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 1پــــارتــــ 

  ے مــــااااااامــــااان مــــقــــنــــعــــه  ــو؟؟؟مــــامــــانــڪ ام مــــقــــنــــعــــه مــــن ےخــــدا ےوا

  ــــدادیدادو بــــ ــــنــــقــــدریچــــرا ا ؟مــــامــــانــــ؛چــــتــــهدخــــتــــرےــــد یمــــنــــو نــــد 

اتــــاقــــه  ــــنیا ــــ؟صــــدبــــاربــــهتــگــــفــــتــــمیــردڪ گــــمےــــ؟بــــازچــــیــنــــڪــــیمــــ

مــــنــــ؛خــــب مــــامــــان حــــالــــا غــــر نــــزن   ــنڪ ــــزیــمــــخــــراب شــــدتــــو تــ

تــــو مــــغــــنــــمــــو  ــنــــمــالــــانڪــــیــــزمــــیــــگــــه،بــــرگــــشــــتــمــــتــــمــــید

 ےــــیهم پــــررو ےــــلــــیمــــامــــانــــ؛خــــ ــنڪــــدایپــــ

فــــقــــط داشــــتــــم دور خــــودم   ــهڪو مــــنــــم  ــــگــــشــــتیها!!!مــــامــــانــــداشــــتــمــــ

تــــخــــت  ــــریمــــامــــان ســــرشــــو بــــرد ز ــــدمید  ــــهوی ــهڪ ــــدمیــــچــــرخــــیمــــ

تــــخــــتــــه؟؟؟؟آخــرمــــنــاز دســــت  ــــریســــروه مــــقــــنــــعــــه جــــاش ز ڪگــــفــــتــــ؛خــــااااا

 ےمــــرســــے..مــــنــــ؛واااااــنــــمــــڪــــیمــــ ــتــــهڪتــــو و خــــواهرت ســــ

  ــــهیاتــــاق خــــارج شــــد ومــــن تــــنــــد تــــنــــد  نــهمــــامــــانــازــڪمــــامــــانــــ،خــــدانــــ

بــــه   ــهڪو مــــزخــــرف واســــه مــــقــــنــــعــــه ام گــــذاشــــتــــم بــــرم  ــجڪ ےخــــط اتــــو

رفــــت خــــودمــــو  ــــادمیےراســــتــــروز دانــــشــــگــــاهم بــــرســــمــــ..آها ــــنیاولــــ

  ےســــالــــمــــه دانــــشــــجــــو19مــــن ســــروه آرمــــان هســــتــــم  ــنــــمڪ ےمــــعــــرفــــ

و  ــــنیهســــتــــم اســــمــــه پــــدرم حــــســــ ـعــــلــــممـــ ــــتیتــــربــــ ے رشــــتــــه

 ــــنیهســــت وخــــانــــه دار ســــرشــــ ــــهیو مــــادرمــــم اســــمــــش ســــا ــــهیــــرهنــــگــــف
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 ےــــعــــنــــی ــــنیســــرشــــ ــهڪســــال از مــــن بــــزرگــــتــــره و دنــــدان پــــزشــــ4

ســــنــــنــــدجــــه و   ــوردڪپــــدرم  ڪبــــاد خــــنــــ ےــــعــــنــــیســــرســــبــــز و ســــروه  

 دانــــشــــگــــاه  ےمــــامــــانــــمــــو بــــابــــام تــــو ــــهیمــــادرم هم اصــــالــــتــــا تــــهرانــــ

 ــــرســــنیمــــ هم بــــه ےـخــــتــــو بــــه ســـ ــــشــــنیبــــاهم آشــــنــــا مــــ ــرمــــانــــشــــاهڪ

 عــــاشــــقــــانــــه بــــازهم ها ےســــخــــتــــ و  ها خــــانــــواده ےبــــا تــــمــــام مــــخــــالــــفــــت ها

آخــــه پــــدرم   ــــشــــدهیمــــ ــــشــــتــــریروز بــــه روز بــــ ـــشــــقــــشــــونوعـ  دارن دوســــت همــــو

بــــخــــاطــــر  ــــعــــهیشــــ ــهڪاهل ســــنــــتــــه و مــــادرمــــم  ــــنــــشــــونید ــــنــــایا

 ــــنــــایا ــهڪ ـدنـــید ےامــــا خــــب وقــــتــــ بــــودننــــ ےخــــانــــواده مــــادرم راضــــ ــــنیهمــــ

دوگــــل نــــو   ــــنیبــــه ازدواج ا ــــشــــنیمــــ ےهمــــو دوســــت دارن راضــــ ےــــلــــیخــــ

  ــرمــــانــــشــــاهڪ ــنڪســــا ــهڪوقــــتــــه  ےــــلــــیخــــ مــــا��ــفــــتــــهڪشــــ

 ــــنــــجــــاویـال بــــعــــد از ازدواج مــــامــــان وبــــابــــا اومــــدن ااز دوســــه ســـ ــــمیهســــتــــ

حــــرف زدم بــــرم دنــــبــــال  ےــــلــــیمــــانــــدگــــار شــــدن خــــب حــــالــــا خــــ ــــگــــهید

ــــاه ــه مــــنــــو بــــبــــره دانــــشــــگ ڪ ــــنیســــرشــــ

ــــریــــامــــنــوبــــرســــونــد یــــخــــواهرجــــانــــ؟بــــیےــوجــــاڪــــنــــ؟؟یمــــنــــ؛ســــررررررشــــ

 هاےــــیــــپــــررویــــلــی..خــــــــنــــ؛هاااااایســــرشــــ مــــه

 ــــامیتــــابــــ ــــنیتــــو مــــاشــــ ــــنــــ؛بــــرویســــرشــــ��؟مــــنــــ؛آرهےـســــتــــــــدونـــیمــــ

اســــتــــرس  ےــڪدانــــشــــگــــاه انــــد  ــــادیرفــــتــــم و نــــشــــســــتــــم و افــــتــــادم 

 ��روزه دانــــشــــگــــاهه ــــنیاولــــ ــــتــــسینــــ ــهڪ ےــڪگــــرفــــتــــم الــــ

 

 2پــــارتــــ

  ــــاوردویمــــ در مــــخــــتــــلــــف ےها ــــافــــهیداشــــتــــم واســــه خــودم قــــ ےــــنــــطــــوریهمــــ

 ــــد ید مــــنــــو ےوقــــتــــ  اومــــد و ــــنیســــرشــــ  ــه ڪبــــاخــــودم  ــردمڪــــیمــــ ــرڪفــــ

 ےــڪچــــپــــ ــــافــــتیقــــ ــــهیــــنــــطــــوریســــروه چــــرا ا ےــــ؛واگــــفــــت خــــنــــده ے زدز

ســــربــــه ســــرم نــــزار خــــب اســــتــــرس دارم  ــــنیســــرشــــےوا��؟؟مــــنــــ؛ ےشــــد 

 ےنــــداشــــتــــ ــــتــــرس اس  ےــوردادڪــنــــڪواســــتــــرســــ؟تــو ــــنــــ؛تــــویــســــرشــ

  ��ــنــــمــــڪــــینــــمــــ  ڪدر  ےدار اســــتــــرس  رفــــتــــن دانــــشــــگــــاه واســــه حــــالــــا

 ــــنیبــــاخــــنــــده گــــفــــت و مــــنــــم گــــفــــتــــمــــ؛خــــو واســــه اولــــ ــــنــــارویا ے همــــه

 ــــنــــهیبــــخــــاطــــر همــــ ــنــــمڪــــیبــــار اســــتــــرس و دارم تــــجــــربــــه مــــ
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زد رو شــــونــــمــــو  ــنــــی..ســــرشــــشــــده ےجــــور ــــهی ــــافــــمیقــــ ےــمــــڪــــی

 ــــادیز ــــضــــبــــطــوی..صــــداــــمــــیــــد یتــــورو هم د رس اســــتــــ ــــمیگــــفــــتــــ؛نــــمــــرد

رضــــا بــــهرام  ے(مــــنــعــــاااااشــــق اهنــــگــــاــاشــڪآهنــــگ رضــــا بــــهرام بــــود) ــهڪ   ــردڪ

شــــدم و بــــاهاش  ــــالیــــخــــیبــــآهنــــگــــش اســــتــــرســــو  ــــنیبــــودم مــــخــــصــــوصــــا ا

 ــــهی لــــحــــظــــه خــــنــــدم گــــرفــــتــــم و ــــهی ــــدادمیقــــر مــــ ــــخــــونــــدمــــویمــــ

بــــه   ــهڪ ےــــاســــتــــرس حــــالــــت اون بــــه نــــه نــــشــــســــت لــــبــــم ےـــخــــنــــد رولــــبـ

واســــه   ــــمیــســــڪهمــــه شــــاد بــــودن پــــارادو ــــنیخــــودم گــــرفــــتــــه بــــودم نــــه بــــه ا

  ےگــــفــــتــــ؛بــــه چــــ ـنـــیســــرشــــ��خــــودم هاا

بــــا اهنــــگ رضــــابــــهرام اســــتــــرس و  ــطــــورچــ ــهڪــــنــــی؟مــــنــــ؛بــــهاےــــخــــنــــد یمــــ

آخــــه تــــو   ــــنــــ؛نــــهیســــرشــــ ــردمڪفــــرامــــوش  ــلــــاڪدانــــشــــگــــاهو  

 ــنــــممــ ےــســــڪپــــراز پــــارادو ــــشــــهیهمــــ ــــنــــهیهمــــ واســــه ےمــــشــــنــــگــــ

ادامــــه دادم بــــعــــد  ــــمیهمــــخــــوانــــ و  رقــــص ے نــــگــــفــــتــــمــــو بــــه ادامــــه  ےــــجــــیه

شــــدم و از    ــــادهیپــــ بــــود  شــــلــــوغ چــــقــــدر ےوااااا ــــمیــــد یرســــ ــــقــــهیــد دقــــاز چــــنــ

  ــهڪ رفــــتــــم ےوبــــه ســــمــــت دانــــشــــگــــاه ــردمڪ ےخــــداحــــافــــظــــ ــــنیـرشــــســـ

 ــــطــــشــــوینــــجــــا داشــــتــــم و نــــه مــــحــــاو ےاصــــلــــا نــــه دوســــتــــ

رفــــتــــم و   ــــمیمــــســــتــــقــــ ــــریســــربــــه ز ےهمــــچــــون بــــز ــــشــــنــــاخــــتــــمیمــــ

در اصــــلــــا  تــــا مــــن   ــهــــنــــهمــیشــــدم بــــه بــــهههههه ا ــلــــاســــاڪوارد ســــالــــن 

 ــــگــــذرهیهفــــتــــه مــــ ــــهیبــــگــــردم احــــتــــمــــالــــا  ــلــــاس ڪدنــــبــــال شــــمــــاره 

  ےــڪــــی ــهڪگــــشــــتــــم  ــلــــاســــاڪ شــــمــــاره دنــــبــــال ےا ــــقــــهیدقــــ10ــــهی

گــــفــــت  2240؟گــــفــــتــــمــــ؛ےــــگــــردیگــــفــــت دنــــبــــال شــــمــــاره چــــنــــد مــــ

خــــوب شــــد گــــفــــت ها وگــــرنــــه دوطــــبــــقــــه   ــردمڪ ــرڪتــــشــــ ازش  3  ے ــــقــــهطــــب

  ــهڪ ــــدمیو د ــلــــاس ڪ ےرفــــتــــم تــــو ــــگــــشــــتــــمیــمــ ــــد یرو بــــا ــــگــــهید

  ــوارید ــنــارڪ ےصــنــدلــ ےرو  رفــتــم خــوب ےبــچــه ها لمــثــ ــواش ی ــمیبــود ےنــفــر20ــنــیهمــچــ

  ــردمڪنــشــســت نــگــاش  ــنــارمڪدخــتــر اومــد  ــه ی ــدمید ــهویوســط   ےــفــاینــشــســتــم رد

هســتــم   ےــڪمــلــ ــایدر مــن گــفــتــ؛ســلــام داشــت ےو آرومــ ــحیمــلــ  ے ــافــهیقــ ےــلــیخــ

مــنــ؛ســلــام مــن ســروه آرمــان هســتــم خــوشــبــخــتــم و دســتــشــو فــشــردم    ــرد ڪودســتــشــو دراز 

اســم  ــنیا ــزمیعــز ے لــطــف دار ــه؟مــنــ؛یچــ ــشیمــعــنــ ےــ:چهاســمــه قــشــنــگــگــفــت ــایدر

 ــگــهی د ــایدر  و اومــد  اســتــاد مــوقــع  همــون  ��ــڪبــاد خــنــ ــای ــمیــنــس ےــعــنــی ــهیــوردڪ

 ــلــاســشــمڪ وســاعــتــه  بــود بــرزگــر شــهرتــش بــود  ےاســتــاده خــوبــ ــرڪشــ خــدارو نــزد ےحــرفــ

 زود گــذشت
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 3پــــارتــــ

  امــــروز ےبــــرا ــــد یخــــســــتــــه نــــبــــاشــــ ــــهیاســــتــــاد بــــرزگــــر بــــا  ــرڪخــــداروشــــ

  ــــایدر ��ــردڪـــالــــمــــون خــــوشــــحـ ــــهیــافــــڪ

 ےربــــ ےــــخــــوایمــــ ےــســــڪگــــفــــتــــ:ســــروهجــــانــبــــا

 ــــنی:نــهمــــنــتــــو اــــ؟مــــنــــیدار ــلــــاس ڪبــــاز  مــــبــــعــــدهمےــــرونــــ؟تــــایبــــ

 ــلــــاس ڪ ــــمــبــــعــــد یوالــــا،آرهتــــا نــــدارم ےــــدوســــت ــــچیدانــــشــــگــــاه ه

 ــــایپــــس بــــ ــــشــــنــــاســــمینــــمــــ ــــویــســــڪــــچــــیــــا؛خــبــــمــــنــــمــهیدارمــــ..در

دارم مــــنــــم خــــوبــــه پــــس  ــلــــاس ڪبــــعــــدم  ــــمیوتــــا ــــمیبــــاهم دوســــت بــــاشــــ

تــــنــــها  ــــادیبــــدم مــــ ــــنــــقــــدریــراڪ..مــــنــــ؛آرهخــــداروشــــــــمــــیبــــاهمــــ ــــگــــهید

 ــــمیبــــاهم دوســــتــــ ـهــــگـــیدانــــشــــگــــاه آره د ــــط یمــــحــــ ےبــــاشــــم تــــو

بــــه  ــــمیـتــــو رفـــ ــــمیــردڪالــــان شــــمــــاره هارو رد و بــــدل  ــــنیشــــمــــارتــــو بــــده همــــ

 ےگــــفــــتــــ؛چــــ ــــایســــمــــت ســــلــــف دانــــشــــگــــاه در

:مــنــــقــــهوهو  ــــ؟گــــفــــتــــیــــخــــوریمــــےــــ؛خــــودتــــچــــــــ؟مــــنیــــخــــوریمــــ

 ےرول خــــامــــه بــــ ڪــــیــڪو  ــــخــــوامیــــرمــــوزمــــی...مــــنــــ؛مــنــــشــــــڪــــیــڪ

مــــنــــو تــــو  ــــرمیمــــ خــــودمــــزمــی:نــهعــــزــــایــــابــــرمــ؟دری ےــــریمــــ زحــــمــــت

رفــــت و ســــفــــارش  ــــایدر ےــــفــــتــــیمــــ زحــــمــــتےــــزهدلــــی..مــــنــــ؛عــــزــــمــــینــــدار

 ےگــــفــــتــــ  تــــو گــــفــــتــــ؛ســــروه ےصــــنــــدلــــ ےداد و بــــرگــــشــــت و نــــشــــســــت رو

 عــــاشــــقــــه مــــن آخــــه ےحــــرف بــــزنــــ ےــوردڪبــــرام  ــمڪــــی ــــشــــهیمــــ  ےــوردڪ

  ــهڪگــــه ره  ــــتیبــــونــــشــــونــــمــــ..مــــنــــ؛آره چــــرانــــشــــه خــــو تــــو هرچــــو ز ــورداڪ

)خــبــــ ــــی ــــمــــهیــــژیا ےــورد ڪ ےزوانــــ بــــه بــــوت مــــن ےفــــارســــ ےب زوانــــ ــــژیبــــ

بــــرات  ےــوردڪ بــــه مــــن بــــگــــو ےزبــــان فــــارســــ ـهبـــ ےــــخــــوایمــــ ےتــــوهرچــــ

 ــــجــــانیه ــــابــــای(درــــگــــمــیمــــ ــــای ــــگــــردونــــمیبــــرش مــــ

 فـــرقــــشــــنــــگ حـ ےــــلــــیســــروه خــــ ےــــیــــیــــیــــیــــیــــیگــــفــــتــــ؛وا

  ــــادی دارم دوســــت مــــن ےخــــوشــــبــــحــــالــــت بــــلــــد  ےــــزنــــیمــــ

 ــــایدر ےگــــفــــتــــ بــــاحــــالــ چــه �😂😂�..مــــنــــ؛خــــخــــخــــخــــــــرمــــیبــــگــــ

 ــــرازمیاهل شــــ ــــا؛مــــنــی؟درےــــیــجــــاڪاهل  وتــــ ےراســــتــــ ــــدمیمــــ ــــادتیبــــاشــــه 

و الــــان  ــرمــــانــــشــــاهڪ ــــمیاومــــد  ےـوادگــــامــــا بــــخــــاطــــر مــــن امــــســــال خــــانـــ

 ــــنــــجــــایا ےــــلــــیــــامــــف ــــچیچــــون ه ــــنــــجــــایا ــــمیــــبــــیغــــر ےــــیجــــورا ــــهی



 به رسم خاطرات 

7 
 

 ےنــــدار غــــم ےره تــــامــــنــــو دارنــــدا ــالڪــــزمــاشــــیعــــز ــــی...مــــنــــ:آخــــــمــــینــــدار

از  ـد بــــعـــ خــــوشــــگــــلــــمــ خــــواهشــــ:مــــنــــ ��ــــا؛مــــمــــنــــونــــمــــیدر

 ــلــــاس ڪوارد   ــــمیو اومــــد  ــــمیــردڪ حــــســــاب ےبــــاهم دنــــگــــ ــــقــــهیدقــــ10حــــدود

 ےقــــبــــلــــ ــلــــاس ڪبــــه نــــســــبــــت  ــلــــاس ڪ ــــنیا ــــمیشــــد  ےـــعــــد بـ

واســــه خــــودمــــون   ےــــیهم جــــا ــــایمــــنــــو در  ــــودنب ــــشــــتــــریبــــ دانــــشــــجــــوهاش 

و مــــنــــتــــظــــر اســــتــــاد گــــرانــــقــــدر  ــــمیو نــــشــــســــتــــ ــــمیــردڪ ــــدایپــــ

 ــمیمــونــد 

 

̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶̶̶ار̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶پ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  4̶̶ـ̶

̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶̶̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ق̶̶̶̶د  از د̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ع̶̶̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ب̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶ت̶̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶س ̶̶̶̶ا ̶̶ےـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ق̶̶̶̶̶̶ـ̶ ̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ش ̶̶̶̶ اس ̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶̶̶̶̶ـ̶̶ـڪ̶̶̶̶  وارد اد̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶ ̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶س ̶̶̶̶ا ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶̶ا د̶̶ـ̶ ̶ـ̶̶ـ̶̶خ ̶̶̶̶ اد̶̶ـ̶  وم̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن̶̶̶̶̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶̶

̶ـ̶̶̶ب̶̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ق̶̶̶ ̶̶ےـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶̶̶و  ود̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶̶̶ ̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶̶̶ ̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ق̶̶̶آ ̶̶ےـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶ ̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶̶̶ ̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م ̶̶̶̶ا ود̶̶ـ̶ ̶̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ق̶̶̶ ه̶̶ـ̶ ̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶̶̶  ه̶̶ـ̶̶ـڪ̶̶̶̶ ش ̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ف̶̶̶  د̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م ̶̶̶̶و̶

̶ـ̶̶ش ̶̶̶̶̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶̶̶ ون̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶̶̶هر̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶̶̶ ̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶̶̶اا̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ش ̶̶̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن ̶̶̶̶ا ه̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶ ̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶س ̶̶̶̶ا ه̶̶ـ̶̶ـڪ̶̶̶̶  ه̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ ̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶̶̶و̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶خ ̶̶̶̶ اد̶̶ـ̶ ̶ـ̶̶ـ̶̶ش ̶̶̶̶̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶̶̶ ̶̶ےـ̶  ̶ب̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶خ̶̶̶̶  ه̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶

̶ـ̶̶ـڪ̶̶̶̶ اب̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶غ̶̶̶̶و  ور̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ض̶̶̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ح̶̶̶̶ ه̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ب̶̶̶̶  روع̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ش ̶̶̶̶ ̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ق̶̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶چ ̶̶̶̶اوووه   رد̶  اس ̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶̶̶̶̶ـ̶̶ـڪ̶̶̶̶ ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶̶ا ےرا̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶س ̶̶̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶پ̶̶̶ در̶̶ـ̶

̶ـ̶̶̶ت̶̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶خ ̶̶̶̶د ̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶̶̶ا ادن̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی ̶̶̶̶ز ̶ـ̶̶ی̶̶̶̶̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ت10̶̶̶̶دودا̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ح̶̶̶̶ را̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶ ̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶̶̶ م̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی ̶̶̶̶ود̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶̶̶ ̶̶ےـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶ ̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م ̶̶̶̶ه  ن̶   ےور̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ج̶̶̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن̶̶̶̶̶̶ـ̶

̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ش ̶̶̶̶دا ̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶̶̶ ےر̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ش ̶̶̶̶ ر̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶س ̶̶̶̶ م̶̶ـ̶   روع̶̶ـ̶̶ـ̶̶ش ̶̶  ̶̶ےـ̶̶ـ̶̶̶ق̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶ق̶̶د   از د̶̶ـ̶̶ـ̶̶ع̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ب̶̶و    ودم̶̶ـ̶̶ـ̶̶خ ̶̶ ه̶̶ـ̶̶ـ̶̶س ̶̶وا   م̶̶رد̶̶ـ̶̶ـڪ̶̶̶̶̶

̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶س ̶̶ا  م̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶ا  دادن   درس  ه̶̶ـ̶̶ـ̶̶ب̶̶  رد̶̶ـ̶̶ـڪ̶̶̶̶ ̶د̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ح ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶ا  ود̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶ ̶̶ےـ̶̶ـ̶̶ب̶̶و ̶̶ـ̶̶ـ̶̶خ̶̶  اده̶ ̶̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶ڪ̶̶̶ ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی ̶̶ا ه̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶   وم̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶ م̶̶ـ̶̶ـ̶̶س ̶

̶ـ̶̶ج ̶̶ ان̶̶ـ̶̶ـ̶̶ج ̶̶ ̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶در  م̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ف̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶گ̶̶ ̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶ی ̶̶در  ه̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶رو  و د̶̶ـ̶̶ـ̶̶ش ̶̶ ̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن ̶̶ ه̶̶ـ̶̶ـ̶ڪ̶̶̶ ̶̶ےـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶ا̶ـ̶  ̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶ج̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶نهه̶:̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ف̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶گ̶̶ها؟؟!  ےر̶

̶ـ̶̶ل̶̶ اس ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶ڪ̶̶̶ ̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶ ه̶̶ـ̶̶ـ̶̶س ̶̶ ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶ا  ےد̶̶ـ̶̶ـ̶̶ع̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶ اس ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ڪ̶ ̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶ م̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن ̶̶و̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶  رهم̶̶ـ̶̶ـ̶̶س ̶̶ ̶ت̶ـ̶̶ـ̶̶ش ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶پ̶ ̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ع̶̶̶̶ـ̶

 ف̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶س ̶̶ م̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی ̶̶ود̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶ ه̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ف ̶̶ر  ازه̶̶ـ̶̶ـ̶̶ت̶̶  ه̶̶ـ̶̶ـڪ̶̶̶̶ اهم̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶ ̶ت̶ـ̶̶ـ̶̶ش ̶̶دا ̶ت̶ـ̶̶ـ̶̶ح̶̶را̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶س ̶̶ا  ه̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ق̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ق̶̶د 30̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶̶̶ـ̶̶ـڪ̶̶̶̶و   ودن̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶

̶ـ̶̶ی̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ف̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶گ ̶̶ ه̶̶ـ̶̶ـ̶̶گ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی ̶̶د ̶ ش ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل ̶̶و ̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ع̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ف̶̶  م̶̶ـ̶ ̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن̶̶  ون̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ش ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶گ̶  م̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶س ̶̶دا  ےور̶̶ـ̶̶ـ̶̶ط̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶ه   ود̶

̶ـ̶̶ـ̶̶ن ̶̶دا  هم ه̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶اه  ̶̶ـ̶̶ـ̶̶گ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن̶̶ ̶ـ̶̶ـ̶̶م ̶̶و   دن̶̶ـ̶̶ـ̶̶م ̶̶و̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶  ه̶̶ـ̶̶ـڪ̶̶̶̶ ̶̶ےـ̶̶ـ̶̶ی ̶̶ها ̶̶ےـ̶̶ـ̶̶ی̶̶و̶̶ـ̶̶ـ̶̶ج̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ش ̶̶̶   ه̶̶ـ̶̶ـڪ̶̶̶̶  ردم̶̶ـ̶̶ـڪ̶̶̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶ ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ف ̶̶ر̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶

̶ـ̶̶م̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ش ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶چ ̶̶ ̶ا ااااا̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی ̶̶ ره̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶خ ̶̶د  ه̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶  ه̶̶ـ̶̶ـ̶̶ب̶̶  ردو̶̶ـ̶̶ـ̶̶خ ̶̶ م̶̶ـ̶  ̶̶ےـ̶̶ـ̶̶̶ت̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶خ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی ̶̶ر ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی ̶̶ا را̶̶ـ̶̶ـ̶̶چ̶̶  ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶ا  هاااا زاده̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶ا ر̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ث̶̶̶ـ̶̶ـڪ̶̶̶

̶̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶̶پ̶ ̶ب̶ـ̶̶ـ̶̶ل ̶̶  ود̶̶ـ̶̶ـ̶̶ب̶̶  رده̶̶ـ̶̶ـڪ̶̶̶̶ ه̶̶ـ̶̶ـ̶ڪ̶̶̶ ̶̶ےـ̶̶ـ̶̶̶ب̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶ ز̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶رو̶̶ـ̶̶ـ̶̶پ̶̶  دت̶̶ـ̶̶ـ̶̶ش ̶̶  ود؟؟؟از̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶ ̶ـ̶̶ل̶̶̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶ ̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶ب̶̶  ̶̶ےـ̶̶ـ̶̶ن̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶  ̶̶ےـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶ا̶ـ̶

 شده̶  وض̶̶ـ̶̶ـ̶̶ع ̶̶

 

 5 پارت



 به رسم خاطرات 

8 
 

̶ـ̶̶ـ̶̶س ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶پ̶ ̶ت̶ـ̶̶ـ̶̶س ̶̶دو  ه̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶  ̶̶ےـ̶̶ـ̶̶چ ̶̶ ̶ت̶ـ̶̶ـ̶̶̶ق̶و̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن̶̶او  د̶̶ـ̶̶ـ̶̶ش ̶̶د̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶ م̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶ح ̶̶  اهههه اه  ود̶̶ـ̶̶ـ̶̶ب̶̶̶̶̶̶̶̶  ش ̶̶ـ̶̶ـ̶̶م ̶̶ه  م̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن̶̶او  ه̶̶ـ̶̶ـڪ̶̶̶̶ ̶ت̶ـ̶̶ـ̶̶ش ̶̶دا   هم ر̶

  ون̶̶ـ̶̶ـ̶̶ش ̶̶اد̶̶ـ̶̶ـ̶̶ب̶̶  ه̶̶ـ̶̶ـڪ̶̶̶̶ ̶ت̶ـ̶̶ـ̶̶س ̶̶ه  ̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶̶پ̶و̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶ ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی ̶̶ا ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ع ̶̶ ازوهاش ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ب̶̶  و̶̶ـ̶̶ـ̶̶ت̶̶  ےزد̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶  وزن̶̶ـ̶̶ـ̶̶س ̶̶  ه̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶  ها  ود̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶ اد̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶

  ردم̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ڪ̶ ان̶̶ـ̶̶ـ̶̶م ̶̶رد̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶ ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی ̶̶ا ̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶گ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن̶̶ در̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ق̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی ̶̶ا د̶̶ـ̶̶ـ̶̶ش ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶ ̶̶ےـ̶̶ـ̶̶ل̶̶̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶خ ̶̶ ازوش ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ب̶̶  اده̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶ ه̶̶ـ̶̶ـ̶̶ش ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶ ̶̶ےـ̶̶ـ̶̶ل̶̶̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶خ ̶̶

̶̶ت̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶س ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی ̶̶ا و̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶ م̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ف ̶̶در آوردم  ور   و̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ش ̶̶و̶̶ـ̶̶ـ̶̶گ̶̶ م̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ف̶̶ر̶̶ـ̶̶ـ̶̶گ ̶̶ ه̶̶ـ̶̶ـ̶̶ج̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶گ̶̶ ر̶̶ـ̶̶ـ̶̶س ̶̶ ̶ـ̶̶ل̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶و   ̶ا̶ـ̶̶ـ̶ رام  ̶̶ـ̶̶ـ̶̶گ̶̶̶̶ـ̶

̶ـ̶̶ـ̶̶خ̶̶ ̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶ ̶ت̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ش ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶گ̶̶ر̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶ وش ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ت̶̶  ےر̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶  ےاز̶̶ـ̶̶ـ̶̶ج̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶  ے̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶ض̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ف̶̶ ̶ب̶ـ̶̶ـ̶̶ص ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶  زدم ̶̶ےـ̶̶ـ̶̶خ̶̶ر̶̶چ ̶̶  ه̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶  هاااا داس ̶

 ̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶در   دم̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶د   ود̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶ ه̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ش ̶̶ذ̶̶ـ̶̶ـ̶̶گ̶̶ در̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ق̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶چ ̶̶ م̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن̶̶دو ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن̶̶ ̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶ع ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ق̶وا  ه̶̶ـ̶̶ـڪ̶̶̶̶ ه̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ق̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ق̶̶د  د̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶چ ̶̶  از د̶̶ـ̶̶ـ̶̶ع̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶

̶̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶پ̶̶  روه̶̶ـ̶̶ـ̶̶س ̶̶؛̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ف̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶گ̶̶ ̶؛̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م ̶̶ ه̶̶ـ̶̶ـ̶̶گ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی ̶̶د اس ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶̶̶ـ̶̶ـڪ̶̶̶̶ر̶̶ـ̶̶ـ̶̶س ̶̶ م̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی ̶̶ر̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶ و̶̶ـ̶̶ـ̶̶ش ̶  ̶ت̶ـ̶̶ـ̶̶ش ̶̶ذ̶̶ـ̶̶ـ̶̶گ̶̶  زود  در̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ق̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶چ ̶̶ هههههه̶̶ـ̶̶ـ̶̶ع ̶

̶ـ̶̶ش ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶پ̶ ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶م ̶̶ ار̶̶ـ̶̶ـ̶̶گ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن̶̶ا ه̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن ̶̶ ار̶̶ـ̶̶ـ̶̶گ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن̶̶ا  ه̶̶ـ̶̶ـ̶̶گ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶د  ه̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ع̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶؛̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ف̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶گ̶̶  اره̶̶ـ̶̶ـڪ̶̶̶̶  ̶̶ےـ̶̶ـ̶̶̶ت̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ش ̶̶دا و̶̶ـ̶̶ـ̶̶ت̶̶  ودم ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ب̶̶ ̶ت̶ـ̶

  ردم̶̶ـ̶̶ـڪ̶̶̶̶  ط̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶غ̶̶  ̶̶ےـ̶̶ـ̶̶ن̶̶و̶̶ـ̶̶ـ̶̶ج̶̶ ̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶ی ̶̶در دا̶̶ـ̶̶ـ̶̶خ̶̶ورو ̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶ د̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ش ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶خ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶ ے؛وااااا̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶  ےرد̶̶ـ̶̶ـڪ̶̶̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶  و̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶ود̶̶ـ̶̶ـ̶̶خ ̶̶

̶ ̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶ب̶̶  ردم̶̶ـ̶̶ـڪ̶̶̶̶ ̶̶ےـ̶̶ـ̶̶خ ̶̶و̶̶ـ̶̶ـ̶̶ش ̶̶ ره̶̶ـ̶̶ـ̶̶خ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶س ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶ا؛̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶در   و̶̶ـ̶̶ـ̶̶ت̶̶  ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶ر̶̶ـ̶̶ـ̶̶ف̶̶؛آ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م ̶̶ ̶̶ےـ̶̶ـ̶̶ن̶̶̶̶ـ̶̶ـڪ̶̶̶̶ ط̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶غ ̶̶  واد̶̶ـ̶̶ـ̶̶خ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن̶

̶̶ق̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ش ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ع ̶̶ ̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ع̶̶̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶س 3̶̶ ه̶̶ـ̶̶ـ̶   ̶̶ےـ̶̶ـ̶̶ن̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ع̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶  ه̶̶ـ̶̶ـ̶̶گ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶د   ؛آره̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶ه؟؟؟̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ع̶̶̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶س 3̶̶قه̶̶ـ̶̶ـ̶̶ش ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ع̶̶:̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶در  ̶̶ےـ̶̶ـ̶̶ن̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶  ے  ه̶

̶̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶ج ̶̶ ̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶ت̶̶  رو و̶̶ـ̶̶ـ̶̶ت̶̶  و  دم̶̶ـ̶̶ـ̶̶ش ̶̶ت ̶̶ـ̶̶ـ̶̶س ̶̶دو اهات̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶ ̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶ڪ̶̶̶ ه̶̶ـ̶̶ـڪ̶̶̶̶ ه̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ع̶̶̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶س 3̶̶   ردم̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶ ̶ق̶ـ̶̶ـ̶̶ش ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ع̶̶  اه̶̶ـ̶̶ـ̶̶گ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶

̶ـ̶̶ظ̶̶̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶ح̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن̶̶آهاازاو:̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶در  ̶ـ̶̶م ̶̶ رم̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶ون̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶ر̶̶ـ̶̶ـ̶̶ق̶̶̶؟̶ـ̶  اس ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶̶̶ـ̶̶ـڪ̶̶̶̶̶ر̶ـ̶̶ـ̶̶س ̶̶ م̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ف̶̶نهور̶̶ـ̶̶ـڪ̶̶̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن̶̶دا̶̶ـ̶̶ـ̶̶خ̶̶؛̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶...̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن̶̶̶̶ـ̶

̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶ ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی ̶̶ر̶̶ـ̶̶ـ̶̶خ̶̶آ  ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶ا  ̶ت̶ـ̶̶ـ̶̶خ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶س ̶̶ ود̶̶ـ̶̶ـ̶̶ب̶̶  وم̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ع̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م ̶̶ ̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶ودا ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ب̶̶  رو وش ̶̶ـ̶̶ـ̶̶خ ̶̶ اده̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶س ̶̶ا  ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶ا  ود̶̶ـ̶̶ـ̶̶ب̶̶  ون̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶̶

̶ـ̶̶ـ̶̶م ̶̶ه  از ون̶̶ـ̶̶ـ̶̶چ ̶̶ رهااا̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶گ̶̶ ̶̶ا̶ـ̶̶ـ̶̶ع ̶̶ ه̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی ̶̶ ار̶̶ـ̶̶ـڪ̶̶̶̶اول   ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶  م̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶ر̶̶ـ̶̶ـ̶̶ب̶̶  ه̶̶ـ̶̶ـڪ̶̶̶̶  رد̶̶ـ̶̶ـڪ̶̶̶̶ ف̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی ̶̶رد  اب̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ت̶̶̶ـ̶̶ـ̶ڪ̶̶̶  و  زوه̶̶ـ̶̶ـ̶̶ج̶̶  ه̶̶ـ̶̶ـ̶̶م̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶

 م̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ن̶̶و̶̶ـ̶̶ـ̶̶خ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶و   م̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶ر̶̶ـ̶̶ـ̶̶خ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶ب̶

 

 6پارت

منم کالس ندارم تا   گهینه د زم یها؟؟  من؛برو بسالمت عز یکالس ندار گه یتوام که د رم یم  گهیگفت؛سروه من د ایاز کالس در  بعد 

داربود از    اطیبرگشتم خونه خونمون ح ی و منم با تاکس م یکرد یخدا حافظ ازهم خداحافظ زمی:باشه عزایدر  نمتیبیفردا م

بعد که درو وا کردم صدامم بلند کردم و با چشم بسته   خواندمیبا خودم آهنگ م کردمیکه وارد شدم اوالش که زمزمه م اطیدرح

  ر ینکن عاشقو دلگ  رید  یاومدم اخه گفته بود  ریاومدم اما عز زی هااااا من:چه دلنواز اومدم اماااااااا باز اومدم شکوفه ر خوندمی آهنگ م

  ه یخوردم به   هویکه  رفتم یراه م واش ی واش ی باچشم بسته  خوندم یکه م  مونطوره ااااااااااااایموعود ب یلحظه   ایزود ب ینکن گفته بود 

  ن یآفر نیگفت؛آفر ا یتوسرم آبروم رفت کهههه آر کرد؟؟؟؟؟؟خاک یم کاریچ نجا یا ایآر یواااااا  دمیچشمامو باز کردم که د یزیچ

باناز واسه عاشق دلتنگ دلم   اریمنم اون  نی ریش  اریگفتم؛باشه صدامو بردم باالو گفتم منم اون   ییپررو بخون منم درکمال شمیبق

:حاال ه؟؟؟منیک  تون یگفت؛به بههههه خانوم خواننده کنسرت بعد  ای..آرشی بق نمیا ایدلبااااااااااااااااااااااز...ب  یدل باز دلم خونه    یخونه  

خوبن؟آتنا   نایا زنعمو..من؛خواهش دارم،چه خبرا؟عمو و  یکنیلطف م   یلی:خای...آریا یکه ب کنمیخبرت م ی تاکنسرت بعد 

گفتم؛سالمت باشن   ا یحرفام روبه آر نیکردم...و ماب  یخدمتت  با مامان سالم و احوال پرس  رسونن ی:همه خوبن سالم مایچطوره؟..آر
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عوض کردم و   یشلوار مشک هی  د یسف شرتیت  هی و لباسامو با رفتم  امی االن م کنمیلباسامو عوض م  رم یگفتم؛من م ی قیبعد از دقا

  دم یحس کردم سرمو بلند کردم د وینگاه ه ینیبودم که سنگ  میو درحال  کارکردن باگوش   ایآر ی مبل روبه رو  یرو  تم رفتم نسش

  کردیم ین یکردم اما بازم نگاهش سنگ  ی منو؟؟؟ باز دوباره خودمو سر گرم گوش   کنهینگاه م ی نجوریغرقهههه ها غرق چرا ا ایآر

  هی  نهی که مامان نب  یکه گفت؛خداحافظ وطور  کردمیم یخداحافظ باهاش عزم رفتن کرد داشتم  وه یو م   ییبعداز خوردن چا

  ه یمنم خداحافظ ن؟؟یشده ا یجور  هی چرا واال  کنم یچشمکو به من زد؟؟؟؟بسم اهلل رفتارشو درک نم نیچشمک زد هاااااااااااااا؟؟؟؟ا

سال از من   ه ی که اسمش آتناس   دارهتر از خودش   ک یخواهر کوچ  هی پسر عمومه و  ایباهاش کردم و رفتم تو اتاق...آر یسرسر

 میهست  ی میهم باهم صم یل یو خ  ادهیبزرگتره چه طرف مادر چه طرف پدر دختر وپسراشون ز

 

 

 

 

 یشهسوار م یسنده؛مرینو#

 maryam_sh_79_نستاگرام؛یا جیپ

 

 7پارت

غم   یلیفصلش خ  نیرمان بودم که ا هی  پیدرحال تا نوشتم یتو اتاقم و دفترمو در اوردم که توش رمان و دلنوشته هامو م  رفتم

چشماش تو خوابم   ی کی یغرق خند  شهیلبهاش هم  یکی  سهینویخوب م ی واسه کمتر کس سهیخس  ا یبود نوشتم الالالال دن زیانگ 

خسته ام که   ومد ی خوابم م گهیاز رمانمو کامل کردم که د گهیچند صفحه د ومد یرمانم م ی بد جور به حال دختر تو ه سیخ سهیخ

باچشم بسته جواب دادم   هی ک نم ینگاه کنم بب نکهیبود اخه بدون ا  یشدم ک داریب م یزنگ گوش  ی با صدا دم یبودم گرفتم خواب

دنگ خواب  6خانوم؟..اصال   یبپرس  نو احوال م یظهر زنگ زد 3مگه؟ساعت ی..من؛دکتر ؟یگفتم:الو سالم... اونم گفت؛سالم خوب 

  ارمیکه خوابن و درم  یی کسا یدارم ادا   دارمی..من؛نه ب؟یخواب  کنمیزد گفت؛سروه خفت م  غ یطرف ج دم ید عو یبودم ها 

اهههه   دمیانداختم که د یبه گوش  یذره چشمامو باز کردم نگاه  هی..نمیپااااشو بب یشناس یررت منو نمشوما؟؟...گفت:خاک تو سررر

زنگ بزن..هلن:من   گهیساعت د2زنگ زدنه؟خاک توسرت بزار  یشده آخه االن چه وقت ل یخودمونه..گفتم؛هلن ذل هلنه نکهیا

  اقتیل  ی..هلن؛گوه نخور بگهید د یخو آخه خواب بودم ببخشخرم زنگ زدم به تو از روز اول دانشگاهت بپرسم...من؛ گهیچقدر د

تا   امیدراز کش ب نکه یخونمون؟؟مگه ا ای ب ی گ یم ی خوابم اونوقت تو دار گمیم  دارم..من؛ابله من  ادیخونمون تا از دلم درب  ایپاشو ب
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خوابم نشو خواهشا اگه حرف   ی  هی مزاحم بق گه ید  نکهیدوم ا ی گشاد خودت  نکهی..من:اول ایاونجا...هلن؛جون به جونت کنن گشاد

  هی کرد خداروشکر که قطع کرد وگرنه تا  طع و ق  زنمی وقت بهت زنگ نم  چیه گهیقطع کنم ها؟؟؟...هلن؛واقعاکه د  یندار یمهم

 بره یخوابم نم  گه ید  د یاهههه لعنت بهت هلن خوابم پر زدیباهاش حرف م د یبا گهیساعت د

 

 

 یشهسوار م یسنده؛مرینو#

 maryam_sh_79_نستاگرام؛یا جیپ

 

 8پارت

سروه جان    ی بازم سر کاره مامان گفت؛راست نکهیمثل ا نیبابا و مامان هستن سالمشون کردم اما سرش  دمید  ییرایپذ  ی تو  رفتم

همکاره بابات..من:به چه مناسبت؟ ...مامان؛رفتن   ی باقر ی...مامان؛مهمون آقام؟یهست ی...من:مهمون؟؟؟مهمونه ک میفرداشب مهمون

  میبود از سرکاراومد و بهش گفتم که فردا شب مهمون7و 6یساعتا نی حاال تا فرداشب سرش  همشهد   سفره دارن...من؛آهان باش 

  ن یو مادرمم لطف کرد ودرجوابه ما گفت غلط کرد  یایاگه تو ن  رمیمنم گفتم منم نم  رمینم ییومنم تنها جا ادین د یاونم گفت شا

  ی رفتم تو برنانه بازار و چند تا باز گه یخسته شدم د ی کاریباهههههه از  م یماهم خفه شد  یی راجو ه یحرفم نباشه...و نیایدوتاتون م

کردم تا    یباز نقدررررررر یخوش بود ا یزدیکلمه هارو حدس م د یبود که با ن یاونم ا خوردیبه درد م  شون یکیدانلود کردم که فقط 

  یکه واسه فرداشب چ  ردمفک ن یدوش به ا  ریدوش گرفتم  و ز  هی زدم به شارژ ورفتم  مو ی.گوش یشارژ ی خاموش شد از ب میگوش 

بنظرشما چرا دخترا هرچقدر هم لباس داشته   رمیکمک بگ  نیکه برم از سرش  دم یرس  جهینت نیعالمه فکرکردم و به ا ه یبپوشم؟؟

موهامو خشک کردمو  رفتم که   م ینطوریا  اقی دق  م؟؟؟منکهیندار ی چیه م یگ یم شهیرفتن م ی حرف لباس و مهمون یباشن بازم وقت 

من اومدم از   ی بپوشم بنظرت ها؟؟؟...زک یداشته باشم که هنوز وارد اتاق نشدم گفت؛سروه واسه فرداشب چ   نیمشورت با سرش  هی

هم   ی با همفکر یبه کمک داره.. گفتم؛من اومدم از تو بپرسم تو که خودت کمک الزم اجیکه خودش احت  نیا رم یکمک بگ  نیا

من   می(ها بپوش پلماتید ایشلوار دمپا چاک ها) نیو از ا م یبپوش  یسمجل  زیکه دوتا شوم م ید یرس  جهینت ن یساعت به ا ک یبعد از 

 خدارو شکر بحث لباس حل شد  یمشکو شلوار   ی ا روزهی ف یآب  زش یشوم نیو سرش  یزرشک  زمی و شوم  یشلوارم سورمه ا 

 

 

 ی شهسوار می:مرسندهینو#
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 maryam_sh_79_گرام؛ نستایا جیپ

 

 9پارت

شلوغه مراسم زنونه   نجایکه چقدر ا  یواااا م ید یاونجا د م ید یسفره رس  می که بر  میو  ماهم آماده شد  د ی شب سفره رفتن فرارس  خب

سالم کردم و دست دادم مردم اههههههه   نقدر یا م یاومده بود نیشال سرکردن نداشت منو و مامانم و سرش  گه یبود خداروشکر د

جور مراسمات مربوط به سفره انجام شد و نوبت   نیروش هم گذاشتن دعا وقران ا زاشتنیم د یکه با یی زهایسفره انداختن و چ

معتادا شده بودم   نه یع زدم ی چرت م بیکه دونفره بود من عج  میستمبل نش هی  ی رو  میرفت نیبه شام...بعداز شام من و سرش  د یرس 

مبله   ی دستم شل شد و باصورت رفتم تو دسته  ه ک  زدیچونه ام و داشتم چرت م ریکه چرت زدم دستمو گذاشتم  ز  نقدریا گهید

اب بزن به صورتت تا   ه ی برو  یخودتو برد   ی ؟؟؟آبروید یگفت؛چته سروه نکش نیخودم اخرش سرش   هی بودم وا یز یآبرو ر ه یاصال 

اومد   احالم ج  کمیآب زدم به دستو وروم  یی خواب از سرت بپره...منم رفتم دستشو دونمیم د یخواب از سرت بپره هرچند بع کمی

و  روشن   ه ی قهوه ا یبود و مژه هام بلند و موهامم خدادا  دهیکش  یبه خودم نگاه کردم درشت بودو اندک نه یآ ی تو ششششیآخ

من   گمیدنگم خواب بود اونوقت دارم از خودم واسه شما م7دنگ 6بگم؟؟من از   ی چ گه یبود د یهم خوب بود ولبامم معلول مینیب

از خانوم دوست بابام    م یبر میخواستیپاشده بودن و م نیخداروشکر مامان و سرش  رونیاومدم ب یی دستشو م؟؟از یک  گهید

درآوردم    یو بدون معطل  عی زدم تو اتاقمو ولباسمو سر رجهیبه خونه من ش  میبود  ده یهنوز نرس  می که بر م یو رفت  می کرد یخداحافظ

خواب   هیچم بود.. دونمیامشب نم  برهیخوابم نم 3و2شدم منکه تا ساعتا هوش یواقعا ب هوش یب گمی شدم هااااا دارم م شهوش یو ب

 منگ بودم  ی تو غذاهاشون بوده احتماال که من اونجو ی زیچ ی آور

 

 

 یشهسوار م یسنده؛مریون#

 maryam_sh_79_:نستاگرامیا جیپ

 

 10پارت

تو دانشگاه من   ییاز تنها دم یترکیدوستم ها وگرنه م  ایخوبه باز بادر یخدا رحم کنه ول  ی وااااا6تا10دانشگاه داشتم از ساعت  امروز

کدوم قبول نشدن و رفتن دانشگاه   چیکه ه  میو هنوزم هست  میبود  یم یتا دوست صم4  می و دوستام پارسال که باهم کنکور دار

و بابا سرکارن و   نیطبق معمول سرش   میکه به امروزمون برس  م یمثل من رو کم دارن خب بر یآزاد و اونا جمعشون جمع و گل
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  هی  تاریس گکال  رمیم�😁�وقتم آزاد شد   یکاریهروقت از ب د یتو خونه حوصلم پوک گه یاصالاااا د م یفقط منو مامان خونه ا

خوبه فعال تابعدا دوباره فکر   نیبرم؟؟هم یکالس  گهیکه حدنداره به نظر شما د تارو یدوست دارم سازه گ  نقدریاصالااا ا زنمیسرم

  ا؛خداروی...آره کالس دارم..دررمی...من؛سالم عز؟؟یکالس دار10امروز ساعت ؟ یزنگ زد گفت که؛سالم سروه جان خوب ایکنم در

  ای...دریدوست ی از ب مردمیدوستم ها وگرنه م ایصبح که از خواب پاشدم گفتم خوبه با در  قای من؛خخخخ دق...ستمیشکر تنها ن

  ا؛منم ی...دردمی خوشحال شدم صداتوشن هیچه حرف  ن یجون ا ای...من؛نه دررمیوقتتو نگ   زمیباهم...خب عز می دار ی وگفت؛تلپات د یخند 

  هیتو دانشگاه...من؛خدانگهدار...رفتم و نشستم صبحانه خوردم و مامانو صدا کردم..مامان؛چ  نمت یبیخداحافظ م نطوریهم

نگفتم که   هی بره بعد ناهار ازمن بخواه...من؛نه مامان من از اون زاو نیی...مامان؛بزار تو هنوز صبحانت پام؟ی ارد ی سروه؟..من؛ناهار چ

درست    ی...مامان؛باشه شب قورمه سبزامینم6تا  رم یم10ن از ساعتدرست که من دوست دارن ها!!!چون م  یز یچ نهیمنظورم ا

  ملیکمرنگ زدم و ر  هی رژلب صورت  هی...رفتم و حاضر شدم که برم دانشگاه ان...من؛دمت گرم مامپزمی م گهید زه یچ ه یاالنم  کنمیم

  ی مقنعمم که مشک دمیو کرم پوش  یو کفش ست مشک ف یو شلوار کرم رنگ و ک  یمشک  ییدانشجو  یمانتو  ه یو رژگونه و تمام و 

  نسادم یکردم و منتظر جواب وا یحافظبلند از مامان خدا یباصدا رمه ید   یواااا  میهم برداشتم و دبدو که  رفت مویبود ساعتو گوش 

ون موقع استاد  و هم م یکرد یراه باهم سالم و احوال پرس  ی تو  داکردمیرو پ ایو در  دمیرس 10مونده بود به  قه ی خدارو شکر دود

 می بود دهیدو  نقدر یا ومد ینفسمون باال نم می تو کالس که زودتر از استاد رفت رفت یداشت م

 

 

 ی شهسوار می:مرسندهینو#

 maryam_sh_79_نستاگرام؛یا جیپ
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  هی بود  دهیچی همه جا پ ی قورمه سبز ی گذشت خسته بودم در خونه رو بازکردم و وارد شدم به بههههه بو ر یامروزم به خ خب

همون طور بلند باال جوابمو دادن رفتم تو اتاق لباسامو دراوردم همون موقع   نیسالم بلند باال دادم که هم بابا و مامان و سرش 

  م یتا عضوش بود4که ما  م یتلگرام داشت ی گروه تو  هی بود  نایاز و سحر و ش دوستام اون سه تا کله پوک اسماشون الن اد یافتادم 

بدون   نکه یمثل ا ستیازتون ن یخبر جیه  یامینه پ ینه زنگ  ییخدا نیشعور یب ی لیخ ن؟ یشدمو و نوشتم؛ سالم بچه ها!!خوب نیآنال

  میخواستی عشقم بخدا م یه خوب که سالم سرو  ستاد فر س یشدو و نی ...همون موقع؛سحر انالگذره؟؟؟یبهتون خوش م یلیمن خ

...من؛آره جونه خودتون ،خودتونو تبرعه  له ی بزار اخر هفته باشه که تعط می اما گفت ییجا ی رونیب میبر  می روزا باهات قرار بزار نیهم

  یبه چه درد  خوردن....من؛نه گوه شه؟یسروه شرمنده بخدا حاال با گوه خوردن حل م د ی...سحر؛ببخشنیشعوریب ی لیکه خ نینکن
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مگه چند وقته همو   د ی...من؛ببخشیهمون  هنوزم سروه توسرت سحر؛خاک...��ده یمنو که گوه نم ی تاوان قلب شکسته   خورهیم

کرده که   ریی روز تغ 12-10تو   ی ک من؛خاک...��. شهیم  یروز 12_10...سحر؛امممم فکرکنم ؟؟یهنوزم همون  ی گ یکه م مید یند 

  می بر ی آماده ا ی م،کی بحثا بگذر نیها،اصال از ا یشد  چ یتوام پ می کرد  یغلط  هیبابا حاالما  یمن بکنم؟...سحر؛ا 

...من؛باشه پس  کنمیپس شب خبرت م  ی من هستم...سحر؛اوک نیهر وقت قرار گذاشت دونمی....من؛نمرون؟یب

تو   مصب،عنال یستیخونه ن یچه خبر؟ه نیکردم که ساالد درست کنه گفتم؛سرش  نی...رفتم و کمک سرش یفعال...سحر؛فعالبا

تازه   دهههههی...من؛من تو خونه حوصلم پوکندتیسرکار باشم،عههه کوفت عن تو شغله آ د یبا د یببخش ن؛خبیشغلت...سرش 

  ی خوای کنم؟اصال م کاریچ ن؛خبی...سرش یه ی بترک یتوخونه ا  ستمی که من ن  میوقت ی تسیمن خونم تو ن یوقت  رم یدانشگاهم م

چرا   ی آر یگفتم:آر ی ذوق کردم و از خوشحال نیحرف سرش  نی...من به شدت از ابازار؟؟؟؟فردا ببرمت پارک و کافه و رستوران و 

  م یخونه که باهم بر ام یپس من ظهر م ن؛باشهیصبح دارم فردا...سرش  می..من؛فقط دوتا؟یکالس دار  ین؛ک ی...سرش م؟؟یبر ی که نه ک

آخ   رفتمیم نیرفتن فردا باسرش   رونی ب ی برا تالش بود اخرش بعد از دوهفته  ی تودلم عروس  ی...من از خوشحالمی بزن یدور   هی

 جووووون 
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آخه   ضی مر سم ی...خواستم بنو؟یناشناسه؛سالم خوب دم یواسم اومده نگاه کردم د  امیپ ه ی دم یتم تو اتاقم دبعد از شام رف شب

  نویبده بدونم اونه مامان وبابا منو سرش  امیاپیزنگ زد  گه یبعد گفتم وللش شماره رو ثبت کردم که اگر دوباره د یبتوچه؟مگه دکتر 

..مامان؛حدس  ه؟ی من؛درچه مورد م یدارررر م یخبر خوب دار ه یکه گفتن  ه یچ جراما م ینیبب م یصدا کردن...رفت

دارم من ماشااهلل تون   ی عاقل یچه دخترا  یی...بابا؛خدان؟؟ید ی...مامان؛نه بابا...من؛کادوبرامون خرم؟؟یمهمون ن؛فرداشبی...سرش نیبزن

و چهارشنبه حرکت   م یگردیه روزه  و برمدوس  مالش  م یریهفته م گم،آخریخودم م نینگفت گهید  یزایتا چ ستیباشه نه اونم ن

...مامان گفت؛عمو وعمت  ان؟یم  قایدق  ایزدم و گفتم؛آخ جون حاال ک غی...جگههههیتو افق د رفتم یداشتم م ی ..از خوشحالمیکنیم

و بابا گفت    کنهیمصدا داره ذوق  ی اون ب دمیکردم د نیبه سرش  ینگاه ی سکته زدم از خوشحال گهید  یبابچه ها..وااااااا ناهمشونیا

تو اتاق   میرفت نیباشه حاضر شدنتون...منو سرش 90  قهیهاااا نه دق د یخانوم اماده باش  نیکه سروه و سرش   میاالن گفت  نیکه؛از هم

اماده   لهیاالن از ذوق وس  نینگا توروخدا هم میرو آماده کرد یی زایچ هی  یو تا حدود   می که قراربود گفت یلیو درمورد وسا نیسرش 
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البته من   می وجنگل بود   ایعاشقه شمالو در نیسرش  ن؟؟منویشد یخوشحال نم م یشماهم بود ییم؟؟خدایهست یک  گه ید ما  میکنیم

  نمیبه همه گفتم و رفتم که بخوابم و فکر کنم بب یر یاز من عاشقه جنگل بود شب بخ شتریب نیکمتر عاشقه جنگل بودم و سرش 

 عالمه فکر خوابم برد  ه یبکنم...و بعد از  کارایببرم چ ایچ قا یدق
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  هیدوسش دارم.برداشتم؛الو به بههههه سام ییی لیبرادره هلن و سلن مثل برادرمه خ هی سام دمیشدم د  داریب میگوش  یبا صدا صبح

بههههه به خواهر خوشگله   ؛بهیو هلن خوبن؟خانواده خوبن؟...سام ؟سلنیما ردشد  ی خودمون چه خبر؟چه عجب از روشماره 

؟؟داداشم   ام ین شهی..من؛مگه م؟؟؟یایهمه خوبن.سالم دارن خدمتت.شمال که م  چرا؟؟آره گه یمعرفت بودم تو د ی خودم من ب

برو به کارات برس تا فردا    ی...من؛آره داداش کار دارن؟یچه خبر؟همه خوب گه یتوووو..د ی دلم  زهی؛عزیباشه و من نباشم؟؟...سام

  نیبرسم و به دانشگاهم که تا فردا همچ کارام پاشم برم به   یییییخدانگهدار..هععععععع نمت یبیتو منم م  ی؛فدای...سامنمتیبیم

برگشتم خونه بعد از  12ی بازار بعد از صبحانه آماده رفتن به دانشگاه شدم رفتم و حدودا میبر نیامروزم با سرش  د ینمونده با ی وقت

کردم و    می تنظ م یون3یو ساعتو رو  رون ی ب مینره باهم قرار بر  ادش یکردم که  ی ادآوری نیچرت زدم و به سرش  هی ناهار رفتم 

به ساعت انداختم   یاههههه نگاه یبد  ی دعواکردم اونم چه دعوا  دمی بود خواب د یچه خوابه بد  ی وا دم ی...از خواب پردمیخواب

  واش یو احوالمو بهم زد   دمیند  ی بخوابم چون اصال خوابه خوب شه یاوصاف نم ن یبا ا دم ید  دمیکه تمرگ  ستیساعت ن می کال ن دمید

گفت؛سروه تو که   نیسرش  شدم یاما داشتم حاضر م 4مونده بود به ساعت ی لیوجود که خ نیشدن با ا  حاضرشروع کردم به  واش ی

بگه   ستین  یکی م یبرگشت د یعالمههههه خر ه ی با  می بازار..رفت م یزودتر بر کمی شه ینم دارشدمیب گهی د ی ...من؛آره ول؟یخواب بود 

  ی درمان د یخب من به خر  ی ن؟؟؟ولیریگ ی م نجایا نیضیمر گهید نیخرب  نیخوایم گه یشمال اونجا هم به عالمه د نیر یشما فردا م

  ی روسر هی  یر یبگ  زش ییشال پا م یبهم خوش گذشته بود رفت نیبا سرش  یل یچون خ رون یداشتم از فکر ظهر کال اومدم ب اجیاحت

کمربندم    هی داره   یرم باکالسو چ یچه کمر بندا دمیپول خوشم اومد د فیک  هی خوشگل بود من از  ی ل یخ میهم واسه مامان گرفت

..خالصه جونم براتون بگه واسه فرداهم  میها هم بود یکیابن   ادیبه  د یخر م یرفتیعادتمون بود هرکدوم م شهیهم م ید یواسه بابا خر

 مینباش  کاریعالمه هله و هوله گرفتم که توراه ب ه ین رفتم م م یکردیچون صبح زود حرکت م میخوراک و پوشاک هم گرفت یکل
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سه روز کمه سروه..گفتم؛بابا  ی واسه فردا؟گفت؛آره بابا از ذوق دوروزه خوابم نبرده ول ی زنگ زدم به هلن و گفتم هلن آماده ا شب

  می ...هلن؛آره حاال خوبه ما رفتمینرفت شتری تهران ب هی مردم تابستونم که   یکاریهست منکه تو خونه از ب نم یشاکر باشه خوبه هم

  ی ادیزره ز گهیهلن د خواستمیجمع نکرده بودم م  لمویجمع کن)دراصل خودم وسا لتوینشم برو وسا حمت مشهد...من؛آره..هلن مزا

درچه   نمی زنگم زدم به آتنا بب ه ی هامو آماده کردم و  له ی...خب وس نمتیبیصبح م زمیعز دگفت؛باشهیرو فهم هی نزنه(اونم که قض

اومدکه گفت؛سالم برسون به سروه   ا یآر یصدا دم یکه د می کردیم  یخداحافظ م یبود داشت لیحاله که اونم درحال آماده کردن وسا

  گفتمیبهش م اوردم یالبته منم کم نم ی س  ی س  گفتیبه من م  شیتادوروز پ  نیجان؟؟؟ا سروه  به  برسون  ؟؟؟سالم ��جان..من

حاال اون داره   م یکردیو دعوام  مینداختیباهم کل م شهیهم دونستنیهمه م میبود  ر یکارد وپن  ای.. حاال شدم سروه جان منو آریآر

مشکوک شده واال...بعدآتنا  ییجورا هیرو   ایدوسه روزو باآر  نیرفتاراشو خدارحم کنه ا نیا کنمینم رسونه؟درک یبه من سالم م

اومد واسم دوباره همون ناشناسه بود   ام یپ هی تو ساک که  ذاشتمیم نوشتموی که رمانمو توش م ی داشتم دفتره خاطرات و اون دفتر

  ی لیمزاحمه چون خ نیپزشک بود ا نکهیحذف کردم مثل ا امشوی.. پرنی ...واه مردم درگ؟یخوب رمیبود؛سالم عز نوشته ندفعهیا

شدم و نگاه ساعت کردم   الش یخیوب ره ی د دمیکه د ه یچک کردن خوب بودن و نبودن من داشت...خواستم زنگ بزنم به بق  در  یسع

  یبابا شنهادهیپ ن یا ادیبدم از صبح م  میکرد یکاش غروب حرکت م میکرد یحرکت م6و 5بود ماساعت1خااااک توسرم ساعت دمید

  یچه شکل6و5شم اصال دوستان ساعت داریبتونم ب6و 5ساعت دونمی م  د یمن بع  یبوده ول شهیخودم م یکه همون عمورضا ایآر

 اما محالههههه هی مثل بق داشمیب  بتونم بلکه بخوابم که برم  خب..��دم یند  منم �😂�ن؟؟؟ید یهست؟؟شماند 
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  گهههههیوگفت؛سروه پاشو د د یپتورو از روم کش نیبود سرش  یمن انگار اسباب کش یخانواده   نیا کردنیچقدر سرو صدا م اهههه

  و یکوتاهه صورت نیآست  هیباران ه ی یبافت مشک هی بااالجبار دل از رخت خواب کندم و رفتم حاضر شدم  شه یم  رید  یتا اماده ش 

تا کمرخواب بودم ها اصال    یبود ول یکه مشککفشامم   دمیپوش  یو مشک ی صورت لو شا  یهم کردم روش و شلوار مشک یمشک

برداشتم خوردم   نتیاز تو کاب ک یک  هی و رفتم  ه ی گفتم به بق ر یاز اتاق وصبح بخ رون ی چطور اماده شدم گشنم بود رفتم ب دونمینم

وزدم  aux نی بود که من  تا نشستم تو ماش  3ما  مزدا نیماش  م یتوجعبه جا کرد المونو یرفع شد ساکو وسا م یاز گشنگ  کمی شیآخ

چند جفت دست   یبا تکون تکونا  دمیهاااااااگرفتم خواب ی چه بستن ی)جذاب( و گذاشتم و چشمامو بستم ول ن یوآهنگ فرزاد فرز

تو   کردیدستشو م ی کی کردن یم  تمیاومده بودن روسره منه بدبختو اذ ی و روش  ی سلن و هلن و آت نارویا اااااخدایچشمامو باز کردم 

قوم   نا یا تیجمع ون یل یم85میشد   ایخداااا ما با ک ایتو گوشم  کردیموهاشو فرو م گه ید  یکی داد یقلقکم م یک یچشمم اون 

شدم و رفتم که   ادهیپ نی...آخرش ولم کردن به زور و مراسم ماچ و بوس شد از ماش یاز نوع وحش واننیآدمن اخه ح ی ک نیالظالم

وچه خبره خب عمورضا که دوتا بچه داره   ه ی ک ی بچه  یبگم ک د یتاعمه که حاال بزار2و  عمودارم تا2کنم من یاحوال پرس  ه یبا بق

از عمه هام زهره   یکی..و حاال عمه  داس یدختر داره اسمش روشاس و زنش هم اسمش آ  هی..عموحسام می وآتنا اسمه زنش مر ایآر

من مخففشون    یوهلناوسامان بچه هاش ول سلناعمم  یکی نیومهراد هست.وا  الدی هست و اسمه شوهرش عماد وبچه هاش م

  مرویاه اههههه همه ن می سفره خونه صبحونه بخور م یکردم ورفت  ی کردم واسمه شوهرش محمده.خب باهمشون احوال پرس 

به   ی اونم چ شهیدادم از تخم مرغ حالم بد م ح یتوت رو ترج ی و مربا یمصنوع  ی اونوقت من کره  خواستنیتخم مرغ م سیوسوس 

خدارو شکر    م یخودش شد وراه افتاد نیسوار ماش  ی و هرک م یو خنده صبحانه روخورد یبدتر باشوخ گه ید  یبخور  بحانه عنوان ص

  م ینداره واسه ناهار که زد بیع نیتو دوتا ماش   میشد یم م یدخترا وپسرا تقس م یکردیم  یکاش جا عوض  ی ا ومد ی خوابم نم گه یاالن د

  یچ  دونمیبود اسمشو نم ی باحال وخنده دار لمیچه ف یواااااا  می دار نگاه کن خنده  لم یف ایگفت؛سروه ب   نیسرش  میشیم  میکنار تقس

 ��نباش بود  یبودفکرکنم خجالت
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هم تعارف   ه ی بودم به بق دهیخر زیچ نقدرررریا رونیبودمو اوردم ب دهیهله هوله خر یبرداشتم و هرچ فمو ی که تموم شد ک  لمیف

  دمیپشت سرمون بود د یک  نیماش  نمیبه پشت سر انداختم بب  ینگاه دم یترکیداشتم م   گهید یکردم اونقدر خوردم که نگو وا 

نمک   ی داره تو ال یم وعمو حسا می بود نیتا ماش 5فرمون پشت فرمون بود و کال  شتپ ایعمو رضا پشت سرمون بود که آر نیماش 

جا آروم و قرار ندارم   ه یمن اصال  نیماش  ی کالفه شدم تو گه ید اااایعنیاز فبل گفته اونجا رو مرتب کنن  ن یآبرود بخاطر هم

به   میرفت  م یکرد د ییاونطرفشم مسجده ماهم تا م یبخون مینماز ه یواسه ناهار کنار بزنم که  نجایخواستم حرف بزنم که بابا گفت:ا

که توش   زای آو ن یعالمه گل و گلدون و از ا هی بودهااااا دمه درش   ی عجب رستوران نجارویکردن ا د ییاوناهم تا م یهم گفت ه یبق

به بدنم دادم و رفتم سراغ   یکش و قوس  ه ی و   نییپا میرفت  یبود خوشمان امدبس یجالب  وباحال یجا  ییبود خدا زارن یگلدون م

  می شروع کرد  شنیجمع م یدخترا که وقت   ی و طبق معمول همه   مینبالم اومد دوباره سالم کردد نمیو سرش  ی سلن و هلن و روش 

بود   ی حالت پله ا هی  ی ام رو ه یبق  سادم یبود من رفتم اون اول وا شونیهنرم قاط یی جورا ه ی مثال   ��گه یبه عکس انداختن از هم د

  و یاومد گوش  ایآر دم یزدم خواستم عکس بندازم که د ی سلف ی رو نویو دورب  نیروبه بچه ها گفتم اماده ا نسشتن و من سرپا بودم

  نیباورکن کردمیم نگاه  حرکاتش به  داشتم  باتعجب�😳�ی لبخند زد حاال من چ  هی شونم و  ی ازم گرفت و دستشو انداخت رو

 ا برعکسیاون بوده من نبودم و ایتاحاال  می عکس نبود ه ی  یتو  ایمن و ار
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فقط   یلبخند  چیبدون ه ن یبه لنز دورب کردمیمن مثل بز فقط نگاه م فتن ی ام ب هی که بق م یسادیوا یحالت  هی گرفتو   ویگوش   خالصه

نکبت مگه   شعورهیب ی دستشو از دور گردنم برداشت پسره  ایگرفته شدن عکس اومدو الحمدهلل ار یصدا د یباریتعجب از چشمام م

عالمه عکس  انداختن از  هی به جمعمون اضافه شدن وبعداز  یو مهراد و سام الد یهم م  ش بعد  ؟خالصهیخودت خواهر و مادرندار

که مامانو باباهامون نشسته بودن خب   ییزا یبه سمت م م یبه داخل رستوران هجوم برد یمختلف گشنمون شد و همگ   هی هزار زاو

فقط من کو   گهی د ی زایام جوجه و چ هی بق  وهم جوجه  نیسفارش دادم و سرش  ده یسفارش بدم؟؟آهان کوب یمنو رو اوردن من چ

بود   اینگاه آر هی نیسنگ نه اقا موقع غذا خوردن هم بازهم  ایداشته باشم  نا یبا ا ی تفاوت ه ی د یحساب بازهم من با نیسفارشم با ا دهیب

نگاه   نیب نی که ا م یتداش  د ید  گهیهمد  یزا یبود که قشنگ به م ی اونطرف تر ازما نسشته بودن اما طور ز یم ه یکه کوفتم کرد اوتا 
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لحظه هم   هی منم تا اخر غذا   کنهیراجع به من م یچه فکر  یخاک توسرم االن سام ی هم به ما اضافه شد واااا رک یز  هیسام یها

 داشته باشه از من  یبد  دگاههی مثل برادرمه دوست ندارم د  ی چون سام شدم یسرمو بلند نکردم از خجالت داشتم آب م
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بخوابم سرمو   د ینداره با دهیمونده بود فا گهیساعت د 4-3م؟تازهید یرس یاههههه مگه م  م یو راه افتاد می استراحت کرد کمیناهار  بعد 

  قایدق کردم یوقتاهم خروپف م یلی و خ برد یخوابم م  نیماش   یتو شه یو خروپفم به هوارفت هم  یصندل ی پشت یگذاشتم رو 

و بعدش   شمیسروهههه..من توخواب بودم؛باشه باشه االن پام مید یپاشو رس  ان؛سروه مام..��ادیخروپف از کجا م  نیا دونمینم

عههههه خاک   دمیچه مدت ازخواب پاشدم د دونم یمن بازم خوابم برد بعد از نم ی بخواب..ول الی بهم گفت؛پاشو برو تو و نیسرش 

پارک   نایهمه ماش  دم ینگاه کردم د دمی وابخاک برسرم  ابروم رفت چقدرررخ ی واااا ال یو  اطیح یبودم تو  نیماش  ی عالم من تو

  دمیرفتم تو باسالم و صلوات د  ال یو  اس یخوبه کنار در الی و ی سرو وضعمو درست کردم که برم تو کمیشدم و   اده یپ نیشدن از ماش 

وجوابه   نبا تعجب بهم نگاه کرد  ی...وحاال همگ یگفتم ؛سالم به همگ  هی درحال انجام کار  نکهیا ای افتاده   یگوشه ا  ای ی هر کس

باال   یدادم دخترا نبودن احتماال رفتن اتاقا  لشیتحو حیمللبخند    کی..ومن یدارشد یبابام گفت؛چه عجب ب ی سالممو دادن وحت

واسه اومدن ما اماده کرده بودن سه تا اتاق سمت راست    ویبود که خدارو شکر همه چ نییدونه اتاقم پا  هی تا اتاق داشت 5رفتم باال  

درو باز کردم از سمت   ن یداشت خب رفتم اول یبهداشت سم یسرو نمییالبته پا یبهداشت سیتهم سرو ون دوتاهم سمت چپ و ا

کس    چیتوش بود و ه لهیدروبازکردم از سمت چپ اونم باز وس  ی کیکس توش نبود بعدرفتم اون  چی توش بود اما ه لیراست وسا

تخت دونفره بود که    هی بههه همه خوابن به سان خرس  به دمیدرارو انتخاب کردم رفتم دره دوم از سمت راست د ی نبود رندوم

و   کارکنم؟؟مامانایخب من حاال تنها چ دنیخواب نیهم روزم ی وآت  نیو هلن...سرش  یبودن سلن و روش  دهیسه تاشون روش خواب

  نیبا ا گمی م دابهشحاال بع یول  یبرو نبودم بخاطر چشم تو چشم نشدن با سام نییکه منم پا  داربودنیاز پسرا ب ی باباها و بعض

دوسش دارم و    یل یبهش چون خ گمینگاه اماخب م ه یکنه از من بخاطر  ی که برداشت بد   ستین یادم  نیهمچ  یوجود که سام

 نایکردن ا داریواسه ب د یبه ذهنم رس  ثانه یفکره خب ه یآهان  رفت یحوصلم سرم  ی نجوریمثل بدادرمه... خو ا
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اب بود که متاسفانه گرم بود و به   یبتر  ه ی کردم توش  داش یاتاق بود گشتم دنبال ساک خودم که پ نیدخترا تو ا له یوسا چون

به پله   دمیرس   نییپا رفتم ی م واش ی واش یدره اتاقو باز کردم  و    واش یو گذاشتمو  و  ی الزم داشتم پاشدم بتر خیاب  ومد یکارم نم

بابامو عمو رضا و عمو حسامو و دوتاشوهرعمه هام پسرا کوشن   نجانیعههههه فقط مردا ا دم یفتم دن رییدوتا از پله هارو پا یکیها 

رفتم تو     زننیکه مادران و دارن باهم حرف م دمیفهم  ادیپچ پچ م یصدا دم ید ی نییرفتم دره اتاقه پا ستنیپس؟؟ماماناهم ن

بود و دراوردم خب کارم تموم شد رفتم باال از   خاتوش ی خ که قشنگ یبزرگ اب  ی بتر ه یبه بههه  یییوااا خچال یآشپزخونه و از تو 

  دمی از سمت چپو باز کردم که د  ی و باز کردم که نبودن بعد دره اول یپله ها که دنبال پسرا بگردم دره سمت راست اول 

که رو تخت خواب    الدمید مهراد وم بو ده یخواب ن یدومتر دهنش باز بود و روزم  ایآر ی همه خوابن اونم عجب خواب ناهاشووونیا

بود   ده یهم که رومبل دراز کش ی سام �😂😂�رو  گه یبودن  خاک توسرتون انگار عاشق و معشوق بودن بغل کرده بودن هم د

پسرارو هم   گاههیخب جا نییپا فتادی م ی تکون زرت هی با ایعنیافتاده بود  نییمبل پا ی پاش کامل از رو هی دست و  ه یمثال اما 

  ع یخدارو شکر شارژداره سر دمیدراوردم د  فمی از تو ک کرمو یاهان اسپ ختمیفعال برم سراغ دخترا رفتم و نشستم نقشه ر  مداکردیپ

ذره که گوش کردم ازش داشتم سکته   هی اااااخدایدانلودش کردم  عایترسناک وسر  غ یج ی نت و روشن کردم و سرچ کردم صدا

گذاشتم و زدم رو استپ تا   کریاسپ با آهنگو  بلوتوث  با ��کنه رحم  نایترسناک بود خدابه ا غاش یصداش و ج نقدر یا زدم یم

  اد یز کرویاسپ یبازکردم و شروع صدا ویخب دره بتر ارمیو با سالم و صلوات پاشدم که بالهاسرشون ب  ارمیالزمو بدست ب ه یامادگ

  زدنیم غ یاونام ج زدمیم  غی بود واسه خوش من ج یاوضاع ه ی ااااایعنیروشون  رختم یم  خیو اب  زدم یم  غی کردم و خودمم باهاش ج

اب شده بودن و   سیخ ی کهههههه حد نداشت سلن و هلن و روش  دمی خند  نقدریا��حنجرش پاره شد  گهیهم که د  کرهیاسپ

  غو یاون وسط ج هویبودن هم  دهیخواب نیکه زم  ی وآت  نیاز خنده سرش  دم یبر یییوااااا  زدنیم غ یو ج  کردنیمنگا نگام م  نیمثل ا

  نیا گه یبود که د دهیخنده دار و ترس  افشونیق نقدر یا نایبه ا دنیجانانه زدن رو تخت و چسب ی  رجهیش  ه یجاغ کردنا پاشدن و  

 که...  نی رو زم نشستم یآخراداشتم م
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چشم به هم زدن رفتم   ه یپاشدم و در عیمنم که درحال نشستن بودم سر  ادیو پاشد که ب کشتم یزد وگفت؛ سروه م غیج نیسرش 

  غ یبود درو بستمو بعدش قفلش کردم و  گذاشتم اونا به ج اورده ی درش ن   یقده در بود و کس د ی از اتاق و چون قبال کل رون یب

مونده بودوارد قبل از وارد شدن به اتاق   یباق گهیشده بودو به نصف د یخال ی اتاق پسرا نصف اب بتر ی زدنشون ادامه بدن رفتم تو 

اول گذاشتم   کرواز یاپ یالزم  صدا یو وبعد از امادگ اوردم یداشتم بال درم ی دره و از خوشحال  یرو  دش یکل  نمیکه عهههه ا دمید

هنوز به همون متراژ دهنش باز   ایرت آرخاک توس  محالت استپ و وارد اتاق شد  ی از قبل بودصداش و گذاشتمش رو ادتر یز ی ول

گفتم و   یبسم الله  ه ی ��فتاد ی فوت از روتخت م هی با  ی سام گهیتفاوت که د نیبودن با ا دهیبود همه همونطور مثل قبل خواب

رومبل و بعدش    از نییانداختم پا ویکردم اونم و بعد سام ی کردم هم صدارو پل  یرو روش خال ی و همزمان هم بتر ایرفتم سراغ آر 

  غ یزدن اونا ج  غ یکه از دخترا بدتر بودن واسه ج  نایقران ا ای یواااااااااااااااا ��ی زدم اونم بطور فراصورت  غ ی مهراد ج الو ی کنار گوش م

 د یاب تو دهنشو پاش  میمستق د یصداهاروشن یکه پره تو دهنش اب کرده بودم و وقت   ایشدم از خنده آر د یخدا شه یییی ا غ یمن ج

  دمیسروه بخدااااا و منم د کشمتیداد زد م ایچه خبره اخرش ار نجای ا نینیبب نیستیشما ن اااایعنی  �😂😂😂�ی مرو سا

  ناینداره ا بیبهم حرف زدن که حدنداشت ع نقدری هم قفل کردم هم دخترا و هم پسرا ا نایا ی هواپسه پا به فرار گذاشتم و درو رو

 �😁�گه یکنن د غ یج غ یمجبورن ج رسهیکه فعال دستشون به من نم
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و راه   دمیشال پوش  ه ی ��ییتنها ایبرسه رفتم که برم لب در نییصداشون به پا ی لینبود که خ یخدارو شکر طور نییرفتم پا منم

هوام که خنکه   ده یم ی چه حال شیگذاشتم و رفتم جلوتر اخ  ایپامو تو در واش ی واش یشدم و  ایدر ک یو نزد  ایافتادم به سمت در

ازشون   ادینم ییصدا چیه گه ید  دمینگران نشه رفتم باال د یگفتم که کس ال یو برگشتم تو و م ساعت اونجا بود م یحدود ن ه ی یلیخ
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قفله دراتاقه دخترا رو باز   یواش یکه  ارنیپدرمو درم ننیبب  منو االن��قبره خودمو با دسته خودم کندم ها   یخداروشکررررر ول

از   ی کی یفرار کنم رفتم تو   د یتا حمله نکردن با دم یکردم و د  زاوناهم با یکردم و فرار کردم با سمت اتاق پسرا و بعدش درو برا 

  ادخداروینم ی کس دم یساعت د مین بعداز ��منو   نهینب ی بود و بزرگ کس یوار یکمدش که د ی برم  تو ع یسراتاقاکه اگه اومدن 

داد جانانه از طرف   ه یروم بعدش هم  ختیکه ر  یخی با اب  غمبریپ ایتخت که خوابم برد ههههههههههه  ی رو دمیشکر دراز کش

  یهم از ترس هم از سرما اههه چرا صورتم چسبناک بود وااااا دمیلرزیکه حدنداشت داشتم م  دمیترس  نقدریا دمیاز خواب پر ایآر

  یل یزدم و گفتم خ غی نفر ؟؟ج ه یاخه چند نفر به  شعورااااایب دنیخند یاب قند ربخته بودن روم همه شون تو اتاق بودن و به من م 

سلن گفت؛عهههه   دم یکه د  هی نامرد ی نطوریا ن یادیم شما زنفر  ه یکردم بعدشم من   یمن باشما شوخ  شعورا یکردم بسه ب ط خب غل

که حقت بود منم زبونمو    اریدر ن یباز  بم یننه من غر ی کرد ت یمارو اذ  یهمه   ی ول  ینفر  هی تو  هی نامرد ینطور یا یتا ک ی از ک

بعدبدجور از نوک   هی کردم انشااهلل سر  تتونیو اذ د ید یترس   یباشه هر چ اللتون دراوردم و اداشو دراوردم گفتم؛حقتون بود ح 

 ارم یدماغتون درم
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حرف منم چون   نیو همه موافقت کردن با ا ا یلب در می مهراد گفت؛بر  ی ه بازمسخر  کمی...خالصه بعد از د ید م یگفت؛خواه الد یم

ضدحال زدن و بنده هم موافقت خودمو اعالم کردم وهمه باهم   شهیم  ی نطوریا دم یقبلش رفته بودم خواستم مخالفت کنم که د

مشت آب    هی من رفتم و  می اب بود یو ما دختراهم تا زانو تو ایدر یشناکنن  تو  هسرد رفتن ک  یهوا  نیا ی پسرا که تو میرفت

خودم   عی و سر و یسام ش یپسراهم اضافه شدن و من رفتم پ نیب ن یشروع شد  درا یبود که اب باز نجایو از ا  یتو صورت آت  ختمیر

  الدوی گروه و م  ه یهم تو نیسرش و   یگروه رفتن روش  ه ی تو ایشدن آتنا و آر یهم گروه دونفر  هی گروه اعالم کردم اون بق ه ی  ویو سام

  ی باز نقدری ا گه یکه نگو د  میدرآورد یمسخره باز  نقدریا یکه نگم براتون منو سام ی وا  گهیگروه د   ه ی  یسلن و مهراد و هلنم تو

بود حال   خسته آب چون تنو بدنم  ری زرت با سر رفتم  ز هو یتو مشتم که  زمیجا اومدم آب بر هی کرده بودم خسته شده بودم 

اومد که گفت؛نههههه سروهههههه  ایآر  ی صدا هوی ی واااا شدم ینداشتم خودمو بکشم باال و شناهم بلد نبودم که داشتم خفه م

چشمامو باز کردم و سرمو تکون دادم   ؟منمیچنان داد زد و بعدش اومد منو از تو آب برداشتو بغلم کردو درگوشم گفت سروه خوب

قابل درک نبود   ی حجم از نگران نیاما ا زدینگاهش موج م یتو  ینگران یییی لی خ دادیداشت آزارم م ایرنگاه گنگ آ نیبازهم ا
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که    یبهشاضافه شده انشااهلل اون جور ی زیچ ه ی  ستیقبل ن یایاون آر یچشما گهیچشما د نینگاهاش عذاب آور شده برام ا

  نیو گفت؛آره فکر کنم خوبه...سرش   نویا منو گذاشت رو زمی..آر؟ینباشه..همه اومدن دورم و گفتن؛سروه چت شد؟خوب کنمیفکرم

که    یدفعه سام ه یخوبم... یعنیخوبم  گمی ؟میدکتر؟..من؛نه بابا دکتر واسه چ م یبر ی خوایگفت؛سروه مطمئن باشم حالت خوبه؟م

من    یسام هی چه حرف نیواومدو بغلم کرد..من؛ا یما من حواسم بهت نبود خواهر ا یتو فکر بود گفت؛شرمندم تو تو گروه من بود 

معلوم نبود    ی اگه تو نبود ایگفتم؛ممنونم آر  اویمنم روکردم سمت آر کرد یمارو نگاه م  ی جور ه ی ایو آر  بودمی مواظب خودم م د یبا

خرس گنده پاشو خودتو   گه یادم و گفتم:خب دهل د و یانگار ناراحت بود..سام بیجورا ه یو  کنم ی..گفت؛خواهش مشدمیم یاالن چ

 ی شینم ی وقت جد   چیگفت؛سروه تو جون به جونت کنن ه  ی باخنده گفتم..سام نارو یا یبود منو بکش  ک یجمع کن نزد
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به بههه بساط جوجه کباب به   مید یو د م یشب شد..رفت گه ید م یهم گفتن آره بر هی تو؟؟؟بق م یبر گه یخب د  شم یکه نم گفتم؛نه 

به   د یتو باام م یآره..رفت ی و همه گفتن:واااا  م یجون کمکشون نکرد کننی راهه..بلندروبه بچه ها گفتم؛ االن باباهاومامانا پوستمونو م

نفر  10گفت:به بهههه ما چشممون به شما  ردستشیکفگ  ه یعمه زهره با  م ینداشته باشه که هنوز وارد نشد  مونیخدا که کسب کار

تا با   میبه حرفش گوش کرد  ع یزووود و ماهم سر  د یکن م یو دخترا هم کارو رو تقس  د یکنیاالن کبابو آماده م نیافتاد پسرا هم

و    یرفت سس درست کنه و روش  یهم ساالد کردن آت لن و ه نیدنبالمون من رفتم ظرفارو آماده کردم و سرش   فتادهین  ریکفگ 

  م یبه گوش  ی سر ه یاتاق باال که  ی من تموم شد و رفتم تو ی احتماال  خب کارا نداختنیبودن البته اوناهم سفره م کار یسلن فعال ب

داده که   ام یپ احمهعهههه باز همون مز  دمیواسم رفتم باالو د  ار یگفت سروه دستت طال شارژره منم تو ساکمه ب ی بزنم که سام

به   یانداختم که ماله قبل از رفتن همگ  امی به ساعت فرستاده شدن پ یکارکنم؟نگاهیچ نیمن از دست ا ی بدبخت ی ا ؟ یم خوبسال

منم    خوردیکه داشت شماره مزاحمه بوق م ن یهمون ح ارم یب ویبود شمارشو گرفتم و وارد اتاق پسرا شدم که شارژر سام ایدر

  ادیاز ساکا صداش م ی کی ی از تو دم یخوب که گوش کردم د ادیم  یفی ضع ی  برهیو ی صدا هی  دمیکه د ی سام فیگشتم دنبال ک 

کردم داشت زنگ   داش یگشتم توش که پ ی درشو باز کردم و دتبال گوش  لرزه یداره م  شون یکی دمیدست زدم به همشون که د

  یگوش  یرو  ی به شماره  نگاه هی قطع شد  هم  هی گوش  ی صدا دمیکه د ادیخودمو قطع کردم که صداش ن ه یاومدم گوش  خورد یم

داره   ی گوش  نی صاحب ا ی عنی ؟ یچ یعنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟یییییییییییپاسخ مونده چ یمنه که ب ی شماره  نیعههههه ا دم یانداختم که د
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فو  ی ک نیآشناس من ا کمیکه  دم یانداختم د فیبه ک یماله کدوم از پسرابود؟؟نگاه  یگوش   نیا شهیباورم نم  شه؟؟؟یمزاحم من م

  بشه  من  مزاحم که   داده اجازه  خودش  به چطور شد  داغون اعصابم..��اس یآر  فهیک نیااا نیا هههههههههه ��دم؟؟ ید ی دسته ک

خودمو که االن زنگ زده بودم بهش حذف کردم که   یشماره   بره یو  یزده رو   صدایب ی بزنه رو  ویگوش  نکرده  خنگه که   چقدرم و

گذاشتم سرجاشو   و یگوش  ع یبدبخت شدم سر ومد یپا م یصدا یبزارمش سرجاش..وا تداد اونوق امیوقت شک نکنه بعد که پ  هی

  ی ؟؟تورفتیصدات کردم جواب نداد  یچرا هرچ ؟پسیینجایوارد اتاق شد گفت؛عهههه سروه تو ا یبستم  و پاشدم که سام  پویز

ساکه تو کدومه االن داشتم   دونستمینم اما ارم ی..اوممم آره اومدم شارژتو بیکه صدام زد  دم ییها مثال...من؛عههه نشن یاریشارژر ب

 ؛چرایرفته بود خب..سام ادمیساکه منه؟؟واشاره کرد به ساکش..منم گفتم؛ها؟نه  نیا یدون یتو نم ؛مگهیازت بپرسم..سام ومدمیم

  رفتو ی خود دان ؛باشه ینشده که...سام یز یبود مثل خودم( گفتم؛نعععع چ ز یت ی لیخ یشده؟)سام ی زی ؟چیهست یجور  هیانگار 

اعصابم بدجور   ینشستم تاشام آماده شه ول ه یبق شیو پ نییمنم اومدم...رفتم پا  ؛برویو من گفتم؛من رفتم...سام  ارهیشارژرشو ب

 شه؟ یمزاحم من م ی چ یبرا یچ یعن یآخه  فهمم یرو نم ایکاره آر   نیا ه یبهم واقعا معن ختیر
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فکرنکنم اما مگه   ا یو اصال به کاره آر  گهیسمت د هی کردم ذهنم منحرف کنم به   یوسع  نیسفره بنداز نیایگفت؛دخترا ب مامان

  واش یبه رفتارام  کردنیشک م هی هم وبق شد یهم مسافرته خودم کوفتم م ینطور یچون ا کردم یخودمو م یسع د یبا ی ول شد یم

هست   یخال یجا ه ی فقط   دمیبرگشتم د ی که وقت ارم یو همه نشستن و من رفتم که آب و دوغ و نوشابه ب  میسفره انداخت واش ی

کنم روش ااهههههههههه به اجبار نشستم   ی که دستمه رو خال ییها  ی بتر ی تو  اتیتمام محتو خواستیدلم م اس یآر ش یاونم پ

بهش دادم..دوباره گفت؛اون آبو   وانو یبدون نگاه کردن بهش ل ؟منمید ی م وانویل اگفت؛اون یخوردن آرو شروع کردم به شام   ششیپ

همه   نیاز ا گرفتم یم  شیزحمت؟؟منم که داشتم آت یب  ید یبار گفت؛اون نمکو م نیسوم  یبه من؟ اونم بهش دادم...و برا  ید یم

  دمینم ریگفتم ؛ نخ ی کرد که فوران کنم به تند  ی حرفاش کار نیخراب بود که مزاحمم شده هم ن یمنم که اعصابم از ا  ییپررو

چه   دمی م لهیروسفره به تو وس   امیدارم مثل کش تنبون کش م یه  خورم ی وردار منم مثل تو دارم شام م  یدار  دستخودت  

و مهراد و    یوسام رم یمی:آره م؟؟منیبد  یکسبه   لهیوس  ه ی  یر یمیگفت؛عههه سروه مگه م نیبگو..سرش  گه ید  یکیخبرته؟؟خب به 

نکبت..تاآخر شام   یشد به جهنم دوست داشتم کله شو بکنم پسره   احت از تند حرف زدنم نار ای..آردنیخند یوسط م  نیا الدمیم
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و سلنا قرار شد    نی..وقت سفره جمع کردن شد تند تند ظرفارو جمع کردم سرش زدمینزد چون من مسلسل م یحرف یکس  گهید

رو انجام بدم   نهخو هی  ی کارا ی که ظرفارو بشورن خداروشکر من از ظرف شستن متنفرررررررر بودم متنفر حاضر بودم همه 

من   میمشغول شد   یکدوم به کارتو اتاقمون وهر   می اماظرف نشورم خالصه اونا ظرف شستن و منوهلنا و آتنا و روشا هم رفت

ازش بپرسم حال و احوال   ی نبود احوال ادم یاصال  زمیعز یداده آخ  امی بهم پ ا یدر دم یبرداشتمو نت و روشن کردم که د مویگوش 

مشغول   ینطور یشد و جواب داد هم نی حرفا که آنال ن یشمال و از ا  م یو گفتم که اومد  دمیپرس  احوالشوکرده بود و منم  یپرس 

  نقدریدارن   که ا کار یپسرا چ میاومدن تو بسم اهلل کاش بدون نمیدرزد و پسرا و سلنا و سرش  یکیبودم که   امایدن به پجواب دا

 اد؟؟یاز ما برم  یکمک  نه؟؟؟چهگفتم؛ها چتو  زننیم  ثیخب یمرموز شده و لبخندا  افشونیق
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پسرا   هی و روبه بق م ینگاه کن لم یبدون شما ف ومد یدلمون ن  م یهست یرئوف ی ما چقدر آدما نی؟ببیزنی گفت؛عهه سروه چرا م الد یم

  لمتونی ..هلن گفت؛خب فییمشکوک بودن خدا  یلیگفت؛مگه نه بچه ها؟؟؟اوناهم تند تند گفتن آره آره و سرتکون دادن خ

 . ه؟ی چ ه؟ژانرش یاسمش چ

من ترسناک بود   یبودم قبالاااا واااا دهیداشت اسمشو شن دن یمن د ی  افه یش آنابله و ژانرش ترسناکه..و ق.مهراد گفت؛امممم اسم

  دادینم ونشونیز یو سلنا چ  نیسرش  ی  افهیاز من ندارن اما ق ی دسته کم  دمیو هلن کردم که د   یبه روشاوآت یمنم که ترسو نگاه

هم   ه یبق ن؟؟وی د ینکنه ترس  ه یگفت؛چ ی...ساممید یبهتون خبر م میبرس  جه یما به نت رون ی ب نیبرلحظه  ه یمن گفتم؛باشه خب شما 

  رمینخ م یایو سلنا گفتن؛باشه م نی سرش  می اریکم ب  نایا ی جلو میماهم که نخواست دنیخند یو م نید یگفتن؛آره معلومه ترس 

  ون یزیاز اتاقا که بزرکگتر بود و تلو یک ی ی شد تو رارترسوام ق گنیاگرم نرم که م  ییییواااااا��امیغلط بکنم ب یوا  میترس ینم

بعد   میاریرو ب زا یجور چ ن یتخمه و هله هوله و ا  می داشت پسرا گفتن؛بر ون یزیاتاق آخر از سمت راست اونجا تلو  م یداشت نگا کن

با سالمو   مینشست م یرفت وتاقتو ا   می برد یهمه چ   می عالمه هله هوله هم گرفته بود ه ی م یکرده بود د ی و چون امروز خر  مینیبب  لمیف

بود   یبزرگ یل یاتاقه خ یدو سام  الی ومهراد و م ایبعد روشا بعدآتنا بعد از اونم آر نیصلوات اول سلنا بعدهلنا بعد من بعد سرش 
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  شتره یب جانشیه ی نطوریگفت؛ا  الدویبرقو خاموش کرد م دمیکرد من آب دهنمو با سرو صدا قورت دادم که د  یپل لمو یف الد یم

و هلنارو چنگ   نیو دسته سرش   کردمی دفعه ها باز م ی شروع شد من از همون اول چشمامو بسته بودم  فقط بعض لم یف یاااواا

و    یخون افشیعروسکه ق هویعروسکه رو برداره   اد یترسناکش اونجاکه زنه م  یبود و جاها لم یف یوسطا  گهیخدا د ایفقط  زدم یم

  ه یو منم  نی که درک کن نین یبب د یترسناکه با یییییی ل یچون خ دمینم  حیتوض  گهید  نهترسویو زنه که حاملس و م  شهیترسناک م

کردن نامردا بعد    نقدرمسخرمیا دنیخند یو م  دادنیکه فقط جو م  شعورمیب یشدم پسرا میقا نیجانانه زدم و پشت سرش  غیج

سره جام نشستم بعد از حدودچندساعت که   اد یو دوباره با استرس ز رونیابروم نره از سنگرم اومدم و ب نیاز ا شتریب  نکهیبخاطر ا

پتو   ی خودمو تو برد؟؟چنان ی حاال من مگه از ترس خوابم م می بخواب میتموم شد و قرار شد که بر  لمهیسال گذشت ف  ه یواقعا برام 

و روشا   ناو هل  یاز من ندارن مخصوصا آت  یهم دسته کم هی بته فکرکنم بقبودم از ترس  که راهه نفسم بسته شده بود ال چوندهیپ

  نقدر یبزرگترازما هستن ا نیو سلناو سرش  می هست ی رنج سن ه ی ی چون منو اونا حدودا تو مید یترس یم شتر یب میتربود   کیچون کوچ

 خوندم خوندم و قران ختم کردم که باالخره خوابم برد   هی صلوات فرستادم  و سوره و آ 
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  م یون3برمن هنوز ساعت یوا  دمیساعت چنده د نم یگشتم که بب  میپاشدم از خواب دنبال گوش  ید یبا احساس سردرد شد  اههههه

  ایآب هست  نمیکردم بب  ینگاه هی  داکردم یمسکن پ  فیمسکن بردارم رفتم تو ک هی  فم یگرفتم که برم از تو ک  مویصبحه نور گوش 

عالمه   ه یبعد از  دمیبدجور گرخ دم یکه د  یترسناک  لمیف نیبا ا یاونم چ ارهیبره آب ب یک  یواااا ستینه آب ن دم ینه تواتاق که د

  ز یکه چ فرستادمیو فقط صلوات م نییرفتم پا واش ی واش ی  یزدم و با همون چراغ گوش  ایدست دست کردن آخرش دلو به در 

که   نیدست انداخت دورکمرم وهم  هی  ی کی ارمیب  وانی اومدم برم که ل نکه یو اب برداشتم هم خچالیرفتم در  نمینب یترسناک

منم   شششیدره گوشم گفت؛ه  هویاز ترس که  کردم یدهنم داشتم غش م  ی دستشو گذاشت جلو  یکیبزنم اون  غ یخواستم ج

  یاروم ول  یو باصدا سادم یدررفتم و روبه روش وا  ردستشیاز ز عیحالم بدشد سر خورد یاه اه اههههه نفساش به صورتم م انترس یآر

لبخند زد و گفت؛خب منم اومدم آب بخورم به من چه که تو    هی زهره ترک شدم اونم  یشیجن ظاهر م نیع فتم؛چرا گ  یعصبان

چشه؟؟؟   نی وخواستم برم که راهمو سد کرد..واه بسم اهلل ا  ییلب گفتم واقعا که پررو ریباال انداخت...ز یو شونه ا   ییترسو نقدریا

نگاش کردم که    یقعا سوالوا رفت یداشت رو مخ من دراز و نشست م نیحاال ا د اعصابم از دستش خراب بو ی کاف ی به اندازه 
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عههه من قرصمو نخوردم   دمیکه د رفتم یبود داشتم م ری...واقعا با خودش درگیچیه ی چی...گفت؛هه؟ی ....گفتم؛چزهیگفت؛امممم چ

و بدجور تو فکربود باخنده    نتیداده به کاب  هی که تک  دمیکه برگشتم تو آشپزخونه د  یزاریواسه آدم حواس نم  ایخاک توسرت آر

بهم انداخت و از آشپزخونه رفت   قینگاه عم ه یداشت   ی چه دله پر د یکش  قیآه عم ه ی...؟؟؟ینکنه عاشق شد  ی تو فکرگفتم؛چته 

  یانگاهه گنگش بر نینگاهش گنگ شده اونم فقط ا نقدریچرا ا کنمی دق م  ایآر ینگاها نیمن آخر از دست ا  ییییییواااااا رون یب

 من بود  
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بود که خوابو از چشمام گرفته بود   ایو حاال فکر آر رون ی کوفت کردم و رفتم که بخوابم اما از فکر روح و جن اومده بودم ب قرصمو

کلنجار رفتن باخودم آخرش  ی و به من نگاه کرد؟؟با کل  د یآه کش یاونجور  یعاشق شد  دمیخاک تو سره من چرا ازش پرس 

شدم و روبه    داریراه انداختن که نگووووو چه خبره مگه؟؟؟ازخواب ب ییسرو صدا هی صبح همه 8صبح خوابم برد که ساعت5ساعت

بعد از اونجا  3000و 2000ی کوه ها   میبعد از اونجابر  ن یتله کاب م یبر م یخوایگفت؛م   نیدخترا گفتم؛چه خبره تونه؟؟؟؟سرش  ه یبق

زدم به   یآب  هی از جام بلند شدم و رفتم  یمجبور   مبود ده یاصال نخواب  شبی...منکه دیا ی زی جنگل...به بههه چه برنامه ر م یهم بر

گشاده جوابمو دادن...بابام  ی هم با رو  یشدم و سالم بلند باال گفتم و همگ  یی رایدستو روم و رفتم که صبحانه بخورم وارد پذ 

 .کنمیم  مادهآ رم یبعد صبحانه م یول  دارشدمی..من؛ها؟نه هنوز چون االن از خواب ببابا. یآماده کرد  لتویگفت؛سروه وسا

درآوردم که فقط    فمی کاور از تو ک ه یهمه آمادن وفقط من موندم تند تند  نایکه ا دپی.بابا؛باشه...بعد از صبحانه رفتم تو اتاق د 

  هی دنیدونه هم شنل گذاشتمو وشروع کردم به لباس پوش  ه یو  یلباس راحت کرو یپاور بانک و اسپ ارمیکه الزم دارمو ب ییزایچ

ورفتم که    دمیو کرم هم پوش  ی مشک هیزییشال پا ه ی و   هیکه مشک ناممیو پوت یکرم و مشک هیارانب  ه ی دم یپوش  یمشک ی شلوار ل

  الدیو هلناو م  نیقرار شدکه منو سرش  نیی رفتم پا ه یو خط چشمو و رژگونه و مثل بق ملیزدم و ر  ی رژلب صورت هی کنم  شیآرا

هم گفت   یو سام یسام نیماش   یتو  دمیمن از همون اول پر وشکرخدار  انیب ایو آتنا و سلنا و روشا و مهراد هم با آر   میبر یباسام

 ییشن دمش گرم خدا  م یتقس  خوادیهرجور دلشون م هی و بق اد یکه سروه با من م

 



 به رسم خاطرات 

27 
 

 

 

 ی شهسوار می قلم؛مر به

 maryam_sh_79_نستاگرام؛یا جیپ

 

 26پارت

آهنگو   یکه سام  می نرفت رون یالبیشدن همه سوارشدن و راه افتادن هنوز از درو میو تقس نیدوتا ماش   یمادراهم رفتن تو  پدراو

مهراد    نطوریدادشو واسم داشته و هم ه یحکم  شهیسال از من بزرگتر بود و واقعا هم3ی سام میمثل هم بود ی روشن کرد منو سام

خالصه    هی شده بود وگرنه اون هنوزم مثل برادرمه مثل بق ی نطوری ا دنیچرا جد  دونمینم  یقبال خوب بود ول  ایاما آر الدو یوم

آهنگاو   ستیو رفتم تول نم یو ببauxبده من اون یمن نبودن منم گفتم؛سام ی لیباب م ی عنیخوب نبودن  ی لیخ یسام یآهنگا

و مسخره    میخوند ی هم بودن و باهاش م  سره زاده رو گذاشتم همه شون پشت  م یمحسن ابراه نویرضا بهرام و فرزاد فرز یآهنگا

خنده دار   نقدریکه جلو نشسته بودن ا یالدوسامی خوش بود م ییییلیخ  مید یو خند  م یو گفت م یو دابسمش گرفت  میاورد یدرم یباز

  هی  د یرقصیم ن یریش  یزندگ لمی ف یتو  ی صادق یعل ن یع الدیازخنده م می فتکه دل دردگر اوردن یدرم   یومسخره باز دن یرقصیم

  دمینگاه به پشت سرانداختم د هی  گهید زدمیگاز م ی صندل گه یمن د یروساعدش وااااا زد یم  میکیو   ش یشونیتو پ زدیکف دست م

پدراو مادرا جلوبودن   نیتاماش 2همه چشماشونو بسته بودن نه به اونا نه به ما اول  ا ینشسته بودن و بجزآر لکس یر یهمگ  نایآربا ا

شد من عاشق  زون یلواشکاش آب از لب و لوچه ام آو  یوااا  میخرت و پرت بخر کمی یهمگ  هکنارک  م یزد نایا ایبعد ما بعدآر

پر لواشک و   لونینا ه ی م یو آلوچه بخر یک و ترش لواش  م یگرفتم و بردم که بر نویشدم و دسته سرش  ادهیپ نیبودم از ماش  جاتیترش 

بابا و بهشون لواشک تعارف کردم بابا گفت؛سروه جان    مامانو ش یام اومدن گرفتن رفتم پ هی گرفتم و بق  زایجور چ نیآلوچه و تمرو ا

به   خورمی...من؛نه بابا رودل کجا بود همه شو که فقط من نم؟؟ید یخری ام م گهید ی زایچ شه ینم یهمه رو بخور نیا ی کنیرودل م

همه   میوارد فروشگاه شد  درجانوبا پ  یری بگ  ی خوایم  یچ نم یبب م یبر ا ی..باباگفت:بخرمی ام م گهید یزا یچ رم یم دم،االن یام م ه یبق

عالمه هله هوله گرفتم   هی و رفتم  ��گشتنیم ز یم ز یشلف و قفسه ها داشتن دنبال چ ی اقوام بنده هم اونجا بودن و تا زانو تو ی

هله هوله خوردم که   نقدریو خندمون به راه شد ا  یو شوخ ی و دوباره بساط مسخره باز م یهمه حرکت کرد قهیدوباره بعدچند دق 

از خوردن دست   گهید نم یبخاطر هم گفتی است مر ی کنیحرف بابا که گفت رودل م ادیو خواستم که دوباره بخورم افتادم  دم یترک

 دمیکش
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  ت یکه بل م ی و دخترا و پسرا رفت  میشد   اده یپ مو یپارک کرد نارویداشت ماش  ن یکه تله کاب  ییبه اونجا مید یساعت رس  ک یاز  بعد 

نشستن   یچهار نفر  نایآتناومهراد و روشا ا اویآر- یسلناو هلناو سام-نیو سرش  الد ی منو م م ینشست ینفر3هاش   نیکاب  یتو  میریبگ 

  یمنم که ترس از ارتفاع داشتم  هرچ  دادیتکون م نویهاش شروع شد کاب ی مسخره باز  الدیکه م   نیتو کاب م یهنوز ننشست

اومده واسم از سحر گفته بود   امیدبدم پ گرفتم دست که  مو یشدم و گوش  الشیخیب  نیالتماسش کردم ول کن نبود به خاطر هم

عالمه فحش و   ه یشدم که  نینبود و انال ادمیاصال  سرم خاااااک تو  رونیب م یبر من ما قرار بود آخر هفته بر یشو وااااااا نیکه انال

  ییکه؟؟ منم که خدا  یایم  یا  هیپا شهی بهم گفته بودن و اونا قرارو مدار گذاشته بودن و گفتن سروه تو که هم راه یحرف و بدو ب

و اونا هم   م یزاریم  گهید  رهقرا ه یدادم و گفتم که االن کجام و گفتم که انشااهلل برگردم    امیبهشون پ  نینبود شرمگ  ادم یاصال 

تکون   هی  الدیم هو یکه  زدم یو لبخند م دادمیم امیداشتم پ ی نطوریهم  رونیب م یریقرارشون کنسل کردن و گفتن که بعدا باهم م

امام رضا گفتن منم هول شدم و   ا یو  نی امام حس ایشروع کرد به  الدمیزدو م ی فرا نارنج غی ج هی  نیدادو سرش   نیکاببه  یبد 

بادهن باز   الدی و م  نیزدم که صدام گرفتو سرش  غی ج نقدریکردن ا  الیو واو ون یزدن و ش  غ یچه خبره شروع کردم به ج دونستمینم

 .. م؟؟؟ی...گفتم؛مگه درحال سقوط نبودیدستشو گذاشت دره دهنم و گفت؛چه خبرته؟ کرمون کرد  نیسرش  هوی کردن ینگام م

گرفته   یبود که اشکش درومده بودبا صدا ده یخند  نقدرررریا گه یکه د الدی خنده م ری بهم انداختن و زدن ز ینگاه نیسرش  الدویم

  ییییییییییییییی ....بلندگفتم؛چد یبود اون نقشه کش د الیم  ریگفت؛واال بخدا همش تقص  نی..سرش ن؟؟؟؟یخند یم ی گفم:مرض به چ

رنگم گچ شده بود   کردمیآشغال من ددشتم سکته م یزدم پسره   الدیسرو صورت م و نقشه؟؟؟؟و شروع کردم بامشت و لگد ت

سروه توروخدا    نهیدستت سنگ  ییییی لیخ کنمیکارو نم ن یازا گهیباخنده گفت؛گوه خوردم سروه غلط کردم بامهراد شرمنده د الد یم

  کنم؟؟؟؟ی من سکته م یگ یخنگ نم ی  سره وگفتم؛اهان حاال شد اخه پ دم یکش الد ی دست از زدن م  قهیو بعد چند دق   گهینزن د 

 - گفت

 پررو بود  یی...خدای که سکته نکرد ها!!حاال ی ام توام بزرگش کرد گه ید ؛باشه
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اه  3000و2000  یسمت کوه ها می بعد دوباره راه افتاد م یکوچولو استراحت کرد ه یو  م یشد  ادهیپ نی از تله کاب قهیاز چند دق بعد 

و   ایآر نیتو ماش   می جاهاعوض شدن متاسفانه ما رفت ی سر نیمنکه حوصله ندارم ا  میهم بکن ی کوه نورد گنیاههههه االن البد م

جلو نشست و منه خاک   الدیرو داشت؟؟؟م  ایار ن یا یحوصله   یخداااااااا ک یا  یسام ش یرفتن پ ن بود ایآر نیهم که تو ماش  ییاونا

  کردنیجوره جاشونو بامن عوض نم چی دن و هنشسته بو  گهید نیباشه اخه هلناوسرش  ایراننده که آر   هی توسر رفتم پشت صندل

خدااااااا منم   یخوبه ا نجاینع ه گه یدرهست م نورم ی ا ایخوب ب گمیم  ی کناره در هر چ نیو سرش   نشستیهلنا وسط م شهیهم

  الد ی آهنگو روشن کرد که اهنگاشم مثل خودش چرت بودن فلشمو دراوردم و دادم به م  ایمجبور بودم و نشستم بعد از حرکت آر

زبونم   هیمن اصال اهنگاتو دوست ندارم و   یاهنگارو دوست دارم...منم گفتم؛ول  ن یگفت؛عهههه نکن من ا  ایکه بزنه به ضبط ار

خودم غرق   یآهنگا با خالصه �😂😂�داد یگوش م ی مرد ره یشد اهنگ همش اهنگ پ نامیچرت ا ی واسش دراوردم پسره 

  ویمن سام یبود اصال وقت  ی سرشار از انرژ ی بود اونوقت سام ی انرژ ی و ب لکلس یر یل یخ ایآر ینه به سام  ایخواب شدم نه به آر

   رمیگ یم یخودبه خود ازش انرژ  نمیبیم
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نگاه کردم و گفتم؛اصالنم   هی ...منم پاشدمو نجایچقدر باحاله ا نیشدم که گفت؛سروه سروه پاشو بب داریب نیدست سرش   یتکونا با

همه   دمی د  نویی.منم رفتم پاایتوام ب نیی ذوق من رفتم پا ی تو سرت ب ن؛خاکیاخه کوه باحال بودن داره؟؟؟...سرش  ستیباحال ن

کجا بود فعال خوابم معلوم   داری...منم گفتم:نه بابا ب؟؟؟یدارشد ی ؛به بههه ب گفت ایبه بدناشون آر دن یدارن کش و قوس م

  ارویجوابه آر ادیبدم م ی من از کوه نورد  یییییی...وووااااااایکوه نورد  می بر میخوای خب پس ازخواب پاشو که م ا؛عههههی..آرست؟ین
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دره گوشم گفت؛خوش بود با   یکه سام  ه یبق  ش یم پو رفت  دمیکه آورده بودمو پوش  ییاسپرت و لباسا یندادمو و رفتم که کفشا

به بعد هرجا   ن یگفت؛ناراحت نباش خواهرجانم از ا یناراحت کردم...سام کمی افمویبد بود و ق یلیخ  ینه سام ی ...من؛وااااا؟؟؟یآر

  نیح نی و درهم د یبوس موهامو  یهم رو  یبهم و گفتم؛دمت گررررم،و سام دمیدستامو کوب ی.از خوشحالیا یبا خودم م میرفت

چشه؟تو   ایروزا آر نیا دونمیگفت؛نم  یکرد و رفت سام  یاخم هی دور نموند و  ایآر نیب ز یاز نگاه ت ی حرکت سام ن یبودکه ا

لبخند زد   هی نداخت و گفت؛وللش و باال ا یشونه ا ی رفتارش شدم..و سام ریی چشه آره منم متوجه تغ  دونم ی...من؛ها؟نم؟؟؟یدونینم

و   نیو سرش   ی سام نیرستوران و من نشستم ب یتو  م یرفت یکوهنورد  م ی ناهار و بعد از ناهار بر م یقرار شد که بر  قهیبعد از چند دق

  جه ینت نی که به ا کردم ینشسته بود منو رو آوردن و منم داشتم انتخاب م ی سام یهم روبه رو  ایهم سلناو هلنا و آر ی اونور سام

غذاهارو اوردن و شروع به   یق یانتخاب کردن و بعداز دقا ی زیچ ه یهم هرکدوم  هی انتخاب کنم و بق ی اریکه کباب بخت دمیرس 

  خت یآب برام ر  وانی ل هی ل شد و هو یکرد تو گلوم و بعد شروع کردم به سرفه زدن که سام  ریلحظه غذا گ هی که   میخوردن کرد

  ی نداشت همه وقت ی ا ده یفا خوردمیم آب   یهر چ شدمیداشتم خفه م  گهیسرفه زدم که د نقدری ا یداد دستم آبو خوردم وااااا

دکتر منم با سر اشاره کردم که نه چون    متینگران شدن و گفتن که ببر شهیسرفم قطع نم  کنمیم ی که من هرچ دنید

گوشه از رستوران   ه ینفس بکشم رفتم  تونستمیهم نم قهی دق  کیحالم بد بود اصال  یلیحرف بزنم و از جام پاشدم خ تونستمینم

کردم    یآب خوردم و چند بار آب زدم به صورتم و سع  گهید  کمیوآب سرد کن هم اونجا بود و  ی ابخور هی بود و شارحالت آب ه یکه 

خوب شدم و  برگشتم   قهی بهد از چند دق  کردیو درد م  سوختیگلوم م  دهیچه فا ی ذره حالم بهتر شد ول  هی بکشم که  قینفس عم

نشده بودم دوباره   ی نجوریو منم به زور جواب دادم که خوبم تاحاال تو عمرم ا دن یهمه حالمو پرس  ومد یصدام باالنم گه یاما د

 نتونستم بخورم  یلیخ سوختیچون گلوم م ینشستمو شروع کردم به غذا خوردن ول 
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و    میپهن کرد راندازامونویبزرگ بود ز  ی لیپارک که خ ه ی  یتو  میرفت  می صرف غذا قرار شد که طبق معمول استراحت کن بعد 

  منم.. ��که میها!!!شانس ندار ی مردیم یهلن گفت؛چت شد داشت شمی دخترا هم اومدن پ  هی من نشستمو بق  میگذاشت لمونویوسا

اول   د ی...منم گفتم؛نه با اجازت من بارمیمیتورونخورم که نم ینه من...هلن؛تامن حلوا یی تو  رهیبم د یکه با ی اون مار  گفتم؛زهر

که   ییاونورو اشاره کردبه اونور به جا م یبر ن یای..آتناگفت؛بسهههه خاک توسرتون واسه بحثتون برمیتورو مخش کنم بعد بم یخرما
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بود واسه   یشهرباز ه یانگار  یی جورا ه ی صبا داشت و  ی.اون طرف کشت نیپاش  م یبر وووول ی زدم گفتم؛ ا غی اشاره کرد نگاه کردم و ج

شلوغ بود بعد از دو دور   م یسادیو و تو نوبت وا  مید یخر ت یه رو بلند کردم و باخودم بردم بلبقب  یخودش ومنم که عاشق شهر باز

صبا   یشم من کشت اده یپ ن م د یگفت؛توروخدا بزار د یترس ی م کمیسلنا می کمر بندارو بست مویباال نشست ی اون باال می نوبت ماشد رفت

شروع به   یلبخند زدم که کشت هی و بعد  ترسمی ست ندارم بگو مسرجات بعدشم نگو دو نیبش ریدوست ندارم..گفتم؛عهههه سلنا بگ 

 ینداختیم  نییباال و نگاه به پا رفت یسمت ما م یوقت رفت یتند م یل یخ د یترس ینداشت م  یریسلنا تقص یحرکت کرد وااااااااا

ذره    هی زدم که کالاون  غی ج نقدریمن مثال صدام گرفته بود ا مید یو خند   میزد  غ یج نقدریا ی شیرو م رو یاالن ز یکردیاحساس م

چقدر   یبود  دهیاز من ترس  شتر یاومدن سلنا گفت؛توکه ب نییباحال بود وقت پا یییی لیخ ��قطع شد  ومد یهم که باال م ییصدا

همه موافقت   ی تاب باز  میبر نیایگفت؛ب  نی...سرش ن؟ینزد غ ی تون ج هی ...گفتم؛هرهرهرهر نه که بقدنیخند  همه و  ��ی زد غیج

  هی  ی و سلناوهلناهم رو نیو سرش  میتاب نشست هی  ی تاب بزرگابود منوروشا و آتنا رو نیاز ا میدوتا تاب نشست  یرو   می رفت مو یکرد

مهراد و   قهیدق40-30بعد از  کرد یدرد م یل یبزنم گلوم خ غی ج تونستمی اما من نم هی زدن بق غ یعالمه ج ه یاونجا هم باز  گه یتاب د

منو   یسر ن یا می و حرکت کرد نییپا م یازتاب اومد  یل یم ی ...با بهیکه وقته رفتن و کوهنورد نییپا د یایو باخنده گفت که؛باومد 

  دونمیکه نم ی بهمون خوش گذشت بعداز مدت یلیکه بازم تا مقصد خ ی سام نیماش  یتو  میهلنا دوباره نشست الدوی و م نیسرش 

  ییجورا هی و   نایاز ماش  میشد  ادهیپ یهمگ   م یاصال گذرزمانو حس نکرد مید یخند ی م مو یگفتیو م م یچقدر بود واقعا چون سرگرم بود

رفته با روشا و هلنا گرم   کنه یم  یو آخرش منم روان  ی روان هی روان قا یچرا دق دونم یبود که نم نیبامن سر سنگ  ایاحساس کردم آر

بشنوه   ا یبلند گفتم که آر نو یخوشگل؟و ا یبود وگفتم؛چطور ی که سرش تو گوش   یسام ش یپ رفتمگرفته که مثالمن حرص بخورم 

از خنده   مردمیبودم داشتم م دنیمن که درحال ترک  یییی...واااااا؟؟یعشقم خوبم تو چطور  یهم مثل من بلند گفت؛مرس  یسام

خوشحال   یبودن سام زیهمه ت نی...ومنم از ا؟؟؟یاریحرص آربا رو درب  ی خوایک بهم زدودره گوشم گفت؛مچشم هی هم  یسام

  لیبستن و برداشتن وسا لی...بعد از بارو بند میهروقت راه افتاد ه یچ انیجر گم یبرات م نییشدم حقا که داداشه خودمه گفتم؛بب

 نفر رفت   هی با یهرکس میشروع کرد و یکوهنورد ی ضرور
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گروه    هی  یعمه هاو زنعموها باهم رفتن و بابا وعموها و شوهر عمه هاهم باهم رفتن اونجا جلوتر بودن ماهم که دخترا تو  مامانو

به دخترا   فتادمی ت راه رفتن داشتم از کت و کول مساع2بعد از   می فت یراه م  م یداشت نطور یهم گه یگروه د ه ی  یو پسراهم تو  م یبود

سنگ بزرگ   ه ی ی اوناهم اومدن استراحت کنن من رفتم رو دنیپسراهم که مارو د میاستراحت کن  کمیگفتم و اوناهم گفتن که 

...منم  ؟؟یواسم بگ   ییزایچ ه ی و   میاومد کنارم نشست و گفت که؛قرار بودکه باهم بر ی داشت سام ید یکوه د  نیینشستم که به پا

ناجور   ی فکرا ه یبق  م یایمادوتا باهم م  میبگ  شد یمن گه ید میشد  میداداش آخه همه تقس میاینشد باهم ب گهیگفتم؛آره د

  ی لیخ زهی ...منم گفتم؛چیییییلیکنجکاوم خ  نمیاستراحته بگو بب مینداره حاال که تا بیهم گفت؛آره خواهرم ع ی..سامکردنیم

شده و فقطم   ی بیبه جوره عج کنه یبامن کل کل نم گه یوقته که د یل ی شک کردم خ ایآر ی من به رفتارا کم یفقط  ستین یمهم

شده   بیعج  یلیخ قااااای گفت؛دق یبه رفتاراش؟؟..سام یتوام توجه کرد  خته ی چه مرگشه اعصابمو بهم ر دونمینم هی نطوریبامن ا

  ی زیچ ییتو باهاش دعوا را یاخ نیهست به تو ربط داره ا ی هرچ یچش شده ول نم یدوست دارم بب ی لیچشه و خ دونمیمنم نم

  نیتعجب کرده بودم گفتم؛واه نه ا  یسام یکنه؟؟؟...منم که از سواال  رییتغ نقدر یشه ا ثکه باع  یبهش بزن یز یچ یحرف ای؟ینکرد

اون شب که تو آشپزخونه از    ادیحظه افتادم ل  هی  م یزنیهم باهم حرف نم یل یو خ  میکنیباهم دعوا نم گه ید  ایمدته که من و آر هی

اومدم گفت؛سروه دارم با   رون یاز فکر ب  یبا تکون دست سام قش یو اون حرفش و اون نگاهه عم یگفتم که عاشق شد  دمیپرس  ایآر

  ه یواسه گفتن   ی ...سامزهیسروه امممم چ گمیم ی چیگفت؛ه ی...سام؟؟یگفت یم یچ نجامی...من؛هاااا!!!هم؟؟؟ییکجا  زنمی تو حرف م

  ؟؟یدونی م  یز یچ یگفتم؛سام نیبگه بخاطر هم خواستیم  یچ دونمیمعلوم بود نم  کردیهمش داشت دست دست م یحرف

 ؟؟؟ یبگ  ی خوایم یزیاچی
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شدم و گفتم:عههههه  ی ...عصبان می حرف بزن گهید ز یچ هی درمورده  ایاممم اصال ولش کن سروه ب  دونمینم ی زیگفت؛نه چ یسام

نگام   یبزنه...سام مهیحرفشو نصفه و ن یکه کس  ادیمن بدم م یدون یتو م کنمیخواهش م گهیبگو د یزن یحرف م ی چرا قسط یسام

کردم مثل برادره نداشتت باشم و   ی سع شهیوست دارم و همسلناو هلنا د  یاندازه   به سروه من تورو   ن یبب گم یکرد و گفت؛باشه م

فرق   کمی  ایآر ی ول  گمیم  نویا دهاکهیببخش  شناسمیبگم من مردهستم و هم جنسامو م  خوام یتا چه حد موفق بودم.م دونمینم

خاااااااک  یکه؟؟...وااااااااا  گمیم  یچ یدون یم  ستیقبل ن یایبلکه نگاهشم نسبت به تو نگاه اون آر   یکرده نه تنها از لحاظ رفتار
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  هی .هااا؟؟منظورت چیدروغ باشه گفتم؛موفق بود  دم یو د دم یشن یکمکم کن که هرچ اااااایرفته پس خدا یجلو سام تم یثیبرسرم ح

  ه یر کرده..منم ییحسش نسبت به تو تغ  ایآر نهیا ؟؟؟منظورم یبکش یتو خجالتم بلد   یعنیگفت؛  ی..سامنییسرمو انداختم پا ؟یسام

کرده   رییشونه باال انداختم و گفتم به جهنم که حسش تغ  ه یو  ستمی انداختم خجالتو گذاشتم کنارو گفتم؛نه بلد ن ی گاه به سامن

زدروشونموگفت؛قشنگ معلومه اهل خجالت   ی قبله واسه من و منم مثل برادرم دوسش دارم..سام ی ایهنوز همون آر ایاما آر

تو    میو دوباره رفت  میماهم بلند شد  می فتیراه ب م یصدامون زد که پاش  دسلنایو خند  ی کنیدرستو م  رهکا  نی.آفریستین دنیکش

  هی  همه نازتو ن یبگه ا ستین ی کی کنهیم یمحل  ی گرفته و ب گور یواسه من ف ایهم داره آر ییخودمون اه اههههههه چه رو یگروهها

  میراه افتاد کنه یدارم که اگه ورم کنه غوغا م ی الیخی رگ ب هی  تاوق  یبعض یال یخیحمل کنه؟؟خودم زدم به ب تونه ی هم م یلیتر

از خودم گرفتم و مسخره   لم یعکس و ف کم ی یکاری؟؟؟از ب م یایب ادهیکوههارو پ ن یداره ا یی بایچه ز  دونم یخسته و کوفته من نم

ما نه ما خل و چل و    میشدن خل و چل میمن سه  یها یبودن اوناهم تو مسخره باز هیدرآوردم و دخترا هم که پا یباز

 �😂😂�میپنج
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دارن    یتا قشنگ جسدامون برگرده واه چه انرژ  م ینه توروخدا بر م ینر شتری از کوهها و قرار شد که ب یک یبه ته  م ید یرس  یمدت بعداز

  م یاستراحت کن ه ی م یرینم گه ی..باباگفت؛نه دامیب گه یقدم د  هی  تونمیمن که نم  میجلوتر نر گهیمردا و گفتم به بابا؛توروخدا بابا د نیا

  ی لیواسه جنگل آخه شب جنگل خ زنم یاالن دارم سکته م نیجنگل و بنده از هم میریو م  نییپا روبه  م یگردیبعد برم

اومدن آسون بود   نییپا ییخدا نییروبه پا  م یراه افتاد ی بعد ازمدت میکه بعدش برگرد  می و عصرونه زد  یچا ه ی م یترسناکههههه رفت

تا  180باسرعت  گه یو من د م یبود دهیترمز بر  یرفتن تاحدود نییاواسه پ نیبخاطر هم میباال اومد   یداربود وقت  بیش  کم یچون 

همه   ییجورا ه یو  ��که  سمیوا  تونستمی بودم و نم ده یبنده ترمز بر یتر ول  واش ی سروهههههه مراقب باش  گفتنیوهمه م رفتم یم

چرا   گهی شما د شنگم بگه  من م ستی ن ی کی ییهاااااآخه خدا م یگردو خاک کرده بود  میباهم دختراوپسرا کورس گذاشته بود

لباسام باخاک   ی ول  دمینفررس  نیاول و  شدم  برنده وامااااابنده ��د ی بش ده یکه شماهم مشنگ نام د یکنیممن   ی خودتونو قاط

  دم یگرفتم خواب ی خاک افهیبه سمت جنگل من باهمون ق می که بر میشد  نامون یسواره ماش  مویرفت قه یدق 10شده بود...بعداز   کسانی
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بخوابم اما   تونستمیلحظاتو نخورم که م ن یا یپس بزار غصه   میداریجنگل تاصبح ب م یبراگه  دونستمیچون م

 �� اد یطور که بوش م نیا مییدور بود وتاصبح اونجا  کمی فکرکنم  که جنگل �😂😂�دمینخواب
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به ساعت انداختم   یخودش اومد نگاه یبا خانواده   یهرک گهید یسر  ن یاز خواب ا دارشدمیب نیماش  یچندساعت با تکونا بعداز

فقط   دم ینگاه به دورو اطراف کردم که د ه ی خوابه  نیسرش  دمیبودم د دع یبود اووووهههه من چقدر خواب قهی دق45و 7ساعت دمید

  م یاالن؟؟...گفت؛ن م ییکه؛مامان کجا دمینشد از مامان پرس  رم یمکان دستگ  نیاز ا یز یو چون چ  رهی وم اد یکه م نیجادس و ماش 

  یاز خواننده ها د یسرگرم کردن خودم رفتم و چندتا آهنگ جد  یجنگل...خب برا  یکایبه نزد می رس یم گه ید  قهیدق40ساعت 

  نیهمچ یگوش کردم آخه برا  گهی(از رضا بهرام فوق العادس  چند باردچیآهنگ )ه یخوب گرفتم و با هدفون گوش کردم وااااا

  شیبود کم پ نطوریهم شه یگوشام خسته شدن هم گه یساعت آهنگ گوش کردن د م ین ه یکردن کم بود بعداز   کبارگوش ی یآهنگ 

  م یام اومده بود گهیچند بار د هیآشناس  کمیجاده  گه یبعله د دمیآهنگ گوش بدم نگاه کردم که د ی که به مدت طوالن  ومد یم

 نیو گفتم؛سرش  دارکردم یب نویکه سرش   م یشد یم ی جاده خاک وارد می داشت د یرس یبود و بعدش به جنگل م یخاک جاده  ه ی نجایا

...منم  ره؟؟؟یمن حوصلم سرنم ی خوابیتو م  یوقت د یخواب آلود گفت؛ببخش نی...سرش مید یاهههه حوصلم سررفت رس  گهیپاشو د

  هی دختره رئوف ی لیحاال تو پاشو...اونم چون خ نیتو ماش   گهید  خوابمیمبه شرفم قسم ن  گه یگفتم؛اوووومممم چرا حق با توعه اما د

زل زده بود....بعداز چند  یکیهمه تار نینگفت و به ا ی زیچ گه یبه جنگل اونم د م یرس یم  ی..گفتم؛بعد از خاکمییپاشدو گفت:کجا

  نجایکه ا ییبخاطر چراغ ها میسادیمیوا نجایجنگل ا م یومد یم  شهیهمه نگهداشتن چون هم گهیکه د یی جا هی به  مید یرس  قه یدق

و از جنگل و ترسش  که قراره شب هم   میهم جمع شد  ش یودخترا پ می شد  ادهی...پکمیروشن بود هواش خداروشکر البته  کم یبود 

  زا یچ نیفکر کردن ما با ا  ترسوندنیو ما رو م کردن یو مسخرمون م  دادنیو داشتن جو م  دنیکه پسراهم شن م یگفت نجایا میبخواب

 ��م یکن یما سکته م  میترس ی ما نم ستین نطوریکه ا  یدرصورت   میترس یم
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هلن   م یزدیو حرف م میجمع شد  ش یهم دخترا و پسرا دور آت ی کیواسه کباب اون  ی کی م یدرست کرد  شیو دوتا آت م یشد  مستقر

دادن اول   شنهادیبه پ م یو شروع کرد م یماهم موافقت کرد میتا بعد از شام انجام بد  میبد  شنهادیپ ه ی هر کدوم  نیایگفت؛ب

  الد ی..م مینیبب لمیبودکه گفت؛ف نیگفت؛پاستور)ورق( بعدش سرش  سلنا گفتن یبودن م سادهیکه وا  بیازسلناوبه ترت

و   می فتن آره ما با سروه موافقمهرادهم گ   ویکه سام  قتی حق ای...و بعدمن گفتم؛جرعت می..مهرادگفت؛پانتومیگفت؛مونوپول 

  یبعداز شام قرار شد که را صه خال یگ یحروف از حروف الفبا م هی ..و آتناو هلن گفتن؛همون که چندتا اسم با لیفام  اگفت؛اسمیآر

سفره   نیایگفت که؛دخترا ب  مم یکه عمو حسام صدامون زدو زنعمو مر  م یحرف زد گهید قه ی و ده دق  م یبرس  جهیشه و به نت ی ریگ

  م ید یترک  میدوسه روز  خورد  نیتو ا نقدریا  شهیحالم بدم گه یو طبق معمول کباب بود غذا اهههه د میخالصه سفره انداخت نیبنداز

شد که همه   قتی حق ا یجرعت  تیاکثر ی که را  میکرد ی ری گ ی و را  شیکنار آت  میواال بعداز جمع کردن سفره دوباره جمع شد 

  د یپرس یم د یبا نی.سرش نیشروع کرد به چرخوندن..افتاد به سلناو سرش   یکه سام  می آورد یبتر  ه ی می نشست یو رندوم میجمع شد 

و به    یدونیاز راز هاتو بگو که فقط خودت م ی کیفکرگفت؛خب   یاندک ازبعد  نیو سرش   قتی سلناگفت؛حق قت؟؟ی حق ا یگفت؛جرعت 

و   مید یکس نگفتم همه خند  چیبه ه ی واحد افتادم ول   4بار  هی نامرد خب اممم  نیو سلنا گفت؛عههههه سرش   یکس نگفت چیه

و   قت یحق ایگفت؛جرعت   ید،سامیپرس یم  د یبا ی که سام ایآر  ویافتاد به سام دو یچرخ گه یتنبل صفرو بعداز اون چند دور د م یگفت

انداخت واوممم آره   ه یبه بق ینگاه ای..آر؟یو چه کس   ی؟کیحاال عاشق شد  د؛تاینکردو پرس  یهم نامرد  یو سام قت یگفت حق  ایآر

اون   می شناس یپس ما م یگفت؛اووووعاشق شد   یاز حسش خبر ندارم سام ه؟چونیک  گمیو فعال نم شه یم ی چهار ماه ایسه 

به   یو من نگاه نیشناس یگفت؛آره بابا م ای گفتنو گفتن که آر   نقدریا هیو بق   ی..سامومدهیونش به شما نا گهیگفت؛د ایشخصو؟؟ آر

کردم نشون    یسع ی حرف بدشد ول نیحالم از ا یییییییواااااااا د یبه من زد و خند  ی چشمک یانداختم که همون لحظه سام یسام

  یدلم برا یلی؟خی بخون و یبرامون دف بزن یتون یجرعت..و منم گفتم؛م گفتچرخوندن که افتاد به منو مهراد   وی ندم بعداز اون بتر

 ناراحت شد  گفتمیکردم کاش نم  یچه غلط  یدف زدن و صدات تنگ شده مهراد نگاهش رنگ غم گرفت واااا

 

 



 به رسم خاطرات 

36 
 

 

 ی شهسوار می قلم؛مر به

 maryam_sh_79_نستاگرام؛یا جیپ

 

 37پارت

دختره خوب و مهربون   ا یدلن  ییخدا ایبه اسم دلن شه یم ی که عاشق دختر شیپ م یو دوسالو ن ایسال - 2به  گردهیبرممهراد  داستان

  نیا شدهیو هرروز الغر تر م  کردهیم ید یشد  ی سرفه ها ایاواخردلن  نی ا نکه یمهراد باهم خوش بودن تا ا او یبود دلن ی و خوش قلب

هست به منم بگو منو تو   ی زیاگر چ ستیچرا انگار حالت خوب ن ایکه دلن گه یروز مهراد م ه ی  نکهیاکرده و تا  ف یطور که مهراد تعر

  ویگوش   ایبعداز چند روز دلن ستین  ی زینه چ گه یهم م ایاز هم دلن میپنهون کن ویزی نزار چ می کن  یعمر باهم زندگ ه یقراره  

رفتن چندروزه.   نجا یاز ا گنیم  پرسهیشون و م ره درخونیکه مهراد هم م ستیازش ن یخبر  گهیو د  کنهیوخاموش م دارهیبرنم

  نمش یروز بب ه یاگه  یول  دونم ینم ارو یکاره دلن  نیا ل یوهست اما واقعا دل  ابودیداشت مهراد واقعا عاشقه دلن  یچه حااااال نیدونینم

  چیدکتر ه مشیبردیم  یچ ر دوسه ماهه بهتر شده ه ن یگرفته بود تازه ا د یشد  ی ماه مهراد افسردگ5-4چون تا پرسمیحتما ازش م

و از   خوند یخودش هم م ن یدلنش یو باصدا زد یو مهراد دف م  بارهیم یغم  هی نداشت واقعا عاشقههههه هنوزم از چهرش  ی ا دهیفا

...به مهراد گفتم؛داداش اگر  خوند یم زدو یهم م  ایدلن ی برا شه یکه دف بزنه و بخونه چون هم مید یما ند   گهیرفته د ایکه دلن ی وقت

اشکال   یگفت؛نه خواهر ینیغمگ  یکه ناراحتت کردم اونم پاشدوبا صدا  د یکن ببخش خوادولش ینم کنه یم  یبرات تداع وخاطرات

  ایدلن ی درخواستتو قبول نکنم؟وقت  شهیروبه روشم مگه م د یبا گه ید قتی حق نیکه باا  رمی وقته دارم با خودم کلنجار م  یلینداره خ

 دف شو آورد و نشست...  نیجبران کنم براتون...رفتو از تو ماش  تامونده   ی لیو من خ ن یتون هوامو داشترفت هم
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من   یازقلبم برا ماند یم  چی(از رضا بهرام؛بعد از تو هچیتر شروع کردبه خوندن آهنگ )ه نیغمگ  ی و صدا نیغمگ  یبا چشما و

خورده بر دارو نداره من دوش شما  بانیمن چشم رغ یشروع ماجرا یعنیها  ه ی گر ن یمن ا یخدا ستین میها ه یگر  ف یبغضم حر

ماندم در   ی درد دور   نیاز ا ی تورا وا  نمیبیکاره من عاشق شدم عاشق چرا از دور م  به  د یآ  ینم گرید  ی وانگ یانتظار من د لیتنهادل

که   ی گذشته از کمان دردانه   ریت ینامهربان قلبه مرا شکست ی  ،شهزادهیفقط اما هنوز غرق غرور  یآغوش غمت در دل تو جاماند 

  ی آخر تورا تا ک ی عشق خرابم کرده ا ی.ا یهست که   یگذشته از کمان دردانه   ره یت  ینامهربان قلبه مرا شکست ی  ،شهزادهیهست

مگر دلم   ی نیبیچرا ماتم گرفته نم دانمیدل نم نیا ی کجا خوانند یم  وانهیشهر مرا د نیمگردلم گرفته ا ین یبیکنم باور نم

  رهیت یکستنامهربان قلبه مرا ش  ی.شهزاده  یکه هست  یگذشته از کمان دردانه   ره یت  ینامهربان قلبه مرا شکست یگرفته.شهزاده  

به   ینگاه خوند یقشنگ م ییییی لیتو صداش بود که اشکه هممون و درآورد خ ینان سوز ..چیکه هست  یگذشته از کمان دردانه  

  ی جا تونمیلحظه هم نم ه ی ی به سرت اومده حت یینطوربالیبرات که ا رهی سروه بم ی آخ کنهیم ه یداره گر دم یخودشم انداختم که د

هم   گه یقابل تحمل بعداز اهنگ رضا بهرام دوسه تا آهنگ د ر یدردناکه و غ ی لیخ ی به عشقت نرس  ده که چه ب یمهراد باشم وااااا

خوا   یسات بسمه غم بار ریخوا له ژ ی گه؛ایازش م کهیت  هی  یبود و به شدت دلتنگ از شهاب روانسر ی کورد  شیکیخوند که 

به حال   قااااای عاشق شدم(دق  کفر نکردم که ی دم خدایدرد و زجرکش یبسمه که هر چ  تیسا ریخداز  ی )ایکفرم نکرد کردم دلدار

  ه یبودن با نیغمگ  یی جورا ه یتا آهنگ که همشون 5- 4کفر که نکرده عاشق شده خالصه بعد از خوندن   چاره یب اد یروزه مهراد م

 ییییی لیناراحت بود خ نیاز ما رفتو و که دفشو بزاره توماش  یعذرخواه
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اومدن   یکه اصال متوجه  یغرق در فکر بود طور  نویداده بود به ماش  ه ی تک شش یبلند شدم رفتم پ د یاومدن مهراد طول کش کمی

دفعه بلند تر صداش  نیصداش کردم بازم حواسش نبود ا گه یدوبارد ی کیگفتم؛مهراد..اصال حواسش نبود   ششویمن نشد رفتم پ

  یداداش..مهراد باصدا د یگذشته ها انداختم ببخش اد ی..منم گفتم؛آره.تورو ؟؟؟ی اومدوگفت؛ها؟منو صدا زد رون ی ر بکردم که ازتو فک

  شهیگذشته رو فراموش کنم اما نم کنمیم ی دارم سع ام یبا خودم کنار ب د یبا گه یمن د ه یچه حرف  نیگفت؛نه سروه ا ینیغمگ 

بعد   یهفته   یسروه پنج شنبه  یدونیآوردم م  کم گه ی..گفت؛نه واقعا دیتونیگفتم؛آره خب سخته اما تو م دمویآه کش ه یسروه..
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داره   کاریاالن کجاس؟چ  یعن یخودش و صداش تنگ شده  ی دلم برا  ی لیماهه که ندارمش خ3دوسالو   ن یو من ا اس یتولده دلن 

  گفتیماه بدون من باشه؟؟؟اون م3سالو 2پس چطور تونسته  کنه  یلحظه ام زندگ   هی  تونهیبدونه من نم گفت یکه م  کنه؟اونیم

و غرورش بشکنه جلو چشمات  زه یمرد اشک بر  ه ی ی نیبده بب ی لیحرفاش دروغ بود؟؟؟و بغض کرد دوباره...خ یهمه   ی عنی عاشقمه

ندارم   ی گونه حرف چیرفتنش ه ی واقعا برا ی واقعا عاشقت بود ول دم یکه من د  ییایبهش؟؟..گفتم؛اون دلن گفتمیم یچ

دوسش داره و هنوز    نقدریکه مهراد ا ایقلبم به درد اومد واقعا خوشبحاله دلن د یآه پرسوز کش  هی واقعااا...مهرادگفت؛آره عاشقم بودو

...مهراداشکاشو پاک  یکن یام ناراحت م هی االن بق گه یبچه ها ناراحت نباش د شیپ م یبر ایفراموش کنه..بهش گفتم:ب اروینتونسته دلن

  نقدریکالمو بدست گرفت و گفت که؛آقا چرا ا  یرشته   عی سر یو سام  ه یبق شیپ م یو رفت  گهید  میباشه بر  یگ یکردوگفت؛راست م

برمن   یجنگل؟؟؟؟؟واااااا یییییی ...جااااااااان؟؟؟چن؟؟یتو دل جنگل شمام موافق می باهم بر یکه همگ   میما قرار گذاشت نیاومد  رید

به قول خودت    ت؛سروهگف  یوسام دنی...پسرا خند کمیاد یمن خوابم م زهههه یآب دهنمو با سرو صدا قورت دادم و گفتم؛امممم چ

بهم   یلی...منم چون خ دمیاول بگو ترس  ؟همونیاریچرا بهانه م گهید   ید یترس   سیضا یداریشب ب2- 1یتاساعتا ،توکه ییییالک

خواهر   نیگفت؛آفر  ی...سامستمیتا بهت ثابت کنم که ترسو ن  ام یباشه م دمیاصالنم نترس  رم یگفتم؛نخ ی حرفه سام نیبرخورد با ا

 تو دل جنگل  م یبر ی که به قول سام  میکرد فتنعزم ر  یشجاعم و همگ 
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  یمشغوله شطرنج باز ایصحبت بودن  اگرم ینفرمون خوبه پدراو مادرا 10تو جنگل هر  م یرفت  نهیچشمتون روز بد نب یوااااا  یوا

  یدودست اااایعنیچراغ قوه هم آورده بودم باخودم  هی خودم  ه یبنده بجز چراغ گوش  م یبه کار مانداشتن ماهم که رفت ی کردن کار

و دخترا هم    زدنیپسرا باهم حرف م میرفت یاه مر  میبودم واسه خودم داشت ی پروژوکتور نه ت  هی بودم  دهیدوتا چراغو سفت چسب

  یترسناک و برل   یزا یچ لماویف  ادیهستم افتادم  ی کیکه تو تار  شهیبازم مثل هم هو یمن تمام حواسم به اطرافم بود  ی ول  نطوریهم

  م یافتاد میماهم چقدر خنگ  ی مارو آورد ییواسه جا یممنحرف کردن ذهنم به زور خودمو وارد بحث دخترا کردم..خاک توسرت سا

  گه ید زه یو درخت چ ی کیجز تار نجایا ییبود؟؟؟خدا ی تو دل جنگل چ م ی بر یگفت   نکهیفازت از ا قایگفتم؛دق ی .روبه سامنیدنبال ا

گفت؛نه   ی...سام؟؟؟یتا ته جنگل ببر  یخوایمارو م  یعنیآخرش قشنگه...منم گفتم؛آخرش؟؟ ا یگفت ؛تو ب یهم هست؟؟...سام یا
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  ینیب یهست که االن م ی قشنگ  یجا ه یکه اشاره کرد نگاه کردم و گفتم؛خب؟؟؟...گفت؛خب اونجا  ییو به جا  ین یبیجارو م بابا اون

که   ییو به جا  میرد شد  دهیچند تا درخت سربه فلک کش نیاز ما ب ی نگفتم بعداز لحظات  یچ یه گهیو منم د م یصبر کن تا برس 

  یی جا هی  میهمه جارو روشن کرده بود امونیدرسته شب بود اما با چراغ گوش   نجایچقدر قشنگ بود ا یااااااااوا  مید یگفت رس  یسام

  هی بود دورو بر رود خونه  زیآبش انگار تم نجاستیجالب ا کردیآبشار از توش فوران م ه یبود که  یک یکوچ  یرود خونه    هیحالت 

چون   نجایگرفت ا شد یعالمه عکس م ه ی شبه وگرنه  ف یود حکرده ب  نگقش  یلیعالمه برگ قشنگ زرد افتاده بود که فضارو خ

  یی بایوجود داشت که ز ز یدرشت ور یرنگ  ی عالمه هم سنگ رنگ  هی آب و کنار رود خونه هم  یتو   ییخوشگل بود خدا یلیخ

و اوناهم   ییباین همه زیاز ا م یکردیذوق م می بودم همه داشت دهیند  یقشنگ و باحال ی فضا نیکرده بود تاحاال همچ شتر یب نجارویا

شد که فردا قبل   نیو قرار برا میبه ساعت انداخت ینگاه قهیبعداز چند دق م ینداختیشبه وگرنه عکس م فیمثل من گفتن که ح

 خانواده ها   شیپ می و رفت م یبرگشت رویبازهم همون مس م یبنداز ی ادگاریو چند تا عکس   میایرفتنمون ب
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چادر خودش تاسرمو گذاشتم   یرفت تو  یو هر کس م یچادر آورده بود هی هرکدوم از خانواده ها  مید یخوابیم د یبود وبا1ساعت گهید

اون   م یکه قبل از رفتنمون بر  می بعد از خوردن صبحونه عزم رفتن کرد دارشدمیب  هی بق یبالش خوابم برد صبح باسروصدا ی رو

و    می به سمت خونه قرار شد که فردا شب حرکت کن م یو راه افتاد  میم و عکس گرفتیرفت میریو عکس بگ  شبو یقسمت خوشگل د

رفت   ی خونه و هر ک مید یجمعه خالصه بعد از ساعت ها رس  ی امروز جمعه بود اه اههههههه متنفرم از روزا م یهنوز بازار نرفته بود

به ساعت انداختم  ینگاه یییی وا  ��شب بود  دارشدمیب ی...وقت دمیرفتمو خواب ه یمنم مثل بق م یتا استراحت کن  یگوشه ا هی افتاد 

سوت و کوره   کو یواه چقدر خونه تار دمید   رونیپاشدم و  فتم ب برهیشب خوابم نم گهینه د ی بودم وا ده یچقدر خواب اااااخدایبود7

  دمیازشون پرس  تنمادرا هس دم ید نییرفتم پا ستیکس ن  چ یه دمیتو اتاقا که د دم یالمپارو روشن کردم و رفتم سرک کش ی همه 

بود رفتم لباس   الی و ک ینزد ا یخوب بود در می اونجا بخور ی اریو ب میشامو آماده کن میماهم اومد  ایکجان گفتن رفتن لب در ه یبق

  واش ی میایم  گه یساعت د می اونام گفتن؛باشه مواظب خودت باش ماهم ن ه ی بق ش یپ ایدرلب  رم یگفتم که من م ه ی بق دموروبه یپوش 

هر چقدر بخنده   یذره ول  ه یکرده بد  وونم ی آهنگش قشنگه؛د یلیخ  خوندم ی( و میمن  یبای)زنیلب آهنگ ست ر یرفتمو ز واش ی
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  ه ی خوادم ی جدا م گهینم م یباز باهم بهتر  م یباز باهم بهتر یول  م یبهم راه ند  میخوای م م یپریبه هم م ی ه  وونشمیآخ که د وونشم ید

  شهیبراش هم  یارادم جلودل ی که ب  یسادم بد جور ی لیکه نه خ  یمنلحظه هم بجنگه   هی آدم دوست نداره باش  خنده یم  یجور

  ی عنیتو  یعن ی یی بایتو ز ی من  یبایآخ که ز ره یمیکه م یواسه اون دله تنگ   یبه جنگ  ی تونیتا م یتنگه آخ چه آزار قشنگ  یلیخ

 تم نشس ششونی آهنگو ادامه ندادم و رفتم و پ شدمیم  کیچون داشتم نزد   گه یو د  رهیمیتو که م  یمنه ب
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  نجایبا صفا بود دلم واسه ا ی لیکه شمال خ ییخدا م یشام خورد میساعت خانوما هم اومدن و نشست  م یخالصه بعداز ن ی  خالصه

و    مینیبب  لم یو اونجا ف ال یو  یتو  م یو برگرد  میبمون گهید  کمیبهم خوش گذشت واقعا بعد از شام قرار شد که  یل یخ شهیتنگ م 

  ف یلط اتیبا روح ی گذاشتم و ژانرش هم طنز بود من کال آدم لمیخودم ف  ی سر نیا لمه یقبل ترسناک بود ژانره ف  ه یچون سر

  میو بعداز اونم نشست  مید یعالمه خند  هیو    میگذاشت  لمویبود ف نیا عتمیاصال طب ومد یخوشم نم نی غمگ  یزا یهستم و کال از چ

واسه هم که اصال فاجعه بود در کل   م یبود ته نوش  یی زایچ ه یخوش بود   ی لیخ می کرد  یشب باز3اجرا کردبم که تا ساعت میپانتوم

همه آماده  10یبازار.....صبح  ساعتا می که فرداصبح بر  مید یخواب می و رفت م یزدیچرت م یهمگ  گهید3بود بعد از ساعت یعااااال

رد  دستام د گه یمنکه د  می گرفت  زایجور چ نیعالمه لباسو سوغاتو ا هی  ی بازارو طبق معمول همگ  یتو  م یبازارو رفت م یکه بر میشد 

  یواسه چ  نجایا گه ید  ید یخر ز یعالمه چ ه یتو که از کرمانشاه  ضی بگه آخه مر ستین  یکیدستم بود   د یکه خر  نقدریا کردیم

  میکه ظهر بر م یخونه و استراحت کرد م ید ی(خسته و کوفته رس دونمی خودم م زنه یم ی ادیدرونه هااااا که زر ز  یندا نی)ا؟ یخریم

هم   نیبه سمت منو سرش  میخودشون شد و راه افتاد نیسواره ماش  یم...موقع حرکت شد و هر ک یو شبم که حرکت کن  ا یلب در

  مویکرد یخداحافظ ه یبودم بدنم کوفته شده بود....از بق دهیاز بس خواب گه یمن د مید یتا خوده کرمانشاه خواب مو ینکرد ی نامرد

به خونه   مید یرس  ی اصال وقت شهیخوده آدم نم ی  هجا به خون  چیه گنیراسته که م  شییییییییخودش..آخ یرفت خونه   یهرک

 از تنو بدنم دررفت   یخستگ 
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 43پارت

زنگ   میکه گوش  چهارشنبه صبح که آماده شدم برم دانشگاه نکهیو منم مشغول درس و دانشگاه شدم تا ا گذشتنیروزا م نطوریهم

سروه خانوم خواهره گلم   الدگفت؛سالم ی... م؟ی خان چطور الدیتماسو وصل کردم و گفتم؛الو سالم م الده یم  دمیخورد نگاه کردم د

اممممم   یز یچ هی واال.سروه  ی ،سالمتیخوب الدگفت؛شکراکهیمنم خوبم چه خبر؟...م فتم؛آره...منم گ؟یممنون منم خوبم تو خوب

بازم مهراد   یدون یو همونطور که م اس ی نگران نشو،فردا تولده دلن الد؛نهیافتاده؟؟؟...م یشده اتفاق ی چ الد ی بگم؟...من؛م ی چطور

به   نیایب نیاگه تونست نم یتو وسرش  شه یگفتم اگه م ره ینم م سرکار ینداره حت یغم بغل کرده  و اصالنم حال و احوال خوب یزانو

نبود پارسال مهراد حالش داغون بود   ادم ی اصال  ��  ی...واااااادیحال و هوا در ب نیاز ا کمیکه   انیبچه هام گفتم اونام گفتن م ه یبق

خونه   اد یتا دوسه روزبعدش  که با حال خراب م ستیازش ن یخبر چیو ه کنه یخاموش م شو یسره کار گوش  رهیو از صبحش که م

بود عمو عماد و عمه   ی بد  یروزا  ی لیخ میو کجا بر   میزنگ بزن   یبه ک گهید م یدونستیاون دوسه روز نم مید یکش ی چ نیدونیچه م

مهراد ودوست داره و   الدو یم  یلیشد آخه خ یبستر  مارستانیب یعمه زهره تا چند روز تو  کردن یآدمو کباب م گریج گه یزهره د

  دونم ینم نویسرش  یول  ام یداداش منم م گفتم:باشه  الد ی .به ممیبر د ی...حاالماهم حتما بازهیریبهم م ارویدن  نتشونینب قهی قد ه ی اگه 

روز لطفتونو جبران   هی  م یبتون شاهللیا ن یفتیزحمت م  یلیالدگفت؛خی ...مدمیو خبرشو بهت م پرسم یاالن سرکاره ازش م

بچه ها   یچه ساعت نکه یکه به برادرش کمک کنه فقط ا  یهر خواهر ی  فه ی وظ ه یچه حرف نی ا کنم ی...من؛خواهش ممیکن

  یتوک   انیتاغروب م گشون یدوسه تا د  یگفت؛چندتاشون چون امروز کارو دانشگاه نداشتن االنه هاس که برسن ول  الدی...مان؟؟یم

...من:نه داداش برو  ؟یندار یکار فعال  یخوش اومد  الد؛باشه ی ...م6- 5یساعتا گه ید ام ی...من؛من چون دانشگاه دارم غروب م؟یایم

سالم سروه خوبم    ن؛الوی...سرش ؟یخوب نیگفتم؛سالم سرش   نویه زنگ زدم به سرش به سالمت و قطع کردم وآماده شدم و رفتم تو را

 م ی خونه تا باهم بر اد یم7نارحت شد و گفت که   یلیواسش گفتم اونم خ  انویبرم جر  د یبگو کار دارم با

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 maryam_sh_79_نستاگرام؛یا چیپ#
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واسه مامان گفتم که   انوی... از دانشگاه اومدم جر میایم7 یو گفتم که ما ساعتا  الدیقطع کردم زنگ زدم به م و یگوش   نهیا بعداز

..آماده شدم تا  دمیام اونجان حاالبهت خبر م هی بق ستی...گفتم؛معلوم ند؟؟یگردیشب برم یول د یناراحت شدوگفت؛باشه بر یلیخ

  یعمه زهره اشک یچشما یاونجا همه بودن آخ می اومدو رفت نیبود سرش  ومده ی نداشت و هنوز  یارکاره اد  هی باباهم  ادیب نیسرش 

رفت تو اتاقش   ادیگفت؛االن م الد ی گفت؛پس مهراد کو؟؟..م الد یروبه م نیمهراد نبود سرش  م یکرد یبود باهمه سالم و احوال پرس 

ناراحت بود قشنگ   یییییی لیمهراد خ  میکرد ی و احوال پرس  سالممهراد اومد باهاش   قهیبعد از چند دق مو یما نشست اره یب شویگوش 

چه کرده عمه جونم خورشت فسنجون درست کرده   ن ی....عمه زهره واسه شام صدامون کرد به بهههه ببد یباریغم از چشماش م

که   ه یبق  شیپ نشستم  رفتم ��رفتم و ظرفارم هلناوروشا شستن خدارو شکر باز من در  مو یبود بعداز شام سفره رو جمع کرد

مهراد زنگ   هیبودم چند بار گوش  ی کردن  همچنان مشغول باز ی درآوردم شروع کردم به باز مویمنم گوش   یمشغول بودن به نحو 

... گفت؛ناشناسه حوصله  ؟؟یداریزنگ خورد گفتم؛واه مهراد چرا برنم  شیچرا؟؟؟دوباره گوش  دونمی داشت نم  یور نم ی خورد ول

ام   ه ی...بقویبردار گوش  زنه یم  نقدرزنگیباهات داره که ا ی که کاره مهم  هیکس د یباشه شا ناشناسمدارم...من؛واه خب  ندارم ور 

  دم ید هوی  دمیدادزد که گرخ ؟؟؟؟؟چنانیییییییییچ---------د ییگفتن؛آره بردارخب و مهراد برداشت و گفت؛الو سالم بفرما 

  ایخدا یوا   می تعجب کرده بود شه؟همه ی.مگه مدمیشن یچ شد ینم  ااااا؟؟؟باورمی؟؟؟دلن��یییی... چ؟؟؟ییتو  اااااایگفت؛دد دلن

 گههههید  کردمی سکته م یداشتم از کنجکاو 

 

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#
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فعال اون    گفتیم  یکه پشت خط بود داشت چ ایدلن دونم یتو نگاهش بود نم  یواقعا چ دونمینگاهه مهراد عوض شدو نم رنگ

  و یفعال...و تماسو قطع کرد و گوش  میکنی بود و مهراد شنونده...بعداز چند لحظه مهراد گفت؛باشه فداتشم پس هماهنگ م نده یگو

که باهام   ای گفت؟؟..مهراد گفت؛بهم گفت فردا ب ی ...روبه مهراد گفتم؛چ ررررررت شک ایگفت خدا یگذاشت رو قلبش و باخوشحال 



 به رسم خاطرات 

43 
 

برگشته   ایو به حالت دو رفت سمت آشپزخونه و گفت به عمه زهره؛مامان مامان دلن کرد یتندتند خداروشکر ممهراد  می حرف بزن

  داد یم شیکردن ومهرادم بغلش کردو دلدار  هی وعمه زهره گفت؛خداروشکر پسرم و شروع کرد به گر شههههیخداااا باورم نم یوا

خوشحال شد ..به قول مهراد   یل یخبرو به اونم دادو اونم خ ن یاد و اعمو عم شیکه عمه آروم شد مهراد رفت پ قه ی بعداز چند دق

  ونچ ایهزارااااان بار خوشبحال دلن ومد ی م  میاز حرکاتش هم گر  ومد ی خوشحال شد هم خندم م قای شکر آخرش مهراد عم ایخدا

و    میخوشحال بود  یباشه همگ  داریداره که عاشقانه و وفادارانه  دوسش داره ومنتظرش بوده انشااهلل عشقشون پا و یکس نیهمچ

باهمه   می اونم گفت باشه بر  میگفتم بر  نی بود که به سرش 10ساعت یوقته رفتنه حدودا  گه یخب فکرکنم د م یگفت ک یبهش تبر

اونام هم   م یکرد ف یواسه مامانو بابا تعر  انویخونه و جر مید یامشب رس  نیبرگردن هم ه ام قرار بودک ه یو بق می کرد یخداحدافظ

 گفتمو رفتم که بخوابم  ر یخوشحال بودن شب بخ ی ل یتعجب کردن هم خ یلیخ

 

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#
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  ی بودو چ ی اون طرف ک دونمیمامان؛آره باشه پس منتظرتونم و نم دارشدمیب زدیحرف م یمامان که داشت با گوش  یصدا با

  تو  رفتم پاشدم ��ااا؟؟؟یعا ادیب خواستیم یخدانگهدار...ک نیخوش اومد  ی لیخ ه یچه حرف ن یکه مامان گفت:نه ا گفتیم

از تهران اومدن   نایا تیی...مامان؛سالم آره خاله و دااد؟؟؟یقراره ب یکس مانما  گفتم؛سالم مامان  به  بخورم صبحانه  که   آشپزخونه

بار اتاقه تو   هی  کردم گفت؛تعجب   مامان..��کنم یم زش یتم یول  نه  امممم هاااا��..من؛ .زه؟؟؟یاتاقت تم نجایا رسنی واسه ناهار م

من که دست تنهام...گفتم؛باشه..بعداز صبحانه    ککم ی ایو بعدش ب یکن  ز یاتاقتو تم ی باشه خب زودتر صبحانتو بخور که بر زیتم

شروع کردم به جمع کردن که از کت و کول   شه یجمع نم گه یاتاق که تا دوروز د نیگرفت خاااااااک برسرم ا  میرفتم تو اتاقم که گر 

  ف یک ییخدا کهنگاه به اتاقم انداختم  هی کارم تموم شد خداروشکررررر   میساعتون1حدود  بعداز شدم خسته ��خدا ی افتادم وا

شده بودرفتم کمک مامان و اول از همه شروع کردم به ساالد درست کردن دوظرف ساالد درست کردم و بعداز   ز یتم ی لیکردم خ

در   یخستگ  کمیدورنگ درست کردم و گذاشتم که ببنده بعداز  یتموم شدن کاره ساالدا شروع کردم به ژله درست کردن ژله  

دادزدم   یی رایهال پذ  ی ادم و رفتم استراحت کنم از تودرست کردن بود و انجام د استم ارویکارمم که خ نیکردن  آخر

 ...مامان گفت؛جوجه کباب با خورشت بادمجون،خوبه؟ ؟؟؟یدرست کن ی خوایم  یناهار چ ی گفتم؛مامان راست
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به درد بخور   لمهیف  هی رو کردم  رویشبکه هارو ز ینداشت هرچ ی چیه ییروشن کردم خدا ونو یزیو تلو  ه یعال وووول ی مامان ا ی من؛وا

حموم و زود   رم یبهتر بود گفتم؛مامان من م ی نطوریاشت که آدم نگاه کنه خاموشش کردمو رفتم که حموم کنم اند 

بود هر وقت   نیا عتم یبه ذهنم هجوم آوردن اصال طب د یو نبا د یبا ییتمام فکرها ودوش  ر ی..مامان گفت؛باشه برو..رفتم زگردمیبرم

جواب االن دارم به   ی همه سواله ب نیاز ا شدم یکه خودم خسته م  کردمیفکر م نقدریا بردیکه خوابم نم  ییوقتا ایحموم  رفتم یم

  ی چ ایدوسال نبود دلن  نیا لهیدل  یعن ی نکهیو ا شنیچقدر خوشحال م  ننی رو بب گهیو مهراد هم د ای که امروز دلن  کنمیفکر م  نیا

و شب هم زنگ   ومدن یآماده شم تا مهمونا ن رون یکه برم ب دم یرس  جهینت  نیعالمه فکر کردن به ا ه یباشه؟؟خالصه بعداز   تونه یم

 آماده شدم  رونو یاومدم ب  رمیخبر بگ  ه یبزنم به مهرادو  

 

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#
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هم   مویمشک ی رژلب هم زدم و صندل ها ه ی ی شلوار مشک هیبا دمی پوش  یآب  زی شوم هی بستم و یخشک کردمو دم اسب  موهامو

نگاه به ژله هات بنداز   ه یسروه  تینه وارد آشپزخونه شدم که مامان گفت؛عاف ایکه ژله هام بستن   نمی بب رونیو رفتم ب دمیپوش 

  ی لیخ که زدم هنوز ی ادیز نه یبا وجود ژالت دمیکار اومدم رفتم نگاه کردم د ن یهم ،واسهی...گفتم؛سالمت باش انه؟یبستن  نیبب

االنه هاس   گه یکمکت کنم؟...مامان؛نه ممنونم دخترم د ی ندار یمونده تا کامل ببنده کار  گه ید کمینبسته به مامان گفتم؛نه فعال  

بود اومدتو   ایشدن اول از همه خالم که اسمش رو ارد زدم و اوناهم و  فونو ی زنگ اومدو رفتم آ یساعت صدا م یکه برسن بعداز ن

  ییاومد توو بعدنوبت بچه هاشون شد من دراصل دوتا خاله و دوتادا نیفرز یی و بعدازاونم دا م یکرد یو روبوس  ی سالم و احوال پرس 

و خالم   ییو دا دن تصادف که باهم بو  ه ی  ی دخترداره تو  هی خالم متاهل بود و ی که مجرد بود ول میی دا  شیسال پ10داشتم که  

  کیباشوهر خالم بعداز کنه یم  یو االن خارج کشور از زندگ   مونهیزنده م سهیو دخترخالم که اسمش پارم دن یجونشونو از دست م

  یکنم که همسرم واز دست دادم شوهر خالم ب ی زندگ ییجا تونم یو خالم گذشت شوهرخالم گفت که من نم  ییسال که از فوت دا

خالم فوت شد   ی رفت وقت ران یودسته دخترشو گرفت و از ا ییجورا هی که فوت شد کمرش شکست  ی قتحد عاشقه خالم بود وو

 خوشگل و نازه  یساله  2دختره   ه یازدواج کردهمونجا و االن صاحب  ش یسال پ3 نکه یسالش بود و ا15سیپارم
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سره   نیدونیاز روشا بزرگتره نم قه یدق1ه دوقلو هستن راشاو روشا که راشاپسردارن ک  ه یدخترو   هی و   دهیسع ایشوهر خاله رو اسمه

و فاطمه به شدت بچه   انیپسردارن شا هیدخترو    هی اسمش شهالس اونام  نم یفرز  ییدوتا،زنه دا نیا کنن یم ی چه بحث قه یدق1 نیا

و فاطمه هم   انیکردم براتون با راشاو روشا و شا یپرحرف  یل یخ گهیخالصه د نیفرز  ییدا  یچه بچه ها  نایهستن چه ا یخوب یها

  شیر  خه ی....منم با خنده گفتم؛نه ماله بد ب ؟یسروه تو هنوز شوهر نکرد ییی که راشا با خنده گفت؛هع م یکرد یاحوال پرس 

و    یی تا لباساشونو عوض کنن و مادرمم زندا اقم...دخترارو بردم تواتیدونیخوبه خودت م  قااااای گفت؛دق  اونم ��صاحبشه

حرفا بود   نی راشا پررو تر از ا ی کنه ول ییرو راهنما ان یآقا ستین یکی خخخخ حاال  نیکرد به سمت اتاقه سرش  ییخالموراهنما

گفت لطفا   دو کنم و صداشو نازک کر  تونییکه خودم راهنما د یایکنه ب  ییمارو راهنما ستیکه ن  یداداشام کس ون یپاشد و گفت؛آقا

از راشا وارد شدن   ت یهم به تبع ه ینفر با ساکش وارد شد بق  نیدراز کرد و خودشم اول نایاتاقه بابا اطرف و دستشو به سمت  نیاز ا

  ؟دانشگاهیکن یم کاری...روشا گفت؛سروه چه خبر؟؟چندازهیم ی سام ادهیاز من پررو تره هاااا اصال راشا حرکاتش منو  اد یخوشم م

...من؛ممنونم و روبه فاطمه  یموفق باش  زمیعز ی...روشا؛به سالمت خونمی معلم م ت یترب رم یآره دانشگاه م یسالمت  واال...من؛ ؟یریم

...من؛شکرکه  میکنیعقد م  د یاونم خوبه    ع ی...فاطمه؛سالمت؟یبه سالمت  نیکنیعقد م یگفتم؛چه خب از تو ونامزدت فرهاد؟؟؟ک 

من    یول کردی داشت ذوق م  یشد و ه فیواسه خودت و روشا،روشاکه خر ک   شااهللیا زمی عز یانشااهلل...فاطمه؛مرس  یخوبه،به سالمت 

گفت؛نه مثل تو خوبه   دویخند   روشاهم ��قصدداره نکه یروشا مثل ا ی ول�😁�گفتم؛نه من فعال قصد ازدواج ندارم

 و باباهم اومدن    نیبود سرش  بزرگترسال از من 7که  انمیسال از من بزرگتره شا3سال از من بزرگتر بود و روشا هم 5بترشم..فاطمه
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 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 maryam_sh_79_نستاگرام؛یا جیپ#

 

 49پارت#

به ژله انداختم سفت   ینگاه ه یو    خچالیبزنن رفتم سراغ  ی چرت ه یاگه خواستن  ایکه اونا راحت تر باشن   رونیاز اتاق اومدم ب من

بردم به همه تعارف   ختمو یر  یی... چا؟؟یز یریم  ییچا ه یشده بود خدارو شکر ظرف آماده کردم که مامان گفت؛سروه جان دخترم 

 د یمعلمه...عموسع  تی...من؛بله عمو رشتم ترب؟؟یر یکه م  ادانشگاهه؟یجان رشتت چ گفت؛سروه د یکردم و خودمم نشستم عمو سع

گذاشتم   لویشما...وقت ناهار شد سفره رو انداختم و همه وسا ی ...من؛ممنونم عمو لطف داریگفت؛ماشااهلل دخترم انشااهلل موفق باش 

باهاشون خوش   یل یخ یمیبابا بودن گرم و صم یمثل خانواده   مممامان ی خانواده  م یو خنده ناهارمونو خورد  یبا شوخ مویو نشست

  دمید دارشدمیساعت بنده ب3...بعدازمید یخواب یهمگ  رون یب می و شب هم بر  می شد که استراحت کن ن یبعدناهار قرار  برا گذشتیم

به ساعت انداختم که   یبودن نگاه دهیخواب  قیام چون خسته بودن عم ه ی و غرق در خواب بودن بق کردنیمردا خرو پف م ی همه 

  ی زیاز رمانمو نوشتم چ گه یحوصلم سرنره رفتم و چند پارت د نکه یا یبرا  شد یم  کیبود هواداشت تار زییو چون پا5ساعت  دمید

حوصلم   یوا  دن یچقدر خواب شنینم داری ب  نایاگه وقت کنم اهههه چرا ا رسونمش ینمونده بود تا تموم شه و بعداز اون به چاپ م

 دددد یپوک

 

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 maryam_sh_79_نستاگرام؛یا جیپ#

 

 50پارت#

پارک با وجوده   م یو رفت  می بست لمونویپارک بارو بند  میشد که بر نیراشاو روشاقرار برا یبا اصرار ها  دارشدنیب ی همگ  یییییییآخ

زدم   غ ینقدرجیبازهم من او  میخوش گذشت بهمون و خسته و کوفته برگشت  یییی لیهواسرد شده بود اما بازم خ نکهیا

خوش   یزدن خالصه کل غ یج ی لیخ نمی هااا.. البته ناگفته نمونه فاطمه وروشا و سرش  دبهتر شده بو  کم یگلودردگرفتم تازه گلوم 
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گفته؟؟اههههه   ایچ ایرفت زنگ بزنم به مهراد و ازش بپرسم چه خبر شد امروز و دلن ادم یشد؟؟؟  ی چ ی د ید یوااااااا  یگذشت ا

که   می رفت  مویاومد  رونیو کوفته از ب ه شده خست ی چ نمیکنجکاوم بب  یلیازشون خ رمیخبر بگ  ه یباشه  ادمیفردا حتما 

اللطوع هم   نی همچ دم یساعتو نگاه کردم که د رم یکه زنگ بزنم به مهراد وازش خبر بگ  دارشدمی...صبح اللطلوع از خواب بمیبخواب

نه    ه یاما بق دارنیخودم ب یخانواده    دم یصورت شستم که د ه یدر اصل رفتم   میبود  ده یخواب دا یز ما  بود10ساعت��ستین

بوق برداشت  3مهرادو گرفتم که بعداز    یشماره  عی سر مویگشاده جوابمو دادن،رفتم سراغه گوش   یسالمشون کردم که اکنام با رو

خوب   روز یان ممنون از شما چه خبر دشما؟؟...من؛سالم جناب مهراد خ ی و گفت؛الو سالم سروه خانوم چطور

 دواقعایبود؟ببخش ی چ لشیگفت؟دل یخوب بود...گفتم؛خب چ ؛آرهشد و گفت  نیغمگ  ییجورا هی و    یبود؟...مهرادگفت؛سالمت

  ر ید  گهیافتادکه د ادمیرفت بهت زنگ بزنم تا آخرشب که  ادمیاومدن و به کل  نایا یی قرار بود بهت زنگ بزنم اما خاله و دا روز ید

 بود 

 

 

 

 

 ی شهسوار میبه ؛مر #

 maryam_sh_79_نستاگرام؛یا چیپ#

 

 51پارت#

و   امیب نیاالن خوبه؟خونه ا نی...گفتم؛همشهیتا واست بگم؟آخه پشت تلفن نم  یایب  یوقت دار  یک  ی نداره آبج ب ی:عمهرادگفت

  ام یحرف بزنم...گفتم؛باشه داداش االن م  یکیدوست دارم با   یلیخ ایفت؛آره آره خونه ام حتما بزود برگردم؟؟....خوشحال شدو گ 

و    نیخداحافظ...صبحانه آماده بود پس تند تندصبحانه خوردم و آماده شدم که برم و به سرش  م پس فعال خداحافظ...مهراد؛منتظرت

  شه، ینم می اما خب مهمون دار امیشد منم دوست داشتم ب ف یگفت؛ح  ن یکه سرش  نایبرم خونه عمه ا خوامیمامان هم گفتم که م

  ی لیکه زنگ زده بودم شدم دل تو دلم نبود خ ی آژانس منتظر پس فعال خداحافظ و گردمیهاااا!!!...گفتم؛آره زود برم ی ایتوام زود ب

و     م یوحرکت کرد  د یبکنم رس  که فکرشو ی غم داشت آژانس زود تر از اون کم یمهراد  یشده که صدا یچ نم یکنکجکاو بودم بب

دروسالم و احوال    یو و زنگه درو زدم و رفتم داخل مهراد و عمه اومدن جل  دمیرس  ی قیرو دادم....بعداز دقا نایآدرس خونه عمه ا

هم که   الدیعمو عماد خونه نبود و م گشتمی زود برم د یبود با رم یو خوشامد گفتن و تعارف کردن که برم داخل من د  می کرد یپرس 
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سروه    ی مهراد اومد روبه روم نشست و گفت؛خوب اره یب یینشستم که عمه زهره رفت واسم چا  ییرایپذ  ی واب بود رفتم توخ

آخه خودم   هی چه حرف ن یحرف بزنم...من؛ممنون خوبم،ا یکیواقعا دوست داشتم با  یکشوندمت ول   نجایکه تا ا د یجون؟ببخش

وگذاشت و دوباره رفت که مهراد شروع   ییعمه اومدو چا ن یح نیممنونم ازت ودر هم ی لی...مهراد؛به هر حال خنجایا امیخواستم ب

استرس داشتم که نکنه   ی لیخ نم یبیدارم خواب م کردم یفکر م ته یاقعکه و شد یاصال باورم نم دمیرو د ایکه دلن  روزید ی دونیکرد؛م 

که به   ی ا گهید ی فکر ها  یلیباهم قرار گذاشته باشه و خ ایوش باشه و به دروغ دلنپاپ هی نکنه  ایدوباره بخواد بره و ازدستش بدم 

عوض شده بود   یلیداخل کافه خ  اومد  ی استرس وقت ی قبل از قرارمون اونجا باشم با کل قه ی دق45سرم زد و باعث شد که من از 

  ی دونیم دمینبودشو پرس  لهیدل  میباهم حرف زد م یاومد نشست و شروع کرد یجا افتاده تر شده بود وقت  کمی افش یالغرشده بود وق

 به من انداخت  ی چرارفت؟و مهراد نگاه ی دونیگفت؟م یچ

 

 

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم:مر#

 maryam_sh_79_نستاگرام؛یا جیپ#

 

 52پارت#

  کردم یخوب نبود و تظاهر به خوب بودن م میگفت: اون موقع که من حال جسم ا یمهراد دوباره شروع کرد به حرف زدن دلن و

که من    یبود دهیو فهم ی برده بود ییبوها ه یکنم و تو   یرو که حالشون خوبه رو باز  ییومتاسفانه نتونسته بودم خوب نقش آدما

دلم    یاالنشم ول  نیهم ی و هست  یمن بود   یایتو تموم دن نکه یبهت بگم با وجود ا تو یقعمن بازم نتونستم وا  یول  ست یحالم خوب ن

همون طور که خودم شکستم   یشکستیم  دونستمیم ی بود؟ ول یعکس العملت چ دونستمیبگم  چون نم قتو ی بهت حق خواستینم

  هی بودم  ضی برم چون من مر رونیب تیندگ صدا از ز ی بود که ب نیرو انتخاب کردم اونم ا گه یراه د ه ی ت یگفتن واقع  یبه جا ی ول

  یهمه جور دکتر  شد یو منم حالم هر روز از روز قبل بد تر م شد یسرم بود که هرروز بزرگ و بزرگ تر م  ی تو  میبد خ یغده 

کاره هرروز    رم یدرصد احتمال داشت که بم90بود و10درصد زنده بودنم  شدم یاگه عمل م یول میامتحان کرد  یهمه راه  میرفت

تا    ومد یازدستم بر نم یکار  چیذره شده بود اما ه ه یکردن بود دلم برات   هی شده بود خودمم هر روز کارم فقط گر هی و بابا گر نماما

اونجا تحت درمان باشه بهتره پدرمم بعداز چند روز   یخارج و اونجا عملش کن  شیببر د یپدرم گفت که؛با  ی از دوستا ی کی نکهیا
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من تحت درمان قرار گرفتم   م ید یکه رس  ی اون روز  یاونجا فردا م یکردو رفت لیر تبد فروخت و پوالشو به دال نجایا مونویزارو زندگ

آدم   یلی منم اشکم دراومد چون من خ  د یچشمش چک یاز گوشه   ی بود مهراد قطره اشک نجایدرمانم شروع شد)از ا ی و دوره 

نداشتم من که   یی بایز چیه گه ید   تخیمژه هام ر   ختیو موهامو زدن ابروهام ر  شدم یم ی درمان یمی هستم( هرروز ش  یاحساسات

هم بخاطر   م یماریهم  بخاطر ب شدمیم  روزیتر و الغر تر از د فیعاشقه موهام بودم همه رو از ته زدن و کچلم کردن هرروز ضع

  نوشتمو یم هرروز کم کنم دفتر خاطراتموآوردم و  م یاز دلتنگ  نکه یبخاطر ا شد یتو برام آرزو م دن یکم کم داشت د گه یتو د دنیند 

که هرروز صبحش با آمپول و قرص و دارو بود و تاشبش هم   ی ا یزندگ  نیاز ا یکه تو کنارم نبود  ینکبت  ه یزندگ  نیاز ا نوشتمیم

 گذشتیها مداشت روزاو هفته ها و ماه ها  وسال  نطوریبود واسه خودش خالصه هم ی بدبخت ه یشدنم هم  ی درمان ی میش  نطوریهم

%احتمال داشت زنده بمونم و  25که خواستم عمل کنم   ی سر نیمعجزه دوباره زنده شدم ا ه یشدم و با  عملو من حالم بهتر شدو 

 منو ببرن اتاق عمل  خواستنیکه م  ی وقت رمیاحتمال وجود داشت که بم75%

 

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 maryam_sh_79_؛ نستاگرامیا جیپ#

 

 53پارت#

آماده شدم که برم اتاقه عمل اگه   سمینو ینامه رو برات م ن یمتن؛سالم مهراد جانم االن که دارم ا ن یتو نوشتم با ا ی برا ی ا نامه

  ه ی خوام یم  رسه یو به دستت م شه ینامه واسه تو پست م نیاگه زنده نمونم ا ی ول ارمینامه رو خودم واست م ن یزنده موندم که ا

  ی لیخ نکهی شدت گرفت(اول ا م ینامه اثراته اشکش بود...که منم گر یگفت؛رو  نیغمگ  یهرادباصداف بزنم)مچند جمله باهات حر

حرفا   ن یمنو دوست نداشته و از ا گه ید یکی رفته با  ایاالن هزار تا فکر به سرت زده که دلن دونمیدلم برات تنگ شده مهراد جانم م

  زیچ ه یخاک  ر یو برم ز رم یاگر بم یحت ادتمیب شهیدارم و هم دوستو منم عاشقانه   یمون یبگم تو تا ابد درقلبم م خوامیم ی ول

چون من نتونستم اون طور که   یو دوباره عاشق بش  یکن که منو فراموش کن  ی سع کنمیمهراد اگه من مردم ازت خواهش م  گهید

  زنم یتو دارم له له م دن یلحظه د ه ی  یاز تو دورم و برا لومتر یهزار هاهزار ک سمینوینامه رو م ن یباهات بمونم االن که دارم ا خوام یم

شده   رید  گهید  شهیجوره نم چیاما ه نمتی نرم قبل مرگم دوست دارم دوباره بب ایکه آرزو به دل از دن  نمتیبب تونستم یکاش م

و    شهیکالم آخر؛تا هم ارم یخالصه مهرادم سرتو درد ن فته یم  یچه اتفاق  دونه یاتاق عمل  و خدا م  یتو رم یم  گهید قه ی دق10کمتراز  

 و دوست دارم و عاشقانه عاشقتم  شهیهم
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 ا یعاشقه تو؛دلن دوستدارو

  ی چ چارهیب  یایخدارو هزار مرتبه شکر که االن حالش خوبه...واقعا دلن   یگناه داشته چقدر درد تحمل کرده ول ی لیگفت؛خ مهراد

  یچی شده بود وه رهینقطه نامعلوم خ ه یخداروشکر که سالم برگشته...مهراد اشکاشو پاک کردو به دوسال   نیتو ا دهیکش

رو   گهیقرار بزار که همد   هی  یبرگشته و االن حالش خوبه راست ا یخدارو شکر که دلن ر غصه نخو گهی..گفتم؛مهراد داداشم دگفتینم

...از جام بلند  دش ین یکه بب زارم یقرار م  هی و گفت؛آره حتما چرا که نه واسش تنگ شده...با لبخند نگام کرد  یلیدوباره دلم خ  مینیبب

همون موقع عمه اومدم   برمتیباش بعد ناهار خودم م نجایا هاروبرم...مهراد گفت؛کجا فعال زوده نا د یبا گه یشدم و گفتم:خب من د

...گفتم؛نه عمه جان بخدا تعارف  برنتیم   الدیم ایدخترم؟ناهار آمادس بعد ناهار مهراد    یبر  یخوای و گفت؛واه سروه جان کجا م

  گهیروز د هی انشااهلل  می د یزحمتتون م  شهیبرم کمک مامان که دست تنها نباشه ماکه هم د یاونجان با نایا یی خاله و دا کنمینم

...من؛نه  دنیدارن به تو زحمت م   الدیمهرادو م ی تفاقاهر کارا  شمیحرفو نزن ناراحت م نیدخترم اصال ا  هی چه حرف نی....عمه؛اامیم

  نیاز ا شتریب گه یکه به برادراش کمک کنه خب د  یهر خواهر  ی  فه یوظ  گمیگفتم و دوباره م شهیحرفو نزن توروخدا هم نیعمه ا

ذره تعارف کردم که عمه زهره گفت؛نه اصال   ه یپس بزار حداقل برسونمت... ی سینمینشم...مهراد گفت؛خب تو که وا مزاحمتون

بابت امروز اشکه تورو هم   د یما توراه مهراد گفت؛ببخش  یبه سمت خونه   م یاوردو رفت چو ییو مهرادهم رفت سو  برتتیمهراد م

برادره   نهیتوام ع  کنمیم...من؛خواهش مدرآوردم اما من تورو مثل خواهره نداشتم دوست دارم واقعا و خواستم که با تو دردل کن 

اول از همه احواله   ایرفت بگم دلن ادم ی ی ...مهراد؛ممنونم،راستیروکمک من حساب کن  یتونیم یهر وقت خواست ی من  ینداشته 

  هست؟گفتم با ی هنوزهمونطور شادو پر انرژ گفت یو با خنده ادامه داد؛ م  نتتیدوست داره دوباره بب   یلیخ گفت یم د یتورو پرس 

  نیالبته همتون هوامو داشت ی و چقدر هوامو داشت ی که اون نبوده تو سنگه صبورم بود ی دوسال نی اجازت بد ترشده و گفتم تو ا

  شهیمنو پ ی پررو رفته آبرو ی ااااا پسره  مید ی که خنگه خدا و هردومون خند   یهاااا!!!....منم با خنده گفتم؛عهههه مهراد آبرو مو برد 

  یگفت نه کار دارم و رفت منم رفتم تو  ی تو ول  ادیاصرارکردم  که ب یدره خونه و هرچ مید یبرده خنگه خدا نچ نچ نچ... رس  ایدلن

 آخرش... دارشدنیب نایباز خدارو شکر که الحمدهلل ا دم یخونه که د
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  م یگوش   امیپ یکه من هنوز وارد اتاقم نشده بودم که صدا  می بخواب میریاتاق که بگ  ی تو  میرفت  م یاستراحت کنناهار قرار شد که  بعد 

کارم دراومد سحر بود که داشت بهم   یواااااا  دمیانداختم که د م یگوش  ی به صفحه  یزنگ خورد نگاه م یبلند شد و بعدش گوش 

  نقدریتو پس؟ا یی گفت؛سالم و کوفت کجا  غی ج یخبر؟...سحر باصدا ؟؟چه یسحرجون خوب الم برداشتم و گفتم؛الو س  زدیزنگ م

ها همه باهات   ؟؟؟بچهیتو آخه لعنت  یداری برنم ی چرا گوش  نکهیوا یشینم ن یدادم همه شارژم رفت چرا اصال آنال  امیزنگ زدم و  پ

  یجواب نداد  یبهت ول  م یداده بود  امیپ یلیبپرسم چون خ  زتا ی احوال هی از اونا اومدم  یندگیبه نما یقهرن منم باهات قهرم ها ول 

چند روز نتمو روشن   ن یتورو خدا اصال ا د ی .... من؛ببخشدهیجوابه مونونم  شعوریب ی بچه هاهم نگران شدن و به من گفتن که سروه 

خودم بعدش   یکنم برا یز یبرنامه ر ه ی نشد که بشه بزار من  گهید  م یبودم و االنم که مهمون دار ریهمش درگ نکهینکردم و ا

...سحر  شن،باشه؟؟؟ینه بچه ها ازدستم ناراحت م شمیبهتره نه من بد قول م ینطور یچون ا رونیب میبر  ی که ک کنم یبهتون اعالم م

ال خداحافظ....سحر؛منتظر  ام بگو حتمااااا....من؛باشه حتما فع ه یخبرشو بهمون بده و به بق گهیکن د ی لطف هی گفت؛باشه پس 

کردم و   یدادن بهم بچه ها از همشون عذر خواه ام یعالمه پ ه ی دم یقطع کردم و نتو روشن کردم که د  وی....گوش احافظ خبرتم خد 

چه خبرشووونه آخه؟؟؟پاشدم  دارشدمیراشاو روشا ب   یکه با سروصدا  دمی...خوابرونیب م یریم  یزیبهشون گفتم که بعداز برنامه ر

  ه یها!!!ما حوصلمون سررفته پاشو  یسرت مهمون دار ره یخ نم یبب راشاگفت؛پاشوشما چه خبرتونه آخه؟... نیریفت بگ گفتم:کو

 پاشدم�😁😁�ها مهمونه ماهستن گنیراست م  رفتیآدم حوصلش سر م زبودو ییپا ریدلگ  یحق دارن هوا ییبکن...خدا یکار

گفتم    میکردیم  یباز  میو پانتوم   قتی حق ایسره جرعت  ه یو  م یشمال که رفت اد یبه سرم زد به  یفکر  هی  شستم مو  دستورو   رفتم و

 ای...روشا؛جرعت میکه گفت؛پانتوم دمیاول از راشاپرس  م؟؟؟؟کدومش؟؟ یکن یباز  قتی حق ایجرعت  ای م یپانتوم نیکه؛موافق 

انتخاب شد   م یدوست داشتم..و پانتوم  میو خودمم که پانتوم  میان؛پانتومی...شاقتی حق ای....فاطمه؛جرعت مین؛پانتومی.سرش ..قتیحق

حال   ییییییییلیخ م یتاشعر در آورد9تاضرب المثل و 9تا کلمه  21وهر گروه نشست که   میشد  میوبه دوگروه تقس  تیاکثر یرابا 

  نه یاوردعیدرم  ی راشا که همش مسخره باز مید یخند  ی لیخوش تر بود خ می کرد  یهم که تو شمال باز ی ازاون موقع ی داد حت

شب بود که قرار  1و  12یساعتا م یخسته بود گهید م یبود دهیو خند  می کرده بود  یباز نقدریبخدا....ا بودن یبرادر م د یبا نایا یسام

  یبگم؟؟؟شما کاره خاص یچه جور  گماااایدم؛روشامیاز روشا پرس  می بود ده ی.. درهمون حالت که دراز کشمی شد که بخواب نیبرا

مامان اومده که   ه؟آره یگفت؛ نه بابا ناراحت چ ااماخب کنجکاوم واال ...روش  گم یم نو یها که ا د ینجا؟؟ببخشیا نیکه اومد  نیداشت

بسازتش و مامانمم گفته که من الزمش   خوادیگفته بود که م یی آخه دا یی بوده رو بفروشه به دا ک یشر ییکه با دا ی نیاون زم

  گه یو ماهم د  نهزب ییاونم قبول کرده وپوله سهمه مامانو داده و االن مامان اومده که سهمشو بنام دا دمیندارم و سهممو بهت م

  نیکرد ی کاره خوب ی لیانشااهلل بسازتش،خ ی ...من؛آهان به سالمتمیبود  ومده یوقت بود کرمانشاه ن   ی لیچون خ میباهاشون اومد 

  گه ید  کمیذره شده بود و بعد از   هی ماهم دلمون براتون تنگ شده بود...روشا گفت؛آره ماهم بخدا دلمون واستون  ن یسر بزن نیاومد 

 م ید یخواب مو یگفت ر یخحرف زدن شب ب
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  م یبود یو مشغول درس و کارو زندگ میرفتن به تهرانو ما تنها شد  نایو خاله ا  ییو بعداز دوسه روز دا گذشتنیروزا م نجوریهم

اون شماره ناشناسه چند   ی ول  گهیکسه د چ یو مهراد نه هلناو سلناو آتنا و نه ه یداشتم نه سام اینه خبر از آر گهیروزا د  نیا ی تو

مزاحمم نشه    گه یتا د اهیس  ست یل یکه منم زدمش تو  اتیچرند  نیو ازا  یو چطور داد که سالم احوالت   امیزنگ زد و پ گهیباره د

باز لعنت   یکارا آخرو عاقبت نداره بخدا ول  نیو دست از سرم بردار ا یتو هست  دونمیم ایخواستم جواب بدم و بگم که آر یچند بار

و از اون   اهیس  ستیل  یزدم تو  گهیجواب گذاشتم  که د ی ندادم بهش و تماس هاشو هم ب یامیپ چیه  مویرج طونه یفرستادم به ش 

خبر از   ی و ب  م یو درس بود  یکارو زندگ  رهیدرگ  ییجورا هی یبده نه زنگ بزنه خداروشکر...همگ  امینه پ  تونه ینم گه یبه بعدم که د

  شیپ هی پس اگه   شد یشروع م ناتامتحا گهیچون تا چند روزه د خوندمیروز ظهرکه داشتم جزوه هامو م ه ی نکه یتا ا گهیهم د

 برداشتم؛الو؟  و یآتناس گوش  دمیزنگ خورد نگاه به صفحش انداختم که د م یداشته باشم به نفعه خودمه که گوش  ی مطالعه ا

 ؟؟ یپرس ینم یخبر؟احوال  ؟چهی سروه جان خوب آتنا؛الوسالم 

واقعااگه   د یببخش شهیشروع م ی واال مشغوله درس و دانشگاه وامتحاناتم که به زود  ی؟سالمتیخوبم تو خوب زم،ممنونیعز من؛سالم

 زنگ نزدم. 

 انشااهلل یباش  ه،موفقیچه حرف نیمنم خوبم .نه بابا ا  یآتنا؛مرس 

 من؛ممنونم 

 ؟؟ یا کارهیسروه پنجم شب چ گمیآتنا؛م

 کارم  چیاحتماال ه یول  دونمینم قیدق  من؛اممممم

به بچه هام   م یو فقط دخترا و پسرا هست م یکن  زش یسورپرا یکه همگ   میخوایو م اس یپنجم تولده آرخوبه،آخه  ی لیخ آتنا؛خب

 ن؟؟ یایم ؟شماهمیچ نی گفتم اونام موافقن تو و سرش 
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  ستین ی کیسالس آخه 4  ی کنم انگار بچه  زش یسورپرا خوام یم  گهیم  یجور ه ی شششششیا ام ین خوامی م  اهیاهههههه صدساله س  اه

 بگه واسه چشه مرده گنده هر سال هر سال تولد آخه؟؟؟؟ 

خودمونو   ی هستن؟؟بچه ها ایدخترا و پسرا ک  نی...حاال اانهی ادیم  نمیبپرسم بب نمیتا از سرش  دمیبهت خبرشو م من؛ها؟باشه

 منظورته؟؟ 

بهم اطالع   یخب پس حتما خبرم کن،ک ان یهم م ایآر یها یاز دوستاو هم دانشگاه ی خودمونم هستن ول ی :آره بچه هاآتنا

 ؟ ید یم

 دم یو خبرشو م زنم یازش بپرسم بعدش بالفاصله بهت زنگ م ادیب  نمیکه سرش  نطور،تاشبیپس که ا من؛آهان

 ی پس فعال با  آتنا؛باشه

 من؛خداحافظ

  انه؟؟؟اصال یمتحان دارم ا دونم یبره؟؟نم یحاال ک  ی د5وقته امتحاناس  ناااا ی؟؟؟عیاومد  ایشد روز تو به دن نم یآخه ا ششششششیت

سواالتم   اله یخیهست جواب بدهههه؟؟؟؟ب  یهمه سوالو ک  نیا ��م؟؟ یری واسش بگ   یچ ال یخیب نارویبپوشم؟؟؟اصال ا  ی چ میاگه بر

که سرم خم    نقدریخسته شدم گردنم درد گرفت ا گه یدرس خوندم که د  یساعت2 ه ی وندم شدم و دوباره شروع کردم به درس خ

 جزوه ها یبوده رو 
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  یکه تو  نمیسرش  کرد یو مامانم داشت غذا درست م کنه یباباداره اخبار نگاه م دم یاز اتاق که د رونیدرس خوندن بسه رفتم ب  گهید

 تو   ایزدم که گفت؛ب بارم که شده در  هی  یاتاقش بود رفتم دره اتاقشوو برا
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 خخخخخ بچم تعجب کرده که من درزدم  کنهیبا تعجب نگام م نی سرش  دمیرفتم تو که د منم

 ؟ی:وا عجباااااا تو در زدنم بلد گفت

گفت    میو منو تو هم دعوت  اس یباشه تولده آر ی د5که همون گه یشوما بله،امروز آتنا زنگ زد گفت که چند شب د یاجازه   من؛با

بهش   یجواب چیدخترا و پسرا هستن منم ه  یهم هستن کال تو مهمون ایآر  یها یمون و دوستاو هم دانشگاهخود یکه بچه ها

 انه؟ ی میم؟بر یکن کاریچ  کنم،حاالیبگم بعد خبرت م نیندادم گفتم بزار به سرش 

باشه من سرکار بودم و مامان و باباهم که رفته بودن   ادتیکه زشته چون پارسال اگه   میاگه نر  دونمی گفت؛عهههه واال نم نیسرش 

 انه؟ ی م یبنظره تو بر شهی زشت م  ی لیخ گهید م یاگه امسالم نر میتهران نشد که بر

 ایآر  ضه ی ضدو نق یبخاطر رفتا امی و اصال دوست ندارم ب ه یدلم گفتم معلومه که نظرم منف   تو

 دونم یباال انداختم و گفتم؛نم یشونه ا  نی هم بخاطر  ��گفت که  یکس  شهیپ نارو یکه ا شد ینم اما

 م یایزنگ بزن بگو که م ن؛بهشیسرش 

 خدا نهههههههه یوااااا

 ؟ یندار  ؟؟کاریرینم ک ینیلیتو ک یعن یگه؛ گفتم 

 برو زنگ بزن   گم یسروه خب نه ندارم حتما که دارم م گفت؛واه

 ی داشته باش   یکار د یگفتم شا ی نطوریمن؛هم

 ؟ی زیچ ی امتحان ی ها؟درس  یندار ی گفت؛تو که کار نیسرش 

 شه یشروع م ی د7نه من امتحانام از گفتم؛

 می ایخب پس برو بهش زنگ بزن و بگو که م ن؛خوبهیسرش 

اون حرف بزنه من   نکهیبوق برداشت و قبل ا4برداشتم و زنگ زدم به آتنا بعد از  و یرفتم سمت اتاقه خودم و گوش  یناراحت با

 شه؟یشروع م یاز چه ساعت یز یچ ه ی دوتامون فقط  م یایگفت که م دم یپرس  نیاز سرش  ؟االنیگفتم؛الو سالم آتنا خوب 

  یی ه؟جایچ ان یخب،جر م یبزار ماهم حرف بزن رینفس بگ  ه یشما؟؟ یبم و مردونه گفت؛سالم سروه خانوم، خوب ی صدا هی  دمیهودی

 د؟ یبر د یخوایم
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ااااا س  س سالم آتنا   زه یرو بشنوم به تته پته افتاده بودم گفتم؛اممم چ ای آر ی آتنا صدا  یصدا ی ار نداشتم که بجاکه اصال انتظ من

 به آتنا،من با خودش کار دارم.  ی بد  ویگوش  شه یکوش؟؟م

 گم یکاره تو بگو من بهش م ی خوایبردارم م ویگفت به من که گوش  نی :دستش بنده بخاطر همگفت

 دراومدم و گفتم؛نه هر وقت کارش تموم شدوتونست بگو که بهم زنگ بزنه   ی اون حالت منگ  از

 برم شب خوش  د یمن کار دارم با گهیخب د  گم یبهش م گفت؛باشه 

حرف زدن باتورو ندارم پس زودتر مطلبو   یو حوصله   ی ستیاصال تو مهم ن ی عنیکه   ارهیداره حرص منو درم نی...امن؛خداحافظ 

 ششششیا شیا ��نکبت  یه  کوتاه کن پسر 

  ن؟که ی بود ا یکنه ک کارتیخدا بگم چ یییییشد آ یکیدربازشدو بنده صورتم با دراتاق   هویکه  رونیاز اتاق برم ب خواستم

  ای  خوردیبهش م ک یکوچ ی ضربه  هی دماغم حساس بود  ی لیخون دماغ شدم من خ ایدماغم خداااااا ی درو باز کرد وااااااا   ی نطوریا

بود   نیاتاق سرش  یکه اومده بود تو  یها!!!! اون  ستین  یحاال خوبه دماغم عمل شم یخون دماغ م عینگه دارم سر  نییپا اد یسرمو ز

خون دماغ   یکه خون دماغ شدم گفت؛وا  د ید ی بهم انداخت و وقت  یو نگاه  یپشت در  دونستمی سروه نم د یببخش یگفت؛وا

  ه یواقعا و   د یشده ببخش ی همش خون ورسرو صورتو بش نجایا ایو گفت که:ب  ییدستمو گرفت و تند تند برد تو دستشو ؟؟ویشد 

 ناراحت بود  ییجورا

االنم   شمیمن زود خون دماغ م  یدونیکه م  ه؟تویواسه چ تیگفتم؛نه بابا عذرخواه شستمیکه داشتم سر و رومو م   ینی ح درهمون

دماغم و رفتم تو اتاق    یدستمال گرفتم جلو  ه ی...و بعد صورتمو خشک کردمو ادیو خونش بند م شهی نشده االن تموم م ی زیکه چ

نگران نباشه و عذاب وجدان   نیاز ا شتری ب نیصدازدم خوبه زود خونه دماغم بند اومد و دستمالو پرت کردم که سرش  نویو سرش 

 ره یهم نگ 

 

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم ؛ مر#
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 58پارت#

 

 ست یمعلوم ن یلیبهتره خ اتیداره کفش کرم یچون لباست کرم  ی گفت:با هر کدوم که راحت تر نیش سر

من رفتم تو اتاقم به کارام برسم...گفت؛باشه برو،لطفا دروهم پشت   گهیخب د رسمیم  یا جه ی نت هی حاال تااون موقع به  من؛باشه

 سرت ببند 

آره   دم ینه که د ایدارم    ی که رنگ سبز و کرم نم یانداختم به الک هام بب یاتاقه خودم و نگاه یو درو بستم و رفتم تو  رون ی ب رفتم

  گذرهیم  ریخدا هنوز زود بود چقدر د یشبه وا9یساعتا گه ید دم یبه ساعت انداختم که د یخوبه الک هم دارم نگاه ی لیدارم  خ

نگاه   لمیمامان هم داشت ف  کرد یم یکه بابا داشت چند تا پرونده رو که از اداره آورده بود بررس  باباسر زدم به مامان و  ه ی رفتم 

خوندم گفته بود که من  از ترسم   ییجا هی بار  ه ی مادر؟) ی اریم خچالی  یرو از تو  وهیگفت؛سروه جان اون م د یتا منو د   کردیم

از کنار خانوادم که رد   م ینجوریمنم ا قایدق  ار یب ییبده چا کنترلآب بده  گنیم نن یبیمهمش تو خونه دراز کشم چون تا منو  

 ( ��که انجام بدم  کنن یم ف یتا کار رد30  شمیم

 مامان  من؛باشه

تابستون همش   ی ها وه یم  یتنوع ندارن ول ادچون یزمستون خوشم نم یها  وهیتو ظرفو بردم از م دمیهارو شستم و چ  وهیرفتمو م 

اسمشو   یبود ول ی قشنگ  لمهینگاه کردن شدم با مامان به به چه ف لمیبخوره و منم مشغوله ف  وهیم ادیصدا زدم که ب  نویتنوعه سرش 

هم نگاه   لمارویاسمه ف ادیم  شیکم پ یل یخ نم یاسمشو بب رفت یم  ادمی کردم ینگاه م و یلمیف شهیازم هااااا!!!! هم د ینپرس  دونمینم

  گهیتموم شد عزممو جزم کردم که برم بخوابم د  نکهیبود بهد از ا یا  ی طوالن ه یینمایس  لمهیف یلیبوده...خ یلمیه فچ  نمیکنم بب 

شب   یبه همگ  بره یو خوابم نم دارمیشب ب1- 12یتا ساعتا شه یبود آخه من هم بیعج یی جورا ه ی نی وا ومد یخوابم م ی لیچون خ

برم ثبت نام کنم و از صبح تا ظهرش هم که کالس دارم   د یبا نامه یواسه گواه کم یچون فردا کار دارم   دم یگفتمو و رفتم خواب ریبخ

   شمیدارمیپس االن بخوابم حداقل صبح زودتر ب

 

 

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#
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 maryam_sh_79_نستاگرام؛یا جیپ#

 

 57پارت#

 ؟ یتداش   یتو اتاق کار ی گفتم؛اومد  نیوارد اتاق شد رو به سرش  نیسرش 

 شه؟ یشروع م ی چه ساعت یبه آتنا گفت ی زنگ زد نمیخواستم بب گفت؛آره

 برداشت و گفت که آتنا دستش بنده و  گفتم که بهش بگه که بعدا بهم زنگ بزنه  ایزدم اما آر   گفتم؛زنگ

 گفت؛باشه پس حتما ازش ساعتو بپرس اگه زنگ زد  نیسرش 

 براش؟؟  می ریبگ  یکادو چ  م؟؟؟اصالیبپوش  ی ول کن چ  نارویمن؛باشه،ا

 م یبپوش  ی چ دونمیاالن خواستم بگم نم قای گفت؛دق

 پوشنیم  یزنگ بزنم به هلنا بببنم اونا چ هی بزار  دونمینم من؛منم 

 زنگ بزن بپرس ازشون ن؛آرهیسرش 

  نی؟همیچطور ی ور داشتمو زنگ زدم به هلنا هنوز بوق اولو نخورده بود که برداشت و گفت؛به بههههه سالم سروه جون مویگوش 

 بهت زنگ بزنم خواستم یاالن م

 ؟ یتو خوب یخانوم مرس  ی و درود هل  من؛سالم

 منم خوبم چه خبر؟ یهلنا؛مرس 

 ن؟یپوش یم ی ن؟چیدعوت  ایشماهم تولده آر گمای،م یمن؛سالمت

کوتاه داره اونو   ی لباس بادمجون ه ی اد یمن سلناهم  به احتمال ز پوشمیکوتاه دارم اونو م  یلباس مشک ه ی م یایماهم م هلناگفت؛آره

 ن؟ یپوش یم ی چ پوشه،شمایم

 م یلباس کوتاه بپوش  ادیماهم به احتماله ز  یول میبپوش   ی چ ستیهنوزمعلوم ن من؛ما

 ن یلباس کوتاه بهتره واسه تولدشمام کوتاه بپوش   هلنا؛آره

 مت نشم  مزاح رم یخب عز میکنیم  ش یکار ه یحاال  گه ید من؛آره 
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 خداحافظ  هیخب سالم برسون به بق  یمراحم ه یحرفا چ نیبابا ا هلنا؛نه

و سلنا هم   پوشمیکوتاه م ه یلباس مشک هی خودم  گه یگفتم که؛م نیقطع کردم و روبه سرش   ویخدانگهدار و گوش  یباش  من؛سالمت

 گه؟؟ ید م ی،ماهم لباس کوتاه بپوش  پوشهیکوتاه داره اونو م ه یلباس بادمجون هی

  ه یبه لباسام بزنم توام تو لباسات بگرد که  یسر ه یو بلند شدو گفت؛من برم   م یپوش یمام لباس کوتاه م گه یگفت؛آره د نیسرش 

  هی ساعت گشتن 1روکردم آخرش بعداز روی لباسامو ز ی رفت...رفتم سراغه کمدم و همه  رون یو بعد از اتاق ب ی داکنیمناسب پ زهیچ

  ه یسنگ دوز نش یقسمته س   یبود و رو  ی کرم رنگ   یهاله ها ه ی هم بلندبود و ناش یکه آست اه(کوتیاسبزارتشی)   ره یلباس سبزه ت

  یبود و چ ی مراسمه ک اد ینم ادمی  قای)که دقیمراسم هی واسه  کنمیشده بود و از تو کمد درآوردم االن که فکر م یخوشگل

  نیبب نیگفتم؛سرش   و��بدم بدون درزدن وارد شدم نی.لباسمو بردم که نشون سرش دمشیچرا نپوش  دونمیکه نم دم یبود؟؟؟(خر

  ه ی...از تو کمد گفت؛باشه رونیب  یایلحظه ب ه ی شه یم  نیتا کمر تو کمده گفتم؛سرش  دم یگشتم که د  نیخوبه؟؟؟و دنبال سرش  نیا

خوبه و   نیبلند بود روبه من گفت؛ا نشیدستش بود که آست  یو مشک یلباس طوس  ه ی و   رونیاومد ب قهی بعداز چند دق ساو یلحظه وا

 به لباسش اشاره کرد 

 خوبه و منم ماله خودمو نشونش دادم   نی؟ایداره ماله من چ  نیبپوش چون آست نو یخوبه هم ی لیخ گفتم؛آره 

 ؟؟ یپوش یم  رش یز ی بپوش چه کفش نو یگفت؛آره قشنگه توام هم نمیسرش  که 

  ایکدومشون بهتره بنظرت؟به نظره خودم کرم امیجفت از کفش مشک ه ی  ایهام  ی کرم اکفشی وشمپی م نویپس هم گفتم؛باشه

 داره   یخوبه چون لباسم کرم

 

 

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#
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و آتنا   ا یآر یمامان و بابا  ستن یپدرا و مادرا هم ن ی بود  حوصله ندارم برم اصالاااا تازه چ اخانیبود و فردا تولده جناب آر ی د4امروز 

بگه   ستی ن ی کیخب آخه  زتیاونا باشه و بزرگترا نباشن خاک توسرت آتنا واسه سورپرا یما که تولد خونه   ی خونه  ان یهم م

واقعا    نیآقا توجه کرد  میکادو بخر ا یواسه آر م یبر د یبا امروز  ♀��یییخب؟؟؟واااا یو کال بزرگترا داشت  رتبه مادرو پد  کاریچ گهید

  ی کادو  یل یخان گرفت آخه خ ا یواسه آر  شرتیت شه یم  ن؟؟نهیتوجه کرد ییواسه مردا چقدر سخته؟؟؟؟؟نه خدا  دنیکادو خر 

دوست داره و    یو چه مدل ه یچه اندازه ا  دونمیکه من چه م شلوارم  شهیکه اصال فکرشو نکن کمربندم که نم  راهنمیپ هی مسخره ا

کالس دارم که    هی خوبه باز امروز چهارشنبس و من فقط  م یکنیانتخاب م یی بو ه یممکن عطره که اونم حاال آخرش   ی  نهیتنها گز

  کمیکه اولش  م یمامان و بابا گفت به...واسه تولد می کن دایعطره خوب پ  ه ی  میبگرد نیبا سرش  می که بر کارمیروزو ب  ه یاونم ظهره بق 

اصرارکردن و فک خسته   ینداشت اما بعد از کل ب یخودمون بودن ع  یاگه فقط دخترا و پسرا نی الفت کردن و گفتن نه نرمخ

  یمراسمه عقدوعروس  اده یمنو  ییخدا  دادنیبود و شام م7ساعت یمهمون  میاما زود برگرد م یکردن آخرش قبول کردن که بر

دعوت کردن فقط دارم غرغر   ایکه مارو واسه تولده آر ی از روز شد؟؟منی نم ت گرفیتولد م ی کاراشون مثالاگه خانوادگ  نیا ندازهیم

  از بعد ...�😂😂�ن؟؟؟ یتوجه کرد ی لیآدما هستن خداوک  نیچرا ا هی مدل نیساعته چرا ا نیچرا ا ه یطور نیکه چرا ا  کنمیم

کنن...باالخره روزه تولد جناب   چشی کادو پ م یو همونجا گفت م یگرفت  ای آر واسه ادکلن مردونه  هی بازارو  م یرفت  نیسرش  منو  کالسم

اتفاق بد   ه یکه قراره  کردم یدلهره داشتم احساس م یی جورا هی و نداشتم و  ی چیاز صبح که پاشدم  دل و دماغ ه د یفرا رس  ایآر

که واسه امشب الزم داشتمو   ی لیلباساو وسا  فتهین ی واسه کس  یجوره اتفاق چیچرا انشااهلل که من اشتباه کنم و ه دونم ینم فته یب

خودمو مشغوله   ام یب رونیاز فکره ابن دلشوره و دلهره ب نکهیبپوشم به خاطر ا مو یکرم  یگرفتم که کفشا م یکنار گذاشتم و تصم

ا دقته  که ب نقدر یخوشگل شد ا یلیناخن گذاشتم که خ نیناخنامم نگ   یو انتخاب کردم و رو  ی الک زدن کردم الکه سبزه و کرم

رفت خدارو شکررر...اهههههههه چرا  ادمیرو که داشتمو   یکامل مشغوله الک زدن بودم و تمرکز کرده بودم که به کل دلشوره ا 

ساعت بع از ناهار گرفتم   میحوصلم سررفت ناهارخوردم و ن چرخمی دوره خودم م یآخه از صبح که پاشدم ه گذرهیساعت نم

  ی ک 4ساعت گه یپاشو پاشووو د دارشدم؛سروهیاز خواب ب نیسرش  یبهتر بود که...با صدا زدنا یکاریب از  دن یباالخره خواب دمیخواب

  شه ینم کنمیفکر م  یچ  هر اهههه ��مامانههههههه ها  نه یع زد ی حرف م کردویداشت صدام م ز یر هی توام.. ؟؟با یآماده ش  ی خوایم

   رفت یم ومدوینگاه کردم که داشت م نی و تو تختم نشستم و مثل منگال به سرش  دارشدمیبه اجبار از خواب ب د یخواب نیا شیپ

  ه یاونجا تازه آتنا گفته شما  می و بر  میتا آماده ش  شه یم  ریخب د گه ید ؟پاشو یکنینگاه م ینجور یبهم انداخت و گفت؛چرا ا ینگاه

 شو   ازودحاضریبزن به سرو صورتت و ب ی آب ه ی نیایساعت زودتر ب

  ی چیه و ��زنم یمنگ م  شمیدارمیازخواب ب نکه یبعدازا ه یخودم گفتم؛باشه حاال زوده )کالمن عادتمه تاچنددق ی نگ با همون م من

 (  شهینم میحال

 ها!!!! م یاونجا باش 6  د یحاال فعال زوده با ی گ یم یساعت چهاره اونوقت تو دار  رهید  گمیگفت؛دارم م نیسرش 
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دراومدم پاشدم دستو رو مو شستم و رفتم پشت    یکه از اون حالت منگ   قهیو بعداز دوسه دق شم یبابا اههههه االن آماده م من؛باشه

 نشستم و شروع کردم به آماده شدن   شمیآرا زه یم
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بزرگه   یخودشون بود خونه   یتولد همون خونه    نایا ایآر ی به سمت خونه  می و حرکت کرد6راس ساعت میآماده شد  دوتامون

  الد ی م ویهم بودسام ه یبق نه یماش  م یدمه در پارک کرد  نویماش  مید یبه مقصد رس  کننیم  یوقته توش زندگ ی لیداشتن که خ یی الیو

  اط یوارد ح یدرو باز کردن و وقت   می و زنگ زد  میاومده بودن به سمت دره خونه رفت  مازودتر از  یهمگ  ی عنیو مهراد هم بود  پس 

بودو   دهیپوش  ی ا روزه یف  هی لباس آب ه یروشا   م یهم کرد یبچه ها اومدن دمه در و خوشامد گفتن و سالم و احوار پرس  یهمه   میشد 

خوشگل بود درکل لباسش  ازجلو کوتاه بود و از   یل یخ دبود اما قشنگ بو  ی چه نوع بافت  دونمیموهاشو از کنار بافت زده بود نم

لباس شب   هیبودو موهاشو فر کرده بود و هلناهم   ده یپوش  یلباس بادمجون  هی سه ربع بود سلناهم  ناش یپشت دنباله داشت وآست

فکر کنم چون   شگاهیآرابود واونم موهاشو فرکرده بود و اماااا آتنا اووووو چقدر خوشگل شده بود انگار رفته بود  دهیپوش  یمشک

  فتم یم  ی مراسم عقدو عروس  اده یبودن تخخخخخخ   دهیو مهراد هم کت و شلوار پوش   الدیو م ی بسته بود سام ون ینیموها ش 

صاف و لخت بود   یچون موهامون خداداد  می وهامونوباز گذاشته بودم  نمیسرش  منو  �😂�کیو پ کی همه مرتب و ش  یلیخداوک

هم به   یرنگ  ی رنگ  یها  سهیر  هی شده بود و  زونیعالمه بادکنک از سقف آو هی  نایچه کردن ا بههههبه   دمیکه د میوارد خونه شد 

ود خونشون دوبلکس بود  خوب ب  ی لیبودن و مبل هاشونو برداشته بودن درکل خ دهیچ یقشنگ بود و صندل  یل یهم وصل کردن خ

بود که همه  8یساعتا ومدنی کم کم مهمونا داشتن م گه ی....دمیو برگشت  میاتاق آتنا عوض کرد  یباال ولباسامونو تو  یطبقه   میرفت

داشت هاااا چه دختراو    ییعجب دوستا ومد یم9 یبود ساعتا ومده ین ای هنوز آر م یبود ینفر 35- 30 یی جورا هی مهمونا اومدن و  ی

  دهیلباس قرمز کوتاهه تنگ پوش  ه ی شونی کیبودن  دهیبد و باز پوش  یجلف بودن و لباسا یلیدوتا از دخترا خ ی کیبودن  ییپسرا
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بود   یپسر ه ی زون یو مزخرف کرده بود و همشم آو ع یضا شهیرژلب قرمز زده بود و آرا ه ی بودبدون ساپورت و موهاشو زرد کرده بود 

هم نشسته   شه یو هلناوسلنا وروشا پ نیمنو سرش  زد یو داشت با دوستاش حرف م   دادینم تیاصال پسره بهش اهم نجاس یجالب ا

بعد آتنا ناراحت  بهیع می برقص میماهم بر ن یایمن فعال که همون موقع روشا گفت؛ب دنیرقصیوسط بودن داشتن م ه یوبق م یبود

آهنگش   ییبا سلنا و روشا با آتنا خدا ن یمن با هلنا و سرش   مید یوسط و رقص  می رفت نیحرفش درسته بخاطرهم مید ی...د شهیم

...قرار بود که  ادیب ایبلند گفت؛االنه هاس که آر یکه آتنا با صدا  میبود دنیبود درحال رقص زیاز پدرام پال یشمس می قشنگ بود تقو

که شک    می دورتر از خونشون پارک کرد  می برد ایقبل اومدن آر  نامونمیماش  زشه یکه نفهمه و سورپرا م یبرقاو آهنگو خاموش کن

خونه   یشد و بلندگفت؛عهههه کس ارد و ایآر  ی قیکه بعداز دقا  می بود دنی کش غ یج ی آماده  یبرقا خاموش شدوهمگ  ینکنه...همه  

  یوبمب شاد ی برف شاد اهمیو بعض  میو دست و سوت زد غ یرفت که برقارو روشن کنه که همه باهم ج ؟؟ویچ ی عنی ست؟؟؟ین

رد   ف یخ یتاسکته  3ام بود گهید  یهرک �😂😂�بود ی دنید افشیق  ییزهره ترک شد خدا ا یآر چارهیب کردنیم  یروسرش خال

 گفتم  کی گفتن و منم رفتم جلو وباهاش دست دادم و تبر  کیبهش تبر کردهمه یم
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  ی که ول دنیرقصیاون وسط داشتن م یسالن روشن بودن همگ  یهالوژن گوشه   یبرقا خاموش فقط رقص نورو و المپ ها  ی  همه

و دستشو به سمتم دراز کرد منم   ؟ ید یافتخار م بایز ی اومدو گفت:بانو ا یآر هو یکه  کردن ینگاه م  ه یمن نشسته بودم و داشتم به بق

منم دستمو گذاشتم تو   ن یبخاطر هم کردنیاز دخترا و پسراهم داشتن نگاه م ی بعض و که نرم دستشو دراز کرده   عسیضا دمید

که    می بود دن یهم درحال رقص  یدوتا آهنگ رد شدو همونطور ما روبه رو  یک ی دنیبه رقص م یوسط و شروع کرد  می دستشو رفت

  ی لیبا هاش برقصم و دوما آقا من خ دارمدوست ن نکه یبرقصم اوال ا نیا با  من  ��رقص دونفره بود   یعوض شدو براآهنگه  هوووو ی

تواون نور کم داشتم   ی نطوریکردم اومدم وسط هم ی خدا چرا آهنگه عوض شد؟؟؟چه غلط یوا��دونفره برقصم ستم یخوب بلد ن

لبخنده دندون    هی شونش و دسته خودشو هم گذاشت دور کمرم و  یکه دستمو برد گذاشت رو   کردمی نگاه م ا یجذابه آر ی  افه یبه ق 
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  یمتر یلیکم بود با هم م  یل یخدااااااا فاصلمون خ یییییییواااااااا کردم یبودم و نگاش م  سادهیمجسمه فقط وا ن یبه روم زد من ع انم

گوشم و   کیسرشو آورد نزد  ایآر هویآهنگ  ی اهاش شدم وسطاب دنیباالجبار مشغول رقص کرد یم تی منو اذ یی جورا ه ی ن یبود و ا

 ؟ یرد امشب قصده جونمو ک یشد  ی گفت؛چ

 بود  ی دنیمن اونموقع د  ی  افهیق

 واقعا فهممی جونت؟؟؟واضح حرف بزن نم گفتم؛قصده 

 زنم؟؟ ی دارم حرف م  یمن از چ یفهمیتو نم  یعنیگفت؛  دویخند 

 ن؟ یچرا ا گه یم ون ی جونشو کردم من آخه به چه علت؟؟؟هز گه؟قصده یداره م یچ  فهمدمینم واقعا

 منظورتو فهممی واقعا نم  من؛نه

  نیاز ا کتر یو سرشو آورد نزد  کم ی رهیدله صاحب مرده آروم بگ  نیبزار که بگم بلکه ا  گمینداره بزار برات م ب یع گفت؛خب

وشروع کرد به حرف زدن؛من   رون ی ونفسشو دادب دمیخودمو عقب کش کمی نیبخاطره هم شدمیم تی حرکتش داشتم به شدت اذ

تحمل ندارم تا چقدر دم نزنم   گهیاما د ی ن یبیتو چرا منو نم  دونمینم فتم نگ  یاز حسم به کس یچیساله که عاشقت شدم اما ه 3

  ی جلو یل یخ چمی وسط ه نیبرات مهمه من ا  ینگم؟؟فقط سام یج یو ه ی ریگ یگرم م  یکه تو با سام  نمیبب یاحساسمو؟؟تاک

  لیکرده اوا ری تو گ ش یدلم پ م همه دختر ن یا ن یچرا ب دونم ینم تونمیبسه نم گهیدعوام نشه اما د یدمو گرفتم که با تو و سام خو

رماناس   ی و تو  لمایعشق فقط ماله تو ف ویهمه چ یکن یزود فراموش م هیعشق الک  ایبرده بودم با خودم گفتم بابا آر  ی که به حسم پ

ماه از خونه  رفتم   هی کردم نشد که نشد  ی جوره فراموشت کنم هرکار چیه تونم یاصال نم دمید  نکهیاصال عشق وجود نداره تا ا

  ه ی نکه یکه آخرش بازهم موفق نشدم شراب خوردم خوردم مست کردم واسه ا  امیکنار ب ی حسه عشقه لعنت ن یبا خودم و ا بلکم

.حاال من بعداز سالها به عشقم اعتراف کردم  گرفتیچشمام جون م یجلو  رتیتصو ی ما تو اوج مستا  امیب  رونیلحظه از فکره تو ب

...بگو که   شکنمیم  شمیازت نگو نه که نابود م کنمیم  ؟خواهشیبه من دار  ی تو حس  ایآ ارم سوال د هی ازت  ی چرا  واقعا؟ول دونمینم

 ؟ یتوام دوسم دار 

عاشقم شده چرا آخه   ش یسال پ3همه حرف؟؟؟واقعا زبونم بند اومده بود در عجبم که چطور از  نیبگم در مقابل ا تونستمیم یچ

که به دروغ بگم آره   تونمم یرو بشکنم اما نم ا یدله آر  خوامیدل شکستن تاوان داره نم اااااایبهش؟؟؟؟؟؟؟خدا گفتم یم یمن؟؟چ

بهش بگم؟؟؟...با جون کندن و عذاب   یخدااااا چ ی ا کرد یه منتظر داشت نگام ما انداختم ک یبه آر ینسبت بهت دارم...نگاه یحس

نه نسبت به تو   یحس چیو واقعا ه نیمونیمن م  ی نداشته  یتا تون مثل برادرا4مهرادهر  الدو یو م یوجدان فراوان گفتم؛تو و سام

واقعا    خوامیو نم   تونمیدوست داشته باشم چون نم  گهیه جوره دیندارم فقط مثل برادر دوستون دارم از من نخواه که  ایکیونه اون 

رو نداشتم  ایآر  یو نگاها  نویجوه سنگ  نی...تحمله ایایباهاش کنار ب د یو با ته یواقع  نایحرفا روزدم اما ا نیا نکه یمتاسفم از ا

و بعداز چند لحظه گفت؛من   اد جمله شو ادامه ند  ی  ه یو بق ی عنی؟؟؟یتو دوسم ندار  یعنیخواستم برم که دستمو گرفت و گفت؛
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تا تورو عاشقه خودم نکنم ول کنت    یکه عاشقم ش  کنم یم ی کار دارمیطرفه؟؟؟من دست از سرت برنم هی عشقه  نیکنم با ا کاریچ

چشمام  و خوابو از   یهمونطور که تو شبو روزمو ازم گرفت  ادیخواب به چشمات ن کنم یم ی کار   رمیگ یشبوروزتو  ازت م ستمین

لحظه از حرفاشو و از   ه یکرد،ینگام م ی و عصبان  یببر زخم ه یدراومده بود و حاال مثل  ینیاز اون حالت غمگ  ش)نگاهی ربود

 واقعا(  دمیترس  داش یتهد 

به درک که عشقت   ی..به جهنم که عاشقم شد یکنیم  جایب ی لیگفتم؛توخ واش ی  یو ول ی خودمو نباختم و مثل خودش عصب منم

  ه یبا ؟و یکه انگار من به توبدهکارم و تو ازم طلب دار  یزنی حرف م یجور ه ی چرا  یمنه که تو عاشقم شد   رهیطرفس مگه تقص هی

  ی چ نیا ی...واااارونیب دم یدستش کش یو دستمو محکم از تو  ی نکن غی در  یالش ت  جیخودتو بکن از ه ه یسع نیپوزخند گفتم؛آفر

 گفت؟؟؟ یم
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خودش   د یعقل و منطق عشق با ی آدم چقدر ب ه یآخه  یی بودم خدا دهیند  ینجور یتا حاال آربا رو ا یاحمق ول  یشده پسره   یروان

دوسش داشته باشه   نکه یتا ا  شهیآدم ازش متفر م کنهیکارارو م  نیمنه که تورو دوست ندارم اصال چون ا  رهیمگه تقص اد یبه جود ب

تو   ی بگه آخه احمق وقت ست ین یکی شعوریب کرد یام م یسام یخفش کنم چه سام داشتمدوست  دم یلرزیداشتم م تیازعصبان

شام  یشام شد همگ  ؟؟؟موقع یزن یم یدم از عشق و عاشق   یواسه چ ی د ینم ص یبرعکس رو   تشخ ا یخواهربه برادرو و  ه ینگاهه 

شدم.تشکر کردمو بلند شدم از سره جام   ری س  ی کاف ی به اندازه  ایآر ینتونستم بخورم با حرفا شتریالبته که من دوقاشق ب م یردخو

و اصال حواسم به اطرافم   کردمیخان فکر م ایآر  یقدم بزنم همونطور درحال قدم زدن بودم و به حرفا کمیکه  اط یو رفتم تو ح

 تصدا  یو گفت؛چرا هر چ ه یسام دمیبزنم که د غی و خواستم ج دمیتکونم داد ترس  ی دست هویفکر بودم که    یتو  قای نبود عم



 به رسم خاطرات 

64 
 

پنهون کنم وگفتم؛نه بابا مشکل   مویکردم که ناراحت  ینگام کرد...منم سع یاومده؟؟؟و سوال  شیپ ی؟؟مشکل ید یجوابمو نم کنمیم

  ستمیو منم اصالاااا درس نخوندم و آماده ن  میصابم خرابه بابته امتحاناتم کالپشته سره همن و فورجه هم نداشتاع کمیکجا بود؟

ندونه   ینکنه(وگرنه هر ک  چمیسوال پ  گهید ی که کس شد یبود اما باعث م ی چرت و مزخرف روغه د  یل یامتحانات)درسته خ یبرا

هم   یامتحانا...سام ی که داشتم صبح تا شب درس خوندم و کامالااا آماده ام برا ی فورجه ا امهیا  نیمن تو ا  دونمیخودم که م

تو    می تو اونم موافقت کرد و باهم رفت میابریکه ب ی به سام تم...من؛ممنون از شما برادر گفینداره انشااهلل موفق باش  ب یگفت؛آها ع

  یبدبخت چشم ازش برداشتم و دنبال سام ادحسوده یجونت دربکن تا نقدرررررنگاهیمادوتا ثابت موند ا یرو  ا یآر ه یکه نگاهه عصبان

  لیتکم  تمیامشب ظرف یبرا داشتمو حرفا و نگاهاشو ن  ایآر ی حوصله  نجایدوست داشتم زود تر برم از ا ه یبق شیرفتم و نشستم پ

  کو یچقدر گذشت ک دونمیمکه ن ی گفتن که من برم برقصم نرفتم بعد از مدت یو هر چ  دن یبود واقعا...دوباره آهنگ گذاشتن و رقص

ما که   ی به کادو  د یمچ بند چرم و رس  یکی ساعت  یکیست کمربندو کراوات واسش گرفته بود  یکی کردن یآوردن و کادوهارو باز م

گفت؛خواهش  نیبجاش سرش  یهم بهش نگفتم ول ی خشکو خال کنمیخواهش م ه ی  یمن حت یبود و از ما تشکر کرد ول لنادک

هم که اصرار کردن  و گفتن که فعال زوده   ی و هرچ می قرار شد که بر کی ....بعد از باز کردن تموم کادوها و خوردن ککنم،ناقابلهیم

بهشون گفتم و رفتم تو اتاقم که   ریبا مامان و بابا شب بخ یبه سمت خونه....بعد از سالم و احوال پرس  م یو راه افتاد م ینسادیما وا

مختلف به ذهنم   ی زایفکرکردم و چ نقدریا ایآر ی خوابم نبردبخاطر حرفا قه یدق 2:45لبته مثالاااا تا ساعتبخوابم ا رمیمثال بگ 

 خوابم برد....  یکه آخرش با هزار بدبخت د یرس 
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بود قبال   د یحرفاش حرف نبود که تهد  میعصبان ایو من به شدت از دسته آر گذره یم ی و لعنت  یاز اون تولده کوفت یماه ک ی حدودا

روزه   ه یاومدم که  رون ی ب ایآر  یاز فکره اون حرفا گهیو من د گذشتنی طور روزا م نیمثل داداشم دوسش داشتم اما حاال نه...هم

برداشت و   ویاومد که مامان گوش  تلفن خونمون یکه صدا خوندمی و داشتم کتاب م رشوفاژنشسته بودم کنا ی سرده زمستون

 د؟ ییگفت؛الو سالم بفرما

نشناختم.خودت   د ی؟ببخشییجان تو  م ی بود که مامان بعدش گفت؛عههه مر یگفت و ک ی چ دونمیکه پشت خط بود نم طرف

 خوبن؟  ؟خانواده یخوب

 گفت که مامان در جواب  ی چ دونمینم____________________

 پس من واسه فردا شام منتظرتونم   نیخوش اومد  ی چه زحمت زمیعز گفت؛نه

 بود؟؟؟  ی ک شدمیجر واجر م یاز کنجکاو  داشتم

 .خدانگهدارتنیخوش اومد  یلیه؟خیحرفا چ نی ..اد یاریب فیشام تشر د ی.. نه حتما باکنمیم مامان؛خواهش

  یبود؟چ ی :مامان کدمیز مامان پرس و ا ییرایخودم و رسوندم به پذ  یکرد کتابو پرت کردمو فور  یموقع که مامان خداحافظ همون

 گفت؟ یم

 خونتون   م یایبود گفت؛فرداشب شام م متیگفت؛زنعمو مر مامان

 اومده بودم   رونیب داش یآخه من تازه از فکره حرفاو تهد  ؟؟؟؟چراییییییییگفتم چ بلند 

 ؟ ی زنیچرا داد م  نم یبب نییپا ار یصداتو ب دمیگفت؛عهههه سروه ترس  مامان

 واسه شام  نایا  ز یچ ی مامان من فردا شب مهمونم خونه  زه یچ من؛امممم

 ه؟ ی ک گهی د نایا ز ینا؟؟؟چیا زیمامان؛چ

قرار بوده برم اما انداختمش فردا)مجبور بودم دروغ بگم چون   روز یدعوتم د نایا ی سام یسح... نه خونه   یخونه   گفتم؛امممم

اونا هستن من   یدروغا رو سرهم کردم که فرداشب وقت  نیا نیبخاطر هم نم یرو بب اینکبته آر  ی  افهیق خواستیاصالاااا دلم نم

 نباشم(

 هااا کنم یفکر نم  نطوری من ا ی خونن؟؟ول نایا یفرداشب سام یگفت؛مطمئن  مامان

 ستن؟ ین ی دونیخونه نباشن؟توازکجا م   یمهمون دعوت کنن ول  شهی آره که خونن مگه م من؛خب
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 بهش سر بزنن یبود رفتن شهرستان همگ  ضیمر نایگفت؛آخه مادربزرگه سلناا مامان

  نایبرم خونه سحر ا خوامیم گفتم یکاش همون اول م  قاااااای کنم االن دق کاریگفتم  من چ  ینههههههههه بدبخت شدم چه دروغ یوا

اونا هستن بعد دروغ سرهم   نیروه اول بببگه گردنت خورد س  ستین یک یهاااا  میشد  ی نگفتم؟؟؟چه گرفتار  یتا نصفه رفتم ها ول

 کن  

 آخه با مهراد کار دارم   نایومهراد ا  الدیم ی خونه  رمی خب اشکال نداره م گفتم؛عهههه

 افتاده؟  ی .اتفاقیکه فرداشب نباش  ی دنباله بهانه ا  ؟همشیزنیگفت؛واه سروه تو چرا مشکوک م مامان

گفتم؛نه بابا اتفاق کدومه.اصال بخاطره   نی االنه هاس که بفهمه بخاطره هم زه ی ت یل یخودمو مامانم که خ دادم یکم کم لو م داشتم

 مونمیمن فرداخونه م ستین یمشکل  چ یه یتو باور کن  نکهیا

 گفت و رفت    یگفت؛باشه ا  مامان

ابوالهول   یمثل مجسمه   خواد ی اونوقت اون فردا شب م اد یبدم م ایواقعاااا من از آر  ستیدروغ ن ادیسرت م  ادبهیبدت ب ی از هرچ 

چطور با   امی رفتم تو اتاق تا با خودم کنار ب د یفرارس  ی ....شبه مهموناااااای اهههههههه چقدر من بد شانسم خدا رهیمنو بگ   یروبه رو 

و خودمو بزنم به اون راه که    ارمیمبارکه خودم ن   یکه اصال به رو  دمیرس  جه ی نت نیعالمه فکر کردن به ا ه یروبه روشم بعداز  ایآر

 ...فتادهی ن یاتفاق  چ یمثال ه

زدم که اصال معلوم نبود...    یرژلب کالباس  ه ی و موهامم از پشت بستم و فقط   دمیپوش  ی شلوار مشک ه ی و  ی مشک د یسف زه یشوم  هی

سرد که قبال بهش دست   نقدریسرد رفتار کردم ا یلیخ ا یکردم اما با آر یاحوال پرس  ی با زنعمو وعمو آتنا به گرم دنیباالخره رس 

برام   یل یخ تشیعصبان انگار نه ��ی شد هم عصبان ع یبهش دست ندادم و اون هم ضا مندست دراز کرد   یسر ن یا دادمیم

و    باز بود بسم اهلل...بعداز شام باباو عمو رضا ششیهمش ن  ایچرا آر دونمیهم که نم شیپ م ینشسته بود یهمگ  ی نجوریمهمه...هم

  زننیحرف م  ی دارن راجع به چ  دونمیواقعا نم زدنیمامان و زنعمو به صورت جداگانه و دور از هم نشسته بودن و داشتن حرف م

چه با غرور    اینگاهم در نوسان بودکه اومدم برگردم برم تو اتاق که نگاهم افتاد به آر نطوریمشکوکن هم  یل یهست خ یهرچ ی ول

  یلینکبت خ ی  مهپوزخند بهش زدمو رومو ازش برگردوندم نکبت واقعا کل هی ابروشو داد باال  منم  ه یپوزخند زدو  ه ی کرد ینگاه م

 ؟یرمانتو به چاپ رسوند  روهد؛س یو آتنا که آتنا پرس  نیسرش  شهیپ  اتاق تو  رفتم��اد یم ایبه آر 

 از کاراش مونده   کمی:نه فعال  من

 چاپ نشه  فه ی چاپشو زودتر انجام بده ح یکارا آهان؛حتما

   دم ی:آره انجام ممن
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 64پارت#

 

 

به   گفت؛پسیم  نایعمو رضا متوقفم کرد که داشت به بابا ا یصدا هوی که   ارمیب  وهیو منم اومدم برم که م  میحرف زد گه ید کمی

  یا جه یو سروه سنگاشونو باهم وابکنن که اگر به نت  ایکه آر  میایبعد ما م یداشته باشه واسه هفته    یکه آمادگ یسروه جان بگ 

درس   نکه یتا بعد ا می زاریرو م ی س و عرو می اریو رسم و رسوماتو به جا م  م یکنیم  میتنظ ارهارو قرارو مد  گه یکه خداروشکرد دنیرس 

  نهیمنو نب یبودم که کس ده یدر اتاق جسب ی ... جلو شهیباشه همون م یهرچ رشونیو دانشگاهش تموم شه انشاهلل  اگرم نه که تقد 

 شدن فکر کنم؟  گن؟اللینم  یچیمامان و بابا ه چرا چه خبره؟ دوختن؟یو م   نیبردیداشتن واسه خوشون م  ی؟؟؟؟چیچ یعنی

رفتم   واش ی واش یگرفتم و  وار یدستمو به د  نیشدم وضربانه قلبم رو هزار بود به خاطر هم یحرف ها عصبان نیا دن یاز شن یلیخ

بود...اون شب گذشت و مامان منو صدازد تو اتاق و   گه ید  یزا یهمه حواسشون پرته چ دچونیمنو ند  ی سمته اتاقه خودم که کس

 نگفتن؟؟؟  یچ یو چرا اونا ه دم یشن یحرفاشونو اتفاق   ی که؛همه   تممنم گف یاستگارخو انیب  خوانی گفت که م
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ما که   یواسه خواستگار ان یکه فقط ب خوان ی گفتن اجازه م  ؟اونایاریدر م  یچرا بچه باز  ه یچه حرف ن یگفت؛واه سروه ا مامان

 ستین یپسره بد  ایحتما بگو بله خوب فکراتو بکن آر مینگفت

  رونویحرفا من از اتاق رفتم ب نیچون ما ب م ید ینرس  ی ا جه ینت  چیخالصه آخرش من  مامان به ه هیپسره نکبت ستین ی پسره بد  آره

 بزنم و بشنوم  ی راجع بش حرف خوام ینم گه یگفتم:د

 

نام   ثبت  تاریبرم کالس گ د یگرفته بودم حتمااااا هر جور شده با  یجد  می چند روز بود که تصم ه ی... انیب گهیدوهفته د   یکیبود قرار

....صبح  هیحتم  گه یبارد ن یا یزدنو دوست دارم اما وقت نشده که برم تا حاال ول تار یگ ی لیکه من عاشقشم خ  یکنم همون کالس 

 ثبت نام کنم   تاریاز خوردن صبحانه آماده شدم که برم کالس گ د اللطلوع از خواب پاشدم و بع

 ؟؟ ی ریم  یدار  یی گفت؛سروه جان جا مامان

 ثبت نام کنم   تاریبرم کالس گ خوام یمامان م من؛آره 

امروز خورشت آلو درست   خوامیم ر یآلو بگ  کم ی یاومدن رونیب  یر یم یزحمت تو که دار   یدلم ب  زهی عز یکنیم  یکار  مامان؛خوب

 کنم  

 زنگ بزن  ی الزم داشت  گه ید  یمامان هرچ من؛باشه

 اد یپول بردار نکنه پولت کم ب فم ی :برو از تو کمامان

 مامان دارم پول  د خوایمن؛نم

  ی شتریشد پوله ب یکنیکه فکرشو م یز یاز اون چ ادتر یثبت نامت ز  ی نه یهز د یخب شا یدار  دونمیدخترم لج نکن م  مامان؛نه

 ی کنیهمرات باشه که ضرر نم

 باتوعه مامان.باشه  من؛حق

 مامان پول برداشتم  و گفتم؛مامان برداشتم.خداحافظ فعال  فهی تو اتاقو از تو ک  رفتم

 سالمت مواظب خودت باش  مامان؛به

گرفتم و    ی سردو دوست داشتم...تا سرکوچه رفتموتاکس یمن هوا  ی سردو خوب  ی از خونه چه هوا رونیگفتمواومدم ب  یا باشه

  هی  رهیز ارشونیهمراه  ایلیسرد خ یهوا  ن یا یتو شدم  ره ی و آدماش خ ابون یبرمو دادم بهش و به خ خواستم یکه م ییآدرسه جا

رفتم   یقی رو پرداخت کردمو راه افتادم به سمت آموزشگاه موس  هیبه مقصد کرا مید یرس   یقی بعد از دقا زدن یچتر داشتن قدم م
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کالس   نجایا ی ها میو چه تا  ییثبت نام کنم چه روزا تاری کالس گ خواستمی من م ریو گفتم؛سالم خانوم وقتتون بخ  ی منش شهیپ

 شه؟؟ یبرگزار م  تاریگ

  ی هاش رو گفت که خداروشکرررر با کالسا م یچهارشنبه(و تا-دوشنبه - زوج)شنبه ی ،روزایخوش اومد  رمیعز ؛سالمیمنش خانوم

استادو   نی بود اسمه ا انیانیک ی آقا دمی اول پرداخت کردم و اسمه استادمم که پرس  ن یرو هم هیدانشگاهم تداخل نداشت شهر

کالس تشکر کردمو راه   ام یقرار شد که از شنبه من ب ه یخوش اخالق  یآقا ی لیو خ م به آد دهیادمی یعال یل یخ گفتنیبودم م  دهیشن

اما   ومد ی دلچسب بود درسته سرد بودو بارون م  یلیبرم چون هوا خ  ادهیمقدار از راهو پ هی افتادم به سمت خونه دوست داشتم 

گرفتمو   یو تاکس  دمیسوپر مارکت آلو واسه مامان خر هی رفتم و از  ادهی پ وییجا ه یهوا تا  ن یا یلذت بخش بود قدم زدن تو  یلیخ

 برگشتم خونه........ 

 

 

 

 

 

 

 

 ی شهسوار میبه قلم؛ مر#
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  تاریبرم گ  نیکالس رفتن و اما امروز صبح قراره که با سرش   یزده بودم برا  جانی هم ه ی لیداشتم و خ تار یظهر کالس گ امروز

منو    میآماده شد   رفتمیم گه یامروز د یعمورضا بود و نرفتم ول  ی حرفا ری برم که همش فکرم درگ  شی دوروز پ  یکیبخرم قرار بود  

خانومه   یلی از دوستاش نرگس خانوم که خ ی کی یمورد نظر مامان امروز رفته بود خونه    به سمت مکانه می و راه افتاد نیسرش 
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قشنگ و   یسازا یییییی لیاوووووه چقدر سازداشت خ یساز فروش  یمغازه   ه ی ی تو می و رفت م یشد  ادهیپ نی..از ماش هیمهربون زویعز

انتخاب   تاری گ ه یآخرش  مردمیداشتم م  ادیز  قهخوشگل بودن از ذو  یلی خ تاراشمیاسماشونو بلد نبودم گ ی که من حت یبیعج

واقعانم   د یخند ی فقط به من م نمیو سرش  خوندمیو م  زدمیم ی درش آورده بودمو الک  نیکردم و با ساکه مخصوصش آوردمش تو ماش 

بار   نیا البته مامان اجرا کردم   یدوباره برا  نو یماش  یتو   شهینما نیهم می د یبود هااااا آخرش به خونه رس  یدنید  افمیخنده داشت ق 

مسخره خوندم که    یداد زدم و آهنگا  نقدر یروسرت خالصه ا ینداختیتکون خوردن بود و صداتو هم م ی بهتر بود چون جا برا

برم کالس و  4شدم و رفتم گذاشتمش تو ساکه مخصوصش تا ساعت یخوانندگ تارو یگ  الیخ یگلوم گرفت و باالخره ب   گهید

ساعته  با   یلعنت به هرچ   هی گوش  یو ساعتو گذاشتم رو زنگ....اههههههههه لعنت به هرچ نم چرت بز هی ار رفتم ببرمش....بعد ناه

  هی و   یشلوار مشک ه یبا   دمیپوش  یآجر  یپالتو  ه یآماده شدم  واش ی واش یو رفتم   دمیکه نه پر داریاز خواب ب میزنگ گوش  یصدا

و گفتم که منو ببره    نیرفتم سراغه سرش  یکه رنگه پالتوم بود با خوشحال  ناممیو پوت ی و آجر یمشک  ی زمستونه  میشال زخ

که   م یمنتظر بود می تا پسر بود3تا دختر و  4  مینفر بود7  اد یکالس و اونم بدون چک و چانه منو برد....نشستم سره کالس تا استاد ب

متوسط که با    دهداشت و ق ی جوگندم یموهامهربون بود  ییییی لیوارد کالس شد که چهرش خ ی که همون لحظه مرد  ادیاستاد ب

....دونه دونه  د یکن  یباهاتون خوشبختم دونه دونه خودتونو معرف ییهستم از آشنا انیانیمن محسن ک زان یلبخند گفت؛سالم عز

شو  که فکر  یز یبود زود تر از اون چ افشیق  نهیشروع کرد به آموزش دادن اخالقشم ع قه ی دق5که بعد از   می کرد  یخودمونو معرف

 نحو ممکن گذشت  نیاول به بهتر یکالس گذشت اصالاااا خسته کننده نبود برام جونم براتون بگه که جلسه   م یبکنم تا

که استاد    ییها ن ی....بعد از شام رفتم تو اتاقم تاتمرهی فیو شر ز یکردم از استادمون گفتم که چقدر مرده عز ف یخونه و تعر رفتم

 ��شدباالخره  خواستم یکه م یهارو انجام دادم تا قشنگ اون جور  نیتمر نقدر یگفته بود و انجام بدم ا

   �😁😁�یخواستگار یو خاندانشو فراموش کردم چه برسه به حرفاش و اون ماجرا ایکالس به کل آر ن یرفتن به ا با
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 66پارت#

 

زدن برام مهم شده بود و البته ناگفته نمونه    تاریگ  یل یشده بودم و خ تاری کالسه گ تارو یکه من مشغوله گ شد یم  یروز 10  یحدودا

صدام   یکیخواستم واردآموزشگاه بشم  نکهیبودم که هم تار یروز درحال رفتن به کالسه گ ه ی  نکهیتا ا  رفتمیکه مرتب دانشگاهمم م

 زد 

  یکارت دارم...گفتم که؛من تو  نیتو ماش   نیبش ایلحظه ب ه ی؟یگفت که؛سالم  سروه خوب اس یآر  دمید  ه؟کهیک  نمی بب برگشتم

 شم یکارتو بگو چون عجله دارم االن کالسم شروع م  نجایهم شنم یتو نم نهیماش 

 یباش  یان از دستم عصب ی .حق دارنی بش نیتو ماش  ایوسط ب  نیحرف زد ا شهینم نجایا گفت؛نه

 

 ی .عههه چه عجب حقو به من داد امینم یعنی  امیگفتم؛گفتم نم 

   می که باهم حرف بزن ایکالستو برو بعد کالس منتظرتم ب  گفت؛خب

 ؟ یمن نخوام باتو حرف بزنم چ گفتم؛واگر 

   کنمیگفته بشه سروه خواهش م   ییحرفا ه ی  د یبا گفت؛اما

 براش سوخت و گفتم؛حاال تا بعد کالس و منتظره جواب نموندم و رفتم   دلم 

تمام جوابمو دادو    هیی کردم که با خوشرو ی عذر خواه ان یانیک یداشتم از آقا ر یتاخ قهی دق5واردکالس شدم   ر یدرگ یباذهن

 م یتا بعد شروع کن یا یکه ب  میدخترم ماهم منتظرت موند  کنم یگفت؛خواهش م

ذهنمو متمرکز کنم   خواستم یم ی هرچ دمینفهم یچی امروز ه یبود که از آموزش ها  ایآر ی رفتارو حرفا نیا ره یدرگ نقدرذهنم یا

 باهام داشت که دره آموزشگاه دنبالم اومده بود......... ی چه کار یعن ی شد یکه نم شد یگفته ها و حرکات دست استاد نم ی رو

شده بودرفتم   رهینامعلوم خ ی نقطه  هی به  نویداده بود به ماش   هیتک   ایآر دم یکه د  رونیتموم شدو از آموزشگاه اومدم ب کالس 

   زنمیتا خونه توراه حرفامو م رسونمتیگفت؛سوارشو م کنمی و گفتم؛خب گوش م ششیپ

  هی بگم من  د یبا نکهیسروه اول ا نیشروع کردبه حرف زدن؛بب رفتیآروم م ی لیبه سمت خونه خ می راه افتاد نو یماش  یتو  نشستم

  نیشرکت دعوام شده بودبخاطر هم یاز کارکنا ی کیبهت بدهکارم بابت اون شب تولدواقعا اعصابم داغون بود چون با یعذرخواه

از دستت بدم سروه من واقعا   خوام ینم ی خواستگار ان یبور کردم که باون شب تند رفتم و باهات بد حرف زدم...من خانوادمو مج
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طرفه سخته امامن بازهم تا آخره   هی و گفت؛واقعا عشقه   د ینفسه پرسوز کش ه یجوره از دستت بدم و  ج یه خوامیعاشقتم  و نم

واست    ویزندگ  نیبهتر دم ی.قول مشمینابود م شمینزن که داغون م نمیفقط دسته رد به س  مونم یعمرم که شده عاشقانه عاشقت م

 ی مونیکالم بگو آره باهام م   هی فقط  یتو بخوا   یهرچ ی تو بگ   یبسازم هرچ

 

  یبدون عشق ازدواج کنم زندگ تونمیمن شبه تولدت بهت گفتم که نم ایآر  نکه یکردم که فراموش کنم و ا  یاون شبو سع گفتم؛من

  نویا کنم یازت خواهش م شه یعشق دوطرفه نم نیرش بدونه عشق خواهد بود و اکه بدون عشق شروع بشه مطمئن باش تا آخ یا

 منم  کشهی و عذاب م  شهیوسط له م  نی که ا  یاون ینطور ی ازم نخواه که بهت جوابه بله بدم چون ا

   ی بد  ر ییجوابتو تغ یبتون شتریبا فکر کردن ب د یخوب فکراتو بکن جوابه آخرتو بهم بگو شا گفت؛سروه

 بوده و هست   ی ندارم چون از همون اولم جوابم منف  شتریبه فکر کردن ب ی اجیمن احت گفتم؛نه 

 

 نظرت عوض شد  د یشا مونمیمن بازم منتظره جوابت م  یگفت؛ول نیغمگ  یباصدا

جز زجر و   ام یسقف ب هی  ره یخودش  بخدا من اگه باتو ز هی بره س  یسختش نکن نه واسه من نه واسه خودت بزار هرک ایگفتم؛آر

   دم یبهت قول م نویا یشیجوره با من خوشبخت نم چیبرات ندارم تو ه ی چیه یختبدب

 درخونه که گفت؛باشه فعال   دمیرس 

 کردم و رفتم خونه    یخداحافظ ازش 

بود رفتارش نه به اون شب نه به االن....اما بابت اون شب ازم   ض یضدو نق کم یگناه داشت اما  یلیلحظه خ   هی براش سوخت  دلم 

 کرد  یعذرخواه
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 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 maryam_sh_79_نستاگرام؛یا جیپ#

 

 67پارت#

 

بابا و  عمورضا زنگ بود به  یکه معلوم کرده بودن واسه خواستگار یروز قبل از زمان ه یکه  انیب نایا ایهفته آر  نیبود که آخره ا قرار

....منم  می شیبرگشت مزاحمتون م یاومده انشااهلل وقت ش یبراش پ یفور   تیمامور هی  ایآر  میایب می تون ینم د یگفته بود که؛ببخش

  ی کی نیا یبودم تو  دهیکه من د ایآر نی روبه روشم  ا ایبا آر ی چطور  دونم یخبر چون واقعا نم نیا  از یی جورا ه یخوشحال شدم 

 د یکرده شا ر ییتغ نقدرررریچرا ا دونمیکرده بود واقعااااا نه به اون شبه تولد و نه بعدش که اومدن خونمون نم ر ییتغ  یلیدوهفته خ

اول و آخر خودم بدبخت  ی نطوریجوابه مثبت بدم چون ا ایبه آر تونم ینم کنم یفکرم  یچ هر اما��عشقه  ته یواقعا خاص

  ه یهر دختر ی آرزو   ایدوست ندارم....آر نویکه من ا  شهیق تموم م عش یعشق شروع شه آخرشم ب  یکه اولش ب  ی...چون زندگشمیم

 .... هیکه بدون عشق ازدواج کنم و عشقه بد از ازدواجم که همش حرفه و الک رمی بپذ  نو یا تونم یاما واقعا من نم

 

 

 ماه بعد 1

 

که گفتن که    نا یدوبار زنگ زد به عمورضا ا  ی کیبابا چون نگران شده بود  ستین نایاز عمورضا ا یخبر  چیماهه که گذشته اما ه کی

رفتن    ت یمامور  نی...مسخره هارو ماروهم نگران کردن توام با امی ومد یکه نم  نهیبرنگشته بخاطره هم تیاز مامور ا یهنوز آر

رو بشکنم واقعا چون دل    ایم دله آربگم؟دوست ندار ی من چ  انیکه اگه ب کردم یفکر م   نیا به دوش حمام بودم داشتم  ر یز��ایآر

 داکنم یپ یراه حل ه یکمکم کن  ایهوووووف خدا دمیتاوان پس م یرو بشکنم مطمئنم بدجور  ایشکستن تاوان داره و من اگه دله آر
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شت و  واسه فرداشب ...مثل برق و باد زمان گذ  م یایب میخوایاومده و ماهم م ایماه زنگ زدن و گفتن که مستر آر ک یبعداز  آخرش 

جفت   هی و   ی مشک پلماتیشلوار د ه یبا دمیبود پوش  یمشک ناش یکم رنگ که سرآست ه ی صورت زه یشوم ه ی د یرس  یشب خواستگار

  یلیدخیرس  انیهم زدم و موهامم از پشت بستم خب کاره آماده شدنم به پا ی ترژلب صور هی  زمیهمرنگ شوم  یصورت ه یروفرش 

که اول عمو رضا بعد زنعمو   م یسادیمنتظر دمه در وا  یزد و همگ  فونوی آ نی....زنگ دربه صدا دراومد سرش پمیو ت  افمیساده بود ق

  افش یالغر شده بودو ق نقدریکپ کردم ا  ظهلح  هی  دمیرو د ایآر  ی افه یق ی اومدن داخل وقت اخانیبعد آتنا و در آخر جناب آر

  ر یگ ی بد  هی دوراه ی تو  رهیگ یدامنه منو م  ایدل بشکنم آه آر   خوامیخدا نهههههه نم یلحظه قلبم به درد اومد وا  ه یبود که  نیغمگ 

و    ومد ی ته چاه م از که  یی مثال من خوبم وبا صدا  یالک یعنیزد که  یلبخند مصنوع هی من داد و  لیاومدو گل و تحو ایافتاده بودم...آر

منتظره جوابم    گهیمن داد و خودشم رفت داخل د لهیو گل و تحو  ؟بفرمایسروه خوب گفت؛سالم  زدیبه شدت غم تو صداش موج م 

انتظار نداشتم   ه یگر  ر یهمونجا بزنم ز خواستمیم د یچشماشو د  یغمه تو  شد یم یبود که به راحت  اناراحتیآر  ی  افهیق نقدرینشد ا

 عشقشو نداشتم اقته یکنه من ل ر ییتغ  نقدریا ایواقعا آر

شده   رهی نامعلوم خ ی نقطه  هی و به  می گوشه کز کرده بود ه ی که هر کدوم   میبود ایشاد وخوشحال بودن و فقط منو آر یهمگ 

 ... میبود

و   د یکش  قینفس عم ه یکه نگام کرد و  ایبه آر دمیرسم مزخرف متنفر بودم به همه تعارف کردم و رس  نیاز ا ارمیب یی چا رفتم

 ندارم  ل یگفت؛ممنون من م

  ایکه انگار اون آر  یکرده بود طور  ر ییتغ ی لیرفتاراش هم خ نطور یبود و هم بهیبرام غر اینگاهه آر نی بخدا ا شدمیم  نهووی د داشتم

 یییی لیتعحب آور بود خ یل یبه جاش اومده بود خ د یآدمه جد  هی مرده بود و 

 ن یرس یم  یا جه یبه جه نت نمی که بب ن یو سنگاتونو باهم وابکن  د یتو اتاق باهم حرفاتونو بزن ن یگفت که؛خب بر عمورضا
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 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#
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   68پارت#

 

حاکم بود من   ینی...سکوت سنگ یصندل  ی رو  ایتخت نشستم و آر  یهم پشت سرم وارد شد من رو  ایمن وارد شدم و بعد آر اول

وشکست   دسکوتیکش ی و پرسوز قینفس عم ایسکوت آر قهیبحث باشم بعد از چند دق ی جوره دوست نداشتم شروع کننده  چیه

  ی هم که بگ   شهیهم ی  شهیدر مورد جوابت من تا هم ی و قرار شد که دوباره فکر کن ه یجوابه تومنف  دونمیو گفت؛سروه من من م

 ..... مونمیمنتظره جوابت م

تو    یگمشده   ی   مهیام بهت گفتم من ن گهی چند بار د نویا یشیوقت بامن خوشبخت نم جیه اتو یو جون کندن گفتم؛آر  یبدبخت با

سختش   ایعشقو باهات شروع کنم.ب یب  هی زندگ ه یواقعا ازم نخواه که جوابه مثبت بدم بهت و    ستمیعشقه تو ن ق یمن ال ستمین

 هم....  ی برا مینکن

نه عاشقه من عاشقه هر   یروز عاشق بش ه ی شدو گفت؛کاش سروه توام   ره ی نامعلوم خ ینقطه   هی  چند لحظه سکوت کردو به ایآر

دست ردزدن    یفهمی داره م  یطرفه چه درد  ه ی عشقه  یفهمی روز م ه یو  ی کنیعاشقا رو درک م ی حال همه  یعاشق که باش  یکس

 سروه  کشمیم ی من چه درد  یکااااش بفهم یعاشق ش  ز رو ه ی....کاش هیکه عاشقته چطور یکس  ی  نهیبه س 

تو    یشرمنده   ایمطمئنم منو ببخش آر رهیگ یآه نکش که بدجور دامنمو م کنم یخواهش م ایتو چشمام حلقه زد گفتم؛نه آر اشک

 حرف بزنم  تونستم یشدن نم ر یوعشقتم و اشکام سراز

سروه و با دستاش اشکامو پاک   اریبه درد ن  نیاز ا شتریو بنکن عشقه نازم قلبه من ه یگفت؛گر  دایهو یتختو با غم  ی زانو زد جلو ایآر

 منو   ید یبگو که بخش  کنمیخواهش م ا یو بلند شد که بره دستشو گرفتم و گفتم؛منوببخش آر د ی بوس  مو یشونیکرد و در آخر پ

مردو   هی منو بکش اشکه  ایمن خدا یغرورش بشکنه جلو خواستمیگونش نم ی درویچک یبرگشت که همون لحظه قطره اشک ایآر

 بگذره  راتمیدرآوردم غرورشو له کردم خدا از سره تقص

باشه درهمه حال و درهمه   ی قو شهیهم د یبا اینکن.عشقه آر  هیگر  گه یفقط د بخشمتیگفت؛باشه م نیغمگ  یبا صدا ایآر

  یباش  یقو  شه یکن هم  یسع فه یضع ی کاره آدما ه ی...گریطیشرا
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  یسع یمنتظره ما هستن اشکامو پاک کردم با بدخت  هی بق رون یب میکه بر  شد یاشکم قطع م یجور  هی  د یشدت گرفت.اما با میگر

که نگاهه    رونی ب م ی....رفتمی چشمام در بره که بعد بر ه یهم بخاطر من صبر کرد که قرمز ایآر قه ی چند دق ه ینکنم  ه یگر  گهیکردم د

 به ما افتاد  ه یبق

 

 

 

 

 

   یشهسوار م یبه قلم:مر#
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چون   انویجر دنیمن فهم یاز چشما نکهی...مثل اهیبق ی نگاه ها یشرمنده   یعمو رضا و زنعموبودم و حت  ینگاه ها ی شرمنده  من

کالمو به دست گرفتو گفت؛خب ما   یسکوت عمو رضا رشته   قهیکه بعد از چند دق  مینشست میرفت  گفتینم یچی کس ه چیه

  هی دخترم و زنعموهم  م یفکراتو بکن بعد خبرمون کن منتظره جوابت هست وب توام خ زم یسروه جان عز م یکنیزحمت و کم م گهید

بگم   یچ دونستمیکردن و رفتن نم یسروه جان و خداحافظ میمنتظره جوابت هست گه یزدو گفت؛آره رضا راست م  یلبخند مصنوع

  یا ایدرمورده آر  د یاومدو ازم پرس  نی فکرا بودم که سرش   نیهم یشد؟؟تو  ی بگم مشکل از کجا بوده؟چ  نایبابا ا به مامان و 

واقعا من قصده ازدواج    یبدم؟ول خوام یجواب ردم نیبا عشق ازدواج کنم وبه خاطره هم خوام یمن م گفتم یگفتم؟میم یخداااااااچ

 نداشتم حاال حاالهااا....

من درس خوندن و    یکه فعال درس بخونم تنها دغدغه   خوام ی گفتم؛من بهش گفتم که فعال قصده ازواج ندارم و م نیسرش  روبه 

 فعال فعالهاوبه ازدواج فکرکنم   خوامیو نم   تونم یمن نم

 گفت؟  ی گفت؛اون چ نیسرش 
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 منتظره جوابتم گفت که باشه پس من  گفتم؛اونم 

  دونم یم د ی چته؟بع گه یام که داره د یو همه چ افه یو خونه و ق نیکارو ماش  ه ینیپسره خوبو سنگ  ایبهتر؟واقعا آر  ایاز آر گفت؛آخه

 با درس خوندن تو مشکل داشته باشه  ایآر

  یبرا  زشویبه ر زیتو گفتم ر   یرو که برا یینایکن برو هم  یلطف  هی نیازدواج کنم.سرش  خوانیمن فعال نم  یول  گه ید  دونمیگفتم؛نم

 بخوابم د یخستم و فردا صبح زود کالس دارم با نکهیمامان و باباهم بگو چون من حوصله ندارم بحث کنم باهاشون و ا

 کرده بودم سپربال(   نویو سرش   کردمیفرارم  هی داشتم ازجواب دادن به بق  ییجورا هی)

عالمه خواهش و تمنا رفت که بگه....تا   ه یاما آخرش با  نا یمخالفت کرد و گفت خودت برو بگو به من چه و از ا نیسرش  اولش

آدمه   ه یبود من  یامشب جه شبه بد  شی آخر یلحظه    یاون بوسه   ادیافتاده بودم   ایآر ی حرفا ادهیکردم  ه یفقط گر3یساعتا

  نکهی ا ینفرو له کردم دلشو شکستم برا هی غرور  ست ین ایدروغه هست   ایست راسته یکه معلوم ن یعشق  ه یکه بخاطره   شعورمیب

خوابم برد....اون   ه ی.آخرش با گردمیپس م امویخودخواه نیخودم راحت باشم خودم عذاب نکشم اما من مطمئنم که بدجور تاوان ا

روز   هی.... کردیمنو خوشحال نم تارمیکالسه گ   یحت گه یشب گذشت و فقط از اون شب عذاب وجدان بود که سهم من شد...د

  امیکه چند تا پ یق یچشمم افتاد به گروه آموزشگاه موس  هو یکه  دمیچرخی م نترنتیتو ا  ینطور ینشسته بودم روتخت و داشتم هم

و   درم ما یماری ب لهیبه دل ی مدت ه یتا زانینوشته بودکه عز انیانیک  یکه آقا  هی موضوع چ  نمی ول خوندم ببداشت بازشون کردن و از ا 

که دارن   یاد یز ی با وجود مشغله کار کننیلطف م یحداد  حایمس یمن آقا ی و به جا  ستمین رانیتحت درمان باشن ا نکه یا یبرا

  نیهم ؟؟؟؟؟فقط ییییییییییییواقعااا.... چ خوام ی.از هموتون عذرمشونهیا ی مدت که من برگردم کالس ها به عهده  ه یو تا انیم

حرفا که من حق دادم بهش خب مادرش از ما مهم تره   نیواز ا ادیاعتراض کرده بودن که چرا نم ها  یلیکم داشتم واقعااااخ ویکی

دوست داشتم و بهش عادت کرده    انویانیک  یشدم آخه من واقعا آقاناراحت  ی لیخبر خ نیاز ا ییخب خدا ی بود ول

 خداااااااااا یییییییییبودم....ا
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 maryam_sh_79_نستاگرام؛یا جیپ#

 

 70پارت#

 

که همه شک کرده بودن قرار شد که    یاوضاع و احوالم خوب نبود طور  گمید  ی روزا  ی  هی داشتم و مثل بق  تاریکالس گ  امروز

به   لیو با آوردن  چند تا دل یبه زور و هزاربدبخت م یبگ  نایعموا یمنو به خانواده   ه یو جواب منف   می زنگ بزن گهیدوسه روز د

مثل    ایرآ یوقت شه یازدواج که به زور نم گهید م یچه کن میدونیم ایفقط خودم و آر مو یه اصلی اما دل هی خانواده گفتم که جوابم منف

سورمه   یشنل زمستون هی  تاریبرم کالس گ شدمیاز طرفه من...خالصه داشتم آماده م ادیبه وجود نم  یعشق  چیداداشمه مطمئنا ه

  دونم یکه خودم شکستم و نم ی عزادار بودم عزاداره قلب هههعزاداربودم انگار آره دمیپوش  ی شال مشک هی  یو شلوار مشک  دمیپوش  یا

خوشبحالشون سرکارن و   ستنین شهی و باباهم که طبق معمول هم نی...سرش رهیقلبو ازم بگ  نیتاوان ا  ی قراره چه جور  ریتقد 

  ی ک انیاد حد  حایمس ی آقا ن یا مینیبه سمت آموزشگاه حاال بب یتاکس ه یکردمو رفتم سرکوچه   ی مشغول از مامان خداحافظ

رفتم   یحوصلگ  ی ها اومده بودن و داخل کالس نشسته بودن منم با ب از بچه گه ید ی بودم و چون بعض ده یزود رس  قه ی دق10هست؟

بچه   یهمه   قهی کنارم و چشمامو بستم بعد از چند دق  واریدادم به د   هی بودنشستم و سرمو تک واریکه کنار د  یا  یصندل ی رو

در زدو   یکس ه ی هو یمنم همونطور چشمام بسته بودکه  م یداشت وما منتظربود ر یبود که تاخ ربع هی  قهی دق10استاد  نیهااومدن وا

ژاکت کرم رنگ که   ه یو   ی کت تک قهوه ا  هی ساله بود که 27- 26پسر جوون حدودا  هی  دم یگفت؛سالم  چشمامو باز کردم و د

از   میبلند شد  ی.... همگ یپی کتش عجب ت رنگ هم یبود و بنده ساعتش قهوه ا یبود و شلوارو کفشش مشک ده یکتش پوش   رهیز

  کلیو خوش ه پیبه شدت خوشگل وخوشت یمغرورههههه که ول  یییییییییلی معلوم بودخ  یاوله کار ن یسره جامون اوه اوه هم

  هچون اصال نگاه ب  نکه یحرفا بودمثل ا نی اما اون مغرور تر از ا داشتنی لحظه ام چشم ازش بر نم هی که دخترا  ی طور ییبود خدا

  ریبابت تاخ نکه ی باهاتون خوشبختم و ا ییهستم از آشنا یحداد حایدوستان مس  کنمی...گفت؛سالم عرض منداختیکدوم نم چیه

...از اون طرف  د یکن ی و خودتونو معرف د ینی بش د ییاومدم،خب بفرما ریبا تاخ کم ی نیبه خاطرهم د یطول کش کم یکارام   خوامیعذرم

اهههههه من همون   نیبود ا یچقدر جد  یلحظه شروع کرد به آموزش دادن واااااااا ند ...بعداز چم یکرد  یخودمونومعرف  یهمگ 

حوصله ندارم و حسش   ف یبودح یعال  ش یو ورزش کار دهیورز کلیبودن و ه  شییبایهمه دخترا محو ز خوام یانمومیانیاستاد ک

و جزء به جزء شو نگاه   ز یبه ر ز یر ک یو از نزد  ومد یتک به تک م  دادیآموزش م ی وقت  زدمیم  دش ید یوگرنه درست و حساب ستین

شه البته   یو غرق بودن غررررق حق داشت عصبان  کردنیبهش نگاه م ادیچون دخترا ز شد یم یبود عصبان نیبه خاطر هم کردیم

امروزو استثتنائا چون من   خوام یکرد آخره کالس گفت که؛عذرم شهیچه م  گه ینداشتن خب خوشگل بود د یصر یدخترا هم تق

به سمت  می رفت مو یجمع کرد هیامروز کاف  ی برا ه یبوده امروز و با اد یز می کار یکردم مشغله    یخسته بودم اگر تند  یلیخ

باشه  ی زیچ ی بانک یکه کارمنده اداره ا اد یم کارس؟بهشیچ یحداد  حایمس  یآقا نیفکر کردم که ا ن یراه به ا یخونه....تو 
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لطفو قبول کرده   نیداره به قول خوش چرا ا ی ادیز  یکار  یمشغله   نکهیکردم اماکنجکاوم که چرا ا  یفکر  ن یچرا همچ دونمینم

   دمیرس  ی ک دمیفکر کردم که نفهم نقدریواقعا؟؟ ا
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ناراحت بودم دوست   یییییی لیاوناهم ناراحت شدن خ ی لیاعالم کردن که خ و یو جوابه منف نا یبه عمو ا م یاز دوسه روز زنگ زد بعد 

اون   رهیچشمم کنار نم ی از جلو ایاون شب آر یلحظه ام که شده اون صحنه   ه ی  یاصال برا رمیکنم که بم ه ی گر نقدر یداشتم ا

اتاقمو زار   ی ...رفته بودم تویطیهر شرا یباشه تو  یقو  شهیهم د یبا اینکن عشقه آر ه یقطره اشکش و اون حرفاش که گفت؛گر

 کردم که آخر سر خوابم برد....  ه ی گر نقدر یا زدم یم

 روز بعد  چند 

  دنیو خارج رفتن؟؟؟؟؟از شن  ایآر  ؟؟؟؟آخهیچ ی عنیبره خارج  خواد یم  یچند سال ؟؟؟تایبره  آلمان چ خواد یم ایکه آر د یرس  خبر

بره اومدو از   نکه یهفته قبل از ا کیاز دوستاش بره... یکیبا خواستیجام داده بود مکاراشو ان  ی شوکه شدم همه  ی لیخبر خ نیا

  ی شکسته و ناراحت بود قشنگ معلوم بود ناراض افش یبود چقدر ق دهی بود که امونمو بر کاش  دمشی د  یکه وقت  یهمه خداحافظ

کارت دارم و   ی ایلحظه ب ه ی شه یگفت؛سروه م ایکه آر  م یزدیحرف م میو داشت  می نشسته بود ی نطوریبود و دوست نداشت بره...هم

وارد اتاق شدم و    یاون شب خواستگار ادیافتادم  مکردم  به سمت اتاق  شیی...راهنمانجانهیداره که گفت؛ا کارم یچ نمیرفتم بب 

مدت   هی  یبرا د یشا رم یسکوت رو شکست؛سروه من دارم م ی قیتخت و بعد از دقا  یو اون نشست رو   یصندل  ینشستم رو نباریا
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  کنم یم یسعسخته برام اما دارم   یلیخواستم بهت بگم که من تا ابد عاشقانه دوست دارم و هرچند خ  دونم ینم شه یهم یبرا دمیشا

داداش حساب کن صداش بغض داشت......    ه یرومن مثل   گهیسخت د یل یتورو مثل آتنا دوست داشته باشم خواهرانه اما سخته خ

شرمندتم شرمنده و   کنمیدر پنهان کردنش داشتم اما موفق نبودم گفتم؛داداش منو ببخش خواهش م ی سع یل یکه خ یبابغض

 هارو برات آرزو دارم داداش  نیحرفم گفتم؛بهتر ی  امهسرمو به حالت تاسف تکون دادم ودر اد

صاب مردس  و همون   نیو به قلبش اشاره کرد وگفت؛ا ن یا رهیتقص  ینداشت ی ریصچون تو تق  دمتیوقته بخش ی لیخ گفت؛من 

 حالل کن  ی د ید  یا ی بد  یا  ی خوب م یریم م یسروه ما دار گه یلحظه پاشد و گفت؛خب د

 م یزدیباهم حرف م میرفتی م یی رایو به سمت پذ  میشد ی که از اتاق خارج م  تطوریهم

 یندار  ی زیچ ی خوب گفتم؛،توجز 

 لبخندگفت؛هندونه هات بزرگن هاااا با

 یندار اقت یهااا ل کنم یم ف یمسخره دارم ازت تعر گفتن؛عهههه

 مته یهم از طرف تو باشه غن فای تعر نیگفت؛باشه بابا هم  دویخند  دوباره 

 گفت؛با داداشت در تماس باش و به خودش اشاره کرد   ا یکردم که آر  یوآتنا هم پاشدن که برن با همه خداحافظ زنعمو
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 ی...همگ کردمیهارو آرزو م نیبراش بهتر شد یدلم براش تنگ م یلیهفته خ ه ی نیمثل برق و باد گذشت ا د یرس  ایرفتنه آر روزه 

سخته واقعا   یل یحق داشت خ ختی ریمثل ابربهار اشک م  میشماره مروازو اعالم کنن زنعمو مر م یو منتظر بود م یفرودگاه بود ی تو

ناراحت بود   یییییلیخ ایبره تنگ نشه...آر خوادیدلش واسه بچش که پاره تنش و م  یکسدرسته مادرنبودم اما خب دروغه که  

دوستش   نجاس یغرق در افکاره خودش بودجالب اانگار نه انگار اون  کردیم  یو باهاش شوخ ذاشتیسربه سرش م ی دوستش هرچ

...همه  میزنعمو مر ینه به اندازه    یبود ول ناراحتاونام اومده بودن و مادره اونم  یاصال ناراحت نبود تازه خوشحالم بود خانواده  

ستش که اسمش  مثل دو ی... همگ یروشا عمه ها عموها و مامانو  بابا ومن و سرش -هلنا-سلنا-یسام-مهراد -الدیهمه م م یبود

  ایج شد و آر ی پ335...باالخره شماره پروازه   کرد یاکتفا م نیلبخند غمگ  ه یاما اون فقط به زدن  میذاشتیبود سربه سرش م بیشع

انشااهلل که   یآبج  گه یشدم د یرفتن   یییییبه من گفت؛هع  د یرس  ی کرد وقت ی روبوس   ایدست داد و با بعض یبلند شد از جاش باهمگ 

...با آه گفتم؛ممنونم داداش انشااهلل افشیق ن ی.صداش ناراحت بود درست ع شهیباشه همون م یمون هرچ  ریو تقد   یخوشبخت ش 

 کرد و رفت   یهم خداحافظ ه ی...بابقفتهیها برات اتفاق ب ن یکه بهتر کنمیآرزو م  یکه توام موفق باش 

که   نیدسته سرش   یشده بودم با تکونا رهی بود خ ستادهیکه قبال ا ییونجا به جاکه هم  یقابل باور بود برام رفتنش طور   ریچه غ و

 ؟ یگفت ی زیه؟چی باتوام هااا...گفتم؛چ ی گفت؛سروه ها

 گرفت که بره   میتصم  یی هوی ی لیخ رهیم اداره یکه آر  شهیگفتم باورم نم  گفت؛آره

و به سمت خونه حرکت    میشد  نیسواره ماش  م یزدیحرف م م یهنوز توشوکم...همونطور که داشت شهیمنم اصال باورم نم  قای گفتم؛دق

...امروز بازهم کالس  رهیداره م  ایکس باورش نشده که آر  چینزد انگار که هنوز ه  ی حرف ج یکس ه چی ه نیماش  ی تو گهیو د م یکرد

بود.درزدم و با اجازه وارد شدم و گفتم؛سالم جناب   ی افتضاح ک یسره کالس عجب تراف دمیرس  ریتاخ قه ی دق10داشتم که با  تاریگ

 بود  ک یتراف رمیبابت تاخ  خوام ی عذر م یحداد

همونطور داشتم نگاش  د یسره ساعت حاضر باش  د یبعد لطف کن ی اما از جلسه  ستین ی کرد و گفت؛سالم خانوم آرمان مشکل نگام

داشت چشماش همونطور در حال نگاه کردنش    یخاص هیی بایمحو چشماش شده بودم عجب ز کردی و اونم متقابال نگام م کردم یم

  ییییییدراز کرد..واااااااااااا ایو دستشو به سمت صندل د ینیبش د یتونیسرفه کرد و گفت؛ م یبودم که الک سادهیبودم و روبه روش وا

  نیاز اول کالس تا آخره کالس همش تو فکره ا سره جام دمیگفتم و رفتم تمرگ  ید یآبروم رفت کههههه..با خجالت ببخش

جا گفت؛خانوم آرمان   هی بودم که  گهیعالم د هی  یمن تو  دادیو آموزش م  زد یهم که حرف م یخوشگلو جذاب بودم هرچ یچشما

 فکرکنم  ستیامروز اثال حواستون سره جاش ن

   د ییحواسم هست شما بفرما گفتم؛چرا

 پوزخند زد   ه یو  کنمیفکر نم نطور یا گفت؛منکه
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به   ی دلم براش تنگ شد..ول ییییی نکبت آخ گفتم یمدت همش بهش م هی که   ایآر اده ینکبت عهههههه گفتم نکبت افتادم   ی  پسره

 ��بمونه بهتره ایهم همون داداش آر ا ینکبت و آر حا یمس شهیم  ن یبه بعد ا نینسبت دادم و از ا ن یهرحال لقبه نکبتو به ا

 خانون آرمان   د یاستاد گفت؛ببخش رونیخواستم از کالس برم ب نکهیکه همکالس تموم شد   یروخوش یخ به

 تر و گفتم؛بله؟  ک ینزد رفتم

به   دویکن  ادداشتی نجایخودتونو ا ی شماره  د یبچه هارو نوشتم شماهم لطف کن یمن شماره   د یکالس که شما نبود   گفت؛اول

سرجلسه حاضر   د یشما نتون ایو کالسو کنسل کنم   امیروز من نتونم ب ه ی د یبود اشاره کردودر ادامه گفت؛شا ز یم ی که رو یکاغذ 

 دقبلش یبه من اطالع بد  د یش 

 و شمارمو نوشتم   گفتم؛باشه

   د یبر د یتونیم  گفت؛ممنون

 خدانگهدار کنمیم گفتم؛خواهش
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  د یو خر یکوچه و بازار عوض شده بود ماه اسفند بود و خونه تکون یبود حال و هوا د یع ی کاینزد گهی و د گذشتنیروزا م نطوریهم

اما   می شده بود یحرفه ا  یی جورا ه ی گهی د  شد یدوباره کالسا برگزار م د یبعد از ع می رفتیم  تاریکالس گ گه ی...دو جلسه دد یع یها

  یداشتم..استاد حداد یب یحاله عج هی چرا حس و حالم عوض شده بود  دونمینم می رفتیم  د یبا میریبگ  اد یخب فعال تا کامل و جامع 

  کردمینگاه م  ی و وقت کردمیرو حس م ینگاه ه ینیچرا گاها سره کالس سنگ  دونمیبود و من نم ه یمهربون تراز بق  ی لیبا من خ

و   د یحس جد  ه یچرا انگار  دونمیخوشم اومده ها اما نم ازش خودش البته ناگفته نمونه که منم  که جناب غرقههههه واسه دمید یم

  ی حال و اوضاع روح گهیعاشقمه د ایکه آر  دمیکه فهم  یاز وقت  دونمی م نو یاما ا ه؟ ی چ دونمیدرمن به وجوداومده که نم ی تازه ا

عوث شده و حاال منم   منمکال حس و حاله   انیانیاستاد ک یبه جا یاالن فرق کرده بود با اومدن استاد حداد ی نداشتم ول یخوب

 شد یکه هر روز با من مهربون تر م  حایمس ی آقا ه یو

 

 هفته بعد 2

 

ه نشسته  سره سفر ی باشه.همگ  یبگذره انشااهلل که ساله خوب ی قراره چطور  دونمیکه نم ی التیبود و تعط د یع گه یساعت د کی

گفت    3برنامه   ی روشن بود  مجر ون یزیکه تلو ی که بعداز مدت یهمگ  می شادو شنگول بود م یکردیو دعا م  میخوند ی و قرآن م م یبود

 سال ل یتحو  یتا لحظه    مونده گهید ه یثان10که خب حاال شمارش معکوس 

10 

9   

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 
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  ه ی ی رفته بود تو  یو زنگ زدنا شروع شد هر ک  می گرفت  امونمید یو ع می گفت ک یتبر  دویع یسال اومد همگ  ل یآوازتحو ی صدا 1  و

دارم   زیبهش پاشدم زنگ زدم به مهراد که مهرادگفت؛سروه سورپرا زدنیزنگ م  ایو   لیبه فام زدیبه دست زنگ م  یاتاقو و گوش 

 برات  

 حاالبگو  ن یخدا هم ه؟؟؟تورویگفتم؛چ

   م یراه بنداز ویسور و سات عروس  گهیهفته د  هی قراره که  ای .منو دلنبرات. گمی؟مید یگفت؛باشه بابا چرا قسم م باخنده

خوشحال   یل یهزاران بار مبارک باشه خ ووووول یفرابنفش زدم و گفتم؛ا غ یج ه یخبر خوشحال شدم که  نیا دنیشن نقدررررراز یا

 شدم 

 ؟ ینشون بد  غی و ذوقتو با ج ی خوشحال د یحتما با یکرمون کرد   یخوشحال شد  ی ل یمعلومه خ  مهرادگفت؛واقعا

 برات ذوق کنم کهههه یندار اقت یکنم ل اقتت یل  یتوسره ب  گفتم؛خاک

 بابا  گفت؛باشه 

 بگو   ک یسالم برسون و از طرف من به همه تبر یمهراد خان  به همگ  گفتم؛خب

   رسوننیسالم م نامیا  رسونمیم  تویبزرگ گفت؛چشم 

 ؟ی بار یباشن کار  من؛سالمت

 حافظ ممنون خدا مهراد؛نه 

زنگ نزدم   ه ی به بق گه یراشا و روشا)البته هردوتا روشا(سلنا وآتنا اوووووف فکم درد گرفت د الد ی و م  یاون زنگ زدم به سام بعداز

   ی حداد یاقا  قهی دادم که بعداز چند دق  کیتبر امیپ ی حداد ی و به آقا  انیانیکه دونه دونه اونا زنگ زدن...بعدش رفتم به استادک

 محترمتان مبارک...  ی برشما و خانواده  د یفرستاد و درآخرش نوشته بودع و سال ن ک یشعر ابر کیهم 

   

  کی دستشون گرفتن و رفتن تبر  ارویخوشحال شدن و دوباره گوش  یلیدادم که اوناهم خ  ه یو مهراد به بق  ایدلن  یخبره عروس  رفتم

   نایدارن ا ی چه حوصله ا یبگن وااااا

  شه یقشنگ حس م  یخال ی جا نیو ا  ه یجاش خال ایآر  ییییییییآخ نا یعمورضا ا یخونه   میش جمع  یبود که شب همگ  قرار

   م یمرام  یچه ب  شعورو یچه ب گه یمن تا حاال بهش زنگ نزده بودم من د یرفته ول ایهست که آر ی دوماه
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 رو از آتنا گرفتم و رفتم تو اتاق که بهش زنگ بزنم ایآر ی و شماره  نایخونه عمورضا ا میرفت

 

 

 

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 maryam_sh_79_نستاگرام؛یا جیپ#

 

 74پارت#

 

 ا؛ یاز زبان آر 

بودم خدا  مون یپش نجایاز اومدن  به ا ب؟؟؟چقدریکشوره غر نی ا ی از سره کار برگشتم مرض داشتم آخه اومدم تو خسته

تا آخرش    دمیبود که خوده احمقم گرفتم و با  یمیتصم  ومدمیم د یفراموش کردن سروه هم که شده با  یاما خب برا دونستیم

که از آشنا    یشرکت  ه ی ی کرده تو  میمخارجو تقس یی جورا ه یو  م یکرده بود ه اجار نجایمبله ا  یخونه   ه ی ب ی...منو شعسمیپاش وا

خاطرات   ی نگاه کردم و غرق شدم تو رون یاز پنجره به ب یخدارو شکر ...هععععع میبود دوتامون مشغول به کار بود بیشع یها

  یتو  میو توراه عکس انداخت  شمال میرفت یکه وقت  ییاون عکسا یگالر  یعکسا یدرآوردم و رفتم تو  بم یاز توج مویگذشته گوش 

شدم  نیدوباره غمگ   یلبم نشست ول   یلبخند گوشه   هی اون روز  اده یب به خنده داربودو متعج افشیق ی لیاز عکسا سروه خ یکی

بود که اومده بودم و انگار دوساله که گذشته. نه من به اون زنگ زدم نه اون به   کنه؟؟کجاس؟دوماه یم   کاریاالن سروه داره چ یعنی

  اصال دلم   حاله  ��سخته   ی سخته همه چ دنیسخته جوابه نه شن کطرفه یسخته عشقه  ییمن...آههههه که غربت سخته جدا

کردم؟؟؟من بهش   کار یاما من چ د یعشق جنگ  یبرا  د یبا ختیمن اومدم که سروه رو فراموش کنم...اه اعصابم بهم ر  ستین خوب

زنگ خورد شماره از   میگوش  هو یکه  کردمیعکسارو رد م هی بق نطوری ...همزنمقولم ب ره یز د یقول دادم که مثل داداشش باشم نبا

 د ییبود گفتم؛الو بفرما تمیازعصبان یکه ناش   یدورگه ا  یباصدا رانهیا
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 )همون لحظه  صداشو شناختم( ؟یخوب  ایگفت:الو؟سالم آر ی پرانرژ ی با صدا طرف

 د؟شما؟؟ ییبفرما گفتم؛سالم

 اما خودمو زدم به اون راه  دمیکه از همون اول که گفت الو فهم ی آشنا طور یییییی لیصدا آشنا بود خ نیا

 شما؟؟ ؟شدمیشناس یمنو نم گه یحاال د گفت؛عههههه

 معرفت  ی ؟بییتو گفتم؛سروه 

 چرا؟؟؟ گه یمعزفت بودم تو د یمن ب  اریبه روم ن گفت؛عهههه

 گهههه ید رمیگ یادمیمنم از تو  گفتم؛خب

 رهیگ یم اد یگش تر از برادره بزر   ک یخواهره کوچ رمی گفت؛نخ

 خوبه؟  شمیبه بعد با معرفت م ن یحاال از ا گفتم؛باشه

 خوبه؟  ؟غربتیکنیخوبه.چه خبر؟چه م  گفت؛آره

 ستی بد ن یواال....ه ی گفتم؛سالمت

  یخونه   ی االن همگ  نکهیبگم.وا کی تبر دوبهت یزدم هم احوالتو بپرسم هم ع  ده،زنگیامروز ع  یخوش بگذره.راست گفت؛آها

 ه یتو خال ی و جا مییشما

 تو پرکن  مو یخال یتوهم مبارک.پس جا  یممنونم.ساله نو  ده ینبود که ع ادمیاصال  گفتم؛عهههه

 ی جور  هی جاتوپرکنم  کنمیم  ی.و باخنده گفت؛باشه سعگفت؛ممنون

 خواهرجانم ی به تو موفق باش  ن یگفتم؛آفر

 داداش جون  رم یوقتتو نگ   نیاز ا شتر یب گه ی:ممنون خب دگفت

 هم سالم برسون  هی به بق دمیصداتو شنخوشحال شدم  گفتم؛

 .خداحافظ رسوننیام سالم م  ه یبق یباش  گفت؛سالمت 

 و قطع کردم   گفتم؛خدانگهدار
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   شیلقب عادت کنم با وجود سخت نیبه ا د یبا گهی د ��سروه خواهرم   ییییه

 

 

 

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 maryam_sh_79_نستاگرام؛یا جیپ#

 

 75پارت#

 

 د ییبوق برداشت؛الو بفرما5رو گرفتم که بعد    ایآر ی شماره  ی انرژ یکل با

 رفت صداش گرفته بود   نی از ب م ی(اههههههه به کل انرژ

 ؟ یخوب ا یآر گفتم؛الو؟سالم 

 د؟شما؟ییبفرما گفت؛سالم 

 شدم شما؟؟ یشناس یمنو نم گهیحاال د گفتم؛عهههههه

 معرفت  ی؟ب ییتو  گفت؛سروه

 چرا؟؟؟ گهیبودم تود معرفت یمن ب  ار یبه روم ن گفتم؛عهههه

 گه ید  رمی گ یم اد یمنم از تو   گفت؛خب

 ره ی گ یم اد یتر از برادره بزرگش  ک یخواهره کوچ رم یگفتم؛نخ
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 خوبه؟  شمیبه بعدبا معرفت م نیحاال از ا گفت؛باشه 

 خوبه؟  ؟غربتیکنیخوبه.چه خبر؟چه م  گفتم؛آره 

 ستیبدن یواال..ه  یگفت؛سالمت

  ی وجا مییاالن خونه سما نکه یبگم.و ا کی تبر  دوبهتیزدم هم احوالتو بپرسم هم ع ده،زنگیامروزه ع یبگذره.راست گفتم؛آهاخوش 

 ه یتوخال

 توپرکن مو یخال یتوهم مبارک.پس جا  ی.ممنون.ساله نو دهینبود که ع ادمیاصال  گفت؛عههههه

 ی جور  هیجاتوپرکنم   کنمیم یو باخنده گفتم؛باشه سع گفتم؛ممنون 

 خواهرجانم یباش  به تو موفق  نیگفت؛آفر

 داداش جون  رمیوقتتو نگ   نیاز ا شتریب گه ی.خب دگفتم؛ممنون

 سالم برسون  ه یبه بق  دمیشدم صداتو شن گفت؛خوشحال 

 .خداحافظ رسوننیام سالم م هی بق ی:گفتم سالمت باش گفتم

 و قطع کردم تلفنو  گفت؛خداحافظ 

 اون مثل برادرم بودو هست و خواهد بود    یلی دلم براش تنگ شده خ یآخ

حرفاکه   نی و از ا ه یحرف زدم و سالم رسونده به همشون که اونام گفتن سالمت باشه و جاش خال  ایگفتم؛که با آر  هی به بق رفتم

 بروز نده  شویکه ناراحت کرد یم  یداشت سع ی شد ول نیغمگ  کم ینگاهش  میحرفم زنعمو مر ن یمتاسفانه با ا
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 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 maryam_sh_79_نستاگرام؛یا جیپ#

 

 76پارت#

 

 واسه خودمون   می خوشحال بود م ید یخند یو م م یگفتیو م نایعمورضا ا اط یح یتو  می دخترا و پسرا رفت ی  همه

   یبعد از مدت که 

 باخودم   ارمشیو ب  ا یکه منم برم دنبال دلن رونیب م یبر نیگفت؛پاش  مهراد

پسرا   ی  افهیاز اتاق که از ق رونیب م یو رفت م یآماده شد  ی...بعد ازمدتمیاتاقا و آماده شد  ی تو  میزد رجهیو ش  م یموافقت کرد یهمگ 

  یباگوش  داشت مهرادم  �😂😂�زدیداشت چرت م  الدم یمبل خوابش برده بود م یآماده و حاضر رو  یاز خنده سام م ید یترک

دوتا   ن یبود  که ا ده یما چقدر آماده شدنمون طول کش کردمگهیرو متر م ه وطول و عرض خون زد یو قدم م  زدیحرف م

که گفتن؛خدا   می کرد  داریب الدو یو م یقشنگ به خون ما تشنن معلومه سام   گریدختراست د گنی که م نجاستیا��دنیخواب

   گه یخوابمون برد د می منتظر بود نقدریا نجایا نیلعنتتون کنه هااااا دوساعته مارو کاشت

 ��زد ی فعال منگ م گفت ینم ی چیه نیهنوز خواب بود وبخاطر هم الد یم

 رفت  م ییو تنها اره یب ارویمهراد زودتر راه افتاد که بره دلن  نایماش   یتو  میشد  م یتقس

اومدن قرار   الدی م نیبا ماش  الدمیو م یسام  م یسلنا جلو نشست و منو روشا و هلن هم پشت نشست می رفت نیسرش  نیبا ماش  دخترا

  م یداکردیپ یی جا ه ی ی باالخره با هزار بدبخت م یو هم خوش بگذرون میکه هم ناهار بخور   ییجا ی کافه ا ی رستوران ه ی  میشد که بر

پسراهم   زیم  ه ی دخترا   میبه هم گرفت کینزد  ز یتو دوتا م  میقشنگ بود رفت  ییییی لیبود خ الس و با ک  کیش  ی لیرستوران خ هی که  

  م یبر نیایگفتم که؛شما نم  هی اضافه داشت خوبه...بلند شدم که برم دستامو بشورم  و رو به بق یصندل  ه ی اد یم ایاالن دلن  زکهیم  هی

 م یایاز من وگفتن؛چرا ماهم م تیهلنا و آتنا هم پاشدن به تبع م؟کهی دستامونو بشور

 فعال  نیشما بر میر ی اومد با اون م ایدلن ی گفتن که؛ماوقت نیسلنا و سرش  ی ول

   یبهداشت س یبه سمت سرو میراه افتاد  مویگفت   یا باشه

 کنه؟؟؟؟؟؟؟؟ یم کاریچ نجایا نیکه ا دم ید  کردمیکه داشتم اطرافو نگاه م  رونیب م یشستن دستا اومد  بعداز
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جذابش همونطور محو   یاون خنده ها یمن غش کردم کهههه برا یوااااااا گه یپسره د هی به همراه  یحداد  حاینبود جز مس یکس

دارم   ؟؟؟دوساعتهیکن یم ریکجا س  ی هلنا بودگفت؛هوووووو دم یکه د  هی کاره ک  نمیتماشا بودم که پهلوم سوراخ شد نگاه کردم بب

 د یند نکنه و خ ر ی.تو گلوت گکنمیتورو صدا م

و مهراد   ایدلن  مینشست نکه یهم که   میخودمون رفت ز یو با خنده به سمت م  کنه ینم ر یادب...نترس گ  ی زهر مار ب گفتم؛هرهرهرررر 

 اومدن  

  ی...باهمه سالم و احوال پرس ایمهراد ودلن  ان یتنگ شده بود محکم بغلش کردم حقا که بهم م ا یدلن ی جانم چقدر دلم برا یواااااااا

   چاره یجوابمونو دادب نقدریدهنش خسته شد ا  گهیو چه خبر که د  یچطور دمیازش پرس  گهید نقدریما ا زه یکرد و نشست سره م

   دمییپای رو م یجناب حداد  یچشم ری ز یو بنده گاه گاه  میشادوخوشحال بود یهمگ 

پسرا رفتن که حساب  می عزم رفتن کرد ی شب شد و همگ  می و ن10که ساعت م یگرم حرف زدن شد  نقدر یو ا م یسفارش داد غذا

 نا یعمورضا ا یخونه   ادیب ایقرار بود که دلن میشد  نایکنن و دخترا هم سواره ماش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 maryam_sh_79_نستاگرام؛یا جیپ#
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 77پارت#

 

دلم    ایدلن  چارهی سرش و مراسم ماچ و بوس و بغل به راه شد ب ختنیر  ایدلن دن یبا د ی که همگ  میناشد یعمو رضا ا ی خونه  وارد

   یکرده بود و چلونده شده بود که خسته شده بودطفل ی روبوس  نقدر یلحظه ا ه یبراش سوخت 

 شروع شد   التیاون شب گذشت و تعط خالصه

که   شمیزود تر آماده م د یخدا با ی اونا بود وا هیامروز روزه عروس  د یو مهراد رس   ایدلن ه یعروس  م یکه فکرشو بکن  یز یتر از اون چ زود 

 ... گهید  شگاهیآرا  هی مادرا هم  م یرفتیم  شگاهیآرا  هی دخترا  شگاهیآرا  م یما که باهم بر  یاومده بودن خونه  ی همگ  شگاهیبرم آرا

   م یبدو که رفت د

مسخره   نیا  شهیتموم م ی ک  د یموهامو کش  نقدری ا نیکف زم د یمغزم پاش   شگریآرا نیدست ا  رهیکه اومده بودم ز  یاز وقت   یواااااا

 دونم ینم یباز

 

چه کردم   نی قربونت برم من بب   یگفت؛وا  شگرهیآرا   زدم ی داشتم چرت م  گهیچقدر بود و بنده د دونمیکه نم ی مدت طوالن  هی بعد 

   یماه شد  که یبه ت نهیع

 ��دله خودم گفتم غمپززززه    تو

  هی  افمیعوض شده بود ق ی لیاالن خ ی ول  شه یهم کردم ینم ش یآرا یلیمن خ  افم یق  از ��جاخوردم  نهییآ ی رفتم جلو یوقت  ی ول

از موهام به    که یبسته که دو ت ونینیش  هیرژلب همرنگش و موهامم   هیمدلش با حال بود   ی لیزده بود برام که خ   ی صورت ی هیسا

بلند با   یلباس شب مشک ه یدوست داشتم لباسمم که   شمویمدل موهامو آرا ی لیخ تم صور ی بود کناره ها ختهیر سیحالت بابل

 ی واقعا دستت طال چه کرد  ی گفتم؛مرس   شگریود..روبه آراشده ب یسنگ دوز  نشیس  ی بلند که رو یها نیآست

 نکردم که  یمن کار  ی خودت خوشگل بود  رم یعز کنم یم گفت؛خواهش 

  یمدل موهامون باهم فرق داشت هر ک  یهمشون از همه خوشگل تر شده بودن که همگ  نایواااااااااو چه کردن ا  هی به سمت بق رفتم

  دمو یاومدو گفت اومدن دنبالتون..بدوبدو مانتوهارو پوش  ی کیکه   میکردیم د یو تمج  فیاز هم تعر یمدل زده بود خالصه همگ  هی

   ی به سمت تاالر عروس  می و رفت م یحساب کرد
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 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 maryam_sh_79_نستاگرام؛یا جیپ#

 

 78پارت#

 

 ی به سمت تاالر عروس  می و رفت میشد  آماده 

و    میکرد  یسالم و احوال پرس  ل یفک و فام ی باهمه  میبودن و ماهم رفت  ومدهیعروس و دوماد فعال ن  نجایاوه چقدر شلوغ بود ا اوه

بود که همه هجوم بردن به سمت دره تاالر فکر کنم عروس و دوماد اومده   ی ا قه ی دق15که بعد از حدودا   میگوشه نشست  هی فعال 

 بودن 

بهشون   انیچقدر ناز شدن حقا که به هم م  نا یبه عروس و دوماد جووووونم ا می دمه و خوشامد گفت م یرفت هی از بق ت یبه تبع ماهم

بودم که پاهام همه تاول زد آخه بعد از   دهیقصابنقدرررررررر ر مید یرقص میرقص و تا نا داشت ستیوسط پ  م یو رفت  میگفن   کیتبر

 کم برقصم که   ومد ی دلم ن میشد  عوت د لی فام ی عروس  هی  هو یچند وقت 

   م یخوش گذشت که گذر زمانو اصال حس نکرد نقدریا

 الت ی تعط ی و ادامه   میگذشت و ماموند  یشب عروس  اون

هم عقده    نیکن یعوض م یی هوا ه یتهران هم  نیایب د یزنگ زدن و گفتن که حتما با  نایا ییخاله و دا ی روز عروس  ی فردا همون

 کنم واقعا  کاریچ دونستم ینم یفاطمس کهههههه از خوشحال 

 فردا    یبرا  می آماده کرد الرو یبه سمت تهران و تموم وسا م یشد که فردا حرکت کن نیبرا قرار
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  شه یاول پ ی مه یشده بود ن م یتقس د یع الت یتعط یی جورا هی  شد یم ی در تهران سپر   التمونمیتعط  ی هم خوب بود ادامه  یلیخ

 ��یمادر  ی خونواده  شیدوم پ ی  مه ین م یبود یپدر ی خونواده 

راه بودن بدم    ی از تو م یشدم و حرکت کرد  نیسوارماش  یبه زور و با بدبخت کندمیو بنده دل از رختخواب نم د یروز حرکت فرارس  و

 ی به ذهنت نرسه واسه سرگرم یز یچ نکهیمخصوصا ا ادیم

 رفته بود نگاش کنم    ادمیخنده دار گرفته بودم اما  لم یف ه ی ش یچند روز پ ولی افتاد ا ادمیکنم که  کاریچ نم یفکر کردم بب کمی

لند  و بلند ب  کردمیخنده دار نگاه م لم یبود ف ن یعادتم.ا شهی...هم دمیخند ینگاه کردن بودم و هرهرهر م  لمی کردمو محو ف ی پل اونو

 دم یخند یم

 

 

 

 

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#
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 ...مید یباالخره رس  نیماش  یو وقت گذراندن تو  دنیساعت خواب نی خالصه بعداز چند  یهععععع

 .ومد یخوابم نم گه یبودم که د ده یخواب نقدریا

. 
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که حد نداره هر روز از   رون یب  میرفت  نیبا روشا و راشا و سرش  نقدرررررریا می بود نجا یکه ما تا االن ا  یسه چهار روز  نیا ی تو

نگم براتون   گه یکه د دارو ی.مرکز خرالدیبام تهران.دربند.برج م  میهمه جا رفت م یبود رون یتاشب اکثرا ناهارو ب  م یبود رونیصبحش ب

واسه عقده فاطمه درسته لباس   دم یلباس قرمزکه از جلو کوتاه و از پشت بلند بود خر ه ی ی د یمرکز خر ه یاز  میهمه و همه رو رفت 

 اومد ونتونستم ازش بگذرم  نیخوشم از ا ی لیداشتم و همرامم آورده بودم اما خب خ

 

 دنبالمون  اد یب ی کیکه کارمون شه  شگاهیآرا م یو روشا رفته بود  نیامروز روز عقد فاطمه بود منو سرش  باالخره

رژلب قرمز خوش رنگ   ه یزدنو نداشتم و  هی سا یهم برام نزنه حوصله   هی بسته بزنه و سا ونینیمنم مدل موهام و گفتم که ش  یبرا

و روشا هم تموم شد بعد    نینبود خالصه کاره سرش  غ یچون رنگ لباسم قرمز ج ظ یغل یل یهم رنگ لباسم برام زده بود البته نه خ

اومد   یکیبسته بود اما خب باهم فرق داشت مدل موهامون. ون ینیاوناهم ش  ی و مدل موها بودن که اوناهم خوشگل شده   یقی از دقا

 م یاومد  رون یب شگاهیگفت که اومدن دنبالتون و ماهم بعد از حساب کردن از آرا 
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 اومده بود دنبالمون   راشا

 حداقل  نیو قابل تحمل تر برگرد نی هم هست که شما زشتا بر ی شگاهیآرا ه یراشا باخنده گفت؛خدارو شکر  یق یدقا بعداز

 م یو روشاگفتن؛عهههههه ما از همون اول خوشگل بود نیسرش 

  م یرررر ما از همون اولم خوشگل بودراشا کردم و گفتم؛زهرمار هرهرهر  یحواله   ی پس گردن ه یپشت سر راننده نشسته بودم  من

 پوزخند جانانه بهش زدم   هی محض اطالع و  می که خوشگل ترش   میرفت

 دمت گرم  وووول یوروشا هم گفتن؛ا نیسرش 

 نداشت   یگفتم؛قابل

 کردن داره آخه؟  ف یهم تعر ی زشت دونمینم  گهیدوباره گفت؛آره د  راشا

 ی که حض کن کنم یم  یکار  هیزشت  ی بگ  گهیبار د ه ی گفتم؛راشا

 ؟؟ یکن کاری چ یخوایگفت؛زشتتتتتتتت حاال م ده یوبلندوکش د یخند 

لبخند   ه یحرکت به شدت متنفررررررربود و   ن یکه از ا  دمی....و حرفمو نصفه گذاشتمو دستمو بردم تو موهاشو کشبیم گفتم؛حاال

 مندانه زدم   روزیپ

نه تنها دستم خودبه خود شل شد از تو موهاش بلکه لبخندمم خشک شد روصورتم زهررررمار گرفته زهره   د یچنان عربده کش که 

 ترکم کرد 

وقت   یدست به موهام بزنه اونم االن که کل ی من متنفرم کس یدونی بار مگه نم1001بار گفتم بزار بشه1000  گفت؛سررررروه 

 گذاشتمو درستشون کردم؟؟؟؟

و   یگ ینگو زشت تو بازم م  گمیاونوقت تو که من م  م یاحترام بزار د یدست به موهات بزنه مابا یس ک اد یتو بدت م گفتم؛عهههه

 به من؟؟؟  ی زاریاحترام نم

   م یگفتیمند،حفظ لبخند(م ،گلهی)عصبانبیحرفا روبا حالت ترک  ن یا تموم

 توووو خوبه؟  ی عنی یی بایتووووو ز یمن  یبایگفت؛خوب بابا اصالز راشا

 ی خوب یبچه   ید حاال شد   گفتم؛آهان

 ی د یبودم تو ند  یخوب  یاز اولم بچه   گفت؛من 
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 ارن یاداتو درم هی بق یبابا تو خوب گفتم؛باش 

   میخوب بودنو خجالت بکش می ریبگ  ادیاتفاقا توخوب باش که ما  گفت؛نه

 من خوبتررررر  یتوخب  گفتم؛باعشه

   یباش  داریپا نیگفت؛آفر

   نطوریهم گفتم؛توهم 

  یساعت مین ه یبه تاالره مده نظر اووووووف چقدر دور بود  م ید یرس  یقی خداروشکرررر و بعد از دقا د ی رس  انیه پابحثمون ب باالخره

 فکر کنم   می توراه بود

  ی براشون آرزو ومدن یهم بهم م یلیخ ناااااایجانم چه ماه شده بودن ا  یسراغه عروس و دوماد وا  می راست رفت ه یداخل و  م یرفت 

هم   ییو تا اونجا میخانواده هانشست شیو پ  م یرفت  قهیسربه سرشون و بعد از چند دق کمیو طبق معمول راشا  م یکرد یخوشبخت

 البته....  م یردک یسالم و احوال پرس  میشناختیکه م

 

 

 

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 maryam_sh_79_نستاگرام؛یا جیپ#
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  انیشم شا نیدوست داشتم پخش زم  یهم از خنده هم از خستگ  اوردکه یدر م ی و راشا مسخره باز می د یاون وسط رقص نقدررررر یا

جا   ه یواسه خوش  چاره یاون ب زاشتیاما مگه راشا م د یاومدرقص کمم یگوشه و  ه ی بود  سادهیوا ن یو مت  نیکه برادره عروس بود سنگ 

که اگه روشا شوهر کنه من از   ان؛بخدایجا گفت به شا هی رته خواه یو برقص عروس   ایکه ب ش رفته بود به زور آورده بود  نهیبش

  یبه حرفاش اضافه کردو گفت؛البته اگه کس خورد یهم تاسف داشت م  ی مثال اندک ی وسطم و با خنده و الک  نیهمش ا یخوشحال

و راشا و    کردیم  غی ج غی و ج  خوردیداشت حرص م   اصاحبشه...روش  شهیر خه یماله بد ب  کنمیفکر م ی من هر چ  یببره ول نو یا ادیب

   دن یخند یهم م انیشا

   ��کنه   فی من که خودش ک  رمیراشا بگ  ن یاز ا یجاش نبود وگرنه به حال  فیح

 تا تموم شد    د یچقدر طول کش مید یو مهراد که اصال نفهم  ایدلن  یخوش گذشت مثل عروس  نقدرررر یا خالصه

 م یخونه و فردا احتمال داشت که حرکت کن میو کوفته اومد  خسته

 ��ستیچون من االن حسه برگشتنم ن م یموند یم شتر یحوصله نداشتم واقعا کاش ب ومد یبودن بدم م نیکه از تو ماش   یوا

دوست داشتم برم بزنم تو دهنه   یخوشحال شدم و از خوشحال میکنیامروز حرکت نم نکهیا دنیباشن دارشدمیکه از خواب ب صبح

 زد یم نق داشت همش چون  ��راشا

 دادیما م   لیو تحو بافت یواسه خودش شرو ور م  گفتیم  یچ یه  دونم ینم رزنایپ ن یا نیع و

تا   نیماش  یتو  نم یبودم و حال نداشتم بش ده یرقص ادیز شب ینبود امروز واقعا خسته بودم چون د میحال ی چیه  یاز خوشحال منم

   نیو ماش کنسرو شم ت

تو   زنهیخر هم پر نم دم یکه د دمیچرخ نترنتیا ی تو کمیدستم گرفتم و   یدرست و حساب مو یروز گوش 10هفته  ک یحدودا  بعداز

گروهه   نمیکه گفتم بزار برم بب   گشتمیداشتم م نطور ینامرد هم یشعورایکههههه ب ده ینپرس  یکس از من احوال ج یهفته ه هی نیا

 ستگاهمونیبابااااااا ا ی ا ادیب تونهینم التو یهفته بعداز تعط هی گفته بود که   حای مس استادکه   دمیگذاشته رفتم د  یچ ی قیکالس موس 

 نا؟؟؟ یگرفتن ا

  یکی د ی بخونم شا امارو یپ کمیکنم که گفتم بزار   پ یسوالمو تا نیبود؟؟؟خواستم ا  ومده یکوش؟چرا هنوز ن ان یانیاستاد ک اصال

 �😔�مه یو اوضاعش وخ  ستیخوب ن انیانیک ی بود   گفته بودن که حاله مادره آقا دهیپرس  یک یآره   دنیباشه که د دهیپرس 

 که خوب بشه هر چه زودتر   شاهللیناراحت شدم واقعاااا ا یلیخ

 امون یاحواالتمون و خوشحال ی بابااااا گند زده شد تو یا
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اما   ادیهم م ن یسرش  می قدم بزن  کمیخوب   ی هوا ی تو  میبر  میآماده ش  ای ب بودم که روشا اومدو گفت؛سروه رهیبه سقف خ نطوریهم

 ادی...وا عجبااااا که راشا نم ادیاومده و نم ش یبراش پ یراشا کار

ناراحت شدم واسه   یل یتنگ شده و خ انیانیاستاد ک یبه حاضر شدن اعصابم خراب شد واقعادلم برا  می و شروع کرد گفتم؛باشه

 مادرشون 

 کار  ن یا یموفق بودم تو  شه یروزمون و خدارو شکر هم ی پنهون کنم وگند نزنم تو مویکردم که ناراحت یسع اما

هم   گه ید زه یچ گه یو چند تا د دایپاساژا ومرکز خر ی تو  می به مثال قدم زدن البته مثال چون باز دوباره رفت م یو شروع کرد  میرفت

 اوناهم موافقت کردن   م یخوریم رون ی که ب م یگفت می ناهارو زنگ زد ی واقع ی به معنا ماااااریب م یماریما ب مید یخر

 

 

 

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 maryam_sh_79_نستاگرام؛یا جیپ#
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   می و به سمت شهره خودمون رفت  میکرد یخداحافظ یهفته اقامت در تهران باهمگ  ه یامروز روز حرکتمون بود بعداز   وباالخره

 ��واسه شهرمون  ی که دلم واسه همه تنگ شده بود حت  آخ

  نترنتیخنده دار  از ا لم یف  هی که  دمیرس  جه ینت نیآخرش به ا  کردمیورجه وورجه م ی ه  شمیکه طبق عادت هم نیماش  ی تو

 ��خواب بود معتاد  نیخوشبحال سرش  امیدرب  یکاریب نیا کمکازیبلکم  نم یو بب رمیبگ 
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  نکه ینگاه کن نه ا لمیشدو گفت؛زهر مار سروه مثل انسان ف داریاز خواب ب نیکه سرش   دمیخند یبلند بلند م نقدریگرفتمو ا  لمیف  هی

و درآخرغش کرده بودم از   یدونه ام زده بودم توصندل  هی پامو و  ی بودم رو ده یدونه محکم کوب  هی منو درآوردکه)من  یو ادا 

من   ی ول د ی خند یخودشم داشت م نیسرش ��جذاب هی شدم لعنت هی داد که پهن کف پا  امحرکاتمو خوب انج نقدریا(��خنده

 رفتم یم سه یداشتم ر

 ��بسته بودن به امام رضا که ما رو زودتر و بدون نوبت شفا بده  ل یو باباهم دخ مامان

 بسم اهلل  گفتن یم نداختنیم  گه یهمش نگاه به هم د چون

. 

. 

. 

 کهههه   شدم ینم داریب کردن یتالش م ی و االن هرچ دم یبه زور خواب گه یکه من د یساعات بعد 

 ��هفته چقدر عوض شده بود هی  نیشهرمون من نبودم تو ا شیآخ مید یرس 

 آخه هنوز خواب توچشمام بود و گفتن تا درنرفته بزار برم بخوابم   دمی به سمت اتاقم رفتم و گرفتم خواب عی خونه سر دمیرس  تا

 

 خونه به اون خونه   نیاز ا هی به بق میو سر زد م یخونه رفت  م یکه برگشت ی اونروز ی فردا

انا بازم من دلم واسه اوناهم تنگ شده بود واسه   می از تهران اونده بود روزیوجودکه د ن یدلم براشون تنگ شده بود البته با ا واقعااااا

 راشا و روسا و دعواکردنمون  ی ایمسخره باز

)همشون  میباشه خوش وخرم و شادو سرحال باش  د یع نیبود انشااهلل تموم سال مثل ا ی عااااول دمونیع  نیخوب بود ا یلیخ ییخدا

 ( �😄�خودم دونمیخب کلمه هاش باهم فرق دارن م یول  ه ی کی شونیمعن
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 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 maryam_sh_79_نستاگرام؛یا جیپ#

 

 83پارت#

 

بود اصال   م یخبر بودم گوش  یمن ازش ب یل یمدت تعط نیا ی که تو ی زیوتنها چ د یرس یم انیداشت به پا د یع الت یتعط  گهید

هم تموم   التی دستم نبود....اگه تعط میوگرنه کال گوش  م یعکس بنداز می بخوا نکه یکه فقط مگه ا  گرفتمیدستم نم یدرست و حساب

هفته ده روز   هی  نیفعال حاال من ا ادیهفته نم ه یخان تا حایکه جناب مس  تارمیگ  السهدانشگاه تق و لقه ک  یهفته کالسا هیشه  تا

 ا؟؟؟یکنم عا  کاریچ التو یبعد از تعط 

...واما میگذشتی نم حاتیجوره از تفر چیه می مونده بود وما بازهم همچنان مشغول گشت و گذار بود  التی تعط  انیتا پا گه یدوروز د 

 رفتن یو بعدش م  موندنیما م  ی ناهارو شام خونه  وووول یما ا ی خونه  ان یب یامروز که روز آخر بود قرار شد که همگ 

 حموم جانانه کنم  هی که  رفتم یحاال م که قراربودو درست کردم و  یی زایو چ خواستمی که م یی آرامش کامل کارا با

انجام   التیتعط ن یا یکه تو  ییکه رفته بودم و کارا  ییتموم جاها یحموم طبق معمول شروع کردم به فکر کردن به همه چ رفتم

 لبم نشست   ی لبخند گوشه  هی داده بودمو مرور کردم و 

   هیاسمش چ دونستمیدرمن به وجود اومده بود و نمکه   ید یو حس جد   حایفکر کردم به جناب مس تار یاون به کالس گ بعداز

   دونمیکه هست من اسمشو نم ی هرچ ییییهع

ذره هم   ه ی ی شلوار مشک هی و   دمیپوش  یکرم  ز یشوم ه ی اومدم و موهامو خشک کردم چون االنه ها بود که برسن و رون ی حموم ب از

 ✋کردم و تامام شیآرا

  ��  گریخب سروه است د یکار متنفرهههههه ول ن یاز ا دونم یمامان که م یآشپزخونه و ناخنک زدن به غذاها  یبه سو شیپ

  د یافتاد دنبالم و در آخر چون دستش بهم نرس  ریناخنک زدم که مامان با کفگ  نقدر یو ناخنک نزنه ا  ره یخودشو بگ  ی جلو تونهینم

 ��سره بنده فرود اومد  یکه به هدف خوردو محکم رو   یینگه دمپاجز ل ستین ی زیاز سالحه خنک استفاده کرد که اونم چ

 ��نگام کردو به آشپزخونه برگشت یمندانه ا روز یدرآخر مامان با لبخند پ و
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 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 maryam_sh_79_:نستاگرامیا جیپ#

 

 84پارت#

 

  جهینت ن یبه ا انیب  نکهیمن از قبل از ا م یکه گذر زمانو حس نکرد  می و خرف زدن بود  یباهم گرم باز  نقدر یاومدن  و ا مهمونا

  م یپانتوم یو باز   میکرد ی ری گ ی بودن خالصه از بعداز ناهار دوباره را ی و مطمئنا اوناهم راض می کن ی باز م یکه پانتوم دمیرس 

خوش بود و   نقدریا میکردیمشب بکوب اجرا 10کردن و تا ساعت  ی به باز م یشروع کرد  نیرو آورد پس بنابر ا ی را نیشتریب

  د یباالتر باشه برندس و گروهه بازنده با ازش یکه امت ی که هرگروه  میکردیم  یباز  یآخرا سرعت  نیا گهیکه حد نداشت د مید یخند 

   وووووالی ا م یما برد آخرکه در   میکه برنده ش   می در تکاپو بود یرو مهمون کنه...همگ  ه یآخرهفته بق

نفره شده  4پدرزنش دعوت شده بود ما دوتا گروهه   یبود و خونه   ومدهیوهلنا وآتناو روشا باختن  و چون مهراد ن  یگروهه؛سام و

 ️☺م ی( بود ن،سلنایالد،سرش یما)من،م  یجانی ه ی باز ن یا یو برنده   م یبود

 

  دار یب10ح تا ساعتو صب دم یخوابیم 1و12هفته همش از شب ساعت  هیتا  یداریو ب ی کاریتموم شد و من موندم و ب الت یتعط و

 ��6تا  دن یخوابیم2و دوباره از اون ور ظهر از ساعت شدمینم

 هفته بدجور معتاده خواب شده بودم خدا رحم کنه واال   هی  نیا ی خراب بود تو اوضام
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  ش یآرا ی که اصال حوصله  ی کردم من شیفراوان آرا ی و با حوصله  دمیلباس پوش   ادیداشتم با وسواس ز تاری امااااااا امروز کالس گ و

 ��شدمیو بلندم نم  ش یآرا ز یم ی کردن نداشتم االن نشسته بودم پا

خودمو برداشتم و رفتم و به   فه ی ک  تارویساک گ گهیرفتن به کالس بودم د ی دادم و بلندشدم و آماده  تیرضا ی بعداز مدت باالخره

گرفتنو   یخونه نبودن که منو برسونن و منم حس و حاله تاکس و نه بابا  نیمامان گفتم که زنگ بزنه به آژانس برام چون نه سرش 

 نداشتم 

  دونمیذوق و استرس داشتم نم یلیخ  نم یرو بب حا یجناب مس ی ماه و خورده ا ک یکردمو رفتم که بعداز  ی مامان خداحافظ از

 ��گرفت؟؟ینشات م یاسترسم ازچ

رفتم   گهیگفتن که د ک یگفتم و اوناهم متقابال تبر ک یبعدابعدا تبر دویبود به همه ع ومده یزدم و وارد شدم که هنوز استاد ن در

 اومد  قهیبعد از چند دق  ادیو منتظر موندم تا استاد جان ب  میشگ یهم ی نشستم سره جا

 

 

 

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 maryam_sh_79_نستاگرام؛یا جیپ#

 

 85پارت#

 

رو   یخوش فرمش هر چشم کلیچشم ازش  بردارم ه  تونستمیخوشگل شده بود نم ییییییلیزده خ ی دخترکش په یاوه عجب ت  اوه

اسپرت زده   پینبود و ت یرسم پش یت گه یبار د نیبود ا دهیپوش  یشلوار جذب سورمه ا ه یدویسف شرتیت ه ی  کردیم رهیخ

 که کنسل کرده بود   یهفته ا  ه ی ن یکرد بابت ا یهگفت و عذرخوا ک یتبر دو یکردو ع ی احوال پرس  یبود.باهمگ 
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 سوال   هی گفتم؛استاد  نیداشتم ازش بخاطر هم یسوال

 ستین یدمشکلیبگ  یکردو گفت؛راحت باش خانوم آرمان همون حداد نگام

 

 غش و ضعف کردم که  ی گ یمنو م یییییییوااااااا

 گردن یبرم ید؟ک یخبر نداد ان یانیاز استاد ک یمکث کوتاه گفتم؛خب جناب حداد هیبا

   

 گفتم؟  یچرا انگار ناراحت شد مگه من چ دونمیحرفم نم نیبا ا واااااه

  ی .اگرخبررمیچند وقته سرم به شدت شلوغ بوده و فرصت نکردم باهاشون تماس بگ  نیمکث گفت؛متاسفانه ا ه ینگام کرد و با رهیخ

 زارمیم ان یشد شمارو هم در جر

 

 شم یممنونتون م گفتم؛بله 

 

 سراغ آموزش   میحرفم گفت؛خب حاال بر نیا بعداز

 ��دوباره آموزش شروع شد   یماه و خورده ا ک یبعداز  و

 

 گرفتم و به سمت دانشگاه رفتم   ی دانشگاه داشتم از اونجا تاکس  تاریکالس گ بعداز

اشتباه  دمیشا  دونم ینم حاااااایذکرم شده مسبود که احتماال من عاشقش شدم چون تموم فکرو  حایمس ر یراه همش فکرم درگ ی تو

 ��کنمیم
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 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 maryam_sh_79_:نستاگرامیا جیپ#

 

 86پارت#

 

 حا؛یمس

کالس با وسواس هر چه تمام تر     رفتم یکنسل کرده بودم امروز م  تارو یگ ی هفته که کالسا هی  نیو ا یل یمدت تعط ه یبعداز  باالخره

  نیا دونمیآماده بودم ...دلم واسه خانوم آرمان تنگ شده بود نم یزدم آماده   مویشگ یو ادکلنه هم دمیلباسامو انتخاب کردمو پوش 

حالش   دمشیکه د ی روز نیاول ادمهیشده بودم  فتشی ش  نقدریکه باهاش آشنا شدم ا ی مدت نیا ی داشت که من تو ی دختر چ

از   یچ ی که ه شدمیکه قشنگ متوجه م  ی حالش بد بود طور یلی چرا تا چند جلسه همونطور خ دونمیراب بود و نمخ یلیخ

اصال دوست نداشتم فعال فعال ها برگرده   گه یور د  هی زودتر برگرده از  ان یانیک ی ور دوست داشتم آقا ه یاز   فهمه یمن نم یآموزشا

 دمید یسروه رو نم گه ید ی نطوریچون ا

 کجا تاری بچرخونم چون  من کجا و کالس گ  تارویگ  یبه کالسا کردمیوقت نم ی لیشده بود و من خ اد یشرکت ز یکارا

اومده   انیانیک  یآقا ی( به جاانیانیک ی پسره آقا ر ی)امیکه چند بار  شیسال پ 7گرفته بودم حدودا   ادی ان یانیاز استاد ک تارویگ من

رفت   لیاقامت گرفتو واسه ادامه تحص ریام شیسه سال پ نکهیتا ا میشد  یوب و خ  یمیصم ی لیخ یو دوستا میبود باهم آشنا شد 

 بود   انیانیک  یآقا ند تنها پسرو تنها فرز  ریهلند ام
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 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 

 87پارت#

شده بودم و به شدت   انیانیک ی دست راست آقا ییجورا هی و  دادمیکه داشتو واسش انجام م  یهر کار ر یام ی اون من بجا بعداز

 دادم یبا دل و جون انجام م گفتویم یهرچ زبودیبرام عز انیانیک  یآقا

  هیکالسارو کنسل کنه تا یبرگزار کنه خواست همه    تارویگ  یبه جاش کالسا ستین ی و کس مارهی مادرشون ب دم یکه شن ی وقت

  کردم یوقت فکر نم  چیکه ه ستیکالسا ن ی لبه کنس اج یخودم رفتمو بهش گفتم که غمت نباشه و خودم هستم و احت ی مدت ول

جور واجور   یشرکت هستم هر روز با آدما و خانوما  سیدارم و خودم رئ  ن یزاید ی کنه...من شرکت طراح ر یگ  یکی شه یپ نجایدلم ا

چون من اصال به   ه یبی عج زهیچ یلیخ نی سروه باهمه فرق داره برام و ا  کنم یچرا احساس م دونمیاما نم شم یروبه رو م ی و مختلف

 به من داره... یی حسا هی هم  سروه  کنم یبگم واال.البته احساس م یچ دونم یو نم یکی نیامااا ا زارم یمحل نم ی دختر چیه

 

نشسته بود نگاهمو ازش گرفتمو باهمه سالم و احوال   یصندل ی کالس شدم و اول از همه نگاهم به سروه افتادکه مظلوم رو  وارد

 هم متقابال جوابمو دادن  یگفتم همگ  کیتبر  دویکردم و بهشون ع یپرس 

 

 سوال هی سروه گفت؛استاد  هوی

 

 ست ین یمشکل د یبگ   یباش خانوم آرمان همون حداد گفتم؛راحت

 گردن؟ یبر م ی د؟کیندار یخبر انیانیاز استادک یمکث گفت؛خب جناب حداد  هی بعداز

 حس متقابله   نیکه اونم از من خوشش اومده بودو ا دم کر یچون فکر م ییجورا هی از سوالش ناراحت شدم و جا خوردم  راستش

 نباشم.  گهیبرگرده ومن د ان یانیسوال به فکرم شک کردم اون دوست داشت زودتر استاد ک نیبا ا اما

  ی .اگر خبررمیچند وقته سرم به شدت شلوغ بوده و فرصت نکردم باهاشون تماس بگ  نینگاش کردم و گفتم؛متاسفانه ا رهیخ

   زارمیم ان یجر شدشماروهم در
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   شم یممنونتون م  گفت؛بله

که   ی شرکت وا  رفتمیدوباره م د یسراغ آموزش ......امروزم تموم شدبعداز آموزشگاه با م یگفتم؛خب حاال بر  هی ندادم  و روبه بق جواب

 هفته پوووووف....  هی  نیا یخسته شده بودم حساب

 

 

 

 

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 maryam_sh_79_نستاگرام؛یا جیپ#

 

 88پارت#

 

 سروه؛ 

 خونه    رفتم ی تموم شد وحاال خسته و کوفته داشتم م دانشگاهم

راست رفتم تواتاقمو لباسامو عوض کردم و به مامان گفتم که    هی سالم کردم و  ادیز  هیدرو زدم و مامانم درو بازکرد با خستگ  زنگ

 د ینکن داریجوره منو ب چی بخوابم و ه  خوامی من فعال م

 شدم   هوش یجواب نموندم و ب منتظر

 بودم که خسته شده بودم از خواب... ده یخواب نقدریا

 د؟ ییتلفن اومد که بابا جواب داد و گفت؛الوسالم بفرما  یبرم صدا رونیخواستم از اتاق ب  نکهیهم
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 گفت یم ی چ دونمی که پشت خط بود نم  یطرف

 د؟ییبعدش باباگفت؛بله خودم هستم بفرما که 

______________________ 

 .امرتون تونییگفت؛بله خوشبختم از آشنا بابا

________________________ 

 تا فردا کنمی...پس من خبرتون مد یخوش آمد  ی جناب صالح باباگفت؛بله 

 خدانگهدار ریبابا گفت؛چشم شب شما بخ ________________________

 ود؟؟؟؟؟؟ خبر ب چه

 د؛بابایپرس  ن یاومد همون لحظه و زودوتر از من سرش  رونیاز اتاقش ب نم یکه سرش   رونیهرچه تمام تر از اتاق رفتم ب ی کنجکاو با

 بود زنگ زد؟  یک

 از همکارات  ی کیبودپدره   یصالح ینگاه کردو گفت؛آقا بابادوتامونو 

 مشکوک بود؟؟؟؟؟   افشیچرا ق دونمینم نیسرش 

 شدم به کل  جیگ  نجایابابا چه خبره  یا

 مردم  ی کامل بگو خب از کنجکاو یزن یحرف م یچرا قسط  ییبابا گفتم؛عهههه

 ی نه از فضول یوگفت از کنجکاو  د یخند 

 تا بگم براتون  یدهمگ ی نیبش د یایو در ادامه گفت؛ب 

 چه خبره؟  نم یکه مامان نمازش تموم شه تا بب م یموند   منتظر

  نقدریکه ا گفت یم  یبودو چ یک  یصالح ی آقا ن یا نمیمامان نمازش تموم شد و اومد نشست کنارمونو گفت؛خب بگوبب باالخره

 مهمه؟؟؟ 

وگفت که   می مزاحمتون بش  ریواسه امر خ  میخوایزنگ زدو گفت که م ن یسرش  یاز همکارا ی کیصداشو صاف کردو گفت؛پدره  بابا

چرا مشکوکه   گمیکلک م  یتافردا....ا کنم یخترتون  و منم گفتم باشه خبرتون مواسه د یخواستگار م یایکه ب د یاگه اجازه بد 

 ��تو کفششه   یگ یر ه یتو نگو   افشیق
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که نوشته بود؛سالم سروه جان    امویواسم اومده بود بازکردم پ  ایاز طرف در ی امیاومد رفتم تواتاقم که تماس وپ م یگوش  یصدا

 ؟ یداریخبر؟ب ؟چهیخوب

 تورو خدا مزاحمت شدم   د ی؟ببخشیبوق برداشت و گفت؛الو سالم سروه خوب  ن یندادم و شمارشو گرفتم که با اول جوابشو

 یمراحم  هی چه حرف نیا ؟نه یممنونم توخوب زمی:سالم عزگفتم

 زحمت دارم برات  هی منم خوبم..سروه امممم   گفت؛ممنون

 زم؟ یعز گفتم؛جانم

کمکم   خوامیم  شناسمیرو خوب نم نجای .من اییتو  شناسمیکه م یو تنها کس ی میشهر تنها دوست صم ن یا یفقط تو  گفت؛من 

 ی کن

 بکنم؟؟؟  تونم یم  یهمون روزه اولم گفتم غمت نباشه من هستم پس تا آخرشم هستم حاال بگو چه کمک گفتم؛من

خودم باشه اما   هی بیبرم سرکار خسته شدم از بس تو خونه موندم دوست دارم دستم تو ج خوام یسروه جان.م ی لطف دار  گفت؛تو

 ؟ یایباهام ب یتون یم ستم یاما آدرساشونو خوب بلد ن دم ید ی چند تا آگه شناسمیرو نم نجایمن ا

کالس دارم اگه هر   م ی..من فردا فقط دوتاشتمیسه سوته پ ی زنگ بزن  هی فقط کاف ی بر یچرا که نه؟هرجا خواست زم ی:آره عزگفتم

 باشه؟؟؟  ی رو کمکم حساب کن یتونیم ی وقت خواست

 بشم سروه جون انشااهلل بتونم جبران کنم  گفت؛فدات

 گهی د خوره ی جاها م نجوریتو دوست به درد هم ی زمیگفتم؛عز

 .خدانگهدارمیزنیو مفصل تر باهم حرف م نمتیبی .فردا مرمیوقتت  نگ   نیخب ببشتر از ا زم یعز یگفت؛مرس 

 فردا.خداحافظ  نمت یبی.باشه میدل   زهیعز یدار  اریاخت گفتم؛نه 
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 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 maryam_sh_79_نستاگرام؛یا جیپ#

 

 89پارت#

 

  ی و مهراد عروس   ایدلن  ییهویشده چرا؟؟؟ ییهوی ز یهمه چ یخواستگار انیبا خانواده ب نیشب قرار شد که اون همکاره سرش  جمعه

بردم   یبه وجود اومدو من پ ییهویکه   ی حسه عشق هی  یی هوی نهیسرش  یمراسم خواستگار ییهویعقدفاطمه شد  یی هویکردن 

 بهش

 کنه.. ر یرو بخ  اییهوی نیاوور دوز کنم خدا تا آخره ا شه یباعث م ییهویهمه   ن یا پووووووف

 براش   می باهم دنبال کار بگرد م یرفتیم ایدانشگاه و ازاونجا هم با در  رفتمیم  امروز

  هی  یروبه روش شده بودوتو  یدانشگاه و سخت غرقه روزنامه    یمحوطه  یتو  ی ایاز صندل یکی ی که نشسته بود رو دم یرو د ایدر

 تند   کردتند یم  ادداشتی ییزای چ هی  کیکوچ ی دفترچه 

 کردم بخاطر خودم  کاری دم و گفت:سروه من واقعا شرمندم که تورو هم بکر یو باهاش سالم و احوال پرس   رفتم

بهت گفتم   یبار من وقت  ک یهاااا!!!صدبار گفتم بزار بشه صدو امیقدمم راه نم  هی باهات  گهید  یحرفارو بزن  نیا گه یبار د هی  گفتم؛اگه 

 .باشه؟؟؟ یکنیناراحتم م شتریحرفا که ب نیازا د یتوام کم بگو شرمنده و ببخش گهیهستم د  ی عنیتا تهش هستم 

 گفت؛باشه 

 فعال؟؟  ی داکردیحاال کجاهارو پ گفتم؛خب

 م ی ریکه بعداز کالسا م داکردم یتا پ گفت؛دوسه 

سره   م یبر ایب گه یب دگفتم:خ ایروبه در نیبه ساعتم انداختم که االنه ها بود کالسا شروع شن به خاطر هم  یگفتم و نگاه  یا باشه

 کالس االنه هاس که شروع شه  
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  م یسره کالس تموم کالسامون باهم بود البته باهم گرفته بود میو باهم رفت  میباشه بر یگ یهم پاشد و گفت؛عههه راست م ایدر

   میبرداشتم که باهم باش  ا یمنم واحدارو مثل در نیبه خاطر هم شناختیو به جزمن نم  یتنها بود و کس ایچون در

هوووووف چقدر   م یگفت رفت ایکه در یآدرس   نیو به سمت اول  میبه شدت خسته کننده باالخره از دانشگاه خارج شد  م یدوتا بعداز

  ستین یکی آخه  خواستنیم  سانسیبازم نشد و مدرک حداقل ل میهم که رفت ی که نشد دوم  میو رفت ی شرکت بزرگ بود اول نیا

 آخه؟؟؟عجباااا   خوادیم سانسیو فوق ل کلیو س   سانسیشدن ل ی بگه منش

  گهیعالمه د هی دکه  ه یاز  ایدر  میگشتیو م م یرفتیام که خدا ازمون نگرفته بود که م گه ید  یامروز بس بود و دوباره فردا و روزا یبرا

 فردا   یکنه با آدرس برا ادداشتیاستخدامو  ی ها یروزنامه گرفت که بره خونه و آگه

 یی رفت به سمت و سو یو هرک  میکرد ی هم خداحافظ از

شرق بود   یکی از هم فاصله داشت و کال انگار  یلیاما چون جاهاشون خ م ینرفت شتریاز کت و کول افتادم کال امروز دوجا تا جاب یوا

 میخسته شد  نیمختلف و دور از هم بودن بخاطر هم ی دور تر بود از اونا وجا یلی غرب و دانشگاهم که خ یکی
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دور بود و با وجود    یلیراهشون خ ایو  خواستنیم ی مدرکه باالتر ای حقوقشون کم بود  ا یو همه  ا یبا در م یدنبال کار بود  هرروز

 بنده خدا    داد یم ه یکرا  شترشوینصفه ب د یبا  دادنیکه م ی حقوق
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و رفتم   ایدلو زدم به در  ییجورا هیو استرس داشت   شد یبود که از صبح داشت آماده م نیسرش  یامروز روز خواستگار خب

 ازش بپرسم   یصالح  یخانواده   نیدرمورده ا

 زدم و منتظر جواب نموندم و وارد اتاق شدم در

   رمی ازت کمک بگ  ام یب خواستمیاالن  م  نیهم ی گفت؛عهههه سروه خوب شد اومد  نیسرش 

 اد؟؟ یاز من برم ینگاش کردم و گفتم؛چه کمک یسوال

 به لباسا اشاره کرد  ن؟؟؟ویا ای نو یا ای نویا  ایبپوشم  نو ینظرت ا گفت؛به

 واقعا ی اوه چه انتخاب سخت اوه

  یهرچ ؟حاال��ی چ ایبود یرنگش صورت  دونم یقشنگ بود و واقعا نم یییییلیبود که رنگش خ کیکت و شلوار ش   هیاز لباسا  یکی

تر بود..بخاطر   ی قشنگ تر و رسم  هی کت وشلوار از بق ن یبه نظرم ا یبودن ول  ی مجلس ز یشوم ه یخوب بود اون بق ی لی.مدلش خ

 خوشگله   ن یبپوش ا نو یگفتم؛ا نیهم

 یکه کمکم کرد  یمرس  نهیمنم از صبح نظرم رو ا  گفت؛آره

 ا؟؟؟ یدارم ازت بپرسم عا ییسواال ه ی نی...امممم سرش کنمیم گفتم؛خواهش

 چند تا سواله؟؟  ؟؟مگه یی:چه سواالگفت

 نه؟  ایتو اول بگو بپرسم   گفتم؛خب

 ؟؟ی گ یم  یچ نم یبب گفت؛بپرس 

 کنکجکاوم   گهیبده د  حی درکل توض ه؟ یشکل کارس؟چهیبگو؟چ یصالح ی آقا نی از ا یا ده یچک گفتم؛امممم

 سایبرات وا گمیقول بابا کنجکاو نه فضول..باشه فضول خانوم م  گفت؛به

که   شهیم   یمیسالو ن کی ا یسال  کی ه ی کمد و اومد روبه روم نشست و شروع کرد به حرف زدن؛  یرفت لباسارو گذاشت تو  و

 شناسمشیم

  نم یبود که ماش  یمن به شدت اعصابم خراب بود چون همون روز  کی نیکه اومده بود کل  یروز  نی اول ادمهیدندان پزشکه   اونم

از شانسه گندم   ی چون حت رفتم یم د یبا اده یراهو پ ی  ه یببرتش وخودمم بق اد یب لیخراب شد و مجبور شدم زنگ بزنم جرثق

 هم نبود که نبود  یتاکس
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  یبه دور و اطرافم نبود و اصال متوجه   شدم اصال حواسم  کینیوارد کل ریبا تاخ یبود وقت  یمنم اعصابم قاط  نیخاطر هم به

 نشدم  نیحضورمع

پسره اومده قبال   ه یچه خبره که گفت؛ دمیپرس  ی کیاز  کننیپچ پچ م ی در رفت و آمدن و ه کینیکل ی تمام دخترا دم ید  نکهیا تا

 . هی ریگ یچه ج نیو بب ایب نیخوشگله سرش  ی لیخ نجای).....(بوده و االن اومده اکی نیکل ی تو

  ک یبعداز حدود  نکهیهم ندادم تا ا زدنیکه ازش حرف م ی اون پسر  ی به دخترا و حت تیچون اعصابم داغون بود اصال اهم من

  د یگفت؛سالم خسته نباش  یکی  دم ید دادم یرو انجام م مارایاز ب ی کیاتاقم نشسته بودم و داشتم کاره  یساعت که من تو 

 ی پیل و جذاب و صدالبته خوش تاوه اوه عجب پسره خوشگ  دم یکه بلند کردم د سرمو

 درسته؟  د یاتاق مشغول به کار بشم..شماخانوم آرمان هست نیا ی دادم و گفتم؛سالم ممنون ازشما گفت؛به من گفتن که تو جوابشو

 د ییمده نظر اشاره کردم و گفتم؛بفرما یجام بلند شدم و گفتم؛ بله خودم هستم..و به جا از

 گفت؛ممنونم 

و    ومدنیدخترا هرروز م ی  ه ی که بق میهمکارشد  یصالح ی از اون روز به بعد منو آقا دم یکارم رس  ی  ه یندادم و رفتم به بق  جوابشو

 ��ی وره دل صالح یخوشبحالت که هست  گفتنیم

 �😁�درست صحبت کن یصالح ی نه و آقا ی گفتم؛صالحیم  گه یداشتم د رت یروش غ ومد ی منم چون ازش خوشم م و

 ی داستان ما سروه خانوم رفع ابهام شد   یکل  یازخالصه   نمیا خب

 نه؟؟ یمع  یصالح  یآقا نیو گفتم؛آره واقعا... اسم ا دمیخند 

   گفت؛آره

 بگم؟  ی؟چیخال نیمع ن؟همون ین؟عمومعیمع ن؟داداش یبگم؟ آقا مع یچ نیمع ن ی..حاال من به ایگفتم؛آخ

 بگو  ی راحت باش هر کدومو دوست دار یبگ  ی چ دونمیسوالت سخت بود نم ییخدا دوگفت؛سروهیخند 

 واقعا  تییگفت؛ ممنون از راهنما  منم

 کنم یم گفت؛خواهش 

 رفتم  رونیسره جام بلند شدم وگفتم؛رخصت من فعال برم و از اتاق ب از
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 بپوشم آخه؟؟  ی لباس چ دونم یبود و منم خواهره عروس خانوم بودم اما نم نیسرش  یخواستگار امشب

به همه   یچون مشک ی و طبق شلوار مشک  دمیبود پوش  ی که نقره ا یمجلس  هی پولک زه یشوم هیانتخاب کردن لباس شدم  مشغول

زنگ خورد   م یاز اتاق که گوش  رونیگوشه و خواستم برم ب ه یآماده کردمو گذاشتم  لموی...خب وسایو شال نقره ا  اد یم یلباس 

 خبر؟  ؟چه یجون خوب ایاس تماسو وصل کردم؛سالم دریدر  دم یانداختم که د میگوش  ی به صفحه  ینگاه

 یسالمت  ؟واالیسروه خانوم ممنونم.تو خوب  اگفت؛الوسالم یدر

 منم خوبم.شکرا   یگفتم؛مرس 

 نه نگو.باشه؟؟ گمیم  زیچ ه ی  گفت؛سروه

 که؟؟  ه یچ دونم یمنکه نم خه گفتم؛آ

 فقط بگو باشه تا برات بگم  گفت؛تو

 گفتم؛باشه 
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 خونمون عذر و بهانه ام قبول ندارم  یایب د یحتماحتماااا با گفت؛فرداناهار

 قبول کردم  ع یمن سر د یارم؟شای عذرو بهانه ب خوام یم  یدونیگفتم؛تواز کجا م  خخخخخخخ

 ؟ یای.حاال میاریوقت بهانه درن   هی اول گفتم که  نی...همدونمینم گفت؛خب

 بخدا ستمیبه زحمت ن یمن راض گفتم؛اما

 شه؟ یناهار تورو دعوت کنم زحمت م هی من  ست؟؟اونوقت یزحمت ن  ی کنیهمه دنبال من بدوبدو م نیسروه پس ا گفت؛عهههه

 خوره یجاهامجور   ن یبار دوست به درد هم102باز گفتم بزار بشه 101  هی چه حرف نیا گفتم؛عهههه

 تیخواستگار ومدمیسروه کاش پسر بودم حتما م ی خوب یییییی لیگفت؛توخ

 ف ی ها ح یستیکه پسر ن ف یوگفتم؛ح دمیخند 

 .خب پس من فردامنتظرتم فیواقعا ح  گفت؛آره

   شمیفردامزاحمتون م زم یعز گفتم؛باشه

 .قربونت برم.سالم برسون خداحافظ یگفت؛مراحم

 ( ��کرد  شهیچه م مینجور یهم کال-�😐�چقدر زود قانع شدم هاااا یخدانگهدار)ول نیهمچن گفتم؛ممنون 

 

که از استرس فقط دور   نیبزنم به سرش  ی سر هی حاضر و آماده رفتم   دمیرفتم و لباسامو پوش  ومدنیم گه یتا کمتراز دوساعت د 

 بود  دهیهنوز لباساشو نپوش  د یچرخی خودش م

  گهید  انیبپوش االنه هاس که ب ؟لباساتوی در گردش  ی چته مثل مرغ سر کنده ه نیهه سرش گفتم؛عهه  انیاوه االنه هاس که ب اوه

 تو؟؟؟؟ ی استرس دار نقدریچرا ا

 ؟ یچ ؟شالمیسروه لباسم بده؟موهام چ یگفت؛وا

 ها!! ستیاسترس هم خوب ن نقدریا ه یک  گه ید نیمنان ا یاااااخدای

   گهینداشته باش خواهره من حاضر شو د ؟استرس ید یم  نقدرلفتشیچرا ا گه یبد باشه بدو آماده شو د د یچرا با نیسرش  گفتم؛واه 

 که کرده بود   شمی و آرا د یو لباساشو پوش  رفت
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 وانسی رفت د رونیعالمه لفت دادن از اتاق ب هی داد بعد  تیرضا باالخره

 ا؟؟؟یخواهر نداره عا ایبرادر  ی عنیپدر وداماد بودن واقعاااا ماشااهلل فقط مادر و   یاومدن اوه اوه عجب داماد مهمونا

 ه؟یا ی رسم آخه چه مسخره باز نیکه متنفرم از ا ییحاال مراسم چا یییییکردن و نشستن... وااااا ی و احوال پرس  سالم

  گهیو منم تو آشپزخونه موندم د  ختیر ییرفته بود چا نیکه دنبالش رفتم خوبه خداروشکراسترسش از ب  ارهیب ییرفت چا نیسرش 

اون روزه اول دانشگاه   ادهی.توفکره گذشته ها غرق شدم کردیم یرو تداع  ایآر هیحوصله نداشتم برم چون برام خاطرات خواستگار

مال اون  ش  می که رفت ی اون وقت نکه یا ایدم،یرو د ایآر هو یاز دانشگاه اومدم با آهنگ و آوازو سروصدا وارد شدم که  یافتادم که وقت

که بهم ابراز عالقه    یو اون وقت   میکردیباهم دعوانم گه ید  نکهینگاهش عوض شده نسبت به تو،ا ا یکه گفت؛معلومه آر  یسام یحرفا

طرفه باشه  هی عشق باشه شدم.اگه  زنمیکه حدس م ی حس رهی تمام ردش کردم و اما حاال که اس  ی رحم یکرد و من با ب 

دل شکستم پس دله منم شکسته   ه یطرفس من  ه ی عشقم  ا یآره منم مثل آر کنه یم  دمحاریمس شمیم  ایمثل آر کارکنم؟منم یچ

 ... ��شهیم

  یآب  هی شدن و من خبر ندارم؟ تند تند اشکامو پاک کردم و  ریسراز یاشکا ک  نیبه خودم اومدم که صورتم غرق اشک بود ا ی وقت

  نه ی بب یچشمامو اشک نیتنها خواهرم خراب شه.اگه سرش  یزدم به صورتم و دوباره نشستم سرجام دوست نداشتم شب خواستگار

 شه یناراحت م

 ...ومد یرفته بودن باهم صحبت کنن چون صداشون نم ن یو مع نیسرش  نکه یا مثل

 ��مثبته  و جوابش   هی راض زدی هوار م افش یمونده بود که از ق  نیسرش  هی رفتن و  مهمونا

 ��که   شمیبره که من تنها م نیاگه سرش  یآخ
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استخدام زده بودن آدرسشونو   یکه آگه گه ید ی دوسه تا جا میرفتیمهمون بودم و بعداز اونجا هم م  نا یا ایدر ی خونه  امروز

 جعبه شکالت گرفتم و رفتم خونشون   هی و   داکردمیپ

مبل و   ی داره...نشستم رو  یباحال یداره و چه لهجه    ینوران  ی  هی افیکه مادرش چه ق  یکردم واااا یمادرش سالم و احوال پرس  با

د  چن نیهم زحمتت داده ا یلیکرده خ ف یاز تو تعر ی لیخ ایمادرش با شربت آلبالو اومد و کنارم نشست و گفت؛بفرما دخترم در

 شن یم دایمثل تو کم پ ی و با مرام و معرفت  یخوب یدوستا و دخترا  زمیوقته واقعا دستت درد نکنه  عز

 نکردم  ی منکه کار هی زحمت چ  د یحرفارو نزن نیخاله جون ا د یدار اریگفتم؛اخت

   زدلمیحفظت کنه عز گفت؛خدا

 ما؟  یبا زحمتا ی کنیمادرش نشست و گفت؛خب سروه چه خبر؟چه م یاومد سره جا  ا یبلند شدو در و

 .عهههه خوبه گفتم کم بگو زحمت هاااایچی واال ه ی گفتم؛سالمت

  گمی نم گهیگفت؛باشه د دویخند 

 وقت ناهار شد  م یباهم حرف زد گه ید کمی

وشمزه بود تشکر کردم و پاشدم از  بود و واقعا خ ی رازیش  یدرست کرده بودغذا  یبودکوفته سبز  یکه دستپخت مادرش عال ییخدا

رفت و آماده    ایبود که در2/30- 2یموندم و حدودا ساعتا ششونیپ گه ید کم یگفتم نذاشتن بشورم...  یو ظرفا رو هرچ ز یسره م

  دونستم ینم گهید بردمش یو م گفت یم ایکه در یاستخدام زدن من فقط هر آدرس  ی آگهکه   یدوسه تا شرکت  نیدنبال ا م یشدکه بر

 زدن    یآگه  یچه کار ی...(و برا ایشرکته و-مطبه-مغازس -فروشگاهه-هی د ی)تولهییچه جور جا

هفته   ه ی ایتازه بعض د یارز یداشت و نم  یادیز  هی کارشون سخت  ایحقوقاشون شندرغاز بود و  ایکه طبق معمول  م یرفت یو دوم  یاول

 هستن  ی ک گهید   نایا خواستنی م یهم آموزش 
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و   کیش   رونیهم از ب یلیشرکت بزرگ بود ساختمونش و خ نیداشت ا  یبتی شرکت بودعحب ه که  ی آگه ن یسراغ آخر میرفت

 خوشگل بود  

مصاحبه   هیجلسش تموم شه   سیپرکنه و گفت؛رئ ایکه  فرم استخدامو بده تا در  میاونجا خواست یو از منش  میآسانسور شد   وارد

 د یکوتاه هم دار ی

....اه اههههه چقدر طول  کردمیو طول و عرضه اونجارو متر م  زدمیقدم م نطوریهم ی کاریمشغول فرم پرکردن شد و منم از ب ایدر

  سیهم فرمشو پرکرده بود و منتظر بود که جناب رئ ایاومدمو رفتم در نقدریا دمیحوصلم پوک یری کبیا سیرئ ن یجلسه ا د یکش

 واسه مصاحبه   بره ایکه در ارهینحسشو ب فهی تشر یریکبیا

شد   یبود گفتم؛اه چ استیو پشتم به دره اتاقه ر  رفتمیمبل نشسته بود و منم سره پابودم و راه م ی که رو ایروبه در نطوریهم

  سیرئ  نیا نمیآوردن اومدم برگردم که بب  فی تشر  سیگفت؛خانوما جناب رئ ه یجملمو نگفتم چون منش ی ....و ادامه یرئ  نیا ومد ین

 وههههه  ه یپرافاده ک

 �😳😳�تا االن؟  دونستم یبودم و نم نیشرکت ا ی تو ن؟منی؟؟؟؟؟؟؟؟ااااااااااااااایییییییییییچ
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  گفت ینم یچی وه  کردیتعجب کرده بود چون اونم با تعجب نگام م یلیمن خ دن یاز د حاهمیشوک بودم و فکرکنم مس یتو  یلیخ

 د یآخرش سکوتو شکست و گفت؛ سالم خانوم آرمان خوش اومد 

 با تته پته گفتم؛سالم ممنونم  منم

   ام یکن منم االن م ییرایکن داخل اتاق و پذ   ییگفت؛خانومارو راهنما  شیروبه منش و

  شونییطرف و راهنما نیاز ا ونیآقا د ییبودم( گفت؛بفرما حاینشدم و محوه مس افشون یروبه اون دوسه تامرده )که اصال متوجه ق و

   رونیکرد به سمت ب

 داخل اتاق    د یببر ف یشما تشر گردمی از درخارج بشه روبه ماگفت؛االن برم خواستیکه م  ی وقت

 هم فوق العاده بود  دمانشیقشنگ بودو چ نجا یا یییی یییلیخ ن یکه فکم افتاد کف زم میاتاق شد  وارد

 ن؟یشناختیرو م گهیگفت؛سروه هم د   ایدر م ینشست نکهیهم

   یی جورا هی  گفتم؛آره 

 ؟ ییچه جورا گفت؛مثال

 ؟یتو آگه ی نوشته شرکته چ نجای .اگمیبعدا واست م گفتم؛حاال

 باشه   یو طراح نیزای..امممم فکر کنم شرکت د گفت؛باشه

   نه یزایو د  یتونگو شرکته طراح  یونیداره و عجب دکوراس  ی دمانیعجب چ گمیبابا دمش گرم م ولیگفتم؛ا

  ننیبیم نایخااااک برسرم آبرم رفت االن مارو تو دورب  ی ا نای از دورب یک یکه چشمم افتاد به   کردمینگاه اطرافم م  نطورداشتم یهم

 ��اوردمیدر ن ی منم که اصال مشنگ باز

  ییرای...اومدن و پذ ایموندم مثل در حایدختره مظلوم و باوقار نشستم و منتظر مس  ه یزدم همه جارو مثل  د یخوب د نکهیا بعداز

 کردن 

 کنم یخواهش م د ییکه گفت؛بفرما میوارد شد که به احترامش بلند شد  حایجناب مس یق یدقا بعداز

 و گفت؛خب من در خدمتتونم   زیپشت م نشست

 حا یمس  زهیم یفرم رو هم پر کردم و فرم رو برد گذاشت رو  نیواسه استخدام اومدم و ا د یکه زده بود ی ا ی گفت؛من واسه آگه ایدر
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 د یاز فردا شروع به کار کن د یتونیم  ستین ی گفت؛مورد ی قی انداخت و بعداز دقا یبا دقت به فرم نگاه حایمس که 

 اومده؟  شیپ ی ما فکر کنم خندش گرفت و گفت؛مشکل دنید حااز یکه مس م یتعجب کرد ایمنو در نقدریهااااااااا؟؟؟؟ا

عالمه دردسر    ه یربع مصاحبه داشت و  ه یواسه کار و حدودا هر بار  میهمه جا رفت نیکه نه اما واقعا تعجب کردم ما ا گفتم؛مشکل

 د؟ یقبول کرد ع ینگاه انداختن به برگه ها سر هی اما شما با  زایجور چ نیدادن به مدرک و ا  ریو گ  گهید

از فردا مشغول   تونن یندارم و م ی درادامه گفت؛خب من با مدرکشون مشکل  د؟ویتعجب کرد  نقدریا نی گفت: پس واسه هم دویند خ

 گن یدمه در به شما م  یهمون منش ی میالزمو خانم کر حاتوی به کار شن و توض

 گفت؛واقعاااا ممنونم ازتون  حایبه مس رو

 از شما تشکر کنم  یواقعا چطور  دونم یممنونم از شما نم ییییی لیخ ی حداد یگفت؛آقا  حایمس  اروبهیوبعددر

 د یدار اریاخت کنمیگفت؛خواهش م حیمس

...گفتم؛خواهش  ونتمیتا ابد مد  ی خواهر کمکم کرد هی چند وقته مثل   نیممنونم ازت ا یل یسروه خ  ی من گفت؛وا اروبه یوبعددر 

 ��نکردم برات.  ی..منکه کار زمیعز کنمیم

 بهت بده   ی خوایاز خدا م  یهرچ  شااهللیسروه ا ی دار  یقلب بزرگ و رئوف  یلیگفت؛توخ

 زم یعز گفتم؛ممنونم 

  حاتیتا توض ی میخانوم کر ش یپ میوبر میاز حضورتون مرخص ش  گهیواقعا.ماد د یلطف کرد  یل یخ یگفتم؛جناب حداد  حایمس روبه 

 الزمه رو بگن 

   کنم یجاش بلند شدو گفت؛خواهش م ازسره

   اد یب ایسپرد و منم منتظر نشستم تا در یمیبه دست خانوم کر ارویدرو باز کردو در  و

 رفته بود دخل اتاقش  گه ید حایمس
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از اون به بعد از هم جدا   می باهم بود یریمس  ه یو تا م یو عزم رفتن کرد  د یالزمه رو د ی به سمتم.آموزش ها ادیداره م  ایدر دم ید 

  ی لیاوناهم خ داکرد یکار پ  ایرفتم خونه و به همه سالم کردم و گفتم که در اد یز هیخودش.با خستگ   ی رفت خونه   یو هرک میشد 

  جه ینت نیبودن و منم به ا  دهیرو د ایدوبار در  یکیهم  نیو بابا و سرش   بهیغر نجا یا ایکه در ودم خوشحال شدن چون بهشون گفته ب

باهم ازدواج   ستمیکه پسر ن  فای ا؛حی)به قول خوده دریییی هع ه یدختره خوب و سخت کوش و خانوم  ییییییییلیخ ایکه در دمیرس 

 داکرد یکار پ  ایدر خداروشکر هووووف(��م یکن

که    یهفته رو کال کنسل کرد الک ه یب کردم پس حق داشت تعج یلیروبه روشدم خ حایکه با مس یامروزو مرور کردم وقت  اتفاقاته 

 تار؟؟؟ یکالس گ اد یم  انیانیک ی آقا ی چرا به جا دونم ینم ی ول  هی بزرگ نی شرکت به ا هی  سیرئ ستین

کنجکاوم بدونم    یل یبرگزار کنه خ تاریو کالس گ  اد یداره چطور قبول کرده که ب ن یکه ا یی ایهمه برو ب نیبا ا بهیبرام.عج یلیخ

  ی اگه نپرسم که به قول بابا از فضول پرسمیسوالو م  نیا شون یکیروز از  هی باهم دارن؟آخرش من   یچه نسبت انیانیک ی و آقا حایمس

 ��شم یخفه م

 

کاااااش اونم    ی ا رفتمیداشتم واسش غش و ضعف م د یبهمون خند  حایداره هاااا امروز که مس یهم عالم یکه عاشق  ییییییهع

 کاااااااااش  ی دوسم داشته باشه ا
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 حا؛یمس

 

  خوادیشرکت(گفت که م ی)منشیمیخانوم کر شی... چند روز پکردیجلسه داشتم و اعصابم خراب بودوبه شدت سرم درد م امروز

زدم واسه   یآگه شیکار متنفرم دوسه روز پ نیبگردم و از ا د یجد  ی دنبال منش د یاستعفا بده و کال از کرمانشاه بره و من با

هاشون که   ی البته بعض ان یکه بعدا واسه مصاحبه ب می گفتیفرم استخدام م شدوبجزپرکردن یاستخدام که هر روز شرکت شلوغ م

  ایخانوم بودن بعض شترشون یهمه آدم که واسه استخدام اومده بودن ب ن یبگم از ا د یشا !!!! ومدنی واسه مصاحبه م  شدنیانتخاب م

اومده بودن که من همون اول   یشدت زننده ا  ه ب ی ها پیراجع به من و محل کاره من کرده بودن با ت  یچه فکر دونمیکه واقعا نم

 ...ستیل  ی حذفشون کردم از تو یکار

صبح   میقبل بودالبته تا ی خلوت از روزا یلی جلسه داشتم.خدارو شکر شرکت خ گه ید ی شرکتا یرایتموم شد با چند تا از مد  جلسه

  دمیکردم درو باز کردم و خارج شدم که د یی که باهاشون جلسه داشتمو راهنما ی ونیهمچنان شلوغ بود اما االن نه.اومدم که آقا

 واقعا   لهیتکم تمیظرف♂��نههههه یدونفر اونجان وااااا

بگم؛اگه واسه مصاحبه اومدن ردشون کن   یمینشسته بودپشتشون به مابود اومدم که به خانوم کر  ی گر یسره پا بود و د شونیکی

 کنه یسرم دردم ی لیبرن من امروز خ

 تشرف آوردن   سیگفت؛خانوما جناب رئ ی میخانوم کر هوی که 
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  کرد؟؟؟؟باورمی م کاریچ نجایا نیا �😳😳�ارم ید از تعجب شاخ در ببو  کی آن نزد ه یدوتا خانومم برگشتن سمت من که   اون

 که سروه اومده بود واسه استخدام؟؟؟؟  شد ینم

 د یاومد  خوش  آرمان  خانوم گفتم؛سالم و (��تعجب نکردم   یل یزور خودمو جمع و جور کردم)که مثال من خ به

 گفت؛سالم ممنون   اونم

 کن  ییرای کن داخل اتاق و پذ  ییگفتم؛خانومارو راهنما ی منش روبه 

 داخل  د یببر فیشما تشر گردم یو دمه دربرگشتم گفتم؛االن برم   رونیکردم به سمت ب  ییهمکارارو راهنما واون 

 کنم یخواهش م د ییبرگشتم تو اتاق از سره جاشون بلندشدن که گفتم؛بفرما یفیاونا رو بدرقه کردم و بعداز دقا 

فرم رو هم پرکردم و فرمو گذاشت    نیواسه استخدام اومدم و ا د یکه زده بود  یا ی که همراش بود گفت؛من واسه آگه ی دختر  اون

 زم یم ی رو

من قبولش کردم )و واقعا    یول ستیسازگار ن طش یشرا یلیو خ ستیدقت به فرم نگاه کردم و تودلم گفتم درسته مدرکش باال ن با

 چرا قبولش کرد(  دونمینم

 د یبه کار کن  دشروعی تونیاز فردا م ست ین یگفتم؛مورد  گه ید  هی نگاه کل هی بعداز

سروه   ی  افهیخندم گرفت مخصوصا ق افشونیگفتم؟؟؟از ق  یمگه من چ  کردنیمتعجب نگام م یچرا با دهن باز و چشما دونمینم

 اومده؟؟؟  شیپ یباحال شده بود. گفتم؛مشکل یلیخ

عالمه   ه یربع مصاحبه داشت و   ه یو حدودا هر بار    م یهمه جا واسه کار رفت نیما ا  مینهاما واقعا تعجب کردگفت؛مشکل که   سروه

 د؟؟؟ یقبول کرد  عینگاه انداختن به برگه ها سر هیاما شما با زایجور چ نیدادن به مدرک و ا ر یو گ گه یدردسر د

از فردامشغول به کار   توننیندارم و م  یگفتم؛خب من با مدرکشون مشکل د؟درادامه یتعجب کرد نیگفتم؛پس واسه هم  دمویخند 

 گن یدمه در به شما م ی همون منش یمیالزمو خانوم کر حاته یشن و توض

 من گفت؛واقعا ممنونم ازتون  روبه 

 ازشما تشکر کنم  یچطور  دونمیممنونم از شما نم  یییییلیخ یحداد  یبعداون خانومه رو به من گفت؛آقا و

 د یدار  اریاخت کنمیم هشگفتم؛خوا
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سروه   شهیپ ستم؟اصال ین ی نجوریسروه ا دمینم ت یواصال بهشون اهم نمیدخترا سرسنگ   یچرا منکه با همه   دونمینم یییییییهع

  ی غروره لعنت نیخودش کرد ورفت..ا ی  وونهی و د فته ی دخترا باهاش رفتارکنم؟منو ش  ه یمثل بق تونمینداره و نم تیغرور برام اهم

 گم یم  ؟بهشیچ که آخرش   ی برم و بهش بگم...ول زارهینم
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 سروه؛ 

خوشحالن   یلی خ نیسرش  ی چقدر خوشحال بودم برا ییییییی بعد هم عقدشون بود اله یبود هفته   نیمراسم بله برون سرش   امروز

چرا   یگفت؛وایکرد همش م کاریچ نیسرش  ن یدونیجواب داد نم ریلحظه د  هی  نیاونروز مع گنیمعلوم بود که واقعا عاشقه همد 

 ��عاشقا  نهیریش  ی ها ینگرانجور  ن یافتاده و از ا یبرنداشت حتما اتفاق

 تا ابد  داریعاشقه همن عشقشون پا نا یبردم که ا یاون روز پ از

  گهیپس من د مونم یبخت  من تنها م یبره خونه   نیسرش  گم یکه م  نهی ناراحت بود بخاطره ا کم ی میچراعالوه بر خوشحال  دونمینم

 نظر بخوام؟  یکنم؟از ک  ت یاذ ویبزارم؟ک  یسربه سر ک

اه  کوت  هی لباس صورت هی خراب نکنم  نویفکر نکنم و مراسم سرش  زایچ  ن یکردم به ا  یسع نیبخاطر هم گرفت یام م هی گر داشت

 بودم   دهیپوش 
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 کرده بود   ونینی و موهاشو ش  شگاهیفرکرده بودم اونم رفته بود آرا وموهامم 

که   دمیبردم به حسم و فهم  یپ ه یکه چند وقت  حایخودم و مس ادهیو انداختم  و افتادم  ن یو مع  نیبه سرش  ینگاه یهععععع

دلم    کارکنم؟منمیطرفه باشه اونوقت چ ه ینگرانم که نکنه اون دوستم نداشته باشه و پسم بزنه اگه عشقم  ن یعاشقش شدم اما از ا

دوتاخنگ هم شده بودم   ن یعالوه برا گهی هم کر من د شه یعاشق هم کور م گنیکه م  هراست شدمیم   وونهی شکسته نشه؟داشتم د

منو دوست داره از    حاهمیالبته فکر کنم مس کردمیم ر یس  گهید  عالم ه ی  ینبود و تو  حایمس یسره کالس اصال حواسم به آموزشا

ترم کالسا با   نیگفته بود که تا آخر ا انی انیاستاد ک یراست کنم یباشه که فکرشو م نطوریکاش هم دمیفهم  شیدرپ  یپ ینگاه ها

جلسه  10ترممون شروع شده بود و حداقل   ن یو خداروشکر تازه ا  گردنی و کالسا به روال قبل برم  گردهیباشه بعداز اون برم حایمس

چه   شد یم  تنگ  حای ترم من دلم واسه مس نیهست خوبه....البته بعداز ا حایتا اتمامش مونده بود تا اون موقع حداقل مس  گهید ی

 ��کنم؟ 

 س بودم هااااا.......سرم خواهره عرو ره یام عوض شه خ  هی بلکه روح دم یاومدم ورفتم اون وسط رقص رون ی فکر ب از

 

قابل باور بود   ر یبرام غ ن یو ا شد یاز من جدا م ی و خواهره بنده به زود  یوخوش    ر یهم تموم شد به خ نیبله برون سرش  جشن

  ییخدا

 ازدواج کنه  خواد ی م نیکه سرش   کردمیوجه باور نم  چیبه ه اصالاااا

 ️❤ن کن  ی..انشااهلل تا ابد عاشقانه در کنار هم زندگادیب شیپ ره یخ یهرچ

 

 

 

 

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 mim_2001_نستاگرام؛یا جیپ#
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 96پارت#

 

  گهید ی جلسه  نیتا چند   نکهیقبل بودم بخاطر ا ی داشتم آماده شدم رفتم  کالس سرحال تر از روزا  تاریامااااا دوباره کالس گ و

آخرشم   حایمس ی حرفا ی حداقل سره کالس تمام حواسمو جمع کرده بودم پ رفتیم شمون یتر از پ ری د  ینطور یا حاو یمس شمونیپ

  تارو یگ تیآخرش با عصبان زدم یرو اشتباه م دونهی کردم یم یبودم که هرچ  تار یگ ی مایس کردن با  نی موفق بودم درحال تمر یکم

 ن؟یبرام بگ  گهیبار د هی  شهیبزنم؟؟؟؟؟ م تونم ینتو نم نیا کنم یتالش م یو گفتم: عههههه استادچرا من هر چ  نیزم دمیکوب

برام   تارویگ  ن یزم ی واز رو  ن؟یزم د ید یکوب   یچ ی برا تارو ی؟گیعصبان  نقدریسرمو با تعجب نگام کرد و گفت؛حاال چرا ا ی اومدرو

 خوب گوش کن لطفا  گمی اول م از گه یبار د هیبرداشت و داد دستم گفت؛خب حاال 

دستم بود اومدم   ی که تو تارو یگ  یگوشه جان به حرفاش گوش دادم و بعداز هزار بار تالش تونستم بزنم آخرررررش از خوشحال با

 آخ اومد  یصدا ه ینگاه و  یزیچ  هی کنم که محکم خورد به   ه یتخل مویببرمش هوا و شاد

من زدم به   یعن یطرفه سرش...واه  ه یکه دستشو گذاشته بود   حایمس یچپک  ی  افهیاومد که با ق شیپ  ی چه حادثه ا نمی بب برگشتم

 برسرم   حا؟؟؟؟؟خاکیمس

 ا؟؟یتعجب گفتم؛من زدم به شما عا با

 دراومد ها  ن؟مخمیکن هی تخل  گهید ی جور ه ی تونو یخوشحال شهینم گفت؛بله

وسرمو انداحتم   خوام یبشه معذرت م  ی نطوریکه ا  خواستمیقعاااااا نممن وا ی حداد ی آقا ی عنیگفتم؛اممم اس نه  نیشرمگ  ینگاه با

  نییپا

 اوشکوال ن یرووووو آب بخند  نید یخند یم ز یر ز یالبته دخترا ر ومد ینفر در نم ه یاز   یبود هاااا صدا  یجوه بد  عجب

 کرد یم  ریس  ی ا گهیعالمه د هی  ی تو  نکهیشده به من و مثل ا ره یمثل بز خ دمینه که د ا یزندس  نم یکردم بب نگاهش

 من که گفتم عمدا نبود    یحداد یاهلل صداش زدم وگفتم؛آقا بسم

 سکته کرده    ده؟نکنه یچرا جواب نم واااااه

 حالتون خوبه؟  ؟ یحداد یبلند گفتم؛آقا  یباصدا نباریا
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 ن؟ یخورد و گفت:هااا،؟بله با من بود  ی تکون ه ی هوی

 براتون افتاده   ی نکرده اتفاق یگفتم پس خدا زنم یدوساعته دارم باشما حرف م گفتم؛آره 

   ستین یمشکل  گفت؛نه

 شد  رهیاز پنجره خ رون یهمونطور منگ گونه رفت نشست سره جاش و به ب و

 کارو کردم آخه؟   نیمن عمدا ا مگه

شد و من با   ل یچش شد.کالس تعط هوی  دونم یعالم نبود نم ن یتوا ؟اصالییهویشد  ینجور یافتادم هااا چرا ا ریگ  یچه بدبخت  واه

موضوع فکر نکنم...امروزبکوب دانشگاه داشتم تا ظهر...سره کالسا فقط چرت   نیکردم به ا ی سع گهیود ��برگشتم خونه  یناراحت

کرده خراب   ی کنمون به چشاتون اتصال  گفتن؛ولیم د یول کن م یگفتیمگه ول کن بودن؟ م همحال نداشتم استادا گهیهاا د زدم یم

 �😐😂😐�شده

 نبود متاسفانه از شانس گندم  ی برم چون تاکس ادهیاز راهو پ کمیخواستم که  ریبزه سر به ز  ه یو مثل  رون یه اومدم بدانشگا از

 د یصدام زدو گفت؛خانوم آرمان ببخش ی کی هویچند قدم نرفته بودم که  هنوز

خانوم   شموگفت؛شمایدوسال بزرگتر روبه روشدم اومد پ ی کی د یدختره حدودا همسنو ساله خودم شا  هی با  ه؟کهیک  نمی بب برگشتم

 درسته؟   د یآرمان هست

  دونم ینم کجا  اما ��بودم  دهید  ییجا ه یصورتو  ن یا بیآشنا بود من ترک افش یق ب ی)عجد؟یدار یخودم هستم.بامن کار گفتم؛بله 

 واقعا( 

 رم؟ یچند لحظه وقتتو بگ  تونم ی گفت؛م

 با من داشته باشه آخه؟؟؟  تونهیم  یاهلل چه کار  سمب
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 ی شهسوار م یبه قلم:مر#

 mim_2001_نستاگرام؛یا جیپ#

 

 97پارت#

 

 باشه واال ریخ

 امرتون؟  د ییگفتم؛بفرما

 اشاره کرد   ایصندل ه یو به  ایاون صندل یرو مینیبش  م یبر ایب  شهینم نجاکه یگفت؛ا

   می نشست میگفتمو رفت  یا باشه

 رم یگفت؛من مارال هستم عز قه ی چند دق بعداز

 ؟ یدانشگاه نیهم یشماتو

 خونم یدانشگاه درس م  نیا ی .منم سروه هستم..بله توگفتم؛خوشبختم

 د؟ یسروه جان...شما کورد هست گفت؛خوشبختم

 به صرف سوال جواب اومده؟؟؟؟  ن یا واه

 جواب دادم؛بله کورد هستم بازم

اسمتو   یمعنا  یبعد چون عاشقه اسمت شدم و وقت سم ینویمن داستان م زم یهاعز دمیسواالرو ازت پرس  نیکه ا د یگفت؛ببخش

  و یداستانمم کورد هستن اما چون من زبان کورد  یها ت یشخص سمیداستان بنو ه ی  خوامی .من مهیکه اسمت کورد دم یو د دمیفهم

 کمکت حساب کنم؟  یو ر تونم ینداره؟م که اشکال  رم یکه از شما کمک بگ  خوام ی م ستمیبلد ن

 بگو که تا کمکت کنم  ی کرد ر یهرجا گ ستین  ی مشکل چیه زم یعز گفتم؛نه 

 دلم   زهیواقعاااا ممنونم ازت عز یمهربون باش  نقدریا گه ید کردم یبهم داد و بغلم کرد وگفت؛فکر نم شمارشو

 مارال خانوم کنمیم گفتم؛خواهش
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 من  ی شماره  نم یهمون مارال صدام کن.ا  گه یراحت باش د  گفت؛عههه

 باشه  یآدمه بد  ومد یشمارشو بهم داد و منم متقابال شمارمو بهش دادم بهش نم و

 انگار دمید  ییجا ه یصورتتونو  ب یدم؟ترکیند  یی آشناست من شما رو جا افتون یق یلیخ گفتم؛شما

   دونمی م د یانگار که هول شده باشه گفت؛منننن؟نه اصال بع  هوی

 کنم یمن اشتباه م د یپس شا گفتم؛آهان

 یی جا ید یشباهت داشته به منو د کم یکه  ویکی د یبگم واال حاال شا ی چ دونم یگفت؛نم

 احتماال گفتم؛آره 

 کالس؟   یا یدانشگام تو چند شنبه ها م ن یهم یتو  خونم یهستم وکالت م5ترم   گفت؛منم

 ام یازشنبه تاسه شنبه دانشگاه م گفتم؛من

 شمیاومدحتما مزاحمت م شیپ م یسیداستان نو  یتو یباشه اگه مشکل گفت؛خب

 کمکت کنم  شم یخوشحال م یمراحم ه ی چه حرف نیا زم یعز گفتم؛نه 

 

 

 

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 mim_2001_نستاگرام؛یا جیپ#

 

 98پارت#
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راه همش به مارال   ی به خونه برگشتم تو یاومدو با تاکس رم یگ  یخرش تاکسمن آ ی رفت به سمت یهرک مویکرد ی هم خداحافظ از

..اصال  هیبه ک ه یشب ن یا کنمیآخرش کشف م  دمید  ییجا ه یاز صورتشو  بیترک ن یآشنا بود من مطمئنم ا  افشیق  یلیفکر کردم خ

که من کوردم اما حاال  ده یو فهم  دهیاحتماال منو د میدانشگاه  هی  یچون گفت تو  شناسه یحوصله نداشتم بپرسم که منو از کجا م

 وجود داشته باشه    ادیدانشگاه کورد ز  یدانشگاه هست چرا من؟فکرکنم تو   ی همه آدم که تو نیا نیاز ب

هول   نیهول شد وا یلیخ دم ید  ییجا هی گفتم تورو انگار  ی چون وقت  زدیمشکوک م افش یذره ق  هی  کنم یچرا احساس م دونمینم

  یلباس  چیمن هنور ه  یخدا یوا  نهیهفته هم عقده سرش  نی...اادیم شی پ یچ  نمیحاال تا بب  ییییبود..هع یع یطب ریغ کمیشدنش 

  جیاز روز سه شنبه که کالسام تموم شداز ظهرش بس رمیکه نرم لباس بگ  شه ینم رمه چون عقده تنها خواه یندارم دارم هاااا ول 

رو آخه انتخاب  ی چه مدل دونستمی شده بودم نم ج یمد شده که واقعا گ یمزخرف  ی مدال نقدریبا مامان ا ابونایخ ی شدم تو

به فکر افتادم    ر یبرسره من که د ااااااکدنبال لباس چون جمعه شب عقد بود و خ م یچهارشنبه و پنج شنبه هم رفت نطور یکنم...هم

که    دمیبلند خر هی پف ی نایبلند با آستلباس  هی و چون مراسم شلوغ بود  دمیلباس سبز خوشرنگ خر هی آخرش روز پنج شنبه 

 ومد یازش خوشم م یلیخ

نوبت  گهیپس حله د ومد یلبتسم م نیبه ا یلیسبز بود داشتم که خ ناش یست خوشگل که نگ  م ین ه ی ی که مشک  کفشامم

 کرده بودم  ی کار زرنگ   نیا ی که گرفته بودم خداروشکر تو شگراهمیآرا

 

کردم که حد   یو شاد   دمیرقص نقدریداماد تک فرزند بود ا ی لیتر از خ ی لیخوشحال بودم خ یلیبود خ نیروز عقده سرش   امروز

و مهراد وسلن وهلن    الدیو م ی و همه و همه اومده بودن سام انینداشت راشا و روشاهم از تهران اومده بودن فاطمه و نامزدش وشا

بود آخره شب   یپسره خوب  ی لیخ نم یبود واقعا مع ی زیه انگ شبه خاطر ی لیخ م یوسط بود سراون وهمه اومده بودن دخترو پ  ایو دلن

 صداکنم  ی من شمارو چ یاخو گمایگفتم؛م  نیکردن رفتم و به مع یخداحافظ یکه همگ 

 ی آبج یدوست داشت  یگفت؛هرچ باخنده

 ی انتخاب کن تو خودت مختار نایا ن یب گفتم؛خواز

 ن یمع-9آقا -8برادر( ی عنی ی کاکه)به زبان کورد7-برادر -6مستر -5یحاج-4ی اخو-3برادر یما- 2ن یمع-1

 کدومشونو بگم؟؟؟  حاال

 اونو  یخوب اومد  یل یخ4یگفت؛فقط شماره  ده یبر ده یبر نیقرمز شده بودن از خنده مع گهیکه نگووووو د   دنیخند  نقدریا
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  نیباش  نیمت  نیسنک کمی گهیسبک وجلف؟بسه د نقدریعروس و دامادم ا نم یبب ن یلحظه گفتم؛عههه خودتونو جمع کن بعدازچند 

   نمیبب

 ؟ یاریدرم یگفت؛اوه اوه خواهر زن باز نیمع

 کدومشونو بگم؟   یبا خنده اضافه کردم که؛حاال نگفت انه؟و ی رمیزهر چشم ازت بگ  یکمی د یبا گه ید  گفت؛آره

 خوبه   نیهمون مع نیمع گفت؛بگو 

 بزنم  ه یبه بق ی سر هی که من برم اونور و برگردم و د ی...خب حاال رخصت  بد گفتم؛باشه

 ��ه ی بق شی دادن ومنم رفتم پ رخصت

 

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم:مر#

 99پارتmim_2001#_نستاگرام؛یا جیپ#

 

   شد یم ل یتکم ه یکنن تا اون موقع جهز یماه عروس   وریعقد تموم شد و قرارشد که شهر مراسم

کنم که واسه امتحانات   یتا کپ   رمیبعدابرم شرکت ازش بگ  د یوبا ومد ی که اونم امروز نم  خواستمیم  ایمن چند تا جزوه از در  یوا

 ��بود؟؟؟وللش  یشهرتش چ نم یکه بب  دمیمن از مارال نپرس   یلنگ نمونم... راست

  کنم یمن اشتباه م د یشا دونمیبود نم حایمس نه یماش  ه یشب ی لیکه خ دمی رنگ د د یسف ی سوناتا هیکه وارد دانشگاه شدم انگار  ی وقت

  نیماش   هی  کردمیاز االن که فکرم نمیمن و ا ش یاومدنش پ یی هویدور و اطرافم مشکوک بود اون از مارال و  نقدر یچرا ا دایاصال جد 

 ��...عجبد یداخلشو د شد یبود نم یهاش دود   شه یدمه در دانشگاه بود که چون ش  حا یمس نه یماش  هیشب

  یا  یاستاده عال یل یخ میاستاد گذروند  نیبا ا و یروزه خوب یلیدرس خوندن بودم سره کالس که استاد اومد و خداروشکر خ  سرگرم

 بود 

 دررفت...  مونیگ یخست م یبودیاگه خسته م کال
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 روز بعد...10

 

  ی خورده ا  ه ی ن یشده بود و ااز مارال ن ی چند وقته اصال خبر  نیا یتو   رمیبگ   ایشد که امروز برم شرکت و جزوه هارو از در قرار

 بود  بیعج

به   م یکردم مستق  یخداحافظ هی برداشتمو رفتم از بق لمویوسا دمویپوش  یو مشک  یو شال طوس  یو شلوار مشک  یطوس  یمانتو  هی

که خواستم وارد   نیآسانسور..هم یروزدم و رفتم تو 3یسمت شرکت رفتم البته با آژانس..وارد ساختمون شرکت شدم و طبقه  

اما صداش آشنابود   دمیدختر آشنا بود برام فعال که چهرشو ند   نیا یصدا ی لیتوجه منو به خودش جلب کرد خ ییصدا ه یبشم 

برم به   دونستمینم اره یب ییو اون رفت که واسم چا  ایدر  شیو نشستم پ م یکرد ی الپرس و سالم و احو  ایوارد شدم و رفتم سمت در 

 انگار هی ادب ی ب یی جورا ه یسالم نکنم   ؟اگهیاچیسالم کنم  حایمس

...و وارد  هی  ی راست ایدختره که آشنابود گفت؛در  یکه همون صدا  کردمینگاه م ونشون یدکوراس  رییداشتم به تغ  نطوریهم دونمینم

 که شد دهنم دومتر بازموند    یاتاق منش

 اخدااااایکنه؟یم کاریچ نجایا نیمارااااااال؟؟؟؟ا

از تعجب..اگه مارال   ن یفکم افتاده بود کفه زم گه یمن د ی ول  نطوریشده بودم  اونم هم ج یگ یلی حا؟مارال؟خیشرکت مس ی تو

 اس؟ی من نگفت دوسته در شهیاومد پ ی بود چرا وقت ا یدوسته در

  ه یدم؟یروند   یکس  نیمن اومدم چرا همچ  حا؟اونروزکهیو مس ایدر  شهی پ یاونم چ  کنهیشرکت کارم  نیا ی تو ییهویاصال چرا  ای

 ��دونمیکجاش نم یول  لنگه یکار م یجا

 دار ی.مشتاق دی اومد  ؟خوش یسروه جان خوب زم یگفت؛اوه سالم عز مارال

 ؟ی کنینجاکارمی؟توایاز تعجبم کم شدو گفتم؛سالم مارال جان ممنونم شما خوب کم ی منم

   نجامیوقته ا ی لیمن خ  گفت؛آره

 زم یعز ی.موفق باش نطوریکه ا  گفتم؛آهان

 کوش؟  ا ی.درگفت؛ممنون

 اره یب ییفکرکنم رفت چا  دونمیگفتم؛نم
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 نشد  رم یدستگ  ی زیچ یل ینه که بازم خ ای هی ک ه یچهرش شب فهمم یم نم یانداختم که بب یمارال نگاه ی  افه یق  به

 کرده بودم وبه من اشاره کرد  فشوی تعر ی لیکه خ  یدوستم همون  ؟سروهیاومد و گفت؛عهههه مارال جون توام اومد  ایدر

   میگفت؛آره باهم آشناشد  مارال

 ز بپرسم  رفت اونرو  ادمیبود؟من  ی مارال جان شهرتت چ ی .و روبه مارال گفتم؛راستشناسمشونیم زم یعز گفتم؛آره 

 شد؟ ی ختیر ن یا نیگفتم که ا  یرنگش عوض شدواه من مگه چ کم یمارال انگار  هوی

 ه یشهرتش حداد یدونیاونوقت نم شیشناس یم ی گ یم ی باخنده گفت؛واه سروه تودار ایدر هوی

 ؟؟؟ ی؟حدادیییییبلند گفتم؛چ یبا صدا ا یدر روبه 

 سه یتعجب نداره که خواهره رئ نقدریبخدا آره خب ا دمیسروه ترس  یگفت؛وا

به   هی گفتم تو شب  نکهیهول شد از ا نقدری ..چرا اونروز اهیکیبه  هیشب نیا گم یوسط م  نیمنو جمع کنه از ا ادیب یکی اااااااااااااااخدای

 ه؟ ی االن چرا خودش نگفت شهرتش چ ای..یهست یکی

 انو واسم گفت؟؟؟ داست انهی دانشگاه و اون جر ی که اومد تو شناختیمنو از کجا م نیا

 حاس؟؟؟یمارال خواهره مس یعنی

 باشه باهام؟ بهیغر  ه ی و به عنوان   ادیب حای خواهره مس د یشد؟؟؟چراباینم باورم

 هستم   حایگفت؛آره من خواهره مس مارال

 خوشبختم   گفتم؛بله 

 گفتم؛لطفا جزوه هارو بده که من بدم مزاحمه کارتونم نشم   ایخوردم و به در موییبودچا نیسنگ  نجایجو ا چقدر

 ما بمون    شیخب فعال پ ی مراحم زم یگفت؛نه عز مارال

 هم گفت؛آره بمون سروه جون  ایدر

 (��یی برم جا خوام یگفتم م ی )الک ییجا هی برم تت د یامابا زمیدارم بمونم عز گفتم؛دوست 

 کردم   یپاشدم و باهاشون خداحافظ و
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 بهم برخورد دروغ چرا؟  ییجورا ه یاعصابم خراب شد واقعا رون یه رفتم بدره شرکت ک  از

من خر   نکهیا  ا؟؟؟ازیو دوست در حاس یکنه که خواهره مس  میاز من قا د یوارد عمل شده چرا با  یا ی قبل  ی نقشه  هیانگار با مارال

که مارال   دمیفهمی زود من آخرش م  ای ریو د  مونهیوقت ماه پشت ابر نم  چیفرض شده بودم ناراحت شدم واقعاچون ه

 کرده بود....  ر یفکرمو درگ  جور...هووووووف حوصله نداشتم بهش فکرکنم بد هیک

 

 

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 mim_2001_نستاگرام؛یا جیپ#

 

 100پارت#

 مارال؛

  ی لی(که منو برسونه وبعد بره شرکت پدرخونه نبود و منم خحایروز دانشگاه داشتم و چون عجله داشتم گفتم به داداش)مس هی

دنبالم که   ادیحاضر و آماده با داداش رفتم و گفت که م  داد یاستاد راهم نم رفتم یم  ریبرم اگه د  یبا تاکس تونستمیعجله داشتم و نم

....بعداز تمام شدن کالسام زنگ زدم به داداش و گفتم  دمیرفتم سره کالس خداروشکر به موقع رس  موگفت  ی خونه باشه ا میباهم بر

و رفتم سمتش. داشت حرکت   دم یاز دور د نشویدمه در دانشگاه. ماش  ایدانشگاهم و ب   یکایدنبالم و اونم گفت که نزد  ادیکه ب

 شد؟  یش چدادا  یمحکم ترمز کرد نگاش کردم و گفتم؛وا   هویکه   کردیم

دانشگاه باشه..به    نیا یتو  کردم یمن فکر نم یگفت؛سروهههه.خدا واش ینگاه کرد و   یی جا هی و به   د یانگار که اصال حرفامو نشن

  ؟چقدر یمن چه کرد ی خدا نیبود فکم افتاد زم ابون یکه اون سمت خ  یاون دختر  دن ینگاه کردم که باد کرد یکه نگاه م  ییجا

 بودش    ده یآفرنقص  یا بدختر حقا که خد   نیبود ا بایز

 و به اون دختره اشاره کردم  ه؟اونه یک  گهیسروه د  حاگفتم؛داداش یمس روبه 

 آرمان منظورم بود.آره اونه  ه؟خانوم یاز توفکر دراومدو گفت؛سروه چ هوی
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 دمیخند  طنتی هااا و ابرو هامو باال انداختم و با ش  هی ریگ یخانوم آرمان عجب ج ن یکه ا گفتم؛واقعااااا

 رسه؟ یبه تو م شیگفت؛بتوچه آخه؟اگه خوشگل اگه زشته چ ی نیریخندش گرفته بود اما با اخمه ش  حایمس

 هست؟  یخانوم آرمان ک  نیخب هم خودش خوشگله هم اسمش.حاال ا ی ول  رسهیکه بهم نم  شیچیگفتم؛ه

 د ید و خن ومدهی به تو ن شیفضول  گهیگفت؛د

 رم یمیم یکوچولو ازش برام بگو دارم از فضول  هی فقط  کنم یخواهش م حی:عهههه داداش مسگفتم

 اصرار نکن مارال گمیگفت؛نع نم باخنده

 کنم یگفتم؛توروخدا خواهش م باعجز

 ؟ ی.حاال رفع ابهام شد انیانیک  یآقا تارهیکالس گ  ادیکه م ه ییاز اونا یکیهااا.  یداد   یر یبابا چه گ ی گفت؛ا

 ��ابهاماتم رفع شدن  ی.آره مرس نطوری.پس که اشینیبیم   شهیپس تو هم گفت؛عهههه

 پررروووو  دوگفت؛بچهیدماغموکش

 یکارس؟چیه؟؟؟چ یسروه خانوم خوشگل که عقل و هوش از سره داداشم برده ک  نیا نم یتو دانشگاه که بب شم یم جیاز فردابس خب

 خونه؟ یم

باد خنک..پس احتماالکورد   ا ی می؛نسیبه معنا  ه یاسم کورد نیکه نوشته بود ا ه یچ ش یاسمه سروه معن م نیسرچ کردم که بب هی

 ��باشن

 خب مامانم و بابام هردوفارس زبان هستن.  ی ول��خوب من عاشقه کوردام چقدر

 

من  نجاستی)جالب ادمید  رفتیسروه خانومو که داشت م ن یروز ا هی دانشگاه آخرش   یشدن تو  ج یچند روز گشتن و بس بعداز

بود واسه   تی موقع نیبهتر گفتم؟امروز یم  یبودم واال(اولش خواستم برم باهاش حرف بزنم اما چ دهی ند  نویتاحاال ا  نجامیدوساله ا

  یدروغ ه یکه  مد یرس   جهینت نیشدم اههههه آخرش به ا مونیبگم چند قدم رفتم دوباره پش یچ دونستمیحرف زدن باهاش  نم

 د یسرهم کنم و برم باهاش حرف بزنم رفتم و بهش گفتم:خانوم آرمان ببخش

 درسته؟  د ی خانوم آرمان هست ششوگفتم؛شمایسمتم.. رفتم پ برگشت

 د؟یدار  یخودم هستم.بامن کار گفت؛بله
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 رم؟ یچند لحظه وقتتونو بگ  تونمیگفتم؛م

 دامرتون؟ یی باالخره به حرف اومدو گفت؛بفرما ی که دودل بودول انگار

 اون سمت اشاره کردم  یایو به صندل ایاون صندل یرو  مینیبش م یابریب شه ینم نجاکه یگفتم؛ا

 گفت؛باشه 

 ؟یدانشگاه ن یهم ی.شماتوزمیبه حرف اومدم و گفتم:من مارال هستم عز  یدست دست کردن و دودل   قهیچنددق بعداز

 خونم یدانشگاه درس م  نیا ی .منم سروه هستم.بله توگفت؛خوشبختم

 د؟ یسروه جان..شماکورد هست گفتم؛خوشبختم 

 کورد هستم   گفت؛بله

اسمت   یمعنا  یبعدچون عاشقه اسمت شدم و وقت سم ینویمن داستان م زم یها عز دمیسواالروازت پرس  نیکه ا د یگفتم؛ببخش

داستانمم کورد هستن اما چون من زبان    یها ت یشخص سم یداستان بنو  هی  خوامی.من مهی که اسمت کورد  دمیو د  دمیروفهم

  یکمکت حساب کنم؟)اوووووف عجب دروغگو ی رو  تونمینداره؟م ه اشکال ک رمیکه ازشما کمک بگ   خوامیم ستم یبلدن وی کورد

 ( ��♀��گفتم یشدم کاش نم مون یشدم هااا.خاک برسرم از حرفام پش یقهار

 درستش کنم  مویکه خرابکار  ستین ی راه چیو ه کردم   ر یمثل خر توگل گ گه ید ی ول

 بگو که تا کمکت کنم  ی کرد ر یهرجا گ ست ین ی مشکل زمیعز گفت؛نه

 دادم و بغلش کردم واونم متقابال شمارشوبهم داد  شمارموبهش

 انگار دمید  ییجا ه یصورتتونو بیدم؟ترکیند  ییآشناست من شمارو جا افتون یق یلیگفت؛شماخ

 دونم یم  د یمکث گفتم؛مننننن؟نه اصال بع هیکردم بعداز ی لحظه قالب ته هی و   یبرمن هول شدم حساب یوا

 کنم یمن اشتباه م د ی:آهان پس شاگفت

 یی جا ید یشباهت داشته به منو د کمی وکهیکید یبگم واالحاالشا یچ  دونمیگفتم؛نم

 احتماال گفت؛آره

 کالس؟  ی ایدانشگام توچندشنبه هام ن یهم یتو  خونم یهستم وکالت م5ترم گفتم؛منم 
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 ام یازشنبه تاسه شنبه دانشگاه م گفت؛من 

 شمیاومدحتما مزاحمت م شیپ م یسیداستان نو  یتو  یباشه اگه مشکل گفتم؛خب

 کمکت کنم  شم یخوشحال م یمراحم ه یچه حرف ن یا زمیعز گفت؛نه

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 mim_2001_نستاگرام؛یا جیپ#

 

 101پارت#

 

 مارال؛

سروه بودم منکه عاشقش شدم حاال خدا به حال داداش رحم کنه که فکرکنم)دوسش   ی و مهربون ییبایهمه ز نیتو فکره ا همش

به ازدواج   حا یمس گفت یمامان م یشده بودقبال وقت  یبیطوره عج  هیوقت بود رفتار داداش عوض شده بود و  ی لیداشته باشه( خ

 نم یدوست دارم داماد شدنتوبب ؟من یازدواج کن یخوای م  یتو ک  باالبزنم پس نیکه واست آست خوام ی فکرکن و م

سالمه و ازدواج نکردم خب  40که انگار   نمی داماد شدنتو بب  خوامیم یگ یم  ی طور ه ی مامان  گفت یم شدویم ی عصبان شهیهم حایمس

اصال من تاآخره عمرم   د یبخدااااا دست از سره من وردار گمیبهتون م داکردمیهر وقت پ دانکردم یهنوز من اون فرده مورده نظرمو پ

ت مامان ناراح حای مس ی(آخرشم با رفتاراشد یآخرش به دعوا ختم م حا یمامان و مس  بحثمجرد بمونم خوبه؟؟)ته   خوام یم

 واسم  یباالبزن ناتو یوقتشه آست  گهیرفتارش عوض شده واون روز به مامان گفت؛مامان فکرکنم د  دایجد  یشدولیم

 ه؟ یذوق کرد که حدنداشت گفت؛باشه پسرم توفقط بگو ک نقدر یا مامان

 ��و بحث همونجا تموم شد   گم یگفت:به وقتش م حایمس

  کنهینگاه م شیپنجره نشسته و به گوش  یبازه وروبه رو  مه یدره اتاق ن دم یاز داداش بپرسم که د ی سوال ه ی خواستم یروز م هی

پام   هو یو چال گونه داره.  دهیدختره هست که خند   هی  شیگوش   یصفحه   ی رو دم یرفتم که بترسونمش که د نیپاورچ نیپاورچ
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قفل کردو انداخت روتخت اههههه گندت بزنن   و شیبرگشتو هول شدوگوش  حایسفرشو با سر رفتم همون لحظه م ی به لبه  ریگ

  ینطور یهم ست یکه ن  لهیبه اسمه در داره هااا طو یز یاتاق چ نی؟ایکنی م  کاریچ نجایگفت؛مارال تو ا  تیعصبان با داداش ��مارال

 تو   یاومد  نوییپا یسرتوانداخت

 

 که اصال..واقعا  خواستمیمن م ی عنی زهیمن..من اممم چ  گفتم؛اممم

 آدم حرفتو بزن  ؟مثله ی چرا لکنت گرفت گفت؛چته

رفت حرفمو و الفرارررررر چنان فرار کردم که خودم از حرکتم خندم گرفت خاک توسرم چقدر من خنگ بودم و دستو   ادم یگفتم؛

 ی پا چلفت

 ��دختره سروه بودبا اون چال گونش و مطمئنم اون    دمیرس  جه ینت نی که من کردم به ا ی اتیجونم براتون بگه که با کشف خالصه

 

 

بودم که سروه دوست   دهیها فهم یو به تازگ  مینداشت یگونه ارتباط چ یباهم ه گه ید دم یسروه رو د نکه یروز بعداز ا10 حدودا

دارم    یدوست  ه یحرفا..گفت که؛ نیوازا نجای چطور شده اومده ا نکهیاز خودشوا کرد یم  فیداشت واسم تعر ایروز در ه یآخه  اس یدر

دوره زمونه   نی ا ی تو  ییدوستا نیاون کمکم کرده همچ  نجاهمشیوتا ا  ی دختره خوب  یلیکه کورد هستن اسمش سروه هست و خ

هستن و سروه همونه که من   ییدانشگاه منن و هم دانشجو  یکه تو   دمیفهم ایدر ی ... واون جا بود که از حرفاشنیدامیکم پ

رفتم   میشرکت بود یروز که تو  ه ی دم هم دوست شده بو ایو با در  کردمیشرکت داداش کار م یوقته تو  یلی...من خشناسمشیم

  کاریچ نجای که روبه روم بود سروه ا یکس دن یدهنم دومتر بازموند با د  رونیاز اتاق اومدم ب ی بپرسم که وقت ی سوال هی  ایکه از در

  ی بچگ  زنمباهاش حرف ب رفتم ینم  کردموی کال.اصال واش اونروز اون حماقتونم ره یوآبروم م  رهیلو م تمیخدا االن هو یکرد؟؟؟وایم

 ♀��بدم؟؟  ی از کارم.حاال جوابه سروه رو چ مونمیپش یکردم واقعاااا و حساب

 .. داریمشتاق د ی اومد  ؟خوش یسروه جان خوب زم یسالم عز گفتم؛اوه 

 ؟یکنیکار م نجای؟توایمارال جان ممنونم شما خوب گفت؛سالم 

 آخرش  فمهی؟میبگم اما تهش که چ یچ دونستمینم

 نجامیوقته ا  یلیمن خ گفتم؛آره 
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 زم یعز ی.موفق باش نطوریکه ا گفت؛آهان 

 کوش؟   ای.درگفتم؛ممنونم

 اره یب ییفکر کنم رفت چا دونم یگفت؛نم

 کرده بودم و به سروه اشاره کرد  فشوی تعر ی لیکه خ  یدوستم همون  ؟سروهیاومد و گفت؛عهههه مارال جون توام اومد  ایدر

 م یماباهم آشناشد  گفتم؛آره 

 رفت اون روز بپرسم  ادمیبود؟من   ی مارال جان شهرتت چ  ی.و روبه من گفت؛راستشناسمشونیم  زمی عز گفت؛آره

 �😱�خدا بدبخت شدم یوااااااااااا

 ه؟ یشهرتش حداد یدونیاونوقت نم شیشناس یم ی گ یم ی باخنده گفت؛واه سروه تودار ایهودری

 ؟؟؟؟؟؟ ی؟؟؟؟حدادیییییی سروه زهره ترک شدم که گفت؛چ یباصدا هوی

 سه یتعجب نداره که خواهره رئ  نقدریبخداآره خب ا  دمیسروه ترس  یگفت؛وا  ایدر

 کار داره ورفت    ییگفت که نه جا سای وا می گفت یسروه عزم رفتن کرد و هرچ  قه ی چند دق بعداز

 ... مونمیکردم و حاالهم پش یباشه من کاره بد واشتباه یعصبان  ایپوکر شدحقم داره از دستم ناراحت  افش یق یلیخ

 

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 mim_2001_نستلگرام؛یا جیپ#

 

 102پارت#
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طرفه   ه ی نکه یبه شرطه ا یحسه عشق حسه قشنگ  شدمیم  روزیو من هرروز عاشق تر از د گذشتنیو م گذشتنیروزها م  سروه

رو دوست دارم و هرروزعالقم   حایوجود عاشقانه مس  نینه؟اما بازم با ا ایدوسم داره    حیمس دونم ینم فهی نباشه امااا من حسم بالتکل

 .. شهیم  شترینسبت بهش ب

 کردم  ی آهنگو پل  میگوش  با

 )آهنگ؛دل از:رضابهرام( 

 

عاشق   ردیدل بم  نیا ت یاگر از دور یمنو تو/حت  نیمنو تو/ حکم دل است /که فاصلست /ب نیدل است/ که مشکل است /ب حکم

 عشق/.. ی بالو پرم ب ی عشق ب ی من در خطرم ب /ردیبگ  ی محال است که فراموش 

عشق جهان   یعشق/ب ی بال و مرم ب یعشق ب ی بالو پرم ب ی عشق ب ی من درخطرم ب/یییمعن یچرخش ب ک ی ی عنیعشق جهان  یب

 �😪😔😔�آهنگو واسه من خونده بود واقعا  نی....انگار رضا بهرام ایمعن  ی چرخش ب ک ی یعنی

عاشقه من نباشه و عاشقه   حایاگه مس ای؟ی بگم که عاشقشم بگم که دوسش دارم اما غرورم چ حایبرمو به مس تونستم یکاش م یا

ناخوانده   همانیروزها غم و عشق دوم نی ا تیبرا م یروزها ناخوش است ناخوش تراز آنکه بگو نیا حالم ��؟یباشه چ  گه ید یکی

  نیدارد هم ی چه کنم؟عشق سلول به سلول تنم را فراگرفته و اما غم هم سع همانین دومیبا ا دانمی دلم شده اند و اما من نم ی

 تند تراست ا یکار رابکنداما آتشه عشق گو

 ( ��منبع بزن جانم ی کرد  ی ...کپمیمر ی دلنوشته ها#)

 

 :حایمس

 

  یست؟؟واین  ش یزندگ ی تو  یکس  یعنیبرم بهش بگم؟ یسروه شده مالک و صاحب قلبم چطور  شمی از روزه قبل عاشق تر م امروز

  هی فرشته بود  هی دختر  ن یهوش از سرم برد ا ی چطور و ک دونمینم شم یم  یروان شمیم  وونهی نه که اگه جوابش به من نه باشه د

سروه رو   یهرچه زودتر سروه رو ماله خودم کنم شماره   خواستمی م کردی م وونه یدآدمو   د یخند ی م یفرشته اون چال گونش که وقت

اون   دابودی گونش پ دوچالیخند یدونه عکس خودشو گذاشته بود که داشت م ه ی کردم یچک م  لشویپروفا رفتم یداشتم و هرروز م 

من همش دست رو   ی حرف بزنم تا ک اش که برم و باه   دمیرس  جه ینت نی ...به اکردمیم کردمو هرروز نگاش  ره یذخ  یگالر  ی عکسو تو

 ��نکرده  ی شدو ازدواج کرد البته خدا ر ید هو ی ین یبیم یدست بزارم آخه؟؟باالخره که چ
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 هرجور که شده  گفتم یبهش م شد یبرگزار م تاریکه کالس گ   یسر نیا د یخودمو گرفتم با  م یتصم  گهید

 

 

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 mim_2001_نستاگرام؛یا جیپ #

 

 103پارت#

 

   سروه؛

ست کردن نداشتم حاله منه عاشقه   یدل و دماغه کالس و دانشگاه رفتنو نداشتم رفتم تندتندآماده شدم واصال حوصله    گهید

وارد کالس شدم و رفتم    ریتاخ قه یچهار ساعت ست کنم با حاله خراب و با چند دق  نمیبود که بش ن یخراب تر از ا فیبالتکل

 چهرش مشخص بود   یتو  ینگران د؟و یبگفت؛خانوم آرمان خو  حاینشستم سره جام مس

 شدم اما گفتم؛بله خوبم   ینطور ی که ا یکرد   یبگم نه تو کار خواستم

بهم تذکر   حا یبود که مس بیآخره کالس عج زتای م ی بودم رو و آموزش شروع شد از اول کالس سرمو گذاشته  گفت؛خداروشکر

 د یصدام زد گفت؛خانوم آرمان ببخش حا یجمع کردم که برم که مس لمویکالس که تموم شدهمه رفتن و منم وسا  مینداد تا

 سمتشو گفتم؛بله؟  برگشتم

 رم؟ یچند لحظه وقتتونو بگ  تونم ی گفت؛م

 کنمی خواهش م د ییبفرما گفتم؛بله 

 تموش کنم  د یاز کجا شروع کنم اما امروز با ایچطور  دونم ینم گفت؛من 
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 منظورتونو  دمینفهم ن؟؟منیتموم کن  ویگفتم؛چ

 تونه؟ یزندگ ی تو  یگفت؛شماکس

 ��د یپرس  ییهویچه سواله   واه

 تعحب نگاش کردم و گفتم؛چطور مگه؟  با

 نع؟  ای:هست گفت

 محاکمس؟ زه یم  گفتم؛واهههه

 نه؟  ا یه کلمس آر ه یجوابش  گفت؛فقط 

   گفتم؛نه 

  د یکه به شما درخواست ازدواج بدم تا هروقتم که بگ  خوام یگفت؛من  از شما خوشم اومده وم   دویکش ی از سره آسودگ ی نفس ه ی هوی

 واسه جوابتون  کنم یصبر م

ممنووووونم... دهنم   ی که آرزومو برآورده کرد  ییییییمرس  اااااااایخدا یدم؟؟؟؟؟؟وایشن یگفت؟؟؟من چ ی چ�😳😳😳😳�

 حرف بزنم  تونستمی که نم ی قفل کرده بود طور

 بگم؟  یمن چ حاال

 به شمابدم  یجواب تونم یکه من نم  ینطور یداره هم  یرسم و رسومات یخواستگار یجون کندن گفتم؛جناب حداد با

لبخند    هی شما جوابت آماده باشه و یخواسگار م یاومد  ی که وقتاالن گفتم   نو یمن ا ی ول م یاریاون رسم ورسوماتم به جا م گفت؛باشه 

 رفتیزد که آدم واسش غش و ضعف م

 لبخند انسان وار زدم و گفتم؛بله خب کارتون تموم شد کع من از خدمتتون مرخص شم؟  ه یمتقابال  منم

 دلطفا یفام فکرکنحر  یدرویمن گذاشت اری..ممنون از شما سروه خانوم که وقتتونو دراختکنمیخواهش م گفت؛بله

 چشم..با اجازه  گفتم؛باشه

دل و دماغ   یب  ی نه به اون سروه  یبود کله ما شم از خوشحال ک یخوشحال بودم که سه چهار بار نزد  نقدریا م ید ینم نویذوق زم  از

 ��شادو سرو حال یسروه   نینه له ا
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 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 mim_2001_نستاگرام؛یا جیپ#

 

 104پارت#

 

خونه   یشهر هم اهال یهم مردم تو  کردنیخوشحال بودم که همه بادهن باز به من نگاه م نقدریروز که از کالس برگشتم ا اون

 هم دوسم داره  حا یکه مس  دمیباالخره فهم ستیکه ن ی ..الک??روبه اون شده بود نیاصال حالم از ا

زنگ خورد خواستم جواب ندم اما کنجکاو شدم   م یگوش   هویبود  دهی بزنم هنوز سرم به بالش نرس  ی چرت ه ی اتاقم که  ی تو  رفتم

  یب یعج یشماره   ی لیه؟خیشکل نیشماره ا  نیواه چرا ا دم یانداختم که د میگوش  ی به صفحه  یکه االن زنگ زده نگاه ه یک  نمیبب

 کردم و گفتم؛الو؟   لبودن؟گوشو وص یجور  نیبود چرا اعدادش ا

 گفت؛سالم همراه خانوم آرمان؟  طرف

 بودمتاسفانه   یک  یصدا دونم یم( ��که آشنا بود ی ا به یغر ی)صدا

 جون کندن گفتم؛بله خودم هستم   با

 ؟ یشناس یمارو نم گهیشما سروه خانوم؟حاال د ی گفت؛خوب

 (شناختمشیخوبم م شناختمشیگفتم م ی)الکارمیاما من به جا نم د یگفتم؛ببخش

 سروه  ام یگفت؛آر

خبراز اونجا؟چه    ؟چهی خوب ی خوشحال شدم که بهم زنگ زد ؟چقدرییتو  ایداداش آر ی دامو خوشحال نشون دادم وگفتم؛واص یالک

 ؟ یکنیم

   میگذرون ی.خوبه م یخوبم ..واال سالمت گفت؛ممنون
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 ؟ ی سربزن یایگفتم؛نم

 ذره شده  هی دلم براتون   یتازه رفتم که..ول ام یبابا فعال نم گفت؛نه

 کار نبود؟  نجایهم ؟مگهیبخداماهم دلمون برات تنگ شده..اصال چرا رفت ییییی گفتم؛آخ

  شیپ تشیموقع گهیبرم ود یروز  ه یمن عاشقه خارج بودم و آرزوم بود که   ی .چرا خب بود ولرفتمیم  د یگفت؛با ی آه مانند  باحالت

 گفتمخ خارجو دوست داشتم اماآرزوم نبود(  ا؛دروغی)آر دمیاومدو منم به آرزوم رس 

دارم بهش برسم مثل توکه به آرزدت   ییآرزو  ه یکاش منم   ید یبگم واال خوشبحالت که به آرزوت رس  یداشت چ  ییییگفت؛هع

 ید یرس 

 هست آرزوت؟  یچ گفت؛حاال

 ��واست معذورم بدار  گفتمیحتما م  شد یبگم اگه م  شهیگفتم؛نم

 دوگفت؛باشه یخند 

 ؟ ی؟نگرفتی زیچ ی؟دوستیازدواج نکرد  ایگفتم؛آر

 ره یتورو بگ  یجا  تونهینم ی کس چیمکث گفت؛ه ه یبعداز چند ثان ؟ویشناخت ی نجوریمنو ا ه یچه حرف نی گفت؛عهههه سروه ا باخنده

 

  یگ یاصال خوب نبود گفتم؛عهههه آره راست م ن یو ا  کردیداشت نبش قبر گذشته رو م ایبحثو عوض کنم آر ی جور هی  خواستمیم

 �😂�برادر  ی عرضه بود ی مورد ب ن یا یتو  شه یاومد تو هم ادمی

سروه خانوم مزاحمت  گهیعرضه بودم..خب د یب  یل یگفت؛آره بابامن خ دنیپوزخند بود تا خند  شتریاما فکر کنم ب د یخند  اونم

 دمینشم خوشحال شدم صداتو شن

 .خدانگهدارتدمیخوشحال شدم صداتو شن ی لیزنگا بزن.منم خ نیاز ا شه یهم ایآر یگفتم؛مراحم

 چشم..خداحافظ گفت؛باشه 

 

فلک دست به دست هم بدن که حالم دگرگون   دو یابرو بادو مه و خورش  د یحاال کع من حالم خوب بود با هوووووووف 

عجب   اش ییگفتناش واسه پررو  یسیکردناش واسه س  ت یدلم واسش تنگ شده بود واقعا واسه اذ ایاز دست تو آر  ییییی شه؟؟؟هع
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بشم که به    یمن عاشقه کس کرد یفکرشو م یبره خارج؟ک  ایآر کرد یمفکرشو   ین بشه کم اعاشقهیآر  کردیفکرشو م  یک  هی روزگار

 �😔😔�برههههه یاستادمون اومده بود؟روزگار مارو به کجاها م یجا

 

 

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 mim_2001_نستاگرام؛یا جیپ#

 

 105پارت#

 

 بعد....  چندروز

 

خونس سالمش کردم که جوابمو   نیسرش   دم یدانشگاه که برگشتم رفتم لباسامو عوض کردم و خواستم برم که ناهار بخورم د از

 بود؟  چش��زد؟ یچرا همش لبخند م دونمیداد نم

 ن؟؟؟ یسرش  یگفتم؛خوب

 رومخش گفت؛آره چرا خوب نباشم  یهمون لبخندا با

 ی زنی لبخند م نقدری اشده که تو  ی زیچ ه یفکرکنم   ی خداروشکر ول گفتم؛خب

 ؟ یدونیتو نم یعن ینگام کردو گفت؛ مشکوک

 ( ️☹��دونستم؟؟؟ یم د یبا وی)چ

 شده؟  یز یبدونم؟چ د یبا ویچ گفتم؛نه 
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 که شده خودتو نزن به اون راه خواهر   گفت؛آره

دارم   یشده من ه ی بدونم چ خوامینم ؟اصال یکنیم یی بازجو گه یبسه د نیشدم وگفتم؛عهههه سرش  یعصبان نیدسته سرش  از

 حرفا)اداشوهم دراوردم(  نیبه اون راه و از ا ی زد ؟خودتویدونینم یعنی  ی گ یم ی شده؟توه یچ گمیم

 ارن یب فی تشر ریامر خ ی باخانواده برا خوان یبه بابا زنگ زده و م  ییآقا ایگو روزیبابا د گفت؛خب

 کارکنم؟ ی زنگ زده باشه چ گفتم؛خب

بود فکرکنم که جمعه   یحداد  یآقا دمینهههه آهان فهم ینه احمد  ید یحم ی آقا سایوا  بود؟عههه نوکه زبونمه یچ  گفت؛شهرتش

 ... انیب خوان یشب م

 ؟؟؟؟؟ یک  ی؟آقا یییییییییییییییییییبلند گفتم؛چ نی گفت بخاطر هم نیکه سرش  ی شهرت دن یشدم از شن شوکه

 ش؟یشناس یم  یحداد یگفت؛گفتم آقا  نیسرش 

 به گوشم آشنا اومد  کم یفقط   شناسمشینه نم گفتم؛اممممم

 شیشناس یکه م  ؟انگاریک  یآقا ؟ی چ یگفت ی جور هی  ش؟آخهیشناس ینم  یگفت؛مطمئن

 شناسمینم گفتم؛نههههه

  حایمس  یعنی ایخدا یبگم چقدر زود اومدن خواستگار ی چ دونستمیشده بودم   که نم نقدرشوکهی اتاقم ا ی پاشدم رفتم تو و

 برام سخت بود  م؟؟؟باورش یخواستگار اد یخوادبیم

 

 ��یاما امروز جمعه بود و روز خواستگار و

بپوشم؟ و هزار تا مشکله   یاد؟چ یاونا از من خوششون م یعن یگفتم؟یم  ی چ ایصبح که از خواب پاشده بودم استرس داشتم خدا از

موهامو شونه کردم و بافتم رفتم    که خودم واسه خودم به وجود آورده بودم رفتم حمام چون موهام چرک بود.... با حوصله  گهید

  نیا یدای پاساژا و مرکز خر ی همه  یرفتم و با وسواس تمام تو  انی ب خوان ی م نایا حایمس دمیسره کمده لباسام اونروز که فهم

  ی بلند بودحالت دلبر ناش یکمرنگ که آست هی صورت زیر  یکرم باگلها ز یشوم  هی  داکردمیپ کیلباس ش  ه یشهرو گشتم تا باالخره  

هم که ستش بودو گرفتم وساپورت رنگ    ی کرمدامن تک رنگ    هی خوشگل بود  ی لیدامن خ  یرو  فتادی بود و کمرش کش بود و م

  لیتکم یبود همه چ  ی صورت زهیکه گل هاش ر  یصورت  ر یشال حر هی  ی جفت صندل کرم و صورت ه ی و  رش ی ز دمیپوش یپوست م

 بود... 
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 :حایمس

مرد به سروه بگم   ه یکه برم صاف و پوست کنده مثل  دم یرس  جهینت ن یلنجار رفتن با خودمو غرورم آخرش به اعالمه ک  هی بعداز

 شیبرم خواستگار خوام یازش خوشم اومده و م 

رنگ به رخسار نداشت و    دمیچهرشو د یکه وقت ی هم حالش داغون بود طور یلیاومد وخ ریسروه با تاخ تاریکالس گ  ی روز تو اون

 و احوالشو نپرسم گفتم؛خانوم آرمان حالتون خوبه؟  رمیخودمو بگ  ی نتونستم جلو دادینم  تیهم اهم ی چیبه ه یحت

 تمام گفت؛بله خوبم   هی حال یو ب   یسرد با

رانش بودم  حالش بد بود و من واقعا نگ  ی لیسروه بود خ شهیبعداز اون آموزشو شروع کردم و تمام حواسم پ گفتم؛خداروشکر

دسته   ی از اونا نشسته بود واز همون اول کالس سرشو گذاشت رو یکی ی دسته دار بودن  که سروه رو  هایدوسه تا از صندل  یصندل

 د یکه گفتم؛خانوم آرمان ببخش رون یکه تموم شد خواست بره ب  س و تا آخر هم سرشو برنداشت..کال ی صندل ی

 سمتموگفت؛بله؟  برگشت

 رم؟ یوقتتونو بگ چند لحظه   تونمیگفتم؛م

 کنمی خواهش م د ییبفرما گفت؛بله

 تمومش کنم   د یکنم اما امروز با  دشروعیاز کجا با ایچطور دونمیگفتم؛نم

 منظورتونو  دمینفهم ن؟من یکن وتموم یگفت؛چ

 تونه؟ یزندگ  یتو  یگفتم؛شماکس

 ��همه رک بودن من تعجب کرد  نیاز ا نکهیسوالم تعجب کرد مثل ا از

 گفت؛چطورمگه؟ 

 نه؟  ای گفتم؛هست

 محاکمس؟ زه یم  گفت؛واه

 نه؟  ا یکلمس آره   هی جوابش  گفتم؛فقط 
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 گفت؛نه 

  د یکه به شما درخواست ازدواج بدم تا هر وقتم که بگ  خوام یو گفتم؛من از شما خوشم اومده و م دمیکش  یاز سره آسودگ  ینفس

 واسه جوابتون  کنم یصبر م

 �😍�خنده دار شده بود چشماشو درشت کرده بود دلم ضعف رفت واسش  ی لیخ افشیق

 به شما بدم ی جواب تونم یکه من نم ینطور یداره هم یرسم و رسومات یخواستگار یچند لحظه گفت؛جناب حداد بعداز

لبخند   ه یشما جوابت آماده باشه و   یخواستگار میاومد  یاالن گفتم که وقت  نویمن ا م یاریاون رسم و رسوماتم به جا م گفتم؛باشه

 زدم  

 با لبخندگفت؛بله خب کارتون تموم شد که من از خدمتتون مرخص شم؟  اونم

 لطفا  د یحرفام فکر کن یدرویمن گذاشت اری.ممنون از شما سروه خانوم که وقتتونو دراختکنمیخواهش م  گفتم؛بله 

 چشم...با اجازه  گفت؛باشه 

 که سروه رو ماله خودم کنم  م یو بر می کن می تنظ  یوقت خواستگار  هی د که اون روز قرار ش  بعداز

 

 

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم:مر#

 mim_2001_نستاگرام؛یا جیپ#

 

 106پارت#

 

 حا؛یمس



 به رسم خاطرات 

148 
 

  نه ییآ یو امروز هم جمعس از صبح جلو  م یو قرار شد که جمعه شب بر  می بزار یپدر زنگ زد و گفت که قراره خواستگار اونروز 

دست کت و شلوار   هی رفتم و  روز ید  نه ییآ  یجلو  گرفتمیو ژست م  کردمیسره مدل موهامو عوض م ه یبودم و با آواز و آهنگ 

مارال از صبح    کردمیانتخاب م د یهارو با نی پس بهتر هیموند  اد یشب به   هی برام  شبام د یسف راهنیپ  ه یروشن گرفتم با یسورمه ا 

  ادیب  کباری قهی انگار نذر کرده هرچند دق رهیو دوباره م   یچه خوشگل شد  ی شد  پیچه خوشت ماشااهلل داداش  گه یاتاقو م ی تو ادیم

  �😁�نایهاااا ما با ا می دار یبساط ه ی دمی د مادشدنتو من بالخره دا گهی و م ره یگ یبگه و بره مامانم که همش آبغوره م یز یچ هی و 

 من خوشحاله؟   یبه اندازه   کنه؟اونمیم کاریاالن داره چ یعنیسروه  هیخواستگار م یبر میخوا یکه امشب م شه ینم باورم

 بگم...  یچ دونم ینم یهعععععع

 

 

   سروه

 

  هی رفتم و کنار بق ی با بدبخت وفتم یخدا دارم از استرس پس م  یوا  سادیزنگ در اومدوبابا رفت که باز کنه درو قلبم وا یصدا

  ی  افهیکه پدرش عجب ق  ی باشه اومد داخل وا یحداد  یآقاداخل اول از همه پدرشون که   انی و منتظر موندم که ب  سادمیوا

آرام و مهربون بود با    افشیبود که اونن باز ق یکردم بعداز اون خانوم حداد ی پرس  لسالم و احوا یداشت باهاش به گرم  یمهربان

بود گرفتش سمته من و گفت؛سالم    ده یدسته گل بزرگ خر  هی بود که  حایکردم و بعدش مس ی هم احوالپرس  یخانوم حداد

 و گلو داد بهم   د ییبفرما

 ��ی کوتاه و مختصر  ه یگفتم؛سالم ممنونم و گلو ازش گرفتم چقدر سالم و احوال پرس   منم

 �😄�زارمیکفه دستش م نویروز حسابه ا   هی اونم ماراله وروجک اومدتو من آخرش  بعداز

  نی...من از اسی سرو دهنم�🔐�اره یب یبره چا یک اااااااااااخدای میکرد شون ییبه داخل راهنما  میکرد  یاونم سالم و احوال پرس  با

پرکردم از استرس و   مه ین ی کیپر  ی کی استکانارو صلوات و  سالم  با و  رفتم فراوان   استرس  با ��ه؟ یچه رسم  نیکار متنفرم آخه ا

همش  د ی لرزیتو دستام م  ییچا هینیس استرس داشتم   نقدریخودت کمک کن من به سالمت برسم چون ا ایرفتم بسم اهلل خدا

 خودمو ببرم یآبرو  یاوله کار نی هم ادین ش یپ یا  حادثه بلکه که��گرفتم   و ینیمحکم س 

 د ییداماد گفتم؛بفرما ی به آقا دمیسالمت به همه تعارف کردم و رس  به

 متشکرم    ی لیبرداشت و گفت؛خ وییچا
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  مگه  ��شده بودم امشب یدختره خوب   یل یخ گهیمنکه د  میدونستیخودمون نم م یداماد چقدر با ادب شده بود  منو

 �😁😁�دوستان؟؟؟ 

 

 

 

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 mim_2001_نستاگرام؛یا جیپ#

 

 107پارت#

 

 میق تا باهم حرفامونو بزن تو اتا می بر  حایبه ما که گفتن منو مس د یو آخرش رس  یی جورا ه یبزرگترا گل انداخته بود  بحث

مامان   یکنم...هرچ زش ینبود تم  ادمینکردم اصال   زش یخااااااک برسرم تم  هی زیننگ و آبرو ر ی  ه یاز اتاقم ما یوا��اتاقممممممم

من خودمو زده بودم به اون   دادن یاشاره م ی آبروم درخطر بود هرچ یچون پا شدم یمن اصال پا نم گهیسروه پاشو د گفتنیو بابا م

 ؟یشیپانم ؛دخترم گفت  حایراه تا آخرش مادره مس

که برم   دمییدو یداشتم م شتریب  رفتمیراه رفتم البته راه که نم حایبرمن به زور از سره جام پاشدم و سه متر جلوتر از مس هی وا یه

بده   رش یخدا خ ییییییکرده بود؟؟؟؟؟؟آخ  زیرو تم  انجیا ی بکشم به اتاقم با صلوات دره اتاقو بازکردم که شوکه شدم ک یدست  هی

  دم ینگاش کردم د ی زیچ ه یتو که محکم خوردم به  اد یب حایاومدم برم بگم که مس یمندانه ا روز یپ ه واال بعداز اون با لبخند 

دماغمو   یگذاشتم رو  دم؟؟دستمویپاشو نشن یاومد که من صدا ی ک ن یبود واه ا ساده یپشت سره من وا نایع حاس یمس

 د؟یینجایگفتم؛عهههه شما ا

 ��کجا باشم؟ د یپس با گفت؛ 
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 د ییگفتم؛بفرما

 تخت نشستم    ینشست و منم رو ی صندل یوارد شد و منم پشت سرش رو  و

 ��نداشتم واال انگار محض خنده اومده بودم ی حرف چ یه منکه

به موهاش   د ی کش ی دست دو یکش ی پوف ه یشروع کنم به گفتن اصال از کجا  ایبگم  یچ دونم یصاف کرد و گفت؛من واقعا نم ییصدا

که   دم یروز به خودم اومدم د  هی  تاریماه و خورده بعداز اومدنم به کالس گ ه یحدودا از   یوقته که صاحب قلبم شد  ی لیو گفت؛خ

کنم چون   انیخب جرعتشو نداشتم که ب   ی عاشقه اخالقت شدم ول اتیدل غافل عاشق شدم عاشقه خنده هات عاشقه دلبر یا

بزارم و گذاشتم و از سره جاش بلند   شیپاپ  د ینداره آخرش با دهیدست گذاشتن فا  یکه دست رو  دمی د  یول دن یاز نه شن دمیترس 

هستم تو فقط بگو باشه هستم و   نارتکه خوشبختت کنم تا آخره عمر عاشقانه ک  دمیپام زانو زد وگفت؛قول م یشدو اومد جلو 

 شد و نگران نگام کرد   رهیبه چشمام خ ؟و یگفت؛توچشام نگاه کن سروه بگو که توام دوسم دار  رچونمو یتشو گذاشت زدس 

خب منم    یمنم از همون موقع هاعشقت مهمون قلبم شده بود  ول ی عنی___گفتم؛من  یطوالن ینگاه کردم وبا مکث  توچشماش 

باشه... سرمو باالگرفتم و با لبخند   کطرفه یو منم عشقم  ینداشته باش که تو منو دوسم   دمیترس ینداشتم م انشو یمثل تو جرعت ب

   ستین کطرفه ی خداروشکر عشقم  یگفتم؛ول 

نه جلو آوردم و با خنده   یچشمک زد واومد که بغلم کنه دستامو به معن ه یگفت؛عاشقتم سروه عااااااشق و  دو یخند  اونم

 ��؟ یبکن ی خوا یم کاریگفتم؛عههههه چ

 کرد یقدم اومد جلو و باخباثته هرچه تمام تر نگام م هی و  گههههیعشقمو بغل کنم د خوام ی گفت؛خو م باخنده

 

 

 

 

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 mim_2001_نستاگرام؛یا جیپ#
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 mar_yam_Novelist:کایروب ی صفحه #

 

 108پارت#

 

 �😐�که   وونسید  نیاهلل ا بسم

  وونه یقدم اومد جلو آخرش گفتم؛عهههه د  هی قدم عقب رفتم اون  هی قدم اومد جلو دوباره   هی قدم رفتم عقب که باز دوباره اون  هی

 ؟یشد 

 ولبخند زد   یکرد   وونمید  گفت؛نه

 ؟ یزنیمکش مرگ ما م  یهمش لبخندا گفتم؛چرا

 شه یشل م شمیخودبه خود ن نمیب یتورو م  گفت؛آخه

 اهلل مگه من خنده دارم؟  گفتم؛بسم

 ی بریدل وجان م   یتو دلبر   گفت؛نه

آبرومون   شد یچ ی د یرو لپم و گفتم؛عه د  دمیدونه محکم کوب ه ینازک کردم و باز ناز گفتم؛آهان از اون لحاظ و بعد  یچشم پشت

 بلند کنم  هی بق یسر ندارم جلو  گهیخاک برسرم من د یرفت واااااا

 شده؟ ی گفت؛چرا؟ مگه چ نگران

 ..آبرومون رفت شترهیساعت ب هی  م؟؟؟فکرکنمی اتاق ی چقده تو ی دونیگفتم؛م

 م یمنو تو که قرار ماله هم ش  ه یاشکالش چ ی گ یم نیشده همچ یچ نم یگفت؛حاال گفتم بب باخنده

 م ی که نکرد  یتنها کار میتواتاق مثال که حرف بزن م یما االن اومده بود م یقراره ماله هم ش  ی گ یخودت م گفتم؛خوبه 

 م یحرفامونو بزن ی  هیتا بق  نینداره خب االن بش بیع��ها!!!  یگ یم  گفت؛راست

 ،؟ یگ یکه نم یگفتم؛جد �😳�نگاش کردم  باتعجب

   میمن کامال جد  گفت؛اتفاقا
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 تر نشده  ر ید ن یتا از ا م یبر ایپاشو ب  یکرد وونه یمنم د  یا  وونهیگفتم؛تود

  حایمس  مثله  منم  ️☹م د یکشیهم خجالت م ومد یچرا هم خندم م دونمینم یی رایبه سمت پذ  میبلندش کردم و راه افتاد زور به

 ��بودفکرکنم  یمسر  نکهی شل شده بود مثل ا شمین

ساعت عزم رفتن کردن   م یحدود ن ه یبعداز  گرفت یکس نگاه نکردم چون خندم م  چیمن به ه یها نگاهشون به ما بود ول  خانواده

باشه....اون   ی قابل وصف  ریو غ نیریحس ش  نقدریعشق ا کردمیمن بود فکر نم ه ی شب زندگ نیو اون شب بهتر ی حداد یخانواده  

  شنبه پنج  که  شد  قرار اون بعداز ��بلند باالبود ی بله  هی خواستن که جوابم  و شب گذشت و چند روز بعد زنگ زدن و جواب 

 واست ارمش یو م دم یبرات خر وی زد  گفت که لباس نامزد حازنگی رون مثل برق و باد گذشت و مسواسه بله ب انیب شب

   هی چطور حای مس ی  قهیاصال سل  ه یو چه شکل  هی چه رنگ  نمیکنجکاو بودم بب  یل یخ ارهیثبرانه منتظر بودم که لباسو ب یب

و باکالس آورد    بایرنگ فوق العاده ز  یباکس صورت هی دسته پر اومد تو اوووووووه چه کرده بود   هیبا حای انتظار سر اومدو مس باالخره

که چه کرده بود   یبازکردم که کف بر شدم واااااااا و یکه رنگشون قرمز بود برام آورد دره باکسه صورت گه یبعداز اون دوتا باکس د

  یکه مثل لباسه پرنسسا بود و سنگ دوز  یل ین یلباس بلنده آب  ه یباشه  قه یباسل نقدر یپسره بتونه ا ه ی  کردم ینمپسر واقعا فکر نیا

 خوشگل بود  یلی خ شمیکار نیونگ 

 ممنونم ازت واقعا  یییییییلیگفتم؛خ  حایمس روبه 

 دلبره دلربا؟؟ ی دار  گفت؛دوسش

 و؟؟ ییبایز ن یدوسش نداشت لباسه به ا شه یم گفتم؛مگه 

 روهم بازکن   هی شمارو نداره بق گفت؛قابل 

 ناز بودن    یلیاز باکسارو بازکردم که کفش بود سته لباسه خ گه ید  یکی دره 

عالمه الک و   ه ی خوشگل و  یلیتاج خ ه یبود که من عاشقشون بودم   یی زایشدم پراز پ ووووونشیبازکردم که د و یباکس بعد  دره 

خوشگل بودن همه شون آدم دوست داشت  ییییییی لیخ یو عطر و اسپر  گهید ی ها یشیمختلف و لوازم آرا یرژلب بارنگا

   برد یشده بود و دله آدمو م نیتزئ  یلیو اکل   یرنگ  یارهابا نو ی قشنگ  ی لیباکس به شکل خ یبخورتشون چون تو 

   وونه یکردم وگفتم؛عااااااشقتم د حا یبه مس ینگاه دوباره 

 باشه؟  نابرسمیشرکت و ا وی نانزد یو بعداز اون گفت؛دلبره دلربا من برم که به کارا  وونهید  وونتمی:منم ددوگفتیدماغموکش  نوک

 که   یفعال بمون تازه اومد  گفتم؛خب
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 اومدم  دفردایوگفت؛شا د یبوس  مویشونیکار دارم بخدا و اومدو پ گفت؛دلبر 

 عشق جانم   ی و گفتم؛خوش اومد  دمیگونشو بوس   منم

  باتر یخوشگل بود تن خورش ز ی لیکه انگار واسه من دوخته شده بودازهمون اول خ دم یپوش در بدرقش کردم که رفتم لباسو  تادمه 

   ادیخوشگله و بهم م  ی لیهم گفتن که خ نیبود مامان و سرش 

 

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 mim_2001_نستاگرام؛یا جیپ#

 mar_yam_Novelistکا؛یروب یصفحه ب#

 

 109پارت#

 

دلبر)به قول   یل یبازه خ  ونی نیش  هی کرده بود موهامم  شم یناز آرا ی لیخ شگاهیرفتم آرا1 یاز ساعتا بود یامااااا امشب مراسم نامزد  و

اومده بودن مارال   نایا حای ما و مس کی ام بودن امشب فقط اقوام درجه  ه یهم ست کرده بودن بق ن یو سرش   نیمع( ��حایمس

هم   گه یبود چند وقت د مون یو امشب مراسم نامزد  می کنارهم بود حای من و مس شد یباورم نم ییییییچقدر خوشگل شده بود اله

 مراسم عقد بود  

 پخش شد  ی رستم نیو آهنگ شروع به خوندن کردو آهنگ دلبر از ام حا یوسط منو مس  میرفت

قانونه دلم   ییک زد بهم و اونم لبخند زد و اومد دره گوشم گفت؛باتو آرومه دلم تو چشم هی  حایلبام نقش بست و مس ی رو  یلبخند 

 آخر  م یبه س  میبزن ای هوش و حواس از سر/دلبر ب ی بریبه تو محکومه دلم/دلبرم 

   کرد یم  یآهنگو لب خوان ی ادامه  نطوریهم و

 عاشقانش به سمت من بود    ینگاها و
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   م یوسط بود حایمنو مس فقط 

همه دورمون حلقه زده بودن،دست   دنیام اومدن و باهامون رقص  هی ام پخش شدکه بق گهید  ی اون آهنگ، آهنگ ها بعداز

   داد یبه ما م  یزیحسه دل انگ  یلیخ ن یبودن و ا کیما دوتا عاشق شر ه یشاد یتو   یهمگ  دنیرقصیزدن،میم

  ی دوست دارم و واقعا جا نو یمع ی لیخ نطوریو هم خواهرم  ن یخدا من عاشقه ا یاومدن که باهامون برقصن وااااا نیو سرش  نیمع

 انشااهلل که خوشبخت باشن تا ابد  ه یپسره خوب ی لیبرادرمه خ

 صداش بغض دارشد و محکم بغلم کرد  دم؟؟؟و یکه من ند  یبزرگ شد  یدره گوشم گفت؛سروه به قول مامان تو ک نیسرش 

 اد یمنم اشکم درم ینطوریچرا؟نکن ا ه یخواهرم گر   نیتنها و بهتر نیگفتم؛سرش 

 شدن   ریو بدون وقفه از چشمم سراز ع یاشکام سر و

 اشک  نیسرش -----اشک من

پاک   ششی وگرنه االن آرا  اریبه زنه من اشکشو درن یدار  کاریخانوم چ  نیگفت؛عهههه سرش  یبا لحن شوخ طبع حایمس آخرش 

   یچی به ه یچیکرده ه   نهیهز ی و هرچ  شهیم

و    یکرد   نهیجان توام که هز  نیو گفت؛تازه سرش   د ییتا ی معنا به (  ��ی هم تند تند سرشو تکون داد)به حالت خنده دار  ن یمع و

   دنیباهم خند  ییو و دوتا شگاهیآرا  یرفت

    میپاک شه بازم خوشگل شامونمی ما آرا  نیم؛نترس ی و روبه اون دوتاگفت م یپاک کرد اشکامونو

 گفت؛اونکه صدالبته   نیمع

 گفت؛بله هزار البته   حا یمس و

 �😐�دوتا خوب باهم جور شدن هاااا نیا
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   یشهسوار م یبه قلم؛بانومر#

 mim_2001_نستاگرام؛یا جیپ#

 mar_yam_Novelistکا؛یروب ی صفحه #

 

 110پارت#

 

 بس/  نو ینفس هم ییبگه دوست دارم تو/یفقط بگه جانم نگاش کن یکن صداش 

 / ینگاش کن کشیبه اسمه کوچ یکن صداش 

 بس/  نوینفس هم یی کنه باعشق تو نگات

چترت آرم بشم   ریدل/بارون و عطرت من ز  ی دل ا ی دل ا ینشد/ه ارمیکس جانم نشد  چیوقت/بعداز تو ه   چیاز توه قبل

/بارون و عطرت من   ی دل ا ی دل ا ینشد ه ارم یجانم نشد /چکسیوقت/بعداز تو ه  چیدل/قبل از تو ه  یا ی د  یدل ا   یآرامشم/ه

 / یوونگ ی د نیمنو مستم از ا  یاسمم شدم تا صدا کرد  اشقدل/ ع  یدل ا   یدل ا   یچترت/ آروم بشم آرامشم ه ریز

 دل از احساس توهست که/ /یبگ  ی قبول هرچ اصال

 چیعوض کرد/قبل از تو ه ی لیحالمو خ / یبامن هم صحبت ی وقت  یحسه خوبه لعنت  نیبسمه/ا یتو باش  ه یدورم ازهمه/  منکه

  ی دل ا یا  یچترت/آروم بشم آرامشم/ه  ریدل/بارون عطرت من ز  یدل ا ی دل ا ینشد/ه ارمیکس جانم نشد   چیوقت/بعداز تو ه

 دل/  ی دل ا

 بنان نیازشاه ی:صداش کنآهنگ

 

 دارم برات  زیگفته سورپرا حایرستوران که مس م یرفتیم میداشت حایبودم با مس نیماش  ی تو
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 حا؟؟ی انداختم و گفتم؛مس حای رخ جذاب مس می به ن ینگاه

 نگام کرد  ی وسوال  حایمس گفت؛جانه 

حسه منم االن صدات کردم که   ن یقشنگ تر نیو بگه جانم ا ی صداش کن ی خوندم نوشته بود وقت  یی جا هی کردمو گفتم؛ نگاش 

 فقط جانم گفتنتو بشنوم 

 باشه؟  یدلبازه من  ی گفت؛تودلبر دلربا دویزد لپموکش  ی من لبخند  روبه 

 ( یمن ه ی)ترجمه؛توجان وعشق وزندگی مه ن ی انیژ~انویق ~انویگ  ی گفتم؛باشه توه ن  یکورد   به

 فهمنی نم ویبود که حرف ییبچه ها ه یشب افشیوق ��که  دمی؟نفهمیگفت ی نگام کردو گفت؛چ یسوال

 خوبه؟ ��ی من هی گفتم؛گفتم بهت تو جان و عشقو زندگ دمویخند 

 هاااااا ی زنیقشنگ حرف م ی لیسروه خ ی :خوبه ولگفت

 ؟ یریبگ  اد ی ی دوست دار  یگفتم؛مرس 

دختره کورد گذاشت تو کاسم)و    هیبودم و هستم و بعدسرشو خاروندو گفت؛تاآخرش خدا  ی که نه؟من عاشقه زبان کورد  گفت؛چرا

 (د یخند 

 

 گفتم؛پس خوشبحالت خدا هواتو داشته هااااا  دمو یخند  منم

 

 هوامو داشته  ییییی لیخ گه یمورد د  هی  نیتوا  گفت؛آره

 

 گفته بود  حای که مس  ییبه اون جا مید یرس 
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 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 mim_2001_نستاگرام؛یا جیپ#

 

 111پارت#

 

  م یقشنگ بود داشت  یلیاول که خ یدوطبقه بود طبقه    کیش  اررررری و به سمت اون رستوران مجلل و بس  میشد  ادهیپ نیازماش 

 لحظه  هی گفت؛سروه   حایمس هو یکه  نکه یباالمثل ا ی به سمت طبقه  م یرفتیم

 شده؟  یکردم و گفتم؛جانم؟چ  نگاش 

 و دستاشو گذاشت روچشمم   زه یسورپرا نجاش یا گهیگفت؛د

 باشه  زیذوق گفتم باشه تا باشه سورپرا با

  کردمیاحساس م دم یباال رس  یمن آخرش به سالمت به طبقه   ی ها یو چالغ باز  حا یمس ه یچپک یها  ییباالالبته با راهنما میرفت

 نیداشتم به ا  التمایتوخ️☹نهست یچ  دونستمیروشون ونم رفتی کفشامه که حالته کاغذه و من پام م ر یز یی زایچ هی

 �😂�باشه  ی زیچ یکه احتماال آشغال کردم یفکرم

 3چشاتو بازکن البته باشمارشه من تا ی تونیگفت؛حاال م حایمس

1 

2 

3 

 ین یتو بهتر حایمس  یگفتم؛وا غ یدهنم و با ج  یچشمامو باز کردم دستامو گذاشتم جلو و

 بالبخندگفت؛قابل شمارو نداره که 

کفشم    ریکه ز  ییزای اون چ دمیپله ها پس فهم یرو  ی بود پربود و حت ن یزم ی رو یقرمزو صورت  ی پرپر شده  یگل ها   نیزم ی رو

 �😁�گل بود نه کاغذو آشغال شد یحس م
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 Mنوشته بود یک ین واوSنوشته بود یکی  شیشده بود و داخل دوتا قسمت خال ده یکش foreverپرپرشده عالمت ی گل ها با

 ییییییییییلیبود خ بایز یلیخ

  یعالمه بادکنک رنگ  ه یباکس رو باز کردم که  نیبازکن دره اول نارویا  ایگفت ب  حایاون ور تر هم دوتا باکس بزرگ بود که مس و

 خوبه واقعااااا زیباحال بود چقدر سورپرا یل یخ یییییاومد واااااا رونیو خوشگل از توش ب یرنگ 

  یجعبه   ه یبود دره اون جعبه رو هم باز کردم دوباره  گه ید  کترهیکوچ   ی جعبه  ه ی دومو باز کردم  که توش  ی جعبه  دره 

گردنبند طالتوش   ه ی دم یجعبه رو که باز کردم د نیکه آخر  شدنیم کتریبه نسبت دوباره کوچ یتا جعبه   ه ی و دو گه ید  کتریکوچ

 پرپرشده  ی باگل ها ود بودکه  نوشته ب  foreverهمون  نیبود که ع

شدن و   زیقشنگت من عاشقه سورپرا  یزایسورپرا نیرو بغل کردم و گفتم؛ممنون واقعاااا بابت ا حایورفتم محکم مس پاشدم

تا گردنبدو بندازم   ایچشمک زدبهم گفت؛ب هی دلبرجان و  کنم یکردنم دستشو انداخت دور گردنم و گفت؛خواهش م زیسورپرا

 گردنت  

بودو   ده یکه خودش واسم خر ی رنگ بود و گردنبد  د یسف یگو  ه یبرداشتم از دور گردنم وو گردنبنده خودمو بازکرد که  کمی شالمو

 د یو پشته گردنمو بوس  یمراقبش باش  شهیکن هم یاسارته عشقه منو توعه سع رهیزنج نیانداخت گردنم و گفت؛ا

 که خوب ازش محافظت کنم   دمیگفتم؛قول م   حایمس روبه 

بهش اشاره کرد منو رو   حایکه مس  یز یپشت اون م م یو نشست  میکه شام بخور  می بر ایدستشو گذاشت پشت کمرم و گفت؛ب حایمس

جوجه کباب انتخاب کردبا مخلفات و زنگه   حاهمیانتخاب کردم و مس کیشلیرو کردن من ش  رویبه ز  میو شروع کرد  میبرداشت

که گارسون اومد خودمونو مشغوله   ی به عکس انداختن تا وقت میرفت شروع کرد و ن اومد و سفارشاتو گرفت زدو گارسو زویم ی رو

 م یعکس انداختن کرده بود

 

 

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 mim_2001_نستاگرام؛یا جیپ#



 به رسم خاطرات 

159 
 

 

 112پارت#

 

لحظه هم   کی خوش بود امشب و برام لذت بخش بود که  نقدر یو خنده شروع کردبم به غذا خوردن ا ی آوردن و باشوخ غذاهامونو

بودم و خدارو هزاران بار   ایعشقه دن  نیدوست نداشتم بدون لبخند باشم همش دوست داشتم بخندم و شاد باشم چون کناره بهتر

 کردم یبخاطره بودنش شکر م

 اد یمنتظر موندم دمه در تا ب  رفت که حساب کنه و منم  حیشام مس بعداز

 

بود امشب درکناره   می شب زندگ نیممنونم ازت بهتر  یلیو منو رسوند خونه دمه درگفتم؛عشقم بابت امشب خ میشد  نیماش  سوار

 تو    یها ز یتو با سورپرا

 واقعا جانه جانانم  یلطف کرد  یلیخ

 د یدلبر و گونمو بوس  ناستیاز ا شتریب  اقتتیتو ل ستین یز یکه چ ن یا فستیخانومم وظ کنم یم گفت؛خواهش 

 گفتم؛ممنونم    دمشویمتقابال بوس  منم

 اد یحرف زدنت خوشم م ی از کورد یلی ؟خیکن یخداحافظ ی به کورد شهیکه دستمو گرفت و گفت؛سروه م  نییبرم پا خواستم

 

.خداحافظ و نگهدارت ری)ترجمه؛چشم جانم..شب بخیل و حافظت ب   ^گه   ^کم ...شه وباش. خوا له   انهیچو گ  یگفتم؛بان باخنده

 باشه(

 

 ؟ یگفت ی حاال چ یزنیجوووونم چه ناز حرف م ی گفت؛ا

 

 �😁�خنده گفتم؛فحش بهت دادم با
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 سروه واقعا که مسخره وروشو برگردوند  گفت؛عهههه

 

 کردم بابا مردو قهر؟؟؟  یگفتم؛شوخ

 

 من کجا قهر کردم؟  د یگفت؛ببخش

 

 ی اریکه قهرنو درم ییآدما ی ادا یدار  یول  یقهر نکرده باش  د یگفتم؛شا

 

 ستین نطوریاصالنم ا ری گفت؛نخ

 

 نطوره یگفتم؛ا

 

 ست ین نطور یا گفت؛نوچ

 

   گفتم؛هست

 

 ستیحا؛نیمس

 

 من؛هست
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 ستیحا؛نیمس

 

 هست خببببببب!!!!  یعنیهست  گمیمن؛م

 

   ستین ی گفت؛ول

 

   بره ینم ییکردن با تو راه به جا  گفتم؛بحث

 خداحافظ و نگهدارت باشه__ریواست بگم گفتم که چشم جانم..شب بخ   شویبزار معن اصال

 

 شد یم ی چ یکرد یزد وگفت؛خب دختره خوب از اول ترجمه م  یلبخند 

 

 شو  ادهیخونه پ میبر  ایب حای...مسشد یحتما نم گهیانداختم باالو گفتم؛د ابرومو 

 

 سرم  خته یعالمههههه کاره ناتموم ر ه یفردا برم شرکت  د یممنون با  گفت؛نه

 هم اصرار کردم اما قبول نکردو رفت  گهیباره د  چند 

 کردم...  یاحوال پرس  ه ی خونه و با بق رفتم
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 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 mim_2001_نستاگرام؛یا جیپ#

 

 113پارت#

 

 دلش واست تنگ شده   گفتیاتفاقا امروز م رسونهیکه گفت؛اونم خوبه سالم م دمیو پرس  نیاحوال مع  نیسرش  از

 ادیزنگ بزن بگو واسه فردا ناهار ب  نجا؟خبیا ومدهین گفتم؛چرا

توام    مینگاه کن می و چندتا مزون واسه لباس عروس بر  می نیبب میبر د یچندتا تاالر با ی واسه عروس  میدار  د یکارو خر ی کل  گفت؛فردا

 ؟ یایباهامون م

 دارم انجام بدم   د یچند تا خر  ه یمنم اومدم  د یشا دونمیانشااهلل واال نم ی سالمت گفتم؛به 

 

   ی برام نظر بد  یکه تو هم باش  م یریپس باهم م گفت؛باشه 

 م؟ یساعت چند بر نکهیفقط ا ام یم گفتم؛باشه

 

 ست یباز ن شتر یب11از مزونا گفته که فردا تا یکیچون  گهیصبح خوبه د 10یگفت؛ساعتا

 

 ر ی..شب بخمیکه صبح زودتر آماده ش  گهیپس من برم بخوابم د ؛باشهگفتم 

 

 ر ی:شب توام بخگفت
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 شم  داریکه بخوابم تا فردا ال اقل زود ب  رفتم

 

 رسه یم  ن یاالن مع ی زودتر آماده ش  رون یب ی بر نیبا سرش  یخوایپاشو دخترم تو که م  گفت؛سروهیمامان که م یبا صدا صبح

 ( ��دمیمامان )و دوباره خواب گفتم؛باشه

 شه یداره آماده م  نیسرش  گهیپاشو د ینشد  داریاومدو گفت؛عهههه سروه تو که هنوز ب قه ی چند دق دونم یمامان بعداز نم دوباره 

 مامان  شمیپام گهید قه ی دق  هی گفتم؛ بازهم

 ��بودم  یعجب موجوده خواب دوست دمیدوباره خواب و

  دارشمیتکونم داد که ب  دویو پتو رو از روم کش نم یپاشو بب ی روهههههه تو که هنوز خواباومدو گفت؛س  غی با ج نیسرش  ندفعهیا

 نیشما بر  امیمن نم ؟اصال یکشیپتو رو چرا م ی ا خره یمس  یلیخ نیتخت و گفتم؛اههههه سرش  ینشستم رو  یبابدبخت باالخره

   ادیب  ن یاالنه هاس مع 10پاشو آماده شو ساعت ی ایخوبم م یا یم  یکرد   خودیب ی لیگفت؛خ

و کفش و شلوار   ف یباک دم یپوش  یسبز پسته ا  یمانتو  ه یغرغر و نق زدن رفتم دستو رومو شستم و صبحانه خوردم و آماده شدم  با

  یحوصله    ه گ یبودو د ی از شالم همون رنگ  کهیت ه یزدم که  ره ی ت یرژلب نارنج ه یتوش بود  ی بود همه رنگ  یقی شالمم تلف یمشک

 داشتم باشم   ستدو ی نطوری کردن نداشتم کال هم شیآرا

 دم یپسند ینم ادویز شیآرا

 بازار م یاومدو رفت نیمع
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 ی شهسوار می به قلم: مر#

 mim_2001_نستاگرام؛یا جیپ#

 

 114پارت#

 

 گرفته  نو یکرده که اومده سرش   یچه گناه نیمگه مع نیخاک برسرت سرش  یوااااااااااااا

 کت و کول افتادم اصال مردم ساقط شدم   از

شهر   نیا یو پاساژ تو  د یمرکز خر یییییییهرچ نیاز دسته سرش  میبه سالمت به خونه برس  نیخدا خودت کمک کن من ومع ای

فقط اونا رو به عنوان موارد    یتا شونو فقط انتخاب کرده که اونم چ4  د یهمه مزون و مرکز خر  نیا نیفقط از ب م یبودو گشت

 پررو نکرده از اونجا  فعال   یزیگذاشته کنار وگرنه لباسو چ  دهیزبرگ

 ��بود 3ناهار و حاال ساعت میشدکه  بر  ی و راض نییاومد پا طونیاز خره ش  نیبا هزار خواهش و تمنا از طرف من و مع باالخره

 ی کرد تیمارو اذ  نقدریمگه خدافردارو ازت گرفته که امروز ا  یآخه لعنت  گهید  شکستیپاهام داشت م مردم یم  یاز گشنگ  داشتم

   ست یگشنتون ن گهیدررفته هم د  تون یاز ناهار حاال هم خستگ  نم یا ایگفت؛ب نیروبه منو مع  عیناهار سر بعداز

 م یو باهم آه و ناله هامونو شروع کرد میبه هم انداخت ینگاه نیمع  منو

 که خواهره من زنت شده؟؟؟  یبه درگاه خدا کرد  یت مگه تو  چه گناهبدبخ نه یمع  یبا ناله گفتم؛آخ ن یمع روبه 

واقعا     کنمیفکر م   نیخواهرت دارم به هم ه یاومدم خواستگار یگفت؛سروه از وقت ی با بغضه الک کرد یم  هی مثال داشت گر نیمع

 ره یگ یانتقامو از من م نیا نیکردم که خدا داره با وجود سرش  یکجا چه اشتباه دونمینم

 خندمون گرفته بود  نیو مع من

حوالمون کرد و گفت؛زهرمار حاال من   ی مشت ه یو دوتا پس گردن  اورد یو آخرش طاقت ن  خورد ی داشت حرص م  نیسرش  ی ول

   نمیبب نیپاش  نید ی..کجاشو دنینشونت بدم که خودتون حض کن یا  یبدبخت ه ین؟یبدم؟عهههه حاال شمادوتا بدبخت
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  یو سرمو گذاشتم رو  غمبر یبه پ ریپاهامون شکست به پ مینیبش نجای ا گه ید  کمیبه عجز وناله گفتم:تورو خدا بزار  نیسرش  روبه 

   زیم

 هااااااا ستیدرکار ن   یاستراحت گهیبعداز اون د ی واسه شما ول  گهیساعت د م ین ه یگفت؛باشه  نیسرش 

 ساعتم خوبه  م یبابا همون ن گفتم؛باشه

 غرق خواب شدم   ی ک دم یچشمامو بستم و اصال نفهم زیم  یکه سرمو گذاشکه بودم رو  نیهم

 برداشتم   ز یم ی و سرمو از رو  دارشدمیب یدست  یتکونا با

 قهقه شون به هوارفت  نیو سرش  نیمع

 چه مرگشون بود؟؟؟؟  نا یا واه

 ن؟ یخند یم  یبه چ نیبگ  شه یبهشون گفتم؛واه چتونه م  دنیخند یداشتن م هنوز

 س سروه __س  یاا__گفت؛وا ده یبر ده یبر نیمع

 ااافت و دوباره شروع کردن  ___ااایق

 چش بود مگه؟؟؟  افمیق

 �😳�ابرفرض ااااااااااایو  ی گوش  ی سلف ی درآوردم و رفتم تو مویگوش 

ک  لپم  بود نصفش پا ی پف شده بودن ورژلبم نصفش رو دن یپف کرده که دراثر خواب یدرهم و وحشتناک بود چشما افم یق چقدر

 بنام شال اصال سرم نبود  ی زیشده بود موهام شاخ شده بودن چ

 درب و داغون بود    نقدریا افمیگرفتم که ق یتو خواب کشت   نکهیمثل ا  واه

 آدما شد   هی شب کمی افمی دستمال رژلبه نداشتمو پاک کردم وموهامم درست کردم و شالمم سر کردم حاال ق با

   خنده هاشون بند اومده بود  گه یدوتا د  اون

 به من؟واقعا که براتون متاسفم   نید یخند یم ی واسه چ  تایترب ی اون دوتا گفتم؛ب روبه 

 کردم   د یآب به صورتم زدم و رژلبمو هم تمد  ه ی ها و  یبهداشت سیجام پاشدم و رفتم به سمت سرو از

 ��بهتر شد  افمیق حاال
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 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 mim_2001_نستاگرام؛یا جیپ#

 mar_yam_Novelistکا؛یروب ی صفحه #

 

 115پارت#

 

لباس عروس رزرو کرد واسه روزه    هی خونه  میدادن که بر  تیخانوم رضا نیگشتن وچرخ خوردن باالخره سرش   یبعداز کل  دوباره 

شال رنگ   ه یجفت کفش واسه خودم گرفتم و  ه یخداروشکر منم  د یبود و کفش هم خر گهیروز د 16- 15که  شونیعروس 

دلمو برده بود رفتم   ی لیهم که خ ی مشک دویسف شرتیت  هی بودتازه  بهترو عالف گشتن   یکاری( از ب می )عاااااشقه رنگ صورتیصورت

 گشتن که بهتر بود الاقل  کاریگرفتم...ازعالف و ب حای واسه مس

  نی جونم براتون بگه که جونم دراومد از دست سرش  خالصه

 واردشدم   ینشدم که اون ور تر از خونه پارک شده بود وقت حایمس نیماش   یخسته بودم که اصال متوجه   نقدریاومدم خونه ا ی وقت

 پدرمو درآورد   یییییییییوا نی از دسته سرش  یکردم به نق زدن؛مامانننننننننن وا  شروع

 ؟ یجامعه داد لیبچس تو تحو نمیا

که برگشتم خوردم    نیکه هم اوردم یداشتم شالمو درم  زدمیه غر مکنه همونطوز ک  ی زندگ نیعمر با ا هی  خوادیکه م نیمع چارهیب

به کل دررفت..پس چرا به من   میخستگ   دنشیآخ جووووون با د نجاستیا حایعههههههه مس دمیواه  نگاه کردم د   یز یچ هی به 

 اد؟ یزنگ نزده بود که داره م
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 تو خوشگل؟چه خبر؟  ی چطور گفتم؛سالم

 شم؟؟ینگران م یگ یزنگ زدم؟نم  یهرچ ی چرا جواب نداد تویسروه خانوم گوش  گفت؛سالم 

 ��د یاصال..ببخش دمیصداشو نشن دونمیگفتم؛نم

   

 دلبر  دمتی..بخشگهید یناراحت بش خوادینم گفت؛حاال

 ؟ یاوردی..چرا مارالو باخودت نیذوق گفتم؛حقا که توام مثل خودم رئوف با

 نمش یبب ادیسروه ب  گه یاتفاقا همش م اوردمش یاومدم وگرنه م  یا  گفت؛عجله

 منم دلم واسش تنگ شده   زمیعز گفتم؛

 واسه شام هاااا نی ما دعوت ی فرداشب خونه  رفتیم ادم یداشت   یگفت؛وا  شویشونیپ یرو  د یدست کوب  با

 نم ی بیمارالو فرداشب م  وووووولیگفتم؛واقعا؟؟ا

 

و جون زنگ زده به من و جواب ندادم نگران شده و اومده خونه واومده که شخصا    نجایبره گفت که زود اومده ا خواستیم حایمس

 مارو واسه فرداشب شام دعوت کنه 

 بعداز شام برو  یحقه رفتن ندار رینخ  میما تازه اومد  نمیبب ی بر گفتم؛کجااااا

 باشه و واسه شام موند  ی گ یم عالمه بهونه آوردن و نه گفتن باالخره گفت؛چون تو هی بعداز

 ااااااایپدره دن نیتر ز یعز  یبغلشو گفتم؛خسته نباش  دم یاومد خونه پر باباهم

 ا یدختر دن ن یتر بایز  گفت؛ممنونم

 هاااا گرن یم ل یرو تحو گهیو مامان گفت؛به به پدرو دختر چقدر همد   دنیخند  همه

 ن ینجوریهم شهیپدرو دختر هم گه ید گفتم؛بله 

 کرد  د ییپدرهم حرفمو تا و



 به رسم خاطرات 

168 
 

 مشغول حرف بودن و گرم صحبت شده بودن واسه خودشون  حای و مس  نیومع بابا

 

 

 

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 mim_2001_نستاگرا؛یا جیپ#

 mar_yam_Novelistکا؛یصفحه روب#

 

 116پارت#

 

   م یبود نایا حایمس ی مهمونه خونه  امشب

و    یو کفش مشک  فیست ک هی دمپا چاک و  یشلوار مشک ه یو  دمیپوش   یمجلس  ی  رهیسبز ت یمانتو  هی آماده شدن بودم  درحال

 کردم   مه ینصفه و ن شیآرا  هی که مدل دار بستمش و  یسبزو مشک  هی روسر ه ی سبز و 

 و خط چشم و رژگونه زدم    ملیر ه ی ی رژلب)طبق معمول(صورت هی

 

 ؟؟؟ یست یرفتم عههههههه بابا هنوز آماده نشده بود گفتم بابااااااا چرا حاضر ن رونیبرداشتمو از اتاق ب مویو گوش   فیک ساعتو

 

 دخترم    گهید شمیحاضر م رمیم باباگفت؛االن
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 گفتم و گفتم؛زودتر لطفاااااا  یا باشه

 

 شد یو اونم خداروشکر داشت آماده م  نیتو اتاق سرش   رفتم

 مامان گشتم نبود کوش پس؟ دنبال

 ��گرده یم  یچ دونم یمامان  خم شده تو کمده لباساو داره دنبال نم  دمیتواتاق د  رفتم

 ️☹؟ گم شه شیا له یوس   یمرتب ن یمامان به ا  شهیآخه مگه م  گشتیم یدنبال چ  داشت

 

 ؟؟؟ یگردیم  یدنبال چ ی دار  گفتم؛مامان

 

 دمش یکه تازه خر  ؟؟همونید یمنو ند  هیمشک  ه یسروه مادر تو روسر یهمون داخل کمد گفت؛وا  از

 

 کجاس  دونمینم  مامان  نه( �😁😁�سه حالتو داشتم نیهم قای دق)�🧐🤔�گفتم؛امممممم

 

 ؟یبلد باش  نویکه ا ی بلد بود دمیازت پرس  ی زیتاحاال چ ی گفت؛توک

 

 ره ید  گهیمامان زودباش آماده شو د  گفتم؛عه

 

 کردم    داش یمامان گفت؛آهان پ هوی

 

 گفتم   ی خداروشکر رلبیز
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 خواهشاااااا زودتر آماده شو گفتم؛مامان

 

 امی تو برو منم االن م گفت؛باشه 

 

 م ی حرکت کرد نا یا حایمس ی و به سمت خونه   میشد  نیباالخره آماده شدن و سوار ماش  قهیچنددق بعداز

 ه ی هم خانومه خوب یلیو خ نه یریش  حا یمادره مس اسمه

بوده فکر کنم   سیپل ی عل ،،،،حاجیحاج  گنیهست که همه بهش م ی ماراله و اسمه پدرش هم عل   ن یدونیخواهرشم که م اسمه

  ی مغازه  ه یاونو دوستش   یبا زن نشسته شده در اصل البته شراکت   یی جورا ه ی  و  شده بازنشسته االن  و  �🤔�سرهنگ بوده 

 زنه یم ی سر هی اوقات هم اونجا  ی زدن وگاه یفرش فروش 

 

خون گرم و   یهم خونواده   ی لیاومدم خونشون و خ یو دوبلکسه...چند بار ی ا ی به چه بزرگ ییالی و ی طبقه  ک ی هی  خونشون

 هستن   یمهمون نواز 

 

 

   سادنیاومدن استقبالمون ودمه دروا یهمگ  م یکه شد  اطی...وارد حمیشد  اده یدره خونشون و پ مید یرس 

تشکر   یبهش دادم و کل  شرتوی ت شب یبود..د دهیبودمو پوش   ده یواسش خر روز ی که د  ویشرتیاون ت حایجانم مس یوااااااا

 ️❤️❤️❤د کر

 

 یبود عاشقش بودم بس  یو مهربون ز یمرده عز یحاج عل یلیخ  د یهم سرمو بوس  یکردم و حاج عل یهمه احوال پرس  با

 

هم گرمه حرف زدن   ن یریو مامان و مامان ش   نطوریهم هم انیو آقا می گرم حرف زدن شد  نیو منو مارال و سرش  مینشست یهمگ 

 بودن 
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 ن؟؟؟ یاوردین نویگفت؛چرا آقا مع  یحاج هوی که 

 

 خدمتتون   ادیبعد م هی انشااهلل سر ادیاما مهمون داشتن و نشدکه ب ادیدوست داشت ب ی لیگفت؛خ نیسرش 

 قدمش سره چشم  ن یآقا مع  زهیگفت؛عز یحاج

 

 یبال حاج ی گفت؛چشمتون ب نیسرش 

   

 نیاتاقه من تا لباساتونو عوض کن  می بر نیایگفت؛ب مارال

 

 

 

 

 

 ی شهسوار_میمر_به قلم#

 mim_2001_نستاگرامیا_جیپ#

 

 117پارت#

 

رفت منم درحال عوض کردن لباس   رونیزنگ خورد و از اتاق ب شیلباسشو عوض کرد گوش  نکهیبعداز ا نیاتاق و سرش  ی تو  میرفت

 بودم  
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 که پام بو  خوب بود    یو شلوارمم همون    دمیسه ربع بود پوش  ناش یکه آست  د یسف زه یشوم  هی

 د ییدر زد گفتم؛بفرما  یکی دم ید هوی

 شدو مارال اومد داخل  درباز

   

 نباشم ؟مزاحمیتو عوض کرد  گفت؛لباسه

 

 که اتاقه خودته  ه یچه حرف ن یا زمیگفتم؛عز بالبخند 

 گفت یبگه اما نم ویز یچ خواستیمارال انگار که م ی  افهیبود ق یجور  هی

  د یقشنگ فهم شد یاز حرکاتش م  نویا کرد یدست دست م همش

 بهت بگم  ی زیچ ه ی  خوامیاومد کنارم نشست و دستمو گرفت تو دستاش و گفت؛سروه م قه ی چند دق بعداز

 

 افتاده؟  یشده؟اتفاق ی زیگفتم؛چ یبانگران

 

   فتاده ین  ی نگران نشو نه اتفاق گفت؛نه

 مکث کرد   ه ی....و  فقط 

 

   شدمیجون به لب م داشتم

 

 به تو بدهکارم   یعذر خواه ه یمن  نکه یگفت؛فقط ا دوباره 
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 تعجب گفتم؛به چه علت؟؟  با

 

ال اون موضوع و  هستم و از ک  حای و نگفتم بهت که خواهره مس سمیکه اومدم به دروغ به تو گفتم که من داستان نو  نیگفت؛هم

 منظورمه 

 نسبت به من احتماال عوض شده   دگاهتیشدم ود تیباعث ناراحت دونمیم

 

 وقته اون موضوعو فراموش کردم   ی لیحرفا رو نزن توروخدا مارال جان من خ نیا گفتم؛نه 

 نسبت به تو عوض نشده بود که حاال عوض شه   دگاهمیمن همون موقعم د  نکهیوا

 

 

 دونم یشدم م تیدم واقعا باعثه ناراحتکردوگفت؛من شرمن بغلم

 

 که بخوام تورو ببخشم   ینکرد ی.تو اصال کار یبراش خودتو ناراحت کن  یکه بخوا   ستین یمهم زه یاصال چ نیا زم یعز گفتم؛نه 

 

 کمک الزم نداره مادرجون   نمیبب می بر ایگفتم؛حاالهم ب دمو یگونشو بوس  و

 

 کاش همه مثل تو خوب باشن  یخوب  یلی نگاهه قدرشناسانه کردوگفت؛سروه تو خ به

 

 از خودته جانه دلم یگفتم؛خوب
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 م یو کمک مادرجون کرد  نییپا میرفت  وباهم

 دونمی نم کنمیمن اشتباه م دمیشا️☹سگرفت کم یمادرجون  کردم یچرا احساس م دونمینم

 

واقعا   کردیم  تمینگاهه مادرجون اذ هینیبه خوردن غذا...همش سنگ  میو شروع کرد   زهیسره م می نشست یشام شدو همگ  وقت

 یی رایپذ  ی شکر گفتمو تشکرکردم و رفتم نشستم تو ی اله عی هنوز که چند لقمه نخورده بودم سر نیبخاطره هم

 

 از سره شام؟  یاومد کنارم نشست و گفت؛سروه چرا زود پاشد  حایمس

 

 خوردم امروز  ادیهله هوله ز گفتم؛اشتهانداشتم

 

 فتاده؟ ی ن ی ا گهیباشم اتفاقه د  گفت؛مطمئن

 

 افتاده باشه مثال  یچه اتفاق  گفتم؛نه 

 

 باشه  گفت؛خب

 

 و    ییظرفشو نیماش  ی سفره رو جمع کردم و ظرفا رو گذاشتن تو نیبا مارال و سرش  رفتم

و    میرفت  رون ی همه جا از آشپزخونه ب ه ی زیاز تم داکردنیپ نانیبعداز اطم و منو مارالم   رونیرفتن ب نیو مامان وسرش   مادرجون

 ........ هیبق شیپ مینشست

 صدازد  حارویو مس زهی بر ییرفت که چا  مادرجون

 ...ییراینداشت به داخل پذ  د ید ی لی..آشپزخونشون  پشت پله ها بود و خارمیاز باال ب مو یرفتم گوش  منم
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 دم یاسمه سروه رو شن ومدم یکه داستم م  نیح نیآوردم وهم مویگوش 

فرق    یلیبا ما خ نشیاون اهل سنته و د  م یما مسلمون  ستیمان ی دختره وصله  نیا حا یکردم که مادرجون گفت؛مس  زی ت گوشامو

 ر یدختر مسلمون بگ  ه ی برو  نیداره.بزار ازهم جداش 

 

حرف ناراحت شدم و نه تنها به خودم و   ن یاز ا چشمام حلقه بست واقعا ی کردم اشک تو دم؟بغضیشن ی ؟؟؟؟چییییییییییییییچ

 بود   نیجملش برام سنگ  ی لیشده بود خ نی توه نمم یبلکه به د تمیشخص

 به حرف اومد  حا یاز افتادنم دستمو به نرده ها گرفتم که همون موقع مس ی ریجلوگ یبرا

 

چون دوسش دارم   کردمیمن باهاش ازدواج م بودبازمیهم م  یهود یاگه سروه  ی آخه حت ی زنیم ه یچه حرف نیگفت؛مادر ا حایمس

 د یکنیکه شما هافکر م  هی زیاز اون چ شتری منو سروه ب  نهیچون عشقه ب  ینکن نظره منو عوض کن  یوعاشقشم پس مامان توام سع 

 

 سرم  ی تو  شد یم دهیمادرجون مثل پتک کوب ی خوشحال شدم اما حرفا حایمس  یحرفا از

 

   می بود دهیحرفه ممکنه ماتازه به هم رس  ن یمحال تر  نیفته؟؟ایب ییجدا حیو منو مس ن یکه ب خواد ی م یعنی
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 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 mim_2001_نستاگرام؛یا جیپ#

 

 118پارت#

 

 بحثشونو گوش ندادم    گه یو د نییپله ها اومدم پا از

 

 شد ینگاهش حس م ه ینیو سره سفره هم همش سنگ  کنه ینگام م  یجور  ه یچرا مادرجون چرا  گمی احواالتم م ی زده شد تو گند 

 

 ممکن بود   ریغ نی و ا م یداشتم زودتر بر دوست

 هست  میدرد ه ی که من   بردنیم  یهمه پ می به بابا که بر گفتم یمن م  اگه

 �😔😔�شد؟؟؟یاما مگه م ارمیخودم ن  یکردم به رو  یسع

 

 رون یآماده شدم و از اتاق اومدم ب هی وقت رفتن شد زودتر از بق باالخره

   

 نیگفت؛عروسه گلم تو بش  یعل حاج

 

 مادرجون   یاز دسته نگاها شمیاونوقت دق مرگ م  نجایا نمیمونده بش  نمیدلم گفتم هم  تو

 کنه  ر یمادرجون به خ ن یآخره عاقبته منو با ا خدا



 به رسم خاطرات 

177 
 

 

 فردا کالس دارم ترم تابستونه ورداشتم  ی لبخند گفتم؛ممنونم حاج با

 

 دانشگاه  برتت یم  حیبمون مس نجایاصال ا ا یفردا رو کالس نرو  ه یدخترم حاال  یباش  گفت؛موفق 

 

 خب؟ ه یاشکالش چ ن یام اصرار کردن مارال گفت؛آره بش ه یبق

 

 بمون خب  زم یگفت؛آره عز  مادرجونم

😐😐😐 

 

   شمیمزاحمتون م  امیدوباره م   ادهیوقت ز گفتم؛ممنونم 

 

 ��دست از سرم برداشتن باالخره

 

 

بودم واسم   دهی که شن یی گلوم حرفا ی کرده بود تو ر یگ ی گفتمو رفتم تواتاقم که مثال بخوابم اما بد بغض  ریخونه شب بخ مید یرس  تا

  هی حیمس یک یو   عهیش  یکی نه یم؟دی خدا نبود ی مگه ماهمه بنده ها گرفتیم  رادیا نم یبه من و د یگرون تموم شده بود به چه حق

مامانو بابا واسه منم   انه یداره جر قا یم؟؟؟دقیکرده بود  یمن اهل سنت مگه ماچه گناه مثل  یکیو   یهود ی  یکیاهل حق  یکی

 نکه یمثل ا  ادیم شیپ

  ��حاال منم مثل اونا دنیمامان و بابا بهم رس  یو سخت   یبابا و با بدبخت نه یاون دوران و اون زمان مشکل داشتن با د اوناهم

 یییییی هع
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من بدون شک   فته ی ب ییما جدا  نهیاگه ب حیمنو مس ییاونم جدا دمیترس یناراحت بودم و م  زیچ  ه ی اعصابم داغون بودفقط از  

   امهی کله دن حایو آخه مس  رمیمیم

 

 غلط باشه و...  ی نطوریون طرزه فکرش امادرج  کردمی مادرجون منو ترسونده بود واقعا که فکر نم  یحرفا بدجور

 

 

 استرس   ایدن  هی گذشت و من موندم و   اش یاون شب با سخت خالصه

 

😔😔😔😔😔😔 

 

 

 

 

 

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 mim_2001_نستاگرام؛یا جیپ#
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حرفا بنده وا بده نبودم و غلط بکنم از   نی وسربزن و از ا ا یکه ب زدن یبه من زنگ م ی و هرچ گذرهیم  ییهفته از اون شب کذا کی

 برم سربزنم   نکه یخونشون بگذرم چه برسه به ا ه یلومتریک10

 �😂😂�المصب بد منو ترسونده بود مادرجون

 

   شهیهم م یداشت ی و قدم زن یو پارک و رستوران و شهرباز  یو کافه گرد  یو پاساژ گرد  میرفتیم رون یب حایمنو مس  هرروز

پولک داشت   نش یس  یبلند که رو  ی و نقره ا  یلباس شب مشک ه یبود و من  ن یومع  نیسرش  هیعروس  گهیروز د10هفته   هیوداحد 

 بود   کیش  یلیدرکل مدله لباس ساده اما خ 

   دمیپوش یو شالم که نم  دمیلباسم خر رهیهم واسه ز یجفت کفشه نقره ا هی

 ام بخرم  گهیدست د ه ی  خوامیم ی دارم ول ادیگفت کت و شلوار ز  حمیمس

 وشلوار     شرت،،کتیداشت عطر،،کراوات،،ساعت،،،ت ز یاز همه چ ونیکلکس  گفتیم راست

 ��تموم بود عشقه من  ی چ همه

 بود  یبود واقعا عال  کیش  ی لیگرفت که خ  یکت و شلوار مشک  هی

 که ست شه زد یهم م  یمشک یون یکراوات پاپ ه ینداشت  حرف

 

اما من چون   ستن ین ادیواحدام ز یلی کردم هاااا ترم تابستونه گرفتم درسته خ یچه غلط  و کوفته از دانشگاه اومدم من خسته

 و وقت هم نداشتم   شدمی همش خسته م نیسرش  هیبازار چه واسه مراسمه عقده  خودم چه عروس  رفتمیهرروز م

 نگرفته بودم   شگاهیبود و من هنوز نوبته آرا نیسرش  هیعروس  گهید ی هفته  کیاز   کمتر

رواز هم   حایکنه و منو مس ی و ترس که نکنه مادرجون بخواد کار ینگران ه یبود   می زیچ هی روزا خوشحال بودم اما از ته دل  نیا 

 دور کنه... 
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 بودن   حاخونمونیمارال  و مس دمیبرگشتم خونه د ی وقت

 م ید یدماهه شمارو   یتو؟چه عجب ما رو  ی خوب یذوق گفتم؛سالم مارال جان چطور  با

 

 ی سربزن ی ایتو...خب آخه تو با داداش نم ی فدا ی گفت؛سالم زن سروه جونم مرس  مارال

 

 ی گله کن   یدار  گفتم؛حق

 خودت ببخش عشقم ه ی.توبه بزرگاکالس یبازارم  ایواقعا من سرم شلوغه صبح تاشب  ی ول

 

 ممنونم  ی گفت؛اهم اهم منم خوبم مرس  حایمس

 

😂😂😂 

 کنم   یاحوال پرس  حایرفت با مس  ادمیاصال  مسخره

 تو عشقه من؟ یخوب  ��رفت  ادم ی د یگفتم؛عهههه ببخش  حایخنده روبه مس با

 

   ��می زدیباهم حرف م میساعت نبودداشت ه یما کال   حاال

 ��گفت؛شکر 

 

 ��که شکر  گفتم؛شکرا

 واطراف نبود تو آشپزخونه به مامان سالم کردم مشغوله غذا درست کردن بود و اصال حواسش به دور    رفتم

 ی د ینکنه دختر تو آخر منو سکته م  کارتیسروه خدا بگم چ ی گفت؛وا دو یکش یبلند  ییییینیکردم که ه پخش
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 گفتم؛خدانکنه مامان  باخنده

 

 ستش یکه ن نمیدوتا بنده خدا سرش  نیا نیبش  ایلباساتاعوض کن ب  گفت؛برو

 

 من رفتم لباسامو عوض کنم  گفتم؛باشه

 

 رفتم تا لباسامو عوض کنم  و

 

 

 

 

 ی شهسوار م یبه قلم؛مر#

 mim_2001_نستاگرام؛یا جیپ#
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 اومد داخل گفتم؛جونم؟؟؟  حای مس دم یکه در زدن گفتم بفرما که د کردم یعوض کردم و داشتم موهامو شونه م لباسامو

 

 کارت دارم  نیبش  ایلحظه لطفا ب ه ی  گفت؛سروه
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 کردم  ی استرس رفتم کنارش نشستم غالب ته با

 

 شده؟؟  ی زی..چ..چیچ  حایتته پته گفتم؛م...م..مس با

 

 نشده  یز ینترس سروه چ گفت؛نه

 

 کردم و گفتم:خب بگو جون به لب شدم یپوووف 

 

توکه   گردمی و دوروزه برم   تیاموربرم م د یحاالهم فردا با گردمیودوزه برم  تیمامور رمیبار م هی دلبر من هر چند وقت  ن یگفت؛بب

 با رفتنم؟؟  یندار یمشکل

 

خبر از خودت   یهم منو ب قه یدق هی  شهی هااااا دلم واست تنگ م  ی فقط زود برگرد حایمس  یدلم برو به سالمت ول  زه یعز گفتم؛نه 

 هاااا ینزار

 

کرد هر چند    شهیاما چه م شهیتنگ م یلیخبر بزارم فدات شم منم بخدا دلم واست خ ی جونم که تورو ب شهیو گفت؛مگه م د یخند 

 قرارداد و امضا کنم  ه یو   تیبرم مامور  د یبار من با هی وقت 

 

 حاال؟کدوم شهر؟  ی بر ی خوای کجا م  یو برگرد  یبه سالمت بر  گفتم؛باشه

 

 ��ارم یب ی واست سوغات ی.چرمیم  اصفهان️❤ی گفت؛مرس 
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 ه ی برام کاف ی و برگرد ی تووسالم وسالمت بر نکه یگفتم؛هم

 

 که؟؟  ارم ین یاماواسه خانومم سوغات ام یسالم و سالمت ب شهیآخه نم گفت؛نه

 

بهتره با   یار یب ی خواینخواستم ازت..حاال توکه م یز یهاااا وگرنه من که چ یکن یاصرار م ی خودت دار حا یمس نیخنده گفتم؛بب با

 بهتره  ی نطور یباشه بنظره من ا زیو انتخاب خودت سورپرا قه یسل

 

 ی زیخنده گفت؛قربونه تو برم که عاشقه سورپرا با

 

 کنه یکلمونو م  ادیکه مارال تنهاس االن م م یبر ای...بگفتم؛خدانکنه

 

 ان یب حاهمیمس ی قرار شد که واسه شام خانواده   نوییپا م یرفت باهم

 ��بامن مهربون شده بود خدارحم کنه  ی لیخ و مادرجون هم اومدن و مادرجون  یحاج
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 یشهسوار_میمر _قلم_به# 

 mim_2001_نستاگرامیا_جیپ#

 

 121پارت#

 

  رو یصلوات نذر کردم و دعا کردم که به خ  نقدر یبرگشت خداروشکر ا یاون شب رفت به اصفهانو بعداز دوروز دلتنگ  یفردا  حایمس

و چند تا الک   ی شال گلبه هی �😂�عالمه هم گز  هی ادکلن گرفته و  هی از اونجا برام  حایسالمت بره و برگرده که حد نداشت...مس

 ره؟؟؟ یبگ  یچطوروقت کرده بره سوغات  د یسفرش طول نکش  شتریکال دوروز ب نیا(...�😘�که من عاشقه الکم  دونه یخوشرنگ)م

 

 

 

 شد یمراسم شروع م6یچون ساعتا شگاهیآرا رفتم ی ر من مظه1امااااااااا امروز از ساعتت  و

  ونشینیهم ش  یلیو خ خورد یم سه یموهام ر  یبسته درست کرد که رو  ونینینباشه موهامو ش  ظ یغل  شمیکه آرا شگره یبه آرا گفتم 

بود   یزده بود و رژلبمم زرشک ی کمرنگ نقره ا ی لیخ ی  هیسا ه ی شممیبود که گفته بودم آرا یهمون مدل  قای خوشگل بود دق

 بود  ی و نقره ا  یالکمم زرشک

دمه در    حایاومدم مس رون یب شگاهیو مدل موهام پولو حساب کردم و تشکر کردم و از آرا شیبودم از آرا  یراض ه یراض درکل 

کههههه دلبره    یشد نازتر  ی شدو اومد درو برام باز کردو گفت؛ناز بود اده یپ نیاز ماش  حایمس رون یرفتم ب ی منتظرم بود وقت

 �😍😍�دلربا

 

 ��عشقه من  یگفتم؛مرس 

 

 آهنگ بودم  نیپخش شد عاشقه ا یانیهند  الیاز دان یکه آهنگه دختره خجالت شدنی داشتن رد م نطوریآهنگاهم
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جاذبه داره خنده  /اتیمن خودشم/قشنگه سادگ ی خوایعاشق م ی  وونهی د ه یشهر/تو  یقدم قدم توکوچه ها ام یم دنبالت

 گمی م  م؟یک  یگ یچشامو م  یبند ی انگار باراوله/م رم یگ یهنوز دستاتوم/ادیچشات بس که به صورتت م  کنه یم میهات/عصب

   ی جذاب لعنت ی لب کارون منو تو/دختره خجالت  میبر  بزنشمال  الی خی تو/پس ب  یچالوس مو  یتو جاده  یعشقمه/خزره چشا

 تب عشقمونو تابستون ندارهههه//می/عاشقو معشوق هم میمثل قد  بازم/ارهیمثله تورو ب  ایعمرا اگه دن

 تب عشقمونو تابستون نداره  /میعاشق و معشوق هم میبازم مثل قد /ارهیمثل تورو ب ایعمرا اگه دن  یجذاب لعنت  یخجالت  دختر

  وونهیمنم مثل تو د دونه ی  یکی یی تو/یخند یم ی نجوریکه ا  یدلم وقت  دهیرد م /یکارکرد یخبرداره چ/ستیدست خودم ن  گهید

 بدونههههههه ای دادبزنم عشقمونو دن  خوامیم/

تب  /میعاشق و معشوق هم/میبازم مثل قد /ارههههیمثل تورو ب ایعمرا اگه دن یجذاب لعنت  یروبه من گفت؛دخترخجالت حا یمس و

 عشقمونو تابستون ندارههههه..........

 

 م یکه همه بودن رفت   یمتو به سمت داخل قس میشد  ادهیدره تاالر و پ مید یرس 

 

 

 

 

 

 

   یشهسوار_میمر_قلم_به#

 mim_2001_نستاگرامیا_جیپ#

 

 122پارت#
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   می کرده بود ر ید  کمیما نکه یباهم مثل ا دنیرقصیبودن و راشتن م ساده یچقدر عاشقونه کنار هم وا ن یو مع نیکه سرش   یوا

 حای و رفتم سمتشون با مس نایمامان ا  شیگذاشتم پ لمویوسا

مثل کوه   نی اول و آخر سرش  ومد یم شیواسم پ ی مشکل ای کردم یم  ریگ  ییبود هر وقت جا ایخواهره دن نیبهتر نیکه سرش  یوااااااا

کرد   دادیسرزنش کردنم و داد و ب  یبجا شدمیمرتکب م یبه جا و به موقع بود هر وقت اشتباه  حاتاش ینص شهیپشتم بود هم

   کرد یم حتم ینص

 

 ️❤️❤️❤ر جواه شه یم فته ی خواهر نقطش ب گنیکه راسته م حقا

 

که بغضم بکشنه و گند بزنه   خواستمیکردم وبغض کرده بودم اما نم   یخوشبخت یجواهر بود برام براشون آرزو  هی مثل  نیسرش 

 ه یمثل بق دن یزدم و شروع کردم به رقص ی لبخنده مصنوع ه یقورت دادم و    یبغضمو با بدبخت ن یبخاطره هم مونیشاد ی تو

 

دستمو   نی هم جزشون بود حای چند تا آهنگ که پخش شد نوبت به رقص دونفره بود همه زوجا اون وسط رفتن منو مس بعداز

دستشو گذاشت دور     ی کیدستمو گرفت و اون   هی شونش اونم  یدستمو هم گذاشتم رو   یکیو واون   حایدست مس  یگذاشتم تو 

و انگار  م یهم غرق شده بود ینگاها یکس اون وسط نبود چون تو  چیه  حایانگار که بجز گنو مس دنیبه رقص میدکمرم شروع کر 

 .... میکه چقدر عاشقه هم  میفهموند  ی با نگاهامون به هم م  میکه داشت

 

 خانواده    یو من تنها موندم تو   یخوش  رو یسرشن هم گذشت به خ هیعروس  شب

  می کن یک ی و یکه عقده عروس  میما بود البته قرار گذاشت  هی عروس  گهیچون چند وقت د رونیب می رفتیم  حایهر روز با مس البته

 �😁😁�ما اومدن یمراسما  نقدریبهتر بود مردم خسته شدن ا ی نطوریا

 

 م یو به هم محرم شده بود  م یخونده بود تیمحرم ی  غهیص هی  یروزه نامزد  همون
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و خدارو شکر فکرکنم نظره مادرجون درمورد من عوض شده بود و   م یو جور شده بود ی میباهم صم یل یخ حایمس ی و خانواده  من

  یلیرو خ حا یدارم حتما خدا مس یعروسه گل نیخدارو شکر که همچ گفت یاز سرش افتاده بود و همش م ییفکره حدا  گهید

 �😊�کرده   بشینص  و  یدختره پاکدامن و خوب  نیدوست داره که خدا همچ

 

ها وراه ارتباط ما با خدا فرق داره وگرنه همه   نیوفقط د مییخدا نیا  یماهمه بنده ها نکهیبرد به ا ی که مادرجون پ خداروشکر

 م یاون ی وبنده  م یمون اول و آخرخدارودار

 

مونده بود به   گه یدوماه د م یواسه اون روز تاالر رزرو کرد م یرفت یکه روزه تولده من بشه روزه عروس   میقرار گذاشت حای مس منو

آماده باشه   یکه تا اون موقع همه چ   میدادیانجام م واش ی  واش یکارامونو  میاالن داشت ن یخب ما از هم یدوماه ول  قای تولده من دق

 سه چهار شهرک   د یشا نایاز مامان ا  م یدور نبود ی لیسوم آپارتمان بود خ یطبقه   که طبقه خونه داشت   ه ی حایمس
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  م یو بر ارنی که زودتر ب  میو سفارش داد م یخواستی م یی رو که رنگ ها  زایجور چ نیخواب ومبل و ا  سیفرش وسرو واش ی واش ی

 خونمون   ی تو  مشونینیبچ

 

 خونه حرف نداشت   ونیدکوراس  دمانیواسه چ  قشیداشت پس مطمئنن سل  نیزاید یکه خودش شرکت طراح حایمس

 

آخرا چون   نی که ترم تابستونم تموم شده بودن و منو به غلط کردن انداخته بودن ا  شد یم یدوهفته ا   هی خداروشکر  گه ید دانشگاه

 واقعا چه برسه به کالس رفتن   دمیرس ینم ی کار  چیبه ه

 

 

 م یو وقته سر خاروندن ندار می هست ی عروس  ی کارا ره یروزا درگ نیا ی تو  حیجون و دلم براتون بگه که منو مس خالصه
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برامون و   ارنیکه ب  می نداشتن و سفارش داده بود مویخواستی که م یفعال آماده نبودو اون رنگ   یناهار خور زیوفرش و)البته م مبل

شکل   نی تر با یو ز  نیبه بهتر حا یو مس  می برد زو یخورده ر  لیوسا  هیاطالع بدن بهمون(بق  د یقرار شد که هروقت سفارشمون رس 

 یحرفه ا  نیزاید  نیو نگاه کنه به ا نه یبش کرد یاصال آدم عشق م نش یزاید داشتبود حرف ن یعال یییییی لیخ دشونیچ

 

 

  یاتفاق  ه یبرو برگرد  یپشت بندش ب  زدی دلم شور م  ی نطوریهروقت ا  دادیو گواه بد م زد یبود که بدجور دلم شور م یروز  دوسه 

  یصدقه دادم،،قرآن خوندم،، نماز خوندم،،دعاکردم برا فتهین  یواسه کس  ینکرده اتفاق یکه خدا ترسونه ی منو م نیو هم فتاد یم

 شستنیدله المصب انگار توش داشتن رخت م  نینداشت ا یا  دهیفا چیاما ه ارمیآرامشمو بدست ب نکهیا

 

حرف بزنم تهش به   ی اگه با کس کردمیچون احساس م زدمیهم حرف نم ی با کس  یدل شوره رو مخم بود که حت  نیا نقدریا

حداقل برام بهتر   ینطور یچون ا کردم یم  یبا همه دور  یازهم صحبت  حایترج پس ��شناختمیحالمو خوب م ن یا شهیدعواختم م

 کم باهاش حرف زدم    یلیدوسه روزه و خ  نیهم نرفتم ا رونیب حا یبا مس گه ید  یبودحت

 اومده؟  شیپ  یکه سروه مشکل د یپرس  ازم

 چند روزه  ن یسردرد دارم ا  کمی..فقط یگفتم؛نه چه مشکل که 

 دکتر  می دنبالت که بر امیشو م  ؟آماده ی چ ی گفت؛سردرد برا نگران

 

 . ؟یدکتر واسه چ  شهیاستراحت حل م کم یسردرده سادس که با  ه ی حا یصدامو شاد کردم و گفتم؛عه مس کمی

 ست یحالت خوب ن کنم یاحساس م گفت؛آخه

 

 گه یخوبم د یعن یخوبم  گمیآخه قربونت برم؟م ه یواسه چ تیگفتم؛نگران
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 بگم  یحضور  خوامیدارم باهات م  یکار  هیخونتون   امیشب م یراست یخدارو شکر که خوب گفت؛باشه 

 

 ار یرو هم ب هی باشه منتظرتم بق یاومد  گفتم؛خوش 

 

 مهمونن  نایرفتن خونه عموم ا ه یشم بق گفت؛فدات

 

 منتظرتم  زم یعز گفتم؛باشه

 

 نمتیبیبرم دلربا م گفت؛قربونت

 

 نمت یبیگفتم؛م

 

 

 شد؟؟؟ی و از پشت تلفن نم گفت یم ی حضور  د یبگه که با خواستی م  یداشت؟چ  کارمیچ یعنی

 

 

 

 

 

 



 به رسم خاطرات 

191 
 

   یشهسوار_میمر_قلم_به#

 mim_2001_نستاگرامیا_جیپ#

 

 125پارت#

 

  دونستمیبگه نم ی چ خوادیم حایمس  نکه یمن زهر ماربود نه شام چون از استرس ا ی اما برا میاومد خونه و شام خورد حایمس

 و گپ زدن با خانواده  وه یوم یی باالخره بعداز خوردن شام و چا شدمیو داشتم جون به لب م کارکنمیچ

 

 اتاق   ی تو  میبر ایلحظه ب هی لطف کردو گفت؛سروه  حایمس 

 

 بگه  خواد یم ی چ نمیرفتم تواتاق که بب حا یو لرزان با مس تزسان

 دکتر   می بر ایب یحال  ی ب یل یو خ  دهیقشنگ معلومه رنگ و روت پر ستیتو اصال حالت خوب ن  گفت؛سروه

 

 ؟؟ یبگ  یخواستی م ی چ نمیبخدا خوبم تو حرفتو بزن بگو بب حایمس گفتم؛نه 

 

  8بگم بهت که من فرداشب ساعت  خواستمیفتن؟مدکتر ر  هی آخه واسه  ی کنیو گفت؛ازدسته تو سروه چرا لج م د یکش  یپووووف

 گفتم بهت بگم  زد یمهم واسه  تیمامور  ه ی رم یدارم م

 

 خدانه امکان نداره  ایکه دستمو گذاشتم روسرم و گفتم؛ ی حرف شوکه شدم طور نیا دنیشن از

 

 تو؟؟؟  ی امکان نداره؟سروه خوب ی با تعجب گفت؛چ حایمس
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 تیمامور نیبه ا ی بر  زارمیگفتم؛نم

 

 بخدا  گردم یو برم  رمیدوروزه م ؟؟من یگ یم ی چ نمیبرم آخه؟درست حرف بزن بب  ی زارینم ؟چرا یچ یعن یگفت؛

 

جمله رو با عجز و ناله   ی  ه یسفر نرو بق  نیبه ا کنم یبارو نرو التماست م ه ی  نیازت؟فقط هم کنمیم  ؟؟خواهش ینر شهیگفتم؛نم

   نه یخرابه واسه خاطره هم ی نیبی اگه حالمم م زنهیشور م هی گفتم؛من دلم چند وقت

 

اگه   هیقرارداده مهم ی لیقرار داد خ نیحرفا بخدا ا نیهمش خرافاته ا  یزنیم  هی جه حرف ن یکردو گفت؛آخه سروه جانم ا  اومدبغلم

 سره راهم  ارینه ن کنم یخواهش م نرم سروه   تونمینم خورهی معادالت بهم م ی نرم همه 

 

 بد به دلم افتاده حرفموبفهم حایگفتم؛مس  ه یگرفت با گر   میگر

 

گفت؛حاالهم   دو یموهامو بوس  ی و رو یحساس  ی لیخ گه یتو د گردم یو زود برم رم یم  ستین یچیاون دلت برم بخدا ه گفت؛قربونه 

 ی ایدرب  یبهت زنگ بزنم که از نگران کسرهی دمیم  ؟؟قولیمنو بدرقه کن ی خوایم  ینطوریاشکاتو پاک کن و بخند ا

 

هاااااا   زهیمن اشک بر یسروه   نم ینب گهی مظلومت برم حاال بخند د هیاشک  یقربونه اون چشما نمیگرفتو گفت؛نگام کن بب چونمو

   کنهیمنو داغون م زه یریاشکات منو بهم م

 

  زمیاشک نر تونمیو بگم نرو؟؟نم ارم یعمدا نه ب ای؟یکه توبر  اد یمن بدم ب  شهیوگرنه مگه م ده ینم یدلم گواه خوب  حایمس گفتم؛آخه 

 نگران نباشم تونمینم

 شد یم  ریبازم اشکام سراز کردمیاشکامو پاک م یهرچ
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  نیا یلیخ  ی ول  رفتمینم غمبر یبه پ رفتمیقرارداد مهم نبود بخدا نم نیگفت؛سروه اگه ا دو یدوتا چشامو بوس  ی رو حایمس آخرش 

 نکن   یکن و ناراحت ه ی کم گر کنم یقرار داد مهمه برام ازت خواهش م

 التماس گونه نگام کرد  و

 باهام یبه سالمت برو و برگردمواظبه خودت باش همشم درتماس باش  گفتم؛باشه

 

 دار  دل ی لبخند گفت؛قربونه شکلت دلبره دلربا با

 

 رفت  حای آخره شب شدو مس باالخره
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 زناهاریزده بودن و گفته بودن که سفارش م حازنگ یبه مس مید یخر  لهیوس  می که رفت یاز طرف اون فروشگاه  لوازم خانگ  امروز

  ادی خونه م م یو ساعت و ببر  یخور زناهاریم  میزنگ زد و گفت که بر حاصبحیمس  نشیببر ن یایو ساعت اومده و ب  یخور

 بودم به تظاهر جبوردنبالم...هنوزم حالم آشفته بود و داغون.اما م

 

 انشااهلل   ی وخوش   یمامان گفتم و گفت؛به سالمت به

 

 موندم    حایشدمو منتظره مس آماده 

   میبار برسه اونجا باش  نیماش  نکهیکه تا قبل از ا  م یزودتر رفت ما

 

 مدل دادم  ر ییآخ خسته شدم ازبس جابجا کردم و تغ مشونید یکه آخرشم چ می مشغوله مدل دادن بود  گهید

 شده بودن   ی تواتاق و لباسامو عوض کردم خاک  رفتم

 بودن   زونیآو وار یکه کنار هم قده د  تارامونیخورد به گ چشمم

 هاشو لمس کردم   م یس  نوییآوردم پا  تارمویگ

 نزده بودم   گهیکنار گذاشته بودم و د  تارو یوقت بود گ یلیخ

 شدم   ییرایوارد پذ   تاریگ با

 م؟؟ ی نزد تار یسروه چقدره گ ی دونیتو دستم گفت؛م تارهی من و گ  دنیبا د حایمس که 

 

 ؟؟ یو بخون  ی بزن تار یبرام گ شهیوقته...م ی لیخ گفتم؛آره 

 

 مبل اشاره کرد  یو به کنار خودش رو  نجایا نیبش  ایشه؟بیچرا نم گفت؛آره
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 بهش دادم و منتظر نگاش کردم  تارویگ

 

 زدن و صداشو صاف کردو خوند؛ تاریکرد به گ   شروع

  یآها/اهویگل ه ی گل شب بو/آها ی ا یآها/ قیتو سنجاق سنجاق شقا یوصله به موها   یآها/قیعمردقا یخوشگل عاشق/ آها یآها

 آهو/  یطعنه زده چشم تو به چشما

بگو با من   /ادمیز   یقلبم رو تو پرپر/منکه دل به تو دادم چرا برد ینشکفته   ی تر نکن غنچه  یبنفشه   یعاشق آها ی الله  دلم 

 خدانگهدار/ یدستام نزار  ی اگه دست تو/واری قلب رو د  یآها/تاریگ یصدا  ی آها/ادمیعاشق چرا برات ز

  خوام ی برات م ا یو سازم/ب  یآهنگ  یی که نبضم بزنه ترانه سازم/برات ترانه سازم تو  ینازم/تا اون روز  میمر  یپراحساسه آها اسه ی دلت

 صدا قفس بسازم/  نیاز ا

 /قیتو سنجاق شقا یوصله به موها ی آها/قیعمر دقا یخوشگل عاشق/آها یآها

 

 فکرشو بکنه   ی بود که کس یزی حالم خراب تراز اون چ مید ید یبود که همو م یبار نیآخر  نیکرده بودم انگار که ا بغض

 غرق شدم  حایزور بغضمو قورت دادم و تو چشما مس به

 

 آهوووو  یطعنه زده چشم تو به چشما یآها/اهویگل ه ی گل شب بو/آها ی ا یآها

 

 تموم شدو براش دست زدم و  آهنگ

 ایخوشگل عاشقه دن  نیبه خوشگل تر م یتقد  نمیا گفت؛بفرما

 

 قربونت برم  ی گفتم؛مرس  

 



 به رسم خاطرات 

196 
 

 به سمتم گرفت تاروینوبته توعه تو بخون و گ گفت؛حاال

 

 دوسش دارم و بلدم   یلی آهنگ که خ کهیت  ه ی..فقط تاریآهنگ بخونم با گ ستمیبلد ن یل یخ گفتم؛من

 

 هم خوبه  که یت  هی و بخون.همون  ی بلد  ی نداره هرچ بیگفت؛ع

 

تاره دلم ز هم شکسته  /ااااااایتور ماه کنه؛مثالیم  انیآهنگ حاله منو ب که یت  هی  نیو لمس کردم وچشامو بستم ا  تاریگ  یها میس 

 بسته/  نه یدودسته پ ن یداااامنت با ا  رمیبگ   خوامیم/

 تنم شکستههههه ر یپ یقای ام به خون نشسته/مثال قا نهیس  ونهیم دلم 

 رو خوندم   که یدوباره همون ت و

ام به خون نشسته   نهیس  ونهیبسته دلم م نه یدو دسته پ نیدااااااامنت با ا رم یبگ  خوام یتاره دلم ز هم شکسته م ااااااایتور ماه مثال

 تنم شکستهههههههه ر یپ یقا یمثال قا

 

 صدات قشنگه   یل یتو دخترررر خ یخون یگفت؛سروه فوق العاده م حا یچشامو باز کردم که مس و

 

 ی لطف دار  یگفتم؛مرس  ی لبخنده کم جون با

 

 ره ینظ یهاااا چون صدات ب یواسم بخون   د یبا شهیبعد هم نیگفت؛از ا حیمس

 

 :چشم توجون بخواه گفتم
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 نبود   ادم یبرم اصال  د یبا8سروه پاشو آماده شو که من ساعت گفت؛اوه

 

 ده کنه آما  الش یبره وسا د یتو گفت که نه با ا یگفتم ب  یآماده شدم و منو رسوند خونه و هرچ  رفتم
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 از قلب منو با خودش برد   یمین حای رفتن و مس حایمس نهیاز دوست هاش که همکار بودن  با ماش  یکیهمراه با  حایمس

 چون آرام و قرار نداشتم   می زدیبه هم زنگ م کسره ی حیراه بودن چه من چه مس یکه تو  یطول مدت  تو

 

 دلم آرام گرفت  کمی دم یخبرو شن نیا یو من وقت  دنیو سالمت رس  ر یخ به

 

 اون شب   ی فردا
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بگو به خانواده ام   شمونیپ ا یحداقل توب ستین حایبهمون بزن مس یسر هی  نجایا ا یزنگ زد و گفت؛سروه جان دخترم ب یعل حاج

   میکه دور هم باش  ارن یب فیتشر

 

 شم یمزاحمتون م ام یم حایاومد بعد با مس حا یمس یحاج ن گفتم؛ممنو

 

 ن یاریب فیکه تشر زنم یاالن به پدرت هم زنگ م  م یبا خانواده دور هم باش  نیایدخترم االن ب  گفت؛نه

 

   می شیشما چشم مزاحمتون م نیلطف دار گفتم؛ممنون 

 

 دخترم تا به بابا زنگ بزنم   ی ندار یز یچ ی...خب کارزمیعز یگفت؛مراحم

 

 ...خدانگهدارتون د یافتاد گفتم؛زحمت

 

 دخترم خدانگهدار ی دار  اریگفت؛اخت

 

 خونشون  م یو بر میموفق شدو قرار شد حاضرش  یاصرار و از بابا انکار آخرشم حاج یشدم که به بابا زنگ بزنه و از حاج منتظر

 

و شال کرم سورمه    یو شلوار کرم  یسورمه ا  ی رژلب کمرنگ زدم ومانتو ه یکردن...  شینداشتم چه برسه به آرا ویچ یه ی  حوصله

 و تمام...  دمیپوش  مویا
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من دلم واست تنگ   یگ یتو بشم نم یکردم و مادرجون محکم منو بغل کردوگفت؛فدا  یخونشون و با همه احوال پرس  مید یرس 

 بهمون؟ یبزن یسر ه ی  شه؟کهیم

 

 بخدا منم دلم واستون تنگ شده بود   گفتم؛شرمندتونم 

 

 ی تو اتاق لباساتو عوض کن  میبر ایاومدو گفت؛حاال گله ها بمونه واسه بعد سروه جون ب  مارال

 

 یشلوار مشک ه یو  دمیپوش  ی بلوز زرشک هی باال و لباسامو عوض کردم  م یرفت باهم

 

 ده یپر یلینکرده؟رنگ و روت خ یتاده خدااف ی گفت؛سروه جونم اتفاق  یبا نگران مارال

 

 ابن دوسه روزه  کنه یسرم درد م کمیفقط  ستین یخاص زه یچ زم یلبخند کم جون زدم و گفتم؛نه عز هی

 

 ؟ یدرمونگاه..نرفت  یرفت یم  گفت؛خب

 

 فدات شم  ست ین یمهم ی زیچ گفتم؛نه 

 

 یانشااهلل که خوبتر باش  گفت؛باشه 

 

 ی گفتم؛مرس 
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 خدا خودت حافظو نگهدارش باش  یا حایکه چشمم افتاد به دره اتاق مس می رفت رون یاز در ب باهم
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 خستس  کم یو گفت که   گردهیچرا گفت که فردا برم دونمیبرگرده اما نم حایقرار بود مس  امروز

  یتو گفت  گه یگفتم عکسشو بفرست گفت نه د ی واست گرفتم هرچ ی شیم زیسورپرا دنشیکه با د  ی سوغات هی گفت که  و

 گردم یتا من برم اریکنم پس دوام ب زتیسورپرا

 ...یو سالمت برگرد  حیصبرانه منتظرم که صح  یباشه ب  گفتم 

 صبح حرکت کنن  4بود که ساعت قرار

 

 



 به رسم خاطرات 

201 
 

 

 اون روز..... ی فردا

 

 ......دمیو استرس مثل خوره افتاده بود به جونم به زور خواب  یبازهم نگران دم یخواب2 یساعتا شبید

 شده؟؟؟  ی چ حایبود بهش گفتم مس یدستاش ولباساش خون حا یکه مس دم ید خواب

   رفتم ینم ت یمامور نی وقت به ا  چیو ه دادم یسروه کاش  به حرفت گوش م گفت

 عرق شده بودم  س یخ دمیلرزی هزارتا بود از استرس و ترس م ی ربان قلبم روکرده بود ض خ یبرمن دستام  یواااااااااا دم یخواب پر از

  یشماره   یبا بدبخت د یلرز یازبس که دستام م فتاد یدستام م ی از تو یدستم اصال تعادل نداشتم همش گوش   یگرفتم تو  مویگوش 

 سرم آوار شد  یرو   ایدن دم یکه شن ییرو گرفتم که با صدا حایمس

 

 باشد یمشترک مورد نظر خاموش م دستگاه

 

مشترک مورد نظر   گفت؛دستگاهیگرفتم اما همش م  حاروی مس یبرمن بدبخت شدم دوباره و سه باره وصد باره شماره   یوا  یا

 باشد یخاموش م

 کردمیکنار زدم و بلند شدم از سره جام وبا استرس فراوان طول و عرض اتاقو متر م  پتورو

 

   کرد یمنو نگران م شتر یب نیو ا  شینبود که نبود خاموش بود گوش  یگرفتم اما خبر  حاروی مس ی بار شماره 100حدودا

 

 شد  ریخاموشه و اشکم سراز شین گوش راه افتاده اما اال4صبح ساعت  حا ینداره باترس رفتم به مامان گفتم؛مامان مس دهیفا

 

 تموم شده شیشارژ باتر د ی؟شای استرس دار  نقدریتو بشم چرا ا یگفت؛دخترم فدا مامان
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 بره  ییشارژ داره امکان نداره بدون شارژ جا شیگوش   شهیهم حایمامان مس گفتم؛نه 

 

 دوباره بهش زنگ بزن.  گهید   قهیچند دق  ست ین یز یکه چ  شااهللیصبر کن ا گفت؛حاال

 

 کنم؟زنگ بزنم به مارال و مادرجون؟   کاریخاموشه چ شیگوش  یآخه وقت  گفتم؛مامان

 

 فتاده ین ی انشااهلل که اتفاق یکن یکارو نکن...اونارو هم نگران م ن یگفت؛نه دخترم ا مامان

 

 باشد یممشترک مورد نظر خاموش  گفت؛دستگاهیزنه که م نینحس ا یبرداشتم و صدا و یگوش  دوباره 

 

مامان بودکه    ی امام رضا ای یو فقط صدا ن یکه به قلبم هجوم آورده بود فشارم افتاد و محکم خوردم زم ی فشار استرس و ترس  از

 دم ینفهم یچ یه گهیو بعداز اون د دمیشن
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 )مادر سروه(  هیسا

 

و   ی ماشااهلل دخترم بمب انرژ شناختمینبود که من م ی سروه اون سروه ا نیا شه یدخترم روز به روز داره الغر تر م  مید یم همش

 د یبه مشکل برخوردن و شا حایبا مس د یگفتم شا زد یهم حرف نم  یو با کس خورد یبود اصال غذا نم ده یبود رنگ و روش پر یشاد

 باهم نداشتن خداروشکر   یمشکل  چیو اصال هم ه  رفتنیو م   ومدنی هم مبا وتاشون نبود د  نطور یقهر باشن باهم  اما ا

   دمیفهم گه یاز نگاهاشون به هم د شد یکامال م نو یعاشقه هم بودن ا حایسروه و هم مس هم

 ...شناسمیسکوتشو م ی مادرم خوب نگاه دخترم و حت ه ی من

 

راه افتاده اما  4صبح ساعت  حایو ناله اومدو گفت؛مامان مس  هی سروه با گر  هو یآشپزخونه که قرصمو بخورم  که  یتو  رفتم یم داشتم

 خاموشه    شیاالن گوش 

 

 تموم شده  شیشارژ باتر د ی؟شای تو بشم چرا ابنقدر استرس دار ی فدا گفتم؛دخترم 

 

 بره  یی جاشارژ داره امکان نداره بدون شارژ  شیگوش  شه یهم حا یمامان مس  گفت؛نه
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 دوباره بهش زنگ بزن  گهید   قهیچند دق  ست ین یز یکه چ شااهللیصبر کن ا گفتم؛حاال

 

 کنم؟زنگ بزنم به مارال و مادرجون؟   کاریخاموشه چ شی گوش  ی آخه وقت گفت؛مامان 

 

 فتاده ین ی انشااهلل که اتفاق یکنیکارو نکن...اونارو هم نگران م  نی:نه دخترم اگفتم

 

 باشد ی زنگ که گفت؛ دستگاه مشترک مورد نظر خاموش م  حایبه مس دوباره 

 

 ناراحت نشه نیکه سروه از ا  اوردمیخودم ن یسروه نگران شدم واال اما به رو  ی چرا از حرفا دونمینم

 

 توصورتم   دمیامام رضا محکم کوب  اااااااااااااااای

 خدا بدبخت شدم   یوا   ن یزم یافتاد رو  هوش یب سروه

 اورژانس چنده   یرفته بود شماره    ادمیجون سروه شوکه شدم که  ی جسمه ب دنیاز د نقدریا

 

صورتش اما فکر کنم سروه   ی تو ختمیآدرسمونو دادم رفتم آب قند درست کردم آب ر هی اورژانسو گرفتم و با گر ی تند شماره  تند 

 حرفا بود   نیحالش بدتر از ا

 گذاشتن رو بالنکارد و بردنش   دو یرس  اورژانس

 و خواهش و التماس منم باهاشون رفتم   ه یگر با

 )پدره سروه( زنگ زدم و  نیراه به حس یتو  
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 گفتم....  انویجر

 

   ادیکه بهوش ب یبخش و سرم وصل کردن بهش و چند تا آمپول زدن داخل سرم و گفتن تا وقت  بردنش

 

 ... یحرکت چی بود بدون ه ده یآروم خواب نجایساعت بود که سروه ا چند 

 

 که جواب بدم    رونیخانوم بود رفتم ب نیریزنگ خورد ش  تلفنم 

   ومد ی ضجه و آه و ناله م یبرداشتم صدا وی که گوش  نیهم

چرا   ؟؟سروهییازدست رفت بدبخت شدم کجا حامیخانوم پسرم از دست رفت مس ه یخانوم همون موقع گفت؛سالم سا نیریش 

 رم یمیدارم م نیخودتونو برسون  نیهست داره؟؟؟هرجایبرنم شویگوش 

 

 شده؟؟؟یخانوم چ نیریترس گفتم؛ش  با

 

 تصادف کرده و االن تو کماست  حای:مسگفت

 کجاست؟  سروه

 

 گرفتم که مانع از افتادنم بشه واریاز دستم سر خورد و دستمو به د ی گوش  ییییییییییی چ

 

 برام بفرسته مارستانویکردم و گفتم که آدرسه ب ف یسروه رو تعر انه یخانوم جر نیریش  یبرداشتم و برا ویگوش  یبدبخت با
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 ی به سروه سر بزن  یایب ی حرفاس که بخوا نی سروه که گفتم تواالن حالت بدتر از ا ش یپ ادیب خواستی شدت گرفت و م شیگر  اونم

 حالش بهترشه  کمیتا  میبهش گفتم فعال به سروه نگ  و

 

 قبول کرد...... اونم

 

حاله خرابه منو خراب   نیو ا ستیاصال خوب ن  حایحاله مس گفت یم حایمن خدا خودش کمکشون کنه مادره مس  ی  چاره یب دختره 

 ....   کردیتر م
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براشون   یاتفاق  ن یکرده بودن که همچ  ی چه گناه حایمگه سروه و مس ختم ی ریصدا اشک م ی تخت سروه نشسته بودم ب  کناره

 افتاده بود؟؟؟ 
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 کرده بودم که سرم و چشام درد گرفته بود   ه یگر نقدریا

خورد قده    ی احساس کردم دسته کس قهی تخت و چشامو بستم که بعداز چند دق ی گذاشتم رودستم که گذاشته بودم رو سرمو

 دستم  

 بازه   مه یسروه ن یچشا دم یبلند کردم که د سرمو

 دختر   یبه لبم کرد  ؟جونیمامان خوب تم؛سروه گف

 

 کجاست؟ حایگفت؛مس  شد یم دهیکه به زور شن ی فیضع یصدا با

 

 تخت افتاده  ی رو مارستانیب ی تو  گفتمیگفتم؟میم یخدااااااااا چ یا

 

 در واقع  خودمو زدم به اون راه   ارمیواست ب  یخور یم  یچ گفتم؛مادر 

 

 ؟ یکرد ه یچرا گر گفت؛مامان 

 

 یو منو ترسوند  ی بهوش اومد  ر ید کمیمامان چون تو  گفتم؛خب

 

 گفت؛مامان 

 

 دخترم  گفتم؛جانم
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 اومده   حای سره مس یی بال هی مطمئنم  گفت؛من 

 

 نشده باشه یز یکه چ شاهللیا ریدختر زبونتو گاز بگ  گفتم؛عههه

 

دلم شور    یبر  تیمامور نیه توبه اک  ست یدلم رضا ن حایبهش گفتم مس تیخواست بره مامور یشدو گفت؛وقت  ره ی پنجره خ به

....و بعدبا  زهیریاگه نرم کل معادالت شرکت به هم م ه یمهم ی لیقرارداده  خ  نیاما گوش نکرد که نکرد گفت ا دهیگواه بد م زنه یم

   فته یم  یحتما اتفاقه بد  یعنی نرو گفتم مواظب خودت باش من دلم شور بزنه  ادامه داد؛مامان بخدا بهش گفتم ه یگر

   گردمی و برم رم یم  ستین ی زیچ ینگران  یلیخ گه یتو د  گفت؛نه

 ...رسهینم ییجا چ یکنم مامان؟؟؟دستم به ه  کاریمامان االن رفته و هنوز برنگشته من چ اما

 

حداقل منکه   فتهی قراره ب  یو مطمئنن اتفاق یر بزنه آروم و قرار ندار دلت شو  یوقت   گفتیراست م گفتم؟سروهیم ی کباب شد چ دلم 

 خوب شه   ح یحاله مس خواستم یقراره دخترم نداشتم فقط از خدا م  یدله ب یبرا ی جواب چیبودم...ه ی نجوریا

 که نگران نشه   میهم خبر نداد نیخونه..به سرش  میو انجام دادو رفت صی ترخ  یسروه اومدو کارا پدره

 

 ...د یشن و یخونه دوباره شروع کرد به زنگ زدن و همون حرفه قبل مید یتارس   سروه

 

 روز بعد 3

 

   ��کرد یعاشورا به پا م  د یفهمی کماست بجز سروه اگه م  یتو  حایبهتر بود همه باخبرشده بودن که مس کم یسروه  حاله
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 سروه؛ 

 

  یب حایروز بود که از مس3خراب بود   می البته حال جسمم بد نبود اما حاله روح کردم یبود که تظاهر به خوب بودن م یچندروز

به من   خوانی شده و نم ی زیخبره من مطمئن بودم که به چ یکه ب گفتیم  انیناالن و گر دمیپرس یهم که م ی خبر بودم از هرکس

 بگم

به مامان گفتم و بخاطره افت فشار وهجوم استرس و اضطراب به   انوی رفتم و جر  حایبه مس م یدر پ  ی پ یروز بعداز تماس ها اون

 بودم   مارستانیب یروز تو ه ی شدم و  هوش یقلبم  ب

 زنگ زدم اما خاموش بود بازم   حای مس ه یاومدم دوباره و هزار باره به گوش  مارستانیاز ب ی وقت

   کردن یداشتن از من پنهان م قتو ی انگار منو احمق فرض کرده بودن و حق یی جورا هی و  زدن یمشکوک م  یب یبه طور عج یگ هم

 

گونه هام شد...لعنت به    یروانه   لیو اشکام مثل س   کردمیاومد داشتم فکر م ش یکه برام پ ینماز که بودم به اتفاقاته شوم سره

 ...ستیبند ن یی جا چیه دستت به  یول یودلتنگش  یکه بغض دار  ی وقت
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زهرا بگو    یقبله تورو به فاطمه   یسو  نیمامان و گفتم؛مامان تورو به ا  شهیسره نماز بلند شدم و با همون چادرنماز رفتم پ از

  د یاز من پنهانش کن ن یخوایسرش اومده و شما م یی بال حایسرش اومده من به حسم شک ندارم مطمئنم مس یی چه بال حایمس

 ؟ شده؟کجاست یچ  حایبگو مس کنمیالتماست م

    زدمیمامانم و زار م ی دست و پا ی رو افتادم

 محض بود    هی انصاف یب  یدور  نیا

و من بدبخت   ی اریسره خودت ب یی بال ترسمیسروه م قت یاز گفتن حق ترسم یگفت؛م  هی بلند کرد و با گر ن یزم ی منو از رو مامان

 شم 

 

 ارم؟؟ یسره خودم ب ییبال قت یحق دنیبا شن یترس ی شده که م ی؛مگه چزده گفتم  رونیاز حدقه ب یچشما با

 

 ی و خودتو نباز یشدت گرفت و گفت؛سروه قول بده محکم باش  ش یگر مامانم

 

 تورو خدا بگو  دمیقول م  گفتم؛مامان

 

  ویزنگ زد وگفت؛چرا سروه گوش  حایمادره مس ی تخت افتاده بود یرو  هوش یو ب  یبود  مارستانیب ی روز که تو تو گفت؛اون

 براش گفتم   انتو یو منم جر دارهیبرنم

 

 مکث کرد وگفت  هی  نجایا مامان

 

از جاده و به ته دره   شهیمنحرف م نیو ماش   رهیکرمانشاه کنترل فرمون از دستش در م  یکایگفت؛توراه برگشت نزد  حایمس مادره 

   ره یم
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ضربه به سرو بدنش واردشده   ی لیچون خ حایاما.....اما مس مارستانیب رسوننشیآمبوالنس و اورژانس و م  زنن یزنگ م ع یسر یلیخ

 داخل کما ره یم

 

   کردم ینگاه م زد یبا من حرف م هیو داشت باگر خورد یمات و مبهوت به مامان که داشت لباش تکون م دم یشنینم یچی ه گهید

گرفتم و از ته دل   د یکشیتکون دادم و گوشامو که سوت م نینداشتم سرمو به طرف حرکاتم  یرو  ی تعادل و کنترل  چیه اصالاااااا

 ده؟ یسرو صورته خودم اما چه فا یتو  زدم یکردم ضجه زدم خدا رو صدا کردم م  هی زدم و گر غیج

 ؟؟؟ ومد ی م رونیاز کما ب حایمس

 

 مبل و به زور بهم آب قند داد   یداشت آرومم کنه نشوندم رو   یکه مامان به زور سع قه ی چند دق بعداز

 

 خت یریصدا اشک م ی و بازهم مامان ب  میدعا بکن م یتونیما فقط م  مه یخداکر یباش  ی که قو ی گفت؛سروه تو به من قول داد مامان

 

و   دعا کردم  نقدریو مهر جلوم ا ح یشده بودم به تسب رهیاتاق و نشستم سره سجاده و فقط خ ی با همون چادر نمازم رفتم تو پاشدم

 حال نداشتم بلند شم   گهیکردم که د ه یگر

 

  دمشی د یهرچه زودتر م رفتم یم د یبا

 

  نمشیتا بب مارستانیببره ب د یمامان گفتم بابا برگشت منو با به

درب وداغونم مهم نبود بدون   ی  افه یو ق پی اصالاااا ت دمیپوش  یو و شال آب  ی شلوار آب هی با  یمشک  یمانتو هی باشه و من رفتم  گفت

 منتظره بابا موندم  شیآرا
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  یطبقه   ی وارد راهرو م یرفت4 ی من ومامان و بابا با آسانسوربه    طبقه  مارستانیب م یانتظار بابا اومد ورفت قهی دق20حدود   بعد 

سست به سمتشون رفتم   یشروع شد با قدمها شون یمن تعجب کردن و گر دن یمادرجون و مارال اونجا بودن که با د  میکه شد 4

تنها   چااااره یشدم ب چاره یسروه ب دهیمظلوم رو تخت خواب ی چطور حایمس ین یکه بب یی جاکه مادرجون منو بغل کردوگفت؛سروه ک

عشق معجزه هم   گنیم نیداره شماها که عاشق هم ی تو قلب پاک و رئوفبراس دعا کن  ادیسرش ب یی بال نیهمچ د یپسرم چرا با

 شنوه  یتورو به عشقتون قسم براش دعا کن برو باهاش حرف بزن اون حرفامونو م  کنهیم

 که  صدتا حرف ناگفته توش پنهان شده بود   یفقط سکوت کرده بودم سکوت 

 

  ی کارکنم؟چطوریداداشم رفته کما؟حاال من بدون اون چ  ید یشد؟؟د یبعد از مادرجون مارال اومدو بغلم کرد و گفت؛سروه چ 

برام   یحاال اگه مشکل ی حاال چ کردینفر اون بود که کمکم م ن یاول ومد یم  شیبرام پ ی که هرجا هر مشکل یکنم؟داداش  یزندگ

 هست که کمکم کنه؟؟؟  یک  ادیب شیپ

 

 که زبونم بند اومده بود انگار الل شده بودم    یانگار ختمیریم  اشک فقط 
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بود   یو بعدش دره اتاق  یگذشتیم  ییدر که بعداز اون از راهرو  هیکردبه سمت  ییاز پرستا اومدو منو راهنما یکی  قهیچنددق بعداز

 بود   ده یتوش خواب حایکه مس

  دمیترس یم حای روبه روشدن با مس از

 

 صورتم گرفتم    ی دوتا دستامو جلو دمویبلند کش نییییییییییه ه ی دم یکه د ی زیکوتاه رفتم داخل اتاق و با چ  یو قدم ها  یبدبخت با

 

   حایوصل شده بود به مس م یعالمه س  هی عالمه دم و دستگاه اونجا بود و  هی

 

کبود بود که اصال معلوم نبود و   نقدرینگاه کردم صورتش ا حای که کنار تخت بود و ناباورانه مس یا  یصندل  یو نشستم رو   رفتم

 پاشم شکسته بود دوباره اشک و دوباره اشک  ه یشده بود و دستشم که سرم زده بودن  یچیسرش باندپ

 کردنه   هی گر  کننیم اشونیبدبخت یآدمه تو  ی که همه   یکار

   فهی ضع یکاره آدما  هی گر گفتم یخودم م  شهیهم

براش   یکار جیه  تونمیو من نم مارستانهیتخت ب یعشقم رو  نم یبب تونم ینم ام یدن ن یآدمه ا  نیتر ف یمن ضع گفتم یراست م آره

 بکنم

 

نگفت بهم   ی کس چیسال بود ه3روزه قده 3 ن یمن ا ی م؟؟براید یروزه که همو ند 3  یدونیم حایگفتم؛سالم مس حا یبه مس ه یگر با

 ت؟ یمامور ی بر  یخوایم یکه گفت  ی روز ادته ی حایرو درحقم تموم کردن مس شون یکما همه نامرد  یتو ی که تو رفت

و به سالمت    رمیم ی گندش کن نقدریا  خوادینه سروه نم  ی؟؟؟گفتیگفت  یاما تو چ  زنهیدلم شور م  دهینرو دلم گواه بد م گفتم 

   شتیپ گردم یبرم

 ؟ ی گفتم نرو تو قبول نکرد  یهرچ چرا

 ؟؟؟؟یی نجایکه االن بخاطرش ا یاون قرار داد  ایمهم بودم  من

 نگم   ی زیکه چ یو دهنه منو بست  کنم یم  ارخواهشیسروه نه ن یاصرارکردم گفت یهرچ
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 ؟؟؟ ید یبه حرفه من رس  یهاااا؟؟؟حاال چ ح یمس یگ یم یچ حاال

 

 کرد   انشیکه بشه ب یحالم بد بود بدتر ازاون  یلیخ
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 روز بعد 15

 

دلم واسه چشاش تنگ شده بود دلم واسه نگاه    دمیند  نشوینازن یو من چشا ده یتخت خواب یرو  حا یروزه که مس15  قای دق االن

 ذره شده بود    هیکردناش واسه دلبر و دلربا گفتناش 

مرده متحرک بود   ه یمثل  گفتم ینم ی چیه خوردم ینم یییییچیه شدمیو الغر تر م  شد یخراب تر از قبل م م یبه روز اوضاع روح روز

   قا یدق

 کرد یکه چشاشو بخاطر من باز نم  ییحایمس  حایمس دن یبه د رفتم ی شاخه گل م ه یبا  هرروز
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باز نکرده و    چشاشو حایبود که چندروزه که مس ن ینشان از ا ن یتا گل جمع شده بود ا15که کناره تخت بود   یگلدون  ی حاال تو تا

 از گال خشک شده بودن   ی من چقدر دلتنگشم بعض

بودم که با   مارستانیب  یراه رو  ی تو  ادتشیو رفتم به ع  دمیخر ی شاخه گل صورت هی سر بزنم  حیبرم به مس خواستمی دوباره م  امروز

   دنید

 کجا؟؟؟  نجایکجا و ا ن یا زدیم  رون یتعجب کردم که چشام داشت از حدقه ب  نقدریکه روبه روم بود شوکه شدم ا یکس

 برگشته بود؟؟؟  یک

 

   دمیبابتش عذاب کش ی لیبودمش و خ دهیند  شد یم ی ماه9-8بود حدودا  ی که رو به روم بود مرد  یکس

   ��مرد نیبود ا ایآر

 کرده بود   ر ییشکسته شده بود چقدر تغ چقدر

 

 برات تنگ شده بود  ی لیخ ؟دلمیخوب  ی گفت؛سالم آبج یناراحت با

 

باشه من   ادتیشد  یهر چ  زه یاشک بر د ی وقت نبا چیمن ه ی سروه  زی وقت اشک نر  چیحرفش گفت ه ادهیگرفت افتادم   میگر

 پشتتم

 

 خوب باشم؟ تونم ی...خوب باشم؟؟مگه مرررررید ی لیخ ی اومد  ری گفتم؛سالم داداش د ه یگر با

 و هنوز چشاشو باز نکرده؟   دهیروزه خواب15  یدونیم

 

 و بغض کرد و نتونست حرف بزنه    شهیدرست م ی آبج ی شیم گفت؛درست
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 داشت  ه یگر حایداشت حاله مس  هی داشت حاله من گر هی گر  آره

 داشت   ه یگر  نداختنیکه بهمون م ی ترحم بار یها نگاه

 

 ؟؟؟ یاومد  ی گفتم؛ک  ایآر روبه 

 

 اومدم   عی شده نتونستم تحمل کنم سر ی چ دمیشن ی گفت؛وقت

 

   ی و اومد   ید یهمه راهو کوب ن یا یدارم که لطف کرد   یچه انتظار  ییایمن از تو که اون سره دن گفتم؛آخه 

 

ازت مراقبت   اد یکه انشااهلل شوهرت به هوش م  یرفتم گفتم من مثل داداشت پشتتم حاال هم اومدم حداقل تا وقت  یوقت گفت؛من 

 کنم  

 

 داداش...انشااهلل  نیبهتر م گفتم؛ممنون

 

 دسته گل بزرگ گرفته بود     هی هم  ایآر می سربزن حا یبه مس م یرفت باهم

 

 هم اون سمت   ایسمت آر ن یهر دوطرف تخت من ا م یو نشست  میاتاق شد  وارد

فعال ازمن   یایکه تو به هوش ب   یکه قوله داده تا وفت  یک یمهمونه ناب   هی  می مهمون دار ه یامروز  حای گفتم؛سالم مس حیروبه مس 

 مراقبت کنه 

 ه؟؟؟ یک  یدونیم

   ایداداش آر اس یآر
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   یکنیو چشاتو باز نم  ی کنیم  ینامرد یکه دار   ییبه تو سربزنه به تو اد یپاشده ب ایاون سره دن از

   زنم یچشات دارم له له م دنه یدوباره د یبرا ی که دله منو آب کرد  ییتو

   یخبر  یب  می که از نبوده تو دار ی و از گذر زمان و غصه ا ی د یخواب یتو تخت گرفت ی ول

 روز  15  نیمثل تمام ا ختمیصدا اشک ر ی نزدم و ب یحرف گهید و

 

 صداشوصاف کرد و شروع کردبه حرف زدن  ایآر

 

 

 

 

 

 mim_2001_نستاگرامیا_جیپ # یشهسوار_میمر_قلم_به#

 

 134پارت#

 

باهات  دارمید   نیوقت اول چیدوست نداشتم ه نمت یبیباره که م نیاول نیو ا دمیتا حاال تورو ند  ؟منیداداش خوب اگفت؛سالمیآر

که    نمیبیمن م نجا یا ین یمنتظر نذار تو نمب  نقدریعاشقه مارو ا ی سروه   یوادامه داد؛داداش آبج د ی کش  یباشه.هووووف  ی نجوریا

غمه   ه ینشناختمش چشاشو صورتش  دمش ید ی که وقت ی نصف شده طور قایشده دق ضچقدرعو  شناختمیکه من م  یسروه ا 

 بهش  یبر یم  یپ شینیازدور بب ی گرفته که حت  یبزرگ

   نتون یو محکمه ب  یقو  ی لیکه مطمئنن خ یتوعه از عشق   هی از دور ناهمه یه؟ایچ ی دونیم ناهمهیا
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نشان   نیو ا  د یلرزیو با دستاش صورتشو پوشوند وشونه هاش م یپاشو و ثابت که عاشقش حایداداش مس  ستین ی رسم مردونگ  نیا

 مرد بود   هی کردن   هی از گر

 

خون بود که روان   ی چشمه  شد ینم یچشام ازش اشک جار گهید رونینداشتم پاشدم و از اتاق اومدم ب نو یجو سنگ  نیا طاقت

  شد یم

 

 ی ل یتر از خ یلی لطف کرده خ ی لیاما خ رانیاومده ا  حیبخاطره منو مس ایسخت بود که آر یلیخ باورش 

 

برم   یارمش؟باکیب ی مزون اما چطور هی من لباس سفارش داده بودم قبال از  مونیهفته مونده بود به روزه تولده من و روزه عروس 1

 و بپوشم؟؟  ارم یاون لباسو ب ی د یبه چه ام

 

 بود  ای اردار شدن دلنب دمیروزا شن ن یا یکه تو   یخبره خوب تنها

 

 و باباشدن مهراد و بهش بدم    ا یسربزنم و خبره باردارشدن دلن حایرفتم که به مس دوباره 

 

 بارداره   ایخبر خوب بهت بدم اومدم بگم دلن هی اومدم  ید یچند وقته خواب ی دونیم نی ؟؟ببیجون خوب حایمس سالم

از   یقی تلف شهیقشنگ م  ی لیخ ایفکر کن بچشون دختر شه و اسمشو بزان مهرن حا یمس یبچشون دختر باشه واااا دم یاحتمال م من

  ایمهرن شه یم  ایدواسمه مهراد و دلن

 ؟؟؟یدار  ینظر  ؟؟؟توچه یتوچ

 

تخت   یا تو رو که من  هستم ام  یا  یزندگ نی رواله از ا  هی که به  ی ا یزندگ  نیخسته شدم از ا حایو هق هق گفتم؛بخدا مس بابغض

  یداد  حیمن بهت گفتم اماتو کارتو ترج حاینرو مس  یلعنت تهیگفتم به اون مامور حای....مسشتیپ امیمنم دوست دارم ب  یمارستانیب
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االن من و تو درحال   ی رفتی نم یکوفت  تهیدرحق من بلکه درحقه خودتم تو اگه به اون مامور انه تنه یکرد   یبه من تو نامرد 

 .....نجاینه ا می تو بود ه یانتخاب کردن کت و شلوار داماد

 ی برام نداره بدونه تو مرگ قشنگ تره تا زندگ ی ارزش  گهیکه د  یا ی زندگ  نیلعنت به ا اهههههه
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 کماست   ی دوماهه تمام بود که تو  حایمس قای الن دقبود و ا حا یمنو مس ه یروز عروس   امروز

  ادآور یمن  یو....تا اگه من نبودم که بهت سربزنم گل ها ،قرمز ی،سبز،صورتیتوش بود زرد،آب ی همه رنگ  دم یباکس گل خر ه ی  امروز

 من باشن...

 

   حایمشترک منو مس یگرفتم و بردم گذاشتم خونه   ل یتحو  روزیعروسم و د لباسه

که به مامان داده بودم   ی قول  یپارو د ی با تونستمینم گهیکنم د شیکه عمل  خواستمی به سرم زده بود و حتما م ی فکر ه ی  امروز

 زاشتمیم
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 بود   حایکه مس ی اتاق ی تو  رفتم

بگم و بگم که خسته   خوام ی م نقدریبار باهات حرف بزنم ا نیآخر  یامروز برا خوامیمعرفت و نامرده من م  یب  یحایمس  گفتم؛سالم

  شم

 بغض شروع کردم  با

روزه تولده منم   مونیتازه عالوه بر روزعروس  هی روزه قشنگ  ایدن  یدخترا وپسرا یهمه   یکه برا  ی منو توعه روز  هی روزه عروس   امروز

 دوتا مناسبت و اما مناسبت سوم   نجایتا ا نیهست ا

 مناسبته امروز بزار برات بگم  ن یمهم تر و

که    ستین یچون سروه ا ستیدرکار ن ییفردا  گهیفقط قراره امروز باشه و د گه یکه د ی روزه مرگه منه روزه مردنه من روز  امروز

 بازم باهات حرف بزنه و درد ودل کنه   ادویفردا ب

 تو من   ه یزندگ  یاز مهم تربن روزا یکی شه یمطمئنن م ی که اگه به هوش اومد  ی روز

 ی کن  یمن زندگ دن یبدونه د یتونیتو م نکه یمثل ا ی کنم ول یبدونه تو زندگ تونمیمن نم  یدونیم

 شکسته بود...  بغضم

 

  نه یاونوقت تو ع رمیمیمن دارم از بدونه تو بودن م حایمبارکت باشه مس  ره یو گفتم؛سروه قراره امروز بم حایگوشه مس که ینزد رفتم

 کنن؟؟ یعشق و ثابت م  ی نطوری؟؟؟ایکنیثابت م تو یمردانگ  ی دار  ی نطوریا ستین التمیخ

وقت عاشق  چیقول بده که ه یمنم امروز قراره عشقمو به تو ثابت کنم...اگه من مردم و تو زنده موند  ی تو عشقتو ثابت کرد باشه

 ایباشم چه تو اون دن ایدن  نیا ی چه تو یو عاشق من باش  یکه تو فقط منو دوست داشته باش  خوام یآره من خودخواهم من م ینش

 

 گفتم؛  ی به کورد حایصورت مس یرو  خت یو قطره اشکم ر  دمیصورتشو بوس  یاجزا تمام

 و عشقه من( ی مه ن)خداحافظ جان و زندگ    ی انیو ق ان ینه و ژ ایگ  یبه   ظتی خه وا حاف 
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 مشترکمون  یخونه    رمی که م دونست یکس نم چی و ه   رم یکجا م تانیماریکس خبر ندادم که بعداز ب  چیه به

که با   ییوارد خونه شدم تمام روزا  یدرو باز کردم و وقت د یمشترکمون رفتم با کل یگرفتم و به سمت خونه    یتاکس هی  عیسر

باهم   مید یو خند  م یدرآورد  یمسخره باز   نقدریا می آورده بود  الرویکه وسا ی ..اون روزشد یرد م لمیبودم جلو چشمم مثل ف حیمس

    مینکرد یکه اصال احساس خستگ 

رفت بزارمش سره    ادمیبره چون عجله داشت  خواستی م حایبود اون روز که مس یعسل زه یم  یکه رو ی تاریخورد به گ چشمم

    ومدمی ن نجایا گه یاومده بودم د حایکه با مس ی لمس کردم خاک گرفته بود از بعداز اون روز تارویگ  یها م یجاش رفتم و س 

 

 چشمام جون گرفت... یبره جلو  خواستیم  حایو خوندم واون روزکه مس یی آسرا دون یخوشگل از فر یآهنگ  آها  همون

 

باشم   نجایاالن ا نکه یا ی خوب بود انتخاب کرده بود و حاال من به جا حای مس ی نگاه کردم که  وقت یاتاقو به لباس عروس  ی تو  رفتم

خونه رو   یو ستون ها  وار یقهقه ام د د یکنم با ه یگر نکه یا ین به جااال  بودم یکردن م شیو آرا  ونینیدرحال ش  شگاهیآرا ی تو د یبا

 رو نداشت و بد باهامون تا کرد   حایمن و مس ی خوش  دنیکه چرخ گردون چشم د  فیاما ح لرزوند یم

 

  دمینبود محکم تر کش  یچی من ه یایدر برابر بدبخ   نیو حس کردم اماا  یسوزش  ه یرو دستم  دمی و برداشتم و آهسته کش غ یت

 رودستم  

 .... غیت  هی

 

 ... غی دوت

 

 .... غی ت سه
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 ..... غیت چهار

 

 .... غیت پنج

 

غرقه خون شده   کردمیپام بود و داشتم نگاش م ی که رو ی خون از دستم رفته بود که لباسه عروس  نقدرینفسام به شماره افتاد ا و

 بود  

  ی به صفحه  ینگاه ی رفته بود  با بدبخت ل یجواب بدم چون دست و پام تحل تونستم یو نم خورد ی همش داشت زنگ م میگوش 

 چشامو باز نگه دارم   گهید یحت تونستم یبار زنگ زد اما من نم نیافتاده بود ...چند  نیانداختم که عکسه سرش  میگوش 

 ....حای اشتم بدون مسروزا د  نیکه ا ی و تار شد مثل روزگار  رهیچشام ت  ی جلو ایرفت و دن یاهیچشام س  رفت یم  جیگ سرم
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 ن؛یسرش 

 

حرفا بود که   نی سروه بزاره غمش بزرگ تر از ا یلحظه ام جا هی خودشو   تونستیکس نم چینداشت ه ی فی روزا حاله سروه تعر نیا

   م یو درکش کن م یسروه بزار یخودمونو جا نکهیچه برسه به ا  می از ما فکرشو بکن ی کی میبخوا

 

کردم و ناراحت   هی نقدرگریتصادف کرده و رفته تو کما ا حای بدتر ازاون خبر که مس ی و وقت مارستانیسروه افتاده ب دمیشن ی وقت

دختره   ی لیهم سروه خ تگفیم د یاز من شا ادتریز یلیهم ناراحت شد خ ن یمع د یگنجینم انیشدم که حدو اندازه نداشت درب

بود اونم مثل داداشم دوست   ی پسره خوب و خون گرم و مهربون یلی خ حای هم مس وو مثل خواهره نداستم دوسش دارم    هیخوب

 دارم  

کنم اما مجبور بودم حداقل تا دوسه   ینقش باز  تونستم یناراحت شدم نم یل یماجرا رو خ م یکه قرار شد از سروه پنهان کن ی وقت

 روز که سروه حالش بهتر شه  

 

   میکردیاما کامال اشتباه فکر م میبهتر شه بعد بهش بگ  شیحاله جسن کم یتر بفهمه بهتره حداقل  ر یاگه د م یکردیفکر م ما

  مید ید یقشنگ ذره ذره آب شدنه سروه رو همه م   شد یتر م ر یبه روز سروه الغر تر و گوشه گ روز

   یچ ی ه دادیوم ی نه جواب تلفن کس رفت یم ییجا مارستانینه جز ب زد یحرف م یبا کس نه

 شلوغ و پرجنب و جوش کجا؟؟؟  یدختر کجا و اون سروه    نیمتحرک ا ی مرده  هی  مثل

 

 

 کما بود   ی تو  حایبود که مس دوماه 

   کردنیم  هی قبل ناراحت بودن و گر  ی از روزا شتر یبود امروز همه ب حایسروه و مس ه یعروس  خی روزه تولده سروه و تار  امروز
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زنگ خورد برنداشتم مارال بود   میدستم بودم که گوش  ر یز ماره یدندون ب  می.... درحال ترم مارستانیقرار بودبعداز کارم برم ب   امروز

 باشه واال   ریبار زنگ زدن خ نیبعداز اون هم مامان بود  که چند 

  ییو معجزه آسا ب یبه طور عج حایمژده بده مژدهههههه مس نیگفت؛سرش  یشاد  یگ زدم به مامان که با صداقطع شدو زن تماس 

   داره یبرنم میزنی هم منو مارال زنگ م ی سروه کجاست و هرچ دونمیبه هوش اومده اما نم

 

   خبرم  یگفتم؛خداروشکر مامان...واال از سروه ب  یبزنم با خوشحال  غی دوست دارم ج  یخوشحال از

 چرا؟؟؟  داشتیسروه رو گرفتم برنم ی و شماره  و یاالن...قطع کردم گوش  زنم یبعش زنگ م حاالبزار

 خودت رحم کن ایاهلل خدا بسم

  داشتیگرفتم و دوباره و صدباره گرفتم شمارشو اما بر نم دوباره 

 و رفتم  گه ید یکیدستم بودو سپردم به    ریکه ز  ی ماریب ی کارا ی  ه یبق عیسر

 

 و گشتم نبود که نبود   یصدا زدم کس ی که اونجا نبود هرچ  نایمامان ا ی خونه  رفتم

 کجا رفته؟؟  ی عنی  شدمینگران م داشتم

ازش   یخبر  ی و شمارشو داشتم اما کس شناختیکه سروه رو م یبه هلنا و به روشا و هرکس  ایهمه زنگ زدم به سلنا به آر به

 عمقه فاجعه   ی عنی نینداشت و ا

 

منتظر آسانسور  شد یطبقه رو باالرفتم چون نم4و تند تند از پله ها دم یرس  مارستانیبه سرعت به ب کردمیم ی انندگوار ر وانه ید

   کردن یو شکالت و.... پخش م  وهیو آبم ینیریراهرو همه خوشحال بودن و ش   ی...تو نییپا ومد ی م ری بمونم د

 ؟؟ یبا سروه حرف زد ی بار ک نیرفتم به مارال گفتم توآخر عیسر

 زنگ زدم بهش برنداشت  یداداش به هوش اومده هرچ  دمیشن ی باهاش حرف زدم اما امروز وقت روز ید گفت؛من 
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 باشه  اورده یسره خودش ن ییبدبخت شدم سروه بال ی سره خودم وا ی تو  دمیکوب ی دودست

 

 ؟؟؟یدار  رو حایمشترک سروه و مس یخونه   د یبه  سرم زد گفتم مارال کل یفکر  هی  عیسر

 

 درش آورد   فشیک  یدارم ....واز تو   گفت؛آره

 

   امی به سمت پله ها که مارال هم پشت سرم اومدو گفت؛بزار منم باهات ب دم ییسرعت دو با

 

 باشه  ومده ی سره سروه ن یی..فقط دعا کن بالایب گفتم؛باشه

 

 گوشمون رد شد خداروشکر  خیخطر از ب یبود تصادف کنم ول ک یچند بار نزد  کردم یم ی رانندگ ایروان نهیع

 سروه دمه در بود   ی باال...کفشا م یدره خونه و تند تند با آسانسور رفت مید یرس 

 از نهادم بلند شد  آه

   هو یکه  م یزدیصدا م م یباز کردم و صدا زدم سروه سروه  منو مارال داشت درو 

جون   ید زدم که گوشه فلک کر شه سروه با لباس عروسش غرقه در خون بود و ببلن  غهیج هی که روبه روم بود  ی زیچ دنه ید با

 افتاده بود رو تخت  

 نهههههههه ایخدا یو داد گفتم؛سرررررررروووووووووهههههههههه واااااا  غیج با

 

 سره سروه   ییچه بال د ید  یهم اومدوقت مارال

 زد   غی کرد و ج ه ی من گر ی اونم پا به پا اومده
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 زد یم  فیتر خودشونو برسونن چون حاله سروه اصال خوب نبود نبضش ضع ع یزنگ زدم به اورژانس و قسمشون دادم که سر ی فور

و من    میرفتی م م یمثل برق داشت  می اورژانس اومدو سروه رو بردن  منو مارال هم پشت سره اورژانس تندتندراه افتاد قهیدق5 بعداز

 نشه...  شی ز یکه سروه چ م یکردیودعا م  م یکردیم ه یو مارال فقط  گر

 .... د یجد  یغصه   ایدن ه ی م یسروه رو بردن و ماموند   م ید یرس  مارستانیب به
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  حای..مسزنهیشور م  کمیبه قوله خوده سروه دلم   ؟ یاز سروه ندار یخبر  نیگفت؛سالم سرش  نیغمگ  کم ی یزنگ زد و باصدا مامان

 حرف نزده    چکسیهنوز با ه نمی بب خوامی سروه رو فقط م گهیهمش م

 

 ستیناراحتت کنم اما سروه...سروه حالش اصال خوب ن  خوامیگفتم؛مامان نم ی بم و بغض دار یصدا با

 

 تو؟؟سروه کجاست؟؟؟ یی؟؟کجایگ یم  یدار  یچ نیزدگفت؛سرش یصداش موج م یکه تو یبا ترس و استرس  مامان
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مامان   ی برا انوینداره و جر یف یشده حالش تعر هوش یبه هوش اومده و سروه ب حایحاال مس میو ناله گفتم؛مامان بدبخت شد   هیباگر

 گفتم  

 

بود   ی بتیچه مص ن یا ییییییبرمن وا ی وا خوام یخدا من دخترمو ازخودت م ی خدا خودت کمک کن بچمو ا ی گفت؛ا ه یبا گر  مامان

 مارستان؟؟یدوباره...با ناله وضجه گفت؛االن دخترم کجاس؟؟کدوم ب

 

 دمیبعد بهت اطالع م  گنیم  یدکترا چ نم یبزار بب ایفعال ن  ستی تو حالت خوب ن  گفتم؛مامان

 

 قطع کرد  ویکردوگوش  یخدافظ

 بود،بودن   حایکه مس یمارستانیب ی تو یهمگ 

 نجایتا ا  اد ین هتون یبدههههه و نم یلیاالن مامان حالش خ  مطمئنم

 

 که:حاله خواهرم چطوره ؟؟     دمی...رفتم ازشون پرس رونیاز اتاق عمل اومدن ب دکترا

 

...فقط  قایزخماش عم  یلیو رگاش رحم نکرده خ رگ یبه مو غ یهم خون ازش رفته با ت ی لیخ زنه یکند م  یلیگفت؛ نبضش خ  دکتره

 د یدعا کن د یبا

 

     د یدعاکن  د یبا فقط 

   د یدعا کن  د یبا فقط 

 د یدعا کن  د یبا فقط 
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  هی مارال اومد و با گر مارستانیداده بودم و سرخوردم نشستم کف ب  واریبه د  ه یو تک شد یمغزم اکو م  ی جمله تو نیا همش

 گفت؟؟؟   یگفت؛دکتر چ

 

 براش   د یدعاکن د یبا ستیحالش خوب ن گه یگفتم؛م

 

 بود که به راه شد   ه ینشست کنارم و دوباره بساط گر مارالم

 ی به مامان قول داده بود  ،؟تویبود  ی چرا؟؟؟توکه قو گه یسروه تو د یوا

 ؟؟ یکنیمجازاتش م  یگناه نکرده دار  نینکرده به کدام ی گناه چ یسروه ه  ایتورو به حق پنج تن سروه رو برگردن بهمون خدا ایخدا

 م یبد  ی با سروه حرف بزنه حاال جوابه اونو چ خواد یبه هوش اومده فقط م   حایکه مس االن

ام ادامه دادم و   هی آخرش سرمو گذاشتم رو زانوهامو به گر کردم یم  هی و گر  گفتمیبلند بلند م ناهمهیا اااااایبرما خدا یوا بتااااااای مص وا

 تنها خواهرم دعاکردم....   یاز ته قلبم برا 
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 بود فکر کنم که رنگ به رخساره نداشت ن یبه خاطر هم زد ی بود و به قول خودش دلش شور م دهی رنگ و روش پر یل یخ سروه

قرارداد   نیدلشوره نرم و ا ه یکه به خاطره   شد یخواهش کرد و گفت که نروه اما نم یلیخ ت یبرم مامور خوامیبهش گفتم م ی وقت

   می کن ی باهم همکار می خواستیبود که م زد یبنام  یاز شرکت ها  یک یقرارداد با  ن یمهمو از دست بدم ا یلیخ

حرف و تمام قرار و   نیبود واسه ا رشده یشد اما د ی ته دلم خال کمیچرا   دونمیحالش بدتر بود نم روزی سروه از د دو یحرکت رس  روز

 که پاپس بکشم و کنسلش کنم  د شیو نم م یکرده بود  میمدار هارو دوتا شرکت باهم تنظ

 

 ..... میکه توراه بود  یو چند ساله ام رفتم..همش با سروه درارتباط بودم تو طول مدت  نیبا فربد دوست و همکاره چند 8ساعت

 

  ره یداره و بعداز اون م  یکار  هی که فربد گفت  نجاس یا الشون یاز فام یک ی ی که فربد گفت خونه  میدوسه روز قرارشد برگرد  بعداز

  خواستمینگرفتم...قبل از رفتن م  یسوغات هی افتاد واسه سروه  و بق ادمیبرگردم که  خواستمی بزنه... م  لشونیبه اون فام ی سر هی

  ی که دراصل دوتا داخل هم بود دوتا قلب نصفه بود که وقت دمیدخری انگشترطالسف ه یسروه  یه برای سروه  و بق ی کنم برا د یخر

 .... دمیخر گه ید ه یسوغات کمی ام  ه یبق ی برا شدنیم لیانگشتت قلب ها تکم ید یپوش یم

 

 

بودم   دهیخواب یکاف  ی ... من به اندازه یجاده بودم و درحال رانندگ  یبرسم اونجا تو 12-11حرکت کنم تاساعتا4بود ساعت قرار

که قرار شد   ومد یخوابم م نقدر ی..استیهااا دروغ ن ارهیخواب خواب م گنیم  ومد یچرا بدجور خوابم م  دونم یاما نم شتر یب دمیتازه شا

لحظه چشام بسته شد و از جاده و   کی نتونستم چشامو باز نگه دارم و  گهیاستراحت کنم اما د و کرمانشاه بزنم کنار  یکاینزد

کنترل کردن به    ینم که به جااومدم فرمونو کنترل ک  دمیبلند شد چون از خواب پر نایغافل شدم بوق ماش  یو رانندگ  نیماش 

  یکه تمام سر و صورتم خون شد یبه سرو بدنم وارد م یضربات  خوردیم نیکه ماش  ییغلط ها ل یسمت ته دره منحرفش کردم وبه دل

 ..... دمینفهم ی زیچ گه یشدو د
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من و سروه باشه به هوش اومدم اما من فقط    ه یکه قرار بود عروس  یروز  نایکما بودم و من ع یکه دوماهه تمام تو  گفتنیم همه

رو انجام دادم و گفتن که حالم خوبه و برگشتن من   گه ید زه یو هزار تا چ ی و عکس بردار شیآزما یتمام کارا خواستم یسروه رو م

  یمالقات ول ان یب خواستنی شم همه و همهههههه  م ص یو فردا ترخ مارستان یب یمعجزه بوده و قرار شد که تا فردا بمونم تو  هی

 نمیسروه رو بب  د یمن گفتم اول با

دلم واسه اون ناز کردناش تنگ شده بود واسه حاضر  نه یمنو بب ادویشده که سروه نم ی چ یعنی شدم و گفتم  رهیسقف خ به

 که سروه کجاست؟؟ گفتنینم داد؟؟ویکس جواب منو نم چی. واسه اون نگاه معصومش...چرا هاش یزبون اش یجواب

 که کنار تختم بود خورد    یبه باکس گل  چشمم

 ...بازش کردم داکردمیکاغذ پ ه یگل ها  ی بود البه ال یرنگ  ی کردم پراز گل ها نگاش 

 

 هستم.دوست دار تو سروه...  ادتیبه  شه یهم گرید  ی ایباشم چه در دن ا یدن نیچه در ا حاجانمیبود؛مس نوشته

 

 ه؟؟؟ یچ گرید  یایچه در دن ایدن  نیگفته چه در ا نکه یسروه از ا منظوره

 

 داخل؟؟  ام یپسرم ب حای گفت؛مس ه یموقع در زدن و مادر جون با گر همون

 

 که سروه کجاست؟ ی و بگ   یبگ  قتو یحق  نکه یشرط..اونم ا ه ی گفتم؛به 

 

 گم یمکث گفت؛باشه م با

 

   یوقت کش  قهیداخل و منو غرق بوسه کرد بعداز چند دق اومد 

 که هستو بگو  ی دروغ بشنوم هرچ خوام یسروه کجاست نم ؟؟توروخدایحرف بزن ی خوایمامان نم گفتم 



 به رسم خاطرات 

231 
 

 

باشما رو نداره و)با بغض ادامه داد(سروه   یچرا سره سازگار ا یدن نیا دونم یبگم واقعا نم یچ د یبا دونمیمن نم---من گفت؛پسرم 

کنارم نبوده و باهات    حایکه مس ه ییروزا دآورهایگلها   نیا گفت یو م ومد ی شاخه گل م  ه یهرروز با ی کما بود یکه تو تو  یدوماه نیا

  زدیاصالاااا حرف نم ی واقع  یفرق کرده بود داغون شده بود داغون به معنا  یلیمدت خ نیسروه توا کردیم  هی و گر زد یحرف م  یکل

مامان شدت گرفت   ی  ه یمشترکتون و  و.....و)گر یخونه   ره یاومد به تو سر زد وبعدازاون م ایکس به جز تو امروزصبح هم گو چیباه

 قایو زخماش عم زنه یم  فیدکترا گفتن نبضش ضع مارستانهی ب ی و تو  ستیو االن حالش خوب ن  زنهی(و رگه خودشو م

 

 درون شکست ی زیحرفا حالم بد شد که انگار چ نیا دنیاز شن نقدر یرو سرم آوار شد ا ایدن
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  رفتمیکردم درحقه سروه اون شب که سروه گفت نرو نم  یکه قده دستم بودو کندم و پاشدم من نامرد بودم نامرد   یو هرچ سرم

 نبود  ی نطوریاالن اوضاعمون ا

 



 به رسم خاطرات 

232 
 

  ییو من سروه جدا نیکه داره ب یی ایدن نیا  یبه رو  کردم یوقت بازنم چیکاش چشامو ه   یخودت سروه رو بهم بر گردون..ا  اااااایخدا

 ندازه یم

 

 داغون گفتم؛لباسام کجان؟؟؟   یمامان با حال روبه 

 

 

 ی ش  ص یتافرداصبح کن که ترخ  یباش  یبستر  د یتوهنوز با حیگرفتم و گفت؛مس دستمو

 

 نمش؟؟ یمن پانشم برم بب یخوا یافتاده حاال م مارستانیتخت ب  یگفتم؛اون دختر به خاطره من رو  تیباعصبان

 

   ومد یکدوممون نم چیسر ه ییبالها نطوریا کردمیکه اگه اون روز به حرفت گوش م  یسروه وا ی گفتم؛وا  لبریز

 

 من بگذره که درموردش اشتباه فکر کردم   راتیجواهره...خدا ازسره تقص ه یبپوش پسرم سروه   ایلباسامو آورد وگفت؛ب  مامان

 

 

که   یمارستانیهم نمونده بود برام بردم تا ب ینیکنم و اصال ماش  یدگپام رانن یبه خاطر شکستگ  تونستمیاومد و چون من نم پدر

 سروه بود 

 نمشیبب  خوام ی سروه حالش چطوره؟؟م نیسرش  ی گفتم؛آبج نیبه سرش  مایهمه بودن رفتم و مستق مارستانیب یراه رو  ی تو
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شده   هوش یو اون ب  یحاال تو به هوش اومد  حایمس  یوا حااااایبا همون حاله بدش گفت؛مس ی بد بود ول یلیحالش خ نیسرش 

فقط پشت   شهیو مالقات ممنوعه فقط ازپشت ش  Icu ی چون تو شی نیبب ی بر یتونی..نمستیاصالااا خوب ن ستیحالش خوب ن

 شههههههیش 

 

  یاز درون شکستم متالش  کنهینم هی گفتن مرد که گر شهیچرا چون هم یز یاشک بر یاما نتون ی سخته بغض کن یلیکردم خ بغض

 نفس بکشه....  تونهیکه نفسم به نفسش بند بود حاال به زور م   یشدم اون

 

دستشم   یکیشده بود و اون  یچیکه باند پ ی تخت با دست  یجون افتاده بود رو  ی رو نگاه کردم ب حا یو مس شه یاز پشت ش  رفتم

  وار ید ی تو  شه یش  یتو  دم یطاقتم طاق شدومحکم کوب صحنه نیا دنی صورتش از د یهم رو  ژنیماسکه اکس  هی سرم زده بودن و

که    یسروه ا   نینه ا  خواستم یخودمو م ینبود من فقط سروه    میحال یچ ی ه هک  ی جنون گرفته بودم طور زدمیم  یدر پ یضربات پ

 �😭�تخت افتاده   یجون رو  یب
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 ؛ یراو

 

سروه   هی خبره خودکش ن یخبر خوشش به همه جا ا دنیچی و پ  حایکس اوضاع و احوالش خوب نبود بعداز به هوش اومدن مس چیه

 بود که دوباره حال همه رو دگرگون کرد.... 

 

روزسوم که رفت مالقاته سروه،سروه به هوش   نتشی بب تونستیفقط م شهیاما از پشت ش  زد یو به سروه سرم رفت یهر روز م حایمس

 دوباره گرفته بود.. ی انگار که جان حایمس دن یومده بود و با دا

 

و آخرش سروه    شد یبمونه تا حالش بهتر شه روز به روز حاله سروه بهتر م ی بستر مارستانیب ی هفته تو ک یشد که سروه تا  قرار

 کنه   دایبهبود پ شیکه حاله روح شد یباعث م شتری ب نیو سالمت در کنار خودش داشت و ا  حیرو صح حایمس

 

رمان ما گرفته شدبعد از اون   ی پر ماجرا ی حا یسروه و مس ی جشن بزرگ برا هی شد و  صیبودن سروه ترخ ی هفته بستر کی بعداز

گرفته تاااااا لباس عروس انتخاب کنن چون سروه   ی رو انجام بدن و از کت و شلوار دوماد ی عروس  یدا یجشن دوباره رفتن که خر

   ارهیم یساون لباسه واسش نح باور بود که نیبرا

 

 

قرار گرفتن  و   گه یدر کنار هم د نیریعالمه اتفاقات تلخ و ش  هیو سروه بود باالخره بعداز  حایمس  ه یامروز روز عروس  گهید حاال

 ادی دوباره خنده به لبشون ب نایکرد که ا ی هر کار ر یدست تقد 

____________________ 

 

 :  سروه

 شد   ریاتفاقات ختم به خ نیگفتم؛خداروشکر که آخره تمومه ا  نگاه کردم و  حایمس یتوچشا
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 د ینرم و خند  یی تو جا تیبدون رضا نکهیاونم ا دم یرس  یا  جهینت ه یمن به  ی و گفت؛آره واقعا خداروشکر..ول د یکش  یپوووووف  هی

 

از کرمانشاه   دم یجوره بهت اجازه نم چیه گه یکه د ی سرمون آورد ییبه بعد؟چنان بال ن یاز ا ی بر ییجا ی تونیتو مگه م گفتم؛اصال

 ی رینم ییجا چیجدا ه  ای م یریباهم م ای ی بر رون یب

 

 خانوم دلبر  یشما بگ  یگفت؛چشم هرچ دویبوس  گونمو

 

 بال عشق جانم ی براش نازک کردمو گفتم؛چسمت ب یچشم پشت

 

 بگم؟؟  ز یچ هی و گفت؛سروه   یسرشو خاروند به حالت خنده دار حایمس

 

 ؟ی بگ  یخوایم ی گفتم؛جون؟چ

 

 شم؟؟  زیکه دوباره سورپرا  اریب ی ا یبرام سوغات یگفت   زدیرفتم  ادته یگفت؛

 

و دستمو طلب کارانه به کمرم زدم و   م؟؟یرفت بگم هااا..کو سوغات ادمیخودمو گفتم؛عه عه عه اصال  هی شونیپ یزدم رو  بادست

 اد یگفتم؛رد کن ب 

 

 ی د چشاتو ببن د یبا شه یگفت؛نه نم حایمس
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 دستش   ی بستم که گفت؛دستتوبده به من و دستمو گذاشتم تو چشامو

 

 چشاتو باز کن  گفت؛حاال

 انگشتم  یخوشگللللللل بود و انداخته بود تو  ی لیکه خ یانگشتر

 

 بزار تو انگشتت بمونه که قلبه کامل باشه  شهیقلباش اما توهم  شهینصف م  یاریدرش م  یانگشتر وقت  نیگفت؛ا

 

دستت قلبا به هم    ید یپوش یم  ینصفه قلب بود که وقت  ه یهر انگشتر  یدوتا انگشتر داخل هم بودن رو  دم یآوردم که د درش 

 ��بود  بایز یلیخ  شد یم ل یو تکم  دنیچسبیم

 

   دمشیبغلشو بوس  دمیو پر یییلیحاخیقشنگه مس یل یذوق گفتم؛خ با

 

   د یو خند  نتتی بیم ی کی یگ یهاااا  نم میقد  یهههههه نکن دختر زشته عروسم عروساگفت؛ع حایمس

 

 ه؟ ی مشکل ننیاصال همه بب  خوامیم��یی تو گفتم؛زشت

 ماچ آبدار کردم ازش  ه یرفتم و   ودوباره

 

 بخدا  ی ا وووووونهیزد و گفت؛د ی ا قهقه 

 چشمک زد   هی و   ی خودت کرد ی وونه ید  منم
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 درکنارهم تا ابدددددد   وونهیزدم و گفتم؛خو پس حله دوتا د ییلبخند دندون نما هی

 

 

 دن یبه رقص میهم شروع کرد ی و روبه رو  میکه پخش شد سکوت کرد  یآهنگ  با

 

 

 یمیعظ ریآهنگ ماه بانوجان از ام#

 

نگو  /ارهی یجهان شونه   یجا نیپنهان/بهتر  نکرده/ماه بانو جان از تو چه  ی تو کار  ی کردنم برا وانه ید/دانیو م ی گو نیبانوجان/ا ماه

از عشق تو من دل بکنم/عادت دارم که بگم دوست   تونمیمنم /مگه م وونهی نداره/آرومه جونم عاشقه د ی که سرانجام  یاز عشق

از عشقه تومن دل بکنم/عادت دارم که بگم دوست   تونمیمنم مگه م وونه ی دلم روبه تو بسپارم/آرومه جونم عاشقه د وونه یدارم/منه د

  ی  وونه ی پرو بالم/زده امشب به سرم عشقتو جار بزنم/بگم اون عاشقه د ارم ی یی دلم رو به تو بسپاررررررررم/تو وونخ یدارم/منه د

 مجنون مننننننننننم/  

دلم رو به تو    وونهی م دوست دارم منه داز عشق تو من دل بکنم/عادت دارم که بگ  تکنم یمنم /مگه م وونه یجونم عاشقه د آرمه 

 بسپااااااارم
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   داد یخوششو نشونمون م ی داشت رو یو زندگ   میشمال و چند روز هم اونجا موند  میواسه ماه عسل رفت  یشب بعداز عروس  اون

 

که من انتخاب کرده بودم موافق   یاسم نیبا ا  یبزارن همگ  خواستنیم ای دختر بود و بخاطره من اسمشو مهرن ایمهرادو دلن  ی  بچه

   اس یاز مهراد و دلن یب یکه ترک گفتن یبودن چون م

 

کردم که تورو فراموش   ی وقته سع  یلیمن خ  هی ا ستهیشا ی لیپسره خ حای دوباره برگرده رفت و به سروه گفت؛مس ایآر  نکهی از ا قبل

  شهیو هم رفتم یپذ  کترم یو تورو به عنوان خواهر کوچ  دمیکنار کش نتونه یب ی که چه عشق دمیفهم  یکنم و موفق هم شدم وقت

 ی آبج فته یهابرات اتفاق ب ن یبهتر حایکه درکنار مس دوارمیامبه اسم.. یداداش داد  ه یباشه که  ادتی

 

و منم   یکه خوشبخت بش  دوارمیام  یکه درحقم کرد ی همه لطف نیو ممنونم بابت ا  یار د ی قلب رئوف و بزرگ ی لیتو خ ایگفتم؛آر

 بتونم واست جبران کنم 

 

  کنمیکه کار م  ی اون شرکت ی که تو ی دختر  هی که از  ه یبهت بگم چند وقت ی زیچ ه ی خوام یم  یسروه چون تو خواهرم گفت؛راستش

دورگس مادرش   ه یدختره خوب  یلینسبت به من اسمش صحراس و خ ست ین لیم  یب نیخوسم اومده و فکر کنم اونم همچ

 ی رانیو پدرش ا هیخارج
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 ازت بلند شدهاااا...پس مبارکه و شروع کردم به دست زدن  یبخار  هی بابا آخرش  ووووول یو خنده گفتم؛ا یخوشحال با

 

 ؟ باز؟ یمسخره شد   یسیخنده گفت؛س  با

 

 ت یترب ی دوست دخترته ب یسیحوالش کردم و گفتم؛س  یپس گردن  هی

 

 �😂�یکن یم شیضربه فن عی حرف بزنه سر هیرحم کنه هاااا  حای گردنشو ماساژ دادو گفت؛خدا به مس پشت

 

 �😁�  زنمیرو مخم بره م ی ادیکه ز یاونو در مواقع ضرور  گفتم؛نه 

 

 زنشه؟  یچه تحفه ا  دونهیبله پس م گفت؛بله

 

 کرده   بشیخدا نص و یچه فرشته ا دونه یآره خودش م گفتم؛

 

و خانوادش هم    رانهیصحرا هم عاشقه ا  ایبمونن چون گو ران یا شهیهم  یو برا ران یرفت و قرار شد که با صحرا برگرده به ا ایآر

 ....��کردن نداشتن ی زندگ ران یبا ا یمشکل

 

 

 

 ️❤��️❤ت سیهمچنان باق تیدفتر حکا  نیآمد ا انیپا به
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