش و میخواد بره تنگ نشــه...آریا خیلییییی ناراحت  دروغه که کســی دلش واســه بچش که

بود دوســــتش هر ی ســــربه ســــرش میذاشــــت و باهاش شــــوخی میکرد انگار نه انگار اون غرق در 

افکاره خودش بودجال  اینجاس دوســـتش اصـــال ناراحت نبود تازه خوشـــحالم بود خانواده ی اونام 

-ه انــدازه ی زنع و مریم...ه ــه بودیم ه ــه میالداومــده بودن و مــادره اونم نــاراحــت بود ولی نــه بــ



روشا ع ه ها ع وها و مامانو بابا ومن و سرشی... ه گی مثل دوستش -هلنا-سلنا-سامی-مهراد

که اس ش شعی  بود سربه سرش میذاشتیم اما اون فقط به زدن یه لبخند غ گین اکتفا میکرد 

از جاش باه گی دســـــت داد و با بعضـــــیا پیج شـــــد و آریا بلند شـــــد 335...با خره شـــــ اره پروازه 

روبوســی کرد وقتی رســید به من گفت هعییییی رفتنی شــدم دیگه آبجی انشــاهللا که خوشــبخت 

شــــی و تقدیر مون هر ی باشــــه ه ون میشــــه .صــــداش ناراحت بود درســــت عین قیافش...با آه 

ــاشــــــی آرزو میکنم کــه بهترین هــا ب را  اتفــاق گفتم م نونم داداش انشــــــــاهللا کــه توام موفق ب

 بیفته...بابقیه هم خداحافظی کرد و رفت

و  ه غیر قابل باور بود برام رفتنش طوری که ه ونجا به جایی که قبال ایســــــتاده بود خیره شــــــده 

 بودم با تکونای دسته سرشین که گفت سروه های باتوام هااا...گفتم  یه؟ ی ی گفتی؟

 یهویی تص یم گرفت که برهگفت آره گفتم باورم ن یشه که آریاداره میره خیلی 

گفتم دقیقا منم اصــــال باورم ن یشــــه هنوز توشــــوکم...ه ونطور که داشــــتیم حرف می دیم ســــواره 

ماشــین شــدیم و به ســ ت خونه حرکت کردیم و دیگه توی ماشــین هیچ کس هیج حرفی ن د انگار 

دقیقه 10تم که باکه هنوز هیچ کس باورش نشــده که آریا داره میره...امروز بازهم کالس گیتار داشــ

تاخیر رســـیدم ســـره کالس عج  ترافیک افتضـــاحی بود.درزدم و با اجازه وارد شـــدم و گفتم ســـالم 

 جناب حدادی عذر میخوام بابت تاخیرم ترافیک بود

نگام کرد و گفت ســالم خانوم آرمان مشــکلی نیســت اما از جلســه ی بعد لطف کنید ســره ســاعت 

دم و اونم متقابال نگام میکرد محو  ش اش شده بودم حاضر باشید ه ونطور داشتم نگاش میکر 

عج  زیباییه خاصــی داشــت  شــ اش ه ونطور در حال نگاه کردنش بودم و روبه روش وایســاده 

بودم که الکی ســــــرفه کرد و گفت  میتونید بشــــــینید و دســــــتشــــــو به ســــــ ت صــــــندلیا دراز 

گفتم و رفتم ت رگیدم سره جام از  کرد..واااااااااااایییییی آبروم رفت کههههه..با خجالت ببخشیدی

اول کالس تا آخره کالس ه ش تو فکره این  شــــــ ای خوشــــــگلو جذاب بودم هر ی هم که حرف 

می د و آموزش میداد من توی یه عالم دیگه بودم که یه جا گفت خانوم آرمان امروز ا ال حواســــتون 

 سره جاش نیست فکرکنم

  گفتم  را حواسم هست ش ا بفرمایید

  ه اینطور فکر ن یکنم و یه پوزخند زدگفت منک



پســــــره ی نکبت عهههههه گفتم نکبت افتادم یاده آریا که یه مد  ه ش بهش میگفتم نکبت 

آخییییی دلم براش تنگ شـــد..ولی به هرحال لقبه نکبتو به این نســـبت دادم و از این به بعد این 

 میشه مسیحا نکبت و آریا هم ه ون داداش آریا ب ونه بهتره

خیروخوشـــی کالس ت وم شـــد که ه ینکه خواســـتم از کالس برم بیرون اســـتاد گفت ببخشـــید به 

  خانون آرمان

 رفتم ن دیک تر و گفتم بله؟

گفت اول کالس که شــــ ا نبودید من شــــ اره ی بچه هارو نوشــــتم شــــ اهم لطف کنید شــــ اره ی 

امه گفت شـــاید یه روز خودتونو اینجا یادداشـــت کنیدو به کاغذی که روی می  بود اشـــاره کردودر اد

 من نتونم بیام و کالسو کنسل کنم یا ش ا نتونید سرجلسه حاضر شید به من اطال  بدیدقبلش

  گفتم باشه و ش ارمو نوشتم

  گفت م نون میتونید برید

 گفتم خواهش میکنم خدانگهدار
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تن و دیگه ن دیکای عید بود حال و هوای کو ه و بازار عوک شـــــده بود ماه ه ینطور روزا میگذشـــــ

اســــــفند بود و خونه تکونی و خرید های عید...دو جلســــــه دیگه کالس گیتار میرفتیم بعد از عید 

دوباره کالســا برگ ار میشــد دیگه یه جورایی حرفه ای شــده بودیم اما خ  فعال تا کامل و جامع یاد 

م ن یدونم  را حس و حالم عوک شــــده بود یه حاله عجیبی داشــــتم..اســــتاد بگیریم باید میرفتی

حدادی با من خیلی مهربون تراز بقیه بود و من ن یدونم  را گاها ســره کالس ســنگینیه نگاهی رو 

حس میکردم و وقتی نگاه میکردم میدیدم که جناب غرقههههه واســـــه خودش البته ناگفته ن ونه 

اما ن یدونم  را انگار یه حس جدید و تازه ای درمن به وجوداومده که منم ازش خوشــــــم اومده ها 

که ن یدونم  یه؟ اما اینو میدونم از وقتی که فه یدم که آریا عاشـــق ه دیگه حال و اوضـــا  روحی 

خوبی نداشـــتم ولی ا ن فرق کرده بود با اومدن اســـتاد حدادی به جای اســـتاد کیانیان کال حس و 

 له منم عوث شده و حا  منم ویه آقای مسیحا که هر روز با من مهربون تر میشدحا

 هفته بعد2



یک ســــاعت دیگه عید بود و تعطیالتی که ن یدونم قراره  طوری بگذره انشــــاهللا که ســــاله خوبی 

باشـــه.ه گی ســـره ســـفره نشـــســـته بودیم و قرآن میخوندیم و دعا میکردیم شـــادو شـــنگول بودیم 

گفت که خ  حا  ش ارش معکوس  3مدتی که تلوی یون روشن بود مجری برنامه  ه گی که بعداز

  انیه دیگه مونده تا لحظه ی تحویل سال10

10 

9  

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

صدای آوازتحویل سال اومد ه گی عیدو تبریک گفتیم و عیدیامونم گرفتیم و زنگ زدنا شرو   1و 

زنگ می د به فامیل و یا زنگ می دن بهش  شـــــد هر کی رفته بود توی یه اتاقو و گوشـــــی به دســـــت

  پاشدم زنگ زدم به مهراد که مهرادگفت سروه سورپرای  دارم برا 

  گفتم  یه؟؟؟تورو خدا ه ین حا بگو

باخنده گفت باشه بابا  را قسم میدی؟میگم برا ..منو دلنیا قراره که یه هفته دیگه سور و سا  

  عروسیو راه بندازیم

ن این خبر خوشحال شدم که یه جیغ فرابنفش زدم و گفتم ایووووول ه اران بار اینقدررررراز شنید

  مبارب باشه خیلی خوشحال شدم

مهرادگفت واقعا معلومه خیلی خوشحال شدی کرمون کردی حت ا باید خوشحالی و ذوقتو با جیغ 

 نشون بدی؟

 گفتم خاب توسره بی لیاقتت کنم لیاقت نداری برا  ذوق کنم کهههه

  شه باباگفت با

  گفتم خ  مهراد خان به ه گی سالم برسون و از طرف من به ه ه تبریک بگو

  گفت  شم ب رگیتو میرسونم اینام سالم میرسونن



 من سالمت باشن کاری باری؟

 مهراد نه م نون خداحافخ

رد بعداز اون زنگ زدم به ســامی و میالد راشــا و روشــا)البته هردوتا روشــا(ســلنا وآتنا اوووووف فکم د

گرفت دیگه به بقیه زنگ ن دم که دونه دونه اونا زنگ زدن...بعدش رفتم به استادکیانیان و به آقای 

حدادی پیام تبریک دادم که بعداز  ند دقیقه اقای حدادی هم یک شعر ابریک سال نو فرستاد و 

 ...درآخرش نوشته بودعید برش ا و خانواده ی محترمتان مبارب

و مهراد به بقیه دادم که اوناهم خیلی خوشــحال شــدن و دوباره گوشــیارو رفتم خبره عروســی دلنیا 

  دستشون گرفتن و رفتن تبریک بگن وااااای  ه حوصله ای دارن اینا

قرار بود که شــ  ه گی ج ع شــیم خونه ی ع ورضــا اینا آخیییییییی آریا جاش خالیه و این جای 

تا حا  بهش زنگ ن ده بودم من  خالی قشـــنگ حس میشـــه دوماهی هســـت که آریا رفته ولی من

  دیگه  ه بیشعورو  ه بی مرامیم

 رفتیم خونه ع ورضا اینا و ش اره ی آریا رو از آتنا گرفتم و رفتم تو اتاق که بهش زنگ ب نم
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 از زبان آریا 

اومدم توی این کشــوره غری ؟؟؟ قدر از اومدن به خســته از ســره کار برگشــتم مرک داشــتم آخه 

اینجا پشــی ون بودم خدا میدونســت اما خ  برای فراموش کردن ســروه هم که شــده باید میومدم 

تصــ ی ی بود که خوده اح قم گرفتم و بایدم تا آخرش پاش وایســم...منو شــعی  یه خونه ی مبله 

کرده توی یه شــرکتی که از آشــنا های شــعی  اینجا اجاره کرده بودیم و یه جورایی مخارجو تقســیم 

بود دوتامون مشــــغول به کار بودیم خدارو شــــکر ...هعععععی از پنجره به بیرون نگاه کردم و غرق 

شدم توی خاطرا  گذشته گوشی و از توجیبم درآوردم و رفتم توی عکسای گالری اون عکسایی که 

کســـا ســـروه خیلی قیافش خنده داربودو وقتی رفتیم شـــ ال و توراه عکس انداختیم توی یکی از ع

متعج  به یاده اون روز یه لبخند گوشه ی لبم نشست ولی دوباره غ گین شدم یعنی ا ن سروه 

داره  یکار میکنه؟؟کجاس؟دوماه بود که اومده بودم و انگار دوساله که گذشته. نه من به اون زنگ 

شـــــقه یکطرفه ســـــخته جوابه نه زدم نه اون به من...آههههه که غربت ســـــخته جدایی ســـــخته ع

حاله دلم اصــال خوب نیســت من اومدم که ســروه رو فراموش  �� شــنیدن ســخته ه ه  ی ســخته



کنم...اه اعصابم بهم ریخت باید برای عشق جنگید اما من  یکار کردم؟؟؟من بهش قول دادم که 

یهو گوشیم زنگ  مثل داداشش باشم نباید زیره قولم ب نم...ه ینطور بقیه عکسارو رد میکردم که

 خورد ش اره از ایرانه باصدای دورگه ای که ناشی ازعصبانیتم بود گفتم الو بفرمایید

 (طرف با صدای پرانریی گفت:الو؟سالم آریا خوبی؟)ه ون لحظه صداشو شناختم

 گفتم سالم بفرمایید؟ش ا؟؟

اما خودمو زدم به این صــدا آشــنا بود خیلیییییی آشــنا طوری که از ه ون اول که گفت الو فه یدم 

 اون راه

 گفت عههههه حا  دیگه منو ن یشناسی؟شدم ش ا؟؟

 گفتم سروه تویی؟بی معرفت

 گفت عهههه به روم نیار من بی مع فت بودم تو دیگه  را؟؟؟

 گفتم خ  منم از تو یادمیگیرم دیگهههه

 گفت نخیرم خواهره کو یک تر از برادره ب رگش یاد میگیره

 ن به بعد با معرفت میشم خوبه؟گفتم باشه حا  از ای

 گفت آره خوبه. ه خبر؟ ه میکنی؟غربت خوبه؟

 گفتم سالمتی وا ....هی بد نیست

گفت آها خوش بگذره.راســــــتی امروز عیده،زنگ زدم هم احوالتو بپرســــــم هم عیدوبهت تبریک 

 بگم.واینکه ا ن ه گی خونه ی ش اییم و جای تو خالیه

 عیده م نونم.ساله نوی توهم مبارب.پس جای خالی و تو پرکنگفتم عهههه اصال یادم نبود که 

 گفت م نون.و باخنده گفت باشه سعی میکنم جاتوپرکنم یه جوری

 گفتم آفرین به تو موفق باشی خواهرجانم

 گفت:م نون خ  دیگه بیشتر از این وقتتو نگیرم داداش جون

 گفتم  خوشحال شدم صداتو شنیدم به بقیه هم سالم برسون

 المت باشی بقیه ام سالم میرسونن.خداحافخگفت س

  گفتم خدانگهدار و قطع کردم

  دیگه باید به این لق  عاد  کنم با وجود سختیش �� هیییی سروه خواهرم
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 دبوق برداشت الو بفرمایی5با کلی انریی ش اره ی آریا رو گرفتم که بعد 

  اههههههه به کل انرییم از بین رفت صداش گرفته بود(

 گفتم الو؟سالم آریا خوبی؟

 گفت سالم بفرمایید؟ش ا؟

 گفتم عهههههه حا  دیگه منو ن یشناسی شدم ش ا؟؟

 گفت سروه تویی؟بی معرفت

 گفتم عهههه به روم نیار من بی معرفت بودم تودیگه  را؟؟؟

 گفت خ  منم از تو یاد میگیرم دیگه

 گفتم نخیرم خواهره کو یک تر از برادره ب رگش یاد میگیره

 گفت باشه حا  از این به بعدبا معرفت میشم خوبه؟

 گفتم آره خوبه. ه خبر؟ ه میکنی؟غربت خوبه؟

 گفت سالمتی وا ..هی بدنیست

گفتم آهاخوش بگذره.راستی امروزه عیده،زنگ زدم هم احوالتو بپرسم هم عیدوبهت تبریک بگم.و 

 که ا ن خونه س اییم وجای توخالیهاین

 گفت عههههه اصال یادم نبود که عیده.م نون.ساله نوی توهم مبارب.پس جای خالی و توپرکن

 گفتم م نون و باخنده گفتم باشه سعی میکنم جاتوپرکنم یه جوری

 گفت آفرین به تو موفق باشی خواهرجانم

 ش جونگفتم م نون.خ  دیگه بیشتر از این وقتتو نگیرم دادا

 گفت خوشحال شدم صداتو شنیدم به بقیه سالم برسون

 گفتم:گفتم سالمت باشی بقیه ام سالم میرسونن.خداحافخ

 گفت خداحافخ و قطع کردم تلفنو

  آخی دلم براش تنگ شده خیلی اون مثل برادرم بودو هست و خواهد بود

اونام گفتن سالمت باشه و  رفتم به بقیه گفتم که با آریا حرف زدم و سالم رسونده به ه شون که

جاش خالیه و از این حرفاکه متاســــــفانه با این حرفم زنع و مریم نگاهش یکم غ گین شــــــد ولی 

 داشت سعی میکرد که ناراحتیشو بروز نده
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م و میخندیدیم خوشـــــحال بودیم ه ه ی دخترا و پســـــرا رفتیم توی حیاز ع ورضـــــا اینا و میگفتی

 واسه خودمون

  که بعد از مدتی

  مهراد گفت پاشین بریم بیرون که منم برم دنبال دلنیا و بیارمش باخودم

ه گی موافقت کردیم و شـــیرجه زدیم توی اتاقا و آماده شـــدیم...بعد ازمدتی آماده شـــدیم و رفتیم 

سامی آماده و حاضر روی مبل خوابش برده بود  بیرون از اتاق که از قیافه ی پسرا ترکیدیم از خنده

مهرادم داشـــت باگوشـــی حرف می د و قدم می د وطول و عرک خونه رو  میالدم داشـــت  ر  می د

متر میکردمگه ما  قدر آماده شــدن ون طول کشــیده بود که این دوتا خوابیدناینجاســت که میگن 

و بیدار کردیم که گفتن خدا دختراســــت دیگر قشــــنگ به خون ما تشــــنن معلومه ســــامی و میالد

  لعنتتون کنه هااااا دوساعته مارو کاشتین اینجا اینقدر منتظر بودیم خواب ون برد دیگه

 میالد هنوز خواب بود وبخاطر ه ین هیچی ن یگفت فعال منگ می د

 تقسیم شدیم توی ماشینا مهراد زودتر راه افتاد که بره دلنیارو بیاره و تنهاییم رفت

شین سرشین رفتیم سلنا جلو نشست و منو روشا و هلن هم پشت نشستیم سامی و دخترا با ما

میالدم با ماشــین میالد اومدن قرار شــد که بریم یه رســتورانی کافه ای جایی که هم ناهار بخوریم و 

هم خوش بگذرونیم با خره با ه ار بدبختی یه جایی پیداکردیم که یه رســــتوران خیلی شــــیک و با 

یییی قشنگ بود رفتیم تو دوتا می  ن دیک به هم گرفتیم دخترا یه می  پسراهم یه کالس بود خیلی

می که ا ن دلنیا میاد یه صــندلی اضــافه داشــت خوبه...بلند شــدم که برم دســتامو بشــورم و رو به 

بقیه گفتم که شــــ ا ن یاین بریم دســــتامونو بشــــوریم؟که هلنا و آتنا هم پاشــــدن به تبعیت از من 

 هم میایموگفتن  را ما

 ولی سلنا و سرشین گفتن که ماوقتی دلنیا اومد با اون میریم ش ا برین فعال

  باشه ای گفتی و راه افتادیم به س ت سرویس بهداشتی

بعداز شــــــســــــتن دســــــتا اومدیم بیرون که داشــــــتم اطرافو نگاه میکردم دیدم که این اینجا  یکار 

 میکنه؟؟؟؟؟؟؟؟

یه پســــره دیگه وااااااای من غش کردم کهههه برای اون کســــی نبود ج  مســــیحا حدادی به ه راه 

خنده های جذابش ه ونطور محو ت اشـــا بودم که پهلوم ســـوراخ شـــد نگاه کردم ببینم کاره کیه که 



دیدم هلنا بودگفت هووووووی کجا ســــیر میکنی؟؟؟دوســــاعته دارم تورو صــــدا میکنم.تو گلو  گیر 

 نکنه و خندید

ب...نترس گیر ن یکنه و با خنده به ســـــ ت می  خودمون رفتیم که گفتم هرهرهرررر زهر مار بی اد

  ه ینکه نشستیم دلنیا و مهراد اومدن

واااااااای جانم  قدر دلم برای دلنیا تنگ شـــــــده بود محکم بغلش کردم حقا که بهم میان مهراد 

 طوری ودلنیا...باه ه سالم و احوال پرسی کرد و نشست سره می ه ما اینقدر دیگه ازش پرسیدم 

  و  ه خبر که دیگه دهنش خسته شد اینقدر جواب ونو دادبیچاره

  ه گی شادوخوشحال بودیم و بنده گاه گاهی زیر  ش ی جناب حدادی رو میپاییدم

و نیم ش  شد و ه گی ع م رفتن 10غذا سفارش دادیم و اینقدر گرم حرف زدن شدیم که ساعت

ه ماشـینا شـدیم قرار بود که دلنیا بیاد خونه ی کردیم پسـرا رفتن که حسـاب کنن و دخترا هم سـوار 

 ع ورضا اینا
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وارد خونه ی ع و رضا ایناشدیم که ه گی با دیدن دلنیا ریختن سرش و مراسم ماچ و بوس و بغل 

سی کرده بود و  لونده شده بود که به راه شد بیچاره دلنیا دلم براش سوخت یه لحظه اینقدر روبو

  خسته شده بودطفلی

  خالصه اون ش  گذشت و تعطیال  شرو  شد

زود تر از اون  ی ی که فکرشو بکنیم عروسیه دلنیا و مهراد رسید امروز روزه عروسیه اونا بود وای 

ریم آرایشگاه خدا باید زود تر آماده میشم که برم آرایشگاه ه گی اومده بودن خونه ی ما که باهم ب

 ...دخترا یه آرایشگاه میرفتیم مادرا هم یه آرایشگاه دیگه

  د بدو که رفتیم

واااااای از وقتی که اومده بودم زیره دســــــت این آرایشــــــگر مغ م پاشــــــید کف زمین اینقدر موهامو 

 کشید کی ت وم میشه این مسخره بازی ن یدونم

یگه داشــــتم  ر  می دم آرایشــــگره گفت وای بعد یه مد  طو نی که ن یدونم  قدر بود و بنده د

  قربونت برم من ببین  ه کردم عینه به تیکه ماه شدی

  تو دله خودم گفتم غ پ زززه



از قیافم من خیلی آرایش ن یکردم ه یشـــــــه ولی ا ن  ��ولی وقتی رفتم جلوی آیینه جاخوردم

لش با حال بود یه ریل  خیلی عوک شــده بود قیافم یه ســایه ی صــورتی زده بود برام که خیلی مد

ه رنگش و موهامم یه شینیون بسته که دو تیکه از موهام به حالت بابلیس ریخته بود کناره های 

صـــورتم خیلی مدل موهامو آرایشـــ و دوســـت داشـــتم لباســـ م که یه لباس شـــ  مشـــکی بلند با 

دستت  آستین های بلند که روی سینش سنگ دوزی شده بود..روبه آرایشگر گفتم مرسی واقعا

 طال  ه کردی

 گفت خواهش میکنم ع یرم خود  خوشگل بودی من کاری نکردم که

رفتم به س ت بقیه واااااااااو  ه کردن اینا ه شون از ه ه خوشگل تر شده بودن که ه گی مدل 

موهامون باهم فرق داشت هر کی یه مدل زده بود خالصه ه گی از هم تعریف و ت جید میکردیم 

اومدن دنبالتون..بدوبدو مانتوهارو پوشــیدمو حســاب کردیم و رفتیم به ســ ت  که یکی اومدو گفت

 تا ر عروسی
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 آماده شدیم و رفتیم به س ت تا ر عروسی

فک و اوه اوه  قدر شــــــلوغ بود اینجا عروس و دوماد فعال نیومده بودن و ماهم رفتیم باه ه ی 

دقیقه ای بود که 15فامیل ســالم و احوال پرســی کردیم و فعال یه گوشــه نشــســتیم که بعد از حدودا

 ه ه هجوم بردن به س ت دره تا ر فکر کنم عروس و دوماد اومده بودن

ماهم به تبعیت از بقیه رفتیم دمه و خوشــــــامد گفتیم به عروس و دوماد جووووونم اینا  قدر ناز 

میان بهشـــــون تبریک گفنیم و رفتیم وســـــط پیســـــت رقص و تا نا داشـــــتیم شـــــدن حقا که به هم 

رقصیدیم ابنقدرررررررر رقصیده بودم که پاهام ه ه تاول زد آخه بعد از  ند وقت یهو یه عروسی 

 فامیل دعو  شدیم دلم نیومد کم برقصم که

  اینقدر خوش گذشت که گذر زمانو اصال حس نکردیم

 م و ادامه ی تعطیال اون ش  عروسی گذشت و ماموندی

ه ون فردای روز عروســــــی خاله و دایی اینا زنگ زدن و گفتن که حت ا باید بیاین تهران هم یه 

  هوایی عوک میکنین هم عقده فاط س کهههههه از خوشحالی ن یدونستم  یکار کنم واقعا

  ای فرداقرار براین شد که فردا حرکت کنیم به س ت تهران و ت وم وسایالرو آماده کردیم بر 



خیلی هم خوب بود ادامه ی تعطیالت ونم در تهران سپری میشد یه جورایی تعطیال  عید تقسیم 

 ��شده بود نی ه ی اول پیشه خونواده ی پدری بودیم نی ه ی دوم پیش خونواده ی مادری

و روز حرکت فرارســــید و بنده دل از رختخواب ن یکندم به زور و با بدبختی ســــوارماشــــین شــــدم و 

 ت کردیم از توی راه بودن بدم میاد مخصوصا اینکه  ی ی به ذهنت نرسه واسه سرگرمیحرک

یکم فکر کردم ببینم  یکار کنم که یادم افتاد ایول  ند روز پیش یه فیلم خنده دار گرفته بودم 

  اما یادم رفته بود نگاش کنم

ه عادتم.این بود فیلم اونو پلی کردمو محو فیلم نگاه کردن بودم و هرهرهر میخندیدم ...ه یشـــــــ

 خنده دار نگاه میکردم و بلند بلند میخندیدم
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 ...هعععععی خالصه بعداز  ندین ساعت خوابیدن و وقت گذراندن توی ماشین با خره رسیدیم

 .اینقدر خوابیده بودم که دیگه خوابم ن یومد

. 

. 

. 

این ســــه  هار روزی که ما تا ا ن اینجا بودیم اینقدرررررر با روشــــا و راشــــا و ســــرشــــین رفتیم توی 

بیرون که حد نداره هر روز از صــبحش بیرون بودیم تاشــ  اکثرا ناهارو بیرون بودیم ه ه جا رفتیم 

رک  بــام تهران.دربنــد.برج میالد.مرک  خریــدارو کــه دیگــه نگم براتون ه ــه و ه ــه رو رفتیم از یــه م

خریدی یه لباس قرم که از جلو کوتاه و از پشــت بلند بود خریدم واســه عقده فاط ه درســته لباس 

 داشتم و ه رامم آورده بودم اما خ  خیلی خوشم از این اومد ونتونستم ازش بگذرم

با خره امروز روز عقد فاط ه بود منو ســـرشـــین و روشـــا رفته بودیم آرایشـــگاه که کارمون شـــه یکی 

 بال ونبیاد دن

برای منم مدل موهام و گفتم که شـــینیون بســـته ب نه و ســـایه هم برام ن نه حوصـــله ی ســـایه زدنو 

نداشــــتم و یه ریل  قرم  خوش رنگ هم رنگ لباســــم برام زده بود البته نه خیلی غلیخ  ون رنگ 

گل لباسم قرم  جیغ نبود خالصه کاره سرشین و روشا هم ت وم شد بعد از دقایقی که اوناهم خوش



شده بودن و مدل موهای اوناهم شینیون بسته بود اما خ  باهم فرق داشت مدل موهامون.یکی 

 اومد گفت که اومدن دنبالتون و ماهم بعد از حساب کردن از آرایشگاه بیرون اومدیم
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  راشا اومده بود دنبال ون

راشا باخنده گفت خدارو شکر یه آرایشگاهی هم هست که ش ا زشتا برین و قابل  بعداز دقایقی

 تح ل تر برگردین حداقل

 سرشین و روشاگفتن عهههههه ما از ه ون اول خوشگل بودیم

من پشــت ســر راننده نشــســته بودم یه پس گردنی حواله ی راشــا کردم و گفتم زهرمار هرهرهررررر 

رفتیم که خوشــگل ترشــیم محب اطال  و یه پوزخند جانانه بهش ما از ه ون اولم خوشــگل بودیم 

  زدم

 سرشین وروشا هم گفتن ایوووول دمت گرم

  گفتم قابلی نداشت

 راشا دوباره گفت آره دیگه ن یدونم زشتی هم تعریف کردن داره آخه؟

 گفتم راشا یه بار دیگه بگی زشت یه کاری میکنم که حب کنی

 تتتتت حا  میخوای  یکار کنی؟؟خندید وبلندوکشیده گفت زشتتت

گفتم حا  می ....و حرف و نصــفه گذاشــت و دســت و بردم تو موهاشــو کشــیدم که از این حرکت به 

  شد  متنفررررررربود و یه لبخند پیروز مندانه زدم

که  نان عربده کشـــید نه تنها دســـتم خودبه خود شـــل شـــد از تو موهاش بلکه لبخندمم خشـــک 

 ار گرفته زهره ترکم کردشد روصورتم زهررررم

بار مگه ن یدونی من متنفرم کســی دســت به موهام 1001بار گفتم ب ار بشــه1000گفت ســررررروه 

 ب نه اونم ا ن که کلی وقت گذاشت و درستشون کردم؟؟؟؟

گفتم عهههه تو بد  میاد کســــــی دســــــت به موها  ب نه ماباید احترام ب اریم اونوقت تو که من 

 م میگی و احترام ن ی اری به من؟؟؟میگم نگو زشت تو باز 

  ت وم این حرفا روبا حالت ترکی )عصبانی،گله مند،حفخ لبخند(میگفتیم

 راشا گفت خوب بابا اصالزیبای منی تووووو زیبایی یعنی توووو خوبه؟



 گفتم آهان د حا  شدی بچه ی خوبی

 گفت من از اولم بچه ی خوبی بودم تو ندیدی

 یه اداتو درمیارنگفتم باش بابا تو خوبی بق

  گفت نه اتفاقا توخوب باش که ما یاد بگیریم خوب بودنو خجالت بکشیم

 گفتم باعشه توخبی من خوبتررررر

  گفت آفرین پایدار باشی

  گفتم توهم ه ینطور

با خره بحث ون به پایان رسید خداروشکرررر و بعد از دقایقی رسیدیم به تا ره مده نظر اووووووف 

  یه نیم ساعتی توراه بودیم فکر کنم  قدر دور بود

رفتیم داخل و یه راســـت رفتیم ســـراغه عروس و دوماد وای جانم  ه ماه شـــده بودن ایناااااا خیلی 

هم بهم میومدن براشون آرزوی خوشبختی کردیم و طبق مع ول راشا یکم سربه سرشون و بعد از 

م که میشــــناختیم ســــالم و احوال  ند دقیقه رفتیم و پیش خانواده هانشــــســــتیم و تا اونجایی ه

 ....پرسی کردیم البته
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اینقدررررر اون وســــط رقصــــیدیم و راشــــا مســــخره بازی در میاوردکه هم از خنده هم از خســــتگی 

بود یه گوشه  دوست داشتم پخش زمین شم شایان که برادره عروس بود سنگین و متین وایساده

و یک م اومدرقصــید اما مگه راشــا می اشــت اون بیچاره واســه خوش یه جا بشــینه رفته بود به زور 

آورده بودش که بیا و برقص عروســی خواهرته یه جا گفت به شــایان بخدا که اگه روشــا شــوهر کنه 

به  من از خوشـــحالی ه ش این وســـطم و با خنده و الکی مثال اندکی هم تاســـف داشـــت میخورد

حرفاش اضــافه کردو گفت البته اگه کســی بیاد اینو ببره ولی من هر  ی فکر میکنم ماله بد بیخه 

  ریشه صاحبشه...روشا داشت حرم میخورد و جیغ جیغ میکرد و راشا و شایان هم میخندیدن

  ��حیف جاش نبود وگرنه به حالی از این راشا بگیرم من که خودش کیف کنه

گذشت مثل عروسی دلنیا و مهراد که اصال نفه یدیم  قدر طول کشید خالصه اینقدرررر خوش 

  تا ت وم شد

 خسته و کوفته اومدیم خونه و فردا احت ال داشت که حرکت کنیم



وای که از تو ماشــین بودن بدم میومد حوصــله نداشــتم واقعا کاش بیشــتر می وندیم  ون من ا ن 

 ��حسه برگشتنم نیست

باشنیدن اینکه امروز حرکت ن یکنیم خوشحال شدم و از خوشحالی صبح که از خواب بیدارشدم 

  ون ه ش داشت نق می د دوست داشتم برم ب نم تو دهنه راشا

 و عین این پیرزنا ن یدونم هی  ی میگفت واسه خودش شرو ور میبافت و تحویل ما میداد

رقصـــیده بودم و منم از خوشـــحالی هیچی حالیم نبود امروز واقعا خســـته بودم  ون دیشـــ  زیاد 

  حال نداشتم بشینم توی ماشین تا کنسرو شم تو ماشین

روز گوشــــــی و درســــــت و حســــــابی دســــــتم گرفتم و یکم توی اینترنت 10بعداز حدودا یک هفته 

 رخیدم که دیدم خر هم پر ن ی نه تو این یه هفته هیج کس از من احوالی نپرســــــیده کههههه 

ه گفتم ب ار برم ببینم گروهه کالس موســـیقی  ی بیشـــعورای نامرد ه ینطور داشـــتم میگشـــتم ک

گذاشته رفتم دیدم که استاد مسیحا گفته بود که یه هفته بعداز تعطیالتو ن یتونه بیاد ای بابااااااا 

 ایستگاه ون گرفتن اینا؟؟؟

اصـــال اســـتاد کیانیان کوش؟ را هنوز نیومده بود؟؟؟خواســـتم این ســـوال و تایپ کنم که گفتم ب ار 

رو بخونم شــــاید یکی پرســــیده باشــــه که دیدن آره یکی پرســــیده بود گفته بودن که حاله یکم پیاما

 �😔�مادره آقای کیانیان خوب نیست و اوضاعش وخی ه

  خیلی ناراحت شدم واقعاااا ایشالله که خوب بشه هر  ه زودتر

 ای بابااااا گند زده شد توی احوا ت ون و خوشحالیامون

که روشا اومدو گفت سروه بیا آماده شیم بریم توی هوای خوب یکم ه ینطور به سقف خیره بودم 

 قدم ب نیم سرشین هم میاد اما راشا کاری براش پیش اومده و ن یاد...وا عجبااااا که راشا ن یاد

گفتم باشــه و شــرو  کردیم به حاضــر شــدن اعصــابم خراب شــد واقعادلم برای اســتاد کیانیان تنگ 

 مادرشون شده و خیلی ناراحت شدم واسه

اما ســعی کردم که ناراحتی و پنهون کنم وگند ن نم توی روزمون و خدارو شــکر ه یشــه موفق بودم 

 توی این کار

رفتیم و شــــرو  کردیم به مثال قدم زدن البته مثال  ون باز دوباره رفتیم توی پاســــایا ومرک  خریدا و 

نای واقعی ناهارو زنگ زدیم گفتیم  ند تا دیگه  ی ه دیگه هم خریدیم ما بی اریم بی ااااار به مع

 که بیرون میخوریم اوناهم موافقت کردن
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وبا خره امروز روز حرکت ون بود بعداز یه هفته اقامت در تهران باه گی خداحافظی کردیم و به 

  س ت شهره خودمون رفتیم

 ��تنگ شده بود حتی واسه شهرمونآخ که دلم واسه ه ه 

توی ماشـــین که طبق عاد  ه یشـــم هی ورجه وورجه میکردم آخرش به این نتیجه رســـیدم که یه 

فیلم خنده دار از اینترنت بگیرم و ببینم بلکم یک کاز این بیکاری دربیام خوشــــــبحال ســــــرشــــــین 

 خواب بود معتاد

از خواب بیدار شــدو گفت زهر مار ســروه  یه فیلم گرفت و اینقدر بلند بلند میخندیدم که ســرشــین

مثل انسان فیلم نگاه کن نه اینکه و ادای منو درآوردکه)من یه دونه محکم کوبیده بودم روی پامو و 

اینقدر حرکات و خوب انجام داد که (یه دونه ام زده بودم توصـــندلی و درآخرغش کرده بودم از خنده

 شت میخندید ولی من داشتم ریسه میرفتمپهن کف پایه شدم لعنتیه جذابسرشین خودشم دا

 مامان و باباهم دخیل بسته بودن به امام رضا که ما رو زودتر و بدون نوبت شفا بده

  ون ه ش نگاه به هم دیگه مینداختن میگفتن بسم هللا

. 

. 

. 

  بعد ساعاتی که من دیگه به زور خوابیدم و ا ن هر ی تالش میکردن بیدار ن یشدم کهههه

 آخیش شهرمون من نبودم تو این یه هفته  قدر عوک شده بودرسیدیم 

تا رســــیدم خونه ســــریع به ســــ ت اتاقم رفتم و گرفتم خوابیدم آخه هنوز خواب تو شــــ ام بود و 

  گفتن تا درنرفته ب ار برم بخوابم

  فردای اونروزی که برگشتیم خونه رفتیم و سر زدیم به بقیه از این خونه به اون خونه

دلم براشون تنگ شده بود البته با این وجودکه دیروز از تهران اونده بودیم انا بازم من دلم واقعااااا 

 واسه اوناهم تنگ شده بود واسه مسخره بازیای راشا و روسا و دعواکردن ون

خدایی خیلی خوب بود این عیدمون عااااولی بود انشــــاهللا ت وم ســــال مثل این عید باشــــه خوش 

شیم)ه شون معنیشون یکیه ولی خ  کل ه هاش باهم فرق دارن میدونم وخرم و شادو سرحال با

 (��خودم
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دیگه تعطیال  عید داشـــت به پایان میرســـید وتنها  ی ی که توی این مد  تعطیلی من ازش بی 

تم که فقط مگه اینکه بخوایم عکس خبر بودم گوشــیم بود اصــال درســت و حســابی دســتم ن یگرف

بندازیم وگرنه کال گوشیم دستم نبود....اگه تعطیال  هم ت وم شه تایه هفته کالسای دانشگاه تق 

و لقه کالســه گیتارم که جناب مســیحا خان تایه هفته ن یاد فعال حا  من این یه هفته ده روز بعد 

 از تعطیالتو  یکار کنم عایا؟؟؟

ن تعطیال  مونده بود وما بازهم ه چنان مشغول گشت و گذار بودیم هیچ جوره دوروز دیگه تا پایا

از تفریحا  ن یگذشــــتیم...واما امروز که روز آخر بود قرار شــــد که ه گی بیان خونه ی ما ایوووول 

 ناهارو شام خونه ی ما می وندن و بعدش میرفتن

ست کردم و حا  میرفتم که یه ح وم با آرامش کامل کارایی که میخواستم و  ی ایی که قراربودو در 

 جانانه کنم

رفتم ح وم طبق مع ول شرو  کردم به فکر کردن به ه ه  ی ت وم جاهایی که رفته بودم و کارایی 

  که توی این تعطیال  انجام داده بودمو مرور کردم و یه لبخند گوشه ی لبم نشست

جدیدی که درمن به وجود اومده بود بعداز اون به کالس گیتار فکر کردم به جناب مســـیحا و حس 

  و ن یدونستم اس ش  یه هعیییی هر ی که هست من اس شو ن یدونم

از ح وم بیرون اومدم و موهامو خشک کردم  ون ا نه ها بود که برسن ویه شومی  کرمی پوشیدم 

 ✋و یه شلوار مشکی یه ذره هم آرایش کردم و تامام

غذاهای مامان که میدونم از این کار متنفرهههههه ولی پیش به سوی آشپ خونه و ناخنک زدن به 

ن یتونه جلوی خودشو بگیره و ناخنک ن نه اینقدر ناخنک زدم که مامان با   خ  سروه است دیگر

کفگیر افتاد دنبالم و در آخر  ون دستش بهم نرسید از سالحه خنک استفاده کرد که اونم  ی ی 

 ��محکم روی سره بنده فرود اومدنیست ج  لنگه دمپایی که به هدف خوردو 

 و درآخر مامان با لبخند پیروز مندانه ای نگام کردو به آشپ خونه برگشت
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مه ونا اومدن و اینقدر باهم گرم بازی و خرف زدن بودیم که گذر زمانو حس نکردیم من از قبل از 

ه این نتیجه رســــیدم که پانتومیم بازی کنیم و مط ئنا اوناهم راضــــی بودن خالصــــه از اینکه بیان ب

بعداز ناهار دوباره رای گیری کردیم و بازی پانتومیم بیشــــــترین رای رو آورد پس بنابر این شــــــرو  

شــ  بکوب اجرا میکردیم اینقدر خوش بود و خندیدیم که حد 10کردیم به بازی کردن و تا ســاعت

این آخرا ســــــرعتی بازی میکردیم که هرگروهی که امتیازش با تر باشــــــه برندس و نداشــــــت دیگه 

گروهه بازنده باید آخرهفته بقیه رو مه ون کنه...ه گی در تکاپو بودیم که برنده شــــــیم که درآخر 

  ما بردیم ایووووو 

و  شــده و گروهه ســامی وهلنا وآتناو روشــا باختن و  ون مهراد نیومده بود و خونه ی پدرزنش دع

نفره شـــــده بودیم و برنده ی این بازی هیجانی ما)من،میالد،ســـــرشـــــین،ســـــلنا( 4بود ما دوتا گروهه 

 ️☺بودیم

و تعطیال  ت وم شـــــــــد و من مونـــدم و بیکـــاری و بیـــداری تـــایـــه هفتـــه ه ش از شـــــــــ  

ــا ســــــــاعــت1و12ســــــــاعــت ــاره از اون ور ظهر از 10میخوابیــدم و صــــــبح ت بیــدار ن یشــــــــدم و دوب

 ��6میخوابیدن تا2ساعت

 اوضام خراب بود توی این یه هفته بدجور معتاده خواب شده بودم خدا رحم کنه وا 

و امااااااا امروز کالس گیتار داشــــتم با وســــواس زیاد لباس پوشــــیدم و با حوصــــله ی فراوان آرایش 

کردم منی که اصـــال حوصـــله ی آرایش کردن نداشـــتم ا ن نشـــســـته بودم پای می  آرایش و بلندم 

 ��ن یشدم

ا خره بعداز مدتی رضــــایت دادم و بلندشــــدم و آماده ی رفتن به کالس بودم دیگه ســــاب گیتارو ب

کیفه خودمو برداشــــتم و رفتم و به مامان گفتم که زنگ ب نه به آیانس برام  ون نه ســــرشــــین و نه 

  بابا خونه نبودن که منو برسونن و منم حس و حاله تاکسی گرفتنو نداشتم

دمو رفتم که بعداز یک ماه و خورده ای جناب مســـیحا رو ببینم خیلی ذوق از مامان خداحافظی کر 

 ��و استرس داشتم ن یدونم استرسم از ی نشا  میگرفت؟؟

در زدم و وارد شـــــــدم که هنوز اســــــتاد نیومده بود به ه ه عیدو بعدابعدا تبریک گفتم و اوناهم 

نتظر موندم تا اســتاد جان متقابال تبریک گفتن که دیگه رفتم نشــســتم ســره جای ه یشــگیم و م

 بیاد بعد از  ند دقیقه اومد
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اوه اوه عج  تیپه دخترکشـــی زده خیلیییییی خوشـــگل شـــده بود ن یتونســـتم  شـــم ازش بردارم 

ای  هیکل خوش فرمش هر  شــــ ی رو خیره میکرد یه تیشــــر  ســــفیدویه شــــلوار جذب ســــورمه

پوشـــیده بود این بار دیگه تیپش رســـ ی نبود و تیپ اســـپر  زده بود.باه گی احوال پرســـی کردو 

  عیدو تبریک گفت و عذرخواهی کرد بابت این یه هفته ای که کنسل کرده بود

  سوالی داشتم ازش بخاطر ه ین گفتم استاد یه سوال

 نیست نگام کردو گفت راحت باش خانوم آرمان ه ون حدادی بگیدمشکلی

 واااااااییییییی منو میگی غش و ضعف کردم که

 بایه مکث کوتاه گفتم خ  جناب حدادی از استاد کیانیان خبر ندادید؟کی برمیگردن

 واااااه با این حرفم ن یدونم  را انگار ناراحت شد مگه من  ی گفتم؟

ه و فرصـــت خیره نگام کرد و بایه مکث گفت متاســـفانه این  ند وقته ســـرم به شـــد  شـــلوغ بود

 نکردم باهاشون ت اس بگیرم.اگرخبری شد ش ارو هم در جریان می ارم

 گفتم بله م نونتون میشم

  بعداز این حرفم گفت خ  حا  بریم سراغ آموزش

 و بعداز یک ماه و خورده ای دوباره آموزش شرو  شد

  مبعداز کالس گیتار دانشگاه داشتم از اونجا تاکسی گرفتم و به س ت دانشگاه رفت

توی راه ه ش فکرم درگیر مســیحا بود که احت ا  من عاشــقش شــدم  ون ت وم فکرو ذکرم شــده 

 ��مسیحاااااا ن یدونم شایدم اشتباه میکنم
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 مسیحا 

ه بودم امروز میرفتم با خره بعداز یه مد  تعطیلی و این یه هفته که کالســــای گیتارو کنســــل کرد

کالس با وسواس هر  ه ت ام تر لباسامو انتخاب کردمو پوشیدم و ادکلنه ه یشگی و زدم آماده ی 

آماده بودم ...دلم واسه خانوم آرمان تنگ شده بود ن یدونم این دختر  ی داشت که من توی این 

دیدمش حالش  مدتی که باهاش آشــــنا شــــدم اینقدر شــــیفتش شــــده بودم یادمه اولین روزی که

خیلی خراب بود و ن یدونم  را تا  ند جلســــــه ه ونطور خیلی حالش بد بود طوری که قشــــــنگ 



متوجه میشــــدم که هیچی از آموزشــــای من ن یفه ه از یه ور دوســــت داشــــتم آقای کیانیان زودتر 

برگرده از یه ور دیگه اصــــــال دوســــــت نداشــــــتم فعال فعال ها برگرده  ون اینطوری دیگه ســــــروه رو 

 یدیدمن 

کارای شرکت زیاد شده بود و من خیلی وقت ن یکردم به کالسای گیتارو بچرخونم  ون من کجا و 

 کالس گیتار کجا

ســــــال پیش که  ند باری)امیر پســــــره آقای 7من گیتارو از اســــــتاد کیانیان یاد گرفته بودم حدودا 

صـــــ ی ی و خوبی  کیانیان( به جای آقای کیانیان اومده بود باهم آشـــــنا شـــــدیم و دوســـــتای خیلی

شــدیم تا اینکه ســه ســال پیش امیر اقامت گرفتو واســه ادامه تحصــیل رفت هلند امیر تنها پســرو 

  تنها فرزند آقای کیانیان بود
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بعداز اون من بجای امیر هر کاری که داشتو واسش انجام میدادم و یه جورایی دست راست آقای 

 و به شد  آقای کیانیان برام ع ی بود هر ی میگفتو با دل و جون انجام میدادمکیانیان شده بودم 

وقتی که شنیدم مادرشون بی اره و کسی نیست به جاش کالسای گیتارو برگ ار کنه خواست ه ه 

ی کالســـارو کنســـل کنه تایه مد  ولی خودم رفت و بهش گفتم که غ ت نباشـــه و خودم هســـتم و 

یســـت که هیچ وقت فکر ن یکردم دلم اینجا پیشـــه یکی گیر کنه...من احتیاج به کنســـلی کالســـا ن

شــــرکت طراحی دی این دارم و خودم رییس شــــرکت هســــتم هر روز با آدما و خانومای جور واجور و 

مختلفی روبه رو میشـــم اما ن یدونم  را احســـاس میکنم ســـروه باه ه فرق داره برام و این خیلی 

دختری محــل ن ی ارم امــااا این یکی و ن یــدونم  ی بگم  ی ه عجیبیــه  ون من اصــــــال بــه هیچ 

 ...وا .البته احساس میکنم سروه هم یه حسایی به من داره

وارد کالس شـــدم و اول از ه ه نگاهم به ســـروه افتادکه مظلوم روی صـــندلی نشـــســـته بود نگاه و 

متقابال  ازش گرفت و باه ه ســـــالم و احوال پرســـــی کردم و بهشـــــون عیدو تبریک گفتم ه گی هم

 جواب و دادن

 یهو سروه گفت استاد یه سوال

 گفتم راحت باش خانوم آرمان ه ون حدادی بگید مشکلی نیست

 بعداز یه مکث گفت خ  جناب حدادی از استادکیانیان خبری ندارید؟کی بر میگردن؟



راستش از سوالش ناراحت شدم و جا خوردم یه جورایی  ون فکر میکردم که اونم از من خوشش 

  ومده بودو این حس متقابلها

اما با این ســـوال به فکرم شـــک کردم اون دوســـت داشـــت زودتر اســـتاد کیانیان برگرده ومن دیگه 

 .نباشم

خیره نگاش کردم و گفتم متاســــفانه این  ند وقته ســــرم به شــــد  شــــلوغ بوده و فرصــــت نکردم 

  باهاشون ت اس بگیرم.اگر خبری شدش اروهم در جریان می ارم

  م نونتون میشمگفت بله 

جواب ندادم و روبه بقیه گفتم خ  حا  بریم ســراغ آموزش ......امروزم ت وم شــدبعداز آموزشــگاه 

 ....باید دوباره میرفتم شرکت وای که خسته شده بودم حسابی این یه هفته پوووووف
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 سروه 

  شد وحا  خسته و کوفته داشتم میرفتم خونهدانشگاهم ت وم 

زنگ درو زدم و مامانم درو بازکرد با خســـتگیه زیاد ســـالم کردم و یه راســـت رفتم تواتاق و لباســـامو 

 عوک کردم و به مامان گفتم که من فعال میخوام بخوابم و هیچ جوره منو بیدار نکنید

  منتظر جواب ن وندم و بیهوش شدم

 ...م که خسته شده بودم از خواباینقدر خوابیده بود

 ه ینکه خواستم از اتاق بیرون برم صدای تلفن اومد که بابا جواب داد و گفت الوسالم بفرمایید؟

 طرفی که پشت خط بود ن یدونم  ی میگفت

 که بعدش باباگفت بله خودم هستم بفرمایید؟

______________________ 

 نبابا گفت بله خوشبختم از آشناییتون.امرتو

________________________ 

 باباگفت بله جناب صالحی خوش آمدید...پس من خبرتون میکنم تا فردا

 بابا گفت  شم ش  ش ا بخیر خدانگهدار________________________

  ه خبر بود؟؟؟؟؟؟



با کنجکاوی هر ه ت ام تر از اتاق رفتم بیرون که ســــــرشــــــینم از اتاقش بیرون اومد ه ون لحظه و 

 از من سرشین پرسید بابا کی بود زنگ زد؟ زودوتر

  بابادوتامونو نگاه کردو گفت آقای صالحی بودپدره یکی از ه کارا 

 سرشین ن یدونم  را قیافش مشکوب بود؟؟؟؟؟

 ای بابا  ه خبره اینجا گیج شدم به کل

 گفتم عهههه بابایی  را قسطی حرف می نی کامل بگو خ  از کنجکاوی مردم

 نجکاوی نه از فضولیخندید وگفت از ک

 و در ادامه گفت بیاید بشینیده گی تا بگم براتون

 منتظر موندیم که مامان ن ازش ت وم شه تا ببینم  ه خبره؟

با خره مامان ن ازش ت وم شد و اومد نشست کنارمونو گفت خ  بگوببینم این آقای صالحی کی 

 بودو  ی میگفت که اینقدر مه ه؟؟؟

ت پدره یکی از ه کارای سرشین زنگ زدو گفت که میخوایم واسه امر بابا صداشو صاف کردو گف

خیر م اح تون بشــیم وگفت که اگه اجازه بدید که بیایم خواســتگاری واســه دخترتون و منم گفتم 

  باشه خبرتون میکنم تافردا....ای کلک میگم  را مشکوکه قیافش تو نگو یه ریگی تو کفششه

ه ت اس وپیامی از طرف دریا واســم اومده بود بازکردم پیامو که صــدای گوشــیم اومد رفتم تواتاقم ک

 نوشته بود سالم سروه جان خوبی؟ ه خبر؟بیداری؟

جوابشو ندادم و ش ارشو گرفتم که با اولین بوق برداشت و گفت الو سالم سروه خوبی؟ببخشـید 

  تورو خدا م اح ت شدم

  یگفتم:سالم ع ی م م نونم توخوبی؟نه این  ه حرفیه مراح

 گفت م نون منم خوبم..سروه ام  م یه زح ت دارم برا 

 گفتم جانم ع ی م؟

گفت من فقط توی این شــهر تنها دوســت صــ ی ی و تنها کســی که میشــناســم تویی.من اینجا رو 

 خوب ن یشناسم میخوام ک کم کنی

گفتم من ه ون روزه اولم گفتم غ ت نباشه من هستم پس تا آخرشم هستم حا  بگو  ه ک کی 

 میتونم بکنم؟؟؟



گفت تو لطف داری سروه جان.میخوام برم سرکار خسته شدم از بس تو خونه موندم دوست دارم 

دستم تو جیبیه خودم باشه اما من اینجا رو ن یشناسم  ند تا آگهی دیدم اما آدرساشونو خوب 

 بلد نیستم میتونی باهام بیای؟

فیه زنگ ب نی ســـه ســـوته پیشـــتم..من فردا گفتم:آره ع ی م  را که نه؟هرجا خواســـتی بری فقط کا

 فقط دوتایم کالس دارم اگه هر وقت خواستی میتونی رو ک کم حساب کنی باشه؟؟؟

 گفت فدا  بشم سروه جون انشاهللا بتونم جبران کنم

 گفتم ع ی می تو دوست به درد ه ینجور جاها میخوره دیگه

باهم حرف گفت مرســــــی ع ی م خ  ببشــــــتر از این وقتت نگیرم.فردا میب ین ت و مفصـــــــل تر 

 می نیم.خدانگهدار

 گفتم نه اختیار داری ع ی ه دلی.باشه میبین ت فردا.خداحافخ
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ج عه شــ  قرار شــد که اون ه کاره ســرشــین با خانواده بیان خواســتگاری ه ه  ی  یهویی شــده 

مهراد عروســــــی کردن یهویی عقدفاط ه شــــــد یهویی مراســــــم خواســــــتگاری  را؟؟؟یهویی دلنیا و 

 سرشینه یهویی یه حسه عشقی که یهویی به وجود اومدو من پی بردم بهش

 ..پووووووف این ه ه یهویی باعث میشه اوور دوز کنم خدا تا آخره این یهوییا رو بخیر کنه

  م دنبال کار بگردیم براشامروز میرفتم دانشگاه و ازاونجا هم با دریا میرفتیم باه

دریا رو دیدم که نشسته بود روی یکی از صندلیای توی محوطه ی دانشگاه و سخت غرقه روزنامه 

  ی روبه روش شده بودوتوی یه دفتر ه ی کو یک یه  ی ایی یادداشت میکردتند تند

بیکار کردم رفتم و باهاش ســالم و احوال پرســی کردم و گفت:ســروه من واقعا شــرمندم که تورو هم 

 بخاطر خودم

گفتم اگه یه بار دیگه این حرفارو ب نی دیگه باها  یه قدمم راه ن یام هاااا!!!صدبار گفتم ب ار بشه 

صـــــدویک بار من وقتی بهت گفتم تا تهش هســـــتم یعنی هســـــتم دیگه توام کم بگو شـــــرمنده و 

 ببخشید ازاین حرفا که بیشتر ناراحتم میکنی.باشه؟؟؟

 گفت باشه

 حا  کجاهارو پیداکردی فعال؟؟ گفتم خ 



 گفت دوسه تا پیداکردم که بعداز کالسا میریم

باشــه ای گفتم و نگاهی به ســاعتم انداختم که ا نه ها بود کالســا شــرو  شــن به خاطر ه ین روبه 

  دریا گفتم:خ  دیگه بیا بریم سره کالس ا نه هاس که شرو  شه

ریم و باهم رفتیم سره کالس ت وم کالسامون باهم دریا هم پاشد و گفت عههه راست میگی باشه ب

بود البته باهم گرفته بودیم  ون دریا تنها بود و کسی و به ج من ن یشناخت به خاطر ه ین منم 

  واحدارو مثل دریا برداشتم که باهم باشیم

بعداز دوتایم به شد  خسته کننده با خره از دانشگاه خارج شدیم و به س ت اولین آدرسی که 

دریا گفت رفتیم هوووووف  قدر این شــــرکت ب رگ بود اولی و رفتیم که نشــــد دومی هم که رفتیم 

بازم نشــد و مدرب حداقل لیســانس میخواســتن آخه یکی نیســت بگه منشــی شــدن لیســانس و 

  سیکل و فوق لیسانس میخواد آخه؟؟؟عجباااا

نگرفته بود که میرفتیم و میگشتیم  برای امروز بس بود و دوباره فردا و روزای دیگه ام که خدا ازمون

دریا از یه دکه یه عال ه دیگه روزنامه گرفت که بره خونه و آگهی های اســـتخدامو یادداشـــت کنه با 

 آدرس برای فردا

 از هم خداحافظی کردیم و هرکی رفت به س ت و سویی

یلی از هم فاصله وای از کت و کول افتادم کال امروز دوجا تا جابیشتر نرفتیم اما  ون جاهاشون خ

داشت و کال انگار یکی شرق بود یکی غرب و دانشگاهم که خیلی دور تر بود از اونا وجای مختلف 

 و دور از هم بودن بخاطر ه ین خسته شدیم
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مدرکه با تری میخواستن و یا راهشون هرروز دنبال کار بودیم با دریا و ه ه یا حقوقشون کم بود یا 

  خیلی دور بود و با وجود حقوقی که میدادن باید نصفه بیشترشو کرایه میداد بنده خدا

خ  امروز روز خواســـتگاری ســـرشـــین بود که از صـــبح داشـــت آماده میشـــد و اســـترس داشـــت یه 

  جورایی دلو زدم به دریا و رفتم درمورده این خانواده ی صالحی ازش بپرسم

 در زدم و منتظر جواب ن وندم و وارد اتاق شدم

  سرشین گفت عهههه سروه خوب شد اومدی ه ین ا ن میخواستم بیام از  ک ک بگیرم

 سوالی نگاش کردم و گفتم  ه ک کی از من برمیاد؟؟



 گفت به نظر  اینو بپوشم یا اینو یا اینو یا این؟؟؟و به لباسا اشاره کرد

 واقعااوه اوه  ه انتخاب سختی 

یکی از لباســا یه کت و شــلوار شــیک بود که رنگش خیلییییی قشــنگ بود و واقعا ن یدونم رنگش 

؟حا  هر ی .مدلش خیلی خوب بود اون بقیه شـــومی  مجلســـی بودن ولی به ��صـــورتی بودیا  ی

نظرم این کت وشــــــلوار از بقیه قشــــــنگ تر و رســــــ ی تر بود..بخاطر ه ین گفتم اینو بپوش این 

  خوشگله

 فت آره منم از صبح نظرم رو اینه مرسی که ک کم کردیگ

 گفتم خواهش میکنم...ام  م سرشین یه سوا یی دارم از  بپرسم عایا؟؟؟

 گفت: ه سوا یی؟؟مگه  ند تا سواله؟؟

 گفتم خ  تو اول بگو بپرسم یا نه؟

 گفت بپرس ببینم  ی میگی؟؟

ه شــــکلیه؟ درکل توضــــیح بده دیگه گفتم ام  م  کیده ای از این آقای صــــالحی بگو؟ یکارس؟ 

 کنکجکاوم

 گفت به قول بابا کنجکاو نه فضول..باشه فضول خانوم میگم برا  وایسا

سال  سارو گذاشت توی ک د و اومد روبه روم نشست و شرو  کرد به حرف زدن یه یک  و رفت لبا

 یا یک سالو نی ی میشه که میشناس ش

ده بود کلینیک من به شــد  اعصــابم خراب بود  ون اونم دندان پ شــکه یادمه اولین روزی که اوم

ه ون روزی بود که ماشینم خراب شد و مجبور شدم زنگ ب نم جر قیل بیاد ببرتش وخودمم بقیه 

 ی راهو پیاده باید میرفتم  ون حتی از شانسه گندم تاکسی هم نبود که نبود

دم اصـــال حواســـم به دور و به خاطر ه ین منم اعصـــابم قاطی بود وقتی با تاخیر وارد کلینیک شـــ

 اطرافم نبود و اصال متوجه ی حضورمعین نشدم

تا اینکه دیدم ت ام دخترای کلینیک در رفت و آمدن و هی پچ پچ میکنن از یکی پرسیدم  ه خبره 

که گفت یه پسره اومده قبال توی کلینیک).....(بوده و ا ن اومده اینجا خیلی خوشگله سرشین بیا 

 .و ببین  ه جیگیریه

من  ون اعصــــابم داغون بود اصــــال اه یت به دخترا و حتی اون پســــری که ازش حرف می دن هم 

ندادم تا اینکه بعداز حدود یک ساعت که من توی اتاقم نشسته بودم و داشتم کاره یکی از بی ارا 

  رو انجام میدادم دیدم یکی گفت سالم خسته نباشید



 خوشگل و جذاب و صدالبته خوش تیپیسرمو که بلند کردم دیدم اوه اوه عج  پسره 

جوابشـــــو دادم و گفتم ســـــالم م نون ازشـــــ ا گفت به من گفتن که توی این اتاق مشـــــغول به کار 

 بشم..ش اخانوم آرمان هستید درسته؟

 از جام بلند شدم و گفتم  بله خودم هستم..و به جای مده نظر اشاره کردم و گفتم بفرمایید

 گفت م نونم

تم به بقیه ی کارم رســیدم از اون روز به بعد منو آقای صــالحی ه کارشــدیم که جوابشــو ندادم و رف

 بقیه ی دخترا هرروز میومدن و میگفتن خوشبحالت که هستی وره دل صالحی

و منم  ون ازش خوشـــــم میومد روش غیر  داشـــــتم دیگه میگفتم صـــــالحی نه و آقای صـــــالحی 

 درست صحبت کن

 وه خانوم رفع ابهام شدیخ  اینم ازخالصه ی کلی داستان ما سر 

 خندیدم و گفتم آره واقعا... اسم این آقای صالحی معینه؟؟

  گفت آره

گفتم آخی..حـــا  من بـــه این معین  ی بگم؟ آقـــا معین؟داداش معین؟ع ومعین؟ه ون معین 

 خالی؟ ی بگم؟

خندیدوگفت ســـروه خدایی ســـوالت ســـخت بود ن یدونم  ی بگی راحت باش هر کدومو دوســـت 

 داری بگو

 منم گفت  م نون از راهن اییت واقعا

 گفت خواهش میکنم

 از سره جام بلند شدم وگفتم رخصت من فعال برم و از اتاق بیرون رفتم
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امشـ  خواسـتگاری سـرشـین بود و منم خواهره عروس خانوم بودم اما ن یدونم لباس  ی بپوشـم 

 ه؟؟آخ

مشـــغول انتخاب کردن لباس شـــدم یه شـــومی ه پولکیه مجلســـی که نقره ای بود پوشـــیدم و طبق 

شــــلوار مشــــکی  ون مشــــکی به ه ه لباســــی میاد و شــــال نقره ای...خ  وســــایل و آماده کردمو 



گذاشــتم یه گوشــه و خواســتم برم بیرون از اتاق که گوشــیم زنگ خورد نگاهی به صــفحه ی گوشــیم 

 دریاس ت اسو وصل کردم سالم دریا جون خوبی؟ ه خبر؟ انداختم که دیدم

 دریاگفت الوسالم سروه خانوم م نونم.تو خوبی؟وا  سالمتی

 گفتم مرسی منم خوبم.شکرا

 گفت سروه یه  ی  میگم نه نگو.باشه؟؟

 گفتم آخه منکه ن یدونم  یه که؟؟

 گفت تو فقط بگو باشه تا برا  بگم

 گفتم باشه

 اااا باید بیای خون ون عذر و بهانه ام قبول ندارمگفت فرداناهار حت احت 

 خخخخخخد گفتم تواز کجا میدونی میخوام عذرو بهانه بیارم؟شاید من سریع قبول کردم

 گفت خ  ن یدونم...ه ین اول گفتم که یه وقت بهانه درنیاری.حا  میای؟

 گفتم اما من راضی به زح ت نیستم بخدا

ل من بدوبدو میکنی زح ت نیســــت؟؟اونوقت من یه ناهار گفت عهههه ســــروه پس این ه ه دنبا

 تورو دعو  کنم زح ت میشه؟

 بار دوست به درد ه ین جور جاهامیخوره102باز گفتم ب ار بشه101گفتم عهههه این  ه حرفیه 

 گفت توخیلیییییی خوبی سروه کاش پسر بودم حت ا میومدم خواستگاریت

 خندیدم وگفتم حیف که پسر نیستی ها حیف

 فت آره واقعا حیف.خ  پس من فردامنتظرتمگ

  گفتم باشه ع ی م فردام اح تون میشم

 گفت مراح ی.قربونت برم.سالم برسون خداحافخ

کال ه ینجوریم  ه میشــــه -��گفتم م نون ه چنین خدانگهدار)ولی  قدر زود قانع شــــدم هاااا

 (��کرد

و آماده رفتم یه ســـری ب نم به  تا ک تراز دوســـاعت دیگه میومدن رفتم و لباســـامو پوشـــیدم حاضـــر

 سرشین که از استرس فقط دور خودش میچرخید هنوز لباساشو نپوشیده بود

اوه اوه ا نه هاس که بیان گفتم عهههه سـرشـین  ته مثل مرغ سـر کنده هی در گردشـی؟لباسـاتو 

 بپوش ا نه هاس که بیان دیگه  را اینقدر استرس داری تو؟؟؟؟

 موهام  ی؟شالم  ی؟گفت وای سروه لباسم بده؟



 !!یاااااخدای منان این دیگه کیه اینقدر استرس هم خوب نیست ها

گفتم واه سـرشـین  را باید بد باشـه بدو آماده شـو دیگه  را اینقدرلفتش میدی؟اسـترس نداشـته 

  باش خواهره من حاضر شو دیگه

  رفت و لباساشو پوشید و آرایشم که کرده بود

 ال ه لفت دادن از اتاق بیرون رفت دیوانسبا خره رضایت داد بعد یه ع

مه ونا اومدن اوه اوه عج  دامادی واقعاااا ماشــــــاهللا فقط مادر و پدر وداماد بودن یعنی برادر یا 

 خواهر نداره عایا؟؟؟

سالم و احوال پرسی کردن و نشستن... واااااییییی حا  مراسم  ایی که متنفرم از این رسم آخه 

  ه مسخره بازی ایه؟

سرشین رفت  ایی بیاره که دنبالش رفتم خوبه خداروشکراسترسش از بین رفته بود  ایی ریخت 

و منم تو آشپ خونه موندم دیگه حوصله نداشتم برم  ون برام خاطرا  خواستگاریه آریا رو تداعی 

با  میکرد.توفکره گذشته ها غرق شدم یاده اون روزه اول دانشگاه افتادم که وقتی از دانشگاه اومدم

آهنگ و آوازو ســـــروصـــــدا وارد شـــــدم که یهو آریا رو دیدم،یا اینکه اون وقتی که رفتیم شـــــ ال اون 

باهم  به تو،اینکـه دیگـه  یا نگـاهش عوک شـــــــده نســــــبـت  مه آر که گفـت معلو حرفای ســـــــامی 

دعوان یکردیم و اون وقتی که بهم ابراز عالقه کرد و من با بی رح ی ت ام ردش کردم و اما حا  که 

حسی که حدس می نم عشق باشه شدم.اگه یه طرفه باشه  یکارکنم؟منم مثل آریا میشم  اسیره

مسیحاردم میکنه آره منم مثل آریا عشقم یه طرفس من یه دل شکستم پس دله منم شکسته 

 ...��میشه

وقتی به خودم اومدم که صــورتم غرق اشــک بود این اشــکا کی ســرازیر شــدن و من خبر ندارم؟ تند 

پاب کردم و یه آبی زدم به صـــورتم و دوباره نشـــســـتم ســـرجام دوســـت نداشـــتم شـــ  تند اشـــکامو 

 خواستگاری تنها خواهرم خراب شه.اگه سرشین  ش امو اشکی ببینه ناراحت میشه

 ...مثل اینکه سرشین و معین رفته بودن باهم صحبت کنن  ون صداشون ن یومد

 ی د راضیه و جوابش مثبتهمه ونا رفتن و یه سرشین مونده بود که از قیافش هوار م

 ��آخی اگه سرشین بره که من تنها میشم که

 به قلم  مریم شهسواری
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که آگهی  تا جای دیگه  نا مه ون بودم و بعداز اونجا هم میرفتیم دوســـــــه  یا ای امروز خونه ی در

    گرفتم و رفتم خونشوناستخدام زده بودن آدرسشونو پیداکردم و یه جعبه شکال

با مادرش ســــــالم و احوال پرســــــی کردم واااای که مادرش  ه قیافیه ی نورانی داره و  ه لهجه ی 

باحالی داره...نشــــســــتم روی مبل و مادرش با شــــربت آلبالو اومد و کنارم نشــــســــت و گفت بفرما 

عا دســتت درد نکنه دخترم دریا خیلی از تو تعریف کرده خیلی هم زح تت داده این  ند وقته واق

 ع ی م دوستا و دخترای خوبی و با مرام و معرفتی مثل تو کم پیدا میشن

 گفتم اختیار دارید خاله جون این حرفارو ن نید زح ت  یه منکه کاری نکردم

  گفت خدا حفظت کنه ع ی دلم

و بلند شـــــدو دریا اومد ســـــره جای مادرش نشـــــســـــت و گفت خ  ســـــروه  ه خبر؟ ه میکنی با 

 ما؟ زح تای

 گفتم سالمتی وا  هیچی.عهههه خوبه گفتم کم بگو زح ت هاااا

  خندیدو گفت باشه دیگه ن یگم

  یکم دیگه باهم حرف زدیم وقت ناهار شد

خدایی که دســــتپخت مادرش عالی بودکوفته ســــب ی درســــت کرده بودغذای شــــیرازی بود و واقعا 

 ی گفتم نذاشــتن بشــورم...یکم دیگه خوشــ  ه بود تشــکر کردم و پاشــدم از ســره می  و ظرفا رو هر 

بود که دریا رفت و آماده شــدکه بریم دنبال این دوســه 2/30-2پیشــشــون موندم و حدودا ســاعتای

یا میگفت و میبردمش دیگه  تا شــــــرکتی که آگهی اســــــتخدام زدن من فقط هر آدرســــــی که در

ای  ه کاری آگهی شرکته ویا...(و بر -مطبه-مغازس-فروشگاهه-ن یدونستم  ه جور جاییه)تولیدیه

  زدن

اولی و دومی رفتیم که طبق مع ول یا حقوقاشون شندرغاز بود و یا کارشون سختیه زیادی داشت 

 و ن ی ارزید تازه بعضیا یه هفته هم آموزشی میخواستن اینا دیگه کی هستن

رفتیم سراغ آخرین آگهی که شرکت بودعح  هیبتی داشت این شرکت ب رگ بود ساخت ونش و 

  م از بیرون شیک و خوشگل بودخیلی ه

وارد آسانسور شدیم و از منشی اونجا خواستیم که فرم استخدامو بده تا دریا پرکنه و گفت رییس 

 جلسش ت وم شه یه مصاحبه ی کوتاه هم دارید

دریا مشــــغول فرم پرکردن شــــد و منم از بیکاری ه ینطور قدم می دم و طول و عرضــــه اونجارو متر 

هه  قدر طول کشید جلسه این رییس ایکبیری حوصلم پوکیدم اینقدر اومدمو میکردم....اه اههه



رفتم دریا هم فرمشــو پرکرده بود و منتظر بود که جناب رییس ایکبیری تشــریفه نحســشــو بیاره که 

 دریا بره واسه مصاحبه

تاقه ه ینطور روبه دریا که روی مبل نشــســته بود و منم ســره پابودم و راه میرفتم و پشــتم به دره ا

ریاست بود گفتم اه  ی شد نیومد این ریی....و ادامه ی ج ل و نگفتم  ون منشیه گفت خانوما 

 جناب رییس تشریف آوردن اومدم برگردم که ببینم این رییس پرافاده کیه وههههه

 �😳😳� ییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟اااااااااااااااین؟من توی شرکت این بودم و ن یدونستم تا ا ن؟
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با  خیلی توی شــــــوب بودم و فکرکنم مســــــیحاهم از دیدن من خیلی تعج  کرده بود  ون اونم 

تعج  نگام میکرد وهیچی ن یگفت آخرش ســـکوتو شـــکســـت و گفت  ســـالم خانوم آرمان خوش 

 اومدید

 منم با تته پته گفتم سالم م نونم

  خانومارو راهن ایی کن داخل اتاق و پذیرایی کن منم ا ن میامو روبه منشیش گفت 

و روبه اون دوســـه تامرده )که اصـــال متوجه قیافشـــون نشـــدم و محوه مســـیحا بودم( گفت بفرمایید 

  آقایون از این طرف و راهن اییشون کرد به س ت بیرون

  ببرید داخل اتاق وقتی که میخواست از درخارج بشه روبه ماگفت ا ن برمیگردم ش ا تشریف

وارد اتاق شدیم که فکم افتاد کف زمین خیلییییییی اینجا قشنگ بودو  یدمانش هم فوق العاده 

 بود

 ه ینکه نشستیم دریا گفت سروه هم دیگه رو میشناختین؟

  گفتم آره یه جورایی

 گفت مثال  ه جورایی؟

 گفتم حا  بعدا واست میگم.اینجا نوشته شرکته  ی تو آگهی؟

  باشه..ام  م فکر کنم شرکت دی این و طراحی باشهگفت 

گفتم ایول بابا دمش گرم میگم عج   یدمانی داره و عج  دکوراســـیونی تونگو شـــرکته طراحی و 

  دی اینه



ه ینطورداشتم نگاه اطرافم میکردم که  ش م افتاد به یکی از دوربینا ای خااااب برسرم آبرم رفت 

 ��م که اصال مشنگ بازی در نیاوردما ن مارو تو دوربینا میبینن من

بعداز اینکه خوب دید زدم ه ه جارو مثل یه دختره مظلوم و باوقار نشــــــســــــتم و منتظر مســــــیحا 

 موندم مثل دریا...اومدن و پذیرایی کردن

بعداز دقایقی جناب مســـــیحا وارد شـــــد که به احترامش بلند شـــــدیم که گفت بفرمایید خواهش 

 میکنم

   من در خدمتتونمنشست پشت می  و گفت خ

دریا گفت من واســـه آگهی ای که زده بودید واســـه اســـتخدام اومدم و این فرم رو هم پر کردم و فرم 

 رو برد گذاشت روی می ه مسیحا

که مســــــیحا با دقت به فرم نگاهی انداخت و بعداز دقایقی گفت موردی نیســــــت میتونید از فردا 

 شرو  به کار کنید

دریــا تعجــ  کردیم کــه مســــــیحــااز دیــدن مــا فکر کنم خنــدش گرفــت و هــااااااااا؟؟؟؟اینقــدر منو 

 گفت مشکلی پیش اومده؟

گفتم مشـــــکل که نه اما واقعا تعج  کردم ما این ه ه جا رفتیم واســـــه کار و حدودا هر بار یه ربع 

مصــاحبه داشــت و یه عال ه دردســر دیگه و گیر دادن به مدرب و این جور  ی ا اما شــ ا با یه نگاه 

 ن به برگه ها سریع قبول کردید؟انداخت

خندیدو گفت: پس واســـــــه ه ین اینقدر تعج  کردید؟و درادامه گفت خ  من با مدرکشــــــون 

مشــکلی ندارم و میتونن از فردا مشــغول به کار شــن و توضــیحاتو  زمو خانم کری ی ه ون منشــی 

 دمه در به ش ا میگن

 رو به مسیحا گفت واقعاااا م نونم ازتون

مسـیحا گفت آقای حدادی خیلییییی م نونم از شـ ا ن یدونم واقعا  طوری از شـ ا  وبعددریاروبه

 تشکر کنم

 مسیح گفت خواهش میکنم اختیار دارید

وبعددریاروبه من گفت وای ســــروه خیلی م نونم از  این  ند وقته مثل یه خواهر ک کم کردی تا 

 ��. ابد مدیونتم...گفتم خواهش میکنم ع ی م..منکه کاری نکردم برا

  گفت توخیلی قل  ب رگ و ریوفی داری سروه ایشاهللا هر ی از خدا میخوای بهت بده

 گفتم م نونم ع ی م



روبه مســــــیحا گفتم جناب حدادی خیلی لطف کردید واقعا.مادیگه از حضــــــورتون مرخص شــــــیم 

 وبریم پیش خانوم کری ی تا توضیحا   زمه رو بگن

  ازسره جاش بلند شدو گفت خواهش میکنم

  درو باز کردو دریارو به دست خانوم کری ی سپرد و منم منتظر نشستم تا دریا بیاد و

  مسیحا دیگه رفته بود دخل اتاقش
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دیدم دریا داره میاد به ســــــ تم.آموزش های  زمه رو دید و ع م رفتن کردیم و تایه مســــــیری باهم 

یم از اون به بعد از هم جدا شــدیم و هرکی رفت خونه ی خودش.با خســتگیه زیاد رفتم خونه و بود

به ه ه ســالم کردم و گفتم که دریا کار پیداکرد اوناهم خیلی خوشــحال شــدن  ون بهشــون گفته 

بودم که دریا اینجا غریبه و بابا و ســـــرشـــــین هم یکی دوبار دریا رو دیده بودن و منم به این نتیجه 

به قول خوده رســــــ خانومیه هعیییی) یا خیلیییییییی دختره خوب و ســــــخت کوش و  که در یدم 

 هووووف خداروشکر دریا کار پیداکرد(دریا حیفا که پسر نیستم باهم ازدواج کنیم

اتفاقاته امروزو مرور کردم وقتی که با مســیحا روبه روشــدم خیلی تعج  کردم پس حق داشــت یه 

ه نیســت رییس یه شــرکت به این ب رگیه ولی ن یدونم  را به جای هفته رو کال کنســل کرد الکی ک

 آقای کیانیان میاد کالس گیتار؟؟؟

خیلی برام.عجیبه با این ه ه برو بیایی که این داره  طور قبول کرده که بیاد و کالس گیتار برگ ار 

وز از کنه خیلی کنجکاوم بدونم مســــــیحا و آقای کیانیان  ه نســــــبتی باهم دارن؟آخرش من یه ر 

 یکیشون این سوالو میپرسم اگه نپرسم که به قول بابا از فضولی خفه میشم

هعیییییی که عاشـقی هم عال ی داره هاااا امروز که مسـیحا به ون خندید داشـتم واسـش غش و 

 ضعف میرفتم ای کاااااش اونم دوسم داشته باشه ای کاااااااااش
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 مسیحا 



امروز جلســـــه داشـــــتم و اعصـــــابم خراب بودوبه شـــــد  ســـــرم درد میکرد...  ند روز پیش خانوم 

کری ی)منشی شرکت(گفت که میخواد استعفا بده و کال از کرمانشاه بره و من باید دنبال منشی 

وز شــــرکت جدید بگردم و از این کار متنفرم دوســــه روز پیش آگهی زدم واســــه اســــتخدام که هر ر 

شلوغ میشدوبج پرکردن فرم استخدام میگفتیم که بعدا واسه مصاحبه بیان البته بعضی هاشون 

که انتخاب میشدن واسه مصاحبه میومدن!!!! شاید بگم از این ه ه آدم که واسه استخدام اومده 

کرده بودن بیشترشون خانوم بودن بعضیا که واقعا ن یدونم  ه فکری راجع به من و محل کاره من 

بودن با تیپ های به شـــــد  زننده ای اومده بودن که من ه ون اول کاری حذفشـــــون کردم از توی 

 ...لیست

جلسه ت وم شد با  ند تا از مدیرای شرکتای دیگه جلسه داشتم.خدارو شکر شرکت خیلی خلو  

اهاشـــــون از روزای قبل بودالبته تایم صـــــبح ه چنان شـــــلوغ بود اما ا ن نه.اومدم که آقایونی که ب

جلســـــــه داشــــــت و راهن ــایی کردم درو بــاز کردم و خــارج شـــــــدم کــه دیــدم دونفر اونجــان وااااای 

 ظرفیتم تک یله واقعا♂��نههههه

یکیشــون ســره پا بود و دیگری نشــســته بودپشــتشــون به مابود اومدم که به خانوم کری ی بگم اگه 

 واسه مصاحبه اومدن ردشون کن برن من امروز خیلی سرم دردمیکنه

 که یهو خانوم کری ی گفت خانوما جناب رییس تشرف آوردن

این  �😳😳�اون دوتا خانومم برگشـــتن ســـ ت من که یه آن ن دیک بود از تعج  شـــاخ در بیارم

 اینجا  یکار میکرد؟؟؟؟باورم ن یشد که سروه اومده بود واسه استخدام؟؟؟؟

گفتم ســـالم خانوم آرمان خوش  و(به زور خودمو ج ع و جور کردم)که مثال من خیلی تعج  نکردم

 اومدید

 اونم گفت سالم م نون

 روبه منشی گفتم خانومارو راهن ایی کن داخل اتاق و پذیرایی کن

واون ه کارارو راهن ایی کردم به س ت بیرون و دمه دربرگشتم گفتم ا ن برمیگردم ش ا تشریف 

 ببرید داخل

ق از ســـره جاشـــون بلندشـــدن که گفتم بفرمایید اونا رو بدرقه کردم و بعداز دقایفی برگشـــتم تو اتا

 خواهش میکنم

اون دختری که ه راش بود گفت من واسه آگهی ای که زده بودید واسه استخدام اومدم و این فرم 

 رو هم پرکردم و فرمو گذاشت روی می م



با دقت به فرم نگاه کردم و تودلم گفتم درســـــته مدرکش با  نیســـــت و خیلی شـــــرایطش ســـــازگار 

 (ولی من قبولش کردم )و واقعا ن یدونم  را قبولش کرد نیست

 بعداز یه نگاه کلیه دیگه گفتم موردی نیست از فردا میتونیدشرو  به کار کنید

ن یدونم  را با دهن باز و  ش ای متعج  نگام میکردن مگه من  ی گفتم؟؟؟از قیافشون خندم 

 شکلی پیش اومده؟؟؟گرفت مخصوصا قیافه ی سروه خیلی باحال شده بود. گفتم م

سروه گفت مشکل که نهاما واقعا تعج  کردیم ما این ه ه جا واسه کار رفتیم و حدودا هر بار یه 

ربع مصـــاحبه داشـــت و یه عال ه دردســـر دیگه و گیر دادن به مدرب و این جور  ی ا اما شـــ ا بایه 

 نگاه انداختن به برگه ها سریع قبول کردید؟؟؟

ین تعج  کردید؟درادامه گفتم خ  من با مدرکشون مشکلی ندارم خندیدمو گفتم پس واسه ه 

و میتونن از فردامشغول به کار شن و توضیحاته  زمو خانوم کری ی ه ون منشی دمه در به ش ا 

 میگن

 روبه من گفت واقعا م نونم ازتون

شــــ ا و بعداون خانومه رو به من گفت آقای حدادی خیلییییی م نونم از شــــ ا ن یدونم  طوری از 

 تشکر کنم

 گفتم خواهش میکنم اختیار دارید

هعییییییی ن یدونم  را منکه با ه ه ی دخترا ســرســنگینم واصــال بهشــون اه یت ن یدم ســروه 

اینجوری نیســـــتم؟اصـــــال پیشـــــه ســـــروه غرور برام اه یت نداره و ن یتونم مثل بقیه دخترا باهاش 

وره لعنتی ن ی اره برم و بهش بگم...ولی رفتارکنم؟منو شیفته و دیوونه ی خودش کرد ورفت..این غر 

 آخرش که  ی؟بهش میگم
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 سروه 

امروز مراســـم بله برون ســـرشـــین بود هفته ی بعد هم عقدشـــون بود الهییییییی  قدر خوشـــحال 

گن اونروز معین یه لحظه بودم برای ســـرشـــین خیلی خوشـــحالن معلوم بود که واقعا عاشـــقه ه دی

دیر جواب داد ن یدونین سرشین  یکار کرد ه ش میگفت وای  را برنداشت حت ا اتفاقی افتاده 

 و از این جور نگرانی های شیرینه عاشقا



 از اون روز پی بردم که اینا عاشقه ه ن عشقشون پایدار تا ابد

که میگم سرشین بره خونه ی بخت  ن یدونم  راعالوه بر خوشحالیم یکم ناراحت بود بخاطره اینه

 من تنها می ونم پس من دیگه سربه سر کی ب ارم؟کیو اذیت کنم؟از کی نظر بخوام؟

داشــت گریه ام میگرفت بخاطر ه ین ســعی کردم به این  ی ا فکر نکنم و مراســم ســرشــینو خراب 

  نکنم یه لباس صورتیه کوتاه پوشیده بودم

 آرایشگاه و موهاشو شینیون کرده بود وموهامم فرکرده بودم اونم رفته بود

هعععععی نگاهی به ســرشــین و معین و انداختم و افتادم یاده خودم و مســیحا که  ند وقتیه پی 

بردم به حســم و فه یدم که عاشــقش شــدم اما از این نگرانم که نکنه اون دوســتم نداشــته باشــه و 

شـــکســـته نشـــه؟داشـــتم دیوونه  پســـم ب نه اگه عشـــقم یه طرفه باشـــه اونوقت  یکارکنم؟منم دلم

میشـــدم راســـته که میگن عاشـــق هم کور میشـــه هم کر من دیگه عالوه براین دوتاخنگ هم شـــده 

بودم ســره کالس اصــال حواســم به آموزشــای مســیحا نبود و توی یه عالم دیگه ســیر میکردم البته 

اشـــــه که فکر کنم مســـــیحاهم منو دوســـــت داره از نگاه های پی درپیش فه یدم کاش ه ینطور ب

فکرشو میکنم راستی استاد کیانیان گفته بود که تا آخر این ترم کالسا با مسیحا باشه بعداز اون 

برمیگرده و کالســا به روال قبل برمیگردن و خداروشــکر تازه این ترم ون شــرو  شــده بود و حداقل 

ه بعداز جلســــه ی دیگه تا ات امش مونده بود تا اون موقع حداقل مســــیحا هســــت خوبه....البت10

 ��این ترم من دلم واسه مسیحا تنگ میشد  ه کنم؟

از فکر بیرون اومدم ورفتم اون وســط رقصــیدم بلکه روحیه ام عوک شــه خیره ســرم خواهره عروس 

 .......بودم هااااا

جشن بله برون سرشین هم ت وم شد به خیر وخوشی و خواهره بنده به زودی از من جدا میشد و 

  ور بود خداییاین برام غیر قابل با

 اصالاااا به هیچ وجه باور ن یکردم که سرشین میخواد ازدواج کنه

 هر ی خیره پیش بیاد..انشاهللا تا ابد عاشقانه در کنار هم زندگی کنن
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از روزای قبل بودم بخاطر  و امااااا دوباره کالس گیتار داشـــــتم آماده شـــــدم رفتم کالس ســـــرحال تر

اینکه تا  ندین جلسه ی دیگه پیش ون مسیحاو اینطوری دیر تر از پیش ون میرفت حداقل سره 



کالس ت ام حواســــ و ج ع کرده بودم پی حرفای مســــیحا آخرشــــم ک ی موفق بودم درحال ت رین 

صـــبانیت گیتارو کردن با ســـی ای گیتار بودم که هر ی میکردم یدونه رو اشـــتباه می دم آخرش با ع

کوبیــدم زمین و گفتم: عههههــه اســــــتــاد را من هر  ی تالش میکنم این نتو ن یتونم ب نم؟؟؟؟؟ 

 میشه یه بار دیگه برام بگین؟

اومدروی ســــــرمو با تعج  نگام کرد و گفت حا   را اینقدر عصــــــبانی؟گیتارو برای  ی کوبیدید 

فت خ  حا  یه بار دیگه از اول میگم زمین؟ واز روی زمین گیتارو برام برداشــــــت و داد دســــــتم گ

 خوب گوش کن لطفا

با گوشــه جان به حرفاش گوش دادم و بعداز ه ار بار تالش تونســتم ب نم آخرررررش از خوشــحالی 

گیتارو که توی دستم بود اومدم ببرمش هوا و شادی و تخلیه کنم که محکم خورد به یه  ی ی نگاه 

 و یه صدای آخ اومد

حاد ه ای پیش اومد که با قیافه ی  پکی مســیحا که دســتشــو گذاشــته بود یه برگشــتم ببینم  ه 

  طرفه سرش...واه یعنی من زدم به مسیحا؟؟؟؟؟خاب برسرم

 با تعج  گفتم من زدم به ش ا عایا؟؟

 گفت بله ن یشه خوشحالیتونو یه جوری دیگه تخلیه کنین؟مخم دراومد ها

حدادی من واقعاااااا ن یخواســــــتم که اینطوری  با نگاهی شــــــرمگین گفتم ام م اس نه یعنی آقای

  بشه معذر  میخوام وسرمو انداحتم پایین

عج  جوه بدی بود هاااا صــــــدای از یه نفر در ن یومد البته دخترا ری  ری  میخندیدین رووووو آب 

 بخندین اوشکو 

یه عال ه نگاهش کردم ببینم زندس یا نه که دیدم مثل ب  خیره شـــــــده به من و مثل اینکه توی 

 دیگه ای سیر میکرد

  بسم هللا صداش زدم وگفتم آقای حدادی من که گفتم ع دا نبود

  واااااه  را جواب ن یده؟نکنه سکته کرده

 اینبار باصدای بلند گفتم آقای حدادی؟ حالتون خوبه؟

 یهو یه تکونی خورد و گفت:هااا،؟بله با من بودین؟

  گفتم پس خدای نکرده اتفاقی براتون افتاده گفتم آره دوساعته دارم باش ا حرف می نم

  گفت نه مشکلی نیست

 و ه ونطور منگ گونه رفت نشست سره جاش و به بیرون از پنجره خیره شد



  مگه من ع دا این کارو کردم آخه؟

واه  ه بدبختی گیر افتادم هااا  را اینجوری شـــد یهویی؟اصـــال تواین عالم نبود ن یدونم یهو  ش 

ودیگه ســعی کردم به این موضــو  فکر  ��ل شــد و من با ناراحتی برگشــتم خونهشــد.کالس تعطی

نکنم...امروزبکوب دانشــگاه داشــتم تا ظهر...ســره کالســا فقط  ر  می دم هاا دیگه حال نداشــتم 

اســـــتاداهم مگه ول کن بودن؟ میگفتیم ول کنید میگفتن ول کن ون به  شـــــاتون اتصـــــالی کرده 

 �😐�خراب شده

مدم بیرون و مثل یه ب ه ســـر به زیر خواســـتم که یکم از راهو پیاده برم  ون تاکســـی از دانشـــگاه او

 نبود متاسفانه از شانس گندم

 هنوز  ند قدم نرفته بودم که یهو یکی صدام زدو گفت خانوم آرمان ببخشید

برگشــــتم ببینم کیه؟که با یه دختره حدودا ه ســــنو ســــاله خودم شــــاید یکی دوســــال ب رگتر روبه 

 اومد پیش وگفت ش ا خانوم آرمان هستید درسته؟روشدم 

گفتم بله خودم هستم.بامن کاری دارید؟)عجی  قیافش آشنا بود من ترکی  این صورتو یه جایی 

 (اما کجا ن یدونم واقعا��دیده بودم

 گفت میتونم  ند لحظه وقتتو بگیرم؟

 بسم هللا  ه کاری میتونه با من داشته باشه آخه؟؟؟

 سواریبه قلم:مریم شه
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 خیر باشه وا 

 گفتم بفرمایید امرتون؟

  گفت اینجاکه ن یشه بیا بریم بشینیم روی اون صندلیا و به یه صندلیا اشاره کرد

  باشه ای گفت و رفتیم نشستیم

 بعداز  ند دقیقه گفت من مارال هستم ع یرم

 ش اتوی ه ین دانشگاهی؟

 م سروه هستم..بله توی این دانشگاه درس میخونمگفتم خوشبختم.من

 گفت خوشبختم سروه جان...ش ا کورد هستید؟

 واه این به صرف سوال جواب اومده؟؟؟؟



 بازم جواب دادم بله کورد هستم

گفت ببخشـــید که این ســـوا رو از  پرســـیدم هاع ی م من داســـتان مینویســـم بعد  ون عاشـــقه 

دم و دیدم که اســــ ت کوردیه.من میخوام یه داســــتان اســــ ت شــــدم و وقتی معنای اســــ تو فه ی

بنویسم شخصیت های داستان م کورد هستن اما  ون من زبان کوردیو بلد نیستم میخوام که از 

 ش ا ک ک بگیرم اشکال که نداره؟میتونم روی ک کت حساب کنم؟

 گفتم نه ع ی م هیچ مشکلی نیست هرجا گیر کردی بگو که تا ک کت کنم

اد و بغلم کرد وگفت فکر ن یکردم دیگه اینقدر مهربون باشــی واقعاااا م نونم از  شــ ارشــو بهم د

 ع ی ه دلم

 گفتم خواهش میکنم مارال خانوم

 گفت عههه راحت باش دیگه ه ون مارال صدام کن.اینم ش اره ی من

 و ش ارشو بهم داد و منم متقابال ش ارمو بهش دادم بهش ن یومد آدمه بدی باشه

 ی قیافتون آشناست من ش ا رو جایی ندیدم؟ترکی  صورتتونو یه جایی دیدم انگارگفتم ش ا خیل

  یهو انگار که هول شده باشه گفت منننن؟نه اصال بعید میدونم

 گفتم آهان پس شاید من اشتباه میکنم

 گفت ن یدونم  ی بگم وا  حا  شاید یکیو که یکم شباهت داشته به منو دیدی جایی

 گفتم آره احت ا 

 هستم وکالت میخونم توی ه ین دانشگام تو  ند شنبه ها میای کالس؟5فت منم ترمگ

 گفتم من ازشنبه تاسه شنبه دانشگاه میام

 گفت خ  باشه اگه مشکلی توی داستان نویسیم پیش اومدحت ا م اح ت میشم

 گفتم نه ع ی م این  ه حرفیه مراح ی خوشحال میشم ک کت کنم
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از هم خداحافظی کردی و هرکی رفت به ســ تی من آخرش تاکســی گیرم اومدو با تاکســی به خونه 

نا بود من مط ئنم این ترکی  از  برگشــــــتم توی راه ه ش به مارال فکر کردم خیلی قیافش آشــــــ

شتم بپرسم که صورتشو یه جایی دیدم آخرش کشف میکنم این شبیه به کیه..اصال حوصله ندا

منو از کجا میشـناسـه  ون گفت توی یه دانشـگاهیم احت ا  منو دیده و فه یده که من کوردم اما 



حا  از بین این ه ه آدم که توی دانشـــگاه هســـت  را من؟فکرکنم توی دانشـــگاه کورد زیاد وجود 

  داشته باشه

تورو انگار یه جایی  ن یدونم  را احســـــاس میکنم یه ذره قیافش مشـــــکوب می د  ون وقتی گفتم

دیدم خیلی هول شــــــد واین هول شــــــدنش یکم غیر طبیعی بود..هعیییی حا  تا ببینم  ی پیش 

میاد...این هفته هم عقده ســــرشــــینه وای خدای من هنور هیچ لباســــی ندارم دارم هاااا ولی  ون 

ز ظهرش عقده تنها خواهرمه ن یشـــه که نرم لباس بگیرم از روز ســـه شـــنبه که کالســـام ت وم شـــدا

بســــــیج شــــــدم توی خیابونا با مامان اینقدر مد ی م خرفی مد شــــــده که واقعا گیج شــــــده بودم 

ن یدونســـــتم  ه مدلی رو آخه انتخاب کنم...ه ینطور  هارشـــــنبه و پنج شـــــنبه هم رفتیم دنبال 

لباس  ون ج عه شــ  عقد بود و خااااااب برســره من که دیر به فکر افتادم آخرش روز پنج شــنبه 

اس ســــب  خوشــــرنگ خریدم و  ون مراســــم شــــلوغ بود یه لباس بلند با آســــتینای پفیه بلند یه لب

 خریدم که خیلی ازش خوشم میومد

کفشــامم که مشــکی یه نیم ســت خوشــگل که نگیناش ســب  بود داشــتم که خیلی به این لبتســم 

 رده بودممیومد پس حله دیگه نوبت آرایشگراهم که گرفته بودم خداروشکر توی این کار زرنگی ک

امروز روز عقده ســـرشـــین بود خیلی خوشـــحال بودم خیلی تر از خیلی داماد تک فرزند بود اینقدر 

رقصــــیدم و شــــادی کردم که حد نداشــــت راشــــا و روشــــاهم از تهران اومده بودن فاط ه و نام دش 

ن وشــــایان و ه ه و ه ه اومده بودن ســــامی و میالد و مهراد وســــلن وهلن و دلنیا وه ه اومده بود

دخترو پســــراون وســــط بودیم خیلی شــــبه خاطره انگی ی بود واقعا معینم خیلی پســــره خوبی بود 

 آخره ش  که ه گی خداحافظی کردن رفتم و به معین گفتم میگ ا اخوی من ش ارو  ی صداکنم

 باخنده گفت هر ی دوست داشتی آبجی

 گفتم خواز بین اینا انتخاب کن تو خود  مختاری

-9آقا-8کاکه)به زبان کوردی یعنی برادر(7-برادر-6مســــــتر-5حاجی-4اخوی-3مای برادر-2معین-1

 معین

 حا  کدومشونو بگم؟؟؟

اینقدر خندیدن که نگووووو دیگه قرم  شـــــده بودن از خنده معین بریده بریده گفت فقط شـــــ اره 

 خیلی خوب اومدی اونو4ی

ینقدر سبک وجلف؟بسه بعداز ند لحظه گفتم عههه خودتونو ج ع کنین ببینم عروس و دامادم ا

  دیگه یکم سنکین متین باشین ببینم



 معین گفت اوه اوه خواهر زن بازی درمیاری؟

گفت آره دیگه باید یک ی زهر  شــــــم از  بگیرم یانه؟و با خنده اضـــــــافه کردم که حا  نگفتی 

 کدومشونو بگم؟

 گفت بگو معین ه ون معین خوبه

 ونور و برگردم ویه سری به بقیه ب نمگفتم باشه...خ  حا  رخصت بدید که من برم ا

 رخصت دادن ومنم رفتم پیش بقیه

 به قلم:مریم شهسواری

 99پار 

  مراسم عقد ت وم شد و قرارشد که شهریور ماه عروسی کنن تا اون موقع جه یه تک یل میشد

وباید بعدابرم شــرکت ازش بگیرم تا وای من  ند تا ج وه از دریا میخواســتم که اونم امروز ن یومد 

کپی کنم که واســـه امتحانا  لنگ ن ونم... راســـتی من از مارال نپرســـیدم که ببینم شـــهرتش  ی 

 ��بود؟؟؟وللش

وقتی که وارد دانشــگاه شــدم انگار یه ســوناتای ســفید رنگ دیدم که خیلی شــبیه ماشــینه مســیحا 

اینقدر دور و اطرافم مشـــکوب بود اون از  بود ن یدونم شـــاید من اشـــتباه میکنم اصـــال جدیدا  را

مارال و یهویی اومدنش پیش من و اینم از ا ن که فکرمیکردم یه ماشــین شــبیه ماشــینه مســیحا 

 ��دمه در دانشگاه بود که  ون شیشه هاش دودی بود ن یشد داخلشو دید...عج 

وبیو با این اســتاد ســرگرم درس خوندن بودم ســره کالس که اســتاد اومد و خداروشــکر خیلی روزه خ

 گذروندیم خیلی استاده عالی ای بود

 ...کال اگه خسته میبودیم خستیگی ون دررفت

 ...روز بعد10

قرار شــــد که امروز برم شــــرکت و ج وه هارو از دریا بگیرم توی این  ند وقته اصــــال خبری از مارال 

 نشده بود و این یه خورده ای عجی  بود

و شــال طوســی و مشــکی پوشــیدمو وســایل و برداشــت و رفتم از یه مانتوی طوســی و شــلوار مشــکی 

بقیه خداحافظی کردم مستقیم به س ت شرکت رفتم البته با آیانس..وارد ساخت ون شرکت شدم 

روزدم و رفتم توی آســــانســــور..ه ین که خواســــتم وارد بشــــم یه صــــدایی توجه منو به 3و طبقه ی

م فعال که  هرشــــــو ندیدم اما صــــــداش خودش جل  کرد خیلی صــــــدای این دختر آشــــــنا بود برا

آشنابود وارد شدم و رفتم س ت دریا و سالم و احوالپرسی کردیم و نشستم پیش دریا و اون رفت 



که واســـم  ایی بیاره ن یدونســـتم برم به مســـیحا ســـالم کنم یا ی؟اگه ســـالم نکنم یه جورایی بی 

 ادبیه انگار

گاه میکردم که ه ون صــــــدای دختره که ن یدونم ه ینطور داشــــــتم به تغییر دکوراســــــیونشــــــون ن

  آشنابود گفت دریا راستی یه...و وارد اتاق منشی که شد دهنم دومتر بازموند

 مارااااااال؟؟؟؟این اینجا  یکار میکنه؟یاخدااااا

توی شــرکت مســیحا؟مارال؟خیلی گیج شــده بودم اونم ه ینطور ولی من دیگه فکم افتاده بود کفه 

 ل دوسته دریا بود  را وقتی اومد پیشه من نگفت دوسته دریاس؟زمین از تعج ..اگه مارا

یا اصال  را یهویی توی این شرکت کارمیکنه اونم  ی پیشه دریا و مسیحا؟اونروزکه من اومدم  را 

 ��ه چین کسی روندیدم؟یه جای کار میلنگه ولی کجاش ن یدونم

 یدارمارال گفت اوه سالم ع ی م سروه جان خوبی؟خوش اومدی.مشتاق د

 منم یکم از تعجبم کم شدو گفتم سالم مارال جان م نونم ش ا خوبی؟تواینجاکارمیکنی؟

  گفت آره من خیلی وقته اینجام

 گفتم آهان که اینطور.موفق باشی ع ی م

 گفت م نون.دریا کوش؟

 گفتم ن یدونم فکرکنم رفت  ایی بیاره

یه کیه یا نه که بازم خیلی  ی ی به قیافه ی مارال نگاهی انداختم که ببینم میفه م  هرش شــــــب

 دستگیرم نشد

دریا اومد و گفت عهههه مارال جون توام اومدی؟ســـروه دوســـتم ه ونی که خیلی تعریفشـــو کرده 

 بودم وبه من اشاره کرد

  مارال گفت آره باهم آشناشدیم

گفتم آره ع ی م میشــناســ شــون.و روبه مارال گفتم راســتی مارال جان شــهرتت  ی بود؟من یادم 

  رفت اونروز بپرسم

 یهو مارال انگار یکم رنگش عوک شدواه من مگه  ی گفتم که این این ریختی شد؟

 یهو دریا باخنده گفت واه سروه توداری میگی میشناسیش اونوقت ن یدونی شهرتش حدادیه

 روبه دریا با صدای بلند گفتم  ییییی؟حدادی؟؟؟

 داره که خواهره رییسهگفت وای سروه ترسیدم بخدا آره خ  اینقدر تعج  ن



یاااااااااااااااخدا یکی بیاد منو ج ع کنه از این وســــــط میگم این شــــــبیه به یکیه.. را اونروز اینقدر 

 هول شد از اینکه گفتم تو شبیه به یکی هستی..یا ا ن  را خودش نگفت شهرتش  یه؟

 م گفت؟؟؟این منو از کجا میشناخت که اومد توی دانشگاه و اون جریانه داستانو واس

 یعنی مارال خواهره مسیحاس؟؟؟

 باورم ن یشد؟؟؟ راباید خواهره مسیحا بیاد و به عنوان یه غریبه باشه باهام؟

  مارال گفت آره من خواهره مسیحا هستم

  گفتم بله خوشبختم

 قدر جو اینجا ســنگین بود ایی و خوردم و به دریا گفتم لطفا ج وه هارو بده که من بدم م اح ه 

  م نشمکارتون

  مارال گفت نه ع ی م مراح ی خ  فعال پیش ما ب ون

 دریا هم گفت آره ب ون سروه جون

 (گفتم دوست دارم ب ونم ع ی م اماباید برم تتیه جایی)الکی گفتم میخوام برم جایی

  و پاشدم و باهاشون خداحافظی کردم

 ورد دروغ  را؟از دره شرکت که رفتم بیرون اعصابم خراب شد واقعایه جورایی بهم برخ

مارال انگار بایه نقشـه ی قبلی ای وارد ع ل شـده  را باید از من قایم کنه که خواهره مسـیحاس و 

دوســت دریا؟؟؟از اینکه من خر فرک شــده بودم ناراحت شــدم واقعا ون هیچ وقت ماه پشــت ابر 

بهش  ن ی ونه و دیر یا زود من آخرش میفه یدم که مارال کیه...هووووووف حوصــــــله نداشــــــتم

 ....فکرکنم بدجور فکرمو درگیر کرده بود
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 مارال 

یه روز دانشــــگاه داشــــتم و  ون عجله داشــــتم گفتم به داداش)مســــیحا(که منو برســــونه وبعد بره 

دیر میرفتم استاد شرکت پدرخونه نبود و منم خیلی عجله داشتم و ن یتونستم با تاکسی برم اگه 

راهم ن یداد حاضــــــر و آماده با داداش رفتم و گفت که میاد دنبالم که باهم بریم خونه باشــــــه ای 

گفت و رفتم سره کالس خداروشکر به موقع رسیدم....بعداز ت ام شدن کالسام زنگ زدم به داداش 

نشگاه. ماشینشو از دور و گفتم که بیاد دنبالم و اونم گفت که ن دیکای دانشگاهم و بیا دمه در دا



که یهو محکم ترم  کرد نگاش کردم و گفتم وای  دیدم و رفتم ســــــ تش. داشـــــــت حرکت میکرد 

 داداش  ی شد؟

انگار که اصــــــال حرفامو نشــــــنید و به یه جایی نگاه کرد و یواش گفت ســــــروهههه.خدای من فکر 

بادیدن اون دختری که اون ن یکردم توی این دانشگاه باشه..به جایی که نگاه میکرد نگاه کردم که 

ســــ ت خیابون بود فکم افتاد زمین خدای من  ه کردی؟ قدر زیبا بود این دختر حقا که خدا بی 

  نقص آفریده بودش

 روبه مسیحاگفتم داداش سروه دیگه کیه؟اونه و به اون دختره اشاره کردم

 یهو از توفکر دراومدو گفت سروه  یه؟خانوم آرمان منظورم بود.آره اونه

با شــــــیطنت  نداختم و  با  ا یه هااا و ابرو هامو  گفتم واقعااااا که این خانوم آرمان عج  جیگیر

 خندیدم

مسیحا خندش گرفته بود اما با اخ ه شیرینی گفت بتو ه آخه؟اگه خوشگل اگه زشته  یش به 

 تو میرسه؟

مان گفتم هیچیش که بهم ن یرســـه ولی خ  هم خودش خوشـــگله هم اســـ ش.حا  این خانوم آر 

 کی هست؟

 گفت دیگه فضولیش به تو نیومده و خندید

 گفتم:عهههه داداش مسیح خواهش میکنم فقط یه کو ولو ازش برام بگو دارم از فضولی می یرم

 باخنده گفت نع ن یگم اصرار نکن مارال

 باعج  گفتم توروخدا خواهش میکنم

گیتاره آقای کیانیان.حا  رفع ابهام گفت ای بابا  ه گیری دادی هااا.یکی از اوناییه که میاد کالس 

 شدی؟

 گفت عهههه پس تو ه یشه میبینیش.پس که اینطور.آره مرسی ابهاماتم رفع شدن

 دماغ وکشیدوگفت بچه پررروووو

خ  از فردابســیج میشــم تو دانشــگاه که ببینم این ســروه خانوم خوشــگل که عقل و هوش از ســره 

 داداشم برده کیه؟؟؟ یکارس؟ ی میخونه؟

سرچ کردم که ببینم اس ه سروه معنیش  یه که نوشته بود این اسم کوردیه به معنای نسیم  یه

 ��یا باد خنک..پس احت ا کورد باشن

 .ولی خ  مامانم و بابام هردوفارس زبان هستن�� قدر خوب من عاشقه کوردام



داشـــت بعداز  ند روز گشـــتن و بســـیج شـــدن توی دانشـــگاه آخرش یه روز این ســـروه خانومو که 

میرفت دیدم)جال  اینجاســـت من دوســـاله اینجام تاحا  اینو ندیده بودم وا (اولش خواســـتم برم 

باهاش حرف ب نم اما  ی میگفتم؟امروز بهترین موقعیت بود واسه حرف زدن باهاش ن یدونستم 

 ی بگم  ند قدم رفتم دوباره پشـــی ون شـــدم اههههه آخرش به این نتیجه رســـیدم که یه دروغی 

 م کنم و برم باهاش حرف ب نم رفتم و بهش گفتم:خانوم آرمان ببخشیدسره

 برگشت س تم.. رفتم پیششوگفتم ش ا خانوم آرمان هستید درسته؟

 گفت بله خودم هستم.بامن کاری دارید؟

 گفتم میتونم  ند لحظه وقتتونو بگیرم؟

 انگار که دودل بودولی با خره به حرف اومدو گفت بفرماییدامرتون؟

  اینجاکه ن یشه بیابریم بشینیم روی اون صندلیا و به صندلیای اون س ت اشاره کردمگفتم

 گفت باشه

بعــداز  نــددقیقــه دســــــــت دســــــــت کردن و دودلی بــه حرف اومــدم و گفتم:من مــارال هســــــتم 

 ع ی م.ش اتوی ه ین دانشگاهی؟

 گفت خوشبختم.منم سروه هستم.بله توی این دانشگاه درس میخونم

 وه جان..ش اکورد هستید؟گفتم خوشبختم سر 

 گفت بله کورد هستم

گفتم ببخشــــید که این ســــوا رواز  پرســــیدم ها ع ی م من داســــتان مینویســــم بعد ون عاشــــقه 

اســـ ت شـــدم و وقتی معنای اســـ ت روفه یدم و دیدم که اســـ ت کوردیه.من میخوام یه داســـتان 

لدنیســتم میخوام که بنویســم شــخصــیت های داســتان م کورد هســتن اما  ون من زبان کوردیو ب

ازشــــ ا ک ک بگیرم اشــــکال که نداره؟میتونم روی ک کت حســــاب کنم؟)اوووووف عج  دروغگوی 

 (��♀��قهاری شدم هااا.خاب برسرم از حرفام پشی ون شدم کاش ن یگفتم

 ولی دیگه مثل خر توگل گیر کردم و هیچ راهی نیست که خرابکاری و درستش کنم

 ا گیر کردی بگو که تا ک کت کنمگفت نه ع ی م مشکلی نیست هرج

 ش ارموبهش دادم و بغلش کردم واونم متقابال ش ارشوبهم داد

 گفت ش اخیلی قیافتون آشناست من ش ارو جایی ندیدم؟ترکی  صورتتونویه جایی دیدم انگار

وای برمن هول شـــــدم حســـــابی و یه لحظه قال  تهی کردم بعدازیه مکث گفتم مننننن؟نه اصـــــال 

 بعید میدونم



 گفت:آهان پس شاید من اشتباه میکنم

 گفتم ن یدونم  ی بگم وا حا شایدیکیوکه یکم شباهت داشته به منو دیدی جایی

 گفت آره احت ا 

 هستم وکالت میخونم توی ه ین دانشگام تو ندشنبه هامیای کالس؟5گفتم منم ترم

 گفت من ازشنبه تاسه شنبه دانشگاه میام

 داستان نویسیم پیش اومدحت ا م اح ت میشمگفتم خ  باشه اگه مشکلی توی 

 گفت نه ع ی م این  ه حرفیه مراح ی خوشحال میشم ک کت کنم
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 مارال 

ه ش تو فکره این ه ه زیبایی و مهربونی ســــــروه بودم منکه عاشــــــقش شــــــدم حا  خدا به حال 

م)دوسش داشته باشه( خیلی وقت بود رفتار داداش عوک شده بود ویه داداش رحم کنه که فکرکن

طوره عجیبی شــــــده بودقبال وقتی مامان میگفت مســــــیحا به ازدواج فکرکن و میخوام که واســــــت 

 آستین با ب نم پس تو کی میخوای ازدواج کنی؟من دوست دارم داماد شدنتوببینم

میگی میخوام داماد شــدنتو ببینم که مســیحا ه یشــه عصــبانی میشــدو میگفت مامان یه طوری 

ســـــال ه و ازدواج نکردم خ  هنوز من اون فرده مورده نظرمو پیدانکردم هر وقت پیداکردم 40انگار 

ید اصــــــال من تاآخره ع رم میخوام مجرد ب ونم  بهتون میگم بخدااااا دســـــــت از ســــــره من وردار

با رفتارای مســــیحا مامان خوبه؟؟)ته بحث مامان و مســــیحا آخرش به دعوا ختم میشــــد(آخرشــــم 

ناراحت میشدولی جدیدا رفتارش عوک شده واون روز به مامان گفت مامان فکرکنم دیگه وقتشه 

 آستیناتو با ب نی واسم

 مامان اینقدر ذوق کرد که حدنداشت گفت باشه پسرم توفقط بگو کیه؟

 ��مسیحا گفت:به وقتش میگم و بحث ه ونجا ت وم شد

الی از داداش بپرسم که دیدم دره اتاق نی ه بازه وروبه روی پنجره نشسته یه روز میخواستم یه سو

و به گوشیش نگاه میکنه پاور ین پاور ین رفتم که بترسون ش که دیدم روی صفحه ی گوشیش 

یه دختره هســت که خندیده و  ال گونه داره.یهو پام گیر به لبه ی فرشــو با ســر رفتم ه ون لحظه 

شیشو قفل کردو انداخت روتخت اههههه گند  ب نن مارالداداش با مسیحا برگشتو هول شدوگو



عصــــــبانیت گفت مارال تو اینجا  یکار میکنی؟این اتاق  ی ی به اســــــ ه در داره هااا طویله که 

 نیست ه ینطوری سرتوانداختی پایینو اومدی تو

 گفتم ام م من..من ام م  ی ه یعنی من میخواستم که اصال..واقعا

 نت گرفتی؟مثله آدم حرفتو ب نگفت  ته  را لک

گفتم یادم رفت حرف و و الفرارررررر  نان فرار کردم که خودم از حرکتم خندم گرفت خاب توســـــرم 

  قدر من خنگ بودم و دستو پا  لفتی

خالصــه جونم براتون بگه که با کشــفیاتی که من کردم به این نتیجه رســیدم و مط ئنم اون دختره 

 ��سروه بودبا اون  ال گونش

روز بعداز اینکه ســــــروه رو دیدم دیگه باهم هیچ گونه ارتباطی نداشــــــتیم و به تازگی ها 10حدودا 

فه یده بودم که سروه دوست دریاس آخه یه روز دریا داشت واسم تعریف میکرد از خودشواینکه 

 طور شــــده اومده اینجا وازاین حرفا..گفت که یه دوســــتی دارم که کورد هســــتن اســــ ش ســــروه 

یلی دختره خوبی وتا اینجاه ش اون ک کم کرده ه چین دوستایی توی این دوره زمونه هست و خ

کم پیدامیشــــن... واون جا بود که از حرفای دریا فه یدم که توی دانشــــگاه منن و هم دانشــــجویی 

هســتن و ســروه ه ونه که من میشــناســ ش...من خیلی وقته توی شــرکت داداش کار میکردم و با 

ودم یه روز که توی شرکت بودیم رفتم که از دریا یه سوالی بپرسم که وقتی دریا هم دوست شده ب

با دیدن کســــــی که روبه روم بود ســــــروه اینجا  یکار  بازموند  تاق اومدم بیرون دهنم دومتر  از ا

میکرد؟؟؟وای خــدا ا ن هویتم لو میره وآبروم میره کال.اصــــــال واش اونروز اون ح ــاقتون یکردمو 

ب نم بچگی کردم واقعاااا و حسابی پشی ونم از کارم.حا  جوابه سروه رو  ی ن یرفتم باهاش حرف 

 ♀��بدم؟؟

 ..گفتم اوه سالم ع ی م سروه جان خوبی؟خوش اومدی مشتاق دیدار

 گفت سالم مارال جان م نونم ش ا خوبی؟تواینجا کار میکنی؟

 ن یدونستم  ی بگم اما تهش که  ی؟میف ه آخرش

 اینجامگفتم آره من خیلی وقته 

 گفت آهان که اینطور.موفق باشی ع ی م

 گفتم م نونم.دریا کوش؟

 گفت ن یدونم فکر کنم رفت  ایی بیاره



دریا اومد و گفت عهههه مارال جون توام اومدی؟ســـروه دوســـتم ه ونی که خیلی تعریفشـــو کرده 

 بودم و به سروه اشاره کرد

 گفتم آره ماباهم آشناشدیم

روبه من گفت راستی مارال جان شهرتت  ی بود؟من یادم رفت  گفت آره ع ی م میشناس شون.و

 اون روز بپرسم

 �😔�وااااااااااای خدا بدبخت شدم

 یهودریا باخنده گفت واه سروه توداری میگی میشناسیش اونوقت ن یدونی شهرتش حدادیه؟

 یهو باصدای سروه زهره ترب شدم که گفت  یییییی؟؟؟؟حدادی؟؟؟؟؟؟

 رسیدم بخداآره خ  اینقدر تعج  نداره که خواهره رییسهدریا گفت وای سروه ت

  بعداز  ند دقیقه سروه ع م رفتن کرد و هر ی گفتیم وایسا گفت که نه جایی کار داره ورفت

شتباهی کردم و  خیلی قیافش پوکر شدحقم داره از دستم ناراحت یا عصبانی باشه من کاره بد وا

 ...حا هم پشی ونم
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ســروه روزها میگذشــتن و میگذشــتن و من هرروز عاشــق تر از دیروز میشــدم حســه عشــق حســه 

قشــنگی به شــرطه اینکه یه طرفه نباشــه امااا من حســم بالتکلیفه ن یدونم مســیح دوســم داره یا 

 ..م نسبت بهش بیشتر میشهنه؟اما بازم با این وجود عاشقانه مسیحا رو دوست دارم و هرروزعالق

 با گوشیم آهنگو پلی کردم

 (آهنگ دل از:رضابهرام)

حکم دل اســــت/ که مشــــکل اســــت /بین منو تو/ حکم دل اســــت /که فاصــــلســــت /بین منو 

تو/حتی اگر از دوریت این دل ب یرد عاشــــق محال اســــت که فراموشــــی بگیرد/ من در خطرم بی 

 ../عشق بی بالو پرم بی عشق

عنی یک  رخش بی معنییی/من درخطرم بی عشـــق بی بالو پرم بی عشـــق بی بی عشـــق جهان ی

بال و مرم بی عشـــق/بی عشـــق جهان یعنی یک  رخش بی معنی....انگار رضـــا بهرام این آهنگو 

 �😔😪😪�واسه من خونده بود واقعا



ای کاش میتونســتم برمو به مســیحا بگم که عاشــقشــم بگم که دوســش دارم اما غرورم  ی؟یا اگه 

حالم این روزها ناخوش اســــت  ��حا عاشــــقه من نباشــــه و عاشــــقه یکی دیگه باشــــه  ی؟مســــی

ناخوش تراز آنکه بگویم برایت این روزها غم و عشــق دومیه ان ناخوانده ی دلم شــده اند و اما من 

ن یدانم با این دومیه ان  ه کنم؟عشــق ســلول به ســلول تنم را فراگرفته و اما غم هم ســعی دارد 

 کنداما آتشه عشق گویا تند تراسته ین کار راب

 (��دلنوشته های مریم...کپی کردی منبع ب ن جانم)

 :مسیحا

امروز از روزه قبل عاشــق تر میشــم ســروه شــده مالک و صــاح  قلبم  طوری برم بهش بگم؟یعنی 

کســـی توی زندگیش نیســـت؟؟وای نه که اگه جوابش به من نه باشـــه دیوونه میشـــم روانی میشـــم 

و کی هوش از سرم برد این دختر یه فرشته بود یه فرشته اون  ال گونش که وقتی ن یدونم  طور 

میخندید آدمو دیوونه میکرد میخواســتم هر ه زودتر ســروه رو ماله خودم کنم شــ اره ی ســروه رو 

داشـــتم و هرروز میرفتم پروفایلشـــو  ک میکردم یه دونه عکس خودشـــو گذاشـــته بود که داشـــت 

ود اون عکســــــو توی گالری ذخیره کردمو هرروز نگاش میکردم...به این میخندیدو ال گونش پیداب

نتیجه رســیدم که برم و باهاش حرف ب نم تا کی من ه ش دســت رو دســت ب ارم آخه؟؟با خره که 

  ی میبینی یهو دیر شدو ازدواج کرد البته خدای نکرده

هش میگفتم هرجور که دیگه تصــ یم خودمو گرفتم باید این ســری که کالس گیتار برگ ار میشــد ب

 شده
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  سروه 

دیگه دل و دماغه کالس و دانشــگاه رفتنو نداشــتم رفتم تندتندآماده شــدم واصــال حوصــله ی ســت 

کردن نداشتم حاله منه عاشقه بالتکلیف خراب تر از این بود که بشینم  هار ساعت ست کنم با 

ه خراب و با  ند دقیقه تاخیر وارد کالس شدم و رفتم نشستم سره جام مسیحا گفت خانوم حال

  آرمان خوبید؟و نگرانی توی  هرش مشخص بود

  خواستم بگم نه تو کاری کردی که اینطوری شدم اما گفتم بله خوبم



س گفت خداروشـــکر و آموزش شـــرو  شـــد از اول کالس ســـرمو گذاشـــته بودم روی می تا آخره کال

عجی  بود که مسیحا بهم تذکر نداد تایم کالس که ت وم شده ه رفتن و منم وسایل و ج ع کردم 

 که برم که مسیحا صدام زد گفت خانوم آرمان ببخشید

 برگشتم س تشو گفتم بله؟

 گفت میتونم  ند لحظه وقتتونو بگیرم؟

 گفتم بله بفرمایید خواهش میکنم

 کنم اما امروز باید ت وش کنمگفت من ن یدونم  طور یا از کجا شرو  

 گفتم  یو ت وم کنین؟؟من نفه یدم منظورتونو

 گفت ش اکسی توی زندگیتونه؟

 ��واه  ه سواله یهویی پرسید

 با تعح  نگاش کردم و گفتم  طور مگه؟

 گفت:هست یا نع؟

 گفتم واهههه می ه محاک س؟

 گفت فقط جوابش یه کل س آره یا نه؟

  گفتم نه

ه آســــودگی کشــــیدو گفت من از شــــ ا خوشــــم اومده ومیخوام که به شــــ ا یهو یه نفســــی از ســــر 

 درخواست ازدواج بدم تا هروقتم که بگید صبر میکنم واسه جوابتون

 ی گفت؟؟؟من  ی شـنیدم؟؟؟؟؟؟وای خدایاااااااا مرسـیییییی که آرزومو برآورده �😳😳😳😳�

 ف ب نمکردی م نووووونم... دهنم قفل کرده بود طوری که ن یتونستم حر 

 حا  من  ی بگم؟

با جون کندن گفتم جناب حدادی خواســـتگاری رســـم و رســـوماتی داره ه ینطوری که من ن یتونم 

 جوابی به ش ابدم

گفت باشــه اون رســم ورســوماتم به جا میاریم ولی من اینو ا ن گفتم که وقتی اومدیم خواســگاری 

 عف میرفتش ا جوابت آماده باشه ویه لبخند زد که آدم واسش غش و ض

منم متقابال یه لبخند انسان وار زدم و گفتم بله خ  کارتون ت وم شد کع من از خدمتتون مرخص 

 شم؟



گفت بله خواهش میکنم..م نون از ش ا سروه خانوم که وقتتونو دراختیار من گذاشتیدروی حرفام 

 فکرکنیدلطفا

 گفتم باشه  شم..با اجازه

دم که ســه  هار بار ن دیک بود کله ما شــم از خوشــحالی از ذوق زمینو ن یدیم اینقدر خوشــحال بو

 ��نه به اون سروه ی بی دل و دماغ نه له این سروه ی شادو سرو حال
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اون روز که از کالس برگشــــــتم اینقدر خوشــــــحال بودم که ه ه بادهن باز به من نگاه میکردن هم 

وی شـــهر هم اهالی خونه اصـــال حالم از این روبه اون شـــده بودکک..الکی که نیســـت با خره مردم ت

 فه یدم که مسیحا هم دوسم داره

رفتم توی اتاقم که یه  رتی ب نم هنوز ســرم به بالش نرســیده بود یهو گوشــیم زنگ خورد خواســتم 

ی گوشـــیم انداختم که  جواب ندم اما کنجکاو شـــدم ببینم کیه که ا ن زنگ زده نگاهی به صـــفحه

دیـدم واه  را این شــــــ ــاره این شــــــکلیــه؟خیلی شــــــ ــاره ی عجیبی بود  را اعـدادش این جوری 

 بودن؟گوشو وصل کردم و گفتم الو؟

 طرف گفت سالم ه راه خانوم آرمان؟

  میدونم صدای کی بودمتاسفانه(��صدای غریبه ای که آشنا بود)

  با جون کندن گفتم بله خودم هستم

 ش ا سروه خانوم؟حا  دیگه مارو ن یشناسی؟ گفت خوبی

 (گفتم ببخشید اما من به جا ن یارم)الکی گفتم میشناخت ش خوبم میشناخت ش

 گفت آریام سروه

الکی صـــدامو خوشـــحال نشـــون دادم وگفتم وای داداش آریا تویی؟ قدر خوشـــحال شـــدم که بهم 

 زنگ زدی خوبی؟ ه خبراز اونجا؟ ه میکنی؟

  وا  سالمتی .خوبه میگذرونیمگفت م نون خوبم ..

 گفتم ن یای سرب نی؟

 گفت نه بابا فعال ن یام تازه رفتم که..ولی دلم براتون یه ذره شده

 گفتم آخییییی بخداماهم دل ون برا  تنگ شده..اصال  را رفتی؟مگه ه ینجا کار نبود؟



آرزوم بود که یه  باحالت آه مانندی گفت باید میرفتم. را خ  بود ولی من عاشــــــقه خارج بودم و

روزی برم ودیگه موقعیتش پیش اومدو منم به آرزوم رســــــیدم)آریا دروغ گفت د خارجو دوســـــــت 

 (داشتم اماآرزوم نبود

گفت هعیییی داشــــت  ی بگم وا  خوشــــبحالت که به آرزو  رســــیدی کاش منم یه آرزویی دارم 

 بهش برسم مثل توکه به آرزد  رسیدی

 گفت حا   ی هست آرزو ؟

 ن یشه بگم اگه میشد حت ا میگفتم واست معذورم بدارگفتم 

 خندیدوگفت باشه

 گفتم آریا ازدواج نکردی؟دوستی  ی ی؟نگرفتی؟

ناختی؟و بعداز  ند  انیه مکث  باخنده گفت عهههه ســــــروه این  ه حرفیه منو اینجوری شــــــ

 گفت هیچ کسی ن یتونه جای تورو بگیره

نبش قبر گذشته رو میکرد و این اصال خوب نبود میخواستم یه جوری بحثو عوک کنم آریا داشت 

 گفتم عهههه آره راست میگی یادم اومد تو ه یشه توی این مورد بی عرضه بودی برادر

اونم خنـدیـد امـا فکر کنم بیشــــــتر پوزخنـد بود تـا خنـدیـدن گفـت آره بـابـامن خیلی بی عرضـــــــه 

 بودم..خ  دیگه سروه خانوم م اح ت نشم خوشحال شدم صداتو شنیدم

 گفتم مراح ی آریا ه یشه از این زنگا ب ن.منم خیلی خوشحال شدم صداتو شنیدم.خدانگهدار 

 گفت باشه  شم..خداحافخ

هوووووووف حا  کع من حالم خوب بود باید ابرو بادو مه و خورشــــیدو فلک دســــت به دســــت هم 

ا واسه اذیت بدن که حالم دگرگون شه؟؟؟هعییییی از دست تو آریا دلم واسش تنگ شده بود واقع

کردناش واسه سیسی گفتناش واسه پرروییاش عج  روزگاریه کی فکرشو میکرد آریاعاشقه من 

بشــــه کی فکرشــــو میکرد آریا بره خارج؟کی فکرشــــو میکرد من عاشــــقه کســــی بشــــم که به جای 

 �😔😔�استادمون اومده بود؟روزگار مارو به کجاها میبرههههه
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 .... ندروز بعد



از دانشـــگاه که برگشـــتم رفتم لباســـامو عوک کردم و خواســـتم برم که ناهار بخورم دیدم ســـرشـــین 

  ش بود؟��خونس سالمش کردم که جواب و داد ن یدونم  را ه ش لبخند می د؟

 گفتم خوبی سرشین؟؟؟

 با ه ون لبخندای رومخش گفت آره  را خوب نباشم

 خداروشکر ولی فکرکنم یه  ی ی شده که تو اینقدر لبخند می نی گفتم خ 

 مشکوب نگام کردو گفت یعنی تو ن یدونی؟

 (️☹�� یو باید میدونستم؟؟؟)

 گفتم نه  یو باید بدونم؟ ی ی شده؟

 گفت آره که شده خودتو ن ن به اون راه خواهر

میکنی؟اصال ن یخوام  از دسته سرشین عصبانی شدم وگفتم عهههه سرشین بسه دیگه بازجویی

بدونم  ی شده من هی دارم میگم  ی شده؟توهی میگی یعنی ن یدونی؟خودتو زدی به اون راه و 

 (از این حرفا)اداشوهم دراوردم

 گفت خ  بابا دیروز گویا آقایی به بابا زنگ زده و میخوان باخانواده برای امر خیر تشریف بیارن

 گفتم خ  زنگ زده باشه  یکارکنم؟

هرتش  ی بود؟عههه نوکه زبون ه وایســـــا آقای ح یدی نه اح دی نهههه آهان فه یدم گفت شـــــ

 ...آقای حدادی بود فکرکنم که ج عه ش  میخوان بیان

شــــــــوکـــه شـــــــــدم از شــــــــنــیـــدن شــــــــهــرتــی کـــه ســــــــرشــــــــیــن گــفـــت بــخـــاطــر هــ ــیــن بــلــنـــد 

 گفتم  ییییییییییییییییییی؟آقای کی؟؟؟؟؟

 سرشین گفت گفتم آقای حدادی میشناسیش؟

    م نه ن یشناس ش فقط یکم به گوشم آشنا اومدگفتم ام

 گفت مط ئنی ن یشناسیش؟آخه یه جوری گفتی  ی؟ آقای کی؟انگار که میشناسیش

 گفتم نههههه ن یشناسم

و پاشــــــدم رفتم توی اتاقم اینقدرشــــــوکه شــــــده بودم که ن یدونســــــتم  ی بگم  قدر زود اومدن 

 ریم؟؟؟باورش برام سخت بودخواستگاری خدایا یعنی مسیحا میخوادبیاد خواستگا

 ��و اما امروز ج عه بود و روز خواستگاری

از صــبح که از خواب پاشــده بودم اســترس داشــتم خدایا  ی میگفتم؟یعنی اونا از من خوشــشــون 

میاد؟ ی بپوشــــم؟ و ه ار تا مشــــکله دیگه که خودم واســــه خودم به وجود آورده بودم رفتم ح ام 



ه موهامو شـــونه کردم و بافتم رفتم ســـره ک ده لباســـام اونروز که  ون موهام  رب بود.... با حوصـــل

فه یدم مســـیحا اینا میخوان بیان رفتم و با وســـواس ت ام توی ه ه ی پاســـایا و مرک  خریدای این 

شــهرو گشــتم تا با خره یه لباس شــیک پیداکردم یه شــومی  کرم باگلهای ری  صــورتیه ک رنگ که 

د و ک رش کش بود و میفتاد روی دامن خیلی خوشـــگل بود یه آســـتیناش بلند بودحالت دلبری بو

دامن تک رنگ کرمی هم که ستش بودو گرفتم وساپور  رنگ پوست میپوشیدم زیرش و یه جفت 

 ...صندل کرم و صورتی یه شال حریر صورتی که گل هاش ری ه صورتی بود ه ه  ی تک یل بود

 :مسیحا

رم آخرش به این نتیجه رســـیدم که برم صـــاف و پوســـت بعداز یه عال ه کلنجار رفتن با خودمو غرو

 کنده مثل یه مرد به سروه بگم ازش خوشم اومده و میخوام برم خواستگاریش

اون روز توی کالس گیتار سروه با تاخیر اومد وخیلی هم حالش داغون بود طوری که وقتی  هرشو 

تم جلوی خودمو بگیرم و دیدم رنگ به رخسار نداشت و حتی به هیچی هم اه یت ن یداد نتونس

 احوالشو نپرسم گفتم خانوم آرمان حالتون خوبه؟

 با سردی و بی حالیه ت ام گفت بله خوبم

گفتم خداروشــکر بعداز اون آموزشــو شــرو  کردم و ت ام حواســم پیشــه ســروه بود خیلی حالش بد 

ه روی یکی از بود و من واقعا نگرانش بودم صــندلی دوســه تا از صــندلیها دســته دار بودن که ســرو

اونا نشــســته بود واز ه ون اول کالس ســرشــو گذاشــت روی دســته ی صــندلی و تا آخر هم ســرشــو 

 برنداشت..کالس که ت وم شد خواست بره بیرون که گفتم خانوم آرمان ببخشید

 برگشت س ت وگفت بله؟

 گفتم میتونم  ند لحظه وقتتونو بگیرم؟

 گفت بله بفرمایید خواهش میکنم

  طوریا از کجا بایدشرو  کنم اما امروز باید ت ومش کنم گفتم ن یدونم

 گفت  یوت وم کنین؟من نفه یدم منظورتونو

 گفتم ش اکسی توی زندگیتونه؟

 از سوالم تعج  کرد مثل اینکه از این ه ه رب بودن من تعج  کرد

 گفت  طورمگه؟

 گفتم هست یا نه؟

 گفت واه می ه محاک س؟



 نه؟ گفتم فقط جوابش یه کل س آره یا

 گفت نه

نفسی از سره آسودگی کشیدم و گفتم من از ش ا خوشم اومده و میخوام که به ش ا درخواست 

 ازدواج بدم تا هر وقتم که بگید صبر میکنم واسه جوابتون

 ��قیافش خیلی خنده دار شده بود  ش اشو درشت کرده بود دلم ضعف رفت واسش

و رســــــوماتی داره ه ینطوری که من  بعداز  ند لحظه گفت جناب حدادی خواســــــتگاری رســــــم

 ن یتونم جوابی به ش ا بدم

گفتم باشه اون رسم و رسوماتم به جا میاریم من اینو ا ن گفتم که وقتی اومدیم خواستگاری ش ا 

  جوابت آماده باشه و یه لبخند زدم

 اونم با لبخندگفت بله خ  کارتون ت وم شد که من از خدمتتون مرخص شم؟

میکنم.م نون از ش ا سروه خانوم که وقتتونو دراختیار من گذاشتیدروی حرفام  گفتم بله خواهش

 فکر کنید لطفا

 گفت باشه  شم...با اجازه

 بعداز اون روز قرار شد که یه وقت خواستگاری تنظیم کنیم و بریم که سروه رو ماله خودم کنم

 به قلم:مریم شهسواری
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 مسیحا 

اونروز پدر زنگ زد و گفت که قراره خواســـتگاری ب اریم و قرار شـــد که ج عه شـــ  بریم و امروز هم 

ج عس از صـــبح جلوی آیینه بودم و با آواز و آهنگ یه ســـره مدل موهامو عوک میکردم و یســـت 

میگرفتم جلوی آیینه دیروز رفتم و یه دســــت کت و شــــلوار ســــورمه ای روشــــن گرفتم بایه پیراهن 

مشــــ  برام یه شــــ  به یاد موندیه پس بهترین هارو باید انتخاب میکردم مارال از صــــبح ســــفید ا

میاد توی اتاقو میگه ماشــاهللا داداش  ه خوشــتیپ شــدی  ه خوشــگل شــدی و دوباره میره انگار 

نذر کرده هر ند دقیقه یکبار بیاد و یه  ی ی بگه و بره مامانم که ه ش آبغوره میگیره و میگه من 

باورم ن یشه که امش  میخوایم بریم  ��امادشدنتو دیدم یه بساطی داریم هاااا ما با اینابالخره د

 خواستگاریه سروه یعنی ا ن داره  یکار میکنه؟اونم به اندازه ی من خوشحاله؟

 ...هععععععی ن یدونم  ی بگم



  سروه

اسـترس پس میوفتم با صـدای زنگ در اومدوبابا رفت که باز کنه درو قلبم وایسـاد وای خدا دارم از 

بدبختی رفتم و کنار بقیه وایســــــادم و منتظر موندم که بیان داخل اول از ه ه پدرشــــــون که آقای 

حدادی باشـــه اومد داخل وای که پدرش عج  قیافه ی مهربانی داشـــت باهاش به گرمی ســـالم و 

بود با خانوم  احوال پرســــــی کردم بعداز اون خانوم حدادی بود که اونن باز قیافش آرام و مهربون

حدادی هم احوالپرسی کردم و بعدش مسیحا بود که یه دسته گل ب رگ خریده بود گرفتش س ته 

 من و گفت سالم بفرمایید و گلو داد بهم

 منم گفتم سالم م نونم و گلو ازش گرفتم  قدر سالم و احوال پرسیه کوتاه و مختصری

 �😄�ابه اینو کفه دستش می ارمبعداز اونم ماراله وروجک اومدتو من آخرش یه روز حس

با اونم ســــــالم و احوال پرســــــی کردیم به داخل راهن اییشــــــون کردیم یاااااااااااخدا کی بره  ای 

با اســترس فراوان رفتم و  ��دهنم ســرویس...من از این کار متنفرم آخه این  ه رســ یه؟�🨐�بیاره

س و رفتم بســـم هللا خدایا خود  با ســـالم و صـــلوا  اســـتکانارو یکی پر یکی نی ه پرکردم از اســـتر 

ک ک کن من به سالمت برسم  ون اینقدر استرس داشتم سینیه  ایی تو دستام میلرزید ه ش 

 که بلکه حاد ه ای پیش نیاد ه ین اوله کاری آبروی خودمو ببرم�� محکم سینیو گرفتم

 به سالمت به ه ه تعارف کردم و رسیدم به آقای داماد گفتم بفرمایید

  داشت و گفت خیلی متشکرم اییو بر 

منو داماد  قدر با ادب شــــده بودیم خودمون ن یدونســــتیم منکه دیگه خیلی دختره خوبی شــــده 

 مگه دوستان؟؟؟ ��بودم امش 
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حا بریم تو اتاق تا بحث ب رگترا گل انداخته بود یه جورایی و آخرش رسـید به ما که گفتن منو مسـی

 باهم حرفامونو ب نیم

وای از اتاقم مایه ی ننگ و آبرو ری یه خااااااب برســــرم ت ی ش نکردم اصــــال یادم ��اتاق      م

نبود ت ی ش کنم...هر ی مامان و بابا میگفتن ســـروه پاشـــو دیگه من اصـــال پا ن یشـــدم  ون پای 

بودم به اون راه تا آخرش مادره مســــــیحا آبروم درخطر بود هر ی اشـــــــاره میدادن من خودمو زده 

 گفت دخترم پان یشی؟



هی وایه برمن به زور از ســره جام پاشــدم و ســه متر جلوتر از مســیحا راه رفتم البته راه که ن یرفتم 

بیشـــتر داشـــتم میدوییدم که برم یه دســـتی بکشـــم به اتاقم با صـــلوا  دره اتاقو بازکردم که شـــوکه 

بود؟؟؟؟؟؟آخیییییی خدا خیرش بده وا  بعداز اون با لبخنده پیروز  شــــــدم کی اینجا رو ت ی  کرده

یه  ی ی نگاش کردم دیدم  به  نه ای اومدم برم بگم که مســــــیحا بیاد تو که محکم خوردم  مندا

مسیحاس عینا پشت سره من وایساده بود واه این کی اومد که من صدای پاشو نشنیدم؟؟دست و 

 ا اینجایید؟گذاشتم روی دماغ و گفتم عهههه ش 

 ��گفت  پس باید کجا باشم؟

 گفتم بفرمایید

  و وارد شد و منم پشت سرش روی صندلی نشست و منم روی تخت نشستم

 منکه هیچ حرفی نداشتم وا  انگار محب خنده اومده بودم

صـدایی صـاف کرد و گفت من واقعا ن یدونم  ی بگم یا اصـال از کجا شـرو  کنم به گفتن یه پوفی 

ی کشـــید به موهاش و گفت خیلی وقته که صـــاح  قلبم شـــدی حدودا از یه ماه و کشـــیدو دســـت

خورده بعداز اومدنم به کالس گیتار یه روز به خودم اومدم دیدم که ای دل غافل عاشــــــق شـــــــدم 

عاشقه خنده ها  عاشقه دلبریا  عاشقه اخالقت شدم ولی خ  جرعتشو نداشتم که بیان کنم 

یدم که دست روی دست گذاشتن فایده نداره آخرش باید پاپیش  ون ترسیدم از نه شنیدن ولی د

ب ارم و گذاشــتم و از ســره جاش بلند شــدو اومد جلوی پام زانو زد وگفت قول میدم که خوشــبختت 

کنم تا آخره ع ر عاشــقانه کنار  هســتم تو فقط بگو باشــه هســتم و دســتشــو گذاشــت زیر ون و 

  م داری؟و به  ش ام خیره شد و نگران نگام کردگفت تو شام نگاه کن سروه بگو که توام دوس

تو شــــــ اش نگاه کردم وبا مکثی طو نی گفتم من___یعنی منم از ه ون موقع هاعشــــــقت 

مه ون قلبم شــده بود ولی خ  منم مثل تو جرعت بیانشــو نداشــتم میترســیدم که تو منو دوســم 

بخند گفتم ولی خداروشـــکر نداشـــته باشـــی و منم عشـــقم یکطرفه باشـــه... ســـرمو با گرفتم و با ل

  عشقم یکطرفه نیست

اونم خندیدو گفت عاشقتم سروه عااااااشق و یه  ش ک زد واومد که بغلم کنه دستامو به معنی 

 ��نه جلو آوردم و با خنده گفتم عههههه  یکار میخوای بکنی؟

ه ت ام تر باخنده گفت خو میخوام عشــــق و بغل کنم دیگهههه و یه قدم اومد جلو و باخبا ته هر 

 نگام میکرد
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 �😐�بسم هللا این دیوونس که

یه قدم رفتم عق  که باز دوباره اون یه قدم اومد جلو دوباره یه قدم عق  رفتم اون یه قدم اومد 

 جلو آخرش گفتم عهههه دیوونه شدی؟

 گفت نه دیوونم کردی ولبخند زد

 گفتم  را ه ش لبخندای مکش مرگ ما می نی؟

 گفت آخه تورو میبینم خودبه خود نیشم شل میشه

 گفتم بسم هللا مگه من خنده دارم؟

 گفت نه تو دلبری دل وجان میبری

و  پشـــــت  شـــــ ی نازب کردم و باز ناز گفتم آهان از اون لحاف و بعدیه دونه محکم کوبیدم رو لپم

 گفتم عه دیدی  یشد آبرومون رفت واااااای خاب برسرم من دیگه سر ندارم جلوی بقیه بلند کنم

 نگران گفت  را؟ مگه  ی شده؟

 گفتم میدونی  قده توی اتاقیم؟؟؟فکرکنم یه ساعت بیشتره..آبرومون رفت

هم باخنده گفت حا  گفتم ببینم  ی شــــــده ه چین میگی اشــــــکالش  یه منو تو که قرار ماله 

 شیم

گفتم خوبه خود  میگی قراره ماله هم شــــــیم ما ا ن اومده بودیم تواتاق مثال که حرف ب نیم تنها 

 کاری که نکردیم

 عی  نداره خ  ا ن بشین تا بقیه ی حرفامونو ب نیم��!!!گفت راست میگی ها

 گفتم جدی که ن یگی،؟�😳�باتعج  نگاش کردم

  گفت اتفاقا من کامال جدیم

 نه ای منم دیوونه کردی پاشو بیا بریم تا از این دیر تر نشدهگفتم تودیوو

به زور بلندش کردم و راه افتادیم به ســــــ ت پذیرایی ن یدونم  را هم خندم میومد هم خجالت 

 ��منم مثله مسیحا نیشم شل شده بود مثل اینکه مسری بودفکرکنم ️☹میکشیدم

اه نکردم  ون خندم میگرفت بعداز یه خانواده ها نگاهشــــــون به ما بود ولی من به هیچ کس نگ

حدود نیم ساعت ع م رفتن کردن خانواده ی حدادی و اون ش  بهترین ش  زندگیه من بود فکر 



ن یکردم عشــق اینقدر حس شــیرین و غیر قابل وصــفی باشــه....اون شــ  گذشــت و  ند روز بعد 

ن قرار شد که پنج شنبه ش  بعداز او زنگ زدن و جواب و خواستن که جوابم یه بله ی بلند با بود

بیان واسه بله برون مثل برق و باد گذشت و مسیحازنگ زد گفت که لباس نام دیو برا  خریدم و 

 میارمش واست

بی  برانه منتظر بودم که لباســــــو بیاره خیلی کنجکاو بودم ببینم  ه رنگیه و  ه شــــــکلیه اصــــــال 

  سلیقه ی مسیحا  طوریه

ا بایه دســـته پر اومد تو اوووووووه  ه کرده بود یه باکس صـــورتی با خره انتظار ســـر اومدو مســـیح

رنگ فوق العاده زیبا و باکالس آورد بعداز اون دوتا باکس دیگه که رنگشـــون قرم  بود برام آورد دره 

باکســـه صـــورتیو بازکردم که کف بر شـــدم واااااااای که  ه کرده بود این پســـر واقعا فکرن یکردم یه 

باســلیقه باشــه یه لباس بلنده آبی نیلی که مثل لباســه پرنســســا بود و ســنگ  پســره بتونه اینقدر

 دوزی ونگین کاریشم خیلی خوشگل بود

 روبه مسیحا گفتم خیلییییییی م نونم از  واقعا

 گفت دوسش داری دلبره دلربا؟؟

 گفتم مگه میشه دوسش نداشت لباسه به این زیباییو؟؟

 گفت قابل ش ارو نداره بقیه روهم بازکن

  دره یکی دیگه از باکسارو بازکردم که کفش بود سته لباسه خیلی ناز بودن

دره باکس بعدیو بازکردم که دیووووونش شدم پراز پی ایی بود که من عاشقشون بودم یه تاج خیلی 

خوشــــــگل و یه عال ه  ب و ریل  بارنگای مختلف و لوازم آرایشــــــی های دیگه و عطر و اســــــپری 

ن ه ه شــون آدم دوســت داشــت بخورتشــون  ون توی باکس به شــکل خیلییییییی خوشــگل بود

  خیلی قشنگی با نوارهای رنگی و اکلیلی ت یین شده بود و دله آدمو میبرد

  دوباره نگاهی به مسیحا کردم وگفتم عااااااشقتم دیوونه

ای نوب دماغ وکشــــــیدوگفت:منم دیوونتم دیوونه و بعداز اون گفت دلبره دلربا من برم که به کار 

 نان دیو شرکت و اینابرسم باشه؟

  گفتم خ  فعال ب ون تازه اومدی که

 گفت دلبر کار دارم بخدا و اومدو پیشونی و بوسید وگفت شایدفردا اومدم

  منم گونشو بوسیدم و گفتم خوش اومدی عشق جانم



ل تادمه در بدرقش کردم که رفتم لباســــو پوشــــیدم که انگار واســــه من دوخته شــــده بودازه ون او

خیلی خوشــــگل بود تن خورش زیباتر بود مامان و ســــرشــــین هم گفتن که خیلی خوشــــگله و بهم 

  میاد
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موهامم رفتم آرایشــگاه خیلی ناز آرایشــم کرده بود 1و امااااا امشــ  مراســم نام دی بود از ســاعتای 

معین و ســـرشـــین هم ســـت کرده بودن بقیه ام بودن  (یه شـــینیون بازه خیلی دلبر)به قول مســـیحا

امش  فقط اقوام درجه یک ما و مسیحا اینا اومده بودن مارال  قدر خوشگل شده بود الهیییییی 

باورم ن یشــــد من و مســــیحا کنارهم بودیم و امشــــ  مراســــم نام دی ون بود  ند وقت دیگه هم 

  م عقد بودمراس

 رفتیم وسط منو مسیحا و آهنگ شرو  به خوندن کردو آهنگ دلبر از امین رست ی پخش شد

لبخندی روی لبام نقش بســـت و مســـیحا یه  شـــ ک زد بهم و اونم لبخند زد و اومد دره گوشـــم 

گفت باتو آرومه دلم تویی قانونه دلم به تو محکومه دلم/دلبرمیبری هوش و حواس از ســــــر/دلبر 

  نیم به سیم آخربیا ب

  و ه ینطور ادامه ی آهنگو ل  خوانی میکرد

  و نگاهای عاشقانش به س ت من بود

  فقط منو مسیحا وسط بودیم

بعداز اون آهنگ، آهنگ های دیگه ام پخش شـــــــدکه بقیه ام اومدن و باهامون رقصــــــیدن ه ه 

ق شریک بودن و دورمون حلقه زده بودن،دست می دن،میرقصیدن ه گی توی شادیه ما دوتا عاش

  این خیلی حسه دل انگی ی به ما میداد

معین و سرشین اومدن که باهامون برقصن وااااای خدا من عاشقه این خواهرم و ه ینطور خیلی 

 معینو دوست دارم و واقعا جای برادرمه خیلی پسره خوبیه انشاهللا که خوشبخت باشن تا ابد

کی ب رگ شدی که من ندیدم؟؟؟و صداش بغب سرشین دره گوشم گفت سروه به قول مامان تو 

 دارشد و محکم بغلم کرد

 گفتم سرشین تنها و بهترین خواهرم گریه  را؟نکن اینطوری منم اشکم درمیاد

  و اشکام سریع و بدون وقفه از  ش م سرازیر شدن



 سرشین اشک-----من اشک

زنه من اشــکشــو  آخرش مســیحا با لحن شــوخ طبعی گفت عهههه ســرشــین خانوم  یکار داری به

  درنیار وگرنه ا ن آرایشش پاب میشه و هر ی ه ینه کرده هیچی به هیچی

به معنای تایید و گفت تازه ســرشــین  (و معین هم تند تند ســرشــو تکون داد)به حالت خنده داری

  جان توام که ه ینه کردی و رفتی آرایشگاه و و دوتایی باهم خندیدن

  دوتاگفتیم نترسین ما آرایشامونم پاب شه بازم خوشگلیماشکامونو پاب کردیم و روبه اون 

  معین گفت اونکه صدالبته

  و مسیحا گفت بله ه ار البته

 �😏�این دوتا خوب باهم جور شدن هاااا
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 /گاش کنی/بگه دوست دارم تویی نفس ه ینو بسصداش کنی فقط بگه جانم ن

 /صداش کنی به اس ه کو یکش نگاش کنی

 /نگا  کنه باعشق تویی نفس ه ینو بس

قبل از توهیچ وقت/بعداز تو هیچ کس جانم نشـــــــد یارم نشـــــــد/هی دل ای دل ای دل/بارون و 

داز تو عطر  من زیر  تر  آرم بشــــــم آرامشــــــم/هی دل ای دی ای دل/قبل از تو هیچ وقت/بع

هیچکس/جانم نشــــد یارم نشــــد هی دل ای دل ای /بارون و عطر  من زیر  تر / آروم بشــــم 

 /آرامشم هی دل ای دل ای دل/ عاشق اس م شدم تا صدا کردی منو مستم از این دیوونگی

 /اصال قبول هر ی بگی/دل از احساس توهست که

بامن هم صـــحبتی/ حال و منکه دورم ازه ه/یه تو باشـــی بســـ ه/این حســـه خوبه لعنتی وقتی 

خیلی عوک کرد/قبل از تو هیچ وقت/بعداز تو هیچ کس جانم نشــــد یارم نشــــد/هی دل ای دل 

 /ای دل/بارون عطر  من زیر  تر /آروم بشم آرامشم/هی ای دل ای دل ای دل

 آهنگ:صداش کنی ازشاهین بنان

 پرای  دارم برا توی ماشین بودم با مسیحا داشتیم میرفتیم رستوران که مسیحا گفته سور 

 نگاهی به نیم رخ جذاب مسیحا انداختم و گفتم مسیحا؟؟



 گفت جانه مسیحا وسوالی نگام کرد

نگاش کردمو گفتم یه جایی خوندم نوشــــته بود وقتی صــــداش کنی و بگه جانم این قشــــنگ ترین 

 حسه منم ا ن صدا  کردم که فقط جانم گفتنتو بشنوم

 تودلبر دلربای دلبازه منی باشه؟روبه من لبخندی زد لپ وکشیدو گفت 

 (به کوردی گفتم باشه توه نی گیانو~ قیانو~ییانی مه نی)ترج ه توجان وعشق وزندگیه منی

که که حرفیو ��ســــــوالی نگـام کردو گفـت  ی گفتی؟نفه یـدم  هایی بود  وقیـافش شــــــبیـه بچـه 

 ن یفه ن

 خوبه؟��خندیدمو گفتم گفتم بهت تو جان و عشقو زندگیه منی

 ولی سروه خیلی قشنگ حرف می نی هاااااا گفت:خوبه

 گفتم مرسی دوست داری یاد بگیری؟

گفت  را که نه؟من عاشقه زبان کوردی بودم و هستم و بعدسرشو خاروندو گفت تاآخرش خدا یه 

 (دختره کورد گذاشت تو کاسم)و خندید

  منم خندیدمو گفتم پس خوشبحالت خدا هواتو داشته هااااا

 ورد دیگه خیلییییی هوامو داشتهگفت آره تواین یه م

 رسیدیم به اون جایی که مسیحا گفته بود
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ازماشین پیاده شدیم و به س ت اون رستوران مجلل و بسیاررررر شیک دوطبقه بود طبقه ی اول 

مثل اینکه که یهو مسیحا گفت سروه که خیلی قشنگ بود داشتیم میرفتیم به س ت طبقه ی با 

 یه لحظه

 نگاش کردم و گفتم جانم؟ ی شده؟

  گفت دیگه اینجاش سورپرای ه و دستاشو گذاشت رو ش م

 با ذوق گفتم باشه تا باشه سورپرای  باشه

رفتیم با البته با راهن ایی های  پکیه مســـیحا و  الغ بازی های من آخرش به ســـالمت به طبقه 

احســاس میکردم یه  ی ایی زیر کفشــامه که حالته کاغذه و من پام میرفت روشــون ی با  رســیدم 

 ��توخیا تم داشتم به این فکرمیکردم که احت ا  آشغالی  ی ی باشه️☹ون یدونستم  ی هستن



 3مسیحا گفت حا  میتونی  شاتو بازکن البته باش ارشه من تا

1 

2 

3 

 و با جیغ گفتم وای مسیحا تو بهترینی و  ش امو باز کردم دستامو گذاشتم جلوی دهنم

 که بالبخندگفت قابل ش ارو نداره

روی زمین گل های پرپر شده ی قرم و صورتی روی زمین بود پربود و حتی روی پله ها پس فه یدم 

 ��اون  ی ایی که زیر کفشم حس میشد گل بود نه کاغذو آشغال

خل دوتا قســ ت خالیش یکی نوشــته کشــیده شــده بود و دا foreverبا گل های پرپرشــده عالمت

 Mواون یکی نوشته بودSبود

 خیلی زیبا بود خیلیییییییییی

و اون ور تر هم دوتا باکس ب رگ بود که مســــیحا گفت بیا اینارو بازکن دره اولین باکس رو باز کردم 

قدر که یه عال ه بادکنک رنگی رنگی و خوشگل از توش بیرون اومد وااااااییییی خیلی باحال بود  

 سورپرای  خوبه واقعااااا

دره جعبه ی دومو باز کردم که توش یه جعبه ی کو یکتره دیگه بود دره اون جعبه رو هم باز کردم 

دوباره یه جعبه ی کو یکتر دیگه و دویه تا جعبه ی به نسبت دوباره کو یکتر میشدن که آخرین 

بودکه نوشته بود باگل  forever  ونجعبه رو که باز کردم دیدم یه گردنبند طالتوش بود که عین ه

 های پرپرشده

پاشـــدم ورفتم محکم مســـیحا رو بغل کردم و گفتم م نون واقعاااا بابت این ســـورپرای ای قشـــنگت 

من عاشقه سورپرای  شدن و سورپرای  کردنم دستشو انداخت دور گردنم و گفت خواهش میکنم 

  م گردنتدلبرجان و یه  ش ک زدبهم گفت بیا تا گردنبدو بنداز 

شال و یکم برداشتم از دور گردنم وو گردنبنده خودمو بازکرد که یه گوی سفید رنگ بود و گردنبدی 

که خودش واسم خریده بودو انداخت گردنم و گفت این زنجیره اسارته عشقه منو توعه سعی کن 

 ه یشه مراقبش باشی 

 افظت کنمروبه مسیحا گفتم قول میدم که خوب ازش مح

مسیحا دستشو گذاشت پشت ک رم و گفت بیا بریم که شام بخوریم و نشستیم پشت اون می ی 

که مســــیحا بهش اشــــاره کرد منو رو برداشــــتیم و شــــرو  کردیم به زیرو رو کردن من شــــیشــــلیک 



انتخاب کردم و مســیحاهم جوجه کباب انتخاب کردبا مخلفا  و زنگه روی می و زدو گارســون اومد 

اتو گرفت و رفت شـــــرو  کردیم به عکس انداختن تا وقتی که گارســـــون اومد خودمونو و ســـــفارشـــــ

 مشغوله عکس انداختن کرده بودیم
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غذاهامونو آوردن و باشـــوخی و خنده شـــرو  کردبم به غذا خوردن اینقدر خوش بود امشـــ  و برام 

یک لحظه هم دوست نداشتم بدون لبخند باشم ه ش دوست داشتم بخندم لذ  بخش بود که 

 و شاد باشم  ون کناره بهترین عشقه دنیا بودم و خدارو ه اران بار بخاطره بودنش شکر میکردم

 بعداز شام مسیح رفت که حساب کنه و منم منتظر موندم دمه در تا بیاد

قم بابت امشــــ  خیلی م نونم از  ســــوار ماشــــین شــــدیم و منو رســــوند خونه دمه درگفتم عشــــ

  بهترین ش  زندگیم بود امش  درکناره تو با سورپرای  های تو

 خیلی لطف کردی واقعا جانه جانانم

 گفت خواهش میکنم خانومم وظیفست این که  ی ی نیست تو لیاقتت بیشتر از ایناست دلبر 

  فتم م نونمگ

ایین که دســــت و گرفت و گفت ســــروه میشــــه به کوردی خداحافظی کنی؟خیلی از خواســــتم برم پ

 کوردی حرف زدنت خوشم میاد

بانی  و گیانه کم ...شـــــــه وباش. خوا له  گه  ل و حافظت بی)ترج ه  شــــــم  باخنده گفتم 

 (جانم..ش  بخیر.خداحافخ و نگهدار  باشه

 گفت ای جوووونم  ه ناز حرف می نی حا   ی گفتی؟

 ��ه گفتم فحش بهت دادمبا خند

 گفت عهههه سروه واقعا که مسخره وروشو برگردوند

 گفتم شوخی کردم بابا مردو قهر؟؟؟

 گفت ببخشید من کجا قهر کردم؟

 گفتم شاید قهر نکرده باشی ولی داری ادای آدمایی که قهرنو درمیاری

 گفت نخیر اصالنم اینطور نیست

 گفتم اینطوره



 گفت نوچ اینطور نیست

  هستگفتم 

 مسیحا نیست

 من هست

 مسیحا نیست

 !!!!من میگم هست یعنی هست خبببببب 

  گفت ولی نیست

  گفتم بحث کردن با تو راه به جایی ن یبره

 اصال ب ار معنیشو واست بگم گفتم که  شم جانم..ش  بخیر__خداحافخ و نگهدار  باشه

 لبخندی زد وگفت خ  دختره خوب از اول ترج ه میکردی  ی میشد

 رومو انداختم با و گفتم دیگه حت ا ن یشد...مسیحا بیا بریم خونه پیاده شواب

 گفت نه م نون باید فردا برم شرکت یه عال ههههه کاره نات وم ریخته سرم

  ند باره دیگه هم اصرار کردم اما قبول نکردو رفت

 ...رفتم خونه و با بقیه احوال پرسی کردم
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از ســرشــین احوال معین و پرســیدم که گفت اونم خوبه ســالم میرســونه اتفاقا امروز میگفت دلش 

 واست تنگ شده

 گفتم  را نیومده اینجا؟خ  زنگ ب ن بگو واسه فردا ناهار بیاد

ون واســـه گفت فردا کلی کارو خرید داریم واســـه عروســـی  ندتا تا ر باید بریم ببینیم و  ندتا م  

 لباس عروس بریم نگاه کنیم توام باهامون میای؟

  گفتم به سالمتی انشاهللا وا  ن یدونم شاید منم اومدم یه  ند تا خرید دارم انجام بدم

  گفت باشه پس باهم میریم که تو هم باشی برام نظر بدی

 گفتم باشه میام فقط اینکه ساعت  ند بریم؟

 بیشتر باز نیست11یکی از م ونا گفته که فردا تاصبح خوبه دیگه  ون 10گفت ساعتای

 گفتم باشه پس من برم بخوابم دیگه که صبح زودتر آماده شیم..ش  بخیر



 گفت:ش  توام بخیر

 رفتم که بخوابم تا فردا   اقل زود بیدار شم

صــبح با صــدای مامان که میگفت ســروه پاشــو دخترم تو که میخوای با ســرشــین بری بیرون زودتر 

 شی ا ن معین میرسهآماده 

 (��گفتم باشه مامان )و دوباره خوابیدم

دوباره مامان بعداز ن یدونم  ند دقیقه اومدو گفت عهههه ســـروه تو که هنوز بیدار نشـــدی پاشـــو 

 دیگه سرشین داره آماده میشه

 بازهم گفتم یه دقیقه دیگه پامیشم مامان

 ��و دوباره خوابیدم عج  موجوده خواب دوستی بودم

فعه ســـرشـــین با جیغ اومدو گفت ســـروهههههه تو که هنوز خوابی پاشـــو ببینم و پتو رو از روم ایند

  کشیدو تکونم داد که بیدارشم

با خره بابدبختی نشــــســــتم روی تخت و گفتم اههههه ســــرشــــین خیلی مســــیخره ای پتو رو  را 

 میکشی؟اصال من ن یام ش ا برین

  ا نه هاس معین بیاد 10ماده شو ساعتگفت خیلی بیخود کردی میای خوبم میای پاشو آ

با غرغر و نق زدن رفتم دستو رومو شستم و صبحانه خوردم و آماده شدم یه مانتوی سب  پسته ای 

پوشــیدم باکیف و کفش و شــلوار مشــکی شــال م تلفیقی بود ه ه رنگی توش بود یه ریل  نارنجی 

ی آرایش کردن نداشتم کال ه ینطوری  تیره زدم که یه تیکه از شالم ه ون رنگی بودو دیگه حوصله

  دوست داشتم باشم

 آرایش زیادو ن یپسندیدم

 معین اومدو رفتیم بازار

 به قلم: مریم شهسواری
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 وااااااااااااای خاب برسر  سرشین مگه معین  ه گناهی کرده که اومده سرشینو گرفته

  ردم ساقط شدماز کت و کول افتادم اصال م

یا خدا خود  ک ک کن من ومعین به ســـالمت به خونه برســـیم از دســـته ســـرشـــین هر ییییییی 

تا شــونو 4مرک  خرید و پاســای توی این شــهر بودو گشــتیم فقط از بین این ه ه م ون و مرک  خرید 



لباســــــو فقط انتخاب کرده که اونم  ی فقط اونا رو به عنوان موارد برگ یده گذاشــــــته کنار وگرنه 

  ی ی فعال پررو نکرده از اونجا

با خره با ه ار خواهش و ت نا از طرف من و معین از خره شیطون اومد پایین و راضی شدکه بریم 

 ��بود3ناهار و حا  ساعت

داشــتم از گشــنگی می ردم پاهام داشــت میشــکســت دیگه آخه لعنتی مگه خدافردارو از  گرفته 

 که امروز اینقدر مارو اذیت کردی

بعداز ناهار ســــــریع روبه منو معین گفت بیا اینم از ناهار حا  هم خســــــتگیتون دررفته هم دیگه 

  گشنتون نیست

 منو معین نگاهی به هم انداختیم و باهم آه و ناله هامونو شرو  کردیم

روبه معین با ناله گفتم آخی معینه بدبخت مگه تو  ه گناهی به درگاه خدا کردی که خواهره من 

 ه؟؟؟زنت شد

معین مثال داشـــت گریه میکرد با بغضـــه الکی گفت ســـروه از وقتی اومدم خواســـتگاریه خواهر  

دارم به ه ین فکر میکنم واقعا ن یدونم کجا  ه اشتباهی کردم که خدا داره با وجود سرشین این 

 انتقامو از من میگیره

 من و معین خندمون گرفته بود

ت نیاورد و دوتا پس گردنیه مشتی حوال ون کرد ولی سرشین داشت حرم میخورد و آخرش طاق

و گفت زهرمار حا  من بدم؟عهههه حا  شــــــ ادوتا بدبختین؟یه بدبختی ای نشــــــونت بدم که 

  خودتون حب کنین..کجاشو دیدین پاشین ببینم

روبه ســرشــین به عج  وناله گفتم:تورو خدا ب ار یکم دیگه اینجا بشــینیم پاهامون شــکســت به پیر 

  و سرمو گذاشتم روی می  به پیغ بر

سرشین گفت باشه یه نیم ساعت دیگه واسه ش ا ولی بعداز اون دیگه استراحتی درکار نیست 

 هااااااا

 گفتم باشه بابا ه ون نیم ساعتم خوبه

  ه ین که سرمو گذاشکه بودم روی می   ش امو بستم و اصال نفه یدم کی غرق خواب شدم

  از روی می  برداشتمبا تکونای دستی بیدارشدم و سرمو 

 معین و سرشین قهقه شون به هوارفت

 واه اینا  ه مرگشون بود؟؟؟؟



 هنوز داشتن میخندیدن بهشون گفتم واه  تونه میشه بگین به  ی میخندین؟

 معین بریده بریده گفت وا__اای س__س سروه

  قیااا___ااافت و دوباره شرو  کردن

 قیافم  ش بود مگه؟؟؟

 �🔔�فتم توی سلفی گوشی و یااااااااااا ابرفرکگوشی و درآوردم و ر 

 قدر قیافم درهم و وحشــــتناب بود  شــــ ای پف کرده که درا ر خوابیدن پف شــــده بودن وریلبم 

نصــفش روی لپم بود نصــفش پاب شــده بود موهام شــاخ شــده بودن  ی ی بنام شــال اصــال ســرم 

 نبود

  ب و داغون بودواه مثل اینکه تو خواب کشتی گرفتم که قیافم اینقدر در 

با دســـت ال ریلبه نداشـــت و پاب کردم وموهامم درســـت کردم و شـــال م ســـر کردم حا  قیافم یکم 

 شبیه آدما شد

  اون دوتا دیگه خنده هاشون بند اومده بود

  روبه اون دوتا گفتم بی تربیتا واسه  ی میخندیدین به من؟واقعا که براتون متاسفم

ویس بهداشــتی ها و یه آب به صــورتم زدم و ریلب و هم ت دید از جام پاشــدم و رفتم به ســ ت ســر 

  کردم

 ��حا  قیافم بهتر شد
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دوباره بعداز کلی گشتن و رخ خوردن با خره سرشین خانوم رضایت دادن که بریم خونه یه لباس 

روز دیگه بود و کفش هم خرید خداروشــکر منم 16-15وس رزرو کرد واســه روزه عروســیشــون که عر 

یه جفت کفش واســـه خودم گرفتم و یه شـــال رنگ صـــورتی)عاااااشـــقه رنگ صـــورتیم( از بیکاری و 

عالف گشــــتن بهتر بودتازه یه تیشــــر  ســــفیدو مشــــکی هم که خیلی دل و برده بود رفتم واســــه 

 ف و بیکار گشتن که بهتر بود  اقلمسیحا گرفتم...ازعال

  خالصه جونم براتون بگه که جونم دراومد از دست سرشین



وقتی اومدم خونه اینقدر خســـته بودم که اصـــال متوجه ی ماشـــین مســـیحا نشـــدم که اون ور تر از 

  خونه پارب شده بود وقتی واردشدم

  یییییی پدرمو درآوردشرو  کردم به نق زدن مامانننننننننن وای از دسته سرشین واییی

 اینم بچس تو تحویل جامعه دادی؟

بیچاره معین که میخواد یه ع ر با این زندگی کنه ه ونطوز که غر می دم داشــتم شــال و درمیاوردم 

که ه ین که برگشــــتم خوردم به یه  ی ی واه نگاه کردم دیدم عههههههه مســــیحا اینجاســــت آخ 

 پس  را به من زنگ ن ده بود که داره میاد؟جووووون با دیدنش خستگیم به کل دررفت..

 گفتم سالم  طوری تو خوشگل؟ ه خبر؟

 گفت سالم سروه خانوم گوشیتو  را جواب ندادی هر ی زنگ زدم؟ن یگی نگران میشم؟؟

 ��گفتم ن یدونم صداشو نشنیدم اصال..ببخشید

 گفت حا  ن یخواد ناراحت بشی دیگه..بخشیدمت دلبر

 ام مثل خودم ریوفی.. را مارالو باخود  نیاوردی؟با ذوق گفتم حقا که تو

 گفت عجله ای اومدم وگرنه میاوردمش اتفاقا ه ش میگه سروه بیاد ببین ش

  گفتم  ع ی م منم دلم واسش تنگ شده

با دسـت کوبید روی پیشـونیشـو گفت وای داشـت یادم میرفت فرداشـ  خونه ی ما دعوتین واسـه 

 شام هاااا

 مارالو فرداش  میبینم گفتم واقعا؟؟ایوووووول

مسیحا میخواست بره گفت که زود اومده اینجا و جون زنگ زده به من و جواب ندادم نگران شده 

 و اومده خونه واومده که شخصا مارو واسه فرداش  شام دعو  کنه

 گفتم کجااااا بری ببینم ما تازه اومدیم نخیر حقه رفتن نداری بعداز شام برو

 آوردن و نه گفتن با خره گفت  ون تو میگی باشه و واسه شام موند بعداز یه عال ه بهونه

 باباهم اومد خونه پریدم بغلشو گفتم خسته نباشی ع ی  ترین پدره دنیااااااا

 گفت م نونم زیبا ترین دختر دنیا

 ه ه خندیدن و مامان گفت به به پدرو دختر  قدر ه دیگه رو تحویل میگرن هاااا

 ختر ه یشه ه ینجورینگفتم بله دیگه پدرو د

 و پدرهم حرف و تایید کرد

 بابا ومعین و مسیحا مشغول حرف بودن و گرم صحبت شده بودن واسه خودشون
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  امش  مه ونه خونه ی مسیحا اینا بودیم

مانتوی سب  تیره ی مجلسی پوشیدم و یه شلوار مشکی دمپا  اب و درحال آماده شدن بودم یه 

یه ست کیف و کفش مشکی و سب  و یه روسریه سب و مشکی که مدل دار بست ش و یه آرایش 

  نصفه و نی ه کردم

  یه ریل )طبق مع ول(صورتی یه ری ل و خط  شم و ریگونه زدم

ههههههه بابا هنوز آماده نشـــده بود گفتم ســـاعتو کیف و گوشـــی و برداشـــت و از اتاق بیرون رفتم ع

 بابااااااا  را حاضر نیستی؟؟؟

  باباگفت ا ن میرم حاضر میشم دیگه دخترم

 باشه ای گفتم و گفتم زودتر لطفاااااا

 رفتم تو اتاق سرشین و اونم خداروشکر داشت آماده میشد

 دنبال مامان گشتم نبود کوش پس؟

 ��ک ده لباساو داره دنبال ن یدونم  ی میگرده رفتم تواتاق دیدم مامان خم شده تو

 ️☹داشت دنبال  ی میگشت آخه مگه میشه مامان به این مرتبی وسیله ایش گم شه؟

 گفتم مامان داری دنبال  ی میگردی؟؟؟

 از ه ون داخل ک د گفت وای سروه مادر تو روسریه مشکیه منو ندیدی؟؟ه ون که تازه خریدمش

 نه مامان ن یدونم کجاس (ه ین سه حالتو داشتم دقیقا)�🤔🤔�گفتم ام    م

 گفت توکی تاحا   ی ی از  پرسیدم بلد بودی که اینو بلد باشی؟

 گفتم عه مامان زودباش آماده شو دیگه دیره

  یهو مامان گفت آهان پیداش کردم

  زیرل  خداروشکری گفتم

 گفتم مامان خواهشاااااا زودتر آماده شو

 ن میامگفت باشه تو برو منم ا 



بعداز  نددقیقه با خره آماده شدن و سوار ماشین شدیم و به س ت خونه ی مسیحا اینا حرکت 

 کردیم

 اس ه مادره مسیحا شیرینه و خیلی هم خانومه خوبیه

اســــــ ه خواهرشــــــم که میدونین ماراله و اســــــ ه پدرش هم علی هســـــــت که ه ه بهش میگن 

و ا ن بازنشسته شده و یه جورایی با زن  �🤔�دهحاجی،،،،حاج علی پلیس بوده فکر کنم سرهنگ بو

نشسته شده در اصل البته شراکتی اونو دوستش یه مغازه ی فرش فروشی زدن وگاهی اوقا  هم 

 اونجا یه سری می نه

خونشون یه یک طبقه ی ویالیی به  ه ب رگی ای و دوبلکسه... ند باری اومدم خونشون و خیلی 

  نوازی هستن هم خونواده ی خون گرم و مه ون

رســــیدیم دره خونشــــون و پیاده شــــدیم...وارد حیاز که شــــدیم ه گی اومدن اســــتقبال ون ودمه 

  دروایسادن

وااااااای جانم مســیحا اون تیشــرتیو که دیروز واســش خریده بودمو پوشــیده بود..دیشــ  تیشــرتو 

 بهش دادم و کلی تشکر کرد

خیلی حاج علی مرده ع ی  و مهربونی بود با ه ه احوال پرســی کردم و حاج علی هم ســرمو بوســید 

 عاشقش بودم بسی

ه گی نشــــســــتیم و منو مارال و ســــرشــــین گرم حرف زدن شــــدیم و آقایان هم ه ینطور و مامان و 

 مامان شیرین هم گرمه حرف زدن بودن

 که یهو حاجی گفت  را آقا معینو نیاوردین؟؟؟

دکه بیاد انشاهللا سریه بعد میاد سرشین گفت خیلی دوست داشت بیاد اما مه ون داشتن و نش

  خدمتتون

 حاجی گفت ع ی ه آقا معین قدمش سره  شم

 سرشین گفت  ش تون بی بال حاجی

 مارال گفت بیاین بریم اتاقه من تا لباساتونو عوک کنین

 به قلم_مریم_شهسواری
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و از اتاق بیرون رفت رفتیم توی اتاق و سرشین بعداز اینکه لباسشو عوک کرد گوشیش زنگ خورد 

  منم درحال عوک کردن لباس بودم

  یه شومی ه سفید که آستیناش سه ربع بود پوشیدم و شلوارمم ه ونی که پام بو خوب بود

 یهو دیدم یکی در زد گفتم بفرمایید

 درباز شدو مارال اومد داخل

 گفت لباسه تو عوک کردی؟م احم نباشم

 اقه خودته کهبالبخند گفتم ع ی م این  ه حرفیه ات

 یه جوری بود قیافه ی مارال انگار که میخواست  ی یو بگه اما ن یگفت

  ه ش دست دست میکرد اینو از حرکاتش میشد قشنگ فه ید

بعداز  ند دقیقه اومد کنارم نشست و دست و گرفت تو دستاش و گفت سروه میخوام یه  ی ی 

 بهت بگم

 بانگرانی گفتم  ی ی شده؟اتفاقی افتاده؟

   نه نگران نشو نه اتفاقی نیفتادهگفت

  فقط....و یه مکث کرد

  داشتم جون به ل  میشدم

  دوباره گفت فقط اینکه من یه عذر خواهی به تو بدهکارم

 با تعج  گفتم به  ه علت؟؟

گفت ه ین که اومدم به دروغ به تو گفتم که من داستان نویسم و نگفتم بهت که خواهره مسیحا 

 موضو  و منظورمههستم و از کال اون 

  میدونم باعث ناراحتیت شدم ودیدگاهت نسبت به من احت ا  عوک شده

  گفتم نه این حرفا رو ن ن توروخدا مارال جان من خیلی وقته اون موضوعو فراموش کردم

  واینکه من ه ون موقعم دیدگاهم نسبت به تو عوک نشده بود که حا  عوک شه

 اعثه ناراحتیت شدم میدونمبغلم کردوگفت من شرمندم واقعا ب

گفتم نه ع ی م این اصــــال  ی ه مه ی نیســــت که بخوای براش خودتو ناراحت کنی.تو اصــــال کاری 

 نکردی که بخوام تورو ببخشم

 و گونشو بوسیدمو گفتم حا هم بیا بریم ببینم ک ک  زم نداره مادرجون

 تو خوب باشن به نگاهه قدرشناسانه کردوگفت سروه تو خیلی خوبی کاش ه ه مثل



 گفتم خوبی از خودته جانه دلم

 وباهم رفتیم پایین و ک ک مادرجون کردیم

 شایدم من اشتباه میکنم ن یدونم️☹ن یدونم  را احساس میکردم مادرجون یکم گرفتس

وقت شام شدو ه گی نشستیم سره می ه و شرو  کردیم به خوردن غذا...ه ش سنگینیه نگاهه 

ا بخاطره ه ین هنوز که  ند لق ه نخورده بودم ســــــریع الهی شــــــکر مادرجون اذیتم میکرد واقع

 گفت و تشکرکردم و رفتم نشستم توی پذیرایی

 مسیحا اومد کنارم نشست و گفت سروه  را زود پاشدی از سره شام؟

 گفتم اشتهانداشتم هله هوله زیاد خوردم امروز

 گفت مط ئن باشم اتفاقه دیگه ای نیفتاده؟

 افتاده باشه مثالگفتم نه  ه اتفاقی 

 گفت خ  باشه

  رفتم با مارال و سرشین سفره رو ج ع کردم و ظرفا رو گذاشتن توی ماشین ظرفشویی و

مادرجون و مامان وسرشین رفتن بیرون و منو مارالم بعداز اط ینان پیداکردن از ت ی یه ه ه جا از 

 ........آشپ خونه بیرون رفتیم و نشستیم پیش بقیه

 ه  ایی بری ه و مسیحارو صدازدمادرجون رفت ک

منم رفتم گوشـــی و از با  بیارم..آشـــپ خونشـــون پشـــت پله ها بود و خیلی دید نداشـــت به داخل 

 ...پذیرایی

 گوشی و آوردم وه ین حین که داستم میومدم اس ه سروه رو شنیدم

اهل  گوشامو تی  کردم که مادرجون گفت مسیحا این دختره وصله ی مانیست ما مسل ونیم اون

 سنته و دینش با ما خیلی فرق داره.ب ار ازهم جداشین برو یه دختر مسل ون بگیر

 یییییییییییییی؟؟؟؟ ی شــنیدم؟بغب کردم اشــک توی  شــ ام حلقه بســت واقعا از این حرف 

ناراحت شـــدم و نه تنها به خودم و شـــخصـــیتم بلکه به دین م توهین شـــده بود خیلی ج لش برام 

  سنگین بود

 یری از افتادنم دست و به نرده ها گرفتم که ه ون موقع مسیحا به حرف اومدبرای جلوگ

مســــــیحا گفت مادر این  ه حرفیه می نی آخه حتی اگه ســــــروه یهودی هم میبودبازم من باهاش 

ازدواج میکردم  ون دوسش دارم وعاشقشم پس مامان توام سعی نکن نظره منو عوک کنی  ون 

 ون  ی یه که ش ا هافکر میکنیدعشقه بینه منو سروه بیشتر از ا



 از حرفای مسیحا خوشحال شدم اما حرفای مادرجون مثل پتک کوبیده میشد توی سرم

تازه به هم  ما یعنی میخواد که بین و منو مســــــیح جدایی بیفته؟؟این محال ترین حرفه م کنه 

  رسیده بودیم
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  ه ها اومدم پایین و دیگه بحثشونو گوش ندادماز پل

گند زده شـــد توی احوا تم میگم  را مادرجون  را یه جوری نگام میکنه و ســـره ســـفره هم ه ش 

 سنگینیه نگاهش حس میشد

  دوست داشتم زودتر بریم و این غیر م کن بود

 اگه من میگفتم به بابا که بریم ه ه پی میبردن که من یه دردیم هست

 �😔😔�کردم به روی خودم نیارم اما مگه میشد؟؟؟سعی 

 با خره وقت رفتن شد زودتر از بقیه آماده شدم و از اتاق اومدم بیرون

 حاج علی گفت عروسه گلم تو بشین

  تو دلم گفتم ه ینم مونده بشینم اینجا اونوقت دق مرگ میشم از دسته نگاهای مادرجون

 ه خیر کنهخدا آخره عاقبته منو با این مادرجون ب

 با لبخند گفتم م نونم حاجی فردا کالس دارم ترم تابستونه ورداشتم

  گفت موفق باشی دخترم حا  یه فردا رو کالس نرو یا اصال اینجا ب ون مسیح میبرتت دانشگاه

 بقیه ام اصرار کردن مارال گفت آره بشین اشکالش  یه خ ؟

 مادرجونم گفت آره ع ی م ب ون خ 

😐😐😐 
  ونم وقت زیاده دوباره میام م اح تون میشمگفتم م ن

 ��با خره دست از سرم برداشتن

تا رســــیدیم خونه شــــ  بخیر گفت و رفتم تواتاقم که مثال بخوابم اما بد بغضــــی گیر کرده بود توی 

گلوم حرفایی که شــنیده بودم واســم گرون ت وم شــده بود به  ه حقی به من و دینم ایراد میگرفت 

های خدا نبودیم؟دینه یکی شـــیعه و یکی مســـیحیه یکی اهل حق یکی یهودی و مگه ماه ه بنده 



یکی مثل من اهل ســـنت مگه ما ه گناهی کرده بودیم؟؟؟دقیقا داره جریانه مامانو بابا واســـه منم 

 پیش میاد مثل اینکه

م اوناهم اون دوران و اون زمان مشــــکل داشــــتن با دینه بابا و با بدبختی و ســــختی مامان و بابا به

 هعیییییی ��رسیدن حا  منم مثل اونا

اعصـــابم داغون بودفقط از یه  ی  ناراحت بودم و میترســـیدم اونم جدایی منو مســـیح اگه بینه ما 

  جدایی بیفته من بدون شک می یرم و آخه مسیحا کله دنیامه

ری بدجور حرفای مادرجون منو ترســــــونده بود واقعا که فکر ن یکردم مادرجون طرزه فکرش اینطو

 ...غلط باشه و

  خالصه اون ش  با سختیاش گذشت و من موندم و یه دنیا استرس

😔😔😔😔😔😔 
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یک هفته از اون شــــــ  کذایی میگذره و هر ی به من زنگ می دن که بیا وســــــرب ن و از این حرفا 

  کیلومتریه خونشون بگذرم  ه برسه به اینکه برم سرب نم10بنده وا بده نبودم و غلط بکنم از 

 مادرجون  مص  بد منو ترسونده بود

هرروز منو مســیحا بیرون میرفتیم و پاســای گردی و کافه گردی و پارب و رســتوران و شــهربازی و قدم 

  زنی داشتیم ه یشه

مشـــکی و نقره ای روز دیگه عروســـیه ســـرشـــین ومعین بود و من یه لباس شـــ  10حدودایه هفته 

  بلند که روی سینش پولک داشت درکل مدله لباس ساده اما خیلی شیک بود

  یه جفت کفشه نقره ای هم واسه زیره لباسم خریدم و شالم که ن یپوشیدم

 مسیحم گفت کت و شلوار زیاد دارم ولی میخوام یه دست دیگه ام بخرم

  ساعت،،،تیشر ،،کت وشلوارراست میگفت کلکسیون از ه ه  ی  داشت عطر،،کراوا ،،

 ه ه  ی ت وم بود عشقه من

 یه کت و شلوار مشکی گرفت که خیلی شیک بود واقعا عالی بود

 حرف نداشت یه کراوا  پاپیونی مشکی هم می د که ست شه



خســـــته و کوفته از دانشـــــگاه اومدم من  ه غلطی کردم هاااا ترم تابســـــتونه گرفتم درســـــته خیلی 

ا من  ون هرروز میرفتم بازار  ه واســـه مراســـ ه عقده خودم  ه عروســـیه واحدام زیاد نیســـتن ام

  سرشین ه ش خسته میشدم و وقت هم نداشتم

  ک تر از یک هفته ی دیگه عروسیه سرشین بود و من هنوز نوبته آرایشگاه نگرفته بودم

ن بخواد کاری این روزا خوشــحال بودم اما از ته دل یه  ی یم بود یه نگرانی و ترس که نکنه مادرجو

 ...کنه و منو مسیحا رواز هم دور کنه

  وقتی برگشتم خونه دیدم مارال و مسیحاخون ون بودن

 با ذوق گفتم سالم مارال جان  طوری خوبی تو؟ ه عج  ما روی ماهه ش ارو دیدیم

 مارال گفت سالم زن سروه جونم مرسی فدای تو...خ  آخه تو با داداش ن یای سرب نی

 گله کنیگفتم حق داری 

 ولی واقعا من سرم شلوغه صبح تاش  یا بازارم یاکالس.توبه ب رگیه خود  ببخش عشقم

 مسیحا گفت اهم اهم منم خوبم مرسی م نونم

 

 مسخره اصال یادم رفت با مسیحا احوال پرسی کنم

 خوبی تو عشقه من؟ ��با خنده روبه مسیحا گفتم عهههه ببخشید یادم رفت

  ��دداشتیم باهم حرف می دیمحا  ما کال یه ساعت نبو

 گفت شکر

 ��گفتم شکرا که شکر

رفتم تو آشـــپ خونه به مامان ســـالم کردم مشـــغوله غذا درســـت کردن بود و اصـــال حواســـش به دور 

 واطراف نبود

پخش کردم که هینییییی بلندی کشیدو گفت وای سروه خدا بگم  یکار  نکنه دختر تو آخر منو 

 سکته میدی

 نه مامانباخنده گفتم خدانک

 گفت برو لباساتاعوک کن بیا بشین این دوتا بنده خدا سرشینم که نیستش

 گفتم باشه من رفتم لباسامو عوک کنم

 و رفتم تا لباسامو عوک کنم
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ه دیدم مســیحا اومد لباســامو عوک کردم و داشــتم موهامو شــونه میکردم که در زدن گفتم بفرما ک

 داخل گفتم جونم؟؟؟

 گفت سروه یه لحظه لطفا بیا بشین کار  دارم

 با استرس رفتم کنارش نشستم غال  تهی کردم

 با تته پته گفتم م...م..مسیحا  ی..چ.. ی ی شده؟؟

  گفت نه نترس سروه  ی ی نشده

 پوووفی کردم و گفتم:خ  بگو جون به ل  شدم

وقـت یـه بـار میرم مـاموریـت ودوزه برمیگردم حـا هم فردا بـایـد برم گفــت ببین دلبر من هر  نــد 

 ماموریت و دوروزه برمیگردم توکه مشکلی نداری با رفتنم؟؟

گفتم نه ع ی ه دلم برو به ســالمت ولی مســیحا فقط زود برگردی هااااا دلم واســت تنگ میشــه یه 

 دقیقه هم منو بی خبر از خود  ن اری هاااا

شه جونم که تورو بی خبر ب ارم فدا  شم منم بخدا دلم واست خیلی تنگ خندید و گفت مگه می

 میشه اما  ه میشه کرد هر  ند وقت یه بار من باید برم ماموریت و یه قرارداد و امضا کنم

 گفتم باشه به سالمت بری و برگردی کجا میخوای بری حا ؟کدوم شهر؟

 ��گفت مرسیاصفهان میرم. ی واست سوغاتی بیارم

  ه ینکه تووسالم وسالمت بری و برگردی برام کافیهگفتم

 گفت نه آخه ن یشه سالم و سالمت بیام اماواسه خانومم سوغاتی نیارم که؟؟

با خنده گفتم ببین مســــــیحا خود  داری اصــــــرار میکنی هاااا وگرنه من که  ی ی نخواســــــتم 

  باشـه بنظره من اینطوری از ..حا  توکه میخوای بیاری بهتره با سـلیقه و انتخاب خود  سـورپرای

 بهتره

 با خنده گفت قربونه تو برم که عاشقه سورپرای ی

 گفتم خدانکنه...بیا بریم که مارال تنهاس ا ن میاد کل ونو میکنه

 باهم رفتیم پایینو قرار شد که واسه شام خانواده ی مسیحاهم بیان

 ��خدارحم کنه حاجی و مادرجون هم اومدن و مادرجون خیلی بامن مهربون شده بود

 به_قلم_مریم_شهسواری
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مسیحا فردای اون ش  رفت به اصفهانو بعداز دوروز دلتنگی برگشت خداروشکر اینقدر صلوا  

نذر کردم و دعا کردم که به خیرو ســــالمت بره و برگرده که حد نداشــــت...مســــیحا از اونجا برام یه 

و  ند تا  ب خوشـــرنگ)میدونه که من عاشـــقه  یه شـــال گلبهی��ادکلن گرفته و یه عال ه هم گ 

 این کال دوروز بیشتر سفرش طول نکشید  طوروقت کرده بره سوغاتی بگیره؟؟؟...(�� کم

 مراسم شرو  میشد6ظهر من میرفتم آرایشگاه  ون ساعتای1و امااااااااا امروز از ساعتت 

رست کرد که روی موهام ریسه گفتم به آرایشگره که آرایشم غلیخ نباشه موهامو شینیون بسته د

میخورد و خیلی هم شـــــینیونش خوشـــــگل بود دقیقا ه ون مدلی بود که گفته بودم آرایشـــــ م یه 

 سایه ی خیلی ک رنگ نقره ای زده بود و ریلب م زرشکی بود  ک م زرشکی و نقره ای بود

ز آرایشـــگاه درکل راضـــیه راضـــی بودم از آرایش و مدل موهام پولو حســـاب کردم و تشـــکر کردم و ا

بیرون اومدم مسیحا دمه در منتظرم بود وقتی رفتم بیرون مسیحا از ماشین پیاده شدو اومد درو 

 برام باز کردو گفت ناز بودی نازتر شدی کههههه دلبره دلربا

 ��گفتم مرسی عشقه من

آهنگاه ینطور داشتن رد میشدن که آهنگه دختره خجالتی از دانیال هندیانی پخش شد عاشقه 

 ن آهنگ بودمای

دنبالت میام قدم قدم توکو ه های شـــهر/تو یه دیوونه ی عاشـــق میخوای من خودشـــم/قشـــنگه 

ســــــادگیا /جاذبه داره خنده ها /عصــــــبیم میکنه  شــــــا  بس که به صــــــورتت میاد/هنوز 

دستاتومیگیرم انگار باراوله/میبندی  شامو میگی کیم؟ میگم عشق ه/خ ره  شای تو جاده ی 

بیخیال شــــــ ال ب ن بریم ل  کارون منو تو/دختره خجالتی جذاب لعنتی  الوس موی تو/پس 

ع را اگه دنیا مثله تورو بیاره/بازم مثل قدیم /عاشـــقو معشـــوق ه یم/ت  عشـــق ونو تابســـتون 

 /ندارهههه

دختر خجالتی جذاب لعنتی ع را اگه دنیا مثل تورو بیاره/بازم مثل قدیم عاشــــــق و معشــــــوق 

  دارهه یم/ت  عشق ونو تابستون ن

دیگه دســـت خودم نیســـت/خبرداره  یکارکردی/ رد میده دلم وقتی که اینجوری میخندی/تویی 

 یکی یدونه منم مثل تو دیوونه /میخوام دادب نم عشق ونو دنیا بدونههههههه



و مســــــیحا روبه من گفت دخترخجالتی جذاب لعنتی ع را اگه دنیا مثل تورو بیارهههه/بازم مثل 

 ..........یم/ت  عشق ونو تابستون ندارهههههقدیم/عاشق و معشوق ه 

 رسیدیم دره تا ر و پیاده شدیم و به س ت داخل قس تی که ه ه بودن رفتیم
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وای که ســرشــین و معین  قدر عاشــقونه کنار هم وایســاده بودن و راشــتن میرقصــیدن باهم مثل 

  اینکه مایکم دیر کرده بودیم

  و گذاشتم پیش مامان اینا و رفتم س تشون با مسیحاوسایل

وااااااای که ســـرشـــین بهترین خواهره دنیا بود هر وقت جایی گیر میکردم یا مشـــکلی واســـم پیش 

میومد اول و آخر ســرشــین مثل کوه پشــتم بود ه یشــه نصــیحاتاش به جا و به موقع بود هر وقت 

  بیداد کرد نصیحتم میکرد اشتباهی مرتک  میشدم بجای سرزنش کردنم و داد و

 حقا که راسته میگن خواهر نقطش بیفته میشه جواهر

سرشین مثل یه جواهر بود برام براشون آرزوی خوشبختی کردم وبغب کرده بودم اما ن یخواستم 

که بغضــــم بکشــــنه و گند ب نه توی شــــادی ون بخاطره ه ین بغضــــ و با بدبختی قور  دادم و یه 

 و  کردم به رقصیدن مثل بقیهلبخنده مصنوعی زدم و شر 

بعداز  ند تا آهنگ که پخش شد نوبت به رقص دونفره بود ه ه زوجا اون وسط رفتن منو مسیحا 

هم ج شـــون بودین دســـت و گذاشـــتم توی دســـت مســـیحا و واون یکی دســـت و هم گذاشـــتم روی 

دن انگار شونش اونم یه دست و گرفت و اون یکی دستشو گذاشت دور ک رم شرو  کردیم به رقصی

که بج  گنو مســـــیحا هیچ کس اون وســـــط نبود  ون توی نگاهای هم غرق شـــــده بودیم و انگار که 

 ....داشتیم با نگاهامون به هم می فه وندیم که  قدر عاشقه ه یم

  ش  عروسیه سرشن هم گذشت به خیرو خوشی و من تنها موندم توی خانواده

د وقت دیگه عروسیه ما بود البته قرار گذاشتیم که البته هر روز با مسیحا میرفتیم بیرون  ون  ن

 عقده عروسیو یکی کنیم اینطوری بهتر بود مردم خسته شدن اینقدر مراس ای ما اومدن

 ه ون روزه نام دی یه صیغه ی محرمیت خونده بودیم و به هم محرم شده بودیم
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صــــــ ی ی و جور شــــــده بودیم و خدارو شــــــکر فکرکنم نظره من و خانواده ی مســــــیحا خیلی باهم 

مادرجون درمورد من عوک شــــــده بود و دیگه فکره حدایی از ســــــرش افتاده بود و ه ش میگفت 

خدارو شکر که ه چین عروسه گلی دارم حت ا خدا مسیحا رو خیلی دوست داره که خدا ه چین 

 �� دختره پاکدامن و خوبی و نصیبش کرده

رجون پی برد به اینکه ماه ه بنده های این خداییم وفقط دین ها وراه ارتباز ما خداروشکر که ماد

 با خدا فرق داره وگرنه ه ه مون اول و آخرخداروداریم وبنده ی اونیم

منو مسیحا قرار گذاشتیم که روزه تولده من بشه روزه عروسی رفتیم واسه اون روز تا ر رزرو کردیم 

ده من دقیقا دوماه ولی خ  ما از ه ین ا ن داشــــــتیم کارامونو یواش دوماه دیگه مونده بود به تول

یواش انجام میدادیم که تا اون موقع ه ه  ی آماده باشه مسیحا یه طبقه خونه داشت که طبقه 

  ی سوم آپارت ان بود خیلی دور نبودیم از مامان اینا شاید سه  هار شهرب

ی ا رو که رنگ هایی میخواســتیم و ســفارش یواش یواش فرش وســرویس خواب ومبل و این جور  

  دادیم که زودتر بیارن و بریم بچینی شون توی خون ون

مسیحا که خودش شرکت طراحی دی این داشت پس مط ئنن سلیقش واسه  یدمان دکوراسیون 

  خونه حرف نداشت

غلط  دانشــگاه دیگه خداروشــکر یه دوهفته ای میشــد که ترم تابســتونم ت وم شــده بودن و منو به

 کردن انداخته بودن این آخرا  ون به هیچ کاری ن یرسیدم واقعا  ه برسه به کالس رفتن

خالصه جون و دلم براتون بگه که منو مسیح توی این روزا درگیره کارای عروسی هستیم و وقته سر 

 خاروندن نداریم
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آماده نبودو اون رنگی که میخواستی و نداشتن و سفارش مبل وفرش و)البته می  ناهار خوری فعال 

داده بودیم که بیارن برامون و قرار شد که هروقت سفارش ون رسید اطال  بدن به ون(بقیه وسایل 

خورده ری و بردیم و مســـــیحا به بهترین و زیبا ترین شـــــکل  یدشـــــون خیلیییییی عالی بود حرف 

 و نگاه کنه به این دی این حرفه ای نداشت دی اینش اصال آدم عشق میکرد بشینه



دوســـه روزی بود که بدجور دلم شـــور می د و گواه بد میداد هروقت اینطوری دلم شـــور می د پشـــت 

بندش بی برو برگرد یه اتفاقی میفتاد و ه ین منو میترســونه که خدای نکرده اتفاقی واســه کســی 

اینکه آرامشــ و بدســت بیارم اما هیچ  نیفته صــدقه دادم،،قرآن خوندم،، ن از خوندم،،دعاکردم برای

 فایده ای نداشت این دله  مص  انگار توش داشتن رخت میشستن

اینقدر این دل شــوره رو مخم بود که حتی با کســی هم حرف ن ی دم  ون احســاس میکردم اگه با 

پس ترجیحا ازهم ��کســــــی حرف ب نم تهش به دعواختم میشــــــه این حال و خوب میشــــــناختم

دوری میکردم  ون اینطوری حداقل برام بهتر بودحتی دیگه با مســیحا بیرون هم  صــحبتی با ه ه

  نرفتم این دوسه روزه و خیلی کم باهاش حرف زدم

 ازم پرسید که سروه مشکلی پیش اومده؟

 که گفتم نه  ه مشکلی..فقط یکم سردرد دارم این  ند روزه

 دکتر نگران گفت سردرد برای  ی؟آماده شو میام دنبالت که بریم

یکم صدامو شاد کردم و گفتم عه مسیحا یه سردرده سادس که با یکم استراحت حل میشه دکتر 

 .واسه  ی؟

 گفت آخه احساس میکنم حالت خوب نیست

 گفتم نگرانیت واسه  یه آخه قربونت برم؟میگم خوبم یعنی خوبم دیگه

ها  میخوام حضوری گفت باشه خدارو شکر که خوبی راستی ش  میام خونتون یه کاری دارم با

 بگم

 گفتم خوش اومدی باشه منتظرتم بقیه رو هم بیار

 گفت فدا  شم بقیه رفتن خونه ع وم اینا مه ونن

 گفتم باشه ع ی م منتظرتم

 گفت قربونت برم دلربا میبین ت

 گفتم میبین ت

 یعنی  یکارم داشت؟ ی میخواست بگه که باید حضوری میگفت و از پشت تلفن ن یشد؟؟؟
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مســیحا اومد خونه و شــام خوردیم اما برای من زهر ماربود نه شــام  ون از اســترس اینکه مســیحا 

میخواد  ی بگه ن یدونستم  یکارکنم و داشتم جون به ل  میشدم با خره بعداز خوردن شام و 

  ایی ومیوه و گپ زدن با خانواده

  بیا بریم توی اتاق مسیحا لطف کردو گفت سروه یه لحظه

 ت سان و لرزان با مسیحا رفتم تواتاق که ببینم  ی میخواد بگه

گفت ســروه تو اصــال حالت خوب نیســت قشــنگ معلومه رنگ و رو  پریده و خیلی بی حالی بیا 

 بریم دکتر

 گفتم نه مسیحا بخدا خوبم تو حرفتو ب ن بگو ببینم  ی میخواستی بگی؟؟

تو ســروه  را لج میکنی آخه واســه یه دکتر رفتن؟میخواســتم بگم  پووووفی کشــید و گفت ازدســته

 دارم میرم یه ماموریت مهم واسه ی د گفتم بهت بگم 8بهت که من فرداش  ساعت 

 از شنیدن این حرف شوکه شدم طوری که دست و گذاشتم روسرم و گفتم یا خدانه امکان نداره

 ؟مسیحا با تعج  گفت  ی امکان نداره؟سروه خوبی تو؟؟

 گفتم ن ی ارم بری به این ماموریت

گفــت یعنی  ی؟ را ن ی اری برم آخــه؟درســــــــت حرف ب ن ببینم  ی میگی؟؟من دوروزه میرم و 

 برمیگردم بخدا

گفتم ن یشــه نری؟؟خواهش میکنم از ؟فقط ه ین یه بارو نرو الت اســت میکنم به این ســفر نرو 

ه شور می نه اگه حال م میبینی خرابه واسه بقیه ی ج له رو با عج  و ناله گفتم من دلم  ند وقتی

  خاطره ه ینه

اومدبغلم کردو گفت آخه ســروه جانم این جه حرفیه می نی ه ش خرافاته این حرفا بخدا این قرار 

داد خیلی قرارداده مه یه اگه نرم ه ه ی معاد   بهم میخوره ن یتونم نرم سروه خواهش میکنم 

 نه نیار سره راهم

 ریه گفتم مسیحا بد به دلم افتاده حرف وبفهمگریم گرفت با گ

گفت قربونه اون دلت برم بخدا هیچی نیست میرم و زود برمیگردم تو دیگه خیلی حساسی و روی 

موهامو بوســــــیدو گفت حا هم اشــــــکاتو پاب کن و بخند اینطوری میخوای منو بدرقه کنی؟؟قول 

 میدم یکسره بهت زنگ ب نم که از نگرانی دربیای

رفتو گفت نگام کن ببینم قربونه اون  ش ای اشکیه مظلومت برم حا  بخند دیگه نبینم  ون و گ

  سروه ی من اشک بری ه هاااااا اشکا  منو بهم میری ه منو داغون میکنه



گفتم آخه مسیحا دلم گواه خوبی ن یده وگرنه مگه میشه من بدم بیاد که توبری؟یا ع دا نه بیارم 

 ری م ن یتونم نگران نباشمو بگم نرو؟؟ن یتونم اشک ن

 هر ی اشکامو پاب میکردم بازم اشکام سرازیر میشد

به پیغ بر ن یرفتم ولی خیلی این قرار داد  گفت ســــــروه اگه این قرارداد مهم نبود بخدا ن یرفتم 

  مه ه برام از  خواهش میکنم کم گریه کن و ناراحتی نکن

 نگام کرد و الت اس گونه

 گفتم باشه به سالمت برو و برگردمواظبه خود  باش ه شم درت اس باشی باهام

  با لبخند گفت قربونه شکلت دلبره دلربای دلدار

 با خره آخره ش  شدو مسیحا رفت

  به_قلم_مریم_شهسواری

 

 126پار 

گ زده بودن و گفته امروز از طرف اون فروشگاه لوازم خانگی که رفتیم وسیله خریدیم به مسیحازن

بودن که سفارش می ناهار خوری و ساعت اومده و بیاین ببرینش مسیحاصبح زنگ زد و گفت که 

بریم می ناهار خوری و ســــــاعت و ببریم خونه میاد دنبالم...هنوزم حالم آشــــــفته بود و داغون.اما 

 مجبور بودم به تظاهر

  به مامان گفتم و گفت به سالمتی وخوشی انشاهللا

  شدمو منتظره مسیحا موندم آماده

  ما زودتر رفتیم که تا قبل از اینکه ماشین بار برسه اونجا باشیم

دیگه مشــــغوله مدل دادن بودیم که آخرشــــم  یدی شــــون آخ خســــته شــــدم ازبس جابجا کردم و 

 تغییر مدل دادم

  رفتم تواتاق و لباسامو عوک کردم خاکی شده بودن

  م قده دیوار آوی ون بودن ش م خورد به گیتارامون که کنار ه

  گیتارمو آوردم پایینو سیم هاشو ل س کردم

  خیلی وقت بود گیتارو کنار گذاشته بودم و دیگه ن ده بودم

  با گیتار وارد پذیرایی شدم

 که مسیحا با دیدن من و گیتاره تو دستم گفت میدونی سروه  قدره گیتار ن دیم؟؟



 ب نی و بخونی؟؟ گفتم آره خیلی وقته...میشه برام گیتار

 گفت آره  را ن یشه؟بیا بشین اینجا و به کنار خودش روی مبل اشاره کرد

 گیتارو بهش دادم و منتظر نگاش کردم

 شرو  کرد به گیتار زدن و صداشو صاف کردو خوند 

آهای خوشگل عاشق/ آهای ع ردقایق/آهای وصله به موهای تو سنجاق سنجاق شقایق/آهای 

 /هیاهو/آهای طعنه زده  شم تو به  ش ای آهو ای گل ش  بو/آهای گل

دلم  له ی عاشــــق آهای بنفشــــه ی تر نکن غنچه ی نشــــکفته ی قلبم رو تو پرپر/منکه دل به تو 

یادم/آهای صـــــــدای گیتار/آهای قل  رو  دادم  را بردی ز یادم/ بگو با من عاشــــــق  را برا  ز

 /دیوار/اگه دست توی دستام ن اری خدانگهدار

احســاســه آهای مریم نازم/تا اون روزی که نبضــم ب نه ترانه ســازم/برا  ترانه ســازم دلت یاســه پر 

 /تویی آهنگی و سازم/بیا برا  میخوام از این صدا قفس بسازم

 /آهای خوشگل عاشق/آهای ع ر دقایق/آهای وصله به موهای تو سنجاق شقایق

م خراب تراز اون  ی ی بود که بغب کرده بودم انگار که این آخرین باری بود که ه و میدیدیم حال

  کسی فکرشو بکنه

 به زور بغض و قور  دادم و تو  ش ا مسیحا غرق شدم

 آهای ای گل ش  بو/آهای گل هیاهو/آهای طعنه زده  شم تو به  ش ای آهوووو

 آهنگ ت وم شدو براش دست زدم و

 گفت بفرما اینم تقدیم به خوشگل ترین خوشگل عاشقه دنیا

 برم گفتم مرسی قربونت

 گفت حا  نوبته توعه تو بخون و گیتارو به س تم گرفت

گفتم من خیلی بلد نیســــتم آهنگ بخونم با گیتار..فقط یه تیکه آهنگ که خیلی دوســــش دارم و 

 بلدم

 گفت عی  نداره هر ی بلدی و بخون.ه ون یه تیکه هم خوبه

بیان میکنه مثال تور ســـیم های گیتار و ل س کردم و شـــامو بســـتم این یه تیکه آهنگ حاله منو 

 /ماهیااااااا/تاره دلم ز هم شکسته /میخوام بگیرم داااامنت با این دودسته پینه بسته

 دلم میونه سینه ام به خون نشسته/مثال قایقای پیر تنم شکستههههه

  و دوباره ه ون تیکه رو خوندم



با این دو دســـته پینه بســـته مثال تور ماهیااااااا تاره دلم ز هم شـــکســـته میخوام بگیرم دااااااامنت 

 دلم میونه سینه ام به خون نشسته مثال قایقای پیر تنم شکستهههههههه

  و  شامو باز کردم که مسیحا گفت سروه فوق العاده میخونی تو دخترررر خیلی صدا  قشنگه

 با لبخنده کم جونی گفتم مرسی لطف داری

 ون صدا  بی نظیرهمسیح گفت از این بعد ه یشه باید واسم بخونی هاااا  

 گفتم: شم توجون بخواه

  باید برم اصال یادم نبود8گفت اوه سروه پاشو آماده شو که من ساعت

 رفتم آماده شدم و منو رسوند خونه و هر ی گفتم بیا تو گفت که نه باید بره وسایالش آماده کنه

  به_قلم_مریم_شهسواری

 

 127پار 

ه کار بودن با ماشــینه مســیحا رفتن و مســیحا نی ی از مســیحا ه راه با یکی از دوســت هاش که 

  قل  منو با خودش برد

تو طول مدتی که توی راه بودن  ه من  ه مســــــیح یکســــــره به هم زنگ می دیم  ون آرام و قرار 

  نداشتم

 به خیر و سالمت رسیدن و من وقتی این خبرو شنیدم یکم دلم آرام گرفت

  فردای اون ش 

 ســروه جان دخترم بیا اینجا یه ســری به ون ب ن مســیحا نیســت حداقل حاج علی زنگ زد و گفت

  توبیا پیش ون بگو به خانواده ام تشریف بیارن که دور هم باشیم

 گفتم م نون حاجی مسیحا اومد بعد با مسیحا میام م اح تون میشم

تشــــــریف گفت نه دخترم ا ن بیاین با خانواده دور هم باشــــــیم ا ن به پدر  هم زنگ می نم که 

 بیارین

  گفتم م نون لطف دارین ش ا  شم م اح تون میشیم

  گفت مراح ی ع ی م...خ  کاری  ی ی نداری دخترم تا به بابا زنگ ب نم

 گفتم زح ت افتادید...خدانگهدارتون

 گفت اختیار داری دخترم خدانگهدار



حاجی موفق شدو قرار شد منتظر شدم که به بابا زنگ ب نه و از حاجی اصرار و از بابا انکار آخرشم 

 حاضرشیم و بریم خونشون

حوصــله ی هیچیو نداشــتم  ه برســه به آرایش کردن...یه ریل  ک رنگ زدم ومانتوی ســورمه ای و 

 ...شلوار کرمی و شال کرم سورمه ای و پوشیدم و ت ام

 رسیدیم خونشون و با ه ه احوال پرسی کردم و مادرجون محکم منو بغل کردوگفت فدای تو بشم

 ن یگی من دلم واست تنگ میشه؟که یه سری ب نی به ون؟

  گفتم شرمندتونم بخدا منم دلم واستون تنگ شده بود

 مارال اومدو گفت حا  گله ها ب ونه واسه بعد سروه جون بیا بریم تو اتاق لباساتو عوک کنی

 باهم رفتیم با  و لباسامو عوک کردم یه بلوز زرشکی پوشیدم و یه شلوار مشکی

 ارال با نگرانی گفت سروه جونم اتفاقی افتاده خدای نکرده؟رنگ و رو  خیلی پریدهم

یه لبخند کم جون زدم و گفتم نه ع ی م  ی ه خاصی نیست فقط یکم سرم درد میکنه ابن دوسه 

 روزه

 گفت خ  میرفتی درمونگاه..نرفتی؟

 گفتم نه  ی ی مه ی نیست فدا  شم

 گفت باشه انشاهللا که خوبتر باشی

 گفتم مرسی

 باهم از در بیرون رفتیم که  ش م افتاد به دره اتاق مسیحا ای خدا خود  حافظو نگهدارش باش
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  امروز قرار بود مسیحا برگرده اما ن یدونم  را گفت که فردا برمیگرده و گفت که یکم خستس

واست گرفتم هر ی گفتم عکسشو بفرست  و گفت که یه سوغاتی که با دیدنش سورپرای  میشی

 گفت نه دیگه تو گفتی سورپرای   کنم پس دوام بیار تا من برمیگردم

 ...گفتم باشه بی صبرانه منتظرم که صحیح و سالمت برگردی

 صبح حرکت کنن 4قرار بود که ساعت

 .....فردای اون روز



بود بـه جونم بـه زور  خوابیـدم بـازهم نگرانی و اســــــترس مثـل خوره افتـاده2دیشـــــــ  ســـــــاعتـای 

 ......خوابیدم

 خواب دیدم که مسیحا دستاش ولباساش خونی بود بهش گفتم مسیحا  ی شده؟؟؟

  گفت سروه کاش به حرفت گوش میدادم و هیچ وقت به این ماموریت ن یرفتم

س از خواب پریدم واااااااااای برمن دســتام ید کرده بود ضــربان قلبم روی ه ارتا بود از اســترس و تر 

 میلرزیدم خیس عرق شده بودم

گوشـــی و گرفتم توی دســـتم اصـــال تعادل نداشـــتم ه ش گوشـــی از توی دســـتام میفتاد ازبس که 

دستام میلرزید با بدبختی ش اره ی مسیحا رو گرفتم که با صدایی که شنیدم دنیا روی سرم آوار 

 شد

 دستگاه مشترب مورد نظر خاموش میباشد

ه و ســـــه باره وصـــــد باره شـــــ اره ی مســـــیحارو گرفتم اما ه ش ای وای برمن بدبخت شـــــدم دوبار 

 میگفت دستگاه مشترب مورد نظر خاموش میباشد

 پتورو کنار زدم و بلند شدم از سره جام وبا استرس فراوان طول و عرک اتاقو متر میکردم

 بار ش اره ی مسیحارو گرفتم اما خبری نبود که نبود خاموش بود گوشیش و این بیشتر100حدودا

  منو نگران میکرد

راه افتاده اما ا ن گوشــیش 4فایده نداره باترس رفتم به مامان گفتم مامان مســیحا صــبح ســاعت 

 خاموشه و اشکم سرازیر شد

 مامان گفت دخترم فدای تو بشم  را اینقدر استرس داری؟شاید شاری باتریش ت وم شده

 بدون شاری جایی بره گفتم نه مامان مسیحا ه یشه گوشیش شاری داره امکان نداره

 .گفت حا  صبر کن ایشاهللا که  ی ی نیست  ند دقیقه دیگه دوباره بهش زنگ ب ن

 گفتم مامان آخه وقتی گوشیش خاموشه  یکار کنم؟زنگ ب نم به مارال و مادرجون؟

 مامان گفت نه دخترم این کارو نکن...اونارو هم نگران میکنی انشاهللا که اتفاقی نیفتاده

وشـــیو برداشـــتم و صـــدای نحس این زنه که میگفت دســـتگاه مشـــترب مورد نظر خاموش دوباره گ

 میباشد

از فشــــار اســــترس و ترســــی که به قلبم هجوم آورده بود فشــــارم افتاد و محکم خوردم زمین و فقط 

 صدای یا امام رضای مامان بودکه شنیدم و بعداز اون دیگه هیچی نفه یدم
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 (سایه )مادر سروه

ه ش میدیم دخترم روز به روز داره  غر تر میشه این سروه اون سروه ای نبود که من میشناختم 

ماشــاهللا دخترم ب   انریی و شــادی بود رنگ و روش پریده بود اصــال غذا ن یخورد و با کســی هم 

اما اینطور نبود حرف ن ی د گفتم شـــاید با مســـیحا به مشـــکل برخوردن و شـــاید قهر باشـــن باهم 

  دوتاشون باهم میومدن و میرفتن و اصال هم هیچ مشکلی باهم نداشتن خداروشکر

  هم سروه و هم مسیحا عاشقه هم بودن اینو کامال میشد از نگاهاشون به هم دیگه فه یدم

 ...من یه مادرم خوب نگاه دخترم و حتی سکوتشو میشناسم

رم که یهو ســــروه با گریه و ناله اومدو گفت مامان داشــــتم میرفتم توی آشــــپ خونه که قرصــــ و بخو

  راه افتاده اما ا ن گوشیش خاموشه4مسیحا صبح ساعت 

 گفتم دخترم فدای تو بشم  را ابنقدر استرس داری؟شاید شاری باتریش ت وم شده

 گفت نه مامان مسیحا ه یشه گوشیش شاری داره امکان نداره بدون شاری جایی بره

 ایشاهللا که  ی ی نیست  ند دقیقه دیگه دوباره بهش زنگ ب نگفتم حا  صبر کن 

 گفت مامان آخه وقتی گوشیش خاموشه  یکار کنم؟زنگ ب نم به مارال و مادرجون؟

 گفتم:نه دخترم این کارو نکن...اونارو هم نگران میکنی انشاهللا که اتفاقی نیفتاده

 اموش میباشددوباره به مسیحا زنگ که گفت  دستگاه مشترب مورد نظر خ

 ن یدونم  را از حرفای سروه نگران شدم وا  اما به روی خودم نیاوردم که سروه از این ناراحت نشه

  یاااااااااااااااا امام رضا محکم کوبیدم توصورتم

  سروه بیهوش افتاد روی زمین وای خدا بدبخت شدم

  اره ی اوریانس  ندهاینقدر از دیدن جس ه بی جون سروه شوکه شدم که یادم رفته بود ش 

تند تند شــ اره ی اوریانســو گرفتم و با گریه آدرســ ونو دادم رفتم آب قند درســت کردم آب ریختم 

  توی صورتش اما فکر کنم سروه حالش بدتر از این حرفا بود

  اوریانس رسیدو گذاشتن رو بالنکارد و بردنش

  با گریه و خواهش و الت اس منم باهاشون رفتم

  حسین)پدره سروه( زنگ زدم وتوی راه به 

 ....جریانو گفتم



بردنش بخش و سرم وصل کردن بهش و  ند تا آمپول زدن داخل سرم و گفتن تا وقتی که بهوش 

  بیاد

 ... ند ساعت بود که سروه اینجا آروم خوابیده بود بدون هیچ حرکتی

  تلفنم زنگ خورد شیرین خانوم بود رفتم بیرون که جواب بدم

  شیو برداشتم صدای ضجه و آه و ناله میومده ین که گو

شــیرین خانوم ه ون موقع گفت ســالم ســایه خانوم پســرم از دســت رفت مســیحام ازدســت رفت 

بدبخت شـــدم کجایی؟؟ســـروه  را گوشـــیشـــو برن یداره؟؟؟هرجا هســـتین خودتونو برســـونین دارم 

 می یرم

 با ترس گفتم شیرین خانوم  یشده؟؟؟

  ن تو ک استگفت:مسیحا تصادف کرده و ا

 سروه کجاست؟

  ییییییییییی گوشی از دستم سر خورد و دست و به دیوار گرفتم که مانع از افتادنم بشه

با بدبختی گوشــیو برداشــتم و برای شــیرین خانوم جریانه ســروه رو تعریف کردم و گفتم که آدرســه 

 بی ارستانو برام بفرسته

که گفتم توا ن حالت بدتر از این حرفاس اونم گریش شــد  گرفت و میخواســت بیاد پیش ســروه 

 که بخوای بیای به سروه سر ب نی

 و بهش گفتم فعال به سروه نگیم تا یکم حالش بهترشه

 ......اونم قبول کرد

دختره بیچاره ی من خدا خودش ک کشـــون کنه مادره مســـیحا میگفت حاله مســـیحا اصـــال خوب 

  .... نیست و این حاله خرابه منو خراب تر میکرد
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کناره تخت ســـروه نشـــســـته بودم بی صـــدا اشـــک میریختم مگه ســـروه و مســـیحا  ه گناهی کرده 

 بودن که ه چین اتفاقی براشون افتاده بود؟؟؟

  اینقدر گریه کرده بودم که سرم و  شام درد گرفته بود



تم که بعداز  ند دقیقه احساس سرمو گذاشتم رودستم که گذاشته بودم روی تخت و  شامو بس

  کردم دسته کسی خورد قده دستم

  سرمو بلند کردم که دیدم  شای سروه نی ه بازه

 گفتم سروه مامان خوبی؟جون به لبم کردی دختر

 با صدای ضعیفی که به زور شنیده میشد گفت مسیحا کجاست؟

 ای خدااااااااا  ی میگفتم؟میگفتم توی بی ارستان روی تخت افتاده

 گفتم مادر  ی میخوری واست بیارم در واقع خودمو زدم به اون راه

 گفت مامان  را گریه کردی؟

 گفتم خ  مامان  ون تو یکم دیر بهوش اومدی و منو ترسوندی

 گفت مامان

 گفتم جانم دخترم

  گفت من مط ئنم یه بالیی سره مسیحا اومده

 باشه گفتم عههه دختر زبونتو گاز بگیر ایشالله که  ی ی نشده

به پنجره خیره شـــدو گفت وقتی خواســـت بره ماموریت بهش گفتم مســـیحا دلم رضـــا نیســـت که 

توبه این ماموریت بری دلم شــــــور می نه گواه بد میده اما گوش نکرد که نکرد گفت این قرارداده 

خیلی مه یه اگه نرم کل معاد   شــــــرکت به هم میری ه....و بعدبا گریه ادامه داد مامان بخدا 

  گفتم نرو گفتم مواظ  خود  باش من دلم شور ب نه یعنی حت ا اتفاقه بدی میفته بهش

  گفت نه تو دیگه خیلی نگرانی  ی ی نیست میرم و برمیگردم

 ...اما مامان ا ن رفته و هنوز برنگشته من  یکار کنم مامان؟؟؟دستم به هیچ جایی ن یرسه

ت شور ب نه آروم و قرار نداری و مط ئنن دلم کباب شد  ی میگفتم؟سروه راست میگفت وقتی دل

اتفاقی قراره بیفته حداقل منکه اینجوری بودم...هیچ جوابی برای دله بی قراره دخترم نداشــــــتم 

  فقط از خدا میخواستم حاله مسیح خوب شه

پدره ســــروه اومدو کارای ترخیص و انجام دادو رفتیم خونه..به ســــرشــــین هم خبر ندادیم که نگران 

 نشه

 ...تارسیدیم خونه دوباره شرو  کرد به زنگ زدن و ه ون حرفه قبلیو شنیدسروه 

 روز بعد3



حاله ســروه یکم بهتر بود ه ه باخبرشــده بودن که مســیحا توی ک اســت بج  ســروه اگه میفه ید 

  ��عاشورا به پا میکرد
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 سروه 

م البته حال جســــــ م بد نبود اما حاله روحیم خراب  ندروزی بود که تظاهر به خوب بودن میکرد

روز بود که از مسیحا بی خبر بودم از هرکسی هم که میپرسیدم نا ن و گریان میگفت که بی 3بود 

 خبره من مط ئن بودم که به  ی ی شده و ن یخوان به من بگم

و بخاطره افت فشــار اون روز بعداز ت اس های پی در پیم به مســیحا رفتم و جریانو به مامان گفتم 

  وهجوم استرس و اضطراب به قلبم بیهوش شدم و یه روز توی بی ارستان بودم

  وقتی از بی ارستان اومدم دوباره و ه ار باره به گوشیه مسیحا زنگ زدم اما خاموش بود بازم

ه گی به طور عجیبی مشــــــکوب می دن و یه جورایی انگار منو اح ق فرک کرده بودن و حقیقتو 

  ن از من پنهان میکردنداشت

ســـره ن از که بودم به اتفاقاته شـــومی که برام پیش اومد داشـــتم فکر میکردم و اشـــکام مثل ســـیل 

روانه ی گونه هام شـــد...لعنت به وقتی که بغب داری ودلتنگشـــی ولی دســـتت به هیچ جایی بند 

 ...نیست

م مامان تورو به این سوی قبله از سره ن از بلند شدم و با ه ون  ادرن از رفتم پیشه مامان و گفت

تورو به فاط ه ی زهرا بگو مسیحا  ه بالیی سرش اومده من به حسم شک ندارم مط ئنم مسیحا 

بالیی ســــــرش اومده و شــــــ ا میخواین از من پنهانش کنید الت اســــــت میکنم بگو مســــــیحا  ی 

 شده؟کجاست؟

  افتادم روی دست و پای مامانم و زار می دم

  ه محب بوداین دوری بی انصافی

مامان منو از روی زمین بلند کرد و با گریه گفت میترســـم از گفتن حقیقت ســـروه میترســـم بالیی 

  سره خود  بیاری و من بدبخت شم

با  شـــ ای از حدقه بیرون زده گفتم مگه  ی شـــده که میترســـی با شـــنیدن حقیقت بالیی ســـره 

 خودم بیارم؟؟



 محکم باشی و خودتو نبازیمامانم گریش شد  گرفت و گفت سروه قول بده 

 گفتم مامان قول میدم تورو خدا بگو

گفت اون روز که تو توی بی ارســـتان بودی و بیهوش روی تخت افتاده بودی مادره مســـیحا زنگ زد 

  وگفت  را سروه گوشیو برن یداره و منم جریانتو براش گفتم

 مامان اینجا یه مکث کرد وگفت

کای کرمانشـــاه کنترل فرمون از دســـتش در میره و ماشـــین مادره مســـیحا گفت توراه برگشـــت ن دی

  منحرف میشه از جاده و به ته دره میره

خیلی ســـریع زنگ می نن آمبو نس و اوریانس و میرســـوننش بی ارســـتان اما.....اما مســـیحا  ون 

 خیلی ضربه به سرو بدنش واردشده میره داخل ک ا

اشت لباش تکون میخورد و داشت باگریه با دیگه هیچی ن یشنیدم ما  و مبهو  به مامان که د

  من حرف می د نگاه میکردم

اصالاااااا هیچ تعادل و کنترلی روی حرکاتم نداشتم سرمو به طرفین تکون دادم و گوشامو که سو  

میکشـــید گرفتم و از ته دل جیغ زدم و گریه کردم ضـــجه زدم خدا رو صـــدا کردم می دم توی ســـرو 

 ؟صورته خودم اما  ه فایده

 مسیحا از ک ا بیرون میومد ؟؟؟

بعداز  ند دقیقه که مامان به زور سعی داشت آرومم کنه نشوندم روی مبل و به زور بهم آب قند 

  داد

مامان گفت ســــــروه تو به من قول دادی که قوی باشــــــی خداکری ه ما فقط میتونیم دعا بکنیم و 

 بازهم مامان بی صدا اشک میریخت

م رفتم توی اتاق و نشستم سره سجاده و فقط خیره شده بودم به تسبیح پاشدم با ه ون  ادر ن از 

  و مهر جلوم اینقدر دعا کردم و گریه کردم که دیگه حال نداشتم بلند شم

  باید میرفتم هر ه زودتر میدیدمش

  به مامان گفتم بابا برگشت منو باید ببره بی ارستان تا ببین ش

با یه شـــلوار آبی و و شـــال آبی پوشـــیدم اصـــالاااا تیپ و گفت باشـــه و من رفتم یه مانتوی مشـــکی 

 قیافه ی درب وداغونم مهم نبود بدون آرایش منتظره بابا موندم
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دقیقه انتظار بابا اومد ورفتیم بی ارســــتان من ومامان و بابا با آســــانســــوربه طبقه ی 20بعد حدود 

اونجا بودن که با دیدن من تعج  کردن  که شدیم مادرجون و مارال4رفتیم وارد راهروی طبقه ی 4

و گریشون شرو  شد با قدمهای سست به س تشون رفتم که مادرجون منو بغل کردوگفت سروه 

کجایی که ببینی مســیحا  طوری مظلوم رو تخت خوابیده ســروه بیچاره شــدم بیچااااره تنها پســرم 

فی داره ش اها که عاشق ه ین  را باید ه چین بالیی سرش بیاد براس دعا کن تو قل  پاب و ریو

میگن عشـــــق معج ه هم میکنه تورو به عشـــــقتون قســـــم براش دعا کن برو باهاش حرف ب ن اون 

  حرفامونو میشنوه

  فقط سکو  کرده بودم سکوتی که صدتا حرف ناگفته توش پنهان شده بود

 ا؟حا  من بعد از مادرجون مارال اومدو بغلم کرد و گفت ســـروه  ی شـــد؟؟دیدی داداشـــم رفته ک

بدون اون  یکارکنم؟ طوری زندگی کنم؟داداشی که هرجا هر مشکلی برام پیش میومد اولین نفر 

 اون بود که ک کم میکرد حا   ی حا  اگه مشکلی برام پیش بیاد کی هست که ک کم کنه؟؟؟

  فقط اشک میریختم انگاری که زبونم بند اومده بود انگار  ل شده بودم

یکی از پرســـــتا اومدو منو راهن ایی کردبه ســـــ ت یه در که بعداز اون از راهرویی بعداز  نددقیقه 

  میگذشتی و بعدش دره اتاقی بود که مسیحا توش خوابیده بود

  از روبه روشدن با مسیحا میترسیدم

با بدبختی و قدم های کوتاه رفتم داخل اتاق و با  ی ی که دیدم یه هیییییییییین بلند کشــــــیدمو 

  مو جلوی صورتم گرفتمدوتا دستا

  یه عال ه دم و دستگاه اونجا بود و یه عال ه سیم وصل شده بود به مسیحا

رفتم و نشــســتم روی صــندلی ای که کنار تخت بود و ناباورانه مســیحا نگاه کردم صــورتش اینقدر 

کبود بود که اصــال معلوم نبود و ســرش باندپیچی شــده بود و دســتشــم که ســرم زده بودن یه پاشــم 

 کسته بود دوباره اشک و دوباره اشکش

  کاری که ه ه ی آدمه توی بدبختیاشون میکنن گریه کردنه

  ه یشه خودم میگفتم گریه کاره آدمای ضعیفه

آره راست میگفتم من ضعیف ترین آدمه این دنیام ن یتونم ببینم عشقم روی تخت بی ارستانه و 

 من ن یتونم هیج کاری براش بکنم



روزه قده 3روزه که ه و ندیدیم؟؟برای من این 3گفتم ســـــالم مســـــیحا میدونی  با گریه به مســـــیحا

ســــــال بود هیچ کســــــی نگفت بهم که تو رفتی توی ک ا ه ه نامردیشــــــون رو درحقم ت وم کردن 3

 مسیحا یادته روزی که گفتی میخوای بری ماموریت؟

روه ن یخواد اینقدر گفتم نرو دلم گواه بد میده دلم شــــــور می نه اما تو  ی گفتی؟؟؟گفتی نه ســــــ

  گندش کنی میرم و به سالمت برمیگردم پیشت

  را هر ی گفتم نرو تو قبول نکردی؟

 من مهم بودم یا اون قرار دادی که ا ن بخاطرش اینجایی؟؟؟؟

  هر ی اصرارکردم گفتی سروه نه نیارخواهش میکنم و دهنه منو بستی که  ی ی نگم

 ه حرفه من رسیدی؟؟؟حا   ی میگی مسیح هاااا؟؟؟حا   ی ب

 خیلی حالم بد بود بدتر ازاونی که بشه بیانش کرد
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 روز بعد15

روزه که مسیحا روی تخت خوابیده و من  شای نازنینشو ندیدم دلم واسه  شاش 15ا ن دقیقا 

  تنگ شده بود دلم واسه نگاه کردناش واسه دلبر و دلربا گفتناش یه ذره شده بود

  روحیم خراب تر از قبل میشــــد و  غر تر میشــــدم هیچییییی ن یخوردم هیچی روز به روز اوضــــا

  ن یگفتم مثل یه مرده متحرب بود دقیقا

 هرروز با یه شاخه گل میرفتم به دیدن مسیحا مسیحایی که  شاشو بخاطر من باز ن یکرد

د که  ندروزه که تا گل ج ع شده بود این نشان از این بو15تا حا  توی گلدونی که کناره تخت بود 

  مسیحا  شاشو باز نکرده و من  قدر دلتنگشم بعضی از گال خشک شده بودن

امروز دوباره میخواســـتم برم به مســـیح ســـر ب نم یه شـــاخه گل صـــورتی خریدم و رفتم به عیادتش 

  توی راه روی بی ارستان بودم که با دیدن

داشـت از حدقه بیرون می د این  کسـی که روبه روم بود شـوکه شـدم اینقدر تعج  کردم که  شـام

 کجا و اینجا کجا؟؟؟

 کی برگشته بود؟؟؟

ماهی میشـــــد ندیده بودمش و خیلی بابتش عذاب 9-8کســـــی که رو به روم بود مردی بود حدودا 

  کشیدم



  ��آریا بود این مرد

   قدر شکسته شده بود  قدر تغییر کرده بود

 نگ شده بودبا ناراحتی گفت سالم آبجی خوبی؟دلم خیلی برا  ت

گریم گرفت افتادم یاده حرفش گفت هیچ وقت اشـــــک نری  ســـــروه ی من هیچ وقت نباید اشـــــک 

 بری ه هر  ی شد یاد  باشه من پشتتم

 با گریه گفتم سالم داداش دیر اومدی خیلی دیررررر...خوب باشم؟؟مگه میتونم خوب باشم؟

 روزه خوابیده و هنوز  شاشو باز نکرده؟15میدونی 

  میشی آبجی درست میشه و بغب کرد و نتونست حرف ب نهگفت درست 

  آره گریه داشت حاله من گریه داشت حاله مسیحا گریه داشت

  نگاه های ترحم باری که به ون مینداختن گریه داشت

 روبه آریا گفتم کی اومدی؟؟؟

  گفت وقتی شنیدم  ی شده نتونستم تح ل کنم سریع اومدم

ه دنیایی  ه انتظاری دارم که لطف کردی این ه ه راهو کوبیدی و گفتم آخه من از تو که اون ســــــر 

  اومدی

گفت من وقتی رفتم گفتم من مثل داداشـــت پشـــتتم حا  هم اومدم حداقل تا وقتی که انشـــاهللا 

  شوهر  به هوش میاد از  مراقبت کنم

 گفتم م نونم بهترین داداش...انشاهللا

  دسته گل ب رگ گرفته بود باهم رفتیم به مسیحا سرب نیم آریا هم یه

  وارد اتاق شدیم و نشستیم هر دوطرف تخت من این س ت آریا هم اون س ت

روبه مســیح گفتم ســالم مســیحا امروز یه مه ون داریم یه مه ونه ناب یکی که قوله داده تا وفتی 

 که تو به هوش بیای فعال ازمن مراقبت کنه

 میدونی کیه؟؟؟

  آریاس داداش آریا

  ه دنیا پاشده بیاد به تو سرب نه به تویی که داری نامردی میکنی و  شاتو باز ن یکنیاز اون سر 

  تویی که دله منو آب کردی برای دوباره دیدنه  شا  دارم له له می نم

  ولی تو تخت گرفتی خوابیدی و از گذر زمان و غصه ای که از نبوده تو داریم بی خبری

  روز15تم مثل ت ام این و دیگه حرفی ن دم و بی صدا اشک ریخ



 آریا صداشوصاف کرد و شرو  کردبه حرف زدن
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آریاگفت سالم داداش خوبی؟من تا حا  تورو ندیدم و این اولین باره که میبین ت دوست نداشتم 

هیچ وقت اولین دیدارم باها  اینجوری باشـــه.هووووفی کشـــید وادامه داد داداش آبجی ســـروه ی 

ر منتظر نذار تو ن بینی اینجا من میبینم که ســــــروه ای که من میشــــــناختم عاشــــــقه مارو اینقد

 قدرعوک شــده دقیقا نصــف شــده طوری که وقتی دیدمش نشــناخت ش  شــاشــو صــورتش یه 

 غ ه ب رگی گرفته که حتی ازدور ببینیش پی میبری بهش

   ه بینتونایناه ه میدونی  یه؟ایناه ه از دوریه توعه از عشقی که مط ئنن خیلی قوی و محک

این رســـم مردونگی نیســـت داداش مســـیحا پاشـــو و  ابت که عاشـــقشـــی و با دســـتاش صـــورتشـــو 

  پوشوند وشونه هاش میلرزید و این نشان از گریه کردن یه مرد بود

طاقت این جو سنگینو نداشتم پاشدم و از اتاق اومدم بیرون دیگه  شام ازش اشک جاری ن یشد 

   ش ه ی خون بود که روان میشد

باورش خیلی ســــخت بود که آریا بخاطره منو مســــیح اومده ایران اما خیلی لطف کرده خیلی تر از 

 خیلی

هفته مونده بود به روزه تولده من و روزه عروسی ون من لباس سفارش داده بودم قبال از یه م ون 1

 اما  طوری بیارمش؟باکی برم به  ه امیدی اون لباسو بیارم و بپوشم؟؟

 ی که توی این روزا شنیدم باردار شدن دلنیا بودتنها خبره خوب

  دوباره رفتم که به مسیحا سرب نم و خبره باردارشدن دلنیا و باباشدن مهراد و بهش بدم

سالم مسیحا جون خوبی؟؟ببین میدونی  ند وقته خوابیدی اومدم یه خبر خوب بهت بدم اومدم 

  بگم دلنیا بارداره

واااای مســیحا فکر کن بچشــون دختر شــه و اســ شــو ب ان  من احت ال میدم بچشــون دختر باشــه

  مهرنیا خیلی قشنگ میشه تلفیقی از دواس ه مهراد و دلنیا میشه مهرنیا

 تو ی؟؟؟تو ه نظری داری؟؟؟

بابغب و هق هق گفتم بخدا مسیحا خسته شدم از این زندگی ای که به یه رواله از این زندگی ای 

ســتانی منم دوســت دارم بیام پیشــت....مســیحا گفتم به اون که من هســتم اما تو روی تخت بی ار 

ماموریته لعنتی نرو مسیحا من بهت گفتم اماتو کارتو ترجیح دادی به من تو نامردی کردی نه تنها 



درحق من بلکه درحقه خودتم تو اگه به اون ماموریته کوفتی ن یرفتی ا ن من و تو درحال انتخاب 

 .....ودیم نه اینجاکردن کت و شلوار دامادیه تو ب

 اهههههه لعنت به این زندگی ای که دیگه ارزشی برام نداره بدونه تو مرگ قشنگ تره تا زندگی
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  امروز روز عروسیه منو مسیحا بود و ا ن دقیقا مسیحا دوماهه ت ام بود که توی ک است

و....تا اگه من نبودم که  امروز یه باکس گل خریدم ه ه رنگی توش بود زرد،آبی،ســب ،صــورتی،قرم 

 ...بهت سرب نم گل های من یادآور من باشن

  لباسه عروسم و دیروز تحویل گرفتم و بردم گذاشتم خونه ی مشترب منو مسیحا

امروز یه فکری به ســــرم زده بود و حت ا میخواســــتم که ع لیش کنم دیگه ن یتونســــتم باید پاروی 

 قولی که به مامان داده بودم می اشتم

  م توی اتاقی که مسیحا بودرفت

گفتم ســــــالم مســــــیحای بی معرفت و نامرده من میخوام امروز برای آخرین بار باها  حرف ب نم 

  اینقدر میخوام بگم و بگم که خسته شم

 با بغب شرو  کردم

امروز روزه عروســیه منو توعه روزی که برای ه ه ی دخترا وپســرای دنیا روزه قشــنگیه تازه عالوه بر 

 سی ون روزه تولده منم هست این تا اینجا دوتا مناسبت و اما مناسبت سومروزعرو

 و مهم ترین مناسبته امروز ب ار برا  بگم

باشـــــــه و دیگه فردایی درکار  امروز روزه مرگه منه روزه مردنه من روزی که دیگه فقط قراره امروز 

 ودل کنهنیست  ون سروه ای نیست که فردا بیادو بازم باها  حرف ب نه و درد 

  روزی که اگه به هوش اومدی مط ئنن میشه یکی از مهم تربن روزای زندگیه تو من

 میدونی من ن یتونم بدونه تو زندگی کنم ولی مثل اینکه تو میتونی بدونه دیدن من زندگی کنی

 ...بغضم شکسته بود

ن دارم از بدونه رفتم ن دیکه گوشه مسیحا و گفتم سروه قراره امروز ب یره مبارکت باشه مسیحا م

تو بودن می یرم اونوقت تو عینه خیالتم نیســت اینطوری داری مردانگیتو  ابت میکنی؟؟؟اینطوری 

 عشق و  ابت میکنن؟؟



باشــــــه تو عشــــــقتو  ابت کردی منم امروز قراره عشــــــق و به تو  ابت کنم...اگه من مردم و تو زنده 

من میخوام که تو فقط منو دوســت موندی قول بده که هیچ وقت عاشــق نشــی آره من خودخواهم 

 داشته باشی و عاشق من باشی  ه توی این دنیا باشم  ه تو اون دنیا

 ت ام اج ای صورتشو بوسیدم و قطره اشکم ریخت روی صور  مسیحا به کوردی گفتم 

 (خه وا حافیظت به ی گیا نه و ییان و قیانی مه ن)خداحافخ جان و زندگی و عشقه من

دم که بعداز بی اریتان کجا میرم و هیچ کس ن یدونســـــــت که میرم خونه ی به هیچ کس خبر ندا

 مشترک ون

ســــریع یه تاکســــی گرفتم و به ســــ ت خونه ی مشــــترک ون رفتم با کلید درو باز کردم و وقتی وارد 

خونه شدم ت ام روزایی که با مسیح بودم جلو  ش م مثل فیلم رد میشد..اون روزی که وسایالرو 

  قدر مسخره بازی درآوردیم و خندیدیم باهم که اصال احساس خستگی نکردیمآورده بودیم این

 شـــ م خورد به گیتاری که روی می ه عســـلی بود اون روز که مســـیحا میخواســـت بره  ون عجله 

داشت یادم رفت ب ارمش سره جاش رفتم و سیم های گیتارو ل س کردم خاب گرفته بود از بعداز 

  بودم دیگه اینجا نیومدماون روزی که با مسیحا اومده 

ه ون آهنگ آهای خوشــگل از فریدون آســرایی و خوندم واون روزکه مســیحا میخواســت بره جلوی 

 ... ش ام جون گرفت

رفتم توی اتاقو به لباس عروســی نگاه کردم که وقتی مســیحا خوب بود انتخاب کرده بود و حا  من 

درحال شـــینیون و آرایش کردن میبودم ا ن به به جای اینکه ا ن اینجا باشـــم باید توی آرایشـــگاه 

جای اینکه گریه کنم باید قهقه ام دیوار و ســـــتون های خونه رو میلرزوند اما حیف که  رخ گردون 

   شم دیدن خوشی من و مسیحا رو نداشت و بد باهامون تا کرد

بخیای من تیغ و برداشــتم و آهســته کشــیدم رو دســتم یه ســوزشــی و حس کردم امااین در برابر بد

  هیچی نبود محکم تر کشیدم رودستم

 ....یه تیغ

 ...دوتیغ

 ....سه تیغ

 ..... هار تیغ

 ....پنج تیغ



و نفسام به ش اره افتاد اینقدر خون از دستم رفته بود که لباسه عروسی که روی پام بود و داشتم 

  نگاش میکردم غرقه خون شده بود

واب بدم  ون دســت و پام تحلیل رفته بود با گوشــیم ه ش داشــت زنگ میخورد و ن یتونســتم ج

بدبختی نگاهی به صفحه ی گوشیم انداختم که عکسه سرشین افتاده بود ... ندین بار زنگ زد 

  اما من ن یتونستم حتی دیگه  شامو باز نگه دارم

ســرم گیج میرفت  شــام ســیاهی رفت و دنیا جلوی  شــام تیره و تار شــد مثل روزگاری که این روزا 

 ....م بدون مسیحاداشت
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 سرشین 

این روزا حاله ســروه تعریفی نداشــت هیچ کس ن یتونســت خودشــو یه لحظه ام جای ســروه ب اره 

غ ش ب رگ تر از این حرفا بود که بخوایم یکی از ما فکرشــــــو بکنیم  ه برســــــه به اینکه خودمونو 

  جای سروه ب اریم و درکش کنیم

ی ارستان و وقتی بدتر ازاون خبر که مسیحا تصادف کرده و رفته تو ک ا وقتی شنیدم سروه افتاده ب

اینقدرگریه کردم و ناراحت شــدم که حدو اندازه نداشــت دربیان ن یگنجید معین هم ناراحت شــد 

خیلی زیادتر از من شـــاید میگفت هم ســـروه خیلی دختره خوبیه و مثل خواهره نداســـتم دوســـش 

  و خون گرم و مهربونی بود اونم مثل داداشم دوست دارم دارم و هم مسیحا خیلی پسره خوب

وقتی که قرار شد از سروه پنهان کنیم ماجرا رو خیلی ناراحت شدم ن یتونستم نقش بازی کنم اما 

  مجبور بودم حداقل تا دوسه روز که سروه حالش بهتر شه

بعد بهش بگیم اما  ما فکر میکردیم اگه دیر تر بفه ه بهتره حداقل یکم حاله جســنیش بهتر شــه

  کامال اشتباه فکر میکردیم

  روز به روز سروه  غر تر و گوشه گیر تر میشد قشنگ ذره ذره آب شدنه سروه رو ه ه میدیدیم

  نه با کسی حرف می د نه ج  بی ارستان جایی میرفت نه جواب تلفن کسی ومیداد هیچی

 و پرجن  و جوش کجا؟؟؟مثل یه مرده ی متحرب این دختر کجا و اون سروه ی شلوغ 

  دوماه بود که مسیحا توی ک ا بود

امروز روزه تولده سروه و تارید عروسیه سروه و مسیحا بود امروز ه ه بیشتر از روزای قبل ناراحت 

  بودن و گریه میکردن



امروز قرار بودبعداز کارم برم بی ارســتان.... درحال ترمیم دندون بی اره زیر دســتم بودم که گوشــیم 

  گ خورد برنداشتم مارال بود بعداز اون هم مامان بود که  ندین بار زنگ زدن خیر باشه وا زن

ت اس قطع شــــدو زنگ زدم به مامان که با صــــدای شــــادی گفت ســــرشــــین مژده بده مژدهههههه 

مســـیحا به طور عجی  و معج ه آســـایی به هوش اومده اما ن یدونم ســـروه کجاســـت و هر ی هم 

  یم برن یدارهمنو مارال زنگ می ن

  از خوشحالی دوست دارم جیغ ب نم با خوشحالی گفتم خداروشکر مامان...وا  از سروه بی خبرم

 حا ب ار بعش زنگ می نم ا ن...قطع کردم گوشیو و ش اره ی سروه رو گرفتم برن یداشت  را؟؟؟

 بسم هللا خدایا خود  رحم کن

  اما بر ن یداشتدوباره گرفتم و دوباره و صدباره گرفتم ش ارشو 

 سریع بقیه ی کارای بی اری که زیر دستم بودو سپردم به یکی دیگه و رفتم

  رفتم خونه ی مامان اینا که اونجا نبود هر ی صدا زدم کسی و گشتم نبود که نبود

 داشتم نگران میشدم یعنی کجا رفته؟؟

رو میشــناخت و شــ ارشــو  به ه ه زنگ زدم به ســلنا به آریا به هلنا و به روشــا و هرکســی که ســروه

  داشتم اما کسی خبری ازش نداشت و این یعنی ع قه فاجعه

طبقه رو با رفتم 4دیوانه وار رانندگی میکردم به ســرعت به بی ارســتان رســیدم و تند تند از پله ها

 ون ن یشد منتظر آسانسور ب ونم دیر میومد پایین...توی راهرو ه ه خوشحال بودن و شیرینی 

  شکال  و.... پخش میکردن و آب یوه و

 سریع رفتم به مارال گفتم توآخرین بار کی با سروه حرف زدی؟؟

گفت من دیروز باهاش حرف زدم اما امروز وقتی شــــــنیدم داداش به هوش اومده هر ی زنگ زدم 

  بهش برنداشت

 دودستی کوبیدم توی سره خودم وای بدبخت شدم سروه بالیی سره خودش نیاورده باشه

 فکری به سرم زد گفتم مارال کلید خونه ی مشترب سروه و مسیحا رو داری؟؟؟ سریع یه

  گفت آره دارم ....واز توی کیفش درش آورد

  با سرعت دوییدم به س ت پله ها که مارال هم پشت سرم اومدو گفت ب ار منم باها  بیام

 گفتم باشه بیا..فقط دعا کن بالیی سره سروه نیومده باشه

نندگی میکردم  ند بار ن دیک بود تصــــادف کنم ولی خطر از بید گوشــــ ون رد شــــد عینه روانیا را

 خداروشکر



  رسیدیم دره خونه و تند تند با آسانسور رفتیم با ...کفشای سروه دمه در بود

 آه از نهادم بلند شد

  درو باز کردم و صدا زدم سروه سروه منو مارال داشتیم صدا می دیم که یهو

روبه روم بود یه جیغه بلند زدم که گوشــه فلک کر شــه ســروه با لباس عروســش  با دیدنه  ی ی که

  غرقه در خون بود و بی جون افتاده بود رو تخت

 با جیغ و داد گفتم سرررررررروووووووووهههههههههه واااااای خدایا نهههههههه

  مارال هم اومدوقتی دید  ه بالیی سره سروه

  د و جیغ زداومده اونم پا به پای من گریه کر 

فوری زنگ زدم به اوریانس و قس شون دادم که سریع تر خودشونو برسونن  ون حاله سروه اصال 

 خوب نبود نبضش ضعیف می د

دقیقه اوریانس اومدو ســـروه رو بردن منو مارال هم پشـــت ســـره اوریانس تندتندراه افتادیم 5بعداز 

یم ودعا میکردیم که ســــــروه  ی یش مثل برق داشــــــتیم میرفتیم و من و مارال فقط گریه میکرد

 ...نشه

 ....به بی ارستان رسیدیم سروه رو بردن و ماموندیم یه دنیا غصه ی جدید
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مامان زنگ زد و باصــدای یکم غ گین گفت ســالم ســرشــین خبری از ســروه نداری؟ به قوله خوده 

م هنوز با هیچکس ســــروه دلم یکم شــــور می نه..مســــیحا ه ش میگه ســــروه رو فقط میخوام ببین

  حرف ن ده

با صـدای بم و بغب داری گفتم مامان ن یخوام ناراحتت کنم اما سـروه...سـروه حالش اصـال خوب 

 نیست

مامان با ترس و اســــترســــی که توی صــــداش موج می دگفت ســــرشــــین  ی داری میگی؟؟کجایی 

 تو؟؟سروه کجاست؟؟؟

ش اومده و سروه بیهوش شده حالش باگریه و ناله گفتم مامان بدبخت شدیم حا  مسیحا به هو

  تعریفی نداره و جریانو برای مامان گفتم

مامان با گریه گفت ای خدا خود  ک ک کن بچ و ای خدا من دخترمو ازخود  میخوام وای برمن 

 وایییییی این  ه مصیبتی بود دوباره...با ناله وضجه گفت ا ن دخترم کجاس؟؟کدوم بی ارستان؟؟



 خوب نیست فعال نیا ب ار ببینم دکترا  ی میگن بعد بهت اطال  میدم گفتم مامان تو حالت

 خدافظی کردوگوشیو قطع کرد

  ه گی توی بی ارستانی که مسیحا بود،بودن

 مط ئنم ا ن مامان حالش خیلی بدههههه و ن یتونه نیاد تا اینجا

  ه ؟؟دکترا از اتاق ع ل اومدن بیرون...رفتم ازشون پرسیدم که:حاله خواهرم  طور 

دکتره گفت  نبضــــــش خیلی کند می نه خیلی هم خون ازش رفته با تیغ به مویرگ و رگاش رحم 

 نکرده خیلی زخ اش ع یقا...فقط باید دعا کنید

  فقط باید دعاکنید

  فقط باید دعا کنید

 فقط باید دعا کنید

کف ه ش این ج له توی مغ م اکو میشــــــد و تکیه به دیوار داده بودم و ســــــرخوردم نشــــــســــــتم 

 بی ارستان مارال اومد و با گریه گفت دکتر  ی گفت؟؟؟

  گفتم میگه حالش خوب نیست باید دعاکنید براش

  مارالم نشست کنارم و دوباره بساز گریه بود که به راه شد

 وای سروه تو دیگه  را؟؟؟توکه قوی بودی،؟تو به مامان قول داده بودی

 ون خدایا ســـروه هیچ گناهی نکرده به کدامین گناه خدایا تورو به حق پنج تن ســـروه رو برگردن به

 نکرده داری مجازاتش میکنی؟؟

 ا ن که مسیحا به هوش اومده فقط میخواد با سروه حرف ب نه حا  جوابه اونو  ی بدیم

شتم  وا مصیبتااااااا وای برما خدایاااااا ایناه ه بلند بلند میگفتم و گریه میکردم آخرش سرمو گذا

 ....به گریه ام ادامه دادم و از ته قلبم برای تنها خواهرم دعاکردمرو زانوهامو 
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ســروه خیلی رنگ و روش پریده بود و به قول خودش دلش شــور می د به خاطر ه ین بود فکر کنم 

 که رنگ به رخساره نداشت

به که  ما ن یشـــــــد  که نروه ا یت خیلی خواهش کرد و گفت  مامور  وقتی بهش گفتم میخوام برم 

خاطره یه دلشــــوره نرم و این قرارداد خیلی مه و از دســــت بدم این قرارداد با یکی از شــــرکت های 

  بنام ی د بود که میخواستیم باهم ه کاری کنیم



روز حرکت رســیدو ســروه از دیروز حالش بدتر بود ن یدونم  را یکم ته دلم خالی شــد اما دیرشــده 

دوتا شرکت باهم تنظیم کرده بودیم و ن یشد که پاپس  بود واسه این حرف و ت ام قرار و مدار هارو

 بکشم و کنسلش کنم

با فربد دوســـت و ه کاره  ندین و  ند ســـاله ام رفتم..ه ش با ســـروه درارتباز بودم تو 8ســـاعت

 .....طول مدتی که توراه بودیم

د گفت بعداز دوســه روز قرارشــد برگردیم که فربد گفت خونه ی یکی از فامیالشــون اینجاس که فرب

یه کاری داره و بعداز اون میره یه ســـری به اون فامیلشـــون ب نه... میخواســـتم برگردم که یادم افتاد 

واســـه ســـروه و بقیه ســـوغاتی نگرفتم...قبل از رفتن میخواســـتم خرید کنم برای ســـروه و بقیه برای 

وقتی ســــروه یه انگشــــترطالســــفیدخریدم که دراصــــل دوتا داخل هم بود دوتا قل  نصــــفه بود که 

 ....میپوشیدی انگشتت قل  ها تک یل میشدن برای بقیه ام یکم سوغاتیه دیگه خریدم

برســـم اونجا توی جاده بودم و درحال رانندگی... من به 12-11حرکت کنم تاســـاعتا4قرار بود ســـاعت

اندازه ی کافی خوابیده بودم تازه شــایدم بیشــتر اما ن یدونم  را بدجور خوابم میومد میگن خواب 

ب میاره هااا دروغ نیســــــت..اینقدر خوابم میومد که قرار شــــــد ن دیکای کرمانشــــــاه ب نم کنارو خوا

اســتراحت کنم اما دیگه نتونســتم  شــامو باز نگه دارم و یک لحظه  شــام بســته شــد و از جاده و 

ماشــین و رانندگی غافل شــدم بوق ماشــینا بلند شــد  ون از خواب پریدم اومدم فرمونو کنترل کنم 

جای کنترل کردن به ســــ ت ته دره منحرفش کردم وبه دلیل غلط هایی که ماشــــین میخورد که به 

 .....ضرباتی به سرو بدنم وارد میشد که ت ام سر و صورتم خونی شدو دیگه  ی ی نفه یدم

ه ه میگفتن که دوماهه ت ام توی ک ا بودم و من عینا روزی که قرار بود عروسیه من و سروه باشه 

اما من فقط سروه رو میخواستم ت ام کارای آزمایش و عکس برداری و ه ار تا  ی ه به هوش اومدم 

دیگه رو انجام دادم و گفتن که حالم خوبه و برگشــــــتن من یه معج ه بوده و قرار شـــــــد که تا فردا 

ب ونم توی بی ارســـــتان و فردا ترخیص شـــــم ه ه و ه هههههه میخواســـــتن بیان مالقا  ولی من 

 ه رو ببینمگفتم اول باید سرو

به سقف خیره شدم و گفتم یعنی  ی شده که سروه ن یادو منو ببینه دلم واسه اون ناز کردناش 

تنگ شــده بود واســه حاضــر جوابیاش زبونیاش. واســه اون نگاه معصــومش... را هیچ کس جواب 

 منو ن یداد؟؟و ن یگفتن که سروه کجاست؟؟

   ش م به باکس گلی که کنار تختم بود خورد

 کردم پراز گل های رنگی بود  به  ی گل ها یه کاغذ پیداکردم...بازش کردمنگاش 



نوشته بود مسیحاجانم  ه در این دنیا باشم  ه در دنیای دیگر ه یشه به یاد  هستم.دوست 

 ...دار تو سروه

 منظوره سروه از اینکه گفته  ه در این دنیا  ه در دنیای دیگر  یه؟؟؟

 ون با گریه گفت مسیحا پسرم بیام داخل؟؟ه ون موقع در زدن و مادر ج

 گفتم به یه شرز..اونم اینکه حقیقتو بگی و بگی که سروه کجاست؟

 با مکث گفت باشه میگم

گفتم مامان ن یخوای حرف ب نی؟؟توروخدا سروه کجاست ن یخوام دروغ بشنوم هر ی که هستو 

 بگو

من ن یدونم باید  ی بگم واقعا ن یدونم این دنیا  را ســره ســازگاری باشــ ا رو ---گفت پســرم من

نداره و)با بغب ادامه داد(ســـــروه این دوماهی که تو توی ک ا بودی هرروز بایه شـــــاخه گل میومد و 

د میگفت این گلها یادآوره روزاییه که مســــــیحا کنارم نبوده و باها  کلی حرف می د و گریه میکر 

سروه تواین مد  خیلی فرق کرده بود داغون شده بود داغون به معنای واقعی اصالاااا حرف ن ی د 

باهیچ کس به ج  تو امروزصــــبح هم گویا اومد به تو ســــر زد وبعدازاون میره خونه ی مشــــترکتون و 

یه ی مامان شـــــــد  گرفت (و رگه خودشــــــو می نه و ا ن حالش خوب نیســـــــت و توی  و.....و)گر

 تانه دکترا گفتن نبضش ضعیف می نه و زخ اش ع یقابی ارس

 دنیا رو سرم آوار شد اینقدر از شنیدن این حرفا حالم بد شد که انگار  ی ی درون شکست

  به_قلم_مریم_شهسواری
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ســــرم و هر ی که قده دســــتم بودو کندم و پاشــــدم من نامرد بودم نامردی کردم درحقه ســــروه اون 

 نرو ن یرفتم ا ن اوضاع ون اینطوری نبودش  که سروه گفت 

خدایاااااا خود  سروه رو بهم بر گردون..ای کاش  شامو هیچ وقت بازن یکردم به روی این دنیایی 

 که داره بین و من سروه جدایی میندازه

 روبه مامان با حالی داغون گفتم لباسام کجان؟؟؟

 فرداصبح کن که ترخیص شیدست و گرفتم و گفت مسیح توهنوز باید بستری باشی تا

باعصـــبانیت گفتم اون دختر به خاطره من روی تخت بی ارســـتان افتاده حا  میخوای من پانشـــم 

 برم ببین ش؟؟



زیرل  گفتم وای ســــــروه وای که اگه اون روز به حرفت گوش میکردم اینطور بالهایی ســــــر هیچ 

  کدوم ون ن یومد

یه جواهره...خدا ازســره تقصــیرا  من بگذره که  مامان لباســامو آورد وگفت بیا بپوش پســرم ســروه

 درموردش اشتباه فکر کردم

پدر اومد و  ون من ن یتونستم به خاطر شکستگی پام رانندگی کنم و اصال ماشینی هم ن ونده 

 بود برام بردم تا بی ارستانی که سروه بود

رشین سروه حالش توی راه روی بی ارستان ه ه بودن رفتم و مستقی ا به سرشین گفتم آبجی س

  طوره؟؟میخوام ببین ش

ســــرشــــین حالش خیلی بد بود ولی با ه ون حاله بدش گفت مســــیحااااا وای مســــیحا حا  تو به 

هوش اومدی و اون بیهوش شده حالش خوب نیست اصالااا خوب نیست..ن یتونی بری ببینیش 

 و مالقا  م نوعه فقط ازپشت شیشه فقط پشت شیشهههههه Icu  ون توی

کردم خیلی ســخته بغب کنی اما نتونی اشــک بری ی  را  ون ه یشــه گفتن مرد که گریه  بغب

ن یکنه از درون شـــکســـتم متالشـــی شـــدم اونی که نفســـم به نفســـش بند بود حا  به زور میتونه 

 ....نفس بکشه

رفتم از پشت شیشه و مسیحا رو نگاه کردم بی جون افتاده بود روی تخت با دستی که باند پیچی 

بود و اون یکی دســتشــم ســرم زده بودن ویه ماســکه اکســیژن هم روی صــورتش از دیدن این  شــده

صحنه طاقتم طاق شدومحکم کوبیدم توی شیشه توی دیوار ضربا  پی در پی می دم جنون گرفته 

بودم طوری که هیچی حالیم نبود من فقط سروه ی خودمو میخواستم نه این سروه ای که بی جون 

 �😔�روی تخت افتاده
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 راوی 

هیچ کس اوضــا  و احوالش خوب نبود بعداز به هوش اومدن مســیحا و پیچیدن خبر خوشــش به 

 ....ه ه جا این خبره خودکشیه سروه بود که دوباره حال ه ه رو دگرگون کرد

مسیحا هر روز میرفت و به سروه سرمی د اما از پشت شیشه فقط میتونست ببینتش روزسوم که 

 ..اته سروه،سروه به هوش اومده بود و با دیدن مسیحا انگار که جانی دوباره گرفته بودرفت مالق



قرار شــد که ســروه تا یک هفته توی بی ارســتان بســتری ب ونه تا حالش بهتر شــه روز به روز حاله 

سروه بهتر میشد و آخرش سروه مسیحا رو صحیح و سالمت در کنار خودش داشت و این بیشتر 

  حاله روحیش بهبود پیدا کنه باعث میشد که

بعداز یک هفته بســـتری بودن ســـروه ترخیص شـــد و یه جشـــن ب رگ برای ســـروه و مســـیحای پر 

ماجرای رمان ما گرفته شدبعد از اون جشن دوباره رفتن که خریدای عروسی رو انجام بدن و از کت 

اور بود که اون لباســــه و شــــلوار دومادی گرفته تاااااا لباس عروس انتخاب کنن  ون ســــروه براین ب

  واسش نحسی میاره

حا  دیگه امروز روز عروسـیه مسـیحا و سـروه بود با خره بعداز یه عال ه اتفاقا  تلد و شـیرین در 

 کنار هم دیگه قرار گرفتن و دست تقدیر هر کاری کرد که اینا دوباره خنده به لبشون بیاد

____________________ 

  :سروه

  کردم و گفتم خداروشکر که آخره ت ومه این اتفاقا  ختم به خیر شدتو شای مسیحا نگاه 

یه پوووووفی کشــید و گفت آره واقعا خداروشــکر..ولی من به یه نتیجه ای رســیدم اونم اینکه بدون 

 رضایت تو جایی نرم و خندید

جوره  گفتم اصال تو مگه میتونی جایی بری از این به بعد؟ نان بالیی سرمون آوردی که دیگه هیچ

 بهت اجازه ن یدم از کرمانشاه بیرون بری یا باهم میریم یا جدا هیچ جایی ن یری

 گون و بوسیدو گفت  شم هر ی ش ا بگی خانوم دلبر

 پشت  ش ی براش نازب کردمو گفتم  س ت بی بال عشق جانم

 مسیحا سرشو خاروند به حالت خنده داری و گفت سروه یه  ی  بگم؟؟

 گی؟گفتم جون؟ ی میخوای ب

 گفت یادته رفتم ی د گفتی برام سوغاتی ای بیار که دوباره سورپرای  شم؟؟

بادســـــت زدم روی پیشـــــونیه خودمو گفتم عه عه عه اصـــــال یادم رفت بگم هااا..کو ســـــوغاتیم؟؟ و 

 دست و طل  کارانه به ک رم زدم و گفتم رد کن بیاد

 مسیحا گفت نه ن یشه باید  شاتو ببندی

  تتوبده به من و دست و گذاشتم توی دستش شامو بستم که گفت دس

 گفت حا   شاتو باز کن

  انگشتری که خیلی خوشگللللللل بود و انداخته بود توی انگشتم



گفت این انگشتر وقتی درش میاری نصف میشه قلباش اما توه یشه ب ار تو انگشتت ب ونه که 

 قلبه کامل باشه

روی هر انگشـــــتر یه نصـــــفه قل  بود که وقتی  درش آوردم که دیدم دوتا انگشـــــتر داخل هم بودن

 میپوشیدی دستت قلبا به هم میچسبیدن و تک یل میشد خیلی زیبا بود

  با ذوق گفتم خیلی قشنگه مسیحاخیلییی و پریدم بغلشو بوسیدمش

مســــیحا گفت عهههههه نکن دختر زشــــته عروســــم عروســــای قدیم هاااا ن یگی یکی میبینتت و 

  خندید

 خوام اصال ه ه ببینن مشکلیه؟گفتم زشت تویی ی

 ودوباره رفتم و یه ماچ آبدار کردم ازش

 قهقه ای زد و گفت دیوووووونه ای بخدا

  منم دیوونه ی خود  کردی و یه  ش ک زد

 یه لبخند دندون ن ایی زدم و گفتم خو پس حله دوتا دیوونه درکنارهم تا ابدددددد

 شرو  کردیم به رقصیدن با آهنگی که پخش شد سکو  کردیم و روبه روی هم

 آهنگ ماه بانوجان از امیر عظی ی

مــاه بــانوجــان/این گوی و میــدان/دیوانــه کردنم برای تو کــاری نکرده/مــاه بــانو جــان از تو  ــه 

پنهان/بهترین جای جهان شــونه ی یاره/نگو از عشــقی که ســرانجامی نداره/آرومه جونم عاشــقه 

بکنم/عاد  دارم که بگم دوســـت دارم/منه دیوونه دیوونه منم /مگه میتونم از عشـــق تو من دل 

دلم روبه تو بسپارم/آرومه جونم عاشقه دیوونه منم مگه میتونم از عشقه تومن دل بکنم/عاد  

دارم که بگم دوست دارم/منه دیووند دلم رو به تو بسپاررررررررم/تویی یارم پرو بالم/زده امش  

  /ه ی مجنون مننننننننننمبه سرم عشقتو جار ب نم/بگم اون عاشقه دیوون

آرمه جونم عاشقه دیوونه منم /مگه میتکنم از عشق تو من دل بکنم/عاد  دارم که بگم دوست 

 دارم منه دیوونه دلم رو به تو بسپااااااارم
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اون ش  بعداز عروسی واسه ماه عسل رفتیم ش ال و  ند روز هم اونجا موندیم و زندگی داشت 

  ون میدادروی خوششو نشون 



بچه ی مهرادو دلنیا دختر بود و بخاطره من اس شو مهرنیا میخواستن ب ارن ه گی با این اس ی 

  که من انتخاب کرده بودم موافق بودن  ون میگفتن که ترکیبی از مهراد و دلنیاس

قبل از اینکه آریا دوباره برگرده رفت و به ســروه گفت مســیحا پســره خیلی شــایســته ایه من خیلی 

ته ســعی کردم که تورو فراموش کنم و موفق هم شــدم وقتی فه یدم که  ه عشــقی بینتونه کنار وق

کشــــیدم و تورو به عنوان خواهر کو یکترم پذیرفتم و ه یشــــه یاد  باشــــه که یه داداش دادی به 

 اسم..امیدوارم که درکنار مسیحا بهترین هابرا  اتفاق بیفته آبجی

رگی داری و م نونم بــابــت این ه ــه لطفی کــه درحقم کردی گفتم آریــا تو خیلی قلــ  ریوف و ب  

 امیدوارم که خوشبخت بشی و منم بتونم واست جبران کنم

گفت راســتش ســروه  ون تو خواهرمی میخوام یه  ی ی بهت بگم  ند وقتیه که از یه دختری که 

به من  توی اون شرکتی که کار میکنم خوسم اومده و فکر کنم اونم ه چین بی میل نیست نسبت

 اس ش صحراس و خیلی دختره خوبیه دورگس مادرش خارجیه و پدرش ایرانی

با خوشحالی و خنده گفتم ایووووول بابا آخرش یه بخاری از  بلند شدهاااا...پس مبارکه و شرو  

 کردم به دست زدن

 با خنده گفت سیسی مسخره شدی باز؟؟

 تربیتیه پس گردنی حوالش کردم و گفتم سیسی دوست دخترته بی 

پشــت گردنشــو ماســای دادو گفت خدا به مســیحا رحم کنه هاااا یه حرف ب نه ســریع ضــربه فنیش 

 میکنی

  گفتم نه اونو در مواقع ضروری که زیادی رو مخم بره می نم

 گفت بله بله پس میدونه  ه تحفه ای زنشه؟

 گفتم  آره خودش میدونه  ه فرشته ایو خدا نصیبش کرده

ه با صـــحرا برگرده به ایران و برای ه یشـــه ایران ب ونن  ون گویا صـــحرا هم آریا رفت و قرار شـــد ک

 ....عاشقه ایرانه و خانوادش هم مشکلی با ایران زندگی کردن نداشتن

 به پایان آمد این دفتر حکایت ه چنان باقیست

 


