
عشق دانشگاه  

 

 

 

  مقدمه

٬میکنی له را کسی غرور که آنگاه  

٬میکنی ویران را کسی آرزوهای کاخ که آنگاه  

٬میکنی خاموش را کسی امید شمع که آنگاه  

٬انگاری می نادیده را ای بنده که آنگاه  

٬نشنوی را غرورش شدن خرد صدای تا میبندی را گوشت حتی که آنگاه  

٬میگیری نادیده را خدا ی بنده و میبینی را خدا که آنگاه  

٬بدانم میخواهم  

کنی؟؟ دعا خودت خوشبختی برای تا میکنی دراز آسمان کدام بسوی را دستانت  

 

 راوی :

 زدن تری چه عجوزه سه این بفهمه تا شه سیستم وارد کرد می سعی داشت بودو لبتاپ تو بردیا کله

 ندمیخو لب زیر رو بقره سوره تا احد و الله هو قل از و بود صورتش رو دستاش که ترنم. کنکورو

 اتاق ور این از هی بود گرفته اشتباه ملت پارک با اینجارو که هم رها میخورد ناخوناشو داشت هم مهرسا

میرفت رژه اتاق ور اون به  . 

زدن زر کرد شروع بردیا سالها بعد که   

 ارهند انتظار ازت کسی دیگه اسکلی همون خواهر توهم دیگه نداره اشکال دلم عزیز جان ترنم: بردیا

.میشی قبول بعد سال ایشاال   

 عر کرد شروع و ترکیییییییید یهو که میشد جمع چشاش تو واشک پایین میفتاد ترنم دستای کلمش هر با

.کردن عر   



لپتاب تو کرد سرشو و عقب کشید صندلی با بردیارو اعصاب بی که هم مهرسا   

خوردیم گهی چه ببینم تری شو الل دقه دو: رها   

میخندید فقط که هم بردیا٬ بردیا زدن به کرد شروع مهرسا یهو   

خله نکن گریه شدی قبول تری. میریزی کرم هی مثلته تولید فصل کرمکی مردک آخه: مهرسا   

:فتگ رها که زد داراش مادر پدر با اون از جیییییییییغ ی یهو که بود هنگ تو ثانیه چند ی ترنمم   

خانوم نکبت کردی کرم تری بمیری الل الهی ای: رها   

میداد قر و میخوند آهنگ هی و نبود بند پاش رو که ترنمم   

باال به دستا همه حاال حاال حاال حاال............ بشی یارم که دارم آرزو پرندم ی من: ترنم .... 

 میش اراشق و اوضاع که هم بردیا. بردیا دنبال افتاد و شد خفه دهنش تو کوبوند مهرسا که بالشتی با که

 دید که کرد وارد و ورها خودشو کد هم مهرسا. میومد بردیا به ترنم فشای صدای فقط رفت در دید

شن قبول دانشگاه توی هم با بودن تونسته فنگ و دنگ کلی بعد. شدن قبول بعلهههههه  . 

 

  رها

 مهدی تممیرف تر دیر دیقه دو اگه چون دسشویی سراغ رفتم شدم بیدار خواب از بدبختی هزار با صبح

 و ستد شستن بعد شدم راحت اوووووووووووووف. میخرید برام الیف ایزی میرفت باید( باباش) جونی

.بیرون اومدم صورتم   

 لیو.. بریزم کجا نمیدونم فراوونه کمرم تو قر حاال........ توبه توبه سیا نرمه نرمه سیا آها آها آها آها

 مترو اب  شهره وسط دانشگاه اخه بریم مترو با بود قرار میکنم خالیش برمیگردم میشه دیر چون خوب

میرسیم زود  

 لعزرائی با و مردم صبحی اول که کردن آرایش سراغ میریم خب شم حاضر آرایشم میز سمت  رفتم

خالص و میزنیم لب برق آخر در و میزنیم رژگونه بعد و میکشیم چشم خط یه ندیم دیدار  .... 

 و کردم تنم یا قهوه مانتوی یه با مشکی کرواتی مقنعه با تفنگی لوله مشکی شلوار یه  و  کمدم سر رفتم

 نفسام راغس رفتم آخر در و زدم جیگرمو عطر بعدم و داشتم بر و مشکیم اسپرت کفش با مشکیمو کوله

 که وای کردم نگاه بدلیجاتم به عشق با کردم باز کشومو در.  بود مرده میشد نزدیکشون کسی اگه که

 دبزاری(   میاد بدش بچمون دیگه ببخشید) اووووووق زرد مخصوصا نبودم طال اهل اصن عاشقشونم

 بازی نگخ خودشون از مختلف های موقعیت در که هستن پرنده تا سه ،اسکل ،دنقل شنقل)  بگم لقبمانو

 و ختماندا دستبندمو و ساعت(  اسکلم منم و شنقل ،ترنم دنقل مهرسا که دارن آلزایمر کل در و درمیارن



 جان شنو خوشگل بخیه چندتا بار یه ها پله همین سر که پایین رفتم ها پله از و بیرون اومدم اتاقم از

.کردم   

نکنی ضعف بخور چیزی ی بیا رها:  مامان   

میخوریم چی یه دانشگاه تو ها بچه با جونم نسیم نه:  من   

 ریدهپ ور رها:  گفت دوباره اومد یادش چیزی انگار کرد فکر یکم.باشیااااااااا خودت مراقب باشه:  مامان

هااااااااااا نسوزونی آتیش   

:چشمممممممممن  

جوووووووونم مامانی درصد ی فکن میگفتم دلم تو   

 قرارمون گرفتم تاکسی رفتم،سریع  بالخر کرد سفارش کلی کردو ردم قرآن زیر از مامان اینکه بعد

 اما شد رد جلوم از طارق تا شصت بیان تااینا نشستم گرفتم بلیط یه   پایین پرید رسید تا سریع بود تومترو

میکردیم خریدی یه نیس فروش دست اینجا که حیف  نیومدن اینا  

 

 

  مهرسا

  اون نگز.  صاحبشمااا خودم خوبه کنارحاال زدم صاحابو بی پتوی پیچید اتاق تو  موبایل زنگ  صدای

  شگیهمی پوزخندای بازم کردم نگاه ایینه تو خودم  دستشویی  سمت میرفتم داشتم و کردم قطش رو

بیرون امدم بعد ساعت نیم بود عالی  کردم باز رو سرد اب.........  

 نداشتم رایشا به نیاز   انداختم کولمم و پوشیدم مشکیم لی شلوار و مشکی مقنعه با  جذب مشکی مانتو یه

 ینشیر بوی از وقت خیلی زدم تلخمو عطر  رژبزنم نداش نیاز بود سرخ خودش هام لب نمیومد خوشم

شدم متنفر ... 

 شدم سوار وایساد تاکسی یه سریع بگیرم تاماشین  رسیدم سرکوچه  پوشیدم مشکیمم کتونیای بافتم موهامم

زد دشدی ترمز یه راننده دفعه یه که بودم خودم توحال گوشم تو گذاشتم هامو هندزفری سرید حوصلم  

 حساب وکرایش  دیرمیشه نه گفتی هی بریم بیارم ماشین بیا گفتم هی  رها تو دست از........ تصادف

 گرفتم لیطب یه سری باالسرم زدم عینکمو کردم قطع اهنگو  امدم پیاده رو راه بقیه بود نمونده چیزی کردم

تارسیدم نشستن جفتشون دیدم  

بپزم حلواتو خودم ایشالله کجایی بمیری: رها  



بودی گوری کدوم نبینی خیر الهی:ترنم  

مشی سوار بیاید دادن فحش جا به حاال کرد  تصادف تاکسی  بریم  باهم ترمزبگیرید بابا:من  

 دمخری دوتاهم برااون  بود گشنم منم میفروخت دونات خانم بود زاد ادمی جون تا شیرمرغ از تومترو

بودم  نشستم منم بیرون ریختن مغول قوم عین کرد اعالم که خانم  

اشگول  میشی پیاده دیرم امدی زود خیلی نمیشی پیاده چرا:رها  

میشیم پیاده بشه خلوت بزار بشین:من  

شدیم پیاده شد خلوت که دقیقه چن وبعد کردن صبر اصرارمن با باالخره  

 

 ترنم

 کامل وتسک در خونه. پاشیم سحر کله باید دوباره بودیما شده راحت شدن بیدار سحر کله این از تازه اه

 سه فقط وییدستش تو رفتم. کنه بیدارم که نیورد فشار خودش به اصال جونمم ننه میاد خوشم میبرد سر به

 بزنم سواکمم و بزنم صورتم سرو به هم آبی یه گرفتم تصمیم بالخره میکردم نگاه صورتمو داشتم ساعت

 پیش برام سوال این اول کالس اون از برم دانشگاه باید چرا موندم من. نشه اضافه تهران آلودگی به که

بده خبر منم به کرد پیدا جوابشو کی هر ؟ چرا خدایی بوده اومده   

 میخورد نیور مشکی بند یه که  کاربنی آبی مانتوی بایه پوشم می تفنگی لوله شلوار یه االن خو بعله

 نمی میشم میت شبیه بزنم پودر کرم اگه که جایی اون از خب. مشکی ورنی کفش مشکیو مقنعه با وسطش

 لب ژر ی آخر مرحله و گونه رژ بعدش یکم شم آدم شبیه که میزنم برنز آفتاب ضد کرم یه بجاش زنم

 هاو اوه اومد گوشیم ی صدا که ندازم می آینه به نگاه یه و خودم رو کردم خالی عطرو.  میزنم کمرنگ

 اشتند ننم دده که پایین اومدم ها ازپله جت مثه.    پایین دیگه میرسم االن بیخیال زدم تماس رد  رهاس

 داشتم شد الهجزغ خالدونم فی تا قشنننننگ که کشیدم سر چاییمو لیوان کردمو سالم یه  میخوردن صبونه

 ادمید لب زیر میشد بابا به مربوط فحشاش چون ولی میداد فحشم لب زیر هی مامانم میزدم بال بال

 خخخخخخ

 گاز ی امانممم لپ و کردم بابام لپ از محکم بوس یه سریع شد تر کم سوزشم که یکم میخندید فقط بابامم

 آدم یدهم حالی چه که وای اومد که بود دیوار به قاشق خوردن صدای کنم فک که شدم جیم سریع و گرفتم

 یمواعتبار کارت سریع منم رسوند منو مترو طاهاتا  اومدم خونه در از خنده کلی با. کنه اذیت مامانشو

میکنه نگاه روش روبه به حرص با رها دیدم  که شدم رد زدم    

دمقی؟ چرا عشقم هلووو:من  

کجایید هس معلوم گمشید:رها  



نیومده؟ مهرسا چیشده فکرکردم اووه:من  

خیلیه نکنن شوتموناولمونه  روز فکر بی دختر نیومده نه:رها  

 دخری دونات برامون مهرسا که بودیم مترو تو کشیدمش فحش  بار به کلی امده مهرسا بعد ربع یه

گشنگی از مردیم بده خداخیرش  

 شد خلوت.  ها بچه با خندیدم چقدر خخخخخ  شدن پیاده چی عین رسیدیم که بود شده حال با خیلی وای

شدیم پیاده  

امروزو........ کنه رحم خدا میشد تر تند هی و میومد داشت نم نم بارون کردم نگا خیابون   

 

دانشگاه سمت بریم تا سوارشدیم تاکسی رها  

بارون عشق منم میومد بارونی چه وای   

 خوبه خخخ دنمیز پر پشه شدیم پیاده دانشگاه در جلو بود شده تر کم بارونم بودیم دانشگاه نزدیک دیگه

 پیدا و پزشکی دانشکده بالخره گشتن کلی وبعد شدیم دانشگاه وارد بنفس اعتماد باکلی.  حاال نیومده سیل

 داشتیم.  فتیمبکو صبحونه سلف بریم بعدم شیم آشنا محیط با و بزنیم چرخی یه تا داخل رفتیم و کردیم

شدن رد بقلمون از پسر اکیپ یه که میزدیم چرخ جوری همین  

جیگرا؟ هستین اولی ترم.  میدزدنا خوشگالرو. جوووووونم ای:  گفت یکیشون دفعه ی که  

 بیکاره انقدر ماشاالله درختی میمون چلغوز پسره اه اه اه کرد نیگاه ماها به مرگما مکش لبخند ی با بعدم

.اوووق داره هم رو همه آماره   

 می جاک از جیگری این به پسر بیاد بند زبونشون دارن حق غالم داش:  اومد دیگشون یکی صدای که

کنن؟ پیدا خوان  

 برم من نگیرینی ما از هارو خنده این خدایا وای خخخخ بار سه آره ؟ اینا ؟ جیگررررررررر ؟ واااات

 از یدیمترک و کردیم هم به نگاه ی تا سه ما. لوزالمعدم تو عرض از نفساشون به اعتماد شما محو افق تو

  خنده

 دممیخندی هم ما.... میشه مزمن بینی بزرگ خود باعث.... ها بده کاذب نفس به اعتماد جون عمو:  مهرسا

  ییسمعسیی بودی کجا حاال تا الو مای او بگیم بقلش بپریم ما داشت انتظار االن شد سرخ پسره آخی

 سامهر. میخندیدن دوستاشم خود گرفتنش دوستاش که جلو بیاد خواست پسره  وای وای وای خخخخخ

   بون،نترس،مهر شیطون:  بود اینجوری شخصیتش کال میزد پوزخند  پسره حرص آوردن در برا هنوز

 خجالتی هنمور یه که ترنمم احساسی فوق و شیطنت واسه پایه دنبال ، ترسو:  مری برعکس من شخصیت

 ااا یمهست مون سه هر که بودنم مغرور میکرد مون همراهی شیطنتا تو ولی بود ما از تر آروم نسبتا بود



 ماهم دکشی و گرفت رو ما دست تری که میکشید نشون و خط چشاش با جوری همین پسره نبود حواسم

 سفارش همه مثال ترکیدم اونا از شدن دور بعد شد گوجه اونم شدیم رد پسره کنار از آمیز تحقیر نیگاه بای

واال نیست کارمون تو ریزی کرم اصن خوب های بچه که ماهم نریزیم کرم بودن کرده   

.خدایی دهمی حال خیلی میومد بارون هنوز آخیش سلف سمت رفتیم و انداختیم کالس به نیگاه ی رفتیم   

 

 سرعت اب پسره ی ، تصادفی چه اونم بله.تصادف و ترمز و بووووووق یهو که میشدیم وارد در از داشتیم

 و دندی رو ،مهرسا مهرسا جیگر شانس از که بود گوشیش تو سرشم و بیرون میومد سلف در از داشت

 واال. ارشاد شتگ بگیم باید بکشه کوروکی بیاد افسر بگیم اینکه جای به تصادفی چه اونم کردن تصادف

 فتهگر اشتباه دخترش دوس با مری انگار بود افتاده روش و مهرسا چشای به بود زده زل همچین پسره

 به نزد زل همچین و بودن وایساده کنارم گوریل پسر تا دو................. الحواعج باب یا دیدم یهو. بود

 میشه لح مهرسا چشای رو یا بگذره یخورده دیگه دیدم اوردن تشریف بعدی شیش سینما انگار تا دو این

.دادم نشون حرکتی ی   

اهم اهم:  من   

  وای مدد اوه اوه.  بود شده خالی گل بود رفته دست از مهرسا مانتو.شد بلند اومدو خودش به انگار پسره

 سمتشو تمرف.کنم گیری جلو ناگوار ازاتفاقات تا مهرسا پیش برم میکرد اشاره بهم ابرو و چشم با تری 

میکرد نگاه پسره به تحقیرآمیز شکل بدترین به فقط نمیگف هیچی مهرسا کردم بلند گرفتم دستشو  

بده پوستت واسه نخور حرص زیاد شما چیشده؟ مگه حاال اووووووه:  پسره  

 ونهم از یکی که میکردیم نگاه پسره به اخم وبا  داشت پوزخندشو این همیشه زد پوزخند مهرسا که

؟ چیشدآرسام -.  گفت هرکوال  

(شکافته اتم هسته انگار.) پس آرسامه اِاسمش   

؟ سالمی:  پسره یکی اون  

میکردم حرکتی ی باید دیگه   

صلوات شادروان روح شادی برای. چهلشه االن مرده نه:  من   

حلقم تو اخمت برادر اوه اوه. فرستادم صلوات خودم بعدم   

کنما محوت نکن کاری کوچولو ببین   

اتفاق ازاون بعد اینارونمیداد جواب وقت هیچ شد عصبانی دیگه مهرسا  



ایکبیری پاکن. میکنی بیخود خیلی تو: مهرسا   

بزنین آجیم افتخار به دست ی طرفداری میگن این به ایول   

؟ زبونشی تو  

؟ مشکلیه آره:  مهرسا  

بودیم چارتا ما فقط نکردن دخالت بحث تو اصن بود الل پسرا اون از یکی و تری کل در   

مشکلی چه جون جوجو نه   

نقطته سه جوجو:  مهرسا  

:گفت و آرسام سمت گرفت و نوشت روش چی ی و دراورد خودکار و کاغذ ی کیفش از مهرسا   

کن مراجعه فرصت اولین در نکنیااااا گمش سنجیه بینایی ی آدرس:  مهرسا   

میشه دیر داره بریم ها بچه:  ترنم   

زد زری ی این عجب چه   

میشد تمیز اینا دستمال با عمرا مانتوش.  رفتیم دستشویی سمت به  . 

 بگیری ودب پایین که پاساژه این از مانتو ی یمیر من مانتوی به ریده که نکبت ی پسره این رها:  مهرسا

باشه مشکی فقط ؟  

باشه:  من  

 

  مهرسا

 پیش دبای  من برا مشکل  این دانشجوها کل از بود داده دست بهم سردرد بهم بود ریخته کل به اعصابم

 شایچ تو بود اومده استاد کالس سر برم من تا اینکه مثل   اومد مشکی مانتوی ی با بالخره رها میومد

 با ههم که وسطشون نشستم رفتم بودن کالس وسطای و تری و رها خواستم اجازه و بودم زده زل استاد

:گفت تری که خوردن آدمو نگاهاشون   

داشتم بساطو همین هم رها و من:  تری   

میکنن نگاه انقدر که ؟ بد یا شدیم؟ خوب ما بنظرتون ؟ سوال ی:  رها  

پسراهمینن  سه گزینه:  من    



 وستاشد با  پسره این نداشتم اعصاب اصال که من کردیم شروع اینارو و معارفه بساط شدیم خفه دیگ

بودم خودم حال تو اعصابم به بود ریده  

هستم سمساری محسن من هستم شما کنار ترم این که حالم خوش خب:  گفت استاد یهو که   

گرفت خندم  اسمش شنیدن با  

خریداریمممممم یخچال منزل اثاثیه و اسباب:  گفتم اروم   

 ودتونوخ حاال: گفت و کرد اخمی ی جون محسن.   فهمیدن  اطرافیانمم متاسفانه فهمید که این مثل اوه اوه

کرد معرفی خودشو و شد بلند رسید که رها نوبت کردن معرفی خودشونو همه تک تک.  کنید معرفی   

ریاحی رها:  رها  

:گفتم  گرفتم چشاش از و چشمام شدم بلند شد که من نوبت   

عظیمی مهرسا:  من   

شدیم مستفیض کردید شما که حرکت با بله بله:  جونی محسن  

 تا گفتمن چیزی منم دیگه ضایعس فامیلیت  چه من به خب وا. بزنن گاز زمین برن بود مونده کم ها بچه

 11 ساعت قادقی کردم مستفیضش حرکاتم با کافی ی اندازه به خودش قول به نکردم نگاه بهش کالس آخر

 کنیم تحمل رو  عذاب ی الهه این صدای بودیم مجبور دوساعتم و میشد شروع داشت بعدی کالس که بود

 تسم به شدو تموم کالس بالخره که میومد در داشت شکمم صدای دیگه میای چی واسه تو پیری آخه

 گشنگی از داشتم بده سفارش هایدا تا 3 رفت تری که نشستیم میز ی سمت رفتیم ها بچه با. رفتیم سلف

 عدشب باال پرید ابروهاش از یکی که کرد بازش و داشت ورش رها   میز روی کاغذ ی دیدم. میشدم تلف

 (عسلم ویسبن کاغذ رو خودتم شماره نفسم کن سیو خانوم طال منه ی شماره این عشقم)  خوند بلند نوشترو

جیگرتررین یکی از یکی  

 هاپو این ی شماره دستش رو آوردواز در کیفش از خودکار ی و زد بهم محسوس نا چشمک ی رهاهم

 واسه اون البته االن از تر  ضروری هم موقعی چه نوشت و بود داده ضروری مواقع برای که و خان

 تو رانگا رفتم می راه طوری پاشدم منم دستم داد و کاغذ رها. نداره اشکال اینم خو ولی دادا درسی سوال

 ودنب داده بهش رو دنیا انگار اونم که پسره بغل تو کردم پرت رو کاغذ میزدم قدم پاریس خیابونای

 رسپس تماس منتظر انگار رفت می ور گوشیش با که هم رها. نگوووووو که گرفت شماررو هل همچین

خدا به واال میبینن فیلم انگار میشه چی ببینن بودن منتظر داده شماره پسره بودن دیده که هم همه  

نفسم؟ خوبی. عسیسم سالم:  پسره  

............................ 

:گفت سریع که  کردم نگاهش پوزخند با منم   ـمیخندید بهش رها که و کرد ما به نگا پسرهی   



شماییید فراهانی استاد چیزه ااا:  پسره  

..................... 

 یکتبر محترم ی خانواده و شما خدمت جدیدو تحصیلی سال بودم زده زنگ مادرم جان به استاد:  پسره

  بگم

برنداری دهنت از تر گنده  باشی تو تا خنده از بودیم ترکیده دیگه  

.........الوووو استاددددد الو استااااد:  پسره  

افتاده پسره ترم این  

 تیمیخواس  نکردم حسابش ادم برام نداره وجود انگار من میکشید نشون و خط و کرد می نگا هی پسره

 تا سه نای دیدم تازه من رفت و کرد کم شرشو کشیدن نشون و خط کلی وبعد  بالخره چه ما به باشی آدم

 واسه نمیکشت خودشونو داشتن هاشون سری ی که اطرافم دخترای میکردن نگامون خنده با و بودن اینجا

 تونهم هع  نمیدادن دخترا به سگ محل که هم پسرا بودن نشسته آدم مثل خدایی که هاشونم سری ی اینا

دختردارید دوس تا044  خو ولی همینید اولش  

 کم و زدم هم  قهوه ی زدیم زر تونستیم هرچقدر نشستیم  ماهم بعدی کالس تا بود مونده ساعت ی هنوز

شد تموم کالس زدن حرف کلی بعد و اومد استاد بالخره سرکالس رفتیم کم   

خونه رفتن تری با بعدشم خونه رسوندمون و دنبالمون بود اومده(  ترنم طاهاداداش)  

 

 

 مهرسا

 پوشیدم اسلب وبعد گرفتم یخ اب  دوش ی رفتم  توماشین بندازه دادم مانتومو وقتی داد فحشم چقدر مامان

 که زمانی نخندیدم دل ته از بود وقت خیلی هی موهام الی انداختم دستمو  کردم نگاه خودم به ایینه تو

 میکنم سعی همینطور خانوادم  ندارن گناهی اونا کنم ناراحت باحالم اونارو نمیخواد دلم میخندم رها باترنم

......باشه کردم وانمود که بزاراونجوری  کردم فراموشش بزارفکرکنن بخندم بااونام  

اومد مامان صدای که  بودم تلگرام تو رها و تری با زدن حرف درحال  

؟ خوردی ناهار مری:  مامان  

ندارم میل االن خوردم چیزایی ی جونم ننه  بله:  من   

ننه نگو نگفتم صددفعه عمته ننه:  مامان   



خوشگلم ی ننه خودم عشق چشم:  من   

فقط وایسا بال ی دختره میکشمت: مامان   

 می نبالمد داشت واومدتو کرد باز شدت با در که کمدم پشت رفتم سریع.  که بازکردم ریزه ی اتاقمو دره

 دسته به دمپایی دیدم نبینه روزبد چشمتون که کردم بغلش ازپشت بیرونو اومدم کمد ازپشت که گشت

سریع بزنه حرف نذاشتم  

عشقم طوری چه:  گفتم   

خوبم بزاری ورپریده ی تو اگه:  مامان   

؟ کجاست بابا:  من  

اومد بابا صدای موقع همین که باشه راه تو کنم فک:  مامان  

؟ کجایی خانومم:  بابا  

االن ولی نگو که میکرد صدا  عشق با اینقد بودم بابام کردن صدا عاشقه یعنی وای     

 شمکچ یه سریع بعدم کن پذیرایی ازش چیزی بوسی بای برو اومد خستت دل عاشق که برو مامان:  من

 چیکار باز:  گفت خنده با بابا که بابام توبغل پایین رفتم  اومد در مامان داد صدای که دررفتم و زدم

تورو نه خواستم و خانومم ؟من آوردی در  خانومم صدای ورپریده کردی   

میکنه اذیت همش و من کن ادبش یکم جان سامان:  مامان  

. میکنه شکایت ها بچه مثل مامانم آخی   

؟ میکنی اذیت اینقد منو خوشگل خانوم این اینقد چرا مهرسا:  بابا  

کنم اذیت عشقتونو بکنم غلط من:  من   

زدیم حرف یکم  

بخوابم برم خستم  خیلی اجازه با من پس:  من  

بریز کرم کمتر ولی دخترم برو:  بابا   

؟ ریزی کرم و من:  من  

مامان که بوسیدم مامانومحکم لپ بعدم  

؟ ها. نکن بوس اینجوری منو گفتم دفعه چند:  گفت حرص با  



 فقط بکشه ونازت باید چقدر شبا میسوزه بابا برا دلم خدایی ولی نمیشه تکرار دیگه چشم میگی راس:  من

بدی بهش بوس ی  

 سریع هک میشد دست به دمپایی دوباره داشت مامان و میکرد میخندید ریز ریز باباهم خندیدم شیطنت با

تو به روزلعنت تصویراون بازم.............. فکرش بازم  تختم رو وانداختم خودم و اتاقم تو چپیدم  

.............. . 

. که خوردن به کردم شروع   داشتیم سبزی قرمه جانم ای و پایین و شدم بیدار مامان صدای با  

؟ بابا دختر خوابیدی خوب:  گفت بابا  

عالی آره:  من    

عالی مسخره چقدر هه  

خبرا؟ خوچه:من  

؟ خبر چه شما سالمتی:  بابا  

رفتن و زدن حرف سری ی اومدن استادا بابا هیچی:  گفتم سریع   

 به وردنخ بعد منم.خورد غذاشو و شد سواال ی بقیه بیخیال  ساکتم من دید که باباهم که خوردم دوباره منم

 و یازده تساع  که کردیم صحبت باز یکم و دیدم فیلم و بابا مامان پیش کنه جمع میزو کردم کمک مامان

 اومد شیمگو زنگ بلند صدای یهو که دستشویی رفتم منم بخوابم رفتن باباهم مامان دیگه که بود نیم

بیرون اومدم دستشویی از طوری چه نمیدونیم    

بود رها ورداشتم و گوشی حرص با  

نداریم آسایش دستت از شبم نصفه ینی بنال:  من  

چته:  رها  

کردم چیکار نفهمیدم بودم دسشویی بابا:  من  

میخنده بز این میخورم حرص دارم من نگا بیشعورو خنده از ترکید  

 

 مهرسا

اینا دست از میشکم چی خدایامن  

ببینمت وایسا فقط:   من   



 رمان تا چند هم خوام می نقاشی وسایل سری ی من هم انقالب بریم میای فردا راستی.  میبینی باشه:  رها

میخواد رمان شنقل هم  

. ندارم رو خونه حوصله میام منم باشه:  من   

 چون هک هم رهام نمیده ماشینشو داره کار فردا که بابا بیای ماشینت با تونی می مهرسا فقط باشه:  رها

تعمیرگاهه خودمم ماشین بده عمرا میرم تند من دونه می   

؟ چند ساعت پس باشه:  من  

باشه:  من خوبه؟ پنج:  رها  

ببینی خوشگل خوابای فردا تا پس: رها   

نمیخوام خوشگل خواب:  گفتم خنده با منم  

. الهی ببینی زشت خواب اصن خو:  رها  

بخیرررررررررر شب نزن زر زیادی:  من  

بای:  رها   

.........بیداربودم بود تاکی نمیدونم  گوشم تو هاموگذاشتم هندزفری اتاقمو سمت رفتم   

 رها

 وصورتمودست رفتم سریع منم میاد رهام گیتار صدای بله دیدم که شدم بیدار خواب از بود ده ساعت صبح

رهام اتاق سمت رفتم گیتارم وبا کردم شونه موهامو و شستم    

من ی یدونه یکی داداش بر سالم:  من   

خودم ی دیونه و خل آجیه بر سالم:  رهام   

؟ بدی خرج به احساسات یکم میمیری. ضدحالی کنن جونت به جون یعنی:  من  

 شروع هم با و نشستم روش روبه رفتم منم.  حالجی مرده چند بینیم بشین بیا. احساساااات بابا:  رهام

 که داد حال انقد وای( .............................................  سون گروه.  دارم دوست.) خوندن کردیم

. نیست کار سر چرا این اِاِاِراستی.نگو   

؟ سرکار نرفتی چرا رهام:  من  



 آخه.  دنبالم میان طاها و بردیا 6 ساعت هاس بچه از یکی تولد گرفتیم مرخصی بابا از امروز:  رهام

 ارک اینا بابا شرکت تو اول ترم همون ی تو که خوندن عمران اینا بابا مثل هرسه رهام و طاها و بردیا

ودب پاتایا براشون اصن داشتن رییس ی بابا از تر کلفت پارتی دیگه که شرکتم تو. کردن   

گشنگی از مردم کن درست چیزی یه پاشو رها:  رهام  . 

؟ نخوردی چیزی مگه:  من  

بخویم هم با گفتم نه:  رهام   

؟ مامان پس:  من  

 رستد چیزی ی برو شده تموم اگه سوالیت بیست(  مهرسا مامان)  مرجان خاله با خرید رفته بابا:  رهام

گشنگی از مردم کن   

 نهصبحو ی که بعدم. میمیرم گشنگی از دارم خودم نمیگه هیچی شیطونه بابا نه.... میگه شیطونه

 خوردن به کردیم شروع خرس مثل و روش افتادیم و کردم صدا و ورهام کردم درست جیگرررر

 هرفت آزاد درکل که هم رهام این بشورم و ظرف همه این باید بدبخت من باز بیا........................... 

:  گفتم آسمونو هب کردم رو بعدم سرشا تو بزنم تابه ماهی همین با برم یعنی میبینه فیلم داره مبل رو نشسته

تنبل نه بودیم داده سفارش کاری داداش یدونه ما فرستادی اشتباه مارو سفارش کنم فک خدایا   

 لندب باز من وای ای ؟ بدی سفارش منو که بودی نیومده دنیا به هنوز تو زمان اون نمیکنی فک:  رهام

شنید این حرفیدم بلند   

 من هورپرید: اومد مامان صدای یهو. فرستادن تورو بوده داده اشتباه شکمشو پستی کد مامان خب:  من

 از رکیدمت که گفت گوشم دم چیزی ی رهام ؟ شدی دراز زبون اینقدر تو که فرستادم اشتباه چیو تو سر

  خنده

؟ها؟ ترکید این اینجوری گفتی چی این به باز رهام:  مامان  

خودش جونه به هیچی:  باخنده رهام   

خودت جونه به ادب بی:  من   

میکنید مسخره و من حاال. شهیدین برسه بهتون دستم فقط: مامان   

الفرار پسه هوا دیدیم ماهم  

. وایسین. بدم نشونتون ای پستی کد یه:  مامان   

بیخیال مادمازل کردیم غلط ما:  رهام   



میگه راست جونم مامانی:  من   

 وبعدم دیمش دیدن فیلم مشغول رهام با هم من.  بشه ما بیخیال شد راضی مامان التماس کلی بعد بالخره که

 قعاش من یعنی وای.  کرد صدامون ناهار واسه مامان که زدیم وحرف کردیم پایین روباال کاناال کلی

شم فداش من الهی. مامانمم  

.  ذرمبگ تونستم می چیز هر از من که وای. بودم کرده الزانیا هوس خیلی. شم فدات الهی مامان وای:  من

 ونستمنت دیگه خوردم اینقدر ولی بودما خورده صبحونه خوبه حاال. تونستم می دارعمرا پنیر غذاهای از

میکنه نگام داره شده گرد چشمای با رهام و خنده با مامان دیدم کردم بلند سرمو. شم بلند جام از   

؟ کنی می نگاه اینجوری ؟چرا ندیدی آدم ؟ رهام چیه: من  

دیدم که بودم ندیده اورانگوتان ولی دیدم که آدم: رهام   

میگه چی کن نگاش مامان:  من   

قشنگم دختر بخور عزیزم بخور. کردی چیکار دخترمو رهام،:  مامان   

بخوره منو بیاد مونده کم فقط دیگه خوره می داره جان مامان:  رهام   

درآد چشات تا:  من   

نیستی چاق ولی خوری می همه این ،تو عجبم تو من خدایی رها ولی:  رهام   

 با رهام و من مامان حرف این با که ؟ ،اوکی طرفی بامن کنی اذیت دخترمو دیگه یکبار رهام:  مامان

 مارو که تگرف دندون به لبشو و گفته چی فهمید تازه مامان که کردیم نگاه مامان به بعدشم و هم به تعجب

 بدش ما زدن حرف اینجوری از همیشه مامان آخه بودیم شده پهن زمین رو خنده زور از نگو دیگه که

 زدمی حرف اینجوری خودش حاال کنه هدایتمون راست راه به و کنه درست مارو میکرد سعی و یومد می

؟ شده خسر اینجوری که گفتین من زن به چی باز: بابااومد صدای که میرفتیم ریسه خنده از داشتیم  

خودم مهدی بابا بر سالم:  من   

وسط انداخت خودشو پارازیت این باز که کردم بغلش سمتشو رفتم   

سرت خیر سالته 11 بکش خجالت.  لوسی خیلی رها:  رهام   

خواهر بکشم برات کیلو چند:  من   

؟ مهمونی میری کی بابا جان رهام راستی. کردید بازشروع. بسه جری و تام:  بابا  

بابا 6:  رهام   



 باشه:  اباب. بگیریم کتاب و نقاشی وسایل و بوم سری ی انقالب ها بچه با میرم امروز من راستی:  من

نکنیا دیر ولی   

ام خونه 1 چشم:  من   

 کلی هک کنه کمک کرد زور مامان و رهام البته شستیم ضرفارو رهام و من خورد غذاشو باباهم اینکه بعد

 ربع چهارو اعتس.  نشستم بودن پذیرایی تو که مامانینا پیشه رفتم بعدش.ترکید مخم که کرد غرغر آقا هم

رفتم پاشدم بود  

 

 

  مهرسا

نشستم بابا پیش حال تو رفتم   

بیرون  میرم امشب بابامن:  من  

؟....ال شاء ان کجا چرا،:  بابا  

کتاب خرید میریم تری و رها با:  من   

؟ میگردی بر کی:بابا  

برمیگردیم اینا هشت:  من   

بشینه ترنم خطرناکه میرونید تند نشینه هم رها نشین ماشین پشت تو ،مهرسا ولی ببر باشه:  بابا  

بابا هس حواسم:  من      

 نایکمو کیف انداختم سرم شلوارلی همرنگ شال پوشیدم تیره  شلوارلی با  مشکی مانتوی ی.   اتاقمو رفتم

 کیفمو ست مشکی کتونیای رفتم خداحافظی از بعد.  همیشگیموزدم عطرمو درآخر شونم رو انداختم کج

 مشکی ااصرارمنب بود داده شدنم قبول برا بابا که و ام بی سمت رفتم فقط میکنم حال باکتونی کال پوشیدم

 ومدا در از رها. وایسادم اینا رها خونه در دم. باشه آماده که زدم تک رها به  پایین بره زدم سقف خریدیم

 بود روش سوخته ای قهوه بند کمر ی روش که مشکی مانتو ی. زده تیپی چه خواهرمون  دیدم که بیرون

کردممی نگاهش ماشین در به بودم داده تیکه دستمو  مشکی صندل ی با بود شالش شلوارو همرنگ که    

 شدم که حاال:  من ؟ زدی زل ساعته سه چی به.فقط  نبودی هیز تو  سرم تو ک خا مهرسا وا:  رها

دادم تکون یه دهنمو تو نعنایی آدامس    



 شد بلند یمگوش زنگ صدای که بدم جواب خواستم می. میشدن بدبخت دخترا بودی پسر تو اگه یعنی:  رها

گوشی دستم یه گرفتم فرمون دست بایه    

؟ چیه:  من  

؟ میدین لفتش اینقدر که شماها هستین گوری کدوم پس ، کوفت و چیه:  تری  

.  رنمت  خونه سمت افتادیم راه و کردم قطع رو گوشی بعدم.  آیم می االن ایم رها خونه دم بابا باشه:  من

 ای:  فتیمگ وبعدم کشیدیم بلبلیا اون از سوت ی هم با ورها من ترنم شدن سوار با که خونه در دم رسیدیم

  جوووووووونم

انار زهر:  تری   

حلقم تو آبیت مانتو خواهرم:  من   

؟ شم ،پیاده بگین پرت و چرت خواین می اگه:  تری  

 ؟ شم یادهپ:درآورد اداشو مسخره حالت با بعدم اه اه اه. شدیا ای افاده خیلی وقته چند تری.  بابا بشین: رها

 که  میکردن بحث هم جوری همین. .............. باش راحت ندارم:  رها. گرامیته ی عمه ای افاده:  تری

 من تا نپایی بپرید بروپچ: من.  رسیدیم که خوندیم می باهاش شدن ساکت  که کردم زیاد  آهنگ  صدای

 از ارکجاپ خب:  من. بدیا لفتش ساعت سه دفعه اون مثل نری ولی باشه: تری. کنم پارک و ماشین برم

 افتادم راه مبعدش.  اوکی:  من.  بیای تا پاساژیم دم ما پس باشه: رها ؟ نه یا کنم پیدا ،باید بیارم در کجام

. پاساژ سمت مرفت باال  بره  زدم سقف کردم ماشینوپارک و کردم پیدا پارک جا ی گشتن کلی بعد وبالخره

 دل حرف ریت که بود پرپر دستامونم نداشتیم نا دیگه بودیم پاساژ اون به پاساژ این از ساعت دو ما یعنی

زد منو  

داریما دانشگاه هم فردا. مردم بسه بابا:  تری   

؟ بریم ،   میخواید رمان چقدر دیگه بسه بابا. احسنت: من  

 ماهم.  مخست منم بریم. ها بچه واسه بده سفارش بابا میدم میکنم لیست.  مونده هفته دو حاال باشه:  رها

 بیاد اون ودب شده درست رها ماشین اگه شد قرار توراه فقط خونه سوی به پیش و ماشین سمت رفتیم دیگه

نداشتم رانندگی حس چون دنبالمون  

 

  ترنم

 یا مه مهرسا رفتم در سمت به و کردم خداحافظی ها بچه از و وبرداشتم بودم خریده وکه رمان چندتا اون

 و من کهاین برای  رها اون با  لجباز میده گوش مگه ولی نزنا بوق گفتم دفعه چارصد حاال. رفت بوق ی

.   میکشه لطو صبح تا ایناروبگم کاریای شیرین بخوام من بیخیال. بوق بوق ، بوق بوق هی کنن اذیت



 در دم دبیا نده زحمت خودش به کسی نکنه خدایی یوقت که کردم سالم بلند صدای با کردم باز دروکه

 حال در هم کنار در بابا مامان معمول طبق دیدم که توحال رفتم.  انگار نه انگار اصال میاد خوشم یعنی

 لیخی بابام مامان که کردم سالم دوباره. کردند می نگاه فوتبال منحرفا..................................... 

 ندبل مامان طرف از ایول ایول صدای که شدن بازی دیدین مشغول ودوباره دادن جواب مفید و مختصر

 مامانمم و تیم این) (  طرفداره بابام داشتن دعوا و جنگ تیم ی سر بابام با همیشه من مامان شدآخه

 ساله یستب این مثل خوندن می کری هم واسه فقط میدیدن فوتبال وقتی کل در و بود تیم این) (  طرفداره

 منه ادبی کسی نیستم هویجم برگ که منم مامان های کری واسه میرفت ضعف عاشق دیگه که بابامم ها

 یدمد که پایین اومدم کردم عوض و لباسام باال رفتم منم.  بود دودور ددر که هم طاها دریابد و بدبخت

 بازی دنبو مساوی خاطره به پنچریش و کشید می طول ربع ی تا پنچربودن این البته پنچرن هردوشون

یقینا بود  

؟ طوره چه گلم دختر:  بابا  

؟ وشما جونم بابایی خوبم:  من  

؟ خریدین خواستینو می که وسایلی. خوبم منم:  بابا  

 نپاشی:  مامان.  بده سفارش مهدی عمو رو مونده  که سری ی شد قرار شدیم خسته دیگه فقط آره:  من

 ستیبهزی تو نداشتن مادر پدرو ها بچه این.  کردم می فکر ها بچه به داشتم شام طول تو.  شام بیاین

 از بعد. ودنب رفته کردن کمک واسه مامانینا که بود، مامانینا و ها بچه با رفتم اینجا که باری اولین.بودن

 سر رت دیر به دیر مامانینا که هست سالی ی خب ولی زدند می سر یکبار هفته دو هر حدود تقریبا اونم

 به بلق ی دفعه که بود این خاطر به وسایلم واین میزنیم سر یبار هفته دو هر دخترا و من ولی زنن می

 ی هم روحیشون واسه هم بدیم یاد و بلدیم که چیزایی بهشون آیم می وقت هر ما شد قرار مدیر پیشنهاد

 برای داشتیم وقتی امروزم  میگیرن یاد رو خوره می دردشون به که چیزی ی خب وهم  ورزش نوع

گرفتیم هم اونا برای کردیم می خرید خودمون   

؟ ترنم فکری تو:  بابا  

کردم می فکر ها بچه به داشتم بابا آره:  من   

؟ بچه بخور و شامت درست اقل ال میکنی فکر همین به داری شب تا صبح از توکه:  بابا  

چشم:  من   

 میره یادت میشی بزرگ عزیزم نداره اشکالی شده دپرس خیلی تیمشون باخت از ما خانوم اینکه مثل:  بابا

 رو میزاشت رو خونه بگم چی که ساکت مامان کرد می صحبت اینجوری مامان با وقت هر بابا آخه

االن کپ دقیقا سرش   

برده ترشم قدر شما از ما تیم ،دومن شد مساوی نبردین هم شما اوال:  مامان   



 و دمکر کمک مامانم به شامم بعد. میخندیدم ریزریز دیگه که منم. نیست عیب جوانان بر آرزو:  بابا

 دیگه عدمب  دنبالم میاد نه ساعت بود گفته رها که کردم ها بچه با بازی اس ام اس یکم. اتاقم رفتم بعدش

،الال ،بووووووس جیش   

 

  رها

 میومد ونبار بازم بیرون زدم خونه از و زدم مشکی تریپ ی سریع نداشتم حوصله زیاد شدم بیدار صبح

 دنبال مرفتی بعدش و رفتم مری خونه سمت به شدم ماشینم سوار رفتم کشیدم عمیق نفس ی همه از اول

 هممونم از مدمیو همه از بیشتر نکبتم تری این به مشکی تریپ تامون سه داریم تلپاتی میاد خوشم دنقل

تربود سفید   

؟ طورید چه. خودم پوش مشکی دوستان بر سالم:  ترنم  

توخوبی قربونت:  مهرسا  

رها  کردم سالم بابا:  ترنم  

. شدی هلویی چه مشکی با بیشور تری ولی سالم فرض به:  من   

جیگر شدی گیالس شمام:  ترنم   

دیگه هویجم البد منم:  مهرسا   

شدی بادمجون شما نخیر:  تری   

جلو بیام خوام می بشین عقب بیا گمشو اصال. شیربرنج عمته بادمجون:  مهرسا   

بیخیال بابا:  من   

.  اهمینبر داد یاد بردیا ومهرسا من به رو رانندگی چیزی یه مهرسا حاال باز میروند پشتی الک که تری

هستم ترسویی انسان وگرنه ماشینا روندن مورد در فقط من ولی سرعتیم عشق   

 موندن فیکترا تو کلی بعد بالخره.  بزارم دلم کجای و ترافیک من آخه. کن بار باقالی خربیار حاال بیا

دانشگاه رسیدیم   

 

 از جوری چه دونم نمی دیگه. بودیم رسیده دیر بود یقه ده و ده ساعت شدیم بدبخت وای ددم...... اوه اوه

 ها بچه هک کردیم باز کالسو در جوری ی و بریدیم ترمز که بودم کالس در دم.  دوییدیم و کالس تا حیاط

مهرسا گوش دم که کردن کپ  



ینبب حاال میشیم اخراج دانشگاه از ما آخرسر تو بیایم هست اجازه بگی میمیری تو یعنی: گفتم   

اومده تازه خودشم فهمیدم بود دستش که کیفی از   

؟ داخل بیایم میشه استاد:  اخرگفت  مهرسا  

 یکارچ اینجا اینا وا. نیومده دیر خودش انگار حاال. داخل بیاین وگفت رفت بهمون غره چشم ی استادم

 نفسم هک پهلومو تو زد  محکم آرنج با مهرسا که بگم مهرسا به خواستم. نیستن باالتر ترم مگه میکنن

 گرفت

مشترکه کالس دهنو ببند:  گفت   

 لویج های صندلی خالیم جاهای تنها ما خوشگل شانس از حاال. نمیکنه که را کا چه شیشم حس جونم ای

 که واستاد منشستی رفتیم کرد میشه چه دیگه دیگه ختم مجلس بودیم اومده انگار. بود دار تفنگ سه این

کرد آزاد کالسو دادن درس ساعت نیم بعد و بود جوون  

 ؟حاال آوردن در. مقنعشنو اینا اچر مقوایی زاده امام چییییییییییییییی؟یا ینی آزاد.چییییییییییییییییییییییی؟

 ی. ما گاهدانش پسرای جلو مخصوصا نیست بد شرم یکم دانشگاست دیگه ولی نبودیم حجاب تابع زیادم

 خط چه دمیکشی چشم خط دختره برا داشت بود شده بلند پسره نگووووووو که بود شده شیری تو شیر

 تو میگذشت هدوق که بودن چسبیده بهم انقدر کالس ته اون دخترپسره. میکشید بهتر من از میکشید چشمیم

 وسولس حوصله دیگه میشدم سوخاری مرغ داشتم بود کلفت مانتوم منم بود گرم کالسم میشدن حل هم

 دیگه عدب و بگه اونم مونده مبحث ی گفت استاد بالخره که نداشتم دخترارو خرکی عشوه پسرا بازیای

 نگاه آتیشت ی ها شراره اون رو بکش مردرو صاحب اون بده درس میخواد من دینی خواهر آخه. تموم

 به ماهم شد بیخیال استاد ربع ی بعد بالخره نشه جلب شده شینیون ی کوپه اون به اسکلمان برادران این

کردیم پرواز حیاط سمت    

 که خون خر تری. میومد بارونی بوی چه اوخییییییییییییییییی. نشستیم ها صندلی از یکی رو حیاط تو

 هتیک  هم مری.  خوندن کرد شروع استادو بود داده درس امروز که درسایی و کرد باز رو جزوه سریع

 هیچ یدمد چرخیدم یکم کردم روشن و نتم منم   میکرد گوش اهنگ پاشو بود گرفته ضرب صندلی به داد

 میومدن رد از دختر تا سه با که دار تفنگ سه سمت افتاد نگام که کردم خاموش دوباره نداشته دوسم کس

 هیچ بود لال که پسره اون که گفتن چی دخترا نمیدونم که نیارم در بازی تابلو زیاد کردم سعی بیرون

 لیو کوچه همون داخل رفتم بود مساعد چپ علی ننه کوچه هوای کرد اشاره ما به دست با نمیزد حرفی

بدم ها بچه به ندا ی گفتم ما سمت میان دارن دیدم چشی زیر   

مرییییییییییییییی........... پیس......... مری...........  پیس پیس:  من  

کنم گوش نذاشتی میزنی زری چه مری و درد مری و کوفت:  مری   

ببین درو سمت نکنی توجه جلب که آروم شو خفه دقه دو خانوم عنتر:  من   



 مرفت بهش اساسی غره چش ی...... که فهمید بود خری هر من شم نکردنت توجه جلب قربون ینی آخ

؟ کین:  وگفت گفت بهم بابا برو ی اونم  

دادن نشونمون اونا بودن تفنگدار سه با:  من   

 که ریمت  گوشش تو گذاش هاشو هندزفری اونا به توجه بدون مهرسا که بودن شده نزدیکمون انگار بعدش

نمفهمید اصن َکره   

سالاااااام:  عسلی چشم دخی   

میکرد نگا دخترا به کنجکاوی با شدو جزوه بیخیال هم تری   

کنه معرفی خودشو باید خبرش خو فهمید دختره که داد سالم ی  هم مری   

 شمچ اون وبه همتا وگفت کرد اشاره طوسی چشم به عسلم من:  گفت بود عسلی چشاش که دختره ی

طرالن گفت و کرد اشاره هم مشکیه   

..........،مهر رها منم:  گفتم خیته خیلی دیدم شد طوالنی ماها سکوته یکم  

ترنم و مهرسا رها عزیزم میشناسیم:  گفت و کرد قطع حرفمو طرالن که  

کردیم نگاهشون باتعجب تا ماسه  

 

 رها

کرده معروفتون خودش کردین پسرا با دیروز که کاری همون خخخخخ:  همتا   

 لولمع دوستای اون و آرسام گیج محترمه اقای اون نداشتیم  کاری تا سه اون با ما واال جان همتا:  مهرسا

آوردن در ماهارو پدر ذهنیش   

؟؟؟؟؟؟؟؟ ذهنی معلول ؟ گیج شد سوراخ جاش به من پهلو نکرد حس مری واقعا ینی  

 چه من هب ؟ بودن پسراشون دوست حاال داد فحش پسراشون دوس به میکنن شتکمون میگیرن االن گفتم

بود خنده صدا یهو که. اصن  

واسشون گذاشتین لقبایی چه روشن چششون بعله بعله خخخخخخخخخخخخ:  همتا   

آیا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نبود غیرتی بی دختر دوس یکم  

 بهشون هک هستین نفرایی اولین جزوه خنده از مردیم شنیدین و زدین بهشون که حرفایی وقتی:  عسل

خوشبختیم حال هر به:  گفت کنه عوض و جو اومد تری. دادین جواب اینجوری   



 نداشتم شونواعصاب میکردن نگا اینورو داشتن خیلی تفنگدارا سه دیگه شدیم صمیمی باهم و زدیم زر یکم

:گفتم  

؟ بزنیم قدم بریم میاد کسی  

؟ دیدی بارون تو باز:  مری  

نه؟ یا میای حاال بعلههههههههههه:  من  

بریم ولی ها بازیه لوس:   مری  

میام منم پس:  همتا  

طرفمون میاد داره چمیدونم ؟ سامیار ؟ کامیار بود چی پسره این دیدم که رفتییم راه یکم  

؟ نمیای میشه دیر داره همتا:  سامیار  

سامی میام االن باشه: همتا   

 عقب ناو انگار نه انگار و شدیم رد جلوش از که مهرساهم و من عوضییییییی نکرد سالمم ی خان نکبت

میومد داشت همتا کنار هم مونده  

؟ گفت چی شنیدی رها:  گفت آروم صدای با مهرسا  

؟ کی:  من  

دیگه  اشگول این فرانکی ی ننه کی:  مری  

؟ گفت چی نه:  من  

مغروری ی عجوزه که حق ال:  گفت میشدی رد بقلش از داشتی:  مری  

؟ بهش نگفتی چیزی چرا تو. نکبت جدش هف با کرد غلط:  من  

نکردم حسابش ادم من ندادی جوابو خودت گفت چی شنیدی کردم فک من بابا:  مری  

 ما یگهد بودن دخترا کنار گرام های ذهنی معلوالن از ویکی جان اوشگول بعله دیدیم ها بچه سمت رفتیم

دانش و علم کسب بسوی رفتیم و دادیم دخترا به هامونو شماره رفتیم بیخیال که هم   

 مهرسا

تندی بیرون امدیم شد تموم کالس ها بچه گفت وقتی کرد زر زر استاده انقدر شدم داغون دیگه  

میخواست باباشو اثر انگار میکرد نگا جوری ی حراستیه این میشدیم رد دانشگاه در از داشتیم  



 نگاهش مبااخ منم بود خوابیده صورتش رو مو کیلو سی فقط باشن سیا کالغ خودش مثل همه داره انتظار

رفت بهم غره چشم یه ترنم که کردم  

اومد تری صدای  

بخرم چیزی آبی ی خیابون اونور سوپری این از میرم تشنمه من ها بچه: تری   

باوشه: من  

خواب از میشد بسته داشت چشاش هابود مرده مثل که هم رها   

 وردخ چشم که  زدیم می حرف کردیم اسکل روم چت تو باهم دیروز که پسری ی درباره رها با داشتیم

 زیاد آخر تا وآهنگش صدای که افتاد ماشینی به نگام یهو که میشد رد داشت خیابون به توجه بی که ترنم به

میروند داشت زیاد سرعت با بود کرده   

 آخر ی لحظه فقط میشد تر نزدیک لحظه هر ماشین و نبود ماشین به حواسش اصال ترنم نه نه وای

 یچیز افتادن زمین صدای و ماشین ترمز وحشتناک صدای با میزد صدا و ترنم که  رها جیغ صدای

بستم و چشام محکم   

 نه

.....نه  

.....نباید   

بشه چیزیش نباید ترنم  

نه نشده چیزیش ترنم  

اومدم خودم به طاها داد باصدای  

ترنممممممم:طاها  

 افتاده داربیهوش تفنگ سه اون از یکی بغل تو که افتاد ترنمی به نگام که کردم باز و چشمام زور به

 رکیدمیت داشت بغضم دررفت هم ماشینه ترنم به رسوندم خودمو چجوری نمیدونم بود زخمی بودوسرش

 دستام.  باشم ضعیف نمیخوام دیگه اتفاق اون بعد نمیکنم گریه دیگه نیستم قبلی مهرسا خوردم قسم من اما

 تازه هک رو پیاده سمت برد و کرد بلند و ترنم طاها    و شد متوجهم رهام که طاها سمت رفتم بود یخ یخ

افتادم رها یاد(رها دایی پسر) بردیا حرف با   

کو؟ رها مهرسا: بردیا  

ابوالفضل یا: گفت یهو که بود رها دنبال چشم با  



 که بودیم رها نزدیک بود داده دست حمله بهش دوباره وای افتاد رها به نگام که دانشگاه طرف ودویید

 اسپری فشکی تو از سریع کرد زور به رها که ای اشاره با بود گرفته بغلش تو رو رها سر سامیار پسره

 یشونچیز یه هرکدوشون بود خورد اعصابم اومد جا نفسش بعد یکم. دهنش جلو گرفت و درآورد آسمشو

جفتشونو حال نمیبینید مگه: دادزدم بودن کدوم یه بغل تو هرکدومشونم بود شده  

میکردم نگاه جفتشون به بااخم دادم جفتشون به  آبیموه یه تا سه اون به توجه بدون  

بدید دق منو میخواید نیستین خودتون مراقب چرا:من  

 گان جوری هم اونا.  اینا عسل و تا سه واون موندیم ما فقط گذشت که یکم بود گرفته درد شدید سرم

 تو.  کردنمی تشکر که اومد اینا طاها صدای ولی. بکنم تا وایسا هه بودن تشکر منتظر دقیقا که میکردن

که میکردم نگاه حرص با بهشون جلو منم عقب دوتا اون  نشستیم که ماشین  

دخترا به بودن زده زل همچین  رفتن پسراازدست:رهاگفت  زدم بوق ی یهو درگیرن خیلی پسرا دیدم �

 سمت و خوردن تکون ی پسرام و کشیدن جیغ دخترا که بود تریلی بوق انگار که هم طاها ماشین بوق

عمرا بازییی دختر ما جلوی... چی پس کردم حال....... بعله کردن نگا و ماشین  

 تو. اومدن سرمون پشت بردی ماشین با هم بردیا و رهام شدو سوار طاها و شدن بیخیال دیگه هم پسرا

.   رکیدت سرم  طاها دیگه بسه:شدمگفتم عصبانی اخر که میکرد دعواشون فقط گور به گور طاها این راه

 ستامد تو سرم اتاقم تو چپیدم خونه رفتم سریع و کردم خدافظی ها بچه از میکرد درد وحشتناک سرم

خوابیدم خوردم اور خواب قرص یه..... چرا لعنتی چرا اخه کردم نگاه خودم به ایینه تو گرفتم  

 

 

 ترنم

ته بود که سرم یه خراش کوچیک برداشخداروشکر شدم بیدار چشمم تو بود افتاده که افتاب نور از صبح

 هم طاها خرید نرفت فکرکنم نیس هیچکسم ماشالله پایین رفتم نداریم امروزکالسی یه االن بهتر شده بود 

 جفتشونم لهب کجان دوتا این ببینم بزار  گوشیم سراغ رفتم خوردم کیک چایی یه شرکت برده تشریف

هلووووو:رها  دادم پیام رها به نداد جواب دیدم دادم پیام مهرسا به که ندارن زندگی کار انالینن  

گورین کدوم هلو و  درد هلوو و  کوفت:من  

دیگه واخونه:رها  

نیس تو پیش مهرسا:من  

نیس آن مگه واال نه:رها  



نمیده ج:من  

میکردم ایسگاه رو پسر  داشتم شو خفه أهه:اخرگف که سرهم پشت دادم پیام بهش دوباره  

کردی شروع دوباره تو بیشور:من  

سرید حوصلم  شهربازی بریم شبم ما بیاخونه پاشو نکنم نمیتونم دیگع چیکارکنم:مهرسا  

بگم رهاهم به بزار نمیدونم:من  

بیرون بریم شبم مهرسا خونه بریم  کن جمع رها:من  

 فازش مبری پیاده بیخیال:من   بیایم بده ماشینو رهام  کنم هماهنگ بزار شدید پایتم خدامه از که من:رها

 بیشتره

باشه:رها  

امدیم حله مهرسا:من  

بود تعارف یه فقط کثافط:مهرسا  

اصال نمیام بیشور:من  

باوو بینیم بیایید زرنزن:مهرسا  

  دمش بل شدم ال شدم خسته وای  که زد غر راه کل رهاهم این میرفتیم پیاده دوتایی رها با حاضرشدم

روبازگذاشته درها چرا این وا بازه هم درخونه دیدم   خونه رفتیم همینجوری ماهم بازه در دیدیم  

ای گوری کدوم پریده ور مهرسا:رها  

گذاشتی باز چرا و در:من  

 یشوی دست  تو از صداش اخر که  میکردیم دادصداش با شدیم نگران هم ورها من نمیومد ازش صدایی

 امد

توالتاا رفتم دقیقه دو  فهمیدن همه بابا  پایین بیارید صداتونو:مهرسا  

خندیدیم  ورها من  

گذاشتی باز درو چرا شاسگول: رها  

بیاد گذاشتم باز میشدم منفجر داشتم طرفم ازیه میاید دارید پنجره از دیدم بابا:مهرسا  

چی میومد دزد یه اگه:رها  



چیمیشد  میومد خوب:من  

 

 رهام ابردی با بیاد که طاها به زدم زنگ بعدازظهر کردیم درست همینجوری ناهارم خندیدیم کلی ظهر تا

 قصیدیمر  کردیم عالفی ها بچه با ساعت یک  میایم دیگه دوساعت بشیم اماده  گفت اونم شهربازی بریم

 اماده ورها مهرسا دوتا این به نسبت حاضرمیشم دیر خیلی من کال حاضرشیم گرفتیم تصمیم دیگه که

 یه عدب دیه خوچیکارکنم بود گرفته ضرب باپاش میکردمهرساهم نگاه من به حرص رهابا  بودن رومبل

  ردک درهاروقفل هم مهرسا رفتیم پریدیم ازجا هممون ایفون صدا که شدم خارج کامل رضایت با ربع

ارم سوی به پیش  

 

 

 رها

 سمت به وپایین پریدیم سریع رسیدیم وقتی.  اومدن بردیا ماشین با که هم پسرا اومدیم رهام ماشین با ما

 سوار برید میگفت میکرد مسخره هی هم بردیا سوارشیم میگشتیم چی ی دنبال جوری همین. رفتیم وسایل

مناسبه سنیتون رده برا شید اسبا اون   

نکبت ی پسره   

 قیافش نماو دیدم کردم نگا ی مهرسا به. تری بغل پرید میمون مثه یکی دیدم یهو که بودیم کل کل درحال

منه شکل  

گفتن سخن ببخشید زدن زر کرد شروع دختره یهو   

 که رتس ها بچه با بودیم نگرانت کلی دیروز عزیزم خوبه حالت جووووون ترنم وایییییی: جون میمون

نمیکنه درد   

..................و عسل و همتا که اینا ااا  

 

نهههههه وای نه وای  

  خودمونن منگل تفنگدار سه با

طرالنه احتماال جونم میمون پس   

مرسی جان طرالن خوبم:ترنم   



به به ادب با چه  

 دست سراپ با تفنگدار سه که بعدشم و کردن سالم( طری.همتا.عسل)دخترا و بیرون اومد بغلش از طرالنم

.  همونجا رفتیم بود مساعد چپ علی کوچه هوای که هم مهرسا منو.  داد زور به سالم ی که تری دادن

 نتررررع. میخواد پدربزرگشو جد پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر ارث انگا میکنن نگا همچین حاال

میکنه باز آدمو دهن خدا به واال   

 زل که هم اپسر زمین به چسبیده هاشون کله که دخترا دیدم که کرد اشاره پسرا به و زد بهم سقلمه ی تری

 لعس یهو که گفت آخ ی اونم که زد پاش به لگد ی بود طاها کنار که مری.  روشن چشم بهشون زدن

  گفت

شد؟ خوبین؟چیزیتون: عسل  

جاااااااااااااااان !!!!!!!!!  نههههههه 

بودن همین هم اونا کردم ها بچه به نگا ی   

خواهرتونن؟ خانوم همتا سامیار آقا: پرسید بردیا یهو  

خواهرمه جان بردیا آره:سامیار  

کنه جمع منو فک بیاد یکی  �� اصال ندارن شباهت آقا دخترش دوس نه بوووووود خواهرش   

نه؟ دخترید دوس پسر دوس ها شما کنم فک:آتردین  

من خواهر ترنم نه:طاها  

خواهرمه رها:رهام  

رهامم و رها دایی پسر منم:بردیا  

ام؟ پخته شلغم که منم:مهرسا  

سرسبدی گل شما: گفت و خندید بردیا  

آرسامه خواهر عسل. آتردین خواهر طرالن کردم کشف کردن شروع که هم اونا   

داشتیم دیگه معارفه مجلس این از شدم خسته وای   

تفریحااااا اومدیم دیگه بسه ها بچه:من  



گرفتیم تصمیم که شدن بیخیل دیگه اونام  u  اخه) نمیاااام من خوردم چیز کردم غلط من آقا.  شیم سوار

 با زدم زر چرا درونم میگه راست کامال(معارفه وسط میزنی زر میکنی غلط میترسی سگ مثه توکه

میومد صداش ولی بده جواب تر طرف اون رفت خورد زنگ مری تلفن که بودم درگیر خودم  . 

(خالش دختر)دنیابگو سالم:مری   

....... 

ای تواونجاچیکاره پس اه. بابا چی یعنی:مری  

...... 

 

بمیر اه:مری   

...... 

حاال کیه:مری  

...... 

گمشو نشو مزاحم بابا باشه:مری  

..... 

 

؟ شده چی:ترنم  

میاد داره رادین این:مهرسا   

اه کیه نمیدونم داریم مهمون ی هم فردا  

میاد چی برا مغزی مرگ اون اووووووووف: رها  

موند نصفه بحثمون ماهم گرفته بلیط که زد صدامون رهام  

 

 مهرسا

..........ندارم زنجیری دیوانه  اون نیازبه من ٬مادرمن گفتم صددفعه شانس این به لعنت اه  



 ابردیاب کشوندم زور به هم ورهارو ترنم میپسندم رو باشه باال هیجانش که هرچی کال بودم یو عاشق وای

اومدن هم تا سه اون دیدیم که بودیم توصف  

میکرد نگاهم باحرص ترنم  

 شونغرور اما ترسیدن بود معلوم گرفتم رو هردوشون های دست نشستم رها و ترنم وسط شد نوبتمون

ترسشونو نمیداد اجازه  

 اومد باسرعت و داد تق ی صدا ی باال رسید وقتی بود خوب میرفت باال سمت به که اولش بدن نشون

  که ردمک درست موهامو بیرون کشیدم دستشون تو از دستمو میخورد تکون توهوا بازشد موهام که پایین

 جیغ عیتیوض چنین تو همیشه  بود پریده رنگم فکرکنم منم کرده یخ دستاش ترنمم پریده رها رنگ دیدم

 میگفتم دیابر به داشتم نبود خوب حالشون جفتشون شدیم  پیاده وقتی کردیم حفظ غرورمونو اما  میزدیم

 گرفتم شدست از رو ها ابیموه دستشه تو  ابمیوه دوتا  سامیارچیه پسره این دیدم  که بگیره ابیموه بره

 امهرس دایی پسر)رادین شد ظاهر معلق عجل  که بلندشیم امدم شد که تموم  میکرد نگاه اخم با رهاهم

دیه بیایم میدادید هم ما به ندا یه خبره چه ببین اوه اوه(:  

باتعجب اونام میکردیم نگاه باعصبانیت که تا ماسه  

بهت بگیم نشد بود خودمونی جمع: من  

 اهشمنگ  نداشتم دادنشو جواب حوصله دیگه  ام غربیه من یعنی مهرساخانوم دردنکنه شما وادست: رادین

بشیم بعدی وسیله سوار بریم:من نکردم  

نمیام دیگه من:رها  

همینطور منم:ترنم  

میرم بردیا با من که سوارشیم وسیله یه نیومدیم: من  

 رها پیش مرفت  رهاس دوروبر عجل این دیدم که امدیم کشیدن جیغ باکلی سوارشدیم چندتاوسیله بابردیا

 پیش بیاد پاشدمثال خورد ذرشو یه  رها دست داد امد آلبالو آب بایه رادین عصبانیه که ازقیافش بود معلوم

رادین رولباس کرد چپ لیوان ناگهانی حرکت تویه من  

 امدم بعد ریخت ببخشید وای ای:گف ریلکس رها درنمیومد خونش میزدی کارد بود سفید لباسش رادینم

 گرفتیم مکپش بارهارفتیم نکنی درازتر بیشترازگلیمت پاتو باشی تاتو زدم بهش پوزخند یه  سمتم

دیگه مهرسا بریم خب: اومد رادین که وخوردیم  

 نگاهش سریلک منم انداخت بهم عصبی نگاه یه بری میتونی برگردم باتو بخوام که نیومدم باتو من:من

.......خداروشکررررر رفت که کردم  

 



 ترنم

 دج جد میزد بال بال داشت جلوم داشتم مالقات عزرائیل با باال اون مهرسا بمیری واااای وااااای وااااای

تف زاتت تو ای چشم جلو آورد و بزرگم بابا جد  

 اووووووووف

 آبادیم مینا اسکل این سوارشه دیگه وسیله ی رفت بردی با نشده آدم هنو مری این میره گیج سرم بده حالم

بچه نداره سیرمونی کال رها یا زومه من رو به یا که   

دراد میتی از رها و من رنگ بگیرن چی ی رفتن رادین برادر با بردیا مردم وااای   

میومد صداشون شد گوجه شبی رها قشنگ که ٬رها سمت رفت رادینم من سمت اومد که رهام  

گلم خانوم نیس خودت به حواست چرا دلم عزیز جااااان رها وااااای:رادین   

 ولی بختبد داشت حق میکنه َشتَک رادینو میره االن گفتم بود کرده باد غیرتش رگم قرمز شده بود رها 

 اومد ندلبخ ی یهو که میترکید داشت دیدن قرمز پارچه که گاوا این شبی که هم رها اومد مری خداروشکر

کرد جمعش سریع و لبش رو  

 دل ای یهو که مری طرف بره مثال که شد بلند آروم سرشه باال که چراغس اون دهنده نشون این آهااااا

 رادین هقیاف عخشولم باریک آجیم به الیک اووووووووووه ریخت رادین سفید لباس رو آلبالو آب غافل

شه منفجر که االنه داشت دیدن خره   

 قهوه ایزیب رنگ به بشم قربونش که هم مهرسا کرد خالی مری سر رفت کنه غلطی نمیتونه رها با دید

آورد درش ای   

 صدای که بودم موت به رو هم گشنگی از شم اینجا وسایل سوار بخورم گه من که اونجایی از دیگه

کنم فک بود آتردین   

نیس؟ گشنتون شما ها بچه میگم اووووم:آتردین  

باریک منوزدی دل حرف آی   

نزدیکه میشناسم شیک رستوران ی من:همتا   

کاریه چ خو نه شیک  

میچسبه بیشتر بریم کثیف ساندویچ ی خو کاریه چه میگم:من   

 اروم نخوری حاالاااا گفتم چی انگار میکردن نگا تفنگدار سه همچنین حاال کردن تایید هم مری و رها

  برادر



 هس ماشین که درمیورد پارک از ماشینو داشت رهام ماشین پشت نشست رها که ماشینا سمت رفتیم

 رب جوووونم رها به متاسفانه بعلههههه....... که شد رد بغلمون از سرعت با همچین که بود تفنگدار

 سامیار سرهپ این ماشین قرمزکنار چراغ به رسید و سمتمون برگشتن همه که کشید تیکاف ی یهو و خورد

 آخر ات که آهنگم صدای بود نشسته ریلکس بود کنارش مهرساهم کرد بهش نگا ی غرور با داشت نگه

شد شروع معکوس شماره نبود خبری ملیسم پلیس بود11ساعت زیاد   
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 و ام ی خنده صدای و جاموندن نداشتن انتظارشو که هم اونا شد کنده جاش از ماشین که داد گازی همچین

شد قاطی هم با آهنگ   

 

 رها 

ینجاما عاشق جوووووونم آخ کثیفیه ساندویچ پره نزدیکش که پردیس سینما سمت رسیدیم بالخره   

اومد که رهام بیان همه تا وایسادم  

میری تا1۶4 با باباته ارث مگه عجوزه حالله خونت خونه برسیم فقط گفت گوشم کنار سریع  

کردم لپش از ابدار ماچ ی خنده با منم  

 بگیره بره هنمیش پا خریم هیچ میاد خوشم دادن سفارش بندری که بیشتریا روش روبه پارک سمت رفتیم

رفتم شدم عصبی سر آخر میگه بغلیش به کی هر  

اسالم تنبالن میخرم من بابا:من   

 شنرو چراغه باز یهو بدم و آدم همه این ساندویچ پول چه من به واال میده کارتشو رهام الاقل االن گفتم

سرم باال شد  



 از فشوکی نامحسوسی طرز به که خیابون ور اون برم مثال که رهام سمت میرفتم داشتم آروم یافتم هاااا

میشم خوبی دزد ایوووووول زدم پشتش جیب  تمرف خریدن از بعد و رفتم ساندویچیه سمت به خندان و شاد 

ترکید رهام یهو که پارک سمت  

اومد براش اسش ام اس  

ورداشتی کی منو کارت رها: رهام  

برداشتم کیفتو جیبت تو کردم دست میرفتم داشتم دیگه هیچی:من   

 دیگه گشنه که منم نکنه یکیم درخت با که کرد کنترل خودشو یکم تفنگدار سه و اینا همتا بخاطر کنم فک

بچسب رو غذا شدم بیخیال   بود گشنم ندادم اهمیت من خو ولی میکردن نیگا بد یکم تفنگدار سه 

 رد خری هر حاال جلو هم پسرا تا شیش بودیم عقب دخترا ما بزنیم قدم پارک تو یکم رفتیم خوردن بعد

بود تهبس و پام و دست اسالم حیف خو ولی بدم جر دهنشونو داشتم عالقه شدیدا مینداخت تیکه ی میشد  

 

 وونیمج هنو که اونجایی از کردم خدافظی چجوری نفهمیدم نمیشد باز چشام بودم موت به رو آخراش دیگه

 سه نشستیم پشت ماهم نشست رهام بودیم جان عزرائیل خدمت در میکردم رانندگی من اگه داریم آرزو

خوااااااااااب و من شونه رو هم تری سر شونش رو سرمن بود شیشه رو مری سر تامون  

 

 

نبودم خواب ماشین تو من مگه شد صبح کی ااا چسبید بود خوبی خواب چ اوخی   

 اشتمد کالس امروز من یاااااااااااعلییییییی کردم ساعت به نگاه ی تو آورده کرده بغلم رهام احتماال خو

بود۹ ساعت14 ساعت  

بیرون اومدم زدم صورتم به آب ی سریع و دسشویی تو دوییدم فقط  

ماشین تو چپیدم و کردم له کفشامو در دم مقنعمو راپله تو و جورابم پوشیدم چی نمیدونم   

نگووووووو که کالس سمت دوییدم همچین بود خلوت حیاط  

 َمالم سالم میک ها بچه پیش نشستم و کالس تو رفتم سریع بود کالس جلوی که بود بردی رو روبه استاد

شد فرما تشریف جون اُسی که کردیم  

 هک دمب آبداراش اون از فش چارتا اومدم پهلوم تو میزد چیزی ی با یکی هی که میزدم چرت کالس تو کال

دیدمرو مهرسا و تری   



 که کردم ذوق همچنین دادن دنیارو بهم انگار تمومه کالس گفت اسی دارم من دوستن هم اینا خدایا

 نگوووووووو

 به تو)هااا یریایکب بدن سالم باید اونا چه ما به نیستیم بلد سالم اصن کال که ماهم بودن در دم تفنگدار سه

یکماااااا یکم خوشگلن خو شدم خفه وجی حرف با(ایکبیری میگی جیگرا این  

میزدم چرت روزو کل که منم نشد دیگه خبر هیچ امروز  

دارن مهمون خونشون بریم عصر گفت هم مری حاال  

 بود قرار اممباب ننه بردیا و رهام مری خونه رفتم و برداشتم مباسم لباس و  خونه رفتم دانشگاه بعد دیگه

بیان شب  

 

 مهرسا

 تنرف اتفاق ازاون بعد برگشتن چی برا نیس معلوم میان دارن وشوهرش خالم داریم مهمون کلی امروز

امشب تا ندیدمشون دیگه منم خارج ..... 

بودن تاقا تو رها ترنم برگردوندم سرمو پوشیدم حولمو گرفتم یخ اب دوش یه رفتم کردم اماده هامو لباس  

اینجاچیکارمیکنید کثافطا: من  

مهمونی امدیم بیشور:ترنم  

االن نه شبه مهمونی:من  

عشقم حولتوبخورم امدیم ماازاالن:رها  

کنم عوض لباسمو بیرون برید گمشید:من  

امدن کردم صداشون پوشیدم مشکیو شلوارک تاپ منم بیرون رفتن  

ناهارخوردین:من  

ایم گشنه گشنه نه:رها  

باشیم درخدمت هم فرداصبحونه هستین که شام:من  

دیه میخورین مخصوص:من زدم زنگ برداشتم گوشی  

عالی اره:ترنم  



امدم دادم سفارش دلستر با مخصوص تا سه  

میخورین ابیموه چایی چیزی:من  

قربونت نه: رها  

 لب تو نسرشو دیدم باال امدم خوردم که رو قهوه نکنین ریزی باالکرم میام بریزم قهوه یه برم من پس:من

میکنن ایسگاه رو پسر دارن من تاپ  

نشینا خسته:من  

حساسیم بحران تو خفه:رها  

خوردیم خنده کلی با غذا باامدن که بود تو اون کلشون ساعت نیم اندازه به  

 بساط یمبود ولو روتخت تایی سه  نرفتم نداشتم کردن کمک حس منم خرید باکلی امد سه ساعت مامانمم

 داشتیم که  بود۶ساعت  دوروبرای بخوریم نمیتونستیم تکون بودیم   انقدرخورده جلومون وماستم چیپس

 با  بود باسنشتازیر که  بلند استین ای سرمه حریر لباس یه رها میرفتیم ایینه جلو نوبتی حاضرمیشدیم

 ولخت ازب موهاشم پوشید شلوارلی با ابی کت یه ترنمم میومد بهش که فرکرد موهاشم پوشید مشکی لگ

 خوردمی دکمه  استیناش که دخترونه وقرمز مشکی ای چهارخونه پیرهن  منم   کرد خوشگلش که گذاش

بود دبلن چون بافتم کج موهامم پوشیدم چسبون مشکی شلوار با میشد جمع که بابغالش باال میومد  

 ایباب مامان امد زنگ صدای دادن فحشم کلی رهاترنم زدم عطرتلخموکه بود شده قاطعی عطرامون بوی

 با کردم یروبوس باخاله پایین امد رهاهم پایین  کشیدم ایینه جلو  از ترنمو زور به منم بودن طاها با ترنم

 ابردی اومدن مهدی عمو و نسیم باخاله ورهام بردیا سرشون پشت که  دادم  دست هم علی عمو با هم طاها

عشق با تقدیم: گف همیشگیش باشیطنت روم روبه  گرف شیرینی  

بلههههه میگم منم برم قربونت وای:من  

 استقبالشون اطتوحی رفتیم سرکردم شالمو دستورمامانم به خالمه فهمیدیم زنگ باصدای که خندیدیم کلی که

 وندهم رهام و وبردیا طاها وترنم ورها من باال رفتن بزرگترا بوسه و ماچ کلی از بعد  امدن هم بقیه که

پشتش کسی کردم احساس که ببندم درو رفتم میخندیدیم و بودیم  

بود عطراشنا بوی  

خاطراتم.......چی همه برگشت دوباره شدروسرم آوار دنیا کرد یخ دستام دیدم که ازچیزی  

چیشده کیه مهرسا:رها  

 داخل امد لعنتی نه نمیخواستمش من دورمیشدم ازش  دوقدم عقب رفتم قدم یه بزنم حرف  نمیتونستم

بهش زد زل باعصبانیت کنارم امد رها میکردم نگاهش بابهت امدم خودم به در شدن بسته باصدای  



برگشتی رویی باچه امدی چی واسه: گف  

 تو به نتلع باالنمیومد نفسم همشون رها طاها بردیا داد صدای وبیدادشون داد صدای فقط نمیفهمیدم هیچی

 برااین هک همیشه مثل گوشم تو پیچید صداش باز گذشت چشمم جلو از فیلم مثل خاطراتمون تمام  لعنت

میمردم صداکردنش  

 ایلیا : مهرسا.........

 که یدممیشن صداهاشون  ماشین سمت رفتم شد ور شلعه وجودم اتیش گرفت و وجودم نفرت تمام االن اما

 برداشتم و تبوردداش تو یدک سوییچ  داشتم تنهایی نیازبه جلوترنیان که باال اورد دستم سمتم میومدن داشتم

 عتسر با باد بود هاپایین شیشه پیچید ماشین توکل اهنگ صدای شدم خارج خونه از تمام باسرعت

میخورد بازشدتوهواتکون موهام میخورد توصورتم  

بیار یادت لعنتیمو بغض بیاراون یادت کسیمو بی سکوتو بیار یادت به  

بیار یادت زاریامو گریه  

بیاد زمین اگه آسمون گفتی می میاد یادت  

زیاد دارم دوست عشقمی همیشه  

میاد خوشم تو دروغ این از هنوز  

میدمت پرستی می که کسی اون به بخشمت می  

ندیدمت مهربون اینکه با میرم  

ندیدنت منو کشه می اینکه با  

میکنم ساده گریه و بغضو با رو تو بخمشت می  

میکنم خالصه یادگاریات تو  

کنم عاشقی خیالت با که میرم  

کنم حسادت توئه با اونکه به برام سخته  

کنم عادت تو خالیه جای به  

کنم خیانت خاطراطمون به  

شده هق هق عمری یه تو عکس با دلم حرف  



شده عاشق دوباره دیدنش با  

شده دقایق این عمرم تمام  

میدمت پرستی می که کسی اون به بخشمت می  

ندیدمت مهربون اینکه با میرم  

ندیدنت منو کشه می اینکه با  

میکنم ساده گریه و بغضو با رو تو بخمشت می  

میکنم خالصه یادگاریات تو  

کنم عاشقی خیالت با که میرم  

حرف دلم  –سامان جلیلی   

بودم خودم توحال نشستم توپارک کنار زدم نداشتم رانندگی حوصله  

ای؟ فراری  

خیر نه:من  

چته پس:دختره  

داره ربط خودم به:من  

خودته میل:دختره  

میکشی؟:دختره گرف روم روبه سیگار جعبه بودکه دستام بین سرم  

نیسم سیگاری خیر نه:من  

روحال بابامیارتت چقدرسوسول اه:دختره  

 یمتق  قیمتی چه به اما شدم اروم  کردم احساس زدم پک یه گرفتم ازش بود تووجودم حسی  یه نمیدونم

توماشین رفتم و کردم پرتش اصال نه.. شدن سیگاری  

 

 

 



 ترنم

بود زده خشکش در جلوی که افتاد مهرسا به چشم که خندیدم می داشتیم  

کیه؟.... مهرسااااا:رها  

میدیدم چی شد خشک لبام روی لبخند که در سمت رفت نگام  

.............اون.....  اون  

بود برگشته چی برای عوضی اون  

کرد می نگاه مهرسا به داشت رویی چه با خونه این تو بود اومده بازم رویی چه با  

عاشقی جز بود چی تو گناه خواهرم برات بمیرم عقب میومد کم کم داشت مهرسا  

شد بلند رها صدای که بود شده خیره بود بتش زمانی یه که کسی به ناباوری و بهت با هنوز مهرسا  

؟؟ اینجا اومدی باز رویی چه با هاااان عوضی اینجا اومدی چی واسه: رها  

:گفت داد با دادو تکونش محکم و گرفت یقشو سمتش رفت طاها که بود مهرسا میخ ایلیا نگاه   

 کیلومتری ده از سایت دیگه یبار نگفتم آشغال توی به میکردی گم گورتو داشتی که روزی اون مگه:طاها

؟؟ بودی نگفته بهت ؟مگه هاااان میکشمت شه رد اینجا  

بود من خواهر رو فقط نگاهش عوضی اون ولی  

 ایلیا: مهرسا ........

ماشین سمت رفت و دویید یهو و ایلیا به زد زل نفرت پر چشمایی با مهرسا  

میری؟ کجاااا وایسا مهرسااااا مهرسااااا:من  

 به یازن نریم دنبالش که باال آورد دستشو ماشینش سمت دویید و کرد نمی گوش هیشکی حرف به ولی

آخه ولی داشت تنهایی  .... 

بیرون رفت آور سام سر سرعت با مهرسا آورد درم خیال فکرو از ماشین گاز صدای   

درآورد بهت از هممونو زد صورتش به که مشتی و ایلیا سمت برد هجوم رهام  

دنبالش بریم رها: من  

بریم:رها  



تره مهم مهرسا میکنیم صاف کثافط اون با حسابمونو بعدا رهام:بردیا  

 شیمونپ بودنت زنده از میکنم کاری ایلیا شه کم مهرسا سر از مو ی کافیه فقط قسم علی والی به: رهام

 شی

اومد(مهرسا بابای) سامان عمو صدای  

:عمو  

؟ رفت ؟؟مهرساکجا خبره چ اینجا  

بعدا میده توضیح خودش مهرسا عمو:رها   

شدیم خارج پارکینگ در از عمو زدنای صدا به توجه بی و شدیم ماشینا. سوا هم با هم رها منو باهم پسرا  

 

 

 آخر بود شده آب انگار ولی گشتیم میره میکردیم فک جا هر میگشتیم رو خیابونارو داشتیم بود ساعت چن

 که ردک دلگرمم بردیا حرف باشیم مهرسا از خبری یه منتظر تا خودمون های خونه رفتیم مجبوری سر

داره نیاز تنهایی به االن میشه پیداش خودش عاقله شده بزرگ مهرسا میگفت  

 که میکردن پیچم سوال بابا و مامان همش که هم خونه تو خونه رفتیم کردیم خدافظی ها بچه از طاها با

بگه تا طاها به سپردم رو قضیه بقیه و گفتم خالصه یه منم چیه قضیه   

 مهرسا نه سرم تو میومد چرت فکرای مدام بود ده ساعت میشدم دیوونه داشتم بود بد حالم واقعا اتاقم رفتم

نشده چیزیش  

نمیشه چیزیش من خواهر  

نداره امکان  

 میزدم گزن رها به دیقه ده هر میفرستادم صلوات و میرفتم راه اتاق تو همش میشدم دیوونه داشتم یک تا

 بود رها هک رفتم سمتش دو با خورد زنگ گوشیم که بود دیقه پنج و یک سر آخر نداشت خبری اونم ولی

دادم جواب سریع  

شده پیدا بگو توروخدا رها چیشد:من  

نشن نگران میمونه ما خونه شب بگو بزن زنگ هم اینا عمو به نباش نگران اینجاس تری آره: رها  

خوبه؟ حالش رها میگم باشه:من  



فعال میزنگم بهت صبح من تری. باشه چی خوب تا پووووف:رها  

باش مراقبش خدافظ:من  

 بیدمخوا گرفتم مرجان خاله طرف از شدن جیم سیم کلی و بهشون خبردادن و عموینا به زدن زنگ بعد

میکرد دیوونم داشت و میکرد درد شدید سرم  

 

  رها

آخه کجایی مهرسا کجاییی هووووووووووف  

 حال ممیزد حرف تری با بار ی دیقه ده هر بود عمرم ساعتای ترین بد ساعت چند این نمیفهمیدم هیچی

 اومد رد زنگ صدای بعد ساعت نیم بخوابن کردم راضی رو بابا و مامان اسرار کلی با بود من مثل اونم

 آیفونو ی دکمه حرف بی بود خودش شکرت خدایا وای کردم پرواز آیفون سمت به مهرساس اینکه فکر با

 بند سشنف به نفسم که خواهری محکم محکم کردم بغلش محکم که بود حیاط وسط حیاط تو دوییدم زدمو

 بود ساکت کتسا سیگار و مهرسا میکنم اشتباه البد گفتم ولی میده سیگار بوی کردم حس دادم فشار بودو

زدم زل مهرسا به ناباوری با زد بردیا که حرفی با خونه تو آوردمش  

میدی سیگار بو کشیدی سیگار مهرسا:بردیا  

:گفتم بودم نگاهش ی خیره که جوری همون چشام تو افتاد مهرسا نگاه   

بخیر شب دارم حرف مهرسا با من بخوابین برین شما پسرا خوبه حالش خداروشکر خب:من  

 از ات زدم ترنم به زنگ ی میاد داره هم مهرسا فهمیدم سرم پشت قدمای صدای از اتاقم سمت افتادم راه و

مرجان خاله به گفتم و بیارم درش نگرانی  

 کردم شخامو گوشیموبعدش نداشتم شدنو جیم سیم حوصله میمونه ما پیش شب مهرسا بگه بزنه زنگ ام

تختیم رو گالی که بود زده زل که مهرسایی به شدم خیره نزنه زنگ کسی تا  

بسه بسه دیگه  

بسه عوضی ی رفتن واسه کرده عزاداری چی هر  

بسه بوده تنش مشکی شاد رنگای بجای چی هر  

بسه بوده لباش رو پوزخند و تصنعی لبخند دلش ته از لبخند بجای هرچی  

بیاد خودش به باید   



گفتی تری و من به  ایلیا نگاهای از اومدی  مهرسا یادته: من   

میکنه قبول چرا و چون بی میخوای ازش چی هر خواسته نگاهش گفتی  

 هی من بود قرار عشقم کنی سیو منو اسم بود قرار بودین رفته  مهمونی تو کشیدیم نقشه تری با یادته

 شه تحریک رتشغی تا بزنی لبخند هی پیامام با بشینی نزدیکش بری تو و بفرستم برات عاشقونه پیامای

 عشقت لعنتی کیه گفته بهت شده جمع چشاش تو اشک دیده و عشقم ی کلمه وقتی گفتی برگشتی وقتی یادته

 چقدر دادی بله بهش و کرده خاستگاری اازت همونجا گفتی یادته میگیره ازت منو مهرسای داره که کیه

 ارهقر میکنی فکر چون گفت میاد بدم ایلیا از گفتم رهام به عقدتون زمان شد. شد تموم همچی زود

اینطوریه بگیره ازت مهرسارو  

جهیزیه خرید میرفتیم تایی سه شوقی و ذوق چه با یادمه  

میچیدیم خونتو شوروذوقی چ با یادمه هع  

:دادم ادامه و کردم تلخ ی خنده ی   

؟ کردیم اذیتت چقدر یادته تری منو میکردیم شیطنت چقدر خواب اتاق سرچیدن  

داد تکون سرشو آروم  

میومد خودمم چشمای اشک زدم می که حرفی هر با باال بردم صدام بود پایین سرش   

 در تو انداختی دوکلی بودن پایین پسرا بیارن یخچالتو بود قرار خونت رفتیم پسرا با یادته یااااادته مهرسا

 خونتون

بود ایلیا خیانت شاهد ولی باشه دوتا شما زندگی شاهد بود قرار  خونه اون  

 برای لباته ور پوزخند خنده بجای کی رفتن برای کردی تنت عزا رخت کی رفتن برای لعنتی بفهم بفهم

.....میدی عذاب خودتو داری اراده سست آدم ی عوضی ی رفتن   

:گفت بغض با و ریخت چشاش از قطره ی بود پر آجیم چشمای سرشوبلند   

 اورب آسونه من خواهر آسونه کردی فک میدیدم ایلیا با همچیمو آیندمو زندگیمو رها بودم عاشق:مهرسا

کنه خیانت بهم خودم ی خونه  میزد عشق از دم که کسی کنی  

بود شده سرآزیر اشکام گرفتم سردشو دستای جلو رفتم  

 سنی یادت باشه داشته ارزش که میگیره عزا کسی واسه آدم دلم عزیز ولی نیس آسون خواهری نه:من

 اون ودب قرار بزرگت بابا کردن دیگه فکر ی همه ولی نبود یکی اخالقامون گفتی همه به کشیدی چی

بده بهتون کردین ازدواج وقتی کوفتیو زمین  



 کج دختره این البد تکه ایلیا اخالق گفت کوچیک و بزرگ آشنا و غریبه جلو بابابزرگت بیاد یادت مهرسا

میاد میاد ؟؟؟من اطرافیانتو های کنایه نیشو نمیاد یادت تو داشته ایراد و عیب دختره این البد رفته  

 مروزا که باشی ضعیف مهرسای همون میخوای ولی بوده عشقت شو عوض شبه ی نمیگم مهرسا کن بس

 رفتی کثافط اون بخاطر حاال بودی متنفر مشروب و سیگار از تو نیست ضعیف من خواهر کرد فرار

 دل خون چی هر بسه مهرسا میکنه عوض خودشو شده که هم ایلیا لج از من خواهر کشیدی سیگار

بیااااا خودت به خوردی  

 آرومش ات میکشیدم کمرش رو و دستام نمیداد باریدن ی اجازه ولی بود بارونی چشاش کردم بغلش محکم

:گفت آروم گوشم کنار کن  

میشم عوض شده که هم ایلیا لج از رها میشم عوض  

آخرش آخر خواهری پشتتم آخرش تا:من  

 

 نماز تو خوندیم نمازمونو شدیم پا بود اذان نزدیک شدیم آروم کردیم دل دردو زدیم حرف کلی صبح تا

 ازب چشامون نماز بعد(  دیده عذاب کافی ی اندازه به نشکنه بازم کن کاری خدایا)میکردم دعا ی فقط

خوابیدیم روتخت  نمیشد  

 

 مهرسا

 رهخاط به  باخودم چیکارمیکردم داشتم من داش حقم رهافکرکردم حرفای به بود شده حروم برام خواب

 سرم بال این که بود چندسالم من مگه  گرف زندگیمو تمام که عوضی یه خاطر به سیگار سراغ رفتم کی

 برم ممیخواست بکنه وعملی حرفش که بهش نداد اجازه هوس منم زندگیش تمام میشد ادعاش که کسی امد

 ازم اایلی نمیزارم هرگز اما نمیکنم فراموش وقتم هیچ  نابودشدم من چی ازهمه خسته بودم خسته خونه

 و شونیشپی ترنم هم رو رها هم کردم اذیتشون بودچقدر خواب کنارم رها پوشیدم لباسامو  کنه سواستفاده

ونکردمت نگران ببخشید خونه میرم گفتم براش نوشتم یادداشت یه  خواهری ببخشید بوسیدم  

 خوبه حالت: رهام کنارشون رفتم میخورن صبحونه دارن بردیا رهام دیدم امدم پایین ها ازپله

؟ مهرسابهتری  

خونه میرم ببخشیدفعال شدین نگرانم ممنون اره:من  

صبرکن مهرسا:بردیا امد بردیا صدای که بودم توحیاط کردم خداحافظی ازشون  

 رسیدبهم



جانم؟؟:من  

شونم دور انداخت دستشو  

ه؟باش راحت خیالم:بردیا  نمیرم سراغش دیگه باش مطمن:من  سیگاربدیا بو نبینم دیگه: بردیا  

 پیاده رمیدارمب بعدامیام بمونه فعال اینجا ماشینم ندارم رانندگی  حال من میکنی لطفی یه بردیا فقط اره:من

 توجیب ههمیش گوشیم و هندزفری شم تااروم داشتم اهنگ به نیاز  نداشتم وحال حس تافکرکنم افتادم راه

 نمونخو سمت افتادم راه میومد بارون گذاشتم توجیبم دستامم گوشم تو گذاشتم اوردم در بود شلوارم

.......میکردم زمزمه بااهنگ   اینابودم رها  توکوچه   

دورم تو دمکر خسته رو تو زیادی  ازعشق میشم پروانه نه اینجا میمرم نه پیشم نمیمونی کردم پیله بهت  

نگردم دورت خواستی زدی  

 

نبود کسی باال رفتم هاش ازپله هوایی پل به رسیدم  

 

 یکی قرار گمونم نداره راهی نه کردم دوره صددفعه بازی این من سردم های لب و اشک شوری بازم

تنهابزاره دستامو دیگه .. 

 

 ردممیک نگاه میگذشت ازجلوچشمم باسرعت که ها ماشین به نرده به دادم تیکه  وایسادم هوایی روپل

میخوندم باهاش  

 

 وبارهد خیابان سکوت بارون بغض منو نداره دوست مردی براش کسی اعتباره چی به دنیا توی دیگه

 هق به وموگل غرورت نمیشی آدم دنیای توهوای نمیشی توشمعم بسوزم پاتم به آسون چه ساده چه شکستم

نمیده دق خوردشو قسم که آدم کشیده هق  

 

میشدن رد باسرعت ازکنارم هم ها ماشین ازکنارمیرفتم  بودم خونمون نزدیک خیابون  

 



 اسازندگیو بگیریم بازی به عشق بشینیمو ببافیم رویا ماکه عادت شده صافیم دوتاخط عمره وتویه من

بریم کردنامون  

 

بود گرفته توبغلش دختره پسره که ردشدم شوهر زن یه ازکنار  

 

 ورومون رنگ عصرپاییزی مثل میشیم وبازنده قهرمانیم ماها میشیم شرمنده تنهایی تو سخت چه

آروزمون خاطرس واساخیلی  

 

آسمون سمت گرفتم بودسرمو شده شدید بارون خونه دم رسیدم  

 

 وبارهد خیابان سکوت بارون بغض منو نداره دوست مردی براش کسی اعتباره چی به دنیا توی دیگه

 هق به وموگل غرورت نمیشی آدم دنیای توهوای نمیشی توشمعم بسوزم پاتم به آسون چه ساده چه شکستم

نمیده دق خوردشو قسم که آدم کشیده هق  

 سمت رفتم دملباسامودراور بایدبگم چی نمیدونستم اتاقم سریع رفتم کرد باز مامان زدم زنگ کلیدنداشتم

 یه بود محق االن سمتم امدن داشتن حقم میکردن نگاهم اخم با که بودن باباومامانم دربازشد یهو که گوشیم

 ازت:بابا بود مگاه تیکه همیشه که کسی روشونه گذاشتم سرم توبغلش منوکشید بابام یهو که میخوردم چک

بابایی؟ شده چی خرابه حالش دخترم میبینم میشم داغون طرفم ازیه دلخورم  

بود هاش روشونه سرم ساکت فقط بگم نداشتم چیزی  

 

میفهمین وقتش به نپرسین فعال بابا:من  

زد زل چشمام تو و نداد اجازه بابا که بگه چیزی اومد مامانم  

پشتتیم ما بشه که هرچیم بدون کن تعریف خواستی هروقت دخترم باشه:بابا  

 ردمبازک خنک اب همون نیومده من به چقدرمزخرفه اه کنم حموم گرم اب با بار یه خواستم  حموم رفتم

یننوبب واقعی من  بزارم نباید کردم فراموش چیو همه فکرکنن همه بزار  فکرکردم کلی توحمومم  

 خودم خواست هب شب  بابقیم وقتی نه بود تنهاییم زمان فقط واقعی مهرسا بودم گرفته تصمیمو بیرون امدم

 زنگ سمسا کلی برداشتم گوشیمو اتاق رفتم  خوردیم کردیم هایی شوخی خنده کلی با کردم درست  شام



 بودن نگرانم خیلی خداها بنده زدم طاهاحرف و ترنمم با بخونم که این بدون کردم رد همرو ازایلیاداشتم

 چیز یه برام مشکی انگار نیومد خوشم کردم تنم بپوشم  ابیمو  مانتو خواستم بیدارشدم صبح  کردم قطع

 سرم شکیمم مقنعه مشکیم شلوارلی با پوشیدم شکالتیمو مانتو بزنم روشن االن از بود سختم هس دیگه

 کوله سریع  من تنفر امامورد ایلیاس  عالقه مورد عطر عطرشیرین وقت هیچ نمیزنم عطرشیرین کردم

 امد هامر صبح:مامان  اورد؟ ماشینو کی مامان:من حیاط تو ماشینم دیدم پایین رفتم برداشتم وکتونیمو

 همچین که ردمک پارک  دانشگاه پارکینگ تو  رفتم باماشین اینجا اورد ماشینتم شرکت برن بابات دنبال

رها ترنم سمت رفتم کردم قفل ماشینو  میکردن نگاهم بابهت  

 

 رها

 انقدر ودمب خوابیده اگرم  بخوابم بودم نتونسته اصال دیشب میزدم فقط چرت  که بودم دانشگاه تو1۱تا

 دمیکر سعی داشت میدونم بودم مهرسا حال نگران میپریدم خواب از که میدیدم پرت و چرت خوابای

 هرسام شد باعث اون میخورد بهم ایلیا از حالم داغونه درون از میفهمیدم بازم ولی بده نشون شاد خودشو

شه اینجوری  

 مخم هک بودم داده فش شده گور گوربه ی ایلیا اون به هی ذهنم تو و بودم کرده فکر انقدر پووووووووف

گرفتم درد   

 مداو دویید دلسا  داخل امد گاو مثل خری ی یهو که شدم ور اون اینور هی و موندم تختم تو دیگه یکم

 لمد کرد خفم خدایااا وااای میدم حاجت ام زاده امام کردم حس که کرد بغلم و تخت رو پرید همچین طرفم

 حال به لمد دراومد تختم فنرای صدای کنه تحمل رو بوزینه این باید روز هر شد کباب بدبخت آریای برا

گرفتم و گردن دیسک درک به خودم سوخت تختمم  

 هچی دیگت حاجت داری شورررم شکر خدارو که تو بدماااا حاجت نیستم زاده امام جان دلسا ببین:من

؟ جونم بوزینه  

گرفتم کمرم دیسک کنم فک که کمرم رو کوبوند دست با دونه ی هم دلسا  

نداری منو بغل لیاقت عنینه ی تو باوا بینیم کن خف:دلسا  

گفت و شم خفه داد نشون دست با سریع که بزنم حرف اومدم : 

دارم خوش خبر پایین بیا نخور زیادیم: .. دلسا  

:گفت برگشت باز که بکشم راحت نفس ی تا بیرون میرفت داشت خداروشکر  

پایینا نیای لباس این با بپوش مناسب لباس ی هست هم فرزاد  گلم آها:دلسا  



روانی ی رهدخت شندیدم راپله تو و قهقهش صدای و بست درو سریع که سمتش کردم پرت برداشتم بالشو   

 عالم و آدم به که هیز فوق آدم یک دلسا داداش فرزاد میکنم معرفی آخه اومده چرا خان هیز اون وای

 من از ابروهاش میرفت یادم داش آها آها میکنم تحملش که دلساس برا فقط متنفرم ازش هم بنده داره نظر

عملیه دماغشم تره نازک  

پایین رفتم و کردم عوض لباسمو زدم صورتم و دست به آب ی و دسشویی رفتم  

رهام بردیا و طهی()گلم داداش سه به سالم خودم گل جونی مهدی و مامان به سالم:من   

گفت چندش لبخند با فرزاد  

نبودم که داداشت نکردی سالم که پس چیتم من: فرزاد  

عشقم میگم االن کرده فک مردم پسر اوخی   

خواهرم کردم حساب خواهرا جزو دلسارو و تو:گفتم موزی لبخند ی با منم  

نمیکشه خجالتم بخدا واال شد قرمز خانم سوسول   

 بود ادختر منو راهنمایی دوستای از هم دلسا بود پسرا دوستای از میشناسم رو آریا هست سالی چهار سه

 شدن هم قعاش دل صد نه دل ی آریا و دلسا که همگی کوه رفتیم بودکه پیارسال بود پارسال کنم فک که

میخندید آریا با داشت که افتاد بردیا به نگام ازدواجشونه نزدیک و   

 بریم نداییمز و داییم تنها با بود قرار بود سالم پنج کنم فک داشتم دوست رهام از بیشتر شاید رو بردیا

 درجا اییمد میکنن تصادف بوده برده خوابش رانندش که کامیون ی با داییم ماشین برگشت راه تو شمال

 میاد بهوش بودن کما تو ماه دو از بعد اونم میمونه زنده بردیا فقط نمیرسه بیمارستان به زنداییمم میمیره

 کبود ورتص و بدن با بردیا روز ی ولی میکنه بزرگ بردیارو گفت یهو اتفاقات این بعد بردیا ی خاله

 دوست مودایی خیلی بود عصبانی بابام میزدتش خالش که کرد تعریف شد بهتر که حالش خونمون اومد

 بعدا تا یدارهم مگه رو بردیا گفته این برای فقط فهمیدیم بیداد دادو کلی بعد طور همین هم رو بردیا داشت

برسه داییم ثروت به  

 بود ما پیش بردیا موقع اون از گرفت بردیارو حضانت خودش و اونجا بره بردیا نداد اجازه دیگه بابام

نمیداد بهش رفتن ی اجازه بابامم  

بیرون اومدم خیال فکرو از زد آریا که حرفی با  

منتظرتونیماااا دیگس روز ده بدیم بهتون و عروسی کارت خواستیم می جان عمو خب:آریا  

میخواست عروسی دلم من هورااااا عروسی جووون آخ  



 بقیه تا فتنر زدن حرف یکم بعد بیشور اونور کرد پرتم خنده با که کردم بوسش محکم و دلسا بغل پریدم

 کشیدم و دنمگر دور انداخت دستشو بردیا سر آخر که کرد نگا انقدر خان هیز این رفتنم موقع بدن کارتارو

خودش سمت  

نکبت ی پسره نداره سیرمونی بخدا واال  

 بشورن ظرفارو کرد مجبور و رهام و بردیا مامان؛ و خوردیم خنده و شوخی با ناهارو خدافظی از بعد

بردن سرمو زدن غر فقطططططط هم اونا میکردم مسخرشون اپن رو بودم نشسته منم  

 

 مهرسا

 لباس هم ورها من نداره لباس گفته ترنمم دلساس عروسی دیگه روز ده گف زد زنگ رها طورکه این

 تا پایین رفتم یدمپوش کتونیامو زدم ساده تیپ یه سریع دنبالمون بیاد طاها باماشین ترنم قرارشد میخواستیم

توماشین پریدم بزنه بوق امد  

؟ نشستنه طرز چه این ترسیدم کثافط:ترنم  

 الواحو سالم بعدازکلی پایین امد سریع اونم رسیدیم رها درخونه دم  رها دنبال بدو  هس که همینه:من

 یه دنبال منم ردمیک رانندگی داشت ترنم مجلسیه لباس پراز ترنم گفته به که پاساژی قرارشدبریم پرسی

 شازایناگو یعنی طاها کردیم غش تاازخنده ماسه که شد پخش جواد خز اهنگ یه کردم پلی بودم اهنگ

خوندیم اهمب تابرسیم کردم پلی بودیم بلد که یکیشو بود خارجی اهنگ کال توش زدم و خودم فلش میده  

 که هکوتا مشکی لباس یه رها بودیم خریدمونوکرده رها و من بودیم مغازه اون به مغازه ازاین ساعت سه

 پاشنه مشکی فشباک خرید میخوره بند بند بازه نافم باالی تا سینه از تر پایین یکم میخوره بند دوتا باالش

منم سانتی هف  

 کوتاه یدسف کت یه روشم میخورد سفید دخترونه مدل کربات یه دورگردنش که خریدم مشکی پیرهن یه

 خریدم

  روش که کیمش کفش اخریه که برم راه بلندنمیتونستم پاشنه باکفش اصال خوردم حرص چقدر کفش سر

 به وایساد غازهم یه جلو که نکرده خریدشو ترنم فقط تااالن  بودخریدم دخترونه که میشد بسته و بود بندی

 بود خوشگل  ادد ونشونمون میشد بسته روش مالیم صورتی کمربند  ویه بود قایقی یقه که سفید پیرهن یه

نبیای رهامهرسا:ترنم پوشید رفت و گفتیم فروشنده به سایزشو داخل دادم هولش نداشتم نا دیه  

بود نازشده بود نشسته تنش به لباس ماشالله بازکردم پرو دراتاق  

نکن وضایع عروس کثافط:رها  



 به داره فروشنده پسره دیدم که میکرد نگاه خودش به توایینه جلومیرف عقب هی خندید ترنم

میکنه نگاه طورنامحسوس  

بیار درش سریع خوبه خیلی ترنم:من  

 تو مزد زل منم شد هول من بانگاه پرو اتاق به بود زده زل که پسره سمت ناگهانی برگشتم بستم در

 خریدیمباز جلو صورتی کفش کنارش ازمغازه کردیم حساب لباسو بیرون رف پاشد خودش که چشماش

 که نیپیره کرد اصرار کلی  مامانم باالکه رفتم سریع رسوندمون ترنم خوردیم رستوران یه ناهارتو

 مهرسا:فگ مامانم که بودیم نشسته اینا کنارمامانم شب عروسی روز گفتم اما بپوشم و بدم نشون خریدمو

صورت آرایش براموهاتونو برید که گرفتیم وقت  براتون ثمیه و نسیم با  

 حوصله  میکنم لهت بیای ارایش بدون روز اون اگه مهرساخداشاهده:مامان  چیه ارایش بابامامان ای:من

خوابیدم سریع بودم انقدرخسته کردم رد همرو توجه بدون داشتم پیام  میسکال بازم باال رفتم نداشتم کل کل  

 

 ترنم

ارهههد درد آقا نرفتم من خو ولی اپیالسیون برن میخواستن ها بچه که دیروز شد عروسی روز بالخره  

 اتاق تو ختنری مهرسا و رها که کشیدم جیغی چنان برداشت که اولو تیکیه زنه رفتیم دخترا با بار اولین

 این به هی و بودم افتاده خوردن چیز به میسوخت انقدر بَِکنه رو بقیه نذاشتم دیگه شده چیزی کردن فکر

بَرو مو داره نگه خدا بخدا واال اپیالسیون آوردن منو که میدادم هیجده مثبت فش دوتا  

 سیاه جامو همه چشم خط ی سر باز نداشتم آرایش حوصله بهتر آرایشگاه بریم ها بچه با بود قرار امروز

کن تمیز و بیا حاال میکردم  

دنبالمون بیاد ماشین با بود قرار مری  

اول خو کردم جمع وسایلمو و باال رفتم دوباره خوردمو چیز ی بود گشنم پایین رفتم  

 لباسم

 کفشام

عروسی برا شالم و مانتو  

 گوشی

 هندزفری

عطر آها  



 کیفم

پایین رفتم و پوشیدم لباسامم شد تموم خو  

 هآرایشگا از راست ی هم ما شن حاضر خودشون اینجا بیان بود قرار اینا خاله بودن درگیر همه خخخ

عروسی بیایم  

 ردمشک آبدار بوس ی رفتم بود کاری اتو درگیر مامانمم حاضرشن خونه عصربیان بود قرار طاها باباو

کردم خدافظی وازش  . 

 بعد بود هم رها اومد مری تا شدم معطل در جلو چنددیقه بودم کسل و بیحوصله یکم امروز چرا دونم نمی

آرایشگاه سمت رفتیم علیک و سالم از  

 دایص وایساد کنارمون ماشینه ی که بودیم قرمز چراغ پشت پایین بودن داده رو شیشه ها بچه راه تو

میومد پسره و دختر حرفای   

کردم خیانت بهت میکنی فک چرا نداری اعتماد بهم چرا تو عچقممممم ببین:پسره  

گرفتم مچتو چنبار پرو ااابچه:دختره  

یهو شد بارون ستاره چشاش افتاد ماها به نگاش پسره  

میزد حرف بودو ما به نگاش اینه جالبیش من گل میبینه تورو فقط چشمم ٬ عزیزم اا:پسره  

میدونستم تکی تو عشقم وای: دختره  

شد خر زود چه   

:گفتم بلند صدای با من  

؟؟؟ نیس بَِست هنو میده طناب ما به داره چشات جلو نبود بس گرفتی مچشو خر ی دختره آخه د  

همینه لیاقتشون تو مثه خرایی واقعا  

 روپس ادای راه تو انقدر رفتیم و شد سبز چراغ که میخندیدن ریز ریز ها بچه بود شده گوجه دختره

کردمی خوب و حالم دیوونه دوتا این با بودن بود همین همیشه خنده از مردیم که بودیم آورده در دختررو  

رفتیم یکی دست زیر کدوممون هر آرایشگاه رسیدیم  

داره درد چقدر که واااااای انداخت بند کردو تمیز ابروهامو یکم  

 یا کرد درست موهاشونو چطوری نمیگم مسخرس خودم بنظر چون) کنه دار حالت یکم موهامو گفتم

بره سر حوصله کرد آرایششون ) 



 پشتی به سرمو گوشمو تو کردم و درآوردم هندزفریمو آخرش نمیشه تموم دیدم کردم صبر چی هر

بستم چشامم دادم تکیه صندلی   

 آیینه به انگ ی شده تموم کارم میگه خانوم مینا دیدم و شدم بلند گوشم از هندفری شدن کشیده احساس با

منم؟؟؟ این ووواوووو آیینه سمت برگشتم دوباره یهو که کردم نگا اطرافو باز و کردم  

گلو تو بپررررر هلللللووووووو اصن بودم شده جیگری چه آقا  

      شه کور حسود چشم ایشاال نخورم چشم وای

ما بده بغلتو زیر های هندونه اون از بابایکم خفه:مهرسا  

هم به بودیم زده زل جور همین بودن شده وهلوووووو هم  ورها مری وای سمتش برگشتم   

هلو به لولو تبدیل شدیم جیگرایی چه آقا: رها  

بیان گفتی جشن پسرای برا آمبوالنس مری:من  

�:مری میشیم ضایع نمیکنه نگامون نفرم ی االن باو بریم بیا  

میدادیم قر وندیممیخ آهنگ با فقط که توراهم تاالر سمت رفتیم کردن حساب وبعد پوشیدیم لباسامونو رفتیم   

 ماهم ردک کپ یهو ما دیدن با میگفت آمد بودخوش وایساده فرزاد نکبت اون جلودر  تاالر رسیدیم بالخره

نداشت دح که میومد بدم فرزاد این از انقدر داخل رفتیم و شدیم رد بغلش از و گفتیم تبریک ی سریع  

کن پیدا اینارو مامان بیا صدا و سر و شلوغی اون تو حاال  

 و راه تا افتاد جلو خودشم اونورن مامانینا گفت وموچ ماچ و گفتن تبریک بعد جلو اومد آریا مامان

گفتیم کتبری اونم به اینا و سالم بعد بود شاد چقدر بود ما های ننه پیش هم دلسا مامان آخی بده نشونمون   

ونبیر رفتیم ها بچه با و کشیدم بود خوابیده که موهام الی دست ی  بپوشیم  لباسامونو رفتیم  

 یانم هم به چه آخی اومدن آریا و دلسا که خوردیم میز چیز یکم.  رفتن صدقمون قربون کلی اینا مامان

شدن ناز چه  

قرمیدادیماااا کن گرم مجلس که ماهم وسط رفتیم گرفت جو ماهارو دادن سالم همه به اینکه بعد  

 شوهع هی که هم دلسا میرقصید مردونه چه آریا آخی وسط کشیدیم هم دوتارو اون دست رفتیم دخترا با

کرد آب بدبختو دل میومد  



 عکس نه فتمیگ فیلمبرداره هی که بگیریم عکس کنارشون وایسادیم رفتیم ماهم نشستن رفتن بالخره

 حال آی رسهب کارش به نداره ربط بهش گفت مودبانه شد عصبی آریا سر آخر نکنین کارو این نه نگیرین

 کردمممم

 یمکشید و دلی باز ماهم مردونه کردن صدا دامادو آقا که مینداختیم عکس دختره حرص از حالت هر تو

قررررررر قررررررررر وسط  

 

 رها

گذاشتن رو ساقیا آهنگ که بودیم نشسته بودیم رفته تازه دادیم قر چقدر  

 ساقیا......

  قررررررر برقصیم بریم گفت باز گرفت کرمش ترنمو

 ازب هم بود کوتاه خیلی هم که من لباس میشه قاطی شام بعد و شامه کردن اعالم که نداشتم جون دیگه

نداشت کردن عوض به ونیاز داشت کت ی که هم اینا مامان لباس کنیم عوض لباسامونو تا پرو رفتیم   

داره نگه جلوم مانتوشو مری گفتم درآوردم لباسمو پرو تو   

جیگررررررر بخورمت ژاااااان ژاااان:تری  

میبینی؟ داری کجا از دراددددد جیگرت:من  

نکن باز منو دهن استغفرالله...  تو از:تری  

ببند آفرین:مری  

هاااا گوزو:تری  

 کردم تبمر یکم موهامم پوشیدم مشکی تاپ ی زیرش با ربع سه آستین مشکی قرمز کت ی و مشکی لگ

بیرون ورفتیم پوشیدن ساپورت هم ها بچه  

 پا زیر براش پسره ی یهو که میشد رد میز ی کنار از داشت میرفت جلو جلو بود برخورده بهش که ترنم

شد زمین پخش نبود هواسش هم تری و گرفتتتتت  

 یا خورد بهمون بودن زده زل که تاچشم پنجاه به چشمم که کردیم بلندش و سمتش رفتیم مری با سریع

میکنن چیکار اینجا اینا علی  

کرد سالم یهو بود شده هل ترنم  



سالم: ترنم   

:سالم تری چیزیت نشد؟طرالن   

 ی پسره بود فتهگر پا زیر آتردین کثافط.  داشتن نگه خودشونو بزور دیدم کردم تفنگدار سه این به نگا ی

 عبضی

:گفت بود کشیده خجالت ترنمم   

نشد چیزیم نه: ترنم  

گفت بود بابا همسن تقریبا آقایی ی  

:آقاهه درازه زیادی ما پسر این پای دخترم خداروشکر خب   

کردم حال گفت خوب  

دیگه آقاعه ی : نمیکنین معرفی و گلم دخترای این دخترم خب  

رفت یادم باباییی چرا ااا:عسل  

هستن دانشگامون همکالسیای از رها٬مهرسا٬ ترنم: عسل  

.  نداشتیم تفنگدارم سه با کاری معمول طبق شدیم آشنا دخترا مامانای بابا با و اینا و کردیم سالم هم ماها 

اومد بردی صدا که میحرفیدم داشتیم  

شدیم نگرانتون شما کجایین:بردیا   

رفت شد عاشق داداشیم اوخی کرد سالم شدو بزیر سر یهو خورد که همتا به چشش   

هستین؟ خوب سالم: بردیا  

کرد پرسی احوال و داد دست دار تفنگ سه و دخترا های بابا با  

میشن نگران االن اینا بابا نشیم مزاحم دیگه جان رها:بردیا   

کنه نصیب خدا جان رها شدم االن اینا و گاو خر میگفت همیشه جااان رها مودب چه اوهوع  

آشناییتون از شدم خوشحال.  بریم: من   

شیم ناآش مادرتون پدر با بیایم نداره اشکالی اگه ماهم آشناس خیلی هاتون قیافه راستش: عسل بابای   

بفرمایید آخه اشکالی چه میکنم خواهش نه: مهرسا   



بود خجالت فاز هنوز بدبختم تری  سمت یممیرفت داشتیم  بیشور ی پسره میکرد نگاش خنده با هی آتردینم 

 همین یهو هم ما های بابا میکردن نگاه ما باباهای به تعجب با و وایسادن اینا های بابا دیدم یهو که بابااینا

رفتن هم آغوش تو ثانیه از کسری در. شدن جوری   

شدین عوض چقدر:من بابای   

نذار عیب ما رو جوونیم هنو: عسل بابا  

شد هااااچی  

گفت خدیدو دید مارو ی ها قیافه که سامان عمو  

:سامان عمو  

کن تعریف محسن سوالن عالمت هارو قیافه   

 پزشکی اهام کردیم شرکت کنکور برگشتیم وقتی.  همیم سربازی دوستای از تا شیش ما:  طرالن بابای

شدن قبول تهران عمران هم شماها باباهای شیراز  

کردیم ازدواج اونجا شدیم بیخبر هم از کم کم که بود زیاد مون ها مشغله انقدر  

 شمارهارو وقتی مروزا اینکه تا کنیم پیداشون نتونستیم ولی گشتیم باباهاتون دنبال خیلی برگشتیم وقتی

باباهاتونه شبیه خیلی هاتون چهره کردیم شک دیدم  

 بابا دنبو گرفته گرم باهم که اینا مامان هاشون بچه و زن معرفی کردن شروع دونه دونه ربع ی بعد حاال

 یزیم سر رفتیم جوونا ما بودن گرفته مارو جای که اونجایی از و نیستیم مهم اصن که هم ما هم با هم ها

ودیمب بیخیال ما که مینداختن تیکه پسرا هی وسطشم میخوردیم شام داشتیم بودن نشسته اونا که  

سمتمون اومد دلسا یهو که   

اومد که بود کم گلتون فقط جمه جعمتون میبینم به به:دلسا  

کنی مجلس گل خودتو اینکه نه. نه یا داری کم چیزی بپرسی بیای باید سر بر خاک:من  

تاس سه شما با چاقو رقص آها.  دیگه کنین کوفت نزن زر: دلسا  

گفت ضعیف صدای با و افتاد سرفه به حرف این با که میخورد نوشابشو داشت مهرسا  

بهلههههه.....  روش1۸ به خودم میشم بیخیال آریارو بخوری گها این از دلی:مهرسا  

:گفت و خندید هم دلسا   

حاال میبینیم باش  



 مغزیم مرگ رادین این فرزادتازه جلو اونم بیام قر پسر همه این جلو برم من مونده همین فقط نکبت کثافط

بقیشو کنه رحم امروزخدا زومه تری رو چشه نمیدونم ولی هست  

 

 مهرسا

ازپشت که میخوردم شربت سرمیزداشتم  

رقصن مرده کشته انقدردخترا چی دیه عمرا رقصبرا  میکنن صدامون کردم حس میکروفن  

 عروسی ساعت یک رو؛بهتر قضیه کرد منتفیش کال بانگاهش هم بردیا که دیدم برگشتم منم برقصن برن

 یدمنپوش دیه شلوار  پوشیدم مانتومو  اخه کاریه چه عروس ماشین دنبال بریم قرارشد که داشت ادامه

 ولی االو میومدم کتونی با بود من دست خدااگه به کردم عوض کفشامو  بستم دورگردنی مدل  روسریمو

 هم تا سه ناو  ان اماده دختراهم دیدم برداشتم دستیمم کیف پوشیدم کالجامو بود ضایع شلوارلی  باجوراب

 اما امدن رهام باماشین رها بابای مامان ردشدیم بهشون توجه بدون بودن اماده در جلو هاشون باخانواده

 اره ماشین رهامم گرفتن و رهام ماشین براهمین عروس ماشین دنبال بیان نمیخواستن که این مثل

 که پشتش فتادماهما راه دلسا ماشین وقتی بود بابام دست که گرفتم رو و ام بی سوییچ بیان باپسرا روگرفت

 ودنب بدی اهنگ زیادکرد رو یگانه محسن  جاده اهنگ صدای رهاهم زدم ماشینو فالشر ترنم دستور به

 نصورتمو تو بود شده پخش براهمین بازبود ورها من موهای مدل پایین هم ها شیشه میخوندیم باهاش

 زاشتن دلساکه ماشین کنار برم اومدم نبودن ولی دخترا بغلمونه تا سه اون ماشین دیدم چرخوندم سرمو

 شدم فریک دیه نزاش که برم خواسم دوبار نمیکردم حسابش ادم هم کل براکل  نداشتم کلشو کل حوصله

 بودیم افتاده عقب  ها ماشین ازهمه نمیشدن دیده دیگه که  بودن جلوافتاده کلی میرفتن باسرعت هم دلسااینا

 بااهنگ رهاترنم که  زیادکردم سرعت۸ دنده تو زدم  نمیشدن دیده باچشم که جلوتربودن اوناخیلی

:بلندمیخوند   

 ما مرده فقط ذهنته تو که دور مقصد این به حسه بی پاهام اما میخندیدم امدم پات پابه تااینجاشوکه

اه ماشین به رسیدیم  خوندیم تایی سه زیادبود سرعتم  که کشیدم اساسی الیی یه  دوتامیرسه  

 رد یرو که  میگیره لحظه اون دستاتو کی پرخاطره راه ازاین ردشی  که بگذره باید سالی چند شاید

 کی نم ارزوی تو به رسیدن حادثه یک تو گمشدم من بگوکه مقصد به رسیدی که حاال بره راه من پاهای

میرسه من ارزوی به  

جاده  –محسن یگانه   

 دلساهم زدیم سوت جیغ کلی رسیدم بامن درنیفتی باشی تاتو حقته زدم بهشون پوزخند یه کنارمون رسید

  رها یه مینداختم تیکه من هی  ازخنده بودیم ورهامرده من ترنم بغل افتاد که کرد پرتاپ گل اخر لحظه

کردیم ترنمومسخره کلی  رفتن موقع  



 راکنارهمپس باماشین بود دیروقت چون بیرون کرد پرتمون فحش باکلی بود شده خسته کامال دیه دلسا

 ابخو همه رف خودش بعدم امد بامن خونه تادم بردیاهم بارها رهام بعدم باطاها رف تری اول که میرفتیم

 خیلی ودب داغون داغون پام های انگشت پوشیدم راحتیمو لباس کردم پاک ارایشمو سریع اتاق رفتم بودن

.....برد خوابم سریع بودم خسته  

 ترنم

 کجا نم میدادی شانس  خدا ای بغلم تو افتاد که گل دست اون با شدم ضایع چقدر افتادم دیشب یاد وای

 امروز کرخداروش کرده چه مامانیم به به سرسفره امدم  گرفتم دوش یه پریدم   بودم کجا بگو تو نه  بودم

......واال . نمیشه که خونه بخونیم درس ذره یه کتابخونه بریم ها بابچه بود قرار نداشتیم دانشگاه  

 رهاامد حاضرشدم دوییدم کردم سرهم چی یه منم باشه من با ناهار بود داده دستورم نبود خونه مامان

 پسره که  بودم کتاب دنبال منم بود کتاب دنبال هم رها میخوند کتاب مهرسا  کتابخونه رفتیم بامهرسا دنبالم

 عقب یدمکش خودم بود دیدنی من قیافه کرد دستم نزدیک دستشو زد چشمک نامحسوس صورت به بغلیم

 که توسرش دمز باکتاب همچین بودیم قفسه پشت نبودیم دیدم تو خداروشکر شدم عصبانی  شد بازنزدیک

 ترسید شه در اومد هم پسره میخوندم کتابمو ها بچه پیش امدم تیغی عنتر حقته شد ریست دور یه فکرکنم

 بودیم نخونده نصفشم هنوز اما شد گشنمون یواش یواش که. .......حقته بیرون رف کال کرد کج راهشو

 نشسته مناچ وسط ریلکس بودیم خوردن مشغول پارک گوشه خریدیم فالفل کنارش ساندویچی یه از پریدم

 بودیم

کیه به کی بخوربابا:مهرسا شد پرچم ابرومون باووو:رها  

 رفتیم کردیم جور جم سریع خوردیم که هامونو نوشابه داش هاصفا کناربچه اما کشیدم خجالت ذره یه منم

اه اه اه  بود رادینم ........غافل دل یه که کتابخونه  

.....خونه رفتیم گرفتیم هاروامانت کتاب رفتیم سریع  

 

 رها

بود تفنگدار سه ی خانواده از حرف فقط که ماهم ی خونه تو گذشت می جوری همین روزا  

 منم ترنم به ودب داده پیچ سه گیر جدیدا که کنه رادین دیگشم یکی و بود خان ایلیا یکیش مشکالتمون االن

بهتر البته  نمیده پیچ سه گیر من به خری هیچ شدم واقع مظلوم کال که  

 تا کمک بریم دخترا با بود قرار بود بهزیستی های بچه جشنواره شنبه نداشتیم کالس بود چهارشنبه امروز

 که هم ها الهخ و مامان بهزیستی بود فرستاده نیازمونو مورد وسایل قبل از بابا کنیم آماده رو اینا و وسایل

بودن بهزیستی خیرین از  



بهزیستی بریم تا دنبالمون اومد طاها ماشین با تری صبح  

بودن توش ها بچه که سالنی داخل رفتیم ماهم بودن مشغول همه رسیدیم وقتی  

زد جیغ بلند ما بادیدن نگار  

اومدن اینا خاله جووووووون آخ:نگار  

 سالم بعد بدیم بهشون جشن روز همون هاشون کادو بود قرار شدن جمع دورمون همه جیغش این با

کارا سراغ رفتیم کردنشون  

کنن درست دعوتارو کارت تا ها بچه از سری ی پیش سالن تو موند ترنم  

نبیار گفتیم رو باشن روش ها بچه کارای بود قرار که میزهایی حیاط سمت رفتیم هم مهرسا و من  

میز کلی ها بچه و بودیم ما حیاط تو ساعت یه بعد  

داریم کار کلی که کنیم شروع ها بچه خب:مهرسا  

چیدیم بهزیستی بزرگ حیاط تو هارو میز ها بچه کمک با اجراشه حیاط تو رو برنامه بود قرار  

ورهبش تا ماشین تو انداختیم رو ها میزی رو با ها پرده بود ها برنامه سری ی داخلم چون داخل رفتیم  

غذا سمت کردیم حمله سونامی های زده قحطی مثله که ماهم آمادس غذا گفت اومد خانوم مریم  

 برا وتابل چنتا هرکدوم و بودن بلد تقریبا و روغن رنگ  کردن تمرین کردیم شروع غذا خوردن بعد

 وترنمم مهرسا میپرسیدن ازم داشتن اشکال میکشیدن داشتن که تابلوهایی تو اگه االنم بودن کشیده فروش

 همگی مباه بود قرار آخر روز شه رفع اشکاالشون تا ها بچه با میکردن تمرین موسیقیشون سر داشتن

کنیم تمرین  

 رفتم خونه رسوندمون تری که بود1 ساعت خستگی از دیگه میمردم داشتم بود رنگی بالم و دست تمام

تختم رو افتادم و خوردمو شام ی فقط خونه  

 

 مهرسا

چیشده چیه مامان جاانممم:من کجاییی مهرسا آی مهرسا:مامان دراوردم گوشم هامواز هندزفری  

نکردم درست غذا من داریم مهمون شب زد زنگ بابات خرید پاشوبرو:مامان  

بادخترا انجمن برم باید نیس حواست مامان  که نیستم شب من بابا ای:من  



تابعدش بروخرید حاال نمیدونم من:مامان  

پایین امدم  برداشتم عینکمم پول کیف حاضرشدم سریع باال رفتم  

میکردم پام کتونیامو داشتم  

هست حاالکی:من  

هاشون بچه اینا ثمیه خاله و نسیم باخاله  هاشون باخانواده واریامنش رادمنش مقدم  اقای: مامان  

بخرم کیلو14هرمیوه از باید وضعیت بااین:من  

بیایا زود دیگه باباته نزن انقدرحرف بیابرو:مامان  

 رفتم وجامیوهت ریختم کردم خشکشون شستمشون سریع امدم خریدم خربار ؛یه بودمغازه نزدیک رفتم پیاده

 اتاق

 لوارلیمباش رو لی مانتو پوشیدم روشن رنگ ها خاطربچه به دنبالم رهاقراربودبیاد که بود پنج ساعت

 ته از یدموسف کتونیای کردم سرم سفیدمم شال  شلوارلی توجیب مو وهندزسفری گوشی انداختم ساعتمم

عالف کارهس کلی انجمن برم باید من نه:من بابا نیسی برامهمونی مگه مهرسا:بابا  دراوردم جاکفشی  

 سریع رها ودب توماشین ترنمم نشستم سریع میشه دیر وایسه سرخیابون نیاد کوچه داخل بودم رهاگفته به

 امدیم که دتشکرکر و گفت آمد خوش بهمون بهزیستی مدیر رهگذر خانم رسیدیم بعد ساعت نیم که رفت

 گفتیممی روبهشون صحنه تو چیدمانشون ترنم با باید دختراوپسرا پیش رفتیم اول بودن تنها دست

 روصحنه ممیکردی تمرین چندبار باید اما موند یادشون گرفتن زود خوشبختانه هاهم بچه براکنسرتشون

 برای میندازه هارو رومیزی و میکنه مرتب هارو میزکاربچه داره  دیدم رها پیش امدم.  حالت توهمون

 دعوت کارت که ها بچه کنار رفتن کجاباشه هرمیز میکردن صحبت داشتن بود فرداشب پس  جشنواره

 ندتاچ رهام صدای که بود ها تونوشته سرم مینوشتم براشون توش منم  بودن کرده درست خودشون هارو

 نبود رهاتوحیاط ترنم بودن اینجا تاخواهراشون سه بااون بردیارهام طهی  برگردوندم رومو دخترامد

سمتشون رفتم نفهمیدن  

  رکنیماکارخی امدیم ماهم کمک اینجا امدین گفت مامانت سالم علیک:بردیا اینجاچیکارمیکنید سالم:من

عزیزم اره:طرالن  کارکنید امدید پس امدید خوش خیلی:من  

 اسمش  که سراپ ازاین یکی  کردن کپ  اینا دیدن با رهاترنم که حیاط رفتیم بیارید تشریف پس باشه:من

 ارک نکن کاری شماخراب:رها کارکنیم ماامدیم شد تموم دیدنتون اگه خوب:گف   بود آرشام  بود چی

به غره چشم یه رهام  پیشکتون  

ترهارف  

میکنه شوخی رها جان ارسام:گفت  



ترازخودش مزخرف ارسامه اسمش پس  

 وصل انتوندوست با رو ها ریسه باال ببرید تشریف هس نردبون میبینید جلوتون اگه  هس کار اتفاقا:من

برگشتم بادختراکه سالن سمت رفتم  کنید  

میکردیم وصلش تاخودمون ماسه هرسال هاچون جلوبچه  نبرین مارو آبروی  خواهشا:گفتم  

 اساعتت  بود گرفته خندشون دختراهم  نیس بودنتون به نیازی که  فهموندم بهشون حقتونه شدن سرخ

 جابه میزهارو رهامم بردیاطهی  گذاشتن توکاور هارو بچه های کارو دختراهم کارکردیم سر یه14

 نکجارفت نیس معلوم نبود ازشون خبری امااالن کردن وصل هاروکامل ریسه تاهم سه اون جامیکردن

صندلی رو نشستیم شدیم هم گشنه  

خدایی ندارم نا دیه من وای:ترنم  

زد بهم سکوت دخترا صدای که  صندلی به دادم تیکه سرمو منم بود گرفته پاشو رها  

 دادنتان ماسه به برداشتن خودشونم دادن غذا یه هرکس به پسرا  گشنگی از مردیم داداش جون ای:عسل

 دنخور شعورو سریا یه داداش فداتشم الهی:ترنم اورد براماهم ردمیشد داش طاها که گذاشتن وسط همون

روش ابم یه  

......خوابیدم رومبل نداشتم رفتن باال حوصله  بودن رفته مهموناهم  که خونه رفتم بعدازشام ایول  

 

  ترنم

دنبالمون اومد مهرسا بریم زودتر بود قرار بود آخر روز چون امروز  

بودیم بهزیستی نه ساعت  

 لیست یه تایی سه بهزیستی آشپزخونه بدیم و کنیم تهیه غذا لیست یه بود خواسته ازمون رهگذر خانوم

داشتیم کار کلی امروز آشپزخونه دادیم و کردیم آماده  

ها بچه نداشتن حرف که کردیم تمرین دور ی ها بچه با باز  

 با ودب پنجره کنار روهم همه صندلیا دادیم می انجام حاال اونم که بودیم نکرده تمرین هنوز خودمون فقط

 دوتا ها بچه دادیم قرار بود سن عنوان به که جایی روی روبه و پایین آوردیم صندلیارو دونه دونه دخترا

 آورده مخانو زهرا که هارم پرده  ویولن و گیتار و پیانو هم یدونه بود فرانسوی آهنگ یدونه داشتن آهنگ

 چنتا با هم رها بود شده نصب که ها ریسه خب حیاط سراغ رفتیم شد تموم تقریبا تو کارای و زدیم بود

کرد تزئین میزارو یکم حریر پارچه و رمان  



 هرسام منو کنن تموم جشن تو رو میشه تموم داره که روغنشون رنگ تابلوهای از چنتا ها بچه بود قرار

گذاشتیم حیاط تو ها بچه برا صندلی با هارو پایه سه از چنتا ی هم  

بود ناهار نزدیکای  

فردا نزنیم تر کنیم تمیرین ی و آهنگ خودمونم بریم پاشین ها بچه:من  

بریم آره:مهرسا  

 میشد عشرو مهرسا زدن پیانو با اولش زدن به کردیم شروع و بود وسایل که اتاقا از یکی توی رفتیم

خوندن به میکرد شروع اول خودشم  

میفهمم پری بغض از دلخوری:مهرسا  

میفهمم داری غصه ناراحتی  

بودنی من با فردای دلواپس  

...........منی درگیر اما من از دلگیری   

زدن ویولن گیتارو به کردیم شروع هم رها منو کم کم  

کم توکم میکنی دل میزنی دل داری:من  

میفهمم حالتو من میدم حق بهت من  

کم کم تو میکنی دل میزنی دل داری  

میفهمم حالتو من میدم حق بهت من  

نیست خوش حالت میگرمو احساستو نبض:رها  

نیست خوش فالت تو خیره من نیت اینفدفه  

داد بی داد ای میبازمت دارم  

باد خودم بر لعنت که کردم خودم  

داد دادبی ای میبازمت دارم:تایی سه  

............باد خودم بر لعنت که کردم خودم  

( پاشایی مرتضی مرحوم-احساس نبض ) 



 ترنم 

 علی یا شدیم رو روبه چشم هزارتا با که کردیم درباز کردیم جمع دوباره وسایلو بودیم مچ بود خوب خب

طرالن همتا عسل:از عبارتند چشم هزارتا میده چیزی حاجتی در  

ها بچه و  خانوم وزهرا رهگذر تفنگدارخانوم سه طاهاو بردیا رهام  

میده؟ چیزی حاجتی در میگم چیزه:من  

 میزنین قچنگ خعلی خاله:گفت بچگونه لحن با بود خوشگل خیلی که بهزیستی های بچه از یکی رویا

بَِچم شماها مثل بتونم منم کاشکی  

زدم زانو کنارش رفتم  

خاله موشک موش بهتر خیلی میشی ماها از بهتر تو رویا:من  

گفتم و باال گرفتم دستمو بعدم : 

قدش بزن  

دستم زدرو خوشحالی با هم رویا  

 دمیا فردا االن شد عاشقم جون آخ میکنه نگا بهم جوری ی آتردین پسره این دیدم شدم بلند وقتی

.....یوتوتو و عسل ماه و عروسی و خاستگاری  

داداش عمرناش دراکوال این با من فکرام این با برسرم خااااعک ها  

 سریع رو کنه نگام جوری ی آتردین بود شده باعث بودو کرده خوش جا لبم رو الکی الکی که لبخندی

 ردهک غلط اصن نداره روانی تعادل دختره میگه البد االن کرد تعجب که کردم اخم ی جاش و کردم جمع

......دارم روانی تعادل خیلیم من   

 یمرفت همگی و آمادس ناهار گفت بهمون خانوم زهرا که میکردم بحث تعادل داشتن سر خودم با داشتم

پرسید رهام از مهرسا سوالمو میکردن چیکار اینجا اینا راسی ناهار  

اومدین یهو شد چی رهام:مهرسا  

کنیم کمک:رهام  

شد بیخیال و گفت آهان ی مهرساهم  

 عموها و بابا که هایی بازی اسباب همتا و طرالن و عسل قرارشد کردیم تقسیم کارارو ناهار خوردن بعد

حیاط رفتیم ماهم کادوکنن و بودن خریده ها بچه برا  



سه روبه بود گرفته کرمم یکم منم کثیف و بود برگ از پر استخر  

:گفتم تفنگدار   

کنین تمیز استخرو برین تا سه شما:ترنم  

راستخ تو رفتن افاده کلی با اوناهم بشورین دسشویی برین گفتم انگار کردن نگا جوری ی  

 راشت و نمد و چوب با کار و دستبند مثل بیارن هارو بچه کارای داخل از برن گفتیم اینا بردیا به

 نهک آمده هارو بچه وسایل و تابلو رفت هم رها چیدیم میز رو کاراشونو مهرسا و من روفلز کاریاشون

 تا گذاشتم و آب سوخت براشون دلم نداشتن نا دیگه اومدن بیرون استخر از تفنگدار سه اینکه بعد براشون

 باد ردنک باد به کردن شروع هم ها بچه بخوریم بیارم چیزی یه تا آشپزخونه سمت ورفتم استخرپرشه

دستگاها این با کنکا   

 بیخیال دیقه چن هک اونا دادم شربتارو رفتم بودن کرده باد رو بادکنکا نصف تقریبا که برگشتم شربتا با

خوردیم شربتارو و شدیم ول طرف ی کدوم هر و چمنا سمت رفتیم شدنو کردن باد بادکنک  

 استخر نارک رو شمعدونی های گلدون از چنتا و کردیم باد بادکنکارو رفتیم دررفت خستگیمون که یکم

گذاشتیم اجرا سالن تو هم چنتا و آب پراز استخر تو بادکنک چنتا و گذاشتیم  

برد خوابم چجوری نفهمیدم که خونه رفتیم بودم موت روبه بود1۱ ساعت دیگه  

 

  رها

 میموندن کاری دیگه و میکرد درست اجرارو سالن خودش رهگذر خانوم بریم اینا مامان با بود قرار صبح

 با میزد یطوس به که لیم شلوار که بعدشم کردن آرایش به شروع حموم بعد و حموم رفتم بدیم انجام ما که

 مشکی اسپرت کفش و طوسی شال وبا بود حریر آستیناش از قسمت یه و پاییناش که مشکیم مانتوی

پایین رفتم و پوشیدم  

بهزیستی سمت رفتیم و شدیم حاضر رفتیم بودن حاضر هم اینا مامان  

 دعوت ونخانوادش با هم تفنگدارو سه رهگذر خانوم که بودم شنیده تری از بودن نیومده بیشتر نفر چن

اومدن هم بقیه کم کم کرده  

شدن بیخیال مارو کال و بودن افتاده هاشون گذشته یاد اینا عمو دیدن با که هم اینا بابا  

 آستیناشو هک تقریبا زرشکی پیرهن ی با مشکی شلوار که سامیار بودن زده تیپی چه تفنگدار سه اوالال

 که ورتشص رو بود ریخته تیکشو چنتا موهاشم مشکی کالج با چرم دستبند ی و ساعت با باال بود زده



 باال میزنن ونوپیرهنش آستینای وقتی پسرا حال درهر بگما البته بود کرده جیگر قیافشوشیطونوحسابی

مثالاااا() نیس خوشگل این ینی واال میشن خوشگل  

بود باال که آستیناشم بود زده لی شلوار با سفید آبی ی چارخونه پیرهن ی آرسام  

بود پوشیده مشکی اسپرت کت و مشکی شلوار با طوسی پیرهن ی آتردین  

 ودیمب کرده کمک که ماهایی و بابااینا از بعدش و زد حرف یکم و میکروفون پشت رفت رهگذر خانوم

کنن دیدن کارا از تا کرد دعوت رو بقیه و کرد تشکر  

بگیره رو میخرن مردم که کارایی پول تا بود نفر یه غرفه هر سر  

 سوال تابلوهاشون برا ها بچه گفت و پیشم اومد رویا که خریدیم چیزایی ی و زدیم چرخ ها بابچه یکم

 دارن

 قشنگی یتابلوها همچین سال و سن این با هایی بچه بود سخت باورش بود شلوغ شلوغ تابلوها غرفه سر

 میکشن

میکنن نگاه ها تابلو به دارن و نزدیکشونن تفنگدارم سه دیدم که ها بچه پیش رفتم  

 تا شیدممیک واسشون کارو از تیکه ی و میدادم جوابشونو باحوصله منم و میپرسیدن سواالشونو ها بچه

بیاد دستشون  

اومد پسر ی صدای که میدادم توضیح ها بچه از یکی به داشتم  

؟ رها میدی یاد بهشون تو -  

 

  رها

 شما و نه وت اوال:من گفتم غرور با و کرد گل کرمام یکم کنارشن آتردینم و آرسام و سامیار دیدم برگشتم

میدم یاد بهشون من بله بعدشم  

زد پوزخند ی بعدم نیس بد خوبه:سامیار  

؟ میکچی منم خاله:گفت بچگونش لحن با رویا که بودم فکرا همون تو کثافط ی پسره  

کشیدم گونشو خنده با  

جونم خاله نمیشه که االن آخه:من  

اومد سامیار صدای باز  



ندیدنخ خودش از تر بز دوستای با بعدشم نیسی آماتور شه باورمون ماهم بکش بلدی که خوتو:سامیار  

 

گفتم رویا به رو بودم گوجه درون از اینکه با  

نخور تکون و بگیر ژستم ی بکش گلدونا اون کنار برو جونم خاله:من  

گرفتو ژستم ی و نشست و رفت ذوق با رویا   

 

 نه داییص سرو نه نفهمیدم هیچی االن مثل بودم دیگه دنیای ی تو کال میکشیدم نقاشی وقتی پووووف

خورد نمی تکون بودو نشسته جوری همون ذوقش از هم رویا چیزی  

اصل برابر کپی بود شده محشر تابلو به زدم زل و عقب رفتم قدم چند شد تموم اینکه بعد  

زدم پوزخند ی من بودحاال تعجب از پر چشاشون تو که تفنگدار سه به خورد نگاهم  

کن نگا شد تموم بیا خاله رویا:من  

 دادم دست از و تعادلم نداشتم و انتظارش که منم بغلم پرید دیقه چن بعد کرد هنگ تابلوش دیدن با رویا

 تایی هس دادو دست از تعادلشو منگم چل اون ولی تابگیرتم سمتم اومد سامیار که زمین میفتادم داشتم

بود رفتهگ خندم منم میکرد تشکر میکردو بوسم شلوپ و شاالپ انگار نه انگار که رویا زمین افتادیم  

زیر این ترکیدم بابا پاشم منم پاشو من جان رویا:من  

کرد رفتار آدم مثه یکم عجب چه شم بلند کرد کمکم شدو بلند سامیارم  

 

 مهرسا

 مشکیمو شلوارلی پوشیدم مشکی بازیرسارافونی بود ربع سه آستیناشم بود جلوباز که ایمو سرمه مانتوکتی

متنفربودم ازبدلیجات بستم دستم به مشکی چرم ساعت پوشیدم هم  

 داشتم در دم روبرداشتم وه ام بی کلید  بستم دوگردنی مانتومو رنگ روسری زدم عطرتلخموکه

امد بااسفندود مامانم که کتونیامومیپوشیدم  

.............. اقا پسره یه روزا همین ایشالله:مامان  

میدونی خودت میکنم خواهش مامان:من حرفشوبزنه ادامه نزاشتم    



 یه سیدمر بیان شب قراربود رفتم کردم بوسش بدم گوش نمیتونستم من اما داشت حقم شد ناراحت مامانم

 وکک سازهاشونم کردم تمرین باهاشون بودم یادداده روبهشون فرانسوی زبان  ها بچه سراغ رفتم سره

 گل برگروباگل صحنه خودمم هاشونوبپوشن لباس برن فرستادمشون بودن عالی که رفتیم دور یه بود

 توجه بدون منم بود منتظرسالم چیکارمیکنه اینجا این اه..... امد پا صدای که کردم درست شمع و سرخ

هنرمیریزه انگشتتون ازهر ماشالله ماشالله بلدنیستین هم سالم:ارسام.  روسن رفتم بهش  

هیچم وهنراتون شما دربرابر من نکنین نفسی شکست:من  

نیورد کم اونم  

حاال یادمیدم بهت خودم هیچی دربرابرمن که میدونم اینوخودم:ارسام  

 یلیخ که رومیز سازهاروبزارم رفتم  همشون به توجه بدون اومدن دوتادوستشم اون که جوابشوبدم اومدم

 این گفت مبه رها دوتا اون معرفت بازبه  نیورد روخودشم به بیشور ارسام اون نمیشد بودتنهایی سنگین

 ردخو تکونی یه اینم دوتا اون بااومدن... اه... ارسام امااین اینا و بلندشه کرده کمکش سامیار پسره

 بود اپیچدهتوهو عطرتلخی امابوی نداشتم نظریم هیچ نبود مهم اصالبرام تیپاشون بودن وایساده امدکنارهم

 بود ینشیر این نه شدم اتردین نزدیک کنجکاوشدم تربود تلخ خیلی چون نیس من مال بودم مطمئن که

 نم ساعت مارک بود رومچش که ساعتی کنم نگاهش یه برگشتم خزشد عطرهم نه اه همینطور سامیارم

 دینب اجازه حاالاگه تون ازکمک ممنون خب:من دوتا اون سمت برگشتم مردونش فقط مشکی رنگ همون

ها بچه شن تااماده بیرون بریم  

در دم اومد شد عصبانی که کردم خاموش چراغو منم بود نشسته سرجاش ارسام در دم دوتارفتن اون  

نمیان اصالسراغت باشی کورم برسه چه نمیگرتت کسی همینجوری خانم بزن عینکتو:ارسام  

عوضی پسره  

ندیدمتون ببخشید بودین تو شماهم مگه عع:من  

 ها بچه هب خودش بود وایساده تونمایشگاه که ترنم پیش رفتم  دروبستم حقته شد رد کنارم از باحرص

  هاس چهب کنسرت شروع دیه ربع یه که رهگذرگفت خانم که کردم کمکش ذره یه بود داده دستبندویاد

 یه خوندنمی رومیزدن فرانسوی اهنگ دونه یه دوتااجراداشتن کنم کم استرسشون تااز ها بچه پیش رفتم

 روسن بیا ازشون کنه دعوت رهگذر خانم منتظربودیم کردم مرتب هاشونو لباس میزدن کالم بی هم دونه

گفتم بهشون خودم نمیکردن صدام خاله سمتم امد امیرعلی که  

........اگه بزنم یاددادی بهم که پیانویی نتونم کنم خراب اگه من مهرسا: امیرعلی  

گرفتم دستشو  



 ترتیب ههاب بچه اومد تماشاچیا دست صدای هسی اونجاهم بودی خوب توخیلی حرفاچیه این امیرعلی:گفتم

 سمت ولا ردیف نشستم هستن هم مردم  بقیه عقبن هامونم خانواد دیدم درامدم  گوشه از منم نشستن رفتن

 دشونباخانوا خواهراشونم تابودن سه بااون رهام بردیاطاها پشتم رهگذره خانم رها راستم بود ترنم چپم

 بودن اخرخوبتا بلدباشن و بخونن فرانسوی فکرنمیکرد هیچکسم داشتن خوبی خیلی شروع ها بچه  عقب

 رادوماج باشن انقدرمچ نداشتم توقع خودمم  توسالن پیچید دست سوت جیغ صدای شد تموم وقتی که

 ازتمومبعد تماشاچیا رواحساسات داشت تاثیرخاصی خودشون توحال رفتن همه باسازشون کردن شروع

 به کاری یه تونستیم که حالم خوش خیلی:رهگذر  سن باال رفت درامد رهگذر خانم اشک شدنش

 که ارک تواین کردن کمکمون که ازکسایی تقدیرکنم جاداره پیداکنه طرفدار همه این که اجرابزاریم

 اره: خانم از میکنم دعوت نمیومد در درست کارمون نبودن اگه و بود اونا دوش روی کار این زحمتای

  یه لگ رهگذربهمون خانوم سن روی رفتیم ها تشویق صدای با عظیمی مهرسا و صالحی ترنم و ریاحی

داد بود چیزی یه توش که دستی ساک   

جعبه یه عالوه به  

 ازشماپذیرایی شن تااماده میشه اجرا عزیز سه همین توسط که داریم مجزا اجرای حاالمایه خب:رهگذر

.....شیم تااماده  هاامدپایین پرده بعدم میشه  

 ترنم

 خوب دمکر نگاه ی..... تیپامونم....... وای نشیم ضایع تاهم سه جلواون بزنیم خوب که گرفتم استرس

 رهاهم ستمنش گرفتم ویلون رفتم  بود پام شلوارسفیدم سفید باشال مالیمم صورتی مانتو خودم بودیم

 هارو پرده ایم اماده دید کرد بهمون نگاه یه رهگذر خانم نشست پیانو پشت رفت مهرساهم گیتارشوگرفت

 شروع اروم مهرسا بود کاربامهرسا شروع بود روشن روسن ها چراغ فقط بود خاموش چراغا کنار زد

 کرد

بود معلوم رخش نیم بود پایین روبه سرش  

میزد مهرساروش خوندن کرد  رهاشروع که میگرفت گریم داش که طوری میزد قشنگ خیلی  

 

میفهمم داری غصه ناراحتی  میفهمم پری بغض از خوری دل:رها  

بودنی بامن فردای دلواپس  

....منی درگیر اما من از گیری دل  

 سرمواوردم بزنم ویلون تیکه اروم روش من که مهرسابود نوبت االن اما خوند بااحساس رهاخیلی

چی همه میشه خراب خدایانفهمه..... مهرسا...... نه......وای امدداخل ایلیا دیدم که باالبزنم  



ایلیاخوند به خیره مهرساکه سمت روموکردم بود فهمیده هم رها  بود رادین کنارشم  

 

حالتومیفهمم من میدم حق بهت من کم توکم میکنی دل میزنی دل داری:مهرسا  

نیس خوش وحالت احساستومیگیرم نبض  

نیس خوش توفالت خیره من نیت دفعه این  

دادبیداد ای میبازمت دارم  

..... 

 

 ترنم

نمیفهمیدن ؛بقیه بود واضح بودم  نزدیکش اماچون فهمیدم قسمت تواین مهرسارو صدای لرزش  

 

دادبیداد ای میبازمت دارم باد برخودم لعنت که کردم خودم  

باد برخودم لعنت که کردم خودم  

 

 کاش صحنه به زدن زل دیدم که کردم صحنه میگفتروموسمت وجودش باتمام بود خودش مهرساتوحال

حنهص به خیره رادینم مهرسابود به خیره هم ایلیا بودن خودشون توحال بعضیاهم میریخت ازگونشون  

 

 توحال دبو گذاشته روپاش میداد تکون قشنگ خیلی دستاشو زدن کرد شروع  رهابود گیتار حاالنوبت

شد من خوندن نوبت شدنش پاتموم که بودم خودم  

 

میفهمم داری غصه ناراحتی  میفهمم پری بغض از خوری دل  

بودنیی بامن فردای دلواپس  

منی درگیر اما من از گیری دل  



 

تایی حاالسه  

زدم می ویلون روش منم  

 التوح احساستومیگیرم نبض حالتومیفهمم من میدم حق بهت من کم توکم میکنی دل میزنی دل داری

نیس خوش توفالت خیره من نیت دفعه این نیس خوش  

دادبیداد ای میبازمت دارم  

دادبیداد ای میبازمت دارم باد برخودم لعنت که کردم خودم  

باد برخودم لعنت که کردم خودم  

 

میفهمیدم نبود خوب حالش پیانومیزد اخرشو مهرساهم  

 

 

 ودمب راضی خودمم بود تحسین برق همه های توچشم برداشت دست سوت وصدای سالن شدنش باتموم

خودمون از نداشتم توقع ... 

 رها

نبودن بز ایلیای رادینو این اگه بودم راضی اجرامون از   

دادن ونوکادوهاش اینا بابا پریدن پایین باال کلی و گرفتن دورمونو ها بچه اومدیم پایین که سن رو از  

بودن خریده گل برامون اینا مامان  

صحنه در همیشه پوک کله سه برای گل این:بردیا  

خندیدم بعدم  

بیشووررر: گفتم خنده با و گرفتم ازش گلو منم  

دخترم زدین قشنگ خیلی: سامیار بابای  

ممنونم مرسی:من  



 که اینا عمو بود مخم رو مهرسا به ایلیا ی خیره نگاه بود خودش تو نبود خوب حالش زیاد مهرسا

میکردن نگا مهرسا و ایلیا به شک با و بودن فهمیده جوونا ولی نبود هواسشون  

مهرسا حال به وای دیگه شدم خسته نگاها این از من  

حیاط تو بریم گرمه اینجا چیزه میگم:ترنم  

بریم تر زود آره آره:من  

 پشت ماهم بیرون رفت در از و زد ایلیا به محکم ی تنه ی بود گرفته حرصش ایلیا نگاهای از که طاها

بسشه دیگه میشه خالص َکنه این از مهرسا کی خدایا وااای رفتیم سرش  

 ندهمو ها ما فقط و رفتن همه تقریبا اونور رفتیم هم ما بود درخت زیر حیاط ی گوشه بزرگ تخت ی

باباهامون مامان و بودیم  

میخوریم چیزی رستورانی ی میریم ناهارو بریم.... که برین نمیذارم:من بابای  

شدن راضی هم اونا بابا های اسرار با بالخره  

 ی وناجو طرف ی گرفت تخت دوتا نمیشدیم جا تخت ی رو بودیم زیاد انقدر ماشاال فََشم سمت رفتیم

بابامون مامان طرف  

 جالتمخ که نیس رو ماشاال ولی بودن سرسنگین باهاش که هم همه کرد دعوت رادینو و ایلیا کی موندم من

اومده نمیکشه  

خودشه تو خیلی مهرسا دیدم منم داشت آبشار ی رستورانه  

بگیریم عکس آبشاره کنار بریم پاشین دخیا:من  

بود شده بیخیال االن ولی میاورد در ای بازی مسخره ی بردیا مطمئنا نبودن ایلیا و رادین اگه  

آوردن رو غذا که نشستیم رفتیم ها بچه با درآوردن بازی مسخره کلی بعد  

 و فگیکال متوجه تری به زده زل بز مثه که شده اضافه رادینم حاال بود کم مهرسا به ایلیا ی خیره نگاه

 فقط نزده حرفی و اومده کنار ایلیا بودن با جاشم همین تا اگه میدونستم شدم رهام ی شده مشت دستای

 یهو بود شده سفید که بود داده فشار انگشتاشو انقدر خواهراشونه و تفنگدار سه جلو آبروداری بخاطر

ترکید رهام  

 اگه بود اه بچه بودن بخاطر فقط یکیتون دیوار با نزدم و کردم مردونگی اگه اینجا تا رادین ایلیاا:رهام

دبری گمشید یا کنین کنترل هرزتونو نگاهای اون یا میشناسم ناموس من ناموسین بی دوتا شما  

 



 رها

ریبهغ عه تو نه باشیم داشته باید رادین منو غیرته به قرار فهمیدی؟اگه نیس تو ناموس مهرسا:ایلیا  

بود عصبی خندش ولی خندیدن به کرد شروع بردیا  

.......که داشتی غیرت جو ی تو اگه کثافط آخه میزنن غیرت از حرف کیا ببین اوه اوه:بردیا   

حرفش وسط پرید مهرسا  

 ریدندا روهم کوچه سر آشغال حکم من برای شما ولی باشه من پسردایی رادین شاید افشار آقای:مهرسا

 ماش برای چند هر کنه گل غیرتتون رگ که نیستم شما هیچکس من. منن داداشای رهام و بردیا طاهاو

دیگه نمونده غیرتی رگ  

زد پوزخند ی بعدم  

نگو اینجوری عزیزم مهرسا:ایلیا  

توووو و نه هیچکس اونم نیستم خری هیچ عزیز من: مهرسا  

 بد خیلی یپسردای اصطالح به این و تو برا شه باز روزی ی اگه...  اگه که باشه بسته دهنم بزار ایلیا:من

 میشه

میکرد نگا بهم عصبانیت با ایلیا  

 نتیجه بی بحثمون که خورد زنگ ایلیا گوشی بودن سوال عالمت شبیه دخترا تفنگدارو سه مدت این تموم

گفت برگشت وقتی موند  

بریم باید اومده پیش مشکل شرکت تو پاشو رادین:ایلیا  

گفت لب زیر تری که انداخت مهرسا به و آخر نگاه ایلیا عمواینا از خدافظی بعد و پاشد سریع رادینم  

خان کنه دیه گمشو د:ترنم  

صلوات برنگرده:گفتم زیرلب منم کرد کم و زحمت خداروشکر خو  

 شونن قوی دیگران جلو خودشو میکنه سعی الاقل بودم خوشحال براش فرستاد صلوات الکی هم مهرسا

نمیمونه کوچیکش تودل غمی دیگه و میکنه تغییر خودشم کم کم بده  

 سه بودن اکتس بین این ولی میکردن شوخی و میخندیدن نگذره بد دخترا به اینکه برای که پسرا و بردیا

بود مخم رو یکم تفنگدار  



 دونه ونهد هم بقیه کرد دعوت خونشون دوشنبه برای ماهارو آتردین بابای شام بعد نکردم توجه زیاد ولی

این خونه بعد دفعه ما خونه بعد دفعه که کردن شروع  

افتادیم مهمونی پنجتا ی میاد بوش که اینجوری  

....خوابیدم و رهام پای رو گذاشتم سرمو عادتم وطبق شدیم ماشین سوار بقیه از خدافظی بعد   

 مهرسا

 هدیگ دراوردم هامو لباس اتاقم رفتم داخل اینااومدم بامامان کردم پارک ماشینو دردمیکرد شدید سرم

 خوردم دیازپام دونه یه  برام بود شده حروم اماخواب بخوابم اومدم دوش زیر رفتم کنم تحمل نمیتونستم

بود چشمم جلو همش تصویرایلیا زدم زل دیوار به چنددقیقه  

....خوابیدم پتوروکشیدم میشد بسته داشت دیه چشمام  

 هواهم دمیباری شدید بارون زدم روکنار پرده میومد بارون صدای بیدارشدم گوشیم زنگ باصدای صبح

بود امده بارون کلی دیشبم پاییزه بود بودمشخص سرد  

 پایین زدم ممعطر کولموبرداشتم پوشیدم مشکیم ومقنعه مشکیموباشلوارلی بارونی نداشتم صبحونه میل

دانشگاه رفتم برداشتم سوییچ بودن خواب همه  

گشنمه،شدید من بعدیوبپیچونیم کالس: گف اروم ترنم که بودیم اسدی سرکالس  

 که بود سلف تو هنفر میزشیش یه کالس ازپایان بعد بالفاصله بود شده گشنم خودمم کرد تایید باکلش رهاهم

 امدن ات سه اون که بزنه یاروصداش تا نشست داد سفارش کیک قهوه تا سه رفت ترنم همونجانشستیم

بودن بیخیال اوناهم بود گرفته حرصم  نفربودنشستن شیش میزماهم نبود میزخالی  

 

 داوم گرفت رفت ترنم صداکرد و یاروترنم داره درگیری خود اینم داشت اخم دیدمش وهروقت ارسام

 کیف تا دش رد ترنم که  کنارترنم صندلی رو کنه پرت  خواست کیفشو پسره یه لحظه همون میزما سمت

 باعث زدمی حرف تلفن بود وایساده بود ترنم به پشتش اتردین ها توقهوه خورد شانس از که نخوره بهش

 گند هلک یه بود کرم شلوارش متاسفانه شلوارش رو شد سرازیر و لباسش رو بشه هاچپ قهوه تمام شد

 یهرک نخندیم بودیم گرفته جلوخودمون زور به رها و من بود اومده وجود به روشلوارش دقیقا ای قهوه

 نتونستیم  دبو ما به پشتش که ترنم سمت برگشت  کرده کاری خراب شلوارش تو فکرمیکرد نمیدونست

 نمیبینید اه میخندیدن چی به هان چتونه:اتردین  برگشت باحرص اتردین خندیدیم و خودمونو کنیم کنترل

........شلوارت شرمنده داداش: سامیار وضعیتمو  

  بیرون رفت سلف از سریع بود شده فاجعه عمق متوجه تازه اتردین میخندید بزنه حرف نتونست دیگه

 امیارس رولبای و بود سرجاش اخمش ارسام بلندشدن سامیار با ارسام که بود  وایساده جوری همین ترنمم

بود خنده آثار هنوز  



درسته؟؟؟ جلوچشمتونونمیبنید تاهمیشه شماسه:ارسام  

کشید دستشو سامیار که بدم جوابشو اومدم  

تره مهم آتردین االن کن ولشون:سامیار  

 پیداشون سکال وسطای که بعدی سرکالس رفتیم تایی سه  نپوشه شلوارکرم میخواس ماچه به  رفتن باهم

 به یشگیشهم بااخم تربیتم بی اون میزد حرف داشت بااستاد سامیار بشینن جامیگشت دنبال آتردین شد

میکرد استادنگاه  

 

 مهرسا

 پاشدم لکسری  کردن نگام جوری رهایه ترنم باحرفش بدم کنفرانس برم گفت سمساری که بودم سرکالس

 دمام زدم حرف ربع یه بود سمساری های چشم تو تحسین برق دادن توضیح کردم شروع باال رفتن

 رفتیم ودیمبیکارب تامون هرسه شدیم و ام بی سوار هارفتیم بابچه  شد تموم کالس دیه که نشستم سرجام

 هی دراوردم هامو لباس  خونه اومدم رسوندم رو دخترا  خبردادم مامانمم به بودیم بیرون هشت تا سینما

 و لفنت شد ساکت تلفن باصدای که غرغرکرد دادو فحشم کلی مامانم که کردم بابامو ابدارمامان بوس

 برداشتم

شنیدم شمارو صدای عجب چه به به:پارسا  

مارو کردی توفراموش بیشور پارسا ععع:من  

بهترم خیلی من البته خودمی عین  خدا به پرویی خیلی:پارسا  

تورمیکنی دخترمختر حاال چیکارمیکنی  بازکن براخودت دیه پپسی دوتا:من  

میخورم میریزم عرق میخونم درس اینجادارم من خانم نکبت:پارسا  

خوبن هسن بابا مامان حاال حقته:پارسا  خورد بهم حالم پارسا ااا:من  

بوق بالنسبت:پارسا بوقم من  دیه بپرس حاالمنوهم:من  

میکنم قطع پارسا:من  

میگذره خوش خوبی حاالخودت بابا خوب:پارسا  

نیسم بد  میگذره: من  

چیشده ای حوصله بی چیه:پارسا  



کن ولشون باوو هیچی:من  

چیشده بهت گفتم مهرسا:پارسا  

کنم پنهون چیزی ازش بزنم حرف نتونستم روحرفش وقت هیچ  

برگشته ایلیا:من  

میشنیدم شو عصبی کشیدنای نفس صدای نمیگف چیزی  

؟ اومد کی:پارسا  

هس ای هفته یک:من  

؟؟؟؟ بدونم باید االن مهرسامن کرد غلط خیلی د:پارسا  

اه نبود درست خودمم حال بابا پارسا:من  

نمیری که سمتش مهرسا  مردم من  مگه:پارسا  

میخوره بهم ازش حالم من چیمیگی پارسا:من  

بیاره سرت بالیی اشغال اون نمیزارم دیه هسی خودت مراقب مهرسا خو باشه:پارسا  

هستی که مرسی هست حواسم اره: من  

مامان به بده گوشی بسه بازی رمانتیک حاال نباشم میشه مگه:پارسا  

اه  حال ضد گمشو:من  

ماماننن؟؟ ماماااان  

دستشویی از بیرون امدم جوری چه نفهمیدم بابا چیه:مامان  

پارساس بیا:من  

بود شده تنگ براش دلم فداشم الهی برم پسرم قربون الهی:مامان  

بودم سررراهی من میدونستم ازاولشم بدنبود میگفتی منم ازایناروبه ذره یه بابامامان بسه:من  

باوو بینیم بشین:مامان  

گوشم دم گرفتم گوشی میومد پارساازاونطرف خنده صدای  

بدبخت خودشیرین اه اه ساکت تویکی:من  



مامان بده گوشی نه میسوزی داری:پارسا  

تومیداد به مامان سوختنی پماد همیشه چرا نمیدونم فقط اره:من  

مامان دادم گوشی خندشومیشنیدم صدای  

 خالقاما تمام شبیشم خیلی من المان ورفت گرفت بورسیه بزرگترازمن سالم۶ بود داداشم پارسا اتاقم رفتم

 دوسش جوری همه من بودکه تنهاپسری شاید بود برام گاه تیکه میکرد حمایتم همیشه دارم دوسش خیلی

......داشتم  

 

 رها

 بودم خواب ظهر لنگ تا امروز گذشت سختیاش ی همه با هم امتاحانا بالخره پووووووووووووووف

خووووووب انقد خوابمم اه میدیدما خواب داشتم بابا شدم بیدار رهام و بردیا باصدای  بود عروسیم شب بود 

باشه شاد دقه دو آدم نمیزارن اه کردن بیدارم خر نره دوتا این  میرقصیدم داشتم  

دقیقا؟ میخورین غلطی چه من اتاق تو عنتر دوتا شما:من  

کارداریم کن جمع خودتو پاشو دقیقا نزن زر:بردیا  

؟؟ دارید من چیکار هیییع:من  

دادم قرار عنایت مورد شلوارمو که کردن من به بعد همو به خبیث نگاه ی بردیا به رهام  

ندارین منو کردن اذیت قصد اصن که بشه دوتا شما مظلومیت فدای رها من عشقولیای:من  

 مقوایی زاده امام یا جلو میومدن قدم یه اینا درینگ درینگ هر با کنید تصور صورتیو پلنگ آهنگ این

بیرون برم سالم در این از نداشتت دامن به دستم  

دادنم قلقک به کردن وشروع روتخت پریدن دوتا این یهو  

کنم داص بابارو اسم بلند باصدای تونستم فقط که پیچیدم خودم به انقدر بودم شده قرمز خنده زور از  

جوووووونم مهدییییییی:من  

شیدک گوششونو اومد افتاد رهام و بردی و من به نگاش تا اتاق تو پرید بابا بود نگذشته ثانیه دو  

هاااا؟ دارین چیکار من دختر به ها سوخته پدر:بابا  

نه؟؟؟ هاس موقع همین برا کردم غلط جان رهام:بردیا  



کردیم غلط عمیقا آره آره:رهام  

پیچوند بیشتر گوششونو بابا  

کن ول بابا کردیم میل گوهم آی آی آی:بردیا  

 کرده ادتع دیگه شده بزرگ ما پیش سالگی شیش از خب ولی بود نرفته یادش و دایی داشت عادت بردیا

نمیاورد خودش روی به ولی داشت مادرشو پدر دادن دست از غم تنهاییاش توی هنوز ولی بود  

 خیلی رهام یافهق کرد بغلش خنده با هم بابا. بابا بغل پرید شیرینم چایی بردیا کرد ول و رهام و بردیا بابام

 اشاره منم به کرد بغل اونم باخنده بابام میکرد نگاه بازیا اسباب به ویترین پشت از انگار بود شده جالب

دیه بود خودم جونی مهدی بغلش برم کرد  

گفت و زد بردیا و رهام به گردنی پس ی دستاش با آروم  

کنینا اذیت دخترمو تک نبینم دیگه:بابا  

کنه اذیت ایشونو داره جرئت کسی مگه:رهام  

درصد ی کن فک:بردیا  

دعوتیمااا مهمونی عصر ببینم کنین جمع خودتونو پاشید: مامان  

شده حسودیش خانومم اوخی:بابا  

دستش گرفت دمپاییشو مامانم  

 ماهم درامد صدای و کرد فرار بابامم که بابام دنبال دویید بعدم. که بدم نشونت حسودی ی  مهدی:مامان

...در پشت رفتیم یواشکی  

نزنین بهم خلوتمونو گمشید:بابا  

مهددددددیییییی:جیغ با مامان  

دیه میگم راست خو جوووونم:بابا  

باشین راحت گمشدیم: رهام  

 

 رها



 دیدیم و ردیمک پیدا فیلم ی بالخره که کردیم پایین باال یکم رو ماهواره تلویزیون جلو نشستیم پسرا با

 که دمخور نشستم و آوردم موسیر ماست و چیپس رفتیم بودم نخورده که هم صبونه شد گشنم وسطاش

خنده زیر زدیم تایی سه و کردم نگاه پسرا و مامان به شیطنت با  پایین اومد مامان  

 

میخندین چی به ها حیا بی:مامان  

کن ولشون خانومم خلن:بابام  

باش منتظر فقط دیگه دارم کار تو با من:مامان  

میشود عصبی نسیم:بابام  

خندید بابام آشپزخونه تو رفت حرص با سر آخر مامانم که خندیدم می ریز ریز ماهم  

غذا بیاین:مامان  

بدویین وای شد دیر وای شد شروع مامان غرغرای شد تموم که غذا  

 بودو سنمبا زیر تا که مشکی سفید راه راه شومیز با مشکی لگ یه کردم آرایشمو اومدم و حموم رفتم منم

 با پوشیدم یمقرمزمشک حریر پانچو مانتوی ی روشم مشکی اسپرت کفش با باال زدم یکم آستینامم پوشیدم

...طرالن و نآتردی بابای عموینا خونه سمت افتادیم راه که بودن حاضر هم بقیه پایین رفتم و مشکی شال   

 

  ترنم

 داشتم وپسرر این دهن امروز بده من به قدرتی ی خدایا آتردین پسره این ی خونه بریم بود قرار شب اه اه

.......اومد مامانم صدای که میخواستم قدرت خدا از  

نرفتی حمومم دیگه حاضرشو پاشو شده سه ساعت شد دیر شو حاضر پاشو: مامان  

اباب حموم میرم االن چشمممممممم:من   

 که بودم تهنشس وان تو ساعت سه فقط کردم شور گربه وخودمو اتاقم حموم رفتم برداشتم حولمو حرص با

بود مامان صدای باز  

حمومی تو ساعته سه دیگه حموم از بیرون بیا گمشو د:مامان  

بیرون اومدم بخدا هوووووف:من  

بیرون رفتم و کشیدم آب یه و بدنم  



 پوشیدم روش مسفید مانتو ی پوشیدم ربع سه آستین قرمز تونیک یه با پوشیدم ساپورت ی کردم آرایشمو

پایین رفتیم و مشکی شال با  

شدی جیگری چه طاها اوالال:من  

 تو نشستیم یمرفت بود شده هلوووو آبی شلوار ی با بود زده باال آستیناشم که بود پوشیده سفید پیرهن ی

الدنگ اون ی خونه سوی به پیش و ماشین  

 ی ونا بعد بودو بزرگ استخر ی حیاط وسطه که شدیم سرسبز و بزرگ حیاط ی وارد که زدیم و زنگ

 کرد مبوس روهوا و کرد بغلم خاله گویی آمد خوش برای بودن وایساده جلوش اینا عمو که بزرگ ی خونه

 داداش با اومدیم که بودیم مونده ما فقط و بودن اومده همه دیدم که داخل رفتیم و دادیم دست هم عمو با

 بعد دمش آشنا داشت یلدا اسم به دخترم یه و بود ساحل زنشم اسم بود کرده ازدواج که کامیار همتا بزرگ

 می رد مداشتی تایی سه کنم عوض لباس باال بریم بیان که کردم اشاره ورها مری به کردم سالم اینکه

شنیدم و آتردین صدای که تفنگدار سه کنار از شدیم  

نه؟ دارین دوست خر گور کال:آتردین  

خنده زدزیر دیگه ی مونده عقب دوتا اون با بعدشم  

گفتم حرص با منم بود مشکی سفید دو هر رها منو لباس  

بودنه زرافه از بهتر:من  

 تو مماهاه بود بلند زیادی قدشون دیگه خدایی خنده زیر زدیم دخترا با و کردم اشاره قدشون به بعد و

 سالن هب نگا ی شدن سرخ شد قطع خندشون اوخی بودن زرافه زرافه دیه اینا ولی بودیم بلند قد دخترا

 شده امچش میکنن نگامون دار معنی لبخندای با همشون علی یا.... دیدم بودن نشسته اینا مامان که کردم

ها پله باالی رفتیم سریع و ندونستیم جایز و موندن دیه که دیدن هم دخترا بود شده بود  

 

 ترنم

پایین رفتیم و کردم مرتب لباسامو و کشیدم موهام به دست ی باال رفتیم  

 امروز بود یشیرین ی بچه دختر هم یلدا شدیم صمیمی ساحلم با زدیم حرف یکم و نشستیم اینا مامان پیش

یلدا بخاطر رفتن زودتر ساحل کامیارو که داشت دلدرد یکم  

بازی بریم پاشین ها بچه:همتا  

؟ عزیزم لی لی یا هوا به گرگم:من  



اینا مامان جلو ضایس دید بده فشم اومد  

عزییییزززم دارم حرف شما با بعدا من:همتا  

دیگه پاشیییین:طرالن  

نشستیم گرد زمین رو ورسالن اون رفتیم پاشدیم همگی  

؟ کنیم بازی چی خب:طاها  

؟ خوبه حقیقت یا جرئت دونم نمی:آتردین  

خوبه آره:بردیا  

بیارم بطری برم من پس:طرالن  

برگشت آب بطری با بعد چندیقه ی  

بردیا و طرالن به که چرخوند و بطری آتردین  

حقیقت یا جرئت: طرالن  

حقیقت:بردیا  

داشتی؟ دختر دوس چنتا تاحاال....  خب اممم:طرالن  

گفت خنده با و انداخت هممون به شیطون نگاه ی بردیا  

دوتا:بردیا  

شد گرد دخترا و من چشای  

؟ هااان نفهمیدیم ما که داشتی دختر دوست دوتا تو کی زشت باقالی ی پسره:من  

شد بیشتر خندش بردیا  

هفته ی دومیش شد ساعت دو اولیش کنم فک رفتیم بیرون پسرا با بود سالم1۶: بردیا  

نداری زدنم مخ عرضه که سرت بر خااااعک:من  

 مثه ینمیتون که کنن عرضت بی سر بر خاعک و میگیری دختر دوس میکنی غلط تو حالت درهر:رهام

بزنی مخ آدم  

 بردیا با حرص نگامون میکرد 



   همتا و رهام به افتاد که چرخوند و بطری دوباره آتردین

حقیقت؟ یا جرئت: رهام   

 

جرئت.... امممم:همتا  

کن دوستی درخواست ازش و داری دوس رو بردیا کن اعتراف خب خب خب: رهام  

 

باشم داشته دوست رو بردیا که بخندم بزرگم بابا جدد گور به من چیییییییییی:همتا  

جرئت گفتی خو ولینداره   ربط من به خندیدنت دیگه:رهام  

باشه: همتا   

دارم دوست  

دوستی؟ پیشنهاد:رهام  

شو دوس بامن:همتا  

بزنین حرف بامنشیم:بردیا  

 همتا پوکر فیس نگاش کرد

زد قبر شیطنت از رها چشای که سامیار رهاو به افتاد که چرخوند دوباره آتردین بود گرفته خندمون  

حقیقت؟ یا جرئت:رها  

جرئت:گفت توجه بی سامیار  

 لی شلوار ی که انداخت سامیار مارک لباسای به خریدارانه نگاه یه و چونش رو گذاشت دستشو هم رها

بود باال آستیناش دیه نیس گفتنم به الزم بود پوشیده سفید پیراهن ی با مارک  

؟ خونتون میشه پیدا کردی شلوار عسل امممم:رها  

:گفت تعجب و باخنده عسلم   

(باغبونشون) باشه داشته رحیم عمو کنم فک:عسل  

بگیری ازش کهنس که سفیدا پیرن زیر این از یدونه با بری میتونی خو:رها  



میرم االن باش:عسل  

بود نشسته خیال بی که سامیار به زد زل شیطنت به رها  

سامیار سمت گرفت لباسارو رها لباسا اومدن با  

نداری آوردنشونو در حق شبم آخر تا بپوش رو اینا پاشو سامیار آقا خب:رها  

عمراااا:سامیار  

بیایاااا لباس این با دانشگاهم تو بگم نکن کاری: رها  

خنده از بودیم ترکیده که ما  

کرد قطع حرفشو رها که بگه چیزی یه اومد سامیار  

؟ میکنین انتخاب جرئت چی واسه ندارین جرئت که شماهایی نمیدونم من آخه:رها  

خندیدیم کلی ماهم بپوشه رفت و گرفت رها از اخم و حرص با لباسارو که خورد بر سامیار به  

 لباحا خیلی وای وای وای شد شروع خندمون سامیار ی دوباره اومدن با که بود شده تموم خندمون تازه

 معلوم هاش هعضل که بود لوک و لک پراز بودو بلند که سفید پیرن زیر با مشکی کردی شلوار بود شده

:گفت بفهمیم خودمون که جوری رها بود خنده ته ینی مارکش کتونیای با بود  

نمک پخش دانشگاه تو درآورد بازی پرو اگرم بخندیم بعدا بندازم این از عکس ی بندازین یادم:رها   

قشنگش پتی با بود افتاده واضح قیافش کامال بود شده عالی که گرفت ازش عکس ی رها بعد چندیقه ی   

.....بازی ی ادامه به برگشتیم  

 

 مهرسا

آتردین ترنم به افتاد که چرخوند طاها سری این  

؟ یاحقیقت جرئت:ترنم  

جرئت معلومه: اتردین  

انداخت رهابهش مثل شیطتون  نگاه یه ترنم  

دقیقه ده کن شنا بروتواستخر:ترنم  



سرمابرم تواین دیونم مگه بروباوو: اتردین  

نشیاااا ناراحت نیسی بلد شنا و نداری جرئت دانشگاه تو پیچید فردا پس خودته میل:ترنم  

 شلوارلی اب ابی شرت تی یه کردم اتردین لباس به نگاه یه حیاط  رفتیم همگی شد بلند باحرص اتردین

 به دبو سرد هواهم یخ آب بود معلوم لرزشاش از تواب پرید دربیاره و شرتش تی شد مجبور بود پاش

 هاکتم دکمه ودب باال استینامم بودم پوشیده ستش  کوتاه لی باکت تیرمو رنگ شلوارلی کردم نگاه لباسام

 امد کردمی نگاه ترنم به باحرص رو دقیقه ده این کل اتردین  بود تنم مشکی تاپ یه زیرشم بازبوداز

 ای وونهدی:گف دادبهش لباس سریع آتردین مامان بپوشه لباس رفت داد بهش حوله یه طرالن باالسریع

گرفته هواشناکردنت تواین اتردین  

 ضعیتو بااون سامیارم سامیارمیخندیدن تیپ به همه نزاشت بقیه خنده صدای که امدجوابشوبده آتردین

 سرم عیتوض این کردم انتخاب جرات متاسفانه:سامیار ریختیه چه این سامیار:سامیار بابای بود شده عالی

ندارن بعضیاجنبه امد  

گفته حاالکی:سامیار بابای  

رهاخانوم:سامیار  

بخندیم بهت ذره شدیه باعث دردنکنه دستش:سامیارخندید بابای  

بریم ادامشو بشینید بابا:طاها کرد نگاه باباش به  باحرص سامیار  

یاحقیقت جرات:امدمن رولبم پوزخند ومن  ارسام سمت افتاد که چرخوند ترنم سری این  

جرات:گف بابیخیالی  

روبگیرم مغروره راضیو ازخود  از این حال که بودم چیزی دنبال که بودم گرفته ضرب پامو  

بخون بلند باصدای  کوچه  تو بریم:من  

بکنه قتل گفتم انگاربهش کردکه نگام طوری چشماش تو باسردی  

ای جنبه بی خیلی میدونستی:ارسام  

میکشی خجالت و نمیشه روت که بگی بزارنمیخوای میخوای هرچی اسمشو:من  

رفتیم خانواده باهمه  سرش پشت ماهم بلندشد بده جوابمو که این بدون ارسام  

 گفتم نم اما کرد مخالفت که گف بهش اهنگ یه بردیاهم کرد دوربرش به نگاه یه بود وایساده کوچه وسط

کنه شروع  منتظربودم کردم توجیبم دستامو باختی نخونی جراته وجزو وبخونه همون  



:میزدن دست که خوندن کرد شروع    

دستته اختیارم هرشب مثل امشب ساقی  

بستته مستی نگی اگه بستته مستی نگی اگه:گفتن سرش پشت همه  

دستته به دیگر چشم تو چشم به چشم یه:ارسام  

بستته مستی نگی اگه بستته مستی نگی اگه:همه  

بستم رو غم پای و دست مستم، مست که امشب: ارسام  

هستم کی نپرس من از لولم، لول که امشب  

هستم کی نپرس ازمن:همه  

 

 مهرسا

 بااخم هسین به دست  کردم بهش نگاه یه میکردن نگاه بالکن پنجره از همه کردم ساختمونا به نگاه یه

 تواین  بود دستش ساعتم بازاون باالبود استیانشم بود پوشیده باشلوارمشکی شکالتی پیرهن یه بود وایساده

 غروریم   بپوشه هرچی نیس مهم بود ها بچه جشن که جزاوندفعه بپوشه روشن رنگ دیدم کم خیلی مدت

نمیپوشنه ازحدشو زیاد  

سامیار و رها بین افتاد که چرخوندم من نشستیم توحیاط داخل امدیم  

یاحقیقت جرات:سامیار  

کرد نگاهش رهاباشک  

جرئت:گف  

باتو شام های ظرف کل:سامیار  

کرد نگاهش جوری یه رها  

باشه:رها  

وعسل افتادمن که چرخوند عسل بعدو سری  

کنه تالفی کنه دفاع برادرش از بزنه اینم ندارم حوصله من ولی بودم جرئت تااالن  

حقیقت:من  



؟ چیه ایلیا پسره اون قضیه:عسل  

 زل رها ترنم بود شده بدی سکوت چیکارمیکردم باید لحظه اون نمیدونستم..... نه ایلیا خدا.....  نه چی

چی..... قرارنبود خدایا بهم بودن زده  

؟نه،مهرسا دروغ بودم بقیه مثل براش منم شد  

مچمومیگرن دارن بانگاهشون انگارهمه داشتم بدی حس  میکردم حس روخودم همرو خیره نگاه  

نکرده تایخ بیایید امادس شام:مامان  

بعدا بقیش پاشید پاشید اره:بردیا  

بودیم شام سرمیز داخل رفتم سریع شد برداشته دوشم رو از بارسنگینی کردم حس  

باالخره میفهمم من ولی پیچوندیا زرنگ:عسل  

....من شدن ارزش بی بفهمه میخواس چیو زدم بهش تلخ لبخند یه  

 من رها چی دیگه ععع:پیشش سامیاررفت مامان که ظرفا سمت رف رها کردیم جمع هارو ظرف

ظرف همه این تنهایی اونم بشوری ظرفارو عمرابزارم  

بدم انجام باید من شرط یه این جون شیرین:رها  

نزن اصالحرفشم نمیشه شما اید بچه مگه شرطه چی یعنی:شیرین  

بشورم باید من جون باباشیرین ای:رها  

مهمونید شماها فالنو و نه که داد گیر آتردینم مامان دار گیرو این تو  

پسرم بدو کمکش پس بیا توهم مامان سامیار:شیرین  

ادم همه این چرامن بعدشم بشوره تنها قرار بابامامان ای:سامیار  

پسرم کمک بیا بدو بده خدامرگم:شیرین  

مثال اوناس خونه بگوخو عسل به:سامیار  

بیاکمک وایسه نمیتونه نیس زیادخوب حالش بیچاره اون:شیرین  

 دفعه یه که بودیم نشسته میکشید اب اونم میزد کف رها که کناررها اورد  سامیار زور سامیاربه مامان

یسخ رهاهم وصورتش سر بود خالی کف سامیار بود گرفته خندم دیدم که ازچیزی  سامیاراومد صدای  

بشورید نمیتونید ظرفم یه: رهام  



پایین رفتیم  سرمانخوره تا پوشید داد بهش طرالن لباس یه روگرفتم رها دست  

شدی گرم خوب دخترم:اتردین بابای  

مرسی بله:رها  

 ها بچه اتامتحان  دیه  حاالکه میگم شمال بریم امیراینا و بافرهاد دیه هفته مامیخواسیم راسی:ارسام بابای

 و علی و سامان اگه ندارم حرفی واالمنم:عمومهدی  کنیم عوض وهوایم اب یه بریم باهم شده تموم هم

باشن نداشته کاری  

توشرکت  نداریم کارخاصی فعالکه دیه نه:عموعلی  

کرد تایید منم بابای  

درکنند خستگی یه هاهم بچه نزدیکتره که ما ویالی بریم دیه بیاید پس:اتردین بابای  

نمیشیم مزاحم بابا نه:بابام  

مراحمیدـ  سامان حرفیه چه این:اتردین بابای  

 ایعض زد نمیشد حرفی  اه تا سه بااین نه اما میخواس شمال دلم نداشتن مشکلی ها خانوم که این مثل

....برد خوابم نکشید هم دقیقه ده به بودم خسته اتاقم بودرفتم خورد اعصابم  خونه بودرفتیم  

 

 رها

 که اونجایی از و چی همه لباس وخالصه بازار لباس دریا دم لباس خرید بودم رفته همش روزه چند این

خریدم مباس لباس کلی بود کوتاه و باز فوق فوق دیگه منم لباسای و بود یکی جوونا ویالی احتماال  

اونا وجود با کنه رحم خدا بمونیم هفته یه و بیفتیم راه چهارشنبه بود قرار  

 زیپی هک مشکی ورزشیای مانتو این از یدونه با بود گشاد هاش پاچه که طوسی ورزشی شلوار یه صبح

 ساعتمو با پرتماس دستبندهای باال دادم مانتومو آستینای مشکی تخت صندلیای با طوسی شال با پوشیدم بود

نمیرممم قبرستونی هیچ اینا بدون من آوردم بدلیجاتمم جعبه و انداختم هم گوشواره انداختم  

 بشم فداش من به داد خودشم پورشه مامان با شد من ماشین سوار بابا بیاریم ماشین  منوورهام  بود قرار

 خوبه نمخودشو ماشین خدایی ولی بسوزه خالدونشون فی تا وبردیا رهام شد باعث تازه مهربونه انقده که

 هاا



 رمونیف دست چه بابام بودم گذاشته کورس رهام و بابا ماشین با اونجا تا بود چالوس جاده اول مون قرار

 یادهپ ماشین از رسیدیم که بودیم مونده ما فقط بودن قرار سر همه بود زده جلو رهام منو از خدایی داشت

گفتم بابا به رو کنم سالم عمواینا با تا شدم  

هااا میشه بلند کنده از دود میگن:من  

بدم نشونت پیری ی پیرم من سوخته پدر:بابام  

دنبالم افتاد بعدم  

 جلو که میشدن بیخیال ماهم بابای حاال بود گرفته خندشون همشون که میزدم جیغ و دوییدم اینا عمو پیش تا

گفتم جیغ با و  سامان عمو پشت رفتم سر آخر اینا  

قبرستون سینه نفرستاده منو تا بگیر و دوستت این شه فدات رها جوونم عموووووو:من  

بود رسیده بهمون تازه بابام  

بدم نشون بهت پیرو بیرون بیا سامان پشت ؟؟؟از ورپریده آره دیگه پیرم من:بابام  

خوردم غلط پدرم:من  

االن پیرم منم ینی باباتم سن هم من رهااا:سامان عمو  

۱۲ تازه االن عمو بابا نه:من  

 که گرفت ملپ از گاززززز وی کشید و دستم یهو بابا درمیوردم بازی شیرین چایی داشتم که مدت همین تو

شد بلند بقیه خنده و هوا رفت جیغم  

باباااااا:من  

جاااااااااااانم:بابام  

افتاد عشقم به چشم یهو  

عخشم شم فدات بود شده تنگ برات دلم عشقولم سالم وای:من  

دیگه بیرون بود زده چشاشون که سامیار سمت رفتم  

ببینم بغلم بیا خشگله:من  

رفتمگ  بغلش از رو یلدا بهش بیتوجه منم شد گرد بیشتر متعجبش چشای که سامیار نزدیک رفتم  

خاله دالم:یلدا  



بیدی؟ خوب خودم عخش تک سالم:من  

خاله اوهوم:یلدا  

نکردم سالم من هییییییع  

سالااااام راستی:من  

دختر گل ماهت روی به سالم:آرسام بابای   

بیام؟ شما با من خاله:یلدا  

باش بابات مامان پیش تو که نمیرونه آدم مثل رها خانومی یلدا:ترنم  

خاااااله؟؟؟:یلدا  

باچه؟ رها بگو کن صدا اسم به منو یلدایی:من  

رها باچه:یلدا  

بیفتیم راه بسه دیگه خو:آرسام  

 

نکبت ایش  

من با بیاین تری و مری خو: من  

بریم: مهرسا  

وایسیم جا ی صبونه برا شد قرار بود خلوت جاده خداروشکر شدیم ماشین سوار رفتیم  

پایین دادیم هارو شیشه عقب تری و نشست جلو مری شدیم که سوار  

کردم زیاد آهنگ و  

نیستیم هم مال ما  

اول از میکردیم اشتباه  

ریسکیم اهل آره مون دو هر  

اول از خوردیم نمی هم درد به  

بودی کی مال تو  



بودی چی بگودنبال یا  

خواستی چی دیوونه من از  

نرفتم بخاطرت کجا تا  

نه یا داری و من عشق  

من با کاری همه دنبال  

گیره قلبت بازم هنوز که یا  

میره فکرت اشاره ی با یا  

14 ۰4 روی سرعت  

داد رد مغزم میزارم موزیکو  

میرم اسمت پی هنوز چرا  

...........گیرم اما نمیدونم چرا   

( تو روی_امینی حمید ) 

 میزد وقب برام هی رهامم ماشین که میکردم رارندگی سرعت با و میخوندیم آهنگو بلند صدای با دخترا با

زد داد که کنارم اومد رهام ماشین میرفتم تند اون بیخیال منم   

برو آروم خر کل: رهام  

 تند زیادم  زدم جلو ازش و کردم بیشتر سرعتمو و فرستادم براش بوس ی حرصش از منم

(عمت جون)نمیرفتماااا  

بود سرعت همین ترسیدم نمی ازش که چیزی تنها کنم فک   

 طرالنم و رهام که کردم تر بیش سرعتمو گرفت کرمم منم نزدیک میاد داره سامیار پسره این ماشین دیدم

 چون خو یول بود کورس ماشین تا چهار ما بین رستوران تا و کردن بیشتر سرعتاشونو بودن پشت که

بودیم مراقب یکم شی َشتَک داشت امکان هرآن بودو چالوس جاده   

 

 رها

بود گرفته بارون نم نم وایسادم بخوریم صبونه بود قرار که رستورانی دم  



 ی شد باعث و داد انرژی بهم خاک نم بوی که کشیدم عمیق نفس ی  کردم قفل درو شدم پیاده ماشین از

بزنم لبخند  

کرد جلب توجهمو بود داده تکیه و ام بی به که پسره ی صدای  

جوووووووون:پسره  

کنارشن هم دیگه پسر تا سه دیدم که کردم سمتش تفاوت بی نگاه یه  

؟ تو بریم میخواین:من  

بریم باهم همگی دیگه میرسن االن نبودن عقب زیاد اینارو کن ولشون نه:مهرسا  

میده راست آره:ترنم  

طرالن و رهام ماشین هم بعدش شدن پیاده رسیدو سامیار ماشین ماشین به دادم تکیه  

کرد باد غیرتش رگ پسرا اون دیدن با بردیا  

خب تو میرفتین بیرون وایسادین چرا:بردیا  

بیان همه منتظربودیم نشد چیزی حاالموندیم:مهرسا  

بریم رسیدن همه باشه: رهام  

تخت ی هم ما تخت ی ترا بزرگ گرفتیم بزرگ تخت دوتا داخل رفتیم ماهم رسیدن دیگه همه  

 مخرو که وای میزدن چشمک هی و بودن ما روی به رو پسرا اون دقیقا دیدم که دادیم سفارش صبونرو

 بودن

نکنم توجه اونا به تا میزدم حرف تری با داشتم  

نگاه و آتردین:ترنم  

میکنه نگاه پسرا اون به داره غلیظ اخم با دیدم که کرد اشاره بهش بعد  

روم روبه مه بقیه و بودن نشسته کنارم ترتیپ به هم طهی با مهرسا و تری بغلش من تخت ی لبه آتردین  

:گفت بود ور اون نگاهش هنوز که درحالی آتردین   

اینور بیاین پسرا بشینین اونور برین دخترا:آتردین  

 خسته باز اینیش و چشمکا ازاین منم نیس پروندن تیکه دنبال فقط و آدمه یکم داد نشون الاقل نمیگم دروغ

اومدن هم تری و مری طرف اون رفتم پاشدم سریع بودیم شده  



 که باال رفتمگ سرمو میچرخیدم زیرش بود شده تر تند بارون رستوران محوطه تو دوییدم رفتم صبونه بعد

میداد آدم به خوب حس ی و صورتم به میخورد بارون ریز های قطره  

وایسادم آدم مثل و برداشتم بازی کلی از دست بقیه اومدن با  

سمتم اومد مهرسا  

کن استراحت یکم تو میشینم من: مهرسا  

باش:من  

 این مجوووووون ای کردم زیاد صداشم گذاشتم آهنگ سریع جلو من و عقب تری بازم شدیم سوار رفتیم

میاد هم هوا این به عاشقشم آهنگه  

من عشق  

محضه آرامشه صدات  

ارزه می دنیا همه به من عشق  

حرفات میشینه دلم به من عشق  

چشمات تو العادس فوق من عشق  

( میخوندیم رو تیکه ی این بلند صدای با ) 

بیرون زدیم عاشق شدیم بارون اومد آروم آروم  

شبنم شست نم نم اومد  

روموهامون روموهامون  

بارون اومد آروم آروم  

بیرون زدیم عاشق شدیم  

..............روموهامون روموهامون شبنم نشست نم نم اومد   

( آروم آروم_ الیشمس  ) 

زدیم جیییییییییغ پایینو دادیم رو شیشه تری با بودیم تونل تو  

باشه اینا طرالن میزدم حدس که اومد هم دیگه دخترای جیغ صدای سرش پشت بود باحال خیلی  



 

 ترنم

شدیم خفه رفت بهم غره چشم یه بابام اخر که زدیم جیغ کلی بادخترا  

 سرپ پره که ماشین یه  که همینطور دستامم بیرون اوردم سرمو لحظه تویه بود رو روبه نگاهش مهرسا

 یاحسین ام سمت گرفت اومد ماشین روش روبه از بگیره امدسبقت زیاد العاده فوق باسرعت سرپیچ بود

 بهم ینماش های سپر کشیداینورکه هم پسره بودیم دره وسط االن نبود گاردریل اگه  اینور کشید مهرسا

 شد تاپیاده هپسر تو بود رفته کلی به اون اماماشین بود نشده ماچیزی ماشین خوشبختانه کنار زد خوردکه

دعواکردن  شروع  

نمیزد میکردحرفی نگاه پسره به وایساده روش مهرساروبه  

 نیس وممعل کجاست حواست اره؟؟ منو نمیبینی داری مشکل ندادی راه چرا ندیدی منو وضعیت مگه:پسره

میدی منوتااخرش ماشین خسارت بودی کجا   

رسیدن تاهم شیش اون رهام ماشین  

مهرسانزاشت بزنه حرف امد طاها  

میزد نفس نفس اخرش که غرغرکرد دقیقه14 پسرنزدیک خداشاهده  

ماشین به بود داده تکیه سینه به دست مهرسا  

شددد؟ تموم:مهرسا  

؟ داری مگه جوابیم:پسره  

 یه ممونه پشتتونو تابلو کنم یاداوری خواستم فقط زدین حرف منم جای ماشالله میکنم خواهش نه:مهرسا

 عوض گشرن ذره یه برابربودپسره ده پسره این سرعت ماشالله بودکه نوشته مجاز سرعت انداختیم نگاه

خودشونباخت شداما  

 به بزنم زنگ االن من نیس مشکلی بازم مجازگرفتی غیر  سبقت اقاپسر بشه برات یاداوری اینم:مهرسا

نشه ضایع شماحقت پلیس  

سمتش دویید پسره میزدکه زنگ داشت باگوشیش تر انور رفت  

اصالفداسرت بیخیال دیرمیشه بابا پلیس چرا حاال اووو:پسره  

کرد خودشوجمع انداخت بدبهش نگاه مهرسایه  



نمیخواستی خسارت مگه سپرماشینتم اون نگران االن من  دیگه نه:مهرسا  

لعنتی گف زیرلب باحرص میشه تموم بد براش بزنه زنگ اگه میدونست  

ببخشید:اخرگف کرد ِمن ِمن ذره بعدیه شد تقصیرمن باشه خب:پسره  

بهش زد پوزخند مهرسایه  

نشنیدم چی:مهرسا  

ببخشیید:گف باحرص دستشوکردتوموهاش پسره  

همینوبشنوم دقیقا میخواستم اهان: مهرسا  

بودن هگرفت جلوخودشونو زور به هم پسرا میخندیدن ریز ریز دختراکه خدایی ایول بود گرفته خندم  

سوارشید دیه خب:مهرسا  

 

 ترنم

وایسادیم کندوان تونل سر سوارشدیم  

 پوشیدم شرتموسویی بود سرم ابی شال شلوارورزشی با ابی مانتو یه بود سردم گرفتن اش رفتن اینا بابا

دخترا کنار نشستم  

بیایم بامجیدمیخواییم روبده پورشه کلید خودتوبگیر بیاماشین مهرسا:عموعقیل  

چی رها۱46 پس:مهرسا  

میارم من:طاها  

بودم دوست ماشین کال و ام بی جون داد کلید رف مهرسا  

میشینما من مری هووی:من  

دادبارهاخندیدن مهرساسرشوتکون  

 دتن رهامهرسا غرغرهای ازترس بازکردم سقفو کال اول عقب رهاهم مهرسا کنارم توماشین نشستیم

 تلخ کالتش تا دوسه مهرسا زد رهاپاشد بنزین پمپ رفتیم شهر رسیدیم که رفتیم ساعتی یک میروندم

 بابای بود توچالوس ویالشون داشتن دوست رها اماخودش نمیومد خوشم که من توماشینش از دراورد

 ای بود بیدهچس بهم باپله اما دوتاویالبود توش رسیدیم کوچه یه ته به که سرش پشت ماهم جلورف اتردین



 داخل یمرفت پسرا روسر انداختیم چمدوناروهم باال دادم سقفم کردم ماشینوپارک دریابود پشتش جوون

باال تاهم سه پایین خواب یک بود دوبلکس ماهابود مال که ویالبغلیش  

 ماسه طشوس  همتا طرالن عسل برا راستیه سمت اتاق  بردیا طاها رهام برا پایین اتاق کردیم اتاق تقسیم

پوک کله سه اون کنارشم تا  

 ریاقشنگد که کردم نگاه تراسش به جامیشدیم تامون سه بود بودامابزرگ دونفره تخت تواتاقمون رفتم

میکردن حرکت موج چقدرقشنگ بود معلوم  

 بودن ناهارخریده بودن بابااینارفته رفتم من بعدشم رها سرشم پشت رف مهرسا بود تواتاق حمومم یه

 کی ودب یکبارمصرف خداروشکر غذامونوخوردیم کردم نگاهش یه بود مهرساتوخودش ویالکناری رفتیم

همرو اون بشوره داشت حوصله  

 درامدس ساپدرمهر خخ میکنم خروپوف توخواب فکرکنم وایی من رهامهرسا خوابیدیم تایی سه اتاق رفتیم

خوابیدیم تاشب بودیم خسته خیلی ... 

 

 مهرسا

 کمربند هک  دراوردم شکالتیمو  مانتو بودن جلوایینه رهاترنم بیرون بریم شام قراربود  بیدارشدیم شب

 مشکیمو وارلیشل  بستم استینم های دکمه باال استینموزدم  تربود تیره شکالتی از ذره یه که میخورد چرم

 ابی شال امانتوسفیدشوب رهاهم پایین امدم عطروساعتموبستم انداختم سرم کمربندش همرنگ شال دراوردم

 رانندگی حس بود وشلوارسفیدپوشیده  زرشکی شال با مانتوزرشکی ترنمم بود کرده تنش وشلوارلی

داشتیم نگه رستوران یه دم  نشست رها نداشتم  

 

ارسام کنار رهاکنارسامیارمنم اتردین رو روبه ترنم بدنشستیم خیلی  

میخورید خوچی:بابام  

 که بودیم خوردن های وسط غذاهارواوردن  دادیم سفارش چنجه هم  ورها من وگف نظرخودش هرکس

  گرفتم یخیالیفازب منم میکرد سرفه هی نبود کسی بغلشم اون توگلوارسام غذاپرید که این مثل ای دفعه یه

حتما هع پشتش بزنم داشتن توقع  

مرد بچه واینسا بیکار پشتش بزن مهرسا: گف اخرمامانم  



 ردبهمس نگاه اخریه که میزدم ممکن شکل ترین محکم نکردم نامردی منم میکنن نگام همه ضایعس دیدم

 کرد ولش ای دفعه یه بیرون بکشم دستمو امدم داشت بر روکمرش از تودستش گرفت دستمو انداخت

نداره گله داره عوض هرچی:گف زیرلب که نگفتم هیچی اما شد داغون میز به خورد  

 که خونه مدریارفتی لب بریم فرداشب قرارشد بودیم خسته بعدشام روانی پسره دادم ادامه غذام به باحرص

میاد بارونم بریم دریاقشنگه صدای نمیخوابیم ماکه تراس تو بریم: گف رها  

ممیزدی حرف دریاباهم به بودیم زده زل تامون هرسه نشستیم بود صندلی میز توبالکن رفتیم  

کنم تونبادنیاعوض حاضرنشم  بشم صمیمی باهاتون انقدر من برسه روزی یه فکرنمیکردم وقت هیچ:من  

خواهرمید االن داشتین شماهافرق اما بجوشم باکسی نمیتونم فکرمیکردم من میگی راست:ترنم  

زندگیم شدین االن ولی کنید پر و نداشتم خواهرای جای ها شما زمانی یه فکرنمیکردم من:رها  

تبزرگ نعمت برایاین خدایاشکرت  دارمشون بودکه چقدرخوب جفتشون  دورگردن انداختم دستمو  

 

 مهرسا

 دوش هی رفتم بیرون برم میخواست دلم بودن خواب رهاکنارم ترنم بیدارشدم بارون باصدای زود صبح

 خیلی ترنمرهاو هندزفریموبرداشتم گوشی پوشیدم مشکیمو ورزشی وشلوار سوییشرت و گرفتم یخ اب

 کاله شدید میومد بارون بودن خواب همه  پایین رفتم و بوسیدم پیشونیشونو بودن خوابیده قشنگ

 تااالن نیومدم قتو هیچ امدیم شمال باایلیا بعدازاینه بودم کناردریا ویال پشت رفتم سرم گذاشتم سوییشرتمو

کردم پلی اهنگمو  جلوچشممه فیلم عین هام خاطره  

جنبه بى منه برا هستش چى همه اینجا  

نمیگم نه هیچى به که  

رفت باید ولى نمیگم نه  

رفت باید ره در خستگیم تا  

نمیگشت بر کاش رفت چى برا نپرسیدم  

برنمیگرده دیگه روزا اون چون  

نمیگرده بر دیگه روزا اون رفت باید  

شام جایه به شبا میخورى حرفاتو  



چشام با نداره فرق شده خون دستت  

عادته رویه عه بودنت وقته چند  

راحته نبودت بهتره رفتنم  

صدا سر بدون کور سوتو خونه  

پام رد به زدى زل میاد برف داره  

شدى گم دفعه یه کردم ول دستاتو  

کنیش پر بیاى که نیست خالى دیگه جات  

رفت باید حسرت با سر آخر رفت باید پس  

نتیجه شد حیف نگو پیشت از لیتو رفت اگه  

همیشه کن کیف من گفتم  

ریشه از عشقو تو بکن  

نپیچه گل هى بگو سرگیجه چتو  

پیشه هنر کى از بودى میارى در ادا  

 سوخت دادم تمباخ منم دلم نمک نمیشه تنگ برم درک به گفتى کم یه کلک من ندارم کرکترم تو بگم فقط

 کلی خدافظ موقعش اینجا رسیده مهرش پیچو شده شل شب تا کنن خوب حالم فن با همش زنگ باز نزن

خشم و ریسکا خدافظ خاطره  

موبایلم رو اسمت نمیبینم خوشحالم  

آه پایم خوبو حسه فقط بد وای بیخیال  

 باید ره در گیمخست تا رفت باید ولى نمیگم نه نمیگم نه هیچى به که جنبه بى منه برا هستش چى همه اینجا

 دیگه وزار اون رفت باید برنمیگرده دیگه روزا اون چون نمیگشت بر کاش رفت چى برا نپرسیدم رفت

.....رف باید نمیگرده بر  

 دیگه ونروزام اون ببین نمیکردنه بس میکردیم که بحث نمیگشت بر کاش رفتش چى برا نپرسیدم

 شررت گرم دمت عینه سرت سرد تنت سر لبت رفت باید نمیگرده بر دیگه اونروزا رفت باید برنمیگرده

من پره من پر به پرت نگیره کم غمت مثل  

من پره به پرت نگیره  



مرورمیکردم خاطرهامو کردم وقطع اهنگ  

اب تو میرم من ایلیا:مهرسا  

اصالحرفشونزن  میشه چیزیت یه خطرناکه سرمامیخوره میری  دیگه شو بیخال  مهرسام:ایلیا  

رفتم که من:من  

میخوردتوهوا تکون موهام میدوییدیم دنبالم دویید بلندشد  

شو بیخیال مادرت جان ایلیا:من  

شدیم اب خیس سرش پشت منم توصورتم پاشید اب  

کرد اشاره پاش به بیااینجاببینم:ایلیا  

صورتم چسبوندبه صورتشم روکمرم کرد دستاشوحلقه نشستم پاش رو رفتم  

نفسم دیوونتم مهرسا:ایلیا  

ایلیا نزار تنهام وقت هیچ:مهرسا  

....کنی جدا ازخودت نفستو تونستی توتاحاال:ایلیا  

تومردی ایلیا اخه چرا نفستم نمیگفتی مگه زیرقولت زدی چرا  ایلیا بهت لعنت  

کردی چه توبانفست مردس جداکنه نفسشو که ادمی  

 ذره یه بفهمه کسی نداشتم دوست شستم صورتمو بفهم که این بدون کردم گریه من نه روگونم کشیدم دست

بودن صبحونه سرمیز همه خونه امدم صورتم به بادخورد  

دخترم کجابودی:بابا  

نمیومد خوابم دریا لب رفتم:من  

جنگل بریم صبحونتوبخورمیخوایم بیا باشه:بابا  

حاضرشدیم رفتیم دخترا با خوردم صبحونمو  

خوندن اهنگ ها بچه تااونجاکلی که رفتیم  

وسطی اقابیاید:بردیا  

میزدن حرف هاباهم خانوم میزدن مرداجوجه رفتیم بودن مشتاق همه  



 هیچ زد عسل دست افتاد توپ  بودیم وسط که شدیم گروه یه طاها و طرالن و وهمتا وترنم رها و من

بیرون رف بهش خورد شه رد تاامد طرالن زدکه باقدرت همچین رهام دست سری این افتاد نیفتاد اتفاقی  

 بیچاره متاه به خورد زدکه بردیا بعد سری  خندیدیم همه که گرفتم گل سریع منم که انداخ ارسام سری این

 انداخت ریعس سامیار داشتیم دوتاگل گرف گل رهاسریع که انداخت اتردین سری این بود داده جاخالی کلی

 خورد بود پرقدرت خیلی که زد ارسام سری این که بودیم تا حاالماسه بیرون رف طاها پای به خورد که

دادزد ارسام متس رفت باعصبانیت اتردین نشه خدایاچیزیش سمتش دوییدیم وایسه نتونست  ترنم توشکم  

بکشیم همو قرارنیس ها بازیه اوردی سرش بالیی چه ببین داری جنگ مگه  چته ارسام:اتردین  

 دروشوکر توموهاش دستشوکرد باحرص........... یعنی چی یعنی منظورش نمیکردم درک حرفاشو

نداشت تعادل اصال رفتارش اونور  

 

 آتردین

اه شده مهم برام دختره اون چرا شده چم من خدایا وای  

 به رسیدم تا رفتم قدران سوییشرتم توجیب بردم دستامو بزنم قدم یکم رفتم کنم تحمل رو فضا اون نمیتونستم

 یکم تا نآسمو به رو گرفتم سرمو و بستم و چشام دادم تکیه بهش بود بزرگ سنگ ی کنارش رودخونه ی

 آرسام سامیارو دیدم که کردم وباز چشام شونم رو دستی گرفتن قرار با که شه کمتر خیاالم فکرو از

کنارم وایسادن  

آتردین؟ چته:آرسام  

گفتم و موهام تو کشیدم دست  

- گیجم واقعا آرسام نمیدونم  

نداری؟ حسی ترنم به نسبت مطمئنی آتردین:سامیار  

عمراااا باشم داشته حس خانوم سرتق اون به من بابا داشتم؟؟؟نه کردم هنگ خودمم لحظه ی  

شدم نگرانش چرا پس  

سامیار شونه رو زدم دست با نبودم مطمئن خودمم اینکه با بود عادی نگرانیم خب نه  

حرفیه چه این داداش بابا نه:من  

خداروشکر خب:آرسام  



برگشتیم کم کم و زدیم حرف کلی پسرا با  

 تابی رو هک درحالی یلدارو دیدم که گشتم ترنم دنبال چشم با  میزدن حرف بودنو ساحل پیش رها و مهرسا

میداد هل بود نشسته بودیم کرده وصل طناب با که  

 بود شنگق لبخندش چقدر میخندوند میدادو تاب یلدارو بازی مسخره و خنده با روش موند نگاهم اختیار بی

 کرد حس نگامو سنگینی انگار چشماش سمت رفت نگام داشت لب به که لبخندی رو موند خیره نگاهم

چیه نمیفهمیدم که بود نگاش تو چیزی ی کرد نگام باالخره  

چشام به بود زده زل اونم بگیرم چشماش از نگامو نمیتونستم  

 که شد خسر هاش گونه کم کم و گرفت ازم سریع نگاشو و اومد خودش به که گفت چی بهش یلدا نمیدونم

 ترنم ارانگ ولی ندارن نامشون لغت تو خجالت اسم به ای کلمه اصن تا سه این میکردم فکر گرفت خندم

نیس اینجوری  

 شده گرد ترس از یلدا چشای میداد تاب تند تند یلدارو که بود شده هل انقدر کرد بیشتر خندمو حرکاتش

گفتم یلدا به رو باخنده گرفتم و طناب دستم با میداد هل یلدارو تر تند هی ترنم رفتم سمتشون باخنده بود  

شی پیاده بهتره نکشتت خانوم این تا عمو:من  

بغلم پرید ذوق با هم یلدا  

شد بیشتر خندم که رفت بهم اساسی ی غره چشم ی و شد قرمز حرص از ترنم که  

گفت یلدا به رو ترنم  

هااا بده تابم خاله بگی نیای دیگه خانوم یلدا دیگه باشه:ترنم  

شد رد کنارم از حرص با بعدم  

افتاد یلدا به چشم که میکردم نگا رفتنش به داشتم  

میکرد نگام موزی لبخند ی با که  

؟ میکنی نگا اینجوری چرا وروجک:من  

آره؟؟؟:یلدا  

؟؟ آره چی:من  

؟ داری دوسش:یلدا  

نمیشه نه دارم دوست ترنمو ذهنمه تو این همش چرا شدم اینجوری چرا من خدایا وااای  



:گفتم خنده با کشیدم یلدارو لپ و بیرون اومدم فکر از   

خانوم یلدا شدیاااااا وروجک خیلی:من  

؟عاشقشی؟ دیگه داری دوسش ترنمو خو عمو:یلدا  

برو بدو حاال نیستم نخیرررررر: گفتم چندم چند خودمم با نمیدونستم اینکه با حرص با منم  

 

 رها

 که سمتش دوییدیم مهرسا با شد سقط نداشتش بچه گفتم که تری به زد توپ با همچین آرسام بازی وسط

بود گرفته دلشو و زمین رو بود افتاده  

کرد جلب نظرمو آتردین داد صدای  

بکشیم همو نیس قرار ها بازیه آوردی سرش بالیی چه ببین داری چنگ مگه چته آرسام:آتردین  

نیس بعید اینا از واال میکنه تشویقش میره االن گفتم کردم هنگ لحظه یه  

 ینوآترد رفتارای دلیل طرف اون رفت موهاشو تو کشید دست حرص با و کرد تری به خیره نگاه ی

باشه ترنم نگران باید چی برای نمیفهمیدم  

کنم مشورت درونم با یکم رفتم  

؟ چرا نظرت به عزیزم میگم:من  

؟ ندیدی حاال تا دوستانه انسان حس خانوم منگل خو:درونم  

دوسته انسان زیادی دیگه این خو عمته منگل:من  

نمیشی؟ نگران تو بشه چیزیش دار تفنگ سه این از یکی اگه مثال خو:درونم  

نه:من   

دیگه خری بس از: درونم  

نخواستیم نظر گمشو:من  

رفت آتردین که سمتی رفتن سامیارم و آرسام زیرانداز رو بشینه تا بردیم ترنمو  

؟ نبود عجیب یکم پسره این رفتار تری میگم:مهرسا  



کردی اشاره ظریفی نکته به:من  

نگین پرت و چرت بابا نه: ترنم  

که شه تو نگران نداره دلیل خو:من  

شد نگران زد محکم چقد خودش از تر خر دوست این دید آقا خو:ترنم  

سمتمون اومد دو با یلدا که میزدیم حرف دخترا با داشتیم میلنگید چی ی هنوز من نظر از خو ولی  

؟ شم سوار تاب میبری منو تری خاله:یلدا  

ترنم چیه تری مامان عه: گفت یلدا به رو بود نزدیکمون که ساحل  

باشه راحت بزار ساحل:ترنم  

جون خاله بریم:گفت یلدا به رو بعدم  

برگشتن پسرا که میزدیم حرف داشتیم ساحل با ماهم تاب سمت رفت که ترنم  

کردی؟ ازدواج ساله چن ساحل: مهرسا  

۶:ساحل  

؟ شدی آشنا کامیار با کجا خو:من  

......و ماشینم به کوبید پشت از یکی یهو که روز ی میگشتم بر دانشگاه از داشتم دیه هیچی: ساحل  

دیه بنال خو مار زهر و......و:مهرسا  

بود ای خاکی و باحال خیلی دختر ولی بود تر بزرگ ازمون سالی۰ اینکه با  

 تکون و تهنشس ماشین تو جناب این دیدم که شدم پیاده اعصبانیت با منم خو: گفت ادامشو خنده با ساحلم

 شبردم کمک کلی با منم شده هوش بی و میاد خون داره سرش دیدم کردم باز و ماشین در منم نمیخوره

 سوندمشر خونه تا و کرد گل دوستانم انسان حس منم اومد بهوش بیمارستان تو وقتی خالصه بیمارستان

......گرفت شمارمو اونم  

جووووووووووووون: گفتیم باهم و کردیم قطع حرفشو مهرسا منو  

پایین انداختیم سرامونو خنده با مری منو که سمتمون گشتن بر همه که  

هبد و ماشین خسارت تا گرفت شمارمو بیشعورا......  برسرتونا خاک ینی: گفت باخنده ساحلم  

خو؟:مهرسا  



 گل هدست ی بده و خسارت تا بزاریم قرار شاپ کافی ی گفت زد زنگ دیگه هیچی جمالت به خو:ساحل

 اومد انوادشخ با اینکه تا میذاشتیم قرار دلیل بی کم کم بودو خریده برام بهش کردن کمک برای قشنگم

.....و خاستگاری   

  بادا ...... مبارک بادا بادا:مری و من

 ترنم هب داره خنده با آتردین دیدم که انداختم اونور نگاه ی خنده با بردین آبرمو مارررر زهررررر:ساحل

قرمز لپاش و پایینه سرش ترنمم میکنه نگاه  

 

 رها

 اومد تری و لشبغ پرید خنده با یلدا و قرمز ترنم که گفت چی یلدا به نمیدونم سمتش رفت خنده با آتردین

 سمتمون

 نمیشد ومح لبش رو از خنده که میکرد نگا آتردین به حرص با فقط نگفت شده چی پرسیدم ازش چی هر

خوردیم شوخی و خنده با نشستیم رفتیم ناهار برا کردن صدامون اینا مامان بود آماده غذا  

یکردنم صحبت اینا و کار راجب هم کنار هم اینا بابا بودن صحبت گرم بودنو نشسته هم کنار خانوما  

 منو کار بود خلوت یکم سرما بخاطر بود جنگل تو آبشار ی بگردیم جنگل تو رفتیم یکم بعدش هم ما

 گرفته ژست مبودی وایساده دخترا با خندیدیم ها بچه با هم کلی گرفتن وعکس گرفتن ژست بود شده دخترا

بود مخ رو سرمون پشت پسرا صدای که بودیم  

- دافایی چه جوووووووووون  

- جااااااااانم ای  

- بنداز پات زیر به نگاه ی خانومی  

اینارو بودن ندیده هم اینا رهام بودن ندیده رو پسرا هنوز اونا بودن مخ رو دیگه  

:گفت باز یکیشون که کردم بهشون بد نگاه ی برگشتم  

  جوووووووووون

:گفتم گرفت حرصم منم  

تن پنج حق به ایشاالااا دراد:من  

نباش خشن انقدر جیگرررر باو  



نزن زر:مهرسا  

عشقممممم چشم  

اومد سامیار صدای  

نکردم گمتون تا گمشید زدین زر زیادی: سامیار  

کرد پسرا به بد نگاه یه و  

باال بود زده کلم کل رگ خو ولی راهو همه این میره کی غیرت جووووووووونم ای  

کنین دخالت شما نیست نیاز بدیم جوابشونو میتونیم خودمون:من  

پسر آقا خوردی  

خفه تو:من  

بزنی الس باهاشون واینمیستادی خراب دخترای مثه که میتونستی اگه د: سامیار  

؟؟؟ خراب دختر....  گفت چی این.......  چی  

صورتش تو بزنم تا باال بردم و دستم خشمم تموم با  

پایین انداخت سرشو بعدا و چشام به اول که گفته چی فهمید خودشم میلرزیدم خشم از  

پایین آوردم بودو شده مشت هوا تو که دستمو  

عوضی ی پسره نداری اینم ارزش حتی:من  

 نهاییت دلم نبودن ما دعوای شاهد همین برا و بخرن خوراکی تا سوپر بودن رفته اینا عسل با اینا رهام

شنیدم صداشو که دیگه سمت ی رفتم کنارو زدم سامیارو سریع میخواست  

.......رها:سامیار  

میومدن دنبالم ترنم و مهرسا دادم ادامه راهم به حرفش به توجه بی ولی  

باشم تنها میخوام یکم ها بچه:من  

گذاشتن تنهام هم اونا  

 مبه دراومد دهنش از چی هر نکنه جرئت تا واینستادم روش تو چرا نزدمش چرا بود ذهنم تو چرا کلی

میکنه فکری چه راجبم بود مهم برام چرا بگه  



میدم توهینتو این جواب روزی ی خان سامیار میگیرم و حالت اه  

زدیم حرف باهم پیشم اومد مهرسا که بودم فکر تو انقدر  

اینا مامان سمت برگشتیم  

 ترنم

اینجوری من خواهر به نداشت حق کثافط اون شدید بود ریخته بهم اعصابم  

رها ......: سامیار  

 رینب کرده باد غیرتتون رگ خیلی نداره ربطی هیچ شماها به تا سه ما زندگی محترم ظاهر به آقای:من

شین غیرتی َزناتون برا  

برگشتم که برم خواستم  

 این ی همه از من خواهر گفتی خواهرم به پرت چرت باشه بارت آخرین خان سامیار...  آها و:من

تره پاک اینجان که دخترایی  

میخواد تنهایی گفت که رها دنبال بریم خواستیم  

کنارمه یکی کردم حس که اینا مامان سمت رفتم منم اینا رهام سمت رفت مهرسا  

آتردین دیدم چرخوندم سرمو  

میشم جوری ی میوفتم نگرانیش یاد میبینمش وقت هر نیستا ما بیخیال اینم پوووووف  

چته؟:من  

پرید دهنش از نگفت قصد از سامیار ترنم:آتردین  

بهتره پس نزنه حرف کنه کنترل خودشو تونه نمی که کسی:من  

خب میگی راست:  آتردین  

نه؟ داری دوست رو ها بچه ترنم میگم: آتردین  

 گروهمدی اگه میکنن و کاری طمع و حرص بدون دنیا این تو که هستن کسایی تنها عاشقشونم آره:من

پاکن نیست قصد از میکنن ناراحت  

هان بچه پاکن که کسایی تنها دنیا این تو شاید آره:آتردین  

شد چهارتا چشام دیدم که چیزی از اینا مامان به رسیدیم تا زدیم حرف باهم یکم  



زدن سو یه هم کنه به که اینا میکنن چیکار اینجا دوتا این  

میزدن حرف داشتن و بودن سامان عمو کنار رادین و ایلیا  

 که ردمک نگا سرمو پشت برگشتم کردم شک لحظه ی شد مشت دستاش عصبانیت از من دیدن با رادین

؟؟؟؟ منه بخاطر عصبانیتش االن این پس نیس کسی نه دیدم  

(یتونهم انگار میگه همچین حاال) کنم یکی درخت با دوتارو این نرم تا بودم گرفته خودمو جلو زور به  

سمتشون رفتم عصبانیت با اونور رفت عمو وقتی  

؟ میکنین غلطی چه اینجا دوتا شما:من  

بدیم؟ جواب تو به باید:ایلیا  

میکرد نگاه بهش حرص با که رادین بود وایساده کنارم آتردینم  

میکردیم حساب توروآدم که بودیم خر ما واقعا:من  

 من موند ندستامو رو رادین نگاه و زد خشکش ایلیا که گرفت و دستم یهو آتردین که جلو بیاد اومد ایلیا

اینا حال به وای بود زده خشکم خودمم  

 ایلیا به وحشتناک اخم ی با بعدم بدی نشون ترنم به بخوای و بازوت زور که نمردم من هنوز ایلیا:آتردین

کرد نگاه  

میشن غیرتی امروز همه چرا آقا جااااان؟؟؟؟  

گفت و گرفت دستمو رادین  

کنن دفاع ترنم از ها غریبه نیس الزم:رادین  

:پرید دهنم از یهو و بیرون کشیدم رادین دست از دستمو   

تره آشنا خیلی نامرد این و تو از آتردین:من  

میکرد نگام لبخند ی با آتردینم پوزخند با ایلیا حرص با رادین  

نگیرین جدی زیاد حاال پرید دهنم از آقا  

 

  ترنم



 هب حواستون نمیذارم دیگه دادین آزار رو مهرسا بدجور خواهرت اون با رادین تو و ایلیا ببینین:من

پس باشه بهتره رفتاراتون  

 کار چی میدونم خودم مردم من کنید تری بزرگ ما برای شماها بود مونده کم فقط دیگه کنید بس اه:ایلیا

کنین دخالت شماها نیست نیاز کنم  

خنده زیر زدم مسخره به منم  

زشته شوخیشم باو!تووووو؟؟ ؟؟؟؟اونم مردونگی خندیدم چقد خدا آخ دلم واااای:من  

شد سرخ ایلیا دیدم  

 

نداره ربطی هیچ شماها به مهرسا و من زندگی کنین بس:ایلیا  

 ای زندگی مهرسا و تو ایلیا آقا زندگی کدوم دو مربوطه ماهم به مربوطه مهرسا به چی هر یک:بردیا

بیرون گمشو هممون زندگی از و نده نشون و اصلیت زات این از بیشتر پس ندارین  

نکنیم دخالت ماها داره ربط خودشون به ها بچه: رادین  

کردی؟؟؟؟ حساب خودتو ما جزو تو االن:من  

نگو اینجوری خانومی ترنم:رادین  

بهم زد زل بعدم  

نکردم توجه زیاد ولی شدم آتردین ی شده مشت دستای متوجه  

میکردن نگاه کنجکاوی با دخترا و سامیار و آرسام  

ندی خودت دست کار و باشی داشته و چشات کنترل بهتره رادین:رهام  

کرد نگاه رهام به حرص با رادینم  

زد حرف نمیشه اینا با اونور بریم بیا رادین:ایلیا  

کردم نثارش کثافط یه لب زیر منم  

میکشیدم خجالت آتردین از دار گیرو این تو حاال گرفتم فاصله آتردین از یکم و  

کنارم شدن جمع ها بچه  

؟ چیه پسره این فضیه میشم نگران دارم کم کم ها بچه:طرالن  



میفهمین وقتش به طرالن:من  

 

 مهرسا

 خنده اایلی بادیدن که  میومدیم باخنده  بزنه حرفی همچین نداش سامیارحق نیوردم طاقت  زدم بارهاحرف

ماسید رولبام  

بزنم حرف بایدباهات مهرساخانومم:ایلیا  

ندارم باتوحرفی من:من  

بیرون شیدمخودموک شدازبغلش شروع دوباره لعنتی توبغلش افتادم دستموکشید که ردشدم ازکنارش امدم  

اره رفته یادت تونیس مهرساخانوم کن ایلیاگورتوگم:طاها  

دارم مهرساهارودوست من اما کردم اشتباه من بهم بده طاهااجازه:ایلیا  

کردی ثابت هم داشتنتم تودوست:بردیا  

من مهرساخانوم دار خودتونگه احترام:باال ایلیاصداشوبرد  

 بردیا

رفته یادت دیگس تویکی خانوم گمشو:دادزد  

نشده حالل تاخونت کن گم ایلیاگورتو:دادزد رهام  

 ازتوجمع بسته نکردی خستم بسته بسته:دمدادز ناخوداگاه ایلیا گفتنای خانومم دعوااینا میترکید سرم داشت

 نیم زانوم ور گذاشتم سرم میفهمیدن همه امانه بغضموبشکنم میخواستم نشستم درخت گوشه بیرون رفتم

 ناهارخوردیم کناربقیه نکردم توجه بود بابام ایلیاپیش کردم عذرخواهی ازپسرام توجمع رفتم گذش ساعت

 امد ارسام که دمبو نشسته رومبل بزرگترانیومدن البته دریا لب بریم بعدشام قراربودشب ویال برگشتیم

افتاد گیرتو بیچاره شد حیف داره دوست خیلیی:ارسام کرد روشن  رو وی تی نشست رومبل  

 خیلیا نگهل توهم بدونم نیس برامهم:ارسام فهمیدی نزن حرف نمیدونی تاچیزی ثانیا شد حیف خیلی اره:من

 چی من نستیمیدو ؟؟؟توچه فاز شد تیکه قلبم ازحرفش فازمیگیری میکنن تاولت میشی دوست باصدنفر

حالم چیشد امد روزم به چه دیدم  

بودم نفربسته چشمامورویه من لعنتی اره نیستم باصدنفردوست من  



 دخترا ختروت خوابیدم اتاق رفتم میکرد نفوذ هم تااستخون سردیش که انداختم بهش سرد خیلی نگاه یه

فازمیگیری میپیچید توگوشم صداش همش  اینابودن عسل تواتاق  

 ور چکید چشمام از اشک  قطره یکیم عشق فهمیدم روزاکه همون افتادم رفتیم شمال که روز اون یاد

 رفتم تمشس صورتمو  صحنس یه فاز این نداری ازفازمن تودرکی اما فازمیگیرم من خان ارسام اره دستم

عسل پیش  

امدم که داشتین منوکم دیه:من  

نخورنت میشیاااا خوشگل خیلی میشی مهرساعصبانی:خندید طرالن  

توسرش کوبوندم بالشت  

نگفتیاااا باالخره:عسل  

کنیم صحبت دیه چیزه درمورد بیاید اقابیخی:رها  

بگم نمیتونستم چون بودم ازرهاممنون  

شدین دوست جوری شماهاچه هامیگم بچه:همتا  

 رهاامدکه عدب امدیم مدرسه یه باهم بودیم صمیمی خیلی بودم ابتدایی از بامهرسا من البته راهنمایی از:ترنم

 داشتیم آمد و رفت همدیگه خونه قبلنا شد صمیمی بامنم شناخت منم بعدکه بود صمیمی خیلی بامهرسا اول

 اولاز که مهرسام داشتم دوست رهاروخیلی که من زیاد نبودیم صمیمی ماهم و بود کم خیلی خیلی ولی

بود باجفتمون  

خو شدین صمیمی چیشد:عسل  

 شیطنت هتاپای سه شدیم شیطون شدیم بامهرسادوست همینطور منم اوایل اون بود خجالتی خیلی ترنم:رها

تنفگدارمیگفتن سه بهمون همه  

امش پایین رفتیم کردیم صحبت ذره یه دیه که شدنشونوگفتن دوست خاطره اونام دختراخندیدن  

 کشید لتخجا ترنم که روترنم روبه ریلکس خیلی نشس امد که بود ترنم لباس مثل لباسش امد اتردین

 یرلبز بود گرفته حرصم نشس سریع ارسام بشینم امدم بود جاکم نفر یه برا نشستن رهاهم سامیار

بدبخت ندیده صندلی:گفتم  

 عدازشامب خوردم نشستم رومبل رفتم من دراوردن براحرص زد ریلکسم لبخند یه انداخت بهم نگاه یه که

 از یزمشکیبول بایه جلوبازبود مانتومشکیمو دریا لب بریم حاضرشدیم وتمیزکردیم میز دخترا باکمک

 رهاهم رفتیم زدم عطرمم پوشیدم شلوارلیمم انداختم سرم مشکیمم شال زیرپوشیدم

 سرکرد قرمز شال شلوارقرمزشوبامانتوسفید ترنمم انداخ مشکی شال شلوارگشادمشکیشوبامانتوزرشکی



 وتوابپاهاش فقط رهاگفت همینطور دختراهم نمیاد گفت که ترنم اب بریم کردم هوس دریا لب رفتیم

 امدیم بیایم ادزدد بردیا که بود تواب کامل تنم جلوترپایین رفتم من بود تواب رهاتازانو  رفتیم بارها میزاره

کرد پوفی اهایهایلیاتنهاامدط که میزدیم حرف داشتیم  نشستیم دوراتیش کردن درست اتیش پسرایه بیرون  

نمیرم نزنم بامهرساحرف تاوقتیم امدم منم اینجایید عموگفت:ایلیا تواینجاچیکارمیکنی:طاها  

اونورتر رفتیم بلندشدم دعواشه نمیخواسم ولی بگه داشت چی دیگه حرفی چه  

 روزاشتباه ناو من کنی مهرسابایدگوش:ایلیا حرفتوبزن سریع پس توباشم پیش االن نمیخواد دلم هیچ:من

اینو بفهم سخته برام توزندگی بدون خدافهمیدم به اما دادم توروازدست بزرگ خیلیم کردم  

نداشتم دوسش من میداد زجرم داشت  

 نمیشه گهدی شد تیکه تیکه شد داغون عروسک این متاسفم بودم عروسک براتویه من اقاایلیا شرمنده:من

 خاطره متچقدرمیخوا میدونی خداخودت به کنیم شروع ازاول خدامیتونیم مهرسابه:ایلیا کنی استفاده ازش

چی هامون  

 خواست هروقت طرفه بادستمالی فکرکرده میکرد دیوونم داشت بودحرفاش خوردشده اعصابمو

 روقته فکرکردی فکرکردی چی هان فکرکردی تومنوچی: دادزدم بیارم طاقت نتنوستم بیادسراغش

اره؟؟؟ سراغم بیای خواستی  

چقدرتحقیرشدم بفهمن بزارهمه میترکیدم داشتم پربودم نبود برامهم بودن شده جمع همه بادادم  

 

 مهرسا

میدی؟ زجرم چرا هااا میبندی بهت عالقم و عشق رو چشماتو چرا میکنم خواهش مهرسا:ایلیا  

نداشتم صدام رو کنترلی  

 کنی یانتخ بهم تونستی جوری چه ببندی میداد جون برات که کسی رو چشمتو تونستی جوری چه تو:من

 میکنم سرم چی  نببی ببین گرفتم شالم دستموبه نمیکشم نفسم راحت دیگه اوردی سرم بالیی چه  میبینی 

 که من بدبود نامگفت عشقم بودم پول دنبال بودم زشت بود کم چیم ایلیامن:گفتم بابغض خاطرتولعنتی به

 بودی شده دنیام گذاشتم کم میچیدم خونمونو ذوق باچه میدیدی٬ میدیدی و ذوقم توکه میدادم برات  جونمم

 بااین توق چن میدونی عشقتم هنوزم بیاد زمین به اسمونم اگه میگفتی توکه اره بدکردی بودی نفسم

  حالت باهمون  میلرزید فکم  عصبانیت ازشدت  باالنمیومد نفسم میکردم احساس  میشدم اروم دروغت

مم فر  متتتن ازتتتت:گفتم  

 چیهر میکردم احساس بدبود حالم ندیدمش دیگه که رف عقب عقب حالمودید وقتی بود ایلیاتوشوک

زدم عق گوشه یه دوییدم توحلقم  آورده هجوم تومعدم   



منتظربودن اونام کنم پنهان نمیتونم میدونستم بقیه پیش امدم  

 میان بهم میگفتن هم همه داشت پسرداییش به هم هایی عالقه یه که شر دختر یه بود سالم هفده:من

 گرفتم ارهاتصمیمب شمال رفتیم اینا با که تااین نیس قصد بی میگفتن همه که میکرد کارایی یه پسرداییمم

 رهاپیام ودیمب ایلیاتوخونه ومن بودن توحیاط بقیه روزکه یه سیوکردم عشقم رهارو اسم  دربیارم حرصشو

هان کیه عشقت لعنتی:ایلیا ایلیالرزید صدای که امد روصفحه عشقم اسم داد  

 از بزرگم بابا هاگفتیم خانواده به میلرزید دلم ته باخندهاش داشتم حس بهش منم عاشقمه روزفهمیدم ازاون

 درست مبودی محبوبش های نوه که اون و من به بده وشرکتشو خونه و زمین کل بود قرار حتی بود خداش

 رستوران باهم نفسم بت بود شده برام مدت تواین بعدعقدکنیم قراربودسال بوداماچیکارمیکردم کم بودسنم

 داشتم ذوق رانقد خریدخونه شدباایلیارفتیم عقدم نزدیکای که تااین جامیرفتیم همه شمال خرید شهربازی

 واون نم میشدن دنیاساکت انگارهمه داره دوسم ایلیامیگفت که زمانی گذاشتم وقت کلی براچیدنشون

 حالم خوش کلی یممیکن زندگی بعدباهم به ازاین که فکراینه نخوابیدم تاصبح عقدمون قبل روز تودنیابودیم

 هیجان کلی دهش شکلی چه ببینمش دوییدم بعدازارایشگاه  خونمونه میدونستم ارایشگاه رفتم صبح میکرد

 بود بندامده منفس کاش اما دوییدم میومد ازاتاق صداش خونه رفتیم ها بچه با بیارن یخچالمم بود قرار داشتم

بود کرده خیانت لهم نفسم چون  

 کسی به ونممیت مگه میگفت که کسی من ایلیای برنمیداشتم چشم افتاده دنیارودوشم تمام میکردم احساس

 سفیدتنش اسلب نشد عروس شب مهرسااون: گفتم توصدام بابغض بود دیگه یکی تواغوشش کنم جزتونگاه

مرد نکرد  

 بامن انمیتونهایلی دارم مشکل:گفتم و زدم همه به لبخندتلخ یه تحقیرشده قدر چه نفهمه هیچکس که این برا

کنه ازدواج . 

 جمع شدبدمی داشت حالم ترحم همه ازاین نبود سردی دیگه ارسام توچشای دخترابود توچشمای اشک حلقه

میکردممم  هق هق دیگه میگرف منوتوخودش دریاکاش به زدم زل رفتم گوشه یه کردم ترک  

 رها

 یکردم درد سرم بود شده تازه دلم داغ اتفاقا اون تموم ی دوباره آوری یاد با بود زده حلقه چشام تو اشک

 یکم ات زدم و آوردم در آسممو اسپری مانتوم جیب تو از بودم خورده حرص انقدر باال میومد سخت نفسم

بیاد جاش سر حالم  

میرفتم راه آب کنار از و درآوردم صندالمو تاریک ساحل بود شب برم راه یکم پاشدم  

اومد سامیار صدای که میکردم فکر وقت چند این اتفاقای به داشتم بودم توخودم  

رهاا؟:سامیار  

بخورم حرص که تا شدم ناراحت حرفش از بیشتر اومد یادم صبحش حرف دوباره  



بزنه حرفشو تا کردم نگاش تفاوت بی بود گرفته دلم  

پایین انداخت سرشو بعد چشام به زد زل لحظه چند ی  

میخوام عذر هوووووووف..... امروزم...  ام حرف بابت.....  بابت:سامیار  

 تالفی ممیخواست مثال رفت یادم حرفش ولی باشه مسخره شاید کنه خواهی عذر ازم بود سخت براش انگار

 کنمااا

میبخشیم؟:سامیار  

یوهااهاهاا رسید ذهنم به شیطانی فکر ی یهو که لبم رو اومد کوچیک لبخند ی  

بود وایساده آب نزدیک ساحل کنار  

تالفیه تالفی ولی شدم پشیمون لحظه ی کردم نگاه چشماش به کردم بلند سرمو  

 این ظارانت که اونم دادم هلش یهو که کرد نگاه بهم گیجی با و شد متعجب چشماش که سمتش رفتم آروم

 منم تدس مچ من گند شانس از که آب تو میوفتاد داشت و خورد لیز بود آب تو که پاش نداشت حرکتمو

روش افتادم یهو و کشید  

 

 رموس بودم شده حالی ی میکرد اذیتم نفسش گرمای و عمیقش نفسای صدای بود هاش شونه رو دستام

بیرون بود ریخته شالم از ایم قهوه موهای باال آوردم آروم  

بود شده بدتر اوضاع صورتم به میخورد نفساش  

بود کرده روشن یکم صورتامونو ماه نور فقط بود تاریک تاریک ساحل  

میکرد نگاه چشام تو اونم میزد برق که عسلیش چشمای به زدم زل  

بکنم دل چشاش از نمیتونستم چمه نمیفهمیدم   

 دمش بلند روش از سریع و اومدم خودم به که پیشونیش رو اومد غلیظ اخم ی که شد چش نمیدونم یهو

بودم شده سرخ خجالت از بودم مطمئن بودم شده ها شد بلند سریع سامیارم  

(میکنه چیز چیز چقد) رفتم من.....  چیز....  چیزه میگم........  امممم:من  

وایستم شدم مجبور و گرفت و دستم یهو که کنار اومدم کنارش از سریع  

میریم باهم ناکه خطر ساحل شب:گفت اخم باهمون  



رفتن راه کرد شروع اخمش باهمون و کرد ول و دستم بعد  

لبخندش.... اخمش بود شده مهم برام چرا میکنه فکر چی راجبم بود شده مهم برام چرا بود شده چم من  

.... 

باشم باخته اخمو دراکوالی این به و دلم من ممکنه...... ممکنه ینی.......  ینی  

باخت دل میشه مگه کل کل چهارتا با آخه میشه مگه بابا نه  

 عمرا

شدم اینجوری چرا بود شده چم پس   

 نگاه دونب میزد حرف تری با و بود ها بچه کنار هم مهرسا شدم خیاالم فکرو بیخیال ها بچه به رسیدن با

سمتشون رفتم میکردم حس نگاهشو سنگینی که حالی در سامیار به  

 

 رها

نده نشون میکرد سعی بازم ولی نبود راه به رو زیاد مهرسا حال ها بچه کنار رفتم  

بود غمگین چشماشون دخترا با اینا رهام  

میداد تکون سرشو فقط نبود حواسش آرسام  انگار ولی میزد حرف آرسام با آتردین  

آتیش به بود زده زل اخم با که سامیار سمت شد کشیده نگاهم ناخداگاه  

کرد نگاه چشام به و باال آورد سرشو کرد حس نگاهمو سنگینی زد چنگ دلمو اخمش  

بگیرم ازش نگاهمو نمیتونستم  

بزنه حلقه چشام تو اشک شد باعث که رفت و پاشد شدو تر غلیظ اخمش  

داشتم... دوست...دو...سامیارو من....  من  

بود سخت خودمم برای اعترافش حتی  

یستن قائل ارزش برام ای ذره که کسی عاشق اونم شدم عاشقش یهو شد چی. بودم باخته دل سریع چقدر  

بردم می لذت دادنش حرص از که کسی به باختم دلمو سریع که بودم ساده انقدر ینی  

آره کنممی دور خودم از و عشق این ندارم تحملشو من شکستن ینی عاشقی شم خورد و بشکنم نمیخوام من  



 

 نبودن بلد گیتار که کساییم برا بخونه آهنگ ی کی هر گفت جو کردن عوض بخاطر رهام هووووووووف

میزد بردیا  

بودم زده زل آتیش به نفهمیدم هیچی دیگران آهنگای از  

چیه؟:من کجاییییی؟؟؟الووووو رهااااااا:ترنم  

توعه نوبت:مهرسا  

گرفتم بردیا از و گیتار و گفتم ای باشه  

آتش به زدم زل  

کردم شروع و آتش به زدم زل  بود نیومده هنوز سامیار  

نیست دیگه جای و تویی من قلب تو:من  

نیست دیگه خیلیای مثل تو دله  

پات میمونه من قلب باشی چی هر تو  

خوبیات کرده افاقه چقدر ببین  

کمی من قلب برای تو گفته کی  

قلبمی تو تویی زندگیم تمومه  

قلبتم اسیر دلم تو عمره یه  

قلبتم تو٬قلبمی تو  

بینمون حس عمیقه شدم عاشقت  

خیلیا قلب روی میمونه حسرتش  

تویی زندگیم تموم نیست که من دست  

نگیریا ..... کم دست بینمونو حس  

( شدم عاشقت_ابراهیمی میثم  ) 

میکردم حس نگاهارو سنگینی میخوندم احساسم تموم با  



میکرد نگام خاصی حالت با داشت که افتاد سامیاری به نگاهم که چکید چشمم ی گوشه از اشک قطره ی  

ویال ریمب دادم پیشنهاد و گرفتم عسلی چشمای اون از سریع نگاهمو کنم دور خودم از عشقو این باید من  

 و درونم ِسر امچشم تا نمیکردم نگاه سامیار به میتونستم که جایی تا رفتیم و کردن قبول سریع هم ها بچه

.....نکنه فاش  

 

 سامیار

چشاش تو میشدم گم میکردم نگاه رها چشای تو وقتی  

 خودشم و داد هلم یهو و کردم خواهی عذر ازش وقتی بود خورد اعصابم بودم کرده ناراحتش که امروز

شدم غرق چشماش تو روم افتاد  

بره شب موقع اون تنها که بدم اجازه نتونستم بره خواست سریع و شد بلند و شد هل وقتی  

 صداش میخوند داشت برگشتم وقتی شه بهتر حالم تا رفتم و شدم بلند میکرد اذیتم نگاهش نشستیم وقتی

 دختری به زدم زل بود مهم برام ناراحتیش که دختری به زدم زل اختیار بی میکرد مسخ و آدم بود قشنگ

میکرد داغونم چشماش که  

 شردهف من قلب و چکید چشمش ی گوشه از اشک قطره ی که باال آورد سرشو کرد حس نگاهمو سنگینی

 شد

بگیرم ازش نگاهمو نتونستم نتونستم من ولی گرفت ازم نگاهشو سریع  

دیگه بریم ها بچه:رها  

 ادمیوفت چشام به چشماش وقت هر میکنه فرار نگاهام از داره میکردم حس شب آخر تا کردن قبول همه

میداد جلوه مشغول خودشو و گرفت می ازم نگاهشو سریع  

  میداد نتکو آروم و درخت های برگ باد نشستم مجنون بید درخت زیر حیاط رفتم بخوابم نمیتونستم

سامیییییی عه:سحر گذشته به رفتم و بستم و چشامم  

جااااانم:من  

زوده خیلی عروسی:سحر  

سحر کنم تحمل دوریتو نمیتونم دیگه من نیس زود هیچم:گفتم و کردم اخم ی منم  

زود انقدر نمیتونم من زوده خیلی سامی خو:سحر  



..................... 

میکنی؟ غلطی چه مرتیکه اون کنار تو تو چیه عکسا اون هاااااا سحر چیه عکسا اون:گفتم بهش رو داد با  

فتوشاپ سامی فتوشاپه:سحر  

؟؟؟ نبودی پسره پیش تو تو مگه چی دیدم امروز که اونایی:من  

:گفتم بود صدام تو که بغضی با بود گرفته گریش سحرم  

راحت انقدر اونم کردی خیانت بهم چجوری بودیم کرده عقد ما بودی زنم تو المصب  

کرد چیکار اون ولی بودم سحر عاشق من نبود راه به رو حالم کردم باز و چشام  

آرومه معصومه چشماش افتادم رها یاد  

چی سحر ولی  

داشتم رها به دلم ته حسایی ی  

کنه رشد دلم تو حس این نمیذارم نمیخواستم من ولی  

ببینم رها از بخوام حاال که بودم دیده چی ازسحر من  

همینن همشون دخترا  

 برم استمخو داخل رفتم شدم بلند و گرفتم شدید سردرد که کردم خیال و فکر انقدر پووووووووووووووف

 فوتبال پسرا اتاق تو رفتم و اومدم خودم به سریع ولی اتاقشون در سمت شد کشیده نگام اختیار بی که اتاق

نفهمیدم فوتبال از هیچی بود مشغول فکرم آنقدر ولی نشستم کنارشون منم میدیدن  

 

 ارسام

 دلم چقدر بودن بهترازاین صبحی اول خدایا شد سبز دختره این سرراهم که پایین امدم گرفتم دوش یه صبح

تو اخه داری چی خودراضی از اه  بگیرم حالشو میخواس  

 وباالر کاناال  کرده ثابت جا همه بودنشو کور نشد حضورم متوجه اون انگار که ردشدم بهش توجه بی

 صحبت نتلف داشت بود من به مهرساپشتش که توحیاط رفتم نداشتم رو صبحونه حوصله کردم پایین

 میکرد

 داره یابرد دیدم حوصلشونداشتم گند  اخالقش اما بود خوب نداش بدی قیافه بلندبود موهاش مثل قدشم

میداد بهم خوبی حس واقعا ازش گرفتم کنارش رفتم قلیون عشق من میکنه چاق قلیون  



هسا ماهم مال هوووی:بردیا  

بابا باشه:من  

کناربردیا نشس شد تموم تلفنش هم مهرسا دختراامدن  

مهرسا بریم تخته دور بیایه:بردیا  

ندارم حوصله میبازی بردیا بیخیال:مهرسا  

کن مارپلتوبازی بشین تخته به توروچه اخه چراانقدرازخودراضیه خدا اخ  

ببینم بازیشو میخواس دلم کرد بازی کرد شروع کرد مهرساقبول  

برد اخرسرم که هابود مهره به حواسش تمام بازی توطول  

ندارم گریتو حوصله برو پاشو بردیا پاشو:مهرسا  

 رباهاشدو یه داشتم دوست بود قوی خیلی براخودش اینم اما بودم استادتخته خودم من  بود گرفته خندم

خرید بیرون بریم بعدازناهارقرارشد میخورد حرص وقتی داش لذت خیلی دربیارم حرصشو کنم بازی  

 عطراین که تیازوق البته بودم عطرتلخ عاشق بستم ساعتمم پوشیدم مشکیم باشلوارلی شکالتیمو پیرهن

 سامیار ریمب من باماشین قرارشد نگیرم سرد تلخ دیه شد تموم عطرم گرفتم تصمیم بود سرد تلخ دختره

 نگاه تردینا به ازشیشه میخوند براخودش کرد روپلی انریکه های اهنگ از یکی عقب اتردینم نشس کنارم

 وایساد نکنارمو مهرساهم ماشین که قرمزایستادیم چراغ پشت چیشده نبود معلوم نبود خودش توحال کردم

 نبود مهم اماانگاربراش دنیا اون مارو بفرسه بود کم کشیدنش الیی با دیونه افتادم اریا عروسی یادشب

 موقعش به  اه...  میخواس دلم  رف خودش اول برم  نزاش  جلو پیچید دختره برم شدامدم سبز چراغ

نشناختی منو هنوز حالتومیگیرم  

 

  ترنم

باشه شاد مهرسا میکردیم سعی امکان جای تا روزه چند این  

بود نرفته رو از هنوز ولی میشد مهرسا پاپیچ تر کم شب اون بعد هم ایلیا  

بیرون زدم و پوشیدم سوییشرت یه میومد بارون نم نم شدم بیدار که صبح  

ساحل سمت رفتن به کردم شروع و جیبام تو گذاشتم و دستام  

نمیکردم توجه زیاد ولی دنبالمه یکی میکردم حس  



کشیدم عمیق نفس ی و بستم و چشمام. وایسادم دریا روی روبه بود خروش پر دریا  

.....ترنم: رادین   

 داشته آرامش نمیتونیم هم دقیقه دو اه میکرد غلطی چه اینجا دیگه این هم تو رفت اخمام صداش شنیدن با

 باشیم

؟ باز داری چیکار:من  

....میدونی که تو نکن اینجوری ترنم:رادین  

هااااان؟؟؟چیوو؟؟ میدونم چیو:من  

هیچی فهمیدی نمیدونم هیچی من  

کنم نگاه چشماش تو کرد مجبورم و گرفت و دستام زور به  

.....دارم دوست من ترنم:رادین   

چی؟؟؟؟:من  

ترنم دارم دوووووست من:رادین  

بودم کرده هنگ میگفت چی این  

نداره امکان نه داره؟؟؟ دوست منو یکیه با روز هر که ؟؟؟رادینی رادین  

 رممتنف ازت: زدم داد حالت همون تو و دوییدم و کشیدم بیرون دستش از و دستام سریع اومدم خودم به

متنفررررر رادین  

وایسم کرد ومجبورم کشید دستمو میدویید دنبالم داشت  

نگو اینجوری خانومی ترنم:رادین  

آخه میگفت چی داشت این  

بود آرسام سامیارو با که کردم نگاه بهش و دراومدم فکرم از آتردین باصدای  

کن ول دستشو:آتردین  

کرد نزدیک خودش به بیشتر و من و کرد نگاش عصبانیت با رادین  

خانومم بشه قرار ترنم چه تو به:رادین  



 معنی به رموس بکنم تونستم که کاری تنها کرد نگاه چشمام به آتردین شد گرد تعجب از تاشون سه چشای

بودم شده الل انگار دادم تکون نه  

ننشسته صورتت رو مشتم تا کن ولش: آتردین  

دستش تو گذاشتم دستمو سریع ولی چرا نمیدونم کرد دراز من سمت دستشو بعدم  

میکرد نگام تعجب با رادین  

گرهااا سواستفاده اینم خدایی بود آتردین دست تو دستم مسیر کل  

کن ول و دست شد تموم خو  

بود شده گرم بدنم کل هیچ که دستام  

 که تردینمآ شدم زنده و مردم ویال به برسیم تا اورانگوتان تا سه این بین شدن سرخ هام گونه میکردم حس

بودن خنثی هم دوتا اون داشت اخم مسیر کل تو  

اومد رادین صدای که داخل میرفتیم در از داشتیم  

باش وزر اون منتظر میکنم تالفی روزی ی ترنم تو..... و باشه خودتون به حواستون تا سه شما: رادین  

برو گمشو:آرسام  

کرد می عمل بهش حتما میزد حرفی وقتی و بود ای کینه میشناختم و رادین ترسیدم حرفاش از  

:گفت پسرا به رو که فهمید انگار زد یخ آتردین دستای تو دستام   

میایم٬ داخل برین شما  

شدن ویال داخل و دادن تکون سری هم اونا  

بود وسطش حوض ی بودو درخت و گل از پر که ویال پشت رفتیم  

بود پایین سرم نشستیم حوض کنار  

؟ پایین سرت چرا: آتردین  

جوری همین هیچی:من  

پیشتم من نترس بکنه نمیتونه کاری ترنم:آتردین  

چشماش به زدم زل و باال آوردم سرمو  



کردم نمی درک که بود چیزی ی چشماش تو  

ویال داخل رفتم و کردم اکتفا ممنون ی گفتن به و شدم بلند سریع کنم تحمل نتونستم  

 

 ترنم

ها بچه پیش باال رفتم  

هلووووووو:من  

بودی؟ کجا.  هلووووووو علیک: رها  

کجاس؟ مری.َدَدر:من  

؟ نمیشنوی و آب صدای شدیاااا الزم سمعک:رها  

خفه:من   

.....ک تو: رها  

خاله دالم: یلدا  

:گفتم یلدا به رو درار حرص لبخند ی با منم شد خفه رها   

- خوبی؟ جون خاله سالم  

خوبم اوهوم:یلدا  

نگفتی اومدم من بگی ترنم به میخواسی چی جون رها میگم  

بهش بگم نمیخواستم هیچی جون خاله بابا من؟؟؟؟نه:رها  

سمتم کرد پرت محکم بالشتو بعدم  

گرفت خندم که  

جوووووووووووووووووون: گفتیم باهم رها و من که بیرون زد حموم از مهرسا  

میکرد نگاه بهمون خنده با هم یلدا تن پنج حق به دراااااااااااااااد:مهرسا  

 پایین االب کرد شروع و تخت رو پرید یهو گرفتش جو رو یلدا که مهرسا طرف انداختم برداشتم بالشتو

 پریدن



بازی بالش جووووووووونم آخ:  یلدا  

سمتمون میکرد پرت بالشارو ی همه و  

صورتم تو خورد بالشت ی یهو که میکردم نگاه تعجب با داشتم  

میکرد نگام باخنده که افتاد رها به وچشمم  

عنترررر گوریل بززز رهام میدم جنازتو میکشمتتتت رها:من  

 پرت یزم چیز و بشینه آدم مثل تا کرد بقل رو یلدا زور به هم مهرسا دونبالش دوییدن کردم شروع بعدم

 و منشست شکمش رو و زمین کردم پرتش گرفتم و رها که میکردن نگامون خنده با هردوشون  نکنه

 کمکم اومد ذوق و باخنده هم یلدا کنم فک رفت پایینی کوچه تا خندش صدای دادنش قلقک کردم شروع

یییعلیی یا اتاق تو ریختن آدم گله ی و حموم تو چپید سریع بود حوله با که مری که اومد در صدای  

کردین جون نصفه مارو که شماها:ساحل  

گفت انداختم اتاق به نگاه یه بردیا : 

میکنی حسا این از میکنی غلط:من گلها کودک مهد اومدم میکنم حس  

؟ مهدکودکه اینجا مگه بردیا:یلدا  

دوسالشونه انگار میکنن رفتار جوری ی موندت عقب های خاله این دلم عزیز:بردیا   

؟ صندلیم مگه راحته جات. شدم له دیگه شو بلند تری د.  ببند بردیا:رها  

شدم بلند روش از خنده با منم  

کو؟ مهرسا: رهام  

زد داد حموم تو از هم مهرسا  

حموم از بیرون میام اتاق از بیرون گمشید اگه: مهرسا  

بود عجیب برام یکم آتردین لبخندای  بیرون رفتن خنده با اوناهم  

پایین رفتیم ماهم و پوشید لباس بیرون اومد مری  

 

 آتردین

دارم دوست ترنم:رادین  



 ترنم نه.........اگه چی پیداکنه بهش حسی ترنم اگه میپیچه توگوشم رادین صدای همش میشم دیونه دارم

 نمیتونم من نه  داری بهش حسی چه میدونه مگه...... میدونه مگه نداره امکان چرا........... نداره امکان

 بارون قطره که شم تااروم بستم چشمامو اصال نه داره دوست یکیو بگه اگه بگه نه اگه بگم اگه بگم بهش

 این ایاااخد توصورتم میخورد بارون های قطره اسمون روبه گرفتم سرمو چشماموبازکردم روپلکم چکید

 دیدم مبرگردوند سرمو بگم دستش از نزار دارم دوسش من تومیدونی خدایا امده وجود به دلم تو حسیه چه

میکنه نگام بابهت پشتمه  سامیار  

چیه:من  

نمیشه باورم:سامیار  

    دارم دل منم اره  بود لج باهاش شدکه دختری عاشق اتردین شدم عاشق اره نمیبینی مگه چیوهان:من

اوضام داغونه یکم منم باش اروم باوو باشه:سامیار  

...توعاشق چی یعنی:من  

 دیگه همونه هم رها چیکارکرد اون سحرچی اما هس هایی حس یه دلم ته  چمه نمیدونم خودمم :سامیار

رشدکنه نمیزارم  

 مدا ارسام که گرف شدت بارون....  باز بخوره ضربه اگه شه عاشق  راحت نمیتونس میکردم درکش

کنه صدامون پایین  

باوو بیاید خال عین زیربارون رفتن عاشق های دیونه باال بیاید:ارسام  

یاخدا فهمیده ازکجا این  

توازکجامیدونی:سامیار  

اصن ضایعید:ارسام  

فهمیدن همه واقعا:من  

حرفاتونو شنیدم باال بیابرید کن نگاش:ارسام  

بفهمه کسی حاضرنبودم نمیدونم شد راحت خیالم  

 داشتیم شامبعد گرفتم  ازچشاش چشمامو زور به  ترنم رو روبه نشستم ناخوداگاه شام سرمیز باال رفتیم

 دشمیبر میزدو ناخنک داش بود پایین سرش برداشت دیگو ته دیس ترنمم میکردیم جمع هارو ظرف

 فقط بود چی لحظه اون نمیدونم  زمین میخورد داشت فرش به گیرکرد پاش انگار که اشپزخونه سمت

رف ایینپ انداخ سرشو بیرون کشید ازبغلم خودشو سریع میکردم حس بدنشو گرمای گرفتمش دوییدم  

بود ومر طاها عصبی نگاه فقط نبود شرایط به اصالحواسم بود فراگرفته وجودمو تمام شیرینی حس  



 مهرسا

بیدارشدم رها تری دعوا صدای با صبح  

شید خفه چتونه بابا:من  

درمیاره میگیره ایراد میپوشه مانتو هی هس ایینه جلو ساعت سه میگما این چیزبه بابایه:رها  

باشه خوشگل باید اتردینش برا کن ولش:من  

سرم تو خورد چیزی کردم احساس که روسرم پتوروکشیدم  

 نشستم

اههه چته  بابا ای:من  

نزنی زیادی زر تاتوباشی: ترنم  

 میخوای  بغلش میری که شبم میگیری دستشو دریا لب ماشالله میگم دروغ رها بگو تو نه میگم دروغ:من

نباشیم مزاحم باشین راحت کال بریم ما  

بود رهاترکیده  

مهرساکشتمت:ترنم  

دماغش خوردتو بستم درمحکم که بیادداخل امد دستشویی سمت دوییدم  

دیه بیرون میای:ترنم  

اخیش توصورتم پاچیدم یخ اب چندبار   ندادم جوابشو دیه  

کشت خودشو گوشیت بیابیرون مهرسا:رها  

بود پارسا بیرون امدم سریع  

?hallo. wie geht es dir: پارسا 

Mir geht es gut: من 

افتادی راه امد باباخوشم نه:پارسا  

ایم پرورده دست قربونت:من  

شمالید؟ هنوز  کجایید چیکارامیکنید باوو باشه:پارسا  



برگردیم فردا احتماال  فعالهسیم دیه اره:من  

؟ چرانمیریدپیست هستین خوحاالکه:پارسا  

نبود یادم اصن: من  

میکنه بازی باکجاش سرش نیس معلوم:پارسا  

میدما دستت کاری یه میایم پامیشم پارسا:من  

بیااصن توپاشو باشه:پارسا  

خدامه از که من چیکارکنم دانشگاه:من  

فعالعزیزم میکنن پیجم دارن  مهرسا میکنم درست  کاراتو خودم بزار:پارسا  

باشی بروموفق:من  

 خاصی القهع بچگی از کال داش سواری اسب پیست یه پارسا پیست برم میخواست دلم کردم قطع گوشیو

 فتمر پوشیدم چی یه داره اینجا بزرگ سواری اسب پیست یه االن براهمین داش سواری واسب  اسب به

 پایین

میشه تفریحی که همم سربزنیم یه هم پیستش بریم گف زد زنگ پارسا بابا:من  

بریم میکنم مطرح االن نبود یادمون اصن اره:بابا  

بودن مشتاق هم همه گفت بابا  

دروبازکرد امد پیست میکرد مراقبت که اقاعلی تارسیدن  

داریم  مهمون علی اقا سالمم:من  

امدین خوشم بفرمایید دخترم سالم:اقاعلی  

کردم پارک توپارکینگ ماشینو  

سوارمیشید:من  

خطریه میترسم مهرسا بابا نه:رها  

تری توچی:من  

نمیام میشم ضایع میوفتم بیخیال:ترنم  



امدن باباایناهم روصندلیا بشین برید پس  

دیگه پاشید زیادن ها اسب  سوارشید برید پاشید ها بچه:بابا  

میترسن نه گفتن دختراکه  

 زیاد فگ اتردینم  نمیاد سامیارگف تاهم سه اون پاشد بردیا همینطور هم رهام نمیاید بلدنیس گف طاهاهم

نداره مشکلی میاد گف وسط انداخ خودشو راضیم خود از اون نیس بلد  

 ها چکمه گرن هم  چرم سوخته قهوه جلیقه روشم پوشیدم روشنمو ای بولیزنسکافه بپوشم لباسامو رفتم

 همه کردم توکالهم موهام نکردم سرم شال دیه بستم هم ایمو ونسکافه قهوه گردن دستمال دستکش با کالهم

 مبود عاشقش پارسامشکی اسب بود ای قهوه من اسب اورد علی اقا و اسبم بیرون امدم بود اماده چیم

 اونم دسوارش ارسامم شدم سوارش بودم ازپارسایادگرفته سواریو اسب شناخت منو اونم که کردم نازش

مشکیش فقط بود من عین لباساش  

حالجه چندمرده من دختره این ببینم بدین مسابقه یه عمو خوارسام:بابا  

کن ولشون خطرناکه میشه چیزیشون یه  سامان میگی چی:مامان  

نمیشه هیچی شو بیخیال زن بابا:بابا  

کنید شروع  

 من اما بود قدر هم ارسام  بود روش تمرکزم تمام  عمرابزارم اقاارسام کردیم شروع بابام باصدای

 حرکت هی بهش رسیدم زیادکردم سرعتمو جلو افتاد اون زیادنگذشت جلوکه افتادم ازش سرپیچ نمیزارم

 اسماصالحو بود بازشده موهام تمام وای  سرم پشت  به زده زل دیدم کردم نگاهش یه جلو افتادم زدم دیه

خط از ردیمک عبور همزمان جفتمون لعنتی اه  میرفتیم خط یه تو بهم رسید که   بودم درگیرموهام  اه نبود  

بود شده تشنم حسابی پایین امدم ازاسب  

باشی انقدرکنه فکرنمیکردم:ارسام  

ام پرورده دست  گفتم باربهت یه:من  

متر سه داری زبون:ارسام  

میده تکون اسب کنارش یکیم سواراسب ترنم دیدم که رها پیش نشستم درارد تاچشت  

رهمینطو رهاهم بود گرفته خندم بود زده زل ترنم به استرس با انگار  که اتردین به افتاد چشمم  

پایین بیا بسه ترنم:من  



تو سوارنمیشی رها: رهام  نشس امد ترنم زدیم دلشو انگارحرف  

میترسه رها فکرکنم  رهام: سامیار  

نیس اینطوری اصالهم:رها  

میگی توراست اره:سامیار  

چی پس:رها  

دیه پاشو  خوچرانشستی:سامیار  

فقط مربوطه خودمم به دارم مشکلی یه:رها  

 وزکیر اون حقیقت سرجرات حاالفهمیدی کن خالص خودت نداری جرات میترسی بگو بابا برو:سامیار

نداره جرات  

بلندشدم سرش پشت بلندشد باحرص رها  

لباسا بااین حتما:من  

خوچیکارکنم:رها  

بپوش اینارو بیااتاق:من  

بستم محکم کالهشو اتاق رفتیم  

تر اروم چته:رها  

میدی باد کلتوبه االن بابا بشین:من  

سرده خیلی دستاش کردم احساس که بهش دادم دراوردم هارو کش دست  

برو خدا به ای دیونه:من  

نگف چیزی کرد نگاهش رهایه پایین امدن که زدن دور دو  میرفتن باسامیاراروم رف   

 شروع دافر پس هامون کالس چون تهران برگردیم فردا قراربود رستوران رفتیم که موندیم ساعتم نیم

ونبیر امدم باحوله نداشتم لباس حوصله گرفتم دوش یه حموم رفتم سریع که خونه رفتیم میشد   

 

  رها



بریم چالوس جاده از تفریحی و بیافتیم راه بود قرار صبح هفت ساعت  

 ها بچه اختماند مشکیم دستبند کردم جمع باال موهامو مشکی شال و شلوار با پوشیدم لی کلفت مانتوی با

میبره چی ی داره کی هر خبره چه پایین رفتیم و شدن حاضر هم  

شدم شتنگ بیخیال نکردم پیداش گشتم نگاه صاحب دنبال چی هر ولی کردم حس و کسی نگاه سنگینی  

 شده رگیرد ذهنم فکرو نبود خودم دست بودم شده تر ساکت دارم سامیار به حسایی یه بودم فهمیده وقتی از

داشت نخواهم و ندارم و نداشتم ارزش ای ذره براش که کسی درگیر بود  

میکنه نگاه بهم داره اونم دیدم که چرخوندم سامیار دنبال و غمگینم نگاه اختیار بی  

 به و کنممی فرار ازش که حقیقتیو میخواست انگار چشام به بود زده زل ابروهاش میون کوچیک اخم ی با

بکشه رخم  

کنن رسوام چشام مبادا تا گرفتم ازش نگاهمو  

میکردن فاشش سریع دارن نگه رازشونو نبودن بلد خیلیا عکس بر چشمام  

 و کشیدممی خجالت خیرش نگاه از بود شده گرمم بدنش گرمای از شدیم اسب سوار سامیار با وقتی دیروز

میشد سرخ لپام  

هفتگانس عجایب جزو شه من عاشق اخمو دراکوالی این درصد ی کن فک  

میکنه نگام شدید اخم با دیدم که آوردم باال سرمو  

برگردوند رو ازم که کردم نگاش تعجب با  

 که نیسم رها منگیر بوزینرو توی حال من برداریم عشقی شکست و عاشقی فاز نمیزارن دقه دو ببینین آقا

ام سکینه  

میگیرممم حالتو بشناسی منو مونده کم خان دراکوال باش داشته صبر  

آشپزخونه سمت رفتم بود اومده لبم رو که مرموزی ی خنده با  

 و برداشتم عسلم و ورداشتم مرغ تخم دوتا رفتم سریع افتاد یخچال به چشم که گشتم اونورو اینور یکم

 زدم کفش اخلد عسل یکم دادم تکون کفشو قشنگم کتونیاش تو شکوندم مرغارو تخم در سمت رفتم سریع

نشه لوممع مرغ تخم تا گذاشتم کج یکمم جاش سر گذاشتم کفشاشو سریع و کفشش زیر مالیدم یکمم  

نمیشناسم بابامم شه فعال کرمام من نداره ریزی کرم به ربطی داشتن دوست آقا خو  

خونه تو چپیدم سریع اوضاع کردن چک بعد  



 

  سامیار

 دفعه ره میکنه کارو همین اونم کرد چیکار باهام سحر که میکنم فکر این به و میبینم رو رها دفعه هر

ذهنم تو میاد سحر فکر بدم راه دلم تو رو رها یکم میام   

 این یشمنم اینم منکر ولی بشم منکرش نمیتونم که دارم سحر به حسایی یه هنوزم من کنم اعتراف باید

کنم پیدا حس بهش کرده کاری لجبازیاش با رها کرده جا دلم تو خانوم سرتق  

 کردم نگاهش خیره خیره و گذاشتم لبم جلوی دستمو کرد خیره خودش به نگامو پایین اومد که ها پله از

 آوری یاد با ولی اومد محو لبخند ی لبام رو که انداخت گل لپاش و پایین انداخت سرشو کرد نگاه بهم

گرفتم ازش و نگاهم که کرد نگام تعجب و باال گرفت سرشو رها گرفت لبخندو جای اخمم سحر ی دوباره  

 شد سخی جورابام کردم حس که کردم پام کفشمو در دم رفتم. بیرون رفتیم و شدن حاضر همه باالخره

 کفشو باال داوم سختی با که کردم بلند پامو میخورد لیز کتونی تو پاهام هی ولی زدم توهم کردم فک اولش

 کردم ونبرعکسش و آوردم در کفشامو که بود شده خیس خیس دیگه پاهام خالیه عسل دیدم که کردم نگاه

ریخت می ازش که بود مرغ تخم جوری همین که  

 و میکرد امنگ شیطنت با که افتاد رها به نگام که کردم بلند سرمو تعجب با که اومد ریز ی خنده ی صدای

بود شده قرمز خنده از  

میکرد تالفی داشت خخخ بود خودش کار کار  

 تالفی لبام رو اومد خنده رها شیطنت این از ولی بودمش کشته میکرد کارو این دیگه کس اگه شک بی

هستن کوچولو خودش مثه هاشم  

 ریز کردممی نگاه رها به وقت هر پوشیدم اونو و گرفتم آتردین از کتونی ی خانوم سرتق این کار بخاطر

میخندید ریز  

میکنه رو و زیر و قلبم داره ها خنده این اینکه از قالب  

 صدای دهنش هیچی و مهرسا ماشین پشت نشست هم رها دیدم آیینه از که نشستم من شدیم که ماشین سوار

 اب که زدم رها برا چشمک ی آیینه از و کردم زیاد آهنگ بود کرده گل شیطنتم منم کرد زیاد و آهنگ

 زیاد سرعتشو ماهم خانوم سرتق که روندم باسرعت و کردم روشن و ماشین سریع منم کرد نگام حرص

 کرد

بود چی تهش ولی  

تنفر یا عشق  



 کدوم

 

 آرسام

سامیاربشینه به دادم نداشتم رانندگی حوصله  برداشتم قرص دردمیکردیه خیلی سرم  

برد خوابم چشاموبستم  

پاشو ارسام پاشو:سامیار  

اه باووو چیه:من  

بیا توهم رفتم من منتظرتن همه رستوران تو شو پیاده باباناهاره:سامیار  

کردم قفل درماشین وزدم عینکم بستم بازبود پیرهنمم های دکمه کردم درست موهام  

 احساس روخودم کسی نگاه بودکه پایین سرم نشستم روتخت بیرون خوردم چی یه نداشتم جمع حوصله

 دبادمیخور بود توجیبم دستام برم راه ذره یه پاشدم حوصلشونداشتم میاد هم ای عشوه چه هع  کردم

بود رومخم میخورد تکون موهامم  

 نایلون زد ادب ای دفعه یه که تخت رو گذاش نایلون بود نایلون یه دستشم تو بیرون امد رستوران مهرسااز

 دوییدم قطف چیکارکردم نفهمیدم امدسمتش باسرعت ماشین یه که اونورجاده بره دویید جاده اونور شد پرت

توبغلم افتاد که عقب کشیدمش گرفتمش شالش از سمتش  

 دیگه ودب چقدرسرد چشماش  کردم نگاهش  اخم با ناخوداگاه چرانمیتونستم نمیدونم اما کنم ولش خواستم

امد رولبام پوزخندی  کردم ولش کنم تحمل نتونستم  

کوری که شدس اثبات برام:من  

وسط میندازین خودتونو جا همه شما که شدس اثبات منم نظر ؛از نیس مهم برام: مهرسا  

بیچارتم پدرومادر اون نگران نداره فازبرت نظرات نه مهمی خودت نه هع:من  

اوردامداینور نایلون اونورجاده رفت نبودبراش اماانگارمهم جوابموبده داشتم توقع  

 اگه چشممهرساامدجلو ردشدن صحنه بستم چشامو روفرمون گذاشتم میترکید داشت سرم توماشین رفتم

 ودممتنفرب لوس موجودات ازاین که منی دخترو یه کردم بغلش چیکارکردم من  چی میزدبهش ماشین

 نمیخندید ودب سنگین زدنش حرف نبود پسرا دنبال دخترا از بعضی مثل نبود لوس انگار داشت فرق امااین

دخترا به تربودنسبت عاقل خیلی  بود اسپرت تیپاش تمام نمیگشت اصالجلف هرجایی  



منه رواعصاب انقدر چرااین  خدایا من برسر خاک فکرمیکردم چی درمورد داشتم من اه  

کوپه  پشت نشستم خودم توماشین امدن هم سامیاربقیه  

 لهحوص داخل بیاره رحمان دادم ماشین خونه رسوندم سامیار و اتردین بعدازخداحافظی تهران رسیدیم

 ریختم هوهق یه همینطور ایناهم بودمامان تواتاقش عسل  پوشیدم حوله گرفتم یخ اب دوش یه رفتم  نداشتم

 اعتمس مثالقراربوداین  بود شیش کردم ساعتم به نگاه سرجاش حالمومیورد توصورتمـمیخورد گرماش

 این به قعاوا داشت مهرساحق کردفکرکردم که وکاری ایلیا به ناخوداگاه روتختم درازکشیدم..  کنم عوض

برد مخواب  توگوشم گذاشتم هدفون چه من اصالبه نباشه چرا نبود ایلیایی ازاول کاش اما بیفته حال  

 

 مهرسا

میخوردمن صبحونه زود انقدر وقت هیچ حموم رفتم بود افتاب طلوع های نزدیک نبرد اصالخوابم دیشب  

خوردم توحیاط نسکافمو میخواست نسکافه فقط دلم  

 امد جاده از ردشدنم صحنه دیروز ناخوداگاه  بودن شده پژمرده دیگه که حیاط های گل به زدم زل

......جلوچشمم  

؟.. داشت فرق باهمیشه چشماش چرا  مغرور ادم اون توبغلش منوکشید ارسام  

 دانشگاه 1 ساعت باال دوییدم شد دیرم اینجانشستم ساعت یک من یعنی دستم رو ساعت به خورد چشمم

 موقع ینا های مخصوصاتوترافیک  نداشتم رانندگی  حس جلودر دوییدم سریع  پوشیدم لباسامو داشتم

رفتم بامترو بود دیرمم  

 داخل یمرفت سریع بودن منتظرم وترنم رها دانشکده داخل دوییدم رسیدم که بود هشت به دقیقه ده ساعت

سلف همیشگی پاتوق رفتیم بعدکالس کالس   

کسیه دنبال ترنم کردم احساس  نداشتم هیچی به میل  

الو کجایی ترنم:من  

هیچی هان:ترنم  

 بی باچهره باال سرمواوردم کرد صدام ارسام بودکه پایین سرم داخل امدن تاهم سه اون کردم احساس

میکرد نگاهم داشت تفاوت  

رادمنش اقای بله:من  

مهرساصدانکنه اینجامنو باشه تااین امد خودش به  



دارم کارتون بیارید تشریف:ارسام  

سلف بیرون رفتم باهاش  

نبود هیچکس که جایی یه رفت  

نداشتم ترسی چراهیچ نمیدونم  

کاردارم بفرمایید:مهرسا  

بدم اینجابهت اوردم  دربیارن حرف برام نداشتم حوصله بگیرش:ارسام  

چیکارمیکرد این دست من چرم دستبند  

دید متعجبموکه چهره  

 که ماهمش روزمین  افتاد دستت از دادم ونجاتت  دستتوکشیدم که روز اون مغزت به زیادفشارنیار:گف

 که وزیر برای این درهرحال بود درامده استثنا مورد یه این انقدرقوی ماشالله بیناییت نداره گفتن جای

دادم نجاتت  

 ازش گرفتم  اه بابا برو مدیونشم انگارمن که جوری  میکنه دادم رونجاتت تاکیدیم چه مغرور روانی

نداشتم حوصلشو  

رهاوتری پیش رفتم جلوش از ردشدم ازت وایساتابکنم تشکرم  

چیکارمیکردین وای:رها  

کنم اذیتت بزارمنم رها خوشه دلت  

خوب خوب کارای: من  

توکمرم زد همچین ترنم  

کردین غلط:تری  

سرکالس بریم نمیشناسید باباشمامنو برو:من  

نریزی تاکرم کمرت تو زدیم میشناسیمت چون اره:رها  

بودیم دانشگاه شیش تا سرکالس رفتیم ازشون بود گرفته خندم  

برد خوابم رومبل همونجا نبود داخل کسیم خونه رسید جنازم  

باال پاشوبرو دختر پاشو مهرسااا:مامان  



بودیما توخوابیده ازدست بابامامان ای:من  

جاروبکشم مبلو میخوام میاد االن پاشوبابات:مامان  

تومامان دست از.....  االن نداره کاری بامبال سال به سال یعنیا  

....کردم شروع دروبستم  کردم پیانو هوس بدجوری باال رفتم   

 بازم ودب خیس پیانو رو کشیدم دست بود تاریک تاریک بوداتاق شده هواتاریک که بود چقدر نمیدونم

کنم کنترل خودمو نتونستم  

اینا مامان پیش رفتم شستم صورتمو  

 

  ترنم

خداروشکر میدیدمش تر کم دیگه بود گرفته پارتارو چرتو اون رادین وقتی از  

 میاد دبع ها خریه ی با روز هر میرسه خبراش بیشور داد کفاره باید آبادی امین اون دیدن برا بخدا واال

عاشقتمممم ترنم میگه  

  زد( ازدواج حرف کی) نمیکنم ازدواج ذهنی معلول اون با من باشه زمینم رو مرد آخرین اووووووق

خفه وجی  

( ازدواج نه داده دوستی پیشنهاد بگیم میتونیم دیه میگم راس خو وا  ) 

نمیشم دوست اون با من داده دوستی پیشنهاد کرده غلط حال هر به  

( نمیشی؟ دوست بازم آتردین بشه شخص اون اگه حتی �) 

بیحیااااا بیشووووور خفه وجی  

 

؟ چی بده پیشنهاد بهم آتردین اگه خدایی  

میگم چرت دارم زیادی دیگه خو خو  

پوکیدددددد حوصلم  

تل رفتم  



؟ ،مری رها هووووو:من  

؟ مرگته چه  شوهر کاله تو هوووووو:مری  

 یه پوکر فیس براش فرستادم 

؟ دیگه بنال د.  درد:رهاا  

 لمحوص.  نکبتا خو چتونه  ایشاال دیگه دارین آشناییت اعصاب اسم به ای کلمه با گل خواهرای:من

 سریده؟

تو می:رها  

؟ بیرون بریم:مری  

بریم:من  

؟ بگیم هم اینا همتا به میخوای میگم:رها  

بگو نمیدونم:مری  

........... 

میان گفتن:رها . 

؟ بریم کجا حاال: من  

خوبه؟ البالغهنهج.....  امممم:مری  

میگم بهشون االن.  خوبه آره: رها  

 

دیگه شدم حاضر پاشدم منم  

پایین مرفت کردمو آرایشم و کردم سر مشکی شال شلوارو با قرمز مانتو ی دنبالمون بیاد شد قرار مری  

کردم خدافظی گرام بابای ننه از  

پایین رفتم مری زنگ تک با و  

وعلیکم سالم:من  

برکاتة و الله رحمة و:مری  



قبول روزتون و نماز آقا حاج الله تقبل:رها  

بزار و آهنگ باو خف:من  

رفته؟ قبرستونی کدوم اسالمیتون ادب آقا حاج:رها  

بده ولوم نکن باز منو دهن استغفرالله.....  تو:من  

باش: رها   

بارون زیر گاهی  

بارون زیر گاهی  

خوبه چه هات قدم و تو با بارون زیر گاهی  

غروبه غریبیه که حاال خوبی خیال چه  

باهامی رویا تو که حاال حتی خوبه باتو  

هامی لحظه تو همیشه که عجیبی حس چه  

دلت عاشق شدم عاشقونه  

بهت بگه کاشکی و بیاد یکی  

من وجود تو شدی  بهت بگه  

.....دارم دوس تورو دل ته از   

( عاشقونه- فالحی مازیار ) 

میخوندیم بلند صدای با تایی سه و میرفت سرعت با مری بود خوب خیلی واای  

 غره مچش بهمون همه شدن پیاده موقع که کردیم وخاموش ظبط تازه و کردیم پارک پارکینگ تو ماشینو

 رفتن

نیوردیم خودمون رو به اصال دوروزه دنیا آقا  

بشن منتظرمون اونجا هم دخترا بود قرار که پارک ورودی سمت رفتیم  

کرد گل بازیمون دلقک ماهم بود خلوت اطراف نزدیکشون رفتیم  

نشونم گل ای تو به گل سالم:تا ماسه  



یارمهربونم منه از سالم:اینا همتا  

بخونم به اومدی خوش اومدی خوش جونم ی اندازه دارم دوست تورو:ما  

گرفت قرم اه بسه:رها  

بریزه کجا نمیدونه:من  

میکرد..... اشاره جلو به هی و افتاد سرفه به مری یهو   

میکردن غلطی ببخشید نه.... گه چه اینجا اینا هییییییییییییع  

 مخفی ونوخندش تا بود لباشون رو دستاشون هم دوتا اون بود گرفته خندشو جلو زور به که آتردین وااااای

 کنن

زدیممممم گند جمیعا  

میکنیم تکیه روزه دو دنیا اصل بازمون خو ولی  

نکنین شرمنده خوبیم ممنون سالم علیک:من  

میومد بر دستم از که بود کاری دیگه میکنم خواهش: آتردین  

 یجوری نگاش کردم که خندش گرفته بود 

کوشن؟ پسرا:همتا  

من بغل جیب:مهرسا  

بیان نبود قرار:رها  

نیاوردیم خر سر ما ولی بعله:من که بیان گفتیم پسرا به ما عه:طرالن   

؟ بودین ما با خر سر االن:آتردین  

حرفمه از( نداشتتون گفتم آروم) درک و شعور و فهم ی نشانه دیگه برداشتتون:من   

شد گوجه به تبدیل برنجی شیر از یهو دیدین گوجه  

بیافتین راه بسه دیه خو:عسل  

دخترا سمت رفتم  

موافقین؟ پسرا حرص درآوردن طرح با:من  



پایتم:رها  

آره دیگه کنیم چه:مری  

شد تصویب پس:من   

 

 آتردین

دادن رد باهم تایی سه خندیدیم تا سه این دست از چقدر خدا ای  

 و خل تا سه این از کن رحم خودت خدایا هست سرشون تو شومی ی نقشه ی تا سه این میگه حسی ی

نیست بعید هیچی چل  . 

میخوردیم حرص ما و میگرفتن اونو و این ایستگاه و میرفتن جلو تایی شیش دخترا  

باشیم باهم که نمیکردن فکر پسرا و بودیم تر عقب یکم ما  

فتنمیر تند تند و بودن گرفته گازشو تا سه این هی برین تر آروم میگفتم هی خوردم حرص من آی  

 صدای آخرسر دربیارن مارو حرص میکردن سعی که بود گرفته خندم هم بود گرفته حرصم هم طرفی از

دراومد سامیار  

 بهتون دازهمین تیکه ی قمری ننه هر میرین که هم جلو جلو خوبه خیلی تیپاتون ماشاالله که شماها:سامیار

هست باهاتون مرد میفهمن برین راه تر آروم یکم  

نیستیم شما با ما ضمن در نمیبینم من مرررررررررد:رها  

رها کرد منهدم کال و سامیار بدبخت  

میکرد نگا سامیار به شیطون لبخند با هم رها خدایی داشت حقم بود شده قرمز سامیار  

شام؟ بریم:من  

بریم:ترنم  

افتادیم راه و شدیم ماشین سوار رفتیم  

 سر آخر نرفت تر آروم یکم تا بهشون زدیم چراغ انقدر میرفتن تندم بود بلند خیلی دخترا آهنگ صدای

اینا میکشن مارو  

بودم باخته دل سرررررریع که من  



 که هست دلش تو حسایی ی داره فرق بقیه با رها ولی نکرد نگاهم حتی دختری هیچ به سحر بعد سامیار

بشه نمیکنم فک ولی ببرتش بین از داره سعی  

کرده درگیر ذهنشو مهرسا میدونم ولی ننداخته نگاهم نیم دختری به حاال تا آرسام غرور کوه  

 

 خوردن بعد بودیم باهاشون وقتی میگذشت سریع زمان داخل رفتیم دراومدم فکر از رستوران به رسیدن با

 قبول بالخره اسرار کلی بعد برن تنهایی نشد راضی دلم بود دیروقت بیرون اومدیم رستوران از غذا

هستن پروووووووو خیلی خدایی بریم سرشون پشت ماهم کردن  

مهرسا بعدشم و ترنم بعد خونه رفت رها اول  

ردنمیب خوابم بودو دخترا مشغول فکرم ولی اتاقم رفتم سریع که بودم خسته انقدر خونه رسیدم  

بودم  شده ترنم عاشق من بگم دروغ نمیتونستم که خودم به عشق بود شده که من حس  

من؟؟؟؟ عاشق اونم عاشقمه مغرورم و شیطون ی عجوبه اون چی  ترنم ولی  

میکرد کاری هر دادنش حرص برای که کسی عاشق  

میکنم عاشقش من نباشه عاشقم ترنم دارم ایمان خودم به  

برد خوابم کم کم و اومد لبم رو لبخند ی فکر این با  

 

 رها

بووووود خوب چقدر دیروز اوخی  

درآوردم سامیارو حرص گذشت خوش خیلی  

دربیاره عشقشه که و کسی حرص آدم میچسبه خیلی خدایی  

 رتچ پس نیس عاشقت هم دراکوال اون نبودی عاشق اولم از اصن نیستی عاشقش دیگه تو خله رها اه

 نگو

(سادیسمیه) میدمممم حرصش من ولی  

داشتم دانشگاه امروز  



 کشیدم ریمل و چشم خط مشکی مقنعه و دمپا لی شلوار با پوشیدم بود ربع سه آستیناش که مشکی مانتو ی

 شدم ینماش سوار نمیرفت صبحونه به میلم زود صبح پایین رفتم و زدم عطرمم زدم لبمو رژ و رژگونه

دانشگاه سمت رفتم  

 به انقدر نازآی کرد جلب توجهمو بودن حیاط تو کالس دخترای از یکی آیناز با که سامیار شدم پیاده وقتی

بود بغلش تو دیگه که بود چسبیده سامیار  

بود دوتا اون به من نگاه ولی میزد حرف داشت کنارم اومد دانشگاه پسرای از یکی حسام  

 یهو دلم فتمگر ازش نگامو سختی به کرد نگام و کرد بلند سرشو کرد حس نگامو سنگینی سامیار انگار

 گرفت

کالس سمت رفتم و کردم خواهی عذر حسام از  

نشستم دخترا پیش  

دپی؟ چرا رها:مری  

نیس خوب حالم مری نمیدونم:من  

شد تموم کالس نفهمیدم هم کلمه ی استاد حرفای از میز رو گذاشتم سرمو بعدم  

خونه میرم من ها بچه:من  

میایم ماهم دیه بریم باهم خو:مری  

مااا؟؟ خونه:من  

شوهررر خونه پ نه:تری  

چی؟ برا ما خونه:من  

نمیدونی؟ مگه دعوتیم شما خونه امشب جان نکبت:تری  

  واقعاااا:من

نزد حرفی مامان  

هستن هم اینا محسن عمو:مری  

نههههه:من  

باش نواز مهمون مرگت خبر درررررد:تری  



شین سوار گمشید میزنیااا زر زیادی تری:من  

نوازیت مهمون این با برسرت خااااعک:مری  

 این چجوری من خب ولی میرفت یادم غمام بودم باهاشون وقت هر بود گرفته خندم حرفاشون این از

واااااای کنم تحمل سامیارو  

میافته اتفاقی ی نیستم عاشقش بگم خودم به میام وقت هر مرگم خبر  

 

 سامیار

 داده حرصش یکم اینکه از هم بودم خوشی غرق بود حساس روم ازاینکه میکرد نگامون داشت رها وقتی

بودم خوشحال بودم  

مهمم اشبر که بودم خوشحال ولی نامردیه یکم اینکه با بود دمق خیلی دیدمش دانشگاه حیاط تو که بعد  

شم حاضر تا خونه رفتم  

 پوشیدم ای سورمه پیرهن یه با مشکی شلوار یه و گرفتم ای دیقه ده دوش یه بعد خوابیدم یکم گرفتم

باال زدم آستیناشم  

زدم عطرمم بستم و ساعتم  

برم هم پسرا دنبال بود قرار بودن رفته تر زود اینا مامان  

هدوبار بهش زدم زنگ سر آخر اومد دیر انقدر بودیم آتردین خونه دم خونشون دم از کردم سوار آرسام  

داد جواب بوق چهارتا بعد  

پایین بیا گمشو هستی گوری کدوم لش تن د:من  

میام االن بزن خف سامی: آتردین  

کردم قطع خدافظی بدون  

خبرش؟ کجاست: آرسام  

میاد االن گفت:من  

 

شد سوار آتردین  



بودی قبری کدوم دیوث:آرسام  

میشی حاضر تر دیر دخترم تا صد از تو ها رفته در بد دخترا اسم:من  

برو سامی دیه شین خفه بابا اه: آتردین  

سامیار گفتم بار هزار مار زهر و سامی:من  

ای سامی همون تو باو نزن زر:آرسام  

سامی میگفتن بازم میادا بدم میدونستن عوضیا کردم نگاشون حرص با  

میومد داد و جیغ صدای حیاطشون تو از رسیدیم وقتی  

 میکن جیغ جیغ داره هم رها میکنه رها دنبال داره دستشه گربه ی طاها دیدم که کرد باز و در نگهبانشون

شدیم پیاده و کردیم پارک و ماشین میخنده و  

کثافط کنار بکش و اون بزمجه گمشو عوضی طاهای:رها  

بود فش هشتاش کلمه تا ده از گفت جمله ی میاد خوشم  

 

سمتمون اومد سرعت با  و زد برق چشماش ما دیدن با  

گرفت و بازوم و کرد قایم پشتم خودشو  

میترسید گربه ی از ولی ترسید نمی سرعت از مغرور دختره این بود گرفته خندم  

کردم نگاش خنده با  

بینم نخند مار زهر:رها  

کرد گل شیطنتم  

جلو آوردمش و کشیدم دستشو پشت از  

بیا جان طاها ؟ شده تنگ پس پیشیه آقا برا دلت:من  

 لقهح  کمرم دوره پاهشم بغلم پرید و زد بنفش فووووووق جیغ ی رها که سمتمون اومد سرعت با طاها

 حلقه دورش ودستام نیفته اینکه برای ناخودآگاه گردنم تو کرد فرو گردنمسرشو دور انداخت دستاشم کرد

میکرد بد و حالم و گردنم تو میخورد نفساش  کردم  

طرفم بیاد نزار سامیار: گفت لرزون صدای با  



چشام تو زد زل و کشید جیغ و باال پرید گربه میو صدای با  

 پایین انداخت سرشو که کردم نگاه بهش تعجب با چکید چشماش از اشک قطره ی بود ترس از پر چشاش

بََچست ی هنوز ولی مغروره اینکه از بود گرفته خندم کرد پاک اشکشو و  

خله کنار بکش اونو: گفتم طاها به رو خنده با   

دوستاش پیش رفت و داد فش رو طاها کلی اونم پایین گذاشتم رو رها بعدشم  

 رها ولی اشتمند حسو این سحرم به حتی بود دنیا حس ترین خوشایند که داشتم حسی ی بود بغلم تو وقتی

.....داشت فرق   

 به هی بود دهکر گل شیطنتم کردم علیک سالم همه با و خونه سمت رفتم لبم رو اومد لبخند ی فکرا این با

میشد سرخ اونم میخندید ریز و میکردم نگاه رها  

شدم تق سر دختره این عاشق که آوردم یقین االن شاید  

؟؟؟ مهعاشق چی اون ولی عاشقم که دختری به شدم خیره و لبم رو اومد لبخند اختیار بی فکرا این با  

؟؟ میشه ینی  

 

 مهرسا

رها اقات رفتم کنم تحمل نمیتونستم  بودن خودشون توعالم رهاهم ترنم  نداشتم و مهمونی این حوصله  

....ومد بوق اول بوق  گرفتم شمارشو نباشه بیمارستان االن امیدوارم بزنم پارساحرف با نیازداشتم   

ازماکردی یادی عجب چه مهرساخانوم سالم:پارسا  

بزنم حرف باهات زدم زنگ ندارم حوصله پارسااالن:من  

شده چرامهرساچیزی:پارسا  

اینجاموندن از شدم پارساخسته نمیدونم نه: من  

سخته اینجاهم امدن شرایط  چیکارکنم من ولی عزیزم میدونم:پارسا  

باشه زندایی و اقابزرگ های تیکه هرروز ازاین شدم خسته امامن میدونم:من  

هفته این ایران میام بتونم اگه من مهرسا بیخودکردن:پارسا  

نمیکشم توروخدادیگه منتظرتما پارسامن:من  



میکنم سعیمو تمام من باش مهرساتواروم باشه:پارسا  

میکنن صدام بایدبرم پارسامن باشه:من  

کجایین االن مگه:پارسا  

نسیم خاله خونه:من  

باش خودتم مراقب برو اوکی:پارسا  

 توصورتم پاچیدم ابمو کردم مشت چندبار تودستشویی پریدم قرمزشده بدجوری چشمام کردم گوشیوقطع

پایین رفتم  

دیه میان مهمونی فردا پس شماها:اتردین  

 ماشالله خب ولی نداشتم مهمونیم حوصله دانشگاه های ازبچه یکی بود سوگند تولد فرداشب

  مهمونیشحاال میگشت اپن خیلی سوگند شکلیه چه مهمونیش نیس معلوم  بگیم نشد نه  انقدراصرارکرد

 ییشو ظرف ماشین تو هاروبارها ظرف شد تموم کی شامم نفهمیدم انقدرتوفکربودم بشه میخواد چی

 رفت میشدن رفتنه برق وقته االن وای شد جاتاریک همه باال رفتم پربود پایین طبقه دستشویی چیدیم

 اصالحالم ارمهیچیوند چراحوصله کالفم چراانقدرمن خدای هابیاد باالتابرق  تونشینمن نشستم دستشویی

 داره هوقت خیلی کردم احساس بود رها اتاق تو گوشیم امدم خودم به گوشیم زنگ باصدای نمیشد خوب

 کشیدلباسمو ازپشت دستی که روسرامیک میخوردم داشتم رف گیج سرم بردارم دوییدم میخوره زنگ

 برق  امهارس میگف داشت عطرش بوی امدجلوچشم شمال صحنه اماناخوداگاه کیه بدم تشخیص نمیتونستم

واینا  کورم بگه بندازه بهم دیه تیکه یه امادس االن میدونستم امد ها  

 

 میشگیه شماره بازم اتاق رفتم سریع گوشیم وای عقب خودموکشیدم  بود عصبانیت فقط توچهرش اما

 کردیم خداحافظی ازهمه  پوشیدم مانتومو نمیشه تموم چرا تاکی خدایاتاکی زدم و ردتماس بازم ایلیابود

خونه رفتیم  

 

 آرسام

 خوادمی کادوهم میگیره تولد داره رو موسی خرحضرت سن بازیه لوس   سوگنده دختره این تولد امشب

 ساعت پوشیدم مشکیمم شلوارلی پلیورمشکیمو روشم پوشیدم سفیدمو پیرهن زیاده سرتم از بهت میدم توف

 بودیم افیکتوتر ساعتی نیم یه تقریبا اتردین و سامیار دنبال قراربودبرم زدم روپلیورم عطرمم بستم

بگذرونه خدابخیر باغ یه به رسیدیم تاباالخره  



 توسی رهنپی یه سامیارم وسامیار اتردین پیش رفتم کردم پارک ماشین شدن پسراپیاده خبرهس اینجاچه

 فقط  بود امیارس مثل پیرهنش مثل اتردینم مشکی باشلوارلی اسپرت مشکی کلفت کت بایه بود پوشیده

 اب مابینشم پرتقال بااب بود مشروب بیشترش اورد نوشیدنی خدمتکار میزنشستیم یه سر بود ای سرمه

 نگام سرمیزما نشستن که گفت بهشون چی اتردین نمیدونم امدن هم دخترا که برداشتم البالو تااب سه البالو

 پیداشد سوگندم لهسرک بود پارتی شبیه بیشتر نبود خوبی شرایط اصال  بود بودن وسط اون که جمعیتی به

 هرکی که زکادوهامی خوردبه چشمم داشت نمیشد بیشترازاینم توقع البته بود بازپوشیده العاده فوق لباس یه

 رسادارهمه دیدم برگشتم بود کادوها به حواسم میز سمت رفتم هاروگرفتم بچه کادوهای  کادوشومیذاشت

 سرفه به سمتش دوییدم ناخوداگاه هاروسرکشید ازلیوان یکی باشه حواسش اینکه بدون میزنه حرف بارها

بود افتاده  

مهرساخوبی مهرساچیشد:رها  

بده اب لیوان توروخدایه میسوزه رهاگلوم:مهرسا  

بود مشروب خوردی که اینی میدونی برمیداری چراهمینجوری هیچی به نمیکنی چرادقت اخه:من  

 

 وبخ حالش کردم میکردنگاش نگاهم داشت بابهت نبودمهرسا حالیم اصال چیه واسه دادزدنم نمیفهمیدم

 بدجوررررری بود خورد اعصابم  امدن باهم هم وترنم رها که بیرون ببرمش گرفتم دستشو نبود

 تلپ لپمیفتادت داشت رف سرمهرساگیج کشیدوشد دستم کردم احساس بره راه درست مهرسانمیتونست

 زوربازبود هب چشاش نیمگف چیزی کردم بغلش یهو زیرپاش دستموانداختم چیکاکنم نمیدونستم میخورد

 روزمین مشگذاشت بردمش پرسیدم دستشویی ادرس ازنگهبانا ازیکی میکردم حس بدنشو زیادازحد گرمای

 من زدم زل روم روبه ایینه به  میشستم صورتشو دستم بایه دورشونش دستموانداختم یه  وایسه نمیتونست

 نمیدونم باالمیاورد داشت نبود خوب حالش امدم خودم به تودستشویی مهرسا دوییدن با  چیکارمیکنم دارم

 میتونستن دستشوگرفتم بود دیوارشده گچ مثل رنگش امدبیرون نشه هیچیش بود مهم فقط االن بود چم

بشه چیزیش یه اگه دارترسیدم چشاشوبازنگه  

 میکردم حساسا بودمیلرزید باالرفته العاده فوق بدنش دما کردم نگاش بدشد حالش دوباره نبایداینجامیموند

 ببریمش یارهب ماشین بره رهاگفتم به  بشه چیزیش یه اگه کنم تحمل نمیتونستم  میشه فشرده داره قلبم

 نبود حالیم فتمتندمیر خیلی  کردم نگاش ازتوایینه بود جلونشسته امدترنم رها روپای سرمهرسا  بیمارستان

میومد جلوچشمم مهرسا  فقط هیچی نه چراغ نه پلیس نه وجودنداشت  هیچکس انگار هیچی  

کرد معاینش رفت دکتر رها به دادم ووسایلشو  گوشیش اروژانس بردنش سریع  

بیرون امد که  

دکترچیشد اقای:من  



رف زد پوزخند یه کردم نگاش  

 خورده مشروب رفته که خرابه دخترای ازاین مهرسا فکرکنه کسی نمیخواست دلم اصال سمتش دوییدم

 شدت به صابماع بدن وشو شست بایدمعدشو گف شد تقریباباورش دادم توضیح چیوبهش همه دستشوگرفتم

 رموس بود انقدرمهم چرامهرسا چیکارمیکردم داشتم من نمیفهمیدم نگرانیمو همه این دلیل بود خطی خط

سرموبلندکردم رها باصدای گرفتم دستام بین  

میاداینجا داره پارسا وای:رها  

گفتی رهاچرابهش میگی چی:ترنم  

بود توفرودگاه االنم میشناسیش پارساتوکه به بگم دروغ نمیتونستم میپرسه وقتی خوب چیکارمیکردم:رها  

شدم کشیده اتاقش سمت به امدبیرون پرستارازاتاقش داشتیم همینوکم  

 بیداربود

میشد چیزیت یه اگه چی همه به ای توجه انقدربی چرا اخه دختر:من  

برداشتم همینه حتما گفتم شمابرداشتین دیدم ازکجامیدونستم:مهرسا  

میاد داداشت االنم نیس مهم فکرنکن بهش دیگه خوب خیلی:من  

ایران امده بهم چرانگفت پارسا چی:مهرسا  

بیرونم من کن استراحت دیه نمیدونم ایناشو:من  

ارسام؟:مهرسا  

برام شده مهم صداکردنشم شدم اینجوری چرا وای  

بله:من  

ممنون:مهرسا  

تشکرنکردناش به   بودم کرده عادت یعنی نداشتم توقع نشست رولبم لبخندکوچیکی  

کن استراحت: دادم سرموتکون  

 کردم نگاه صورتش به   سبزشد جلوم  کتونی دوجفت که بود وقت خیلی نمیدونم بودم راهرونشسته تو

پارسااینه حتما مهرسابود کپی  

مهرساکجاس رها:پارسا  



.....بود واضح ازچهرش نگرانی داخل رفت وقفه بدون پارساهم کرد اشاره بغلی اتاق به رهابادستش   

 

  ترنم

میمردم نگرانی از داشتم  

بود بهتر االن دادن شو شست مهرسارو معده  

آوردم درش تنگم لی شلوار جیب از بزور میخورد زنگ داشت گوشیم  

بود ناشناس شماره  

؟؟ بله:من  

نگرانی از مردیم بابا دادین جواب عجب چه   

آتردینه فهمیدم صداش از  

زد غر انقدر برد سرمو  

گرفت حرصم منم  

شمااا؟؟؟:من  

آوردم اعال فرد برنج بگم زدم زنگ هستم کوچتون سر بقال: آتردین  

خوش روز کنید صحبت پدرم با موارد این در:من  

گرفت می آتیش داشت تلفن اونور حتما بود گرفته خندم کردم قطع گوشی  

خوردم و خندم خورد زنگ گوشیم دوباره  

بفرمایید؟:من  

آره؟؟؟؟ بزنم حرف پدرت با که:آتردین  

نوبره پرو انقدر بقالم دارین رو خیلی آقا:من  

بیمارستانین؟ کدوم دراد کنارش از صدتا بدم نشونت بقالی یه ترنم: آتردین  

شماااا؟:من  

آتردینم: آتردین  



بیمارستان )........(. کنید معرفی خودتونو تر زود میتونستین خب فهمیدم االن آهاااا:من  

سامیار با میایم االن:آتردین  

باشه:من  

شد رفع نگرانیم کال میومد وجودم تو خوبی حس ی دادنش حرص با  

گذشت اینا ساعت نیم  

اومد باهام آرسامم مهرسا پیش اتاق رفتم  

نیستاا بد بگیری تحویل مارو یکمم پارسا آقا:من  

بود شده ذره ی برات دلم خودم تری جااان ای:پارسا  

پارسا گاوی خیلی:رها   

بود شده ذره ی هم تو برا دلم اوخی شد ناراحت خانومم: پارسا  

بغلش تو رفتیم رها منو که کرد باز خنده با دستاشو  

اومد یادم دلتنگیم تازه  

میشد حس جاها تک تک خالیش جای بود رفته وقتی از  

اهم اهم:مهرسا  

افتاد آتردین عصبانیت از سرخ چشمای به نگاهم که بیرون اومدم پارسا بغل از  

نگاش برای لرزید دلم ته شدم جوری ی  

پایین انداختم سرمو باشم کرده اشتباهی کار انگار  

اومد مهرسا صدای که  

بابا خوبم اومدین چرا دیگه شماها:مهرسا  

:گفت حرص با افتاد سامیار ی شده مشت دستای به نگام   

اومدیم بودیم نگرانت ترنم به زد زنگ آتردین  

بود رها میخ نگاهش زدنش حرف مدت کل تو  

سامیار غیر میکرد نگاه جارو همه هم رها  



؟ نمیکنین معرفی: آتردین  

...........تفن سه همون هم اینا. داداشم پارسا:مهرسا  

اینا بابا دوستای پسر دیگه عبارت به یا دانشگاهیامون هم همون ینی.....  چیزه  

هستن سامیار و آتردین هم اینا خوشبختم هستم آرسام: آرسام  

دادن دست پارسا به اخم با سامیارم قرمز چشمای همون با که آتردین  

 

 پسرا هک بگیره ماشین خواست نداشت ماشین بود اومده آژانس با که پارسا کرد مرخص و مری اومد دکتر

ندادن اجازه  

بودن آورده و آتردین ماشین اینکه مثل  

کردیم خدافظی باهاشون ماهم نشست جلو هم پارسا خوابید رفت آرسام ماشین پشت که مهرسا  

بگیرم ماشین ی میرم من رها:من  

هست ماشین بیاین شب وقت این نکرده الزم: آتردین  

راه تو میکشنمون االن گفتم کردن سامیار اینو که اخمی با  

مراحمیمااا() نمیشیم مزاحم نمیخواد نه:من  

شید سوار:گفت عصبانیت با سامیار  

اعصاب بی اایش  

دیگه خوندم اشهدمو میروند آور سرسام سرعت با آتردینم زد نمی حرف هیشکی ماشین تو  

صلوات برسم سالم: گفتم گوشش دم رها شدن پیاده موقع رسوند رو رها اول  

میکنم آماده و مشکیام لباس منم بخون اشهدتو تو احتیاط محض:رها  

بزغاله گمشو:من  

خدافظ.  ممنون:رها  

خدافظ میکنم خواهش:آتردین  

نگردوند بر سرشم که سامیار  



خونه دم رسیدم سالم صلوات سالم کلی با هوووووف  

خوش شب شدیم هم شما مزاحم ببخشید مرسی:من  

خدافظ چیه حرفا این مراحمین: سامیار  

 

نیاورد مبارکش رو به اصال که آتردینم  

بودن خواب همه خونه سمت رفتم منم  

کشیمب اینا برا اساسی حالگیری ی نقشه یه بحرفم باهاش باید شد خوب حالش که مری خوردم حرص آی  

برد خوابم و لبم رو اومد لبخند ی اینا به کردن فکر با  

 آتردین

 ازاین ولی نیس اصالاونجوری پارسا میدونستم چشم جلو میاد دیدمش پارسا بغل تو که لحظه اون همش

 کل و لمد تو اومدی یهو که بهت لعنت ترنم بهت لعنت اه بهم  میریزه اعصابم باسه کسی بغل ترنم که

کردی تسخیر و وجودم  

 شکر رو خدا ردمک پیدا پیجشو باالخره که کردم پایین باال اینستارو انقدر برداشتم گوشیمو بودم شده خل

بود شال با عکساش الاقل  

میکنن نگاه بهش دیگران ببینم نمیتونستم داشتم غیرت روش  

نبود خودم دست میکردم نگاه عکساشو ی دونه به دونه  

قرمز رژ با بود سرش قرمز حریر شال یه بود شده ناز خیلی عکسش این تو  

هاش گونه رو کشیدم و انگشتم صورتش سمت رفت اختیار بی دستم  

لعنتی بودی پیشم االن کاشکی  

کردی باز و قلبم قفل که داشتی چی تو مگه باختم دل بهت ساده چقدر مغرور منه  

بودن پسر همشون افتاد عکسش زیر کامنت به چشم  

- خوشکلی چه جوووووووووون  

..........4۹1۹شمارمه این هستی دوستی اهل ترنم  

نمیشه بیخیالم گرفته مارو پاچه ها داره سگ چشات  



نگم بهشون درمیاد دهنم از هرچی دایرکت نرم که گرفتم خودمو جلو بزور ینی  

موهام الی کشیدم و دستم پنجره سمت ورفتم تخت رو کردم پرت و گوشیم حرص با  

میکردم کارایی یه باید نمیخواستم بدم دست از و ترنم نمیخواستم من  

مثال داشتم کالس هشتم ساعت برد خوابم که بود پنج تقریبا ساعت  

 

بود آرسام شدم بیدار خواب از گوشیم صدای با  

پایین بیا درم دم آتردین:آرسام  

زدم صورتم و دست به آب پاشدم کرد قطع  

پایین رفتم و پوشیدم مشکی شلوار و پیرهن ی نداشتم زدن تیپ حوصله  

کنم خودم عاشق ترنمو باید چطوری بود مشغول ذهنم بودن ساکت ها بچه  

بود شده تنگ براش دلم نیومدن چرا اه نبودن دانشگاه تو  

میپریدم همه به بود قاطی اعصابم انقدر امروز  

نفهمیدم هم کلمه ی درس از  

نداشتم غذا به میلی خونه رفتم  

کردم نگاه ترنمو عکسای دوباره اتاقم رفتم  

خوابیدم و شد گرم چشام کم کم  

 

  رها

میگیرن چشن ی پارسا اومدن بخاطر گفت و زد زنگ سامان عمو دیروز  

اینا مهرسا خونه سمت افتادیم راه که بود شیش ساعت  

بود حریر پاییناشم بود حریر ربع سه آستیناش که پوشیدم مشکی بلند پیراهن یه  

بودن اومده ها آشنا تقریبا رسیدیم  

اومدن هم اینا عمو و خورد زنگ  



جووووووووونم ای  

برم و تیپ  

میدزدناااااا تیپارو خوش آقا  

بود شده عوجل چه سامیار  

 گردنبند ی باال بود زده آستیناشو که طوسی کت یه روشم ساده سفید هفته یقه پیرهن ی با لی شلوار ی

بود انداخته بود کلید یه پالکش که بلندم  

بود کرده شیطون قیافشو که صورتش رو بود ریخته موهاشم  

بووووداااا شده جیگری  

بود کرده جا قلبم تو شیطون غرور کوه این میزد تلوپ و تاالپ قلبم  

نمیخواستم من ولی  

بشکنم نمیخواستم  

میشکوند منو سامیار  

شه عاشق خان مغرور اون آخه میشه مگه  

شد ابروهاش مهمون غلیظی اخم بودم وایساده پارسا کنار که افتاد من به که نگاش  

نشم رسوا بقیه پیش تا بگیرم ازش نگاهمو کردم سعی ولی بود سخت  

دادم سالم اینا عمو با  

 سالم-

لرزوند و دلم صداش  

دادم جوابشو بود معلوم لرزشش که صدایی با  

داد دست بقیه و پارسا به اخم همون با  

 بد ارساپ با سامیار هم آتردین هم که بود گرفته خندم هم مهمم براش الاقل که شدم خوشحال یکم نگم دروغ

 بودن

 مدنمیو که حالی در رو ایلیا و رادین که بودیم صحبت درگیر کردیم معرفی پارسارو هم دخترا به

اینا باز اه دیدم سمتمون  



زدن سو ی کنه به دیگه اینا خدایا  

پیدا کم ی عمه پسر سالم:رادین  

کرد بغل پارسارو  

که نیستم بیکار تو مثل دارم درس خب سالم:پارسا  

پارسا خدایی خری خیلی:رادین  

خره عمت:پارسا  

مامانت؟: رادین  

سمتش کرد پرت پرتقال ی مهرسا  

هاااا خفه:مهرسا  

داد دست پارسا با و جلو اومد هم ایلیا  

برگشتی خوشحالم:ایلیا  

 رو یلیاا گردن داره دوست دلش تو میدونستم نداشت پوزخند از کمی دست که زد زور به لبخند ی پارسا

گرفته خودشو جلو ولی کنه خورد  

زد حرف بار و کار راجب و کرد عوض و بحث طاها  

 بد نرادی به هم پارسا عصبانیت از بود قرمز که طاها بود ترنم میخ بود مخم رو رادین نگاه که وااااای

ماشاال که نیس رو ولی میکرد نگاه  

 

 سخرهم اونو اینو تیپ بودیم نشسته خوب دخترای مثل ماهم میدادن قر داشتن و بودن وسط بیشتریا

که نداشتیم دیگه کار خو میکردیم  

؟؟؟ اینجوریه چرا این: مهرسا  

 

خنده از ترکیدم دختره دیدن با  



 هاشو هگون بود زده رنگ بد قرمز رژ یه لباشو بلوند موهای بود چاقم بود پوشیده کوتاه قرمز لباس ی

 کلی شماشمچ زیر بود کشیده کلفت خیلی چشم خط یه بود شده پیرهنش رنگ هم که بود کرده قرمز انقدر

بود کرده سفید  

 قکایدل شبیه نه شی خوشگل میکردی کاری یه الاقل خب ولی ندارم کاری آرایشش زیادیه با اصال من

 سیرک

پسررو ها بچه:تری  

 که بود یدهپوش ِشرتا النگ این از یدونه باال بود زده پایینشو دخترا مثل که بود پوشیده شلوار ی پسره

بود نوشته پشتشم  im king 

بود تر تمیز خیلی من از ابروهاش واال  

من برادر بپوشی نباید که میشه مد چی هر خو  

آبه لب انگار باال بود زده شلوارشو انقدر این تازه دخترس کارای دیگه زدن باال شلوار  

رها ( نظر) سامیار مثه باشه مردونه تیپ یکم باید داره فرق گشتن سوسولی با گشتن شیک  

کوشش راستی  

عصبانیت با میکنه نگاهم داره دیدم که کردم دنبالش چشم با  

کردم پارک جا همون و شدم چپ علی ننه کوچه داخل و اونور برگردوندم سرمو جوری همین منم  

 

 سامیار

 ینی میکردن مسخره رو بقیه داشتن مهرسا و ترنم با که بود رها به همش نگاهم میخوردم حرص آی

کنم نصف و رها میخواست دلم قشنگ  

حیاط رفتیم جوونا همه پیشنهاد به  

 به تعجب با داشت که ترنم رو افتاد نور ی اون بعد اومدو آهنگ ی صدای یهو که بودن هم پیش دخترا

میکرد نگاه اونور اینور  

پایین میومد ها پله از قرمز گل دست ی با داشت که رادین رو افتاد هم دیگه نور ی  

ترنم سمت رفت  

میشنیدم و میکشید هم رو عصبانیت از که و آتردین دندونای صدای  



میشد ترنم نزدیک رادین  

؟ میکنه چیکار داره عوضی این:آتردین  

بفهمیم تا باش آروم هیسس:آرسام  

 

کرد بازش و درآورد جعبه ی جیبش از و زمین گذاشت و گل دست زد زانو ترنم پای جلوی رادین  

میکنی؟ ازدواج من با ترنم: رادین  

دید و تعجب میشد ترنم چشمای از شد بلند سوت و دست صدای  

رفت تر جلو یکم زد کنار رو ما آتردین  

شنیدم آرومشو صدای بود کرده مشت و دستاش بود شده متورم گردنش رگ  

نه بگو تروخدا........  نه بگو بهش لعنتی......  ترنم نه بگو:آتردین  

نگیر ازش عشقشو خدایا بود شده عاشق تازه میشد داغون داشت نبود خوب حالش داداشم  

کن قبول میگفتن صدا یک دست و خنده با که بقیه صدای  

بود شده داداشم مرگ ناقوس  

بود قرمز قرمز چشماش  

داد فشارشون انقدر بود شده سفید انگشتاش  

بود چیزی دنبال انگار زد زل آتردین به آشفته نگاه یه با ترنم  

شد درهم اخمش آتردین دیدن با کرد دنبال نگاهشو رد رادین  

؟؟؟ ترنم:رادین  

 کنم فکر باید:گفت رادین به رو بود مصنوعی من نظر به که لبخند یه با و گرفت آتردین از نگاهشو ترنم

رفت راپله سمت به رادین کردنای صدا به توجه بی و بقیه به نگاه بدون سریع و  

دنبالش دوییدن مهرسا و رها  

بود گرفته غم رنگ نگاهش دیدم داداشمو های شونه افتادن وضوح به  

رفت خونه سمت دادو تحویلش پوزخندی و کرد نگاه آتردین به رادین  



گرفتیم جلوشو آرسام با که ببره هجوم رادین سمت خواست شد تموم تحملش اتردین  

رفت حیاط در سمت به و زد پس دستامونو عصبانیت با  

آتردین دنبال دوییدیم آرسام با  

روندیم بام سمت به آرسام با بام میرفت گرفت می دلش وقت هر  

 

میکشید سیگار داشت و بود داده تکیه ماشینش به که افتاد آتردینی به نگاهم رسیدنمون با  

افتاد اطرافش سیگارای ته به نگاهم بهش شدنمون نزدیک با  

کرد کارو همین آرسامم درآوردم جعبه از سیگار ی حرف بی  

 عشقت نزدیک و ای دیگه کس خودت چشمای با و باشی عاشق بود سخت بود سخت میکردم درکش

 ببینی

....کردم تجربه شکل بدترین به من که چیزایی   

مهمونی برگردیم که کردیم راضی و آتردین اینا مامان زدنای زنگ و اسرار کلی با  

 

 مهرسا

تو اومد لبخند با رادین که میکردیم ارومش رها با داشتیم بود بد حالش بود اتاقم تو ترنم  

عزیزم چیه جوابت ترنم: رادین  

 جلو شکنهن غرورت که این خاطر ؛به فکرمیکنم گفتم میدم مثبت جواب بهت من توواقعافکرکردی:ترنم

....جمع  

 چیشدعزیزم گلم عروس ترنم:درامد دوباره زندایی صدای که پایین رف ترنم نداد ادامه دیه

 بدردهم نداریم واقعاتفاهمی رسیدیم نتیجه این به  کردیم صبحت ورادین من ولی جون ببخشیدنسرین:ترنم

 نمیخوریم

 درست بساطی عجب بود رواعصابم رادین های رفتار  نشنوه جوابی دیگه شدکه خارج پذیرایی از ترنم

 هه گیرهمی تودستش منو دست میشه پیداش سریع میزنم حرف پسر بایه ازایلیاتامن اینم ما خونه کرده

حوصلشونداشتم واقعا سری این اووف...  داشتی غیرت تواگه  



 بودن چی ادنبالاین کردم نگاه پارسامیرقصیدن جلو خاص باعشوه که دخترایی به نشستم کنارپارسا رومبل

 تمومحکمدس پارسا ندارم اینو های تیکه تحمل نمیکشم دیگه  دیگه نه امشب خدایا نه نه برگردوندم سرمو

داد فشار دستش تو  

بفرمایید باباجون امدین خوش:مامان  

 یه نم خوردبه چشمش که میگشت خاصی فرد دنبال انگار باچشماش مردفرارمیکردم ازاین چراانقدرمن

داد تکون برام تاسف ازروی وسری زد بهم همیشگی پوزخندی  

زرگاقاب کنار رف شد کشیده منم دست پارسابلندشد باد برخودم لعنت که کردم خودم نبود مهم برام  

کشیدن زحمت  امدین خوش اقابزرگ سالم:زد تلخ لبخند یه پارسا  

پارسا نبود زحمتی:اقابزرگ  

شد تبدیل لبخند به اخمش یهو که میکرد داغون واقعا اعصابمو داشت میکرد نگاه بهم بااخم  

خوبین اقابزرگ  سالمم:ایلیا  

خاطرایلیاس به پس  

پسرم خوبم اره باباجون سالم:اقابزرگ  

کنن پذیرایی ازتون میگم االن:ایلیا  

چندنفر پیش رفت  

رونداره پسره این لیاقت هرکس: میگه چیزی زیرلب اقابزرگ کردم احساس  

  بیرون امدم اونجا از  نداره و پسرتون شازده این لیاقت هرکس اره بیرون کشیدم پارسا دست از و دستم

اتاقم سریع رفتم  

میزتوالت روصندلی نشستم  

 به طوسی تونیک مشکی باشلوارلی بود بازو دور استیناش که بولیزطوسی  یه کردم نگاه توایینه خودم به

ردهک چه دوردونت نمیدونی توکه اخه نداره دوردونتو لیاقت هرکسی اقابزرگ اره هه کردم نگاه قیافم  

کرده ثابت خوب بودنشوخیلی الیق  

 فارشس که هایی روتخت باشه قراربودتوحیاط همرو میکردن صدا براشام رومیشنیدم بابا مامان صدای

 اقابزرگ اباب بامامان پارساکه پیش رفتم بودن نشسته تخت رویه دوخانواده هر توحیاط رفتم بودیم داده

من هب افتاد اقابزرگ چشم که نشستم تخت لبه بودن نشسته تخت رویه رادین ودایی زندایی ایلیا  



زیاده خالی تخت جاکنی و زورخودت به نیازنیس:اقابزرگ  

 تحقیرشده کافی دازهان به نداشتم غذا به اصالمیلی تواشپزخونه رفتم برداشتم بشقابمو میگرفتم اتیش داشتم

 بود ارساپ  اشپزخونه امد یکی کردم احساس که نخوره توصورتم نوری هیچ تا رومیز گذاشتم سرم بودم

نشست کنارم بود امده بابشقابش  

بود دورشونم دستش فقط نمیزد حرفی هیچ  

خیلی خستم پارسا:من  

بهت میدم قول چی همه میشه تموم باشه صبور توفقط میدونم میدونم:پارسا  

شه تموم که  ادم عالم از بشنوم باید تیکه چقدر کی  اخه:من  

بود عصبانی اونم نمیگف پارساچیزی  

دمقی چرا مهرسا چیشده:رها  

دیگه اقاجونه های حرف وللش هیچی:پارسا  

بکنن میخوان بزارهرفکری خبرندارن ازهیچی مهرسااوناکه:نشست امدکنارم رها  

 دلم منگفت چیزی کنم تحمل میتونستم جوری چه بود سخت برامن کردنش اماعمل بود اسون گفتنش

 انگار ماون  نمیرفتم اقابزرگ دوروبر حیاط رفتیم غذاموخوردم از ذره یه بدبشه امشب مهمونی نمیخواس

میخندید داشت بود روپیداکرده یکی  

 بااون گماقابزر بودن ترنم رها سامیار اتردین ارسام خانواده  اینابودن دایی فقط رفتن مهمونا تقریباهمه

همه جلودربودیم بوزن مونده بود گرفته گرم باهاش ازاول که مردی  

 نوه نهمو اینم افشار اقای شدم حال خوش:داد دست مرده باهمون وایساد کنارش صداکرد ایلیارو اقابزرگ

باشه داشته رو دخترشما لیاقت امیدوارم ایلیا گفتم که ای  

حتماهمینطور:افشار  

 داد ازمایش رف مهرسا بودکه بامهرسانامزد ای دوره یه فقط عالیه ایلیاازهرلحاظ هس همین بله:اقابزرگ

نخواستش ایلیا داشت  مشکلی چه نیس معلوم دکتر  

(نخواستتش ایلیا داشت مشکلی چه نیس مهرسامعلوم) میپچید توگوشم هرلحظه اقابزرگ صدای  

 رنمت رها پارسا عصبی نگاه ودایی زندایی پوزخندای بابا مامان زده خجالت نگاه کنجکاوهمه های نگاه

بگه نداشت چیزی بود پایین سرش کردم نگاه ایلیا تابه سه اون حتی طاها بردیا رهام  



 زل اقابزرگ هب تمام بانفرت میلرزید شدم مشت دستاهای کنم تحمل بیشترازاین نمیتونستم چشماموبستم

 زدم

مامیرسونیمت اقاجون:بابا  

تواتاقم دوییدم اینجا بمونم دیگه نمیخواس دلم  

 گونه از یکی اشک های قطره بودم خوردشده  داشت اماحاالفرق نکنم گریه دادم قول خودم به من اره

 میفتادپایین

 پارساامدداخل

میکنم خواهش باش مهرسااروم:پارسا  

 باید یتاک بایدخوردشم تاکی نمیبنی هان چی واسه باشم چرااروم:دادزدم  نبود خودم دست اصالرفتارام

اخه تاکی بازم خوردنشدم بار یه تحقیرشم  

چقدر توبغلش شدم کشیده  

 

روسینش گذاشت سرم. االن داشتم نیازش  

بود کرده روخیس پارسا پیرهن اشک های قطره  

 اونام بابارومیبنم مامان زده خجالت های نگاه قتی و ادمم بابامنم چرااخه نمیشه پارساچراتموم:من

 بامن پسرشون اونانمیدونن مبینم وزندایی دایی پوزخندای وقتی داره ایرادی دخترشون فکرمیکنن

 چیکارکرد

نبودبرام امامهم میلرزید صدام  

 میدونیتو عزیزم خودت مهرسا خودتی مهم کین اونامگه فکرمیکنن درموردتواینجوری کردن غلط:پارسا

 ازش تمنمیخواس کرد اشکاموپاک شصتش باانگشت تودستش گرف چونمو  کردم نگاش چیوکافیه همه

شد گرم چشام چقدربودکه نمیدونم کردم بغلش دوباره جداشم  

 

 آرسام

بود پرشده کافی اندازه به امشب ظرفیتم  

بابا تر اروم  ارسام:بابا  



ترکردم سرعتموکم  

میگف اینجوری بابابزرگش که داره مشکلی مهرساچه یعنی:مامان  

بود ناراحت اونم کردم نگاه عسل به بکنه میخواد هرفکری مهرسا درمورد کسی نمیخواس دلم هیچ  

خبره چیزابی ازخیلی بابابزرگش فقط نداره مشکلی مهرساهیچ:من  

مهرسابود دوروبر انقدر چراامشب ایلیانمیخواستش اگه دیگه جورشه چه این چی وایعنی:مامان  

میشد خطی خط  شدت به اعصابم مامان باهرکلمه  

اه کنی بس میشه مامان:من  

رونداشتم خونه اصالحوصله نیومد ازمامان صدایی دیگه  

توباالنمیای مگه:بابا  

میام بخورم هوایی یه میرم نه:من  

 پاتوق نگجاپی بانجی دکل سمت رفتم کردم پارک و ماشین داشتم اونجا نیازبه االن توچال رفتم دورزدم

 چشم خوداگاهنا  پایین کردم پرت خودمو بودن امادع بستن طنابمم بستن کمربندمو تمام  رسیدم  همیشگیم

 لب رفتیم که روزی مهرسا های ؛اشک   امد جلوچشمم مهرسا چشمای دانشگاه مهرساروزاول های

 دشوتحویلشدستبن که ؛روزی بزنه بهش بودماشین نزدیک وقتی ازشمال ؛برگشت داد چیوتوضیح دریاهمه

شستم صورتشو و کردم بغلش خورد مشروب وقتی پیش چندروز دادم؛مهمونی  

وقتی هیچی نداره من به حسی هیچ که میشم دختری عاشق دارم کنم اعتراف خودم بایدبه اره  

 اروه پرت چرت اون بابابزرگش وقتی میده زجرم داره چیزی میکردم احساس بود ایلیادوربرش امشب

 نشستم صندلی رویه باال امدم گرفتارکرده وجودمو تمام همه همه تنفرچشماش مهرسا نگاه گفت

 اینم ودمب شده خسته... سوم دوم پک اول پک کردم روشن دراوردم سیگارمشکیمو توجیبم دستموانداختم

چیکارکردی مهرساتوبامن نمیکرد ارومم  

 

 شنگق خیلی ریزبرف های گلوله کردم نگاه نبردازپنجره خوابم تاصبح  بودن خواب همه خونه رفتم

 بستم طوسیمم گردن شال پوشیدم پالتومشکیمم مشکیم باشلوارلی پوشیدم طوسیمو پیرهن روزمین میخورد

 که مهرسابودم لدنبا باچشم ناخوداگاه دانشگاه سمت رفتم سریع نداشتم صبحونه به میلی ماشین سمت رفتم

 ونداغ اعصابم بود معلوم قرمزش چشای دورم از بود رها ترنم منتظر بودانگار نشسته صندلی روی

 اول رفتم بودن کالس داخل سامیاراتردین دانشکده داخل رفتم ببینمش جوری این نداشتم شدتحمل



 رفتم ودب دستم رو دراوردم  گردن باشال پالتمو نداشتم هیچکس حوصله زدم صورتم به ابی دستشویی

بودن تاهم سه اون سرکالس  

 

بود عصبی قیافش  سمتش بودرفتم مهرسافقط نبودن رهاترنم سلف رفتیم کالس بعد  

تشکرکن ازخانوادتم ممنون خیلی دیشب بابت:من  

 لندشدرفب داد سرشوتکون فقط نبود عصبی تغییرکرد چهرش دیدکه توشون چی نمیدونم چشام زدبه زل

بعدی رکالسس رفتیم باپسرا بهتره نمونه حالش بهتربااین  بمونه نمیخواست بعدیو کالس یعنی بیرون  

 

 ترنم

نفهمیدم کلمشم یه واقعا امروز درسای از  

میاد خودش بعدا گفت مهرسا که خونه رفتیم رها با  

ردمک بیشعور رادین روح نثار بودم بلد فش چی هر دلم تو منم کرد باهام اساسی دعوای یه دیشب طاها  

اومد گوشیم اس ام اس صدای که بودم کشیده دراز تخت رو اتاقم سمت رفتم نداشتم ناهار به میل . 

 

  نفسم سالم

دلم عزیز خوبی  

خودمی برای آخرش تو نمیشم بیخیالت هیچوقت من خانومی  

نمیکنم خالی رقیبام برای و میدون  

رادینه بود معلوم اس ام اس متن از  

نداشت نامش لغت تو غرور اسم به ای واژه رادین کال اه باشه آویزون میتونه چقدر پسر یه ینی  

میگرفتش جو بدتر میدادم جوابشو اونور انداختم گوشی  

 و یزدنم دست همه وقتی بمیرم میخواستم زد زانو پام جلو رادین که لحظه اون ینی بود بد خیلی دیشب

میگشتم آشنا سبز چشم دوتا دنبال اختیار بی میکردن نگاهمون  

بودن شده مشت که دستایی بودن شده سرخ عصبانیت از که چشمایی  



 ی نداشته رغرو اینکه برای ولی بود منفی جوابم آتردینم به نگاه بدون شد فشرده قلبم حالتاش دیدن با

کنم فکر باید گفتم نشه خورد آدم همه اون جلو رادین  

کنم تحمل نگاهشو نمیتونستم  

میشدم خوشحال توجهش یه از چرا میومد درد به قلبم ناراحتش نگاه از چرا شدم اینجوری چرا من اه  

..........ینی  

.......ینی  

کوفت و ینی اه  

نداره امکان اصال نخیر  

بستم و چشمام بالشمو رو کوبیدم یدونه حرص با   

 

رداشتمب و گوشی شماره به نگاه بدون خانه سیریش این باز البد اه کردم باز و چشمام گوشیم صدای با  

بلههه؟:من  

 سالم

( بود دختر یه صدای ) 

بفرمایید سالم:من  

ترنم طرالنم  

نشناختم طرالن ببخشید آهااا:من  

گرخیدم لحظه یه بودی عصبانی انقدر چرا حاال میکنم خواهش نه  

دیگه چیزه ینی....  چیزه یکم آخه نه عزیزم ببخشید:من  

چیزه؟؟؟ یکم  

 رتف هی آورده کجا از و شمارم رادین این نیس معلوم حاال دیدی و دیشب برنامه که تو طری بابا اه:من

میزنه زنگ و میده اس فرت  

- دیگه کنس واال بگم چی آهان  



فهمیدن هم ها غریبه درآورد بازی کنه پسره این انقدر بیا  

گفتی گل آی خخخ:من  

؟ میاین توچال بریم میخوایم تری ببین.  بودم زده زنگ دیگه چیز یه برای من هییییع  

میگن چی ببینم بگم هم رها و مری به بزار نمیدونم اممم:من  

- بگو بهم جوابشو بعد بگو همه به دیگه باشه  

کیا؟ ینی همه به:من  

بگو بهم جوابشو بریم قراره فردا داره کارم آتردین تری دیگه همه ینی.....ینی:شد هل یکم  

فعال برس کارت به برو میگم چشم نشو هل خخخ:من  

 خدافظ

بگن پسرا به شد قرار و کردن قبول هم اونا که گفتم مری و رها به رو قضیه  

پایین رفتم  

خانه اهل بر سالم  

؟ چطوری تو بر خانه اهل سالم:طاها  

چطوری؟ تو بیدم خوب:من  

مرسی خوبم هی:طاها  

کوشن بابامون ننه:من  

میبینن فوتبال دارن دقت با معمول طبق دیدم که کرد اشاره مبال سمت به طاها  

میمردم گشنگی از داشتم  

 گفت صحر با سر آخر ببینه و تلویزیون تا میشد اونور اینور هی که وایسادم جلوش مامان پیش رفتم

وایسادی؟ من جلو برج مثه ترنم چته:  

گشنم من مامان:من  

مامانم منم جان گشنه آشناییت از خوشبختم:مامان  

میمیرم دارم مامان عه:من  



 چیزی یه ادوت شما( کرد اشاره منوطاها به) ایندفعه خونه آشپز برو گمشو که نیستی چالق گلم دختر:مامان

کزتم انگار بخدا واال میخورم منم کنین درست  

مااااماااان:من  

میبینم فوتبال دارم اینور برو بیا یاماااااان:مامان  

آفرین ایول گل گل:بابا  

اصال سایده آف نبودا حواسم دیقه دو اه: مامان  

بود درست کامال گلم میره یادت میشی بزرگ عزیزم نخور حرص خانومم:بابا  

میکرد نگاه بابا به حرص با مامان  

نداشتم ارزش ننم برای پَشیزی ینی آشپزخونه سمت رفتم حرص با  

ردمک درست مرغ تخم سوسیس و تابه تو زدم مرغم تخم چنتا خوردکردم برداشتم سوسیس یخچال از  

آشپزخونه تو اومد بابام  

نبودیم زحمت به راضی بخدا اومدی آشپزخونه سمت کردی انقالب بابا دختر:بابا  

 با جوری همون خیارشورم میز روی نون روی گذاشتم مرغو تخم سوسیس و کردم نگاه بابا به خنده با

 آدم خب لیو بودیم نفر چهار گذاشتم لیوانم دوتا گذاشتم بطری با دوغم میز رو گذاشتم یخچال از کیسش

باشه خاکی باید  

بود این هنرم ته این دیگه بله  

 

 آتردین

بود قرارمون پنج ساعت  

بودن اومده همه رسیدیم وقتی  

؟ تلکابین بریم:ترنم  

جامپینگ بریم چیه تلکابین تری اه:مهرسا  

تلکابین میریم تری و من تو با جامپینگ بیام بخندم خودم گور به من:رها  

میرم تنها خودم نیاین خو باش:مهرسا  



بردیامیایم و رهام و من: پارسا  

میام منم: آرسام  

جامپینگ رفتن اینا  

بگیرم بلیط رفتم که تلکابین سمت رفتیم  

من با همتا و طرالن و ترنم و من  

باهم عسلم و طاها و رها و سامیار  

 

رفتن اول اینا سامیار  

 و اطراف هب کرد شروع و چونش زیر زد دستشو ذوق با واگن حرکت با بود روم روبه ترنم نشستن موقع

کردن نگاه  

بود کوچولوها بچه مثل کردناشم ذوق  

شد تبدیل اخم به و شد محو خندم رادین یادآوری با که میکردم نگاش لبخند با  

چشمام به زد زل آورد باال سرشو کرد حس نگاهمو سنگینی ترنم  

من دنیای بودن شده مدت این که چشمایی بگیرم چشاش از و چشام نمیتونستم  

خوابیدم می عکسش با هرشب که صورتی  

ترنم تو بود شده خالصه من دنیای  

 که سالم11 پسر مگه آخه بودم شده عاشق راحت انقدر چرا من دلم تو نشست عالم غم گرفت ازم نگاهشو

بستم دل سریع  

کردم پلی آهنگ یه و درآوردم گوشیمو  

کردم تغییر چقدر ببین  

نبودم عاشق که وقتی با  

نبودم صابق آدم اون حتی ثانیه یک تو بعداز  

نداشتم مد و تیپ به ربطی  



کرد عوض دنیامو رویات  

داد تب به جاشو افسردگی  

کرد عوض قرصامو تو عشق  

شم تر وابسته این از باید نترسون آینده از و من  

ندارم وحشتی عشق از  

پدرشم باید اگه حتی  

شم پدر باید اگر حتی  

( بهش زدم زل و کردم باز و چشمام ) 

تویی من شبای این تمام بانی و باعث  

کرد بازندم تو عشق شد چی اما آخرش کرد خوانندم تو عشق کرد پابندم تو عشق  

 

کرد عوض منو ترنم عشق  

باشم کنارش لحظه هر دارم دوست که شدم جوری االن  

کنم بغلش دارم دوست  

کنه نگاه بد بهش کسی وقتی میشم دیوونه  

بشکونم رادینو گردن میخواد دلم  

مگرفت عشقم حرف از پر چشمای از نگاهمو و موهام تو کشیدم حرص با و دستم رادین آوری یاد با  

 

 رها

بود گوشیش تو خیلی سرش سامیار واگن تو  

بود شده فعال بدجور کنجکاویه حس  

کنم سرکوب حسمو میخواستم مرگم خبر  

بستم دل بهش من که غرور غیر داره چی یخی کوه این اه  



 ی فحهص رو دیدم باالخره شدن اونور اینور کلی با ببینم و گوشیش بتونم تا دادم تکون خودمو یکم

دختره ی عکسه گوشیش  

(خوشگلن خودشون فقط دخترونه حسودیای) زشته خیلی هم دختره  

ایینپ انداختم سرمو بود نشسته دلم تو که غمی با منم کرد نگاهم اخم با و کرد بلند سرشو سامیار  

کرد اخم بهم بخاطرش که کیه دختره این  

( میداده تحویلت ژوکوند لبخند این قبل تا مگه ) 

اومد ما درون این باز  

اصن چه تو به میداده تحویل آره  

( نمیکنه نگاتم که شدی ازخودت تر خر خری ی عاشق رفتی نشدی نشدی عاشق من خواهر خو  ) 

 به رسهب چه نمیکرد حسابم آدمم حتی نداشت دوست منو سامیار کنم قبول نمیخواستم که بود حقیقتی

 عاشقی

خریتم همه این از بود گرفته دلم  

بودم داده دلمو یخی کوه یه به ساله1۲ دخترای مثل من  

نه یا هست ای دیگه کس عاشق نمیدونستم حتی که کسی به  

نه یا میکنه حسابم آدم حتی نمیدونستم که کسی  

شدم پیاده گرفتم دل با رسید ایستگاه به واگن  

نیوردم روم به ولی میکردم حس شدن پیاده موقع و خیرش نگاه  

کنه رشد دلم تو الکی عشق این بودم داده اجازه اینکه از کارام از بود گرفته حرصم خودم از  

بود من مثل حالش شد پیاده هم تری  

رفتیم راه یکم  

زمین رو نشستیم گوشه یه رفتیم تری با بعدش  

؟ چیشده رها: ترنم  

بدم خیلی بده حالم تری:من  



؟ خواهری چیشده:ترنم  

کردم جمع شکمم تو پاهامو بود شده جمع چشمام تو اشک  

ندارم ارزش ای ذره براش که کسی به باختم دلمو ساله1۲ دخترای این مثل تری:من  

سامیاری؟.....  سا عاشق تو رها نیست تو تقصیر عزیزم نگو اینجوری رها: ترنم  

ریختن به کردن شروع اشکم های قطره  

ترنم آره:من  

میکرد گریه پام به پا ترنمم خود  

نبوده تو تقصیر نکن اینجوری خواهری باشه:ترنم  

شدم یخی کوه یه عاشق که بود تقصیرم تری بود خودم تقصیر:من  

.....رها : ترنم   

جانم؟:من  

 که شهبا قوی اونقدر نکنم فک ولی.....  دارم آتردین به حسایی....حس.... یه منم.....  خب.....  منم:ترنم

عشق بگم بشه  

بهش زدم زل ناباوری با  

که نبود خودم دست نکن نگاه اونجوری رها:ترنم  

اومد مهرسا صدا که کردم بغلش  

دیگه نکنین هندیش فیلم:مهرسا  

میکشتمون مهرسا شدم بدبخت وای  

پایین انداختم سرمو  

پیشمون نشست اومد مهرسا که  

پایین انداختی سرتو چرا:مهرسا  

.....آخه:من   



 ی ههم شده نفر یه اون میبینی میای که خودت به آدم دل تو میشینه یهو عشق خواهری نداره آخه: مهرسا

.......بدی جونتم براش حاضری میبینی نمیبینی عیباشو دیگه میبینی دنیات   

 به اشاره) ونبشکونتت کسی نمیذارم زندم من وقتی تا بشکنین نمیذارم ولی نمیگیرم و ترنم و تو جلوی

ای دیگه قمر ننه هر چه اینا چه(کرد پسرا  

بغلش پریدیم ترنم با و کردم نگاش اشکی چشمای و قدردانی با  

بودیم خواهر ماها  

شرایط بهترین تو  

شرایط بدترین تو  

غم تو  

ناراحتی تو  

عشق تو  

نفرت تو  

بودیم هم کنار  

همین یعنی خواهر آره  

 

 سامیار

چی رها پس ولی بودم سحر عاشق هنوزم من میکردم انکار که چقدرم هر  

کردم قبول حرفمو ولی حرفم به داشتم شک اینکه با  

گرمه خون شیطونه داره دوست هنر سحره شبیه خصوصیاتش خیلی رها  

بود مخ رو خانم فضول این نبود مخ رو من سحر ولی  

همین فقط بود کرده جلب یکم نظرمو رها که بود شباهتاشون این برای  

سحرمه میکردم فکر شاید  

اومدم در کردن فکر از دخترا اومدن با  



 متس به سرمو و رفتم فرو مغرورم ی چهره تو بازم ولی بودم شده بودکنجکاو شده قرمز چشماش رها

چرخوندم مخالف  

داشت فرق رها ولی شدم متنفر دخترا ی همه از سحر از بعد من  

بود سحر شبیه جوابیاش حاضر اخالقاش خیلی چون شاید کرد جلب نظرمو دیدمش که اول روز از  

میشدم غیرتی براش یا میشدم ناراحت ناراحتیش از که بود همین برای میدیدم رها تو سحرو من  

من سحر بود رهاشده  

بودم عاشقش واقعا من که حالی در پیچوند منو راحت که سحری  

میکرد نگاه چاییش بخار به داشت غمگین لبخند با که رها سمت کشیدم نگاهمو اختیار بی  

میدیدم سحر جای اونو فقط نبودم عاشقش من  

درآرم رها سر و شدم خورد غرور تالفی میخواستم میدادم آزارش یا مینداختم کل باهاش وقتی  

درمیارم رها سر کرد من با سحر که کارایی اون تموم تالفی  

شه خورد که کسی نه میکنه خورد و دیگران که باشم کسی من اینبار میخوام  

 رها

بگیرم ازت و سحر کارای تالفی باش منتظر  

آورد بوجود درونم و حس این سحر به شباهتش ولی بود خودخواهی  

 

 مهرسا

 البته دادن یتغییرات که این مثل االن ولی نبود استفاده قابل برازنان یادمه اینجورکه  دکل سمت رفتیم

 ودهمروب خیلی هاش پله بودم حال خوش بودخیلی پارساکنارم که ازاین  نداش مشکلی رفتیم که همدان

 پسراهرسه نمک نگاه مجبورشدم بازم ممنوع ها براخانوم گفت که رسیدیم اوجش نقطه به باالتقریبا رفتیم

 ورتموص یکی ها بعدمدت انگار میخورد بادتوصورتم وقتی  میکردم نگاه پایین به ازباال من پریدن

 شه مومت منتظربودم  نمیشد حیف ولی بود چیزبرامن بهترین این بودم ریسک هیجان اهل میکرد نوازش

  خرید تنیبس چندتا پارسا شد تاتموم کشید طول ساعتی یک  شدید بود شده گشنم بخورم چی یه بریم

 رفتن باترنم هک  سمتش برم خواسم بود پایین سرش که افتاد رها به نگام ها بچه سمت رفتیم بده خداخیرش

 بودم انشونامانگر بودم ای دوره یه منم که چیزی بودن عاشق حرفاشونومیشنیدم رفتم دنبالشون گوشه یه

بشه چیزیشون حاضرنبودم وجه هیچ به  



کردین هندیش فیلم بسه:من  

 گاشونن  ببینین لطمه نمیزارمم اما نمیگیرم جلوتون میادعاشقه تابخودش ادم تودلم یهومیشنه عشق:من

 رسایهمنوپا بودن ماشین تویه ورها باترنم وبردیا طاها و رهام رفت موقع بود اورده ماشین پارسا  کردم

 و ترنم به کنم بارهاصحبت میخواستم االن ولی ماشین یه همتاعسل طرالن ماشین یه تاهم سه اون ماشین

جلو منم نشستن عقب ورها ترنم باشیم باهم ماکه توماشین بیان رهاگفتم  

رسوندیم و وترنم رها زدیم حرف کلی مسیر طول  

رسیدیم بفرماییدبانو:پارسا  

بود شده عوض حالم کل بودبه امده که ازموقعی کردم نگاش زیرچشی  

االن هستی خوبه پارساخیلی:من  

چقدرخوبم میدونم خودمم اره:پارسا  

خونه سمت جلوجلورفتم ازماشین شدم پیاده ازخودراضی  

دورگردنم دستشوانداخت وایسا بیجنبه بابا ای:پارسا  

عمته جنبه بی:من  

دختر چیکارداری باخواهرمن:بابا  

میترکید داشت پارساکردم به نگاه یه  

ادبه بی ذره یه بابا کن ولش:پارسا  

باال رف ها بعدازپله  

کردم بدتربیتش من یعنی وایساببینم:بابا  

ماهی باباشماکه نه:پارسا  

میومد ازاشپزخونه مامان صدای  

اره منم مشکل یعنی:مامان  

تواتاقم بودرفتم گرفته خندم هم جون به روانداخته همه نیومد اتاقش رفت گف اووفی پارسایه  

 همینجوری  فتممیر بیرون که وقتایی همیشه نمیبرد خوابم ولی پهلومیشدم اون پهلوبه بودازاین ساعتی یک

 هوس دلم کردم روشن تاپمو لب سریع عکسا اره وای اسکی شمال بودیم رفته که پارسال مثل میشدم



 کرد توجهموجلب نام بی فولدر یه هابودم فولدرعکس دنبال روبازکردم بی درایو بود هاروکرده عکس

بود عکس کردم بازش  

اسب روی وایلیا من اول عکس   

بود روصورتم پخش موهام تمام بادمیومد دریابودم لب دوم عکس  

کارتینگ وایلیا من  سوم عکس  

کردتواب پرتم لحظه همون بود کرده بغلم ایلیا که بودیم وایلیا من چهارم عکس  

...  لک فولدربه بودم جاگذاشته به براخودم خودم من بودکه واشغال ات مشت اینایه همه نیوردم طاقت

خوابیدم خوردم دوتاقرص کردم خاموش بودامروز شده داغون اعصابم کافی اندازه به کردم دیلیت  

 

 آرسام

 نمیخوام هفکرنمیکن بشه منم عاشق که این به مطمئنم حتی نداره من به حسی هیچ که بودم ازمهرسامطمئن

 سه هرچی و داشتن دوست عشق این رشد جلو االن همین پس وجودبیارم به براخودم طرفه یه عشق یه

 ایدنب دیگه من هنوز باشه شایدم شده بارعاشق یه اون داره فرق تااسمون زمین مهرسا زندگی میگیرم

وقت هیچ فکرکنم بهش  

باعسل داخل رقتیم کردم پارک ماشین  

گذشت خوش عجب چه سالم:مامان  

بود خالی جاتون بود خوب باباخیلی اره:عسل  

نیس بگید زد زنگ کسی بگیرم دوش میرم من بدنبود:من  

 شرت تی اب مشکیمو شلوارورزشی گرفتم یخ اب  دوش یه نداشتم باکسیم زدن حرف حوصله بودم خسته

 یختمر و  قهوه بود کرده قهوه هوس بدجوری دلم متنفربودم روشن های رنگ  از همیشه پوشیدم مشکیمو

تواشپزخونه نشستم جوشو قهوه تو  

بابادرامد صدای که گذشت چقدر نمیدونم  

خودشو باباکشت امد جوش:بابا  

 بخار یسادموا ها نرده لب بازکردم تراس در داشتم تنهایی نیازبه خودم اتاق رفتم توفنجون ریختم سریع

 ختهری اعصابمو مهرسا بود ثانیه چند همش اما  میداد بهم خوبی خیلی حس میخورد صورتم به که قهوه

 هیچ کاش بازنمیشد مهمونی اون به پام وقت هیچ کاش شد شروع مزخرف تولد اون از همش  بهم بود



 دمروسرکشی قهوه..   کاش کاش کاش شد زندگیم همه شدم خسته اه ونمیخورد مشروب اون مهرسا وقت

برام هیچی نبود مهم انگار اما  سوزوند گلومو ته داغیش  

 

شب موقع اون خوردکیه زنگ گوشیم  

بله:من  

خوبی چطوری سالم:اتردین  

توچی نیسم بد هی:من  

بگیر فتوکپی یه دیروزی برگه اون از سرراه دنبالمون میای فردا بگم زدم زنگ  میگذره منم:اتردین  

نداری کاری هس حواسم  باشه:من  

فعال مرسی نه: اتردین  

 منورک هنوز اما کردم خاموش و اتاق های چراغ  شدی تو فکرم همه  که تومهرسا به لعنت اه تواتاق امدم

باشه مطلق تاریک تا چشام رو گذاشتم ساعدم میومد ازبیرون  

شد گرم چشام یواش یواش کردم احساس که  

 

 ترنم

میشیم دکترایی چه دیگه ماها ببین نفهمیدم استاد حرفای از چیزی امروز  

داشتم آتردین به که حسی مشغول بود مشغول فکرم  

گردمب یکم میرم ندارم خونه حوصله من ها بچه: گفتم ها بچه به رو میومدیم بیرون دانشگاه از داشتیم  

تری باش خودت مراقب برو باش: مهرسا  

بزنگ خونه رسیدی:رها  

پس فعال چشم:من  

فعال:مهرسا  

نکردن همراهیم به اسراری که بودم ممنونشون چقدر  



بیام کنار خودم با تا داشتم نیاز تنهایی به  

)....( پارک سمت رفتم آژانس یه با   

 بعضیا هداستان یه پشتشون کدوم هر که آدمایی به زدم زل بیرون به و پنجره به دادم تکیه سرمو راه تو

تلخ بعضیا شیرین  

؟ شیرین یا تلخ میشه چی من زندگی داستان  

خانوم رسیدیم:آژانس راننده  

رفتم مخفی جای سمت به شدم پیاده و کردم حساب رو کرایه  

داشت وسطش قشنگ ی دریاچه یه و بود درخت پر دورتادورش که پارک از تیکه یه  

 

 برخ وجودش از کسی تر کم بود درختا پشت چون دوختم آب به نگاهمو و نشستم اطراف های چمن روی

بود گل از پر اطراف داشت  

 به نسبت محس به میکردم فکر آیندم به میکشیدم مختلف های شکلک آب تو الکی و کردم آب داخل و دستم

چی همه به آتردین  

بود گرفته اسارت به قلبمو بود کرده اسیر منو سبز چشمای اون  

بودم شده اسیر من  

مهربون و شیطون چشمای اون اسیر  

وجودش کل اسیر  

بودم شده آتردین عاشق صالحی ترنم من  

بود کرده اسیر قلبمو شیطنتاش با یواش یواش که پسری عاشق  

چی؟؟ اون  

نیس عاشقم آتردین نداره امکان  

داره سوختن دل داره سختی داره درد اسارت این همین برای  

چی باشه عاشق.... اگه..... اگه  

باشه ای دیگه کسه عاشق اگه میمیرم من  



باشه دیگه یکی نفسش٬ نفسم شده که اونی اگه میمیرم  

بشه عاشقم اونم کن کاری یبار همین یبار همین خدایا  

نباشه عاشقم و باشم عاشقش نمیکشم.....  نمیکشم خدایا ضعیفم من  

نمیدونستم خودمم حتی ولی میزنه براش قلبم وقته خیلی  

نبود من برای االنشم حتی که کسی دادن دست از ترس از اشک از بود پرشده چشام  

خورد آشنا سبز نگاه ی به نگاهم که برگردوندم سرمو برگا خش خش صدای با  

برام میشد خالصه توشون دنیا که چشمایی به بود خیره چشام  

بود کرده کشش ترنم که لبش رو بود اومده لبخند یه میکرد نگاهم مهربونی با که چشمایی  

شدم بلند آن از و گرفتم ازش و چشمام سختی به  

سالم: آتردین  

؟ میکنی چیکار اینجا  سالم....س:من  

میام همیشه اینجا اومدم بود رفته سر حوصلم مگه کنم کاری باید:آتردین  

گفتم آهان یه شک با منم  

ماشچش به بزنم زل و بشم سینش به سینه شد باعث و کشید دستمو که برم تا برداشتم کیفمو  

 

  ترنم

 

اشی؟ب کنارم نمیاد خوشت اینکه یا. هست جا جفتمون ی اندازه به که خانوما؟اینجا خانوم کجاا:آتردین  

باشه دلخور ازم نمیخواستم  

باشی تنها میخوای احتماال گفتم جوری همین حرفیه چه این نه:من  

نمیخوام:آتردین  

گرفتم فاصله ازش میداد آزارم داشت نزدیکی این  

نشست کنارم اونم نشستم دریاچه کنار دوباره  



میکرد خوشی غرق منو که امنیت پراز بود آرامش پراز حضورش ولی زد نمی حرفی  

بپرسم؟ سوال ی: آتردین  

بپرس:من  

شدی؟... عاشق.... حاال تا...... تا:آتردین  

سوال این پرسیدن بود سخت براش انگار  

آب به بود زده زل که چشماش سمت شد کشیده نگاهم  

یبار آره: گفتم صداقت با  

باال آورد سرشو تعجب با  

عاشقی؟....عا.....  هنوزم....ه: آتردین  

آره: گفتم بود اومده لبم رو بهش نسبت عشقم یادآوری از که لبخند یه با منم  

گرفت ازم نگاهشو و گرفت غم رنگ چشماش  

نگاهشم یه ی تشنه نفهمید فشرد و قلبم اینکارش نفهمید  

بریم پاشو: گفت سکوت دیقه چند بعد  

رفتیم پارک پارکینگ سمت به  

خدافظ فعال برم دیگه من:من  

میرسونمت شو سوار بیا ترنم کجا: آتردین  

نمیشم مزاحم ممنون نه:من  

میاد بدم تعارف از شو سوار بیا: آتردین  

شدم ماشینش سوار خواسته خدا از میدادم جون بودن باهاش بیشتر برای  

بود کرده پر و ماشین کل عطرش بوی  

کشیدم عمیقی نفس  

پایین دادم و ماشین ی شیشه افتادنش راه با  

گذاشت کالم بی آهنگ یه آتردینم  



نمیکردم عوضش هیچی با که آرامشی داشتم خاصی آرامش کنارش  

سمتش برگشتم نمیرفت خونمون سمت بود هفت ساعت  

؟ میری کجا آتردین:من  

رفت ویبره رو جنبم بی قلب دوباره که لبش رو اومد لبخند یه  

چی؟ تو گشنمه من بخوریم چیزی یه رستوران یه بریم:  آتردین  

گرسنمه منم بریم باشه:من  

میترکید داشت بودن خالی از معدم بودم نخورده ناهارم  

چالوس جاده سمت رفت  

داشت نگه معروف رستوران یه دم  

کنه پیدا لرزش بدنم شد باعث شدنم پیاده با که بود خنک خیلی هوا  

 شدم چشم تو چشم نآتردی با که برگشتم تعجب با کردم حس شونم رو چیزیو سنگینی که گرفتم بغل دستامو

هام شونه رو بود انداخته کتشو  

 هک دارم بر شونم رو از و کت خواستم میخورد سرما خودش بود سرد هوا ولی شدم لذت غرق کارش از

نداد اجازه  

خوبم من میشه سردت خودت:من  

کوچولو خانوم نداره معنی برام سرما مردم من: گفت و بهم زد زل مزه با اخم یه با  

افتاد راه که کردم نگاهش لبخند با  

من نیافتنیدست مرد دارم دوست: کردم زمزمه نشنوه که جوری آروم خیلی   

 آتردین

بود شده خواستنی چقدر امروز ترنم  

نشستیم داخل بود سرد بیرون چون  

نشست روم به رو و صندلی پشت کرد آویزون کتمو  

بود غمگین یکم چشماش  



بود ساکت  

عاشقه ینی افتادم حرفش یاد  

شده کی عاشق من زندگی کی عاشق  

ای سختی هر به کنم عاشق و ترنم خودم به دادم قول من ولی شد آوار سرم رو دنیا عاشقه گفت وقتی  

 صورتش رو اخم و میخورد تکون هی و بود نشسته معذب که بهش زدم زل و لبم رو اومد لبخند یه

بود نشسته  

؟ میکنی اینجوری چرا چیشده: گفتم خنده با  

نیس مهم هیچی: ترنم  

اومد پشت از پسره یه صدای  

- جاااااان ای لبارو چشمارو وای دافیه چه کن نگاش اووووووووف  

شد گرم دستم کردم احساس یهو که شم بلند خواستم اومد جوش به خونم  

بود گذاشته دستم رو دستشو که کردم نگاه ترنم به تعجب با  

میکنم خواهش کن ولشون: ترنم  

ندم گوش حرفش به نمیتونستم  

کنارم بشین بیا: گفتم بهش رو اخم با  

کنارم اومد پاشد اونم  

دستم تو گرفتم دستشو نشستنش با  

تمدوخ اونور اینور به نگاهمو و نیاوردم خودم روی به ولی کنم حس و بهم متعجبش نگاه میتونستم  

 یول بگیره خندم شد باعث و شد حرصی نگاهش که دادم سفارش چنجه پرس دوتا گارسون اومدن با

کردم پنهونش سریع  

بودم گرفته دستشو محکم پرو پرو منم میداد تکون دستشو هی بود شده معذب  

آوردن رو غذا  

بخورم غذامو کنین ول و دستم دارین میل اگه: گفت حرص با ترنم  



حاال ولی ندارم که میل: آتردین  

شد غذاش مشغول اونم کردم ول دستشو  

خوردم که بود شامی بهترین میگم جرأت به  

 ای مندانه پیروز لبخند که کرد نگام حرص با که گرفتم دستشو دوباره کردن حساب بعد شدیم بلند شام بعد

نشست لبم رو  

 ی خنده که تنشس رفت و کشید حرص با دستشو ماشین نزدیک بود نشسته دلم به بدجور دستش گرمایی

کردم داری صدا  

نمیشد پاک لبام رو از لبخند مسیر کل  

کردم تعقیبش و شنیدم رو مهرسا و رها با حرفاش امروز شد خوب چه  

زندگیم روز بهترین شد امروز  

 امشب نآتردی مرسی: گفت بهم رو بود شده خمار خواب از که چشمایی با وایسادم میلی بی با خونشون دم

گذشت خوش خیلی  

بود شده بامزه خیلی قیافش کشیدم لپشو خنده با بگیرم خودم جلوی نتونستم  

باش خودت مراقب نداشت رو کوچولو خانوم قابل:من  

خدافظ: ترنم  

خدافظ:من  

 دیواربزار وت میری االن ترنم وایسا: گفتم بهش رو خنده با که میشد بسته داشت چشماش شدن پیاده موقع

پایین بیاد طاها بزنم زنگ  

کرد نازک برام چشمی پشت  

بودم طاها جای االن کاشکی گفتم دلم تو که بغلش پرید طاها اومدن با طاها زدم زنگ  

خونه سمت رفتم باهاشون خدافظی بعد  

برد خوابم و شد سنگین چشام کم کم و عکساش شد الالییم بازم  

 

 



  رها

کرده دعوام کلی مهرسا که شدم حوصله کم خیلی بعد به توچال از داشتم دانشگاه امروز  

یرونب زدم خونه در از صبحونه بدون معمول طبق و آرایشی گونه هیچ بدون زدم مشکی تیپ یه سریع  

میخواست ییتنها عجیب دلم روزا این کنم تصادف بود نزدیک جا چند که میرفتم تند انقدر دانشگاه راه تو  

آهنگا های هتیک یا خطی خط بود شده کلش بود جلوم دفترم نشستم ها بچه پیش سرکالس دانشگاه رسیدم  

میکردم خطی خط دفترمو کالس آخر تا نبود مهم برام ولی میکردم حس رو نگاهی سنگینی  

نشستن ما پیش و اومدن تفنگدارم سه که میخوردیم چایی داشتیم بودیم سلف تو  

نمیشستن هیچوقت کاشکی ولی  

نمیشدم رودررو وقت هیچ عسلی چشای اون با کاشکی  

نمیدادم مغرور تخس پسر این به دل هیچوقت کاشکی  

زندگیم کل شد ساده که پسری دلم تو اومد یهو که پسری این  

ساده هه دختر یه زندگی کل  

 دقت اب بلکه نشد هل تنها نه کردم گیر غافل نگاهشو و باال آوردم سرمو میکنه نگاهم داره میکردم حس

نرفت رو از و کرد نگاه بهم بیشتری  

 ترم رایپس از یکی محمدی رامتین دقیق نگاه متوجه که کردم اونور سرمو و کشیدم پوفی پروییش از

شدم باالیی  

بهش نمیدادم اهمیت زیاد ولی بودم شده نگاهاش این متوجه که بود وقتی چند  

میز به دوختم و گرفتم ازش نگاهمو معذب  

حرفاشون از نمیفهمیدم چیزی من ولی میزدن حرف داشتن ها بچه  

 ببخشید-

کردم نگاه صدا صاحب به و باال آوردم سرمو شد قطع ها بچه صدای  

بود رامتین  

من به بود زده زل  



بفرمایید:من  

دارم کارت بیای دقیقه یه میشه رها ببخشید: رامتین  

نداشتم بحث ی حوصله االن ولی درمیاوردم پدرشو رها گفته بهم اینکه سر داشتم حوصله اگر  

میام االن باشه:من  

 

بشم معذب شد باعث که بود ما به نگاها ی همه بود وایساده رامتین که سلف ی گوشه رفتم  

بهم زده زل لبخند با جوری همین و نمیزنه حرف دیدم  

؟؟؟ بفرماییددد محمدی آقای:من  

باشه اومده خودش به انگار  

بگم طوری چه نمیدونم راستش ..... چیزه خب ببین رها: رامتین  

 شب فردا برای خونتون زده زنگ مامانم ظهر امروز....  اومده خوشم ازت وقته خیلی من رها ببین

خونتون بیایم قراره  

؟ چی برای ما ی خونه:گفتم حرفش به توجه بدون و گیجی با  

رهاااااا؟؟؟: رامتین  

دیگه خیر امر برای خب: گفت میکنم نگاش منتظر دید وقتی  

چییییی؟: گفتم بلند صدای با  

سمتمون برگشتند همه که  

؟ کردم بدی کار مگه دیگه خیر امر برای: رامتین  

بودم کرده تعجب بس از بزنم حرف نمیتونستم  

 فردا فتهگ مامانتم زده زنگ خونتون به گفت شمارتونوگرفتم آشنا یه از زد زنگ بهم مامانم االن: رامتین

میدم خبرو این بهت که باشم کسی خودم خواستم االن خونتون بیایم شب  

میشدم همه متعجب نگاه متوجه دستش تو گرفت دستمو  

کرد لب زیر خواهی عذر یه که بیرون کشیدم دستش از دستمو اومدم خودم به  



کرد توجه جلب بلندش صدای که شدم رد رامتین کنار از نداشتم هیچیو ی حوصله حالو  

ببین حاال میشی من برای تو رها:  رامتین  

کشیدم خجالت  

 سرودست براش دانشگاه دخترای کل که بود پسری رامتین کینه با ها بعضی حسرت با دخترا از بعضی

بود معروف دارای کارخونه از یکی باباش میشکوندن  

برداشتم کیفمو ها بچه سمت رفتم  

؟ بود چی منظورش این: ترنم  

ندارم حوصله فعال میکنم تعریف بعدا تری: من  

برو آروم رها باشه: مهرسا  

خدافظ باشه:من  

بود بد واقعا حالم رفتم سلف در سمت به دیگران سواله از پر نگاهای به توجه بدون  

باشه سامیار رامتین جای به داشتم دوست وجودم تمام با بود نشسته عجیب غم یه دلم تو  

خواستگاریم بیاد فردا بود قرار اون کاشکی  

داره دوسم میگفت اون کاشکی  

دارم دوست بگه من به اونم سامیار خیال چه  

نمیفهمیدم معنیشو که چیزی یه هم میدیدم تنفر هم نگاهش تو امروز  

 قرص ماتاق یکراست و رفتم خونه طرف به سرعت آخرین با نداشتم چیزو هیچ و کس هیچ اعصاب واقعا

خواب و  

 

 سامیار

میدیدم و سحر ی چهره مدام میزد حرف رها با داشت رامتین وقتی بود قاطی جور بد اعصابم  

میگرفتن ازم سحرمو داشتن انگار میشی من برای تو گفت و زد داد وقتی  

 و شهبا خاستگارت محمدی رامتین میاره در بال االن میکردم فک چی برای نمیدونستم بود بد رها حال

باشی ناراحت  



بود خواستگاری شب امشب بودم فهمیده دانشگاه فضول دخترای از که اطالعاتی با  

میومد خواستگار سحر برای که وقتایی مثل نداشتم قرار و آروم منم  

نه بگه میکردم دعا دعا  

 ولی یرمبگ حالشو میخواستم که میکردم قانع و خودم متنفرم رها از که میکردم قانع خودمو چرا نمیدونم

؟؟؟؟ بود همین واقعا  

میده دستت کار سحر به شباهتت رها آی  

 

رفتم خواب به هام نقشه و آیندم به فکر و مشغول ذهنی با  

 

بوده چی پسره این به رها جواب بببینم بودم شده کنجکاو داشتیم دانشگاه صبح  

دیدم در جلوی و رامتین اکیپ که میشدیم دانشگاه وارد پسرا با داشتیم  

رسید گوشم به صداشون میشدم رد کنارشون از وقتی  

- بود چی رها جواب رامتین  

کنه فک باید گفت: رامتین  

- نه بگه تو به میتونه کی وگرنه اینا دخترونس ناز داداش  

نه بگه محمدی رامتین به رها کن فک میدونم بابا آره: رامتین  

خنده زیر زدن دوستاش با بعدشم  

 

 ناگهان که ممیکرد نگاش داشتم بود بسته چشماش و بود گوشش تو هندزفری افتاد رها به نگاهم کالس تو

بهم زد زل و کرد باز و چشماش  

 نگاهشو رهدا وقته چند این میکردم  حس گرفت ازم نگاهشو نمیفهمیدم معنیشو که بود غمی یه چشماش تو

شده غمگین نیس شیطون و تخس رهای اون دیگه میدوزده ازم  

 هیچ سحر بعد که یخی سامیار همون شدم بازم سحر خیانت یادآوری با شدم خورد غرور آوری یاد با

نبود مهم براش دختری  



نداشت و برام بودن مهم ارزش سحرم حتی هع  

نداره ارزش دنیا این تو دختری هیچ  

سحر از من تنفر ی مخمسه افتادی ای مخمسه بد تو رها  

بکشی هم تو کشیدم که عذابیو هر دارم دوست ولی چرا نمیدونم  

کنی تجربش هم تو میکشم سحر رفتن بخاطر شب هر که عذابیو اون  

ندارم دلی دیگه من نه.......  ولی میسوخت براش دلم  

 

رها متنفرم هست بهت نسبت دلم تو که حسی از  

نداری و محبت لیاقت سحری ی لنگه یکی هم تو  

 

  مهرسا

اونجا بیایم گف زد زنگ سرظهرم بود رها خواستگاری امشب  

پایین رفتم  برداشتم سوییچو مراسمه ترین مزخرف نمیاد خوشم خواستگاری مراسم اصالاز  

فعال رفتم من:من  

زودبرگرد شبم جان مامان بسالمت:مامان  

چشم:من  

هسیا خونه 11 قبل:پارسا  

بیرون رفتم کتونیاموپوشیدم گفتم زیرلب بروبابایی  

جانبود کردم پارک سرکوچه و ماشین  

دیگه بازکن:من  

 به  ردمک  سالم همه به بودن امده مهموناشون که این مثل داخل رفتم گرفته بازیش مسخره بیشور بردیا

روش روبه هم وترنم رها  بود نشسته باتکبرتمام که کردم نگاه رامتین  

بودن نشسته  



بیا کن لباساتوعوض بروباال مهرساخاله:نسیم خاله  

 کردم مرتب لباسامو تااینجاشم بود خاطررها به نداشتم توجمع نشستن حوصله گفتم زیرلب چشمی

نشستم کناربردیابود خالی تنهاصندلی  

کنن صحبت باهم برن ورامتین رهاجون بدین اجازه اگه خوب:رامتین مامان  

کن راهنماییشون رهاجان بفرمایید میکنم خواهش:عمومهدی  

 مومهدیمع رامتین بابای کردازهمه پذیرایی دور یه نسیم خاله حیاط رفتن بلندشدن رامتین باپسره رها

دوتاامدن اون دیه که زدن حرف  

چیشد گلم عروس خب:رامتین مامان  

قطعیموبدم جواب کنم فکرامو من بدین اجازه اگه جون مریم:رها  

مبارکه یعنی دیه ولی عزیزم اره:رامتین مامان  

 نشستن دیه ذره مهمونایه کرد کاری خاطرسامیارهمچین به شایدم اینونمیخواد میدونستم کردم نگاه رها به

نموندن شام رفتن  

پاشیدبیایدشام:خاله  

 دلم اصال اتاقش رفتیم رها باترنم که خوردیم کنارهم بود گذاشته فسنجون خاله نبود شام به اصالحواسم

کنم صحبت خواستگاری قضیه درباره نمیخواس  

اوردین لباستونو:رها  

خونه بایدبرم بابا نه:من  

میاد طاها دیه االن نیوردم هیچی منم میگه راست اره:ترنم  

باش:رها  

کردم بغلش ناخوداگاه  بود ناراحت حوصله بی کردم نگاش  

شد خیس شونم کردم احساس  

پسره خاطراون به چیکارمیکنی داری رها:ترنم  

شدم خسته خودم دلم برای خودم برای نه:رها  

گهن چیزی گفتم ترنمم به کنه گریه کامل دادم اجازه   کنم سرزنشش کردن براگریه نمیخواستم   



میداد نشون یازده  کردم نگاه ساعتم به  

تقریبا بود شده اروم هم رها  

فردامیبنمتون شدم حال خوش امد اقاطاها:ترنم  

 پارساهم هخون رسیدم حاضرشدم دیرشد خیلی دیدم دیه که موندم رها پیش دیه کم یه منم کرد حدافظی ترنم

 چشام که بودم هخست اتاقم رفتم گرفتم بیخیالی منم نداش مشکلی داره اعتماد بهم میدونستم امد غره چشم یه

شد بسه  

 

 ترنم

 ینی ههم میومدن همه کرد قبول اونم بیرون بریم مری با گفتم بود پوکیده حوصلم مهرسا به زدم زنگ

رها بود کم نفر یه ولی تفنگدار سه و اینا رهام دخترا  

سامیار ندیدن برای بهونس یه فقط و فقط میدونستم ولی نیومد دلدرد ی بهونه به  

بودم نگرانش بدجور بود تر شکننده و تر ضعیف همه از ما بین رها  

بود چیزا اینجور و سین هفت وسایل و ترقه بساط جا همه میچرخیدیم خیابونا تو داشتیم  

کردن گامن تعجب با همه که سرم تو کوبوندم محکم چیزی آوری یاد با که بخوریم چیزی یه جا یه رفتیم  

شدیممممممم بدبخت مری: گفتم مهرسا به رو  

چرا:مهرسا  

چندمه امروز: گفتم بقیه به رو  

؟ چندمه امروز میگم: زدم داد که میکردن نگام ماست مثل همه  

۱1: گفت بیخیالی با سامیار  

مونده روز دو باز خوبه هوووووووف:مهرسا  

؟ چی به روز دو: رهام  

کی؟ رها تولد خان خنگول: من  

اسفند۱۲:رهام  

خبببب:مهرسا   



خببببب؟؟؟؟:رهام  

بود۱1 امروز منگوووووول جمالت به:من  

رهاس تولد میگی راس آره وای ای:بردیا  

؟ بگیریم تولد براش این پایه دراد حال این از یکم اینکه برای شده دپ یکم رها ها بچه میگم:طاها  

 نکنه خوری خود این از بیشتر خواهرم اینکه برای حال این با ولی چیه رها درد دعوای میدونستم که من

پایتم چهار: گفتم طاها به رو  

کنین حساب هم ما کمک رو:سامیار  

عمرا نچ بکنه کاری رها خوشحالی برای سامیاررررر گانس هفت عجایب جزو  

میزد برق آتردین چشمای  

بگیریم و تولد میکنه رزرو رهام که رستورانی تو شد قرار باالخره میداد ایده یه کی هر  

داشتیممم ها برنامه کلی که بود هم سوری چهارشنبه رها تولد روز   

کنن پخش دانشگاه های بچه بین دعوتارو کارت اول اینا عسل فقط رستورانه بریم همه فردا بود قرار  

فشم تو رستوران بریم تا اینا مهرسا خونه سمت رفتم و پوشیدم لباس سریع شدم بیدار خواب از صبح  

دخترا از غیر بودن اومده همه بودیم کرده دیر ما اینکه مثل  

نیاز مورد وسایل نوشتن به کردیم شروع و میز یه سر نشستیم  

؟ باشه چی غذا: رهام  

فود فست عاشق رها:مهرسا  

پس خو: بردیا  

نوشیدنی؟:سامیار  

بود بود چی هر نباشه الکلی:من  

؟ نباشه چرا:سامیار  

میاد بدش مشروب از رها:طاها  

آها: آتردین  



کیک؟: رهام  

قهوه و شکالت:بردیا  

خوبه:مهرسا  

 

  ترنم

تزیین؟ وسایل:من  

انداختم مهرسا به شیطون نگاه یه  

تری و من با: مهرسا  

دادن توضیح به کردیم شروع ماهم اومدن رستوران کنان کار  

 شما که اینه دینمی انجام وسایل راجب که کاری تنها میفرستیم و تزیین وسایل براتون فردا ببینین:مهرسا

کنید روشن رو ها  

خانوم چشم  

میچینم خودم میارم رو موسیقی آالت تمام فردا: بردیا  

کن هماهنگ باهاش بزنگ فروشیه گل اون به فردا طاها: من  

چشم:طاها  

؟ میخرین چی کادو ها بچه: آتردین  

براش میخریم کادو اونجا ددر میبریمش تولدش روز که مری منو:من  

میکنه چیکار مهدی عمو ببینیم: مهرسا  

 این حاله یب که خودشم نیس یادمون اصال انگار بگن تبریک ندن سوتی بگو اینا عمو به بردی راستی

باشه یادش دارم شک روز چند  

 چی مبود شده کنجکاو بود ما به حواسش تمام ولی میداد نشون مشغول خودشو که کردم نگاه سامیار به

میخره اصن میخره  

نمیخرید میرفت خودش آبرو دیه نه  

چی همه خالصه و بادکنک و تزیین کارای بودیم مشغول کال مهرسا و منو فرداش  



نبود یادش تولدشم میکرد کار روغن رنگ یا میکرد گوش آهنگ یا دپ فاز بود رفته هم رها  

بود کرده اینجوری رو رها روز و حال که میدادم فش سامیارو همش روزه چند این  

 

 

عشقم شه فدات سامیار بود خواهریم تولد امروز آخی  

رها زنگیدم 1۱ ساعت نقشه طبق  

؟ جانم:رها  

خوفی؟ جونم خواهری سالم:من  

خوبی؟ تو آجو مرسی:رها  

؟ جونیم رهااااا نیسم بدک هی:من  

؟ جانم: گفت خنده با هم رها  

شده خالی دونم خرید٬ خرید بریم مری با بیا رها پوکید حوصلم:من  

ندارم و خرید حس عزیزم دیگه برو مری با تری:رها  

خونتونیم دم ونیم یک میای آدم مثل میشی گم نداری خرید حس میکنی غلط: من  

........ترییییی:رها   

برو حتما حمومم یه ممنوع اضافیم زر: ترنم  

شم حاضر برم گمشو بیشعور بمیری:رها  

عشقم بای:من  

فینیش یک مرحله: دادم اس مهرسا به  

ایوووول: مهرسا  

 بخرم رها برای لباس یه من بود قرار اونجا بخریم بود قرار که مباس لباس و گرفتم دوش یه حموم رفتم

بخره براش سرویس یه هم مهرسا  

رها سراغ رفتیم باهاش بودم مهرسا خونه دم ربع و یک ساعت  



پایین اومد که زدم زنگ تک  

بجوم خرخرشو میخواستم اومدنش پایین با  

مشکی ی ساده تیپ با آرایش بدون  

بکشمش میخواست دلم رنگ بی های مژه روح بی چشمای  

شدنش عاشق اون با درآورد پدرمونو که شد عاشق جوری االن نشد عاشق نشد عاشق هم رها  

سالم: نشست عقب  

میاری؟ تشریف من ختم مراسم: من  

ندارم حوصله توروخدا بیخیال تری:رها  

شه چی که زدی غمبرک دیگه کن بس رها د:مهرسا  

مارو نه کن ناراحت خودتو نه شو عوض امروزو یه رها: من  

ببخشید....  باشه:گفت بود معلوم صداش از که ناراحتی با هم رها  

 بود جااین دیگه دیقه دو گرفت ایراد چهارصدتا کدوم هر از پوشید لباس هزارتا رها ینی مزون رسیدیم

گرفت ایراد لباسا از انقدر گرفت می ازش کارم انگیزه میکرد بدبخت هرو مزونی  

فالنه اونورش فالنه اینورش میگرفتی ایراد هی بز این ولی خریدیم لباسامونو که مری و من  

خریدیم همچی خانوم برای بدبختی هزار با خوردیم ناهارم  

 هک مری منو حساب از همش همچی وخالصه( بدلیجات همون)مستون جینگیلی آرایش لوازم الک لباس

فالن و شدین مهربون چه میگفت هی بود کرده شک رها  

 

 آتردین

یناا سربازیو دوران از میزدیم حرف هم با  گذشت خوش کلی پسرا با بودیم رستوران تو صبح از  

شیطنتامون از یا  

درآورده همرو پدر مارموزیه چه بردیا این  

 راه رفط دو قرمز شمعای یه بودن سقف رو بادکنکا تمام بودیم کرده درست مشکی قرمز و رستوران تم

بیان بود قرار دخترا که بود مارپیچی  



 توشون وندرمی یکی که بود شیشه بلند گلدونای قدم چند هر بود رز گل قرمز برگای گل از پر راه وسط

رها عالقه مورد گل بود قرمز و سیاه رز  

میشد شروع باغ تو رستوران در دم از تزیین این  

بود ها فشفشه این از چنتا یه با ساز دود و ساز حباب دستگاهای سن اطراف  

همچی بود شده قشنگ خیلی  

شیم حاضر رفتیم کردیم چک دیگه یبار چیو همه اینکه بعد بود چهارنیم ساعت  

بود اومده رامتینم اومدن به کردن شروع دانشگاه های بچه پنج  

واقعی معنی به مخخخخ رو موجود یه آخه بود کرده دعوت اینو کی موندم من  

بود جوری یه سامیار امروز  

بزرگ سورپرایز یه داشت بستگی ترنم امروز رفتار به که داشتم تصمیماتی که منم  

اومد گوشیم اس صدای  

بود ترنم  

 

؟ خوبی آتردین سالم  

باشه حواست رستورانیم دیگه دیقه بیس تا ما  

 مرسی

 

بود کلی خودش بود داده اس من به که همین لبم رو میاورد لبخند سادش اس ام اس یه  

خوبم گل خانوم مرسی: دادم جواب  

هست حواسم چشم  

 منتظریم

نداد جوابی  

لبم رو اومد لبخند سورپرایزم به فکر با  



سن روی رفتیم سامیارم و آرسام خودمو دادم خبر همه به پایین رفتم  

بود آماده همچی  

بودیم رسیدنشون منتظر  

 

 رها

 میدن گوش مگه نمیخوام چیزی میگم هی دادن قرار عنایت مورد منو دهن امروز دادنا گیر هم اینا هوف

کنه بخیر خدا میکنن خرج همش شدن مهربونم یهو مزونیم اون مزون این بند ی حاال تا ظهر از  

فشم بریم دادن گیر االنم  

بودن جمع تو نه االن میخواد تنهایی دلم ولی نیستم خسته  

کرده تر کم نداشتمو نفس به اعتماد نیست عاشقم سامیار اینکه انگار  

میکردم فکر عشق این ی آینده به و شیشه به بودم داده تکیه سرمو ماشین تو  

طرفم یه عشق ی آینده به  

رسیدیم: ترنم  

خو میرفتیم اوال همون اومدی دور چقدر تری:من  

نداره حرف غذاش جا این دیه نده گیر رها:مهرسا  

اطراف  این نیس هیچکی چرا:  من  

دیگه بریم بیا میزنی زر چقدر رها اه:تری  

بریم خو باش:من  

بود شمع از پر اطرافش که بود رز های گلبرگ پر که بود راه یه در دم بود قشنگی رستوران  

میکردم نگاه تعجب با داشتم  

........چ اینجا ها بچه:من   

کوشن اینا وا  

بود ترنم اومد گوشیم اس صدای که میکردم نگاه و اونور اینور تعجب با جوری همون داشتم  



بیا   راهو همون رها  

 

بیار خودت با کن جمع هستم گلدونا تو که هایی گل اون راستی  

بیا گلبرگارو راه درنریا خانوم اسکل  » 

 عدیب قرمز روز گل گلدون اولین دادم ادامه و راه بود گرفته خندم کارشون از دارن ای نقشه چه اینا باز

......مشکی  

 تاریک شدم سالن وارد و زدم کنار اونارو بود آویزون سقف از قلبی ریسه کلی کردم باز و رستوران در

......بود   

شد روشن سن یهو که  

بود شده نعلبکی اندازه چشام میدیدم که چیزی از  

بودن سن ی باال آتردین و آرسام سامیارو  

شد شروع آهنگ و بیرون اومد بخار سن کنار دستگاهای از  

نیس هیچکی چشمای تو که داره آرامشی چشات: سامیار  

نیست هیچکی جای من بجز قلبت توی که میدونم  

غم از میکنه دورم که داره آرامشی چشات  

کم کم میشم عاشق دارم میگه بهم احساسی یه  

« اومدن کنارم هم مهرسا و ترنم هیجان از دهنم تو میومد داشت قلبم » 

بخشیدی خوشبختی بهم آرومت چشمای با تو: آرسام  

میدی منم یاد داری و خوبی و خوبی خودت  

دادی ونتک دست من واسه که بودم تو رویای تو دادی نشون و عشق بهم شیرینی لبخند با تو:  آتردین  

رویاهام کل تو باشی میخوام خوبی تو بس از: تاشون سه  

تو با بگیرم جون تا  

......فرداهام امید باشی   



( آرامش_ صفوی بهنام ) 

بود عالی واقعا بود شده جمع اشک چشمام تو  

بودن همه کردم نگاه و اطرافم برگشتم جیغ و دست صدای با  

 ومخان مبارک تولدت:گفت و چشمام تو زد زل خنده ته با سامیار و شد روشن سن اطراف های فشفشه

 هنرمند

 عشق و قدردانی با تولدمه امروز نبود یادم اصال دهنم جلو گذاشتم و باال آوردم و دستام خنده و ناباوری با

باال رفت دستا صدای و زد لبخند که کردم نگاش  

میده تحویلش خنده بز مثه دید هرکولو این تا زهرماره برج مثه صبح از واال بیا: ترنم  

که نداریم شانس:مهرسا  

 غرغرو ی عجوبه دوتا این سر زیر جشن این تمام میدونستم بودم کرده اذیت و خواهرام چقدر من

 مهربونه

کردم بغلشون خنده با  

ممنون دارم دوستتون خیلی ها بچه:من  

کردیم کمکشون هم ما سفید چشم: بردیا  

کشید و دستم مهرسا که کنم بغلش خواستم  

کن عوض لباساتو بریم تولدته خبرت: مهرسا  

کردم سالم نفر هزار به کنیم عوض لباس خواستیم می که اتاقی به برسیم تا  

 ربع سه تینشآس که تیره ای پسته مغز کت با تیره لی شلوار که پوشیدم و بودیم خریده که لباسایی همون

زیر از تاپ یه با بود  

هلووووووو:اومد تری صدای که کردم آرایشمم هام شونه رو ریختم و دادم حالت دست با یکم موهامو  

جیگر نخورنت:مهرسا  

خفه:من  

بودم خوشی غرق توجهش با دیدنش با بود شده خوب حالم انگار  

باال رفت دستا صدای بازم اومدنمون پایین با  



کرد بغلم اومد رهام  

مبارک تولدت چلم و خل خواهر:  رهام  

گفتن تبریک این با سرت بر خاک:من  

میاوردیاااا در و من زندایی پدر داشتی پیش ساعت هشت رها:  بردیا  

میزدم عر داشتم االن من خخخ:من  

مینشست عاشقم دل به بدجور مهربونیاش میکرد نگام لبخند با که افتاد سامیار به نگاهم  

بخونین؟ برامون دور یه میدین افتخار خانوم رها: طاها  

دیگه مهربونه دلمون کنیم چه:من  

شد جلب بهم همه توجه که سن باالی رفتم  

کرد انتخاب و آهنگ دلم  

 

دارم دوست بگم میخوام وقته خیلی  

دارم دوست بگم دارم دوست بگم  

دارم تورو من که بخون من چشمای تو از  

میارم کم تو بی دارم تورو فقط  

دستات میلرزه داره نبینم چشمات تو و اشک و غم نبینم  

دارم دوست ببین نفسهات توی و ترس نبینم  

تنهام خودم با تو مثل منم  

دنیام تموم از خسته منم  

هام شب همه میگذره سخت منم  

دارم دوست ببین  

دارم دوست ببین  

« خوندم ماحساس تمام با و بستم و چشمام نداشتم نگاهشو تاب زدم زل میکرد نگام دقت با که سامیار به  » 



 لد غمات از بگی میشم آروم میخندی دنیا این دردای به من با میبندی و چشمات که وقتی دارم دوست

......... دارم دوست بگیم بهم بیا کندی  

دارم دوست_بخش جهان بابک   

رفت باال دستا صدای ریخت چشمام از اشک قطره یه  

بخون شاد یکم بابا افتادم متعددم های عشقی شکست یاد:طاها  

این؟ پایه: گفتم مری و تری به رو خنده با  

 شدید

 

 سامیار

لرزید دلم ته چیزی یه شنیدم صداشو وقتی  

بود عاشق دختر این  

بود معلوم چشماش از  

توجهیام بی یا بداخالقیام عاشق بود شده چی عاشق  

نمیشه شم دور ازش میام دفعه هر بیاد بدم ازش که میام دفعه هر  

بدم خودم به فرصت یه میخواد دلم ولی......  ولی نمیشم رها عاشق بودم سحر عاشق که جوری من  

بکنم نمیخوام دوباره و کردم سحر با رابطم تو که و خریتام ولی  

؟ داره الاشک بیایم هم تا ماسه: گفتم رها به رو کرد گل شیطنتم باال بیاین گفت ترنم و مهرسا به رها  

بیاین نه: گفت تعجب با هم رها  

 

من تابم بی که توئه واسه کن باور: من  

من بیخوابم چشمات واسه کن باور  

من میبالم داشتنت به که کن باور: رها  

باورکن.......  کن باور  



نفسی عمرمی جونمی:مهرسا  

کسی بی این تو نزار تنهام و بمون  

چشماتم عاشق میدونی دونم می:آرسام  

نگاتم غرق بدجوری کن باور  

دیوونم عشقت از:  ترنم  

میدونم قدرتو  

میمونم تو پیش  

میخونم رو حست  

ممنونم خدا از پیشمی اینکه از: آتردین  

میمونم تو پیش من عشق باورکن ..... 

« کن باور_ جهانبخش بابک » 

نداشتیم گفتنشو جرأت که چیزی بگیم چیزی یه میخواستیم انگارهرکدوممون  

پایین اومدیم سن از  

وسط ریختن تاشون سه نرسیده پایین آهنگ یه زدن به کرد شروع ارکستر  

شدم رها رقص محو  

بود لبش رو که لبخندی محو  

خندونش نگاه محو  

اشتباه به میشم عاشقت کم کم دارم شاید رها  

چی؟ سحر پس میگفت درونم از صدا یه  

نمک شکستم قلب وارد نفرو یه نمیتونم هنوزم عاشقشم هنوزم من ولی کرد خیانت سحر اینکه با  

کنم ترمیم و قلبم تا کن کمکم کن کمکم رها  

بود؟نبود؟ خودخواهی  

نداره وجود عشقی من دل تو ولی دیدم سرتق دختر این چشمای از امروز و عشق من  



نمیدونم آخرشو که میشم مسیری یه وارد دارم عشق بدون من  

بود مشغول واقعا فکرم پووووووووووووووف  

نباشه عشقیم که زمانی حال به وای شد چی اخرش بودم سحر عاشق من  

 

 مهرسا

کنه ولم ارسامم اگه بودم شده وحشتناکی ترس دچار بارتوزندگیم اولین برایه  

افتادم یاددیشب  

 من اخدای اتفاق ازاون نشده دوسالم هنوز میشم عاشق دوباره دارم شدم خسته نمیخوام زندگیو این دیگه

 دیونم قاتفا کوچکترین هیچیوندارم تحمل دیه داره فرق باهمه من وضعیت تومیدونی عاشقشم نمیخوام

 و ماشین نمبز حرف باکسی داشتم نیاز میریخت اراده بی همینجوری اشکام فرمون رو سرموگذاشتم میکنه

پارسا اتاق رفتم خونه رفتم  کردم پارک  

میکرد نگام پارسابابهت  

مهرسا چیشده:پارسا  

میشم دیونه دارم خسته پارسا شدم خسته:من  

کن تعریف درست باش اروم باشه باشه:پارسا  

میترسم کنن ولم دوباره که ازاین میترسم شکستن دوباره از پارسا میترسم:من  

شدی؟ مهرساعاشق:پارسا  

اره اما گذاشت عشق اسمشو نمیشه:من  

رشدکنه چرانمیزاری خب:پارسا  

بزارم جوری چه نمیبینی؟؟؟ اخه جوری چه:من  

بود تواتاق سکوت ای چندلحظه میکردم حس روخودم پارسا نگاه  

 توهنوز اشهب مهرساحواست بهت ایلیاگفتم عاشق شدی عاشق گفتی امدی موقعی همچین پیش دوسال:پارسا

 دیه دیچشی و زندگی توسردوگرم بابقیه داری توفرق رشدکنه بزار بهت میگم دارم امااالن برات زوده

جلو بافکرمیری حاالمیدونم داری توتجربه ندارم نگرانی  



 این ترسمامامی میبینم دیه نیسم کورعاشق بچه دختره االن من میگی راست میترسم پارساچیکارکنم:من

کنم بازاشتباه باچشم دفعه  

یتونیم دارم امااطمینان نیستم دارم پرواز امشب من بده فرصت خودت به مهرسا نمیکنی اشتباه:پارسا  

وجودتو بدون نمیتونم االن من نمیرفتی پارساکاش:من  

 ونافرقا میدونی باشه رهاهم ترنم به بایدحواست تواالن میتونی تو که معلومه مهرساچیمیگی عع:پارسا

 داری ونارما نیسی خودت توفقط باشه حواست مهرسا ببینن لطمه نبایدبزاری احساسین باتوخیلی دارن

رفتی خط تاته تو چون  

حواسم.. بایدباشه حواسم میپیچید توسرم پارسا های حرف  

مهرساکجایی هوی:تری  

جام همین هاهیچی:من  

کنیم رواعالم کادوها پاشوبریم:تری  

چندچندم نی معلوم باحسم که خودم طرف ازیه بودم جفتشون نگران شدت حاالبه سن سمت رفتیم باتری  

... 

کردن اعالم یکی کادوهارویکی  

 براش اهمپارس و سرویس بودکادومن پیرهن همون کادوترنم بود روخریده سفید  سانتافه براش رها بابای

بود عطرفرستاده یه  .... 

 اطرافشم واضح رها تصویر میخونه گیتار با شمال تو رها که روزیه نقاشیه تابلو رها به سامیار کادوی

تار ولی هستن بقیه عکس تو  

 الح خوش همینطور هم ترنم دل ازته میخندید فهمید میشد روراحت عشق ازتوچشماش کردم رهانگاه به

خیلی شیرینه خیلی میکنن حس دارن که چیزی عاشقن من خواهرای نگران جوراییم امایه بودم  

 

 رساما  بودن خوش میزدن ترقه رستوران اطراف دورو دختراهرکس رفتیم کادوهابیرون بعدازبازکردن

 حس یک به  داریم ببین هی بود باغرورایستاده همیشه مثل بود توجیبش دستاش بود ایستاده کنارم

 ....پیدامیکنیم

 

 ترنم



میومد هاهم بچه ترقه صدای بودم خودم وهوای توحال  

 یه که کنه چیکارت خدابگم اه نمیشدم اینجوری منم که نبودی ازاول کاش شدی فکرمن تمام اتردین هی

بود ترازهرسالم متفاوت امسال سوری چهارشنبه حداقل کاش توفکرنکرد به نمیشه لحظه  

 کردم ولانقدره لحظه اون امد زیرپام از ترقه ترکیدن صدای بیام خودم تابه پامه زیر چیزی کردم احساس

 رمواوردمس میکردم حس خودمم تندتندقلبمو صدای توبغلش پریدم بود اتردین بود بغلم که کسیم تنها

بردارم چشم نگاه اون از چشما ازاون باالنمیتونستم  

میکرد نگاهم حالتی یه با االن که سبزش چشمای به زدم زل  

  بگم ستمنمیتون هیچی  که میرفت تند انقدر رستوران پشت رفتیم  امدم خودم به دستم شدن باکشیده

 تند تند مقلب میکردم نگاش تعجب با نمیداد کاری هیچ فرمان مغزم درخت به چسبودتم کشید یهودستمو

 میزد

بود دورکمرم اتردین دستای  

 دستام اخوداگاهن بگم نمیتونستم چیزی بود رولبام نگاهش سرشواوردجلو میزد آتیشم پهلوم رو دستاش جای

دورگردنش رف  

......جلو بردم صورتمو بود نیاز من حرکت یه به فقط  

 ماس وجودم تمام میکردم احساس بود شده متوقف دنیا همه اتردین بودمو من نبود مهم برام دیگه هیچی

میزد صدا و اتردین  .... 

عقب کشیدم سرمو میاد بند داره نفسم کردم احساس که بودیم حالت اون تو چنددقیقه نمیدونم  

شکست و سکوت  اتردین اروم صدای بودیم بهم خیره فقط بود قفل جفتمونم زبون انگار  

دختر کردی دیونم ترنم:اتردین  

قلبم حتی وایساد چی همه  

میکنم خواهش بگو چیزی یه ترنم:اتردین  

تو به عشقم به میخواستم که چیزی به رسیدم من بگم میتونستم چی  

کردم بغلش وجودم تمام با و توبغلش رفتم فقط نداشتم براگفتن چیزی  

...آتردین دارم دوست:من  

شنیدم عمیقشو نفس صدای  



عاشق مردبودم این عاشق من میکردم روکمرموحس دستش حرکت  

 

 رها

نزدیکش رفتم سامیار کادو به افتاد چشمم کنم تجدید آرایشمو دور یه تا داخل رفتم  

اصال باشه هنری کارای اهل نمیکردم فک  

بود شده زندگیم پسر این تابلو رو کشیدم و دستم  

نفسام دلیل بود شده  

باشه عاشقم سامیارم تولدم روز تو دارم آرزو یه فقط خدایا  

بابا کادوی از تر عزیز حتی بود عزیز خیلی برام تابلو این  

بود داده بهم عشقم که بود چیزی اولین این  

میخوندن و بودن کرده درست آتیش گوشه یه ها بچه بیرون اومدم آسوده خیال با اینا به فکر با  

میزدن ترقه سریا یه  

بازی برف هم سریا یه  

بود وایساده دیوار کنار که گشتم آرامشم منبع دنبال چشام با  

بود زده زل زمین به اخم با بود فکر تو بدجوری  

شدن فعال کرمام   

.....یهو و کردم درست برف گوله یه جلو رفتم آروم  

صورتش تو خورد که کردم پرت  

باشن کرده وصل بهش ولت۱۱4 برق انگار خورد تکون همچین  

زیرخنده ... زدم گرفتمو و دلم بگیرم خودمو جلو نتونستم  

شدم خفه چشماش به نگاه با  

علی یا  

اژدها خشم  



شنیدم صداشو که رفتم در و دادم ترجیح قرار بر فرارو  

کشتمت بگیرمت رهااااا:سامیار  

لبم رو میاورد خنده حرفشم همین  

میدوییدم فقط میرم دارم کجا نمیدونستم اصن  

وایسادم نمیشنیدم پشت از صدایی بود تاریک تاریک اطرافم  

بودم زده زل اطرافم به ترس با  

شد حلقه کمرم دور پشت از گرمش دستای یه یهو که  

هیییییییع:من  

منم هیییییس:اومد گوشم کنار از سامیار صدای  

بود کرده بد و حالم نفساش گرمای  

میزد تندتند قلبم  

کنی ولم میشه:من  

نمیشه نچ:گفت میزد موج صداش تو که شیطنتی با  

داد فشارم بغلش تو بیشتر و  

بکن منم عاشق قلب این فکر بابا  

رهاااا؟: گفت گوشم کنار و کشید عمیق نفس یه  

نکن صدا اینجوری لعنتی  

هوم؟:من  

میزد برق عسلیش چشمای شب تو چشام به زد زل گردوند برم  

درخت به خوردم که رفتم عقب اونقدر عقب برم منم شد باعث که جلو اومد آروم  

چشماش به بودم زده زل  

بودن دنیام که چشمایی  

کردم حس کمرم رو و برف سردیه یهو که بود داغ داغ بدنم باال میره داره کتم زیر تاپ کردم حس  



تگرف لحظه یه نفسم و اومد باال بود چسبیده درخت ی تنه به که کمرم سردیش از بود بدی شک  

.......یهو که بستم و چشمام   

کردم حس لبام رو چیزیرو داغی  

بکنم نمیتونستم کاری هیچ بودم کرده هنگ میبوسیدم حرارت با و خشن سامیار  

بود شده گرم بدنم  

شد جدا لبام از لباش که عقب دادم هولش دستام با اومدم خودم به  

کردم نگاش اشکیم چشمای با  

کرد پاک اشکمو گونم رو گذاشت و باال آورد دستشو که ریخت گونم رو چشمام از قطره یه  

رها چرا گریه:سامیار  

دارم دوست من...  من... رها......  رها  

شد نمی باورم هیجان از وایساد قلبم  

داشت دوست و من بودم عاشقش من که سامیاری  

بود لبام با نگاهش  

داشتم رو دنیا حس بهترین جلو اومد  

بود من مرد سامیار  

کردم همراهی باهاش موهاشو تو بردم فرو دستامو  

بستم و چشمام بود چسبیده هم به هامون پیشونی کشیدم عقب آوردیم کم نفس  

قتم......عاش ن....م: گفتم میزدم نفس نفس که حالی در  

 

 مهرسا

وا زد دوتاکجاغیبشون این پس  

میگردی؟ کی دنبال:ارسام  

....سرموبرگردوندم   



بابقیه داری ؟چرافرق اعتمادکنم بهت میتونستم من  

 

ورها ترنم دنبال:من  

میومد کنارم هم ارسام نبود هیچکس رستوران کنار باغ رفتم  

رومخمی؟ خیلی میدونی:ارسام  

من نه ازتوعه مشکل:من  

پرویی؟ خیلی میدونی:ارسام  

ایم پرورده دست گفتم صددفعه:من  

مغروری؟ خیلی میدونی:ارسام  

دربرارشماهیچم من میکنین شرمنده:من  

 ایستاد

متره؟ سه زبونت میدونی:ارسام  

میگی که هستی نفری تواولین نه:من  

توبغلش شدم پرت سمتش شدم کشیده گرفت دستمو مچ کردم احساس میرفتم راه جلوجلو  

کردی؟ دیونه اینامنو باهمه میدونی:ارسام  

 ولی روشم بهرو ترسام با تامبادا کلمه یه حتی بگم ازش تاحاالحتی ؛نخواستم عاشقتم واقعا من میفهمم تازه

میفهمم پرشده وجودم همه حاالکه   

گرفت چونمو  

بود توچشماش نگرانی  

طرفس؟ یه نگو مهرسا:ارسام  

.....انگارمنتظربود اوردجلو صورتش اونم جلو صورتموبردم  

بود مژه آااا:من  

دنبالم افتاد  فرارکردم زیردستش از شدم ؛خم  عقب اوردم سرمو  



نیسی رمانتیک ذره یه بقیه برعکس حتی که توسرت خاک مهرسا:ارسام  

هس که همین:من  

میکنم حالیت االن ولی همینم عاشق منم:ارسام  

بدو ارسام بدو من  

باال رفتم درخت از بودسریع پام کتونی همیشه مثل چون بود همین تنهاراه  

 حال دارن اونام صددرصد یادبگیر دوستات ازاون ذره یه االن خطرناکه خدا به ای مهرسادیونه:ارسام

 میکنن

چیه میکنن حال بیشور: من  

توسرش کردم پرت برداشتم کاج یه  

رومیشکشت باغ سکوت هامون خنده صدای  

نگرفتم جوابمو من مهرسا:ارسام  

میخوای جواب درخت حتماباالی:من  

سریع تند زود میخوام جوابمو من چه من به تقصیرخودته اره:ارسام  

......ولی هسی  هم هردختری ارزو و هستی خوبی پسرخیلی واقعا تو ارسام ببین:من  

هان؟؟؟؟ مهرسا چی ولی:ارسام  

؟؟؟؟ فهمیدی  هردختری سراغ بری میکنی غلط ولی:من  

جاروبرداش همه خندش صدای یهویی کردم نگاش  

فهمیدن همه تر اروم بابا ارسام:من  

بیاپایین توهم داره ربط خودمم به خودمه عشق بزاربفهمن:ارسام  

 زیرپام دستش هی توبغلش شدم پرت کشیدتم یهو که پایین میومدم درخت از داشتم کاراش ازاین گرفته خندم

زیرکمرم یکیش بود  

ای دیوونه:من  

تویی که اون:ارسام  



پروبود هنوزم اینا باهمه دادم تکون سرم  

ودب برگشته نداشتم بود وقت خیلی که ارامشی انگار  خوب خیلی داشتم خوشی احساس توبغلش  

میکردم حس و نگاش  روموهام هاش وبعضی نشسته صورتم رو برف های دونه  

برداشت برفو های دونه کشید روصورتم دستشو  

بهمون میکنن شک االن دیه خوبریم:ارسام  

 فرق رامب ارسام که بااین بود سختم هنوز ببوستم بزارم نمیتونم  االن فهمید خودش که بودم حال خوش

....داشتم ترسو ولی بود جدید عشق یه داشت   

منو زمین بزاری کنی ولم حاال میشه:من  

میری خیرهمینجوری نه:گف کامالجدی کردباقیافه نوچی یه ارسام  

باوو زمین بزار میکنی رودل  چی دیه:من  

....که نیس زبون خودم جان به:ارسام   

برگشتیم رستوران به باهم  پایین گذاشتم  

 

 ترنم

داشتم دنیارو حس بهترین آتردین بغل تو  

کنم عوضش هیچی با نبودم حاضر که حسی  

ودب ساخته برام و عمرم سوریه چهارشنبه بهترین گوشم کنار عاشقانش های زمزمه نفساش گرمای  

گرفت هامو بازو و کرد باز کمرم دور از دستاشو که خوردم تکونی بغلش تو میشد دیر داشت  

زیاد خیلی دارم دوست خیلی ترنم: گفت وار زمزمه و عاشقم چشمای تو زد زل  

آقایی دالم دوست خعلی منم: گفتم شیطونی لبخند با  

چرخوندم و کرد بغلم هیجان با یهو کرد نگام تعجب با اول  

 با الح همون تو خندیدم بلند و کردم حلقه گردنش دور و دستام نیفتادن ترس از که بود یهویی انقدر

ترنمم من بشم گفتنت آقایی فدای: گفت حال سر صدای  



 درونت به باهم و امنیت حس آرامش حس  بود شده اضافه اسمم آخر به که مالکیتی میم بود شیرین چقدر

میکرد تزریق  

بابا رفت گیج سرم بسه آتردین:من  

افتاد راه و گرفت دستامو کردم نگاش لبخند با زمین گذاشتم آروم  

 

 ربع یه رودخونس یه تر اونور یکم خانومی:گفت گوشم دم و کرد ول و دستم که بودیم ها بچه نزدیک

شد دور ازم و زد چشمکی برات دارم سورپرایز یه بیایااااا اونجا بیا دیگه  

بود عمرم روز بهترین امسالم سوری شنبه چهار رسیدم خواستم به زود انقدر شد نمی باورم  

 

میخندیدن و میزدن حرف باهم بودن آتیش کنار مهرسا و رها  

سمتشون رفتم  

سالم علیک:من  

سرم ریختن جفتشون  

بودی؟ کجا بیشور:رها  

؟ کردین دیر انقدر چرا:مهرسا  

بودم آقامون با:من  

آقاتون بشه بعد بگذره دیقه ده یه بزار اووووووووق:رها و مهرسا  

خواهر؟ ای باختی دل کی تو بودیم تابلو رها و من ندیده خیر مهرسای:من  

اصن شد جوری چه نفهمیدم شد یهو:مهرسا  

بعله بعله:رها  

درد درد:مهرسا  

شدیم شاد چه یهو آقا: ترنم  

خخخ آره:مهرسا  



میکرد دق داشت پیش ساعت سه تا که رها: من  

نبود خودم دست کنم چیکار خو:رها  

پاشدن هم دخترا که پاشدم شد دیقه ده  

؟ کجا شما: من  

جنابالی سرقبر:مهرسا  

بیشووووور:من  

بریم گفتن تامون سه به جان منگل:رها  

آهااااان:من  

خونه رود سمت رفتیم  

میمردم هیجان از داشتم بودم جوری یه  

 

 رها

بادخترا رفتیم درختا پشت  

Wowwww 

باشه شده خوشگل انقدر اینجا شد نمی باورم  

 ی نهت تا شیش اطرافم بود روشن آتیش وسط بود کوچولو چراغای از پر مجنون بید درختای الی البه

 درخت

میداد آرامش آدم به صداش بود کنارمون رودخونه  

سمتمون اومدن پسرا  

سلیقههه بابا: ترنم  

گاد مای او:من  

چطوره؟:آرسام  

عالی:مهرسا  



بگیر یاد:وگفتم سامیار بازوی به کوبیدم دست با که زد عاشق لبخند یه آرسام  

 ادش میکرد وادار منم که داشت شیطنت و شادی برق چشماش میخندید میشد خوجل چه خندید سامیارم

 باشم

دیگه پاشین: آتردین  

کنیم چیکار پاشیم: ترنم  

ترقه: آتردین  

جون آخ: ترنم  

برداشتند یدونه کدوم هر پسرا بود ها تنه کنار سوتیا ترقه این از تا سه  

تا سه چرا میاوردین تا شیش خو:من  

میزنیم دوتا دوتا: گفت کشید دستمو سامیار  

دیگه میاوردین تا شیش طلبا فرصت:مهرسا  

بهتره اینجوری: گفت و مهرسا کمر دور کرد حلقه دستشو آرسام  

خندیدم هممون که کرد نگاش جوری یه مهرسا  

بود آتردین بغل تو ترنم  

 کرد روشن ور ترقه اونم گذاشتم بود ترقه که دستش رو دستمو خودش سمت کشید و گرفت دستمو سامیار

کمرم پشت گذاشت دستشو و  

بودم غرق چشماش تو  

بود دنیام ی همه که مردی چشمای تو  

آسمون به دوختم نگاهمو و اومدم خودم به ترقه صدای با  

بود قشنگ چقدر  

داد آرزو نبال یدونه پاش کنار از سامیار  

بودم اینا عاشق آخی  

برداشتند هم ها بچه  



نشم جدا سامیار از عمرم آخر تا کردم آرزو دلم ته از و بستم و چشمام گرفتم دستشو کردیم روشنش باهم  

کردم باز و چشمام لبخند با  

زد چشمکی بهم سامیار  

3.......۱........1:سامیار . 

کردیم ول بالنو هم با  

شدیم خیره بالن شدن دور به و کرد بغلم اونم سامیار ی سینه رو گذاشتم سرمو  

 

 مهرسا

 لحظه وامنمیخ دیه هاباشه لحظه این همیشه کاش میکردم بودنگاه حرکت درحال باالسرمون که بالنمون به

تکرارشه تلخ ها  

؟ مری:ارسام  

مری جااان؟؟:من ! 

نفسم جونم بگی توباید االن دیه اره:ارسام  

گرف خندش خودشم که کردم نگاش یه  

بریم  عجقم. خورد بهم خودمم حال:ارسام  

ارسام اه:من  

دیه بریم باوو کردم شوخی:ارسام  

وایسادیم سرجامون رهام باصدای  

دیه؟؟ گذشت خوش:رهام  

واال چرابدبگذره:طاها  

فتنگ خودمون به اصالپسراقبلش چیومیدونیم ماهمه نمیخواد اقا:بردیاگف که بده امدتوضیح ترنم  

اتردین به بود زده زل نعلبکی اندازه چشمای با  هم میکردترنم سامیارنگاه به رهابابهت  

شام حاالبریم خوب چه خب:من  



افتادیم راه رستوران سمت هابه بابچه  

مهرسا:رها  

 شمامجلوچ دوباره شب اون صحنه چیکارمیکنه اینجا شراره  اینجاچیکارمیکنه این نه باال سرمواوردم

بست نقش   

 تدس روبه نگاهش  باشه چقدرپست میتونه ادم یه... دردام  همه باعث چیمو همه زندگیموگرف  ادم این

 زد ریشه وجودم توهمه ترس لحظه یه ارسام چشای زدبه زل  بود ارسام تودست بودکه من زده یخ های

نمیزارم دیگه نه  

تاحاال ازکی کجایین ععع:ایلیا  

وارسام من رودست شده میخ نگاش  

 این تر ریعس  میخواست دلم بود بسته نقش روصورتش اخم کردم نگاش داد دستم به فشارکوچیکی ارسام

کنم ترک فضارو  

 وادهخان نمیخواستم ارسام دست از دراوردم دستمو رستوران نزدیک شام بیایم ایناامد بابام صدای که

 ودشبردیاخ ماشینشودادبه رهاهم رفت بااتردین ترنم خوردیم کنارهم باخنده شام فعالبفهمن هاچیزی

بودم نیورده ماشین ازاول منم باسامیارامد  

کردی کجاپارک دیه خوبریم:من  

ندارم ماشین که خومن:ارسام  

ندارم؟؟؟ چی یعنی:من  

خونس یعنی:ارسام  

بودن رفته همه چهارتاشد چشام  

بودیم مونده مادوتافقط  

خونه بریم باچی االن کل عقل اخه نه میکنی شوخی ارسام:من  

تو باماشین:ارسام  

نیوردم ماشین من دیدی توکه ماشین کدوم گفتی شد خوب عزیزم:من  

میریم یازده باخط خوحله جدی ععع:ارسام  

نبود اطراف این هم ماشین چون پیاده افتادیم راه باارسام ارسام هی  



 پدرمون یومدیمم بودسرپایینی پاش کتونی هم ارسام وقتاس براهمین کتونی خدایی میرفتیم ـپیاده داشتیم

بپرباال: دوالشد وایساد من جلو ارسام یهو پایین میومدیم داشتیم درنمیومد  

پرویی خیلی بود گرفته خندم  

سوارمیشمااا ببین:من  

پایین کنم پرتت جلوتر دوقدم میخوام همینوگفتم خومنم:ارسام  

بیشوری خیلی:من  

دورگردن دستشوانداخت سریع که ردشدم ازکنارش  

تاپایین رفتیم باهم  

بریم بیاپیاده ماشین بیخیال مهرسامیگم:ارسام  

بریم پایم که من:من  

تارسیدیم خوندیم وپرت چرت کلی  افتادیم راه خونه سمت دوتایی  

 یه مگفت منم دیرامدم چراانقدر که امدن غره چشم کلی بماندرسیدم رف خودشم و رسوندخونه منو ارسام

امدیم دورزدیم  

امد گوشیم اسمس صدای که برداشتم خمیردندون مسواک کردم لباساموعوض اتاقم رفتم  

خوش شب رسیدم:ارسام  

خوابیدم سریع داشتیم دانشگاه فرداهم زدم مسواک سریع  نداشتم دادن جواب حس دیه  

 

 ترنم

مدا گرف ابمیوه تا شیش رف اتردین  که بیرون امدیم جنازه عین  داشتیم چهارکالس نزدیکای تا  

نظرتون؟ به بیرون بریم:سامیار  

بگم بهتون میخواستم اتفاقاخودمم بیکارم که من:اتردین  

بریم اره:رها  

کنیم بزاریدماهماهنگ پس:تری  



مانمیارن رو به میدونن چیو همه تقریبا البته که بیرونم ایناگفتم مامان به  

بریم حاالکجا خب:رها  

هرجابگید نمیدونم:ارسام  

خریدامونونکردیم همه ماهنوز جایی پاساژی یه بریم:مری  

 ارسامم یممتروامد با امروز تایی سه کال ماکه بامتروبریم قرارشد بود  عید دیه چندروز بریم موافقم منم

برگردونه عسل داد ماشینشو   

 اقایون واگن نزدیک افتادیم جانبود داخل رفتیم سریع که منتظرقطاربودیم  خبربود چه ماشالله..گرفتیم بلیط

 حرصم راپس بعضی بد نگاه از بودیم اقایون واگن نزدیک چون اینور تاامدن سه بااون تامارودید اتردین 

امد گوشیم اسمس صدای یهو بود گرفته  

میکنم خطی پسروخط این صورت خودم وگرنه  تریاااا عقب میری:اتردین  

 رها سامیار لحظه همون که بود لبخندرولبم میشد غیرتی اینجوری که ازاین ولی دادم قورت دهنمو اب

میشنیدم و سامیار صدای رهابودم نزدیک چون  روصداکرد  

یاروخوردکنم این های دندون یا اونور میری:سامیار  

 ارسام صبیع نگاه که تروایسادم عقب ذره یه بود رولبش لبخند اونم البته بود شده من شبیه هم رها قیافه

 خود باتقری که  پایین اورد کرد مشت توموهاش کرد  دست بود روصورتش شدید اخمی میدیدم رومهرسا

خالفن باهم تایی سه کال نبینه و اونور که ماکرد سمت روشم اینورتر امد  فهمید مهرسا  

رسیدیم تقریبا که کردیم عوض دورخطمونو یه   

 و فشک رهاهم  کفش با وروسری بود،شال مونده بودم کرده خریدامو همه من  گرفتیم تاپاساژ تاکسی یه

مانتو مهرساهم بود نخریده کیف  

 توش یمامایاس سفیدباش که بودم روسری یه دنبال بود یاسی مانتوم بود روسری خدا شکر مغازه اولین

 ها سریرو به حواسم پرسید مانتومو رنگ اتردین  که داخل رفتیم نبود توویترینش باشه شده مخلوط

امدم خودم به اتردین باصدای بودکه  

کنید رولطف روسری اقااون:اتردین  

داشت توش یاسیم سفیدکه زمینه پس میخواستم بودکه همونی بازکرد و روسری پسره  

مرسی میبریم همینو:من  

بیرون امدیم نزاشت اتردین که کنم حساب امدم  



شدمیایم تموم کارمون جدابریم جدا هرکدوم میشه تلف وقتمون اینجوری میگم:رها  

بودیم کفش دنبال اتردین با کردیم خدافظی ازهم ایم همدیگه عالف اینجوری میگف راست  

 

 رها

افتاد رینویت داخل کفش و کیف به چشم میکردیم نگاه هارو مغازه ویترین جوری همین داشتیم سامیار با  

ویترین سمت رفتم ذوق با  ها بچه مثل  

اومد پسره یه صدای که میکردم نگاه بهشون داشتم  

- کرده ذوقیم چه جوووووووووون  

- بکن هم ما به نگاه یه اینارو میدیم بهت مجانی جیگر  

بودن شده جمع مغازه دم که کردم نگاه جوونی پسر چنتا به حرص با  

شد گرم دستام که بدم جوابشونو خواستم  

کرد نگاه بهشون اخم با گرفته دستامو سامیار  

خانومی اومده خوشت و کدوم:سامیار  

دادم نشونش کفشارو  

کن امتحان داخل بریم:سامیار  

کتونی کیف و اسپرت کفش کیفش با بلند پاشنه کفش جفت یه  

میاورد کفش و کیف اونور اینور از هی سامیار بود مونده وا دهنم ینی  

میبریم همرو:سامیار  

 این:گفت سرهپ که میز رو کوبید تومن دویست داد کفشارو و کیف پول که میکرد نگامون تعجب با پسره

؟ چیه برای  

پسره دهن تو کوبید مشت یه یهو سامیارم  

هیییییییع:من  

پیش الزمت هه:سامیار   



بیرون زدیم مغازه از و کشید دستمو  

میداد فشار بیشتر و دستم هی  

دستمممم شیکست خو میکردم نگاش جوری همین داشتم  

شد تموم طاقتم  

شیکستتتتت دستم سامیارررر:من  

بهم زد زل عصبانیت با سامیار  

 هر بری هاتن که نه بریم هم با وایمیستادی آدم مثل نریز بهم و اعصابم این از بیشتر رها ببین:سامیار

توجه؟؟؟؟؟ جلب هان بود چی نیتت. بگه میخواد چی هر بهت خری  

توجه جلب شد نمی باورم  

یکین با لحظه هر که پسر مشت یه کی توجه جلب  

ندادم ریختن ی اجازه ولی بود پر چشمام  

میان دارن ها بچه دیدم  

نشه معلوم خیسیش تا دادم فشار و چشمام پایین انداختم سرمو عقب کشیدم دستش از و دستم  

زدم مصنوعی لبخند  

خریدی؟:ترنم  

یکم سردردم بریم شده تموم کارتون اگه.  آره:من  

بریم آره:مهرسا  

رفتم تر جلو و کشیدم پس دستمو که بگیره دستمو خواست سامیار  

بود شکونده و دلم واقعا  

نبینم و سامیار تا اینور بودم کرده رومو بودیم قطار تو  

داره کارت سامیار رها:مهرسا  

پیشش برم میگفت ابرو و چشم با که سمتش برگشتم  

طرفش رفتم زوری لبخند یه با همین برای بفهمن ها بچه نمیخواستم  



کردم نگاش منتظر  

اصال بود خودت تقصیر بود شده خورد اعصابم گفتم چی نفهمیدم اصال من رها:سامیار  

اونور کردم رومو نکرد هم خواهی عذر یه هه  

رها:سامیار  

دخترا پیش رفتم نکردم توجه زدنش صدا به  

 و چشمام اهانگ سنگینی به توجه بی و مهرسا ی شونه به دادم تکیه سرمو نشستیم بود شده خالی صندلی

  بستم

 

  مهرسا

 زنهمی که لبخندایی چی همه متفاوته چی همه کنارم وقتی ارسام گذشت رفتن بابیرون چندروز این

عاشقشم بدجور دیه بگم میتونم کرد جذب منو چیش همه مهرساگفتناش  

خونشون کرد دعوت هممونو ارسام مامان تحویل سال دوربع ساعت امشب    

وبستم اب دوش سریع  

 مدنمیو خوشش نبود روشن های رنگ دنبال خودشم بودم حال خوش بود خریده برام ارسام که مانتویی

نبدندست بستم روسریمودورگردنم پوشیدم هم مشکیمو شلوارلی بود طالیی مشکی مانتوم براهمین  

 متاسفانه بودن اینا مامان منتظر بیررن کتونیاموپوشیدم  بیرون امدم وزدم عطرم بستم چرمم

ایران بیاد پارسانمیتونست  

عقبم منم کنارش مامانم خودش ماشین پشت  نشست بابا  بودن امده همه رسیدیم بود نه ساعت تقریبا  

 های مهدک باال رفتم سریع بودن نشسته هم ورها ترنم کردیم سالم باهمه امدیم که بودیم نفری مااخرین

بازشد یهودربامحکم که بازکردم مانتومو  

ارسام:من  

جونم:ارسام  

خریدیم باهم بودکه هایی لباس همون تنش باال اوردم سرمو کردم حس روخودم خیرشو نگاه  

دورکمرم اونم کردم حلقه دورگردنش دستامو میدادفقط همینو فرمان مغزم لحظه اون  

هستی مرسی که جزاین بگم نمیتونم هیچی مهرسا:ارسام  



نزار تنهام وقت هیچ دارم دوست خیلی ارسام:من  

ریمب حاالهم خب نمیکنم ول زندگیمو من چیزهافکرکنی این مورد دراین نمیاد خوشم هیچ مهرسا:ارسام  

 بیایم ردک صدامون خاله که  نشستم تری رها کنار شد جفتمون بابانصیب ها غره ازچشم که امدیم باارسام

 شام

توحیاط جوونا رفتیم بود تحویل سال دیه دوساعت کردیم جمع خوردیم شاموکنارهم  

امد ارسام  

میخورین چیزی:ارسام  

ترکیدیم دیه مرسی نه:رها  

من رو روبه نشست ارسام  

؟ گرفتین چی عیدی خب:من  

میزدن سوت میکردن نگاه درودیوار که درحالی تاشون سه کردم نگاشون  

اره؟؟ چپ علی ننه کوچه:رها  

بودبابا کادوکجا دقیقا:سامیار  

عیدی عیدبدون اصال چی دیگه:تری  

کادو یه خودش مارسیدین به که همین:بودگف نشسته ریلکس ارسام  

این پروییه  روهواگرف که سمتش کردم پرت برداشتم سیب یه  

کردیم ایناروانتخاب بودیم بدسلیقه چقدرم:من  

؟ اینجوریه:ارسام  

دقیقا:من  

رو کادوها بدین پس باشه:ارسام  

میکشیم نفسی ماهم بردارید خودتونو خودتون: رها  

داخل سریع رفتیم بود موند  دقیقه ده فقط که گذشت ماها کل باکل هم دوساعت این  

نشست کنارم ارسام  



پیچید خونه تو سال تحویل دعای  

واالبصار   القلوب یامقلب    

 چشاموبستم

 سالمتی  امکنارارس خودم  خوشبختی  اتردین درکنار ترنم خوشبختی سامیار درکنار رها خوشبختی خدایا

 همه

 

 مهرسا

.....اغازسال.. افنجار بمب و..... ساعت تیک تیک صدای  

کردیم روبوسی باهمدیگه بلندشدیم همه بازکردم چشامو  

میام بیرون بریم یه بامهرسا  بدین اجازه اگه عموسامان:ارسام  

خندید یهوبابام که پایین انداختم سرمو جمع های زیرنگاه چیمیگی این  

زودبرمیگردینا ارسام شماها ازدست:بابا  

 ماشینشو مارسا  خوب اینومیدونستم ارسام به بابااعتمادداشت پوشیدم مانتومو رفتم گفت چشم یه ارسام

سوارشدم باال بود زده سقفشم دراورد  

بریم کجامیخوایم ارسام ای دیونه:من  

زودی به میفهمی خودت:بود جلو روبه نگاش ارسام  

 نکبادخ پرنمیزد هم پرنده توخیابونامیرف باسرعت هم ارسام کردم زیادش خودم کرد روشن مانیتور

بیرون اوردم سرموازپنجره... میداد حرکت جفتمون موهای پراکندمیبارید بارونم میومد  

هات باخنده میشم آروم چقدر: ارسام  

پات به پا تهش تا راهو این میام:  من  

زدنات حرف قربونه الهی: من فدات جونم جونمی همه تو: ارسام  

نداشت دوست رو تو میشه مگه: ارسام  

گذاشت تنها رو تو میشه مگه: من  

ساخت دیوونه ازم عشقت ببین شده بسته چشات به نفسام: ارسام  



من واسه ساختی دنیایی یه تو:من  

اصال نمیدیدم خوابم تو که:  ارسام  

دارم دوست رو ها لحظه این چقدر: من  

من به مجنون بگو بعد به این از:  ارسام  

زدم دوستامو قید تو واسه: ارسام بدم دست از رو تو نمیذارم: من  

اتفاق این از بهتر چی دیگه: من  

اومدم تو دنیای به من که: ارسام  

تو به مدیونم خوشو حاله این هم با باشیم میشه برم کن بس نگو) وارسام من  

تو به مجنونم آرامشم تویی باشم آروم بذار میشم آروم تو با  

تو به مدیونم خوشو حاله این هم با باشیم میشه برم کن بس نگو  

(تو به مجنونم آرامشم تویی باشم آروم بذار میشم آروم تو با  

پشتت منو میبینی برگردی جا هر مشکل غمو تمومه دیگه: من  

خوشگل منو هوای داری هم تو وقتی دشمنا همه چشم شه کور: ارسام  

داری آمارشو که خودت میشه تاریک تو بی دنیا: من  

عالی چی همه اینقد میشه مگه میشه حالیت منو درون از: ارسام  

دیوونه و شر تا دو: من  

میزونه حلو چی همه همین با: ارسام  

نمیدونه من قدر تو قدر کسی چون نمیبینی هیچوقت من مثله: من  

بشکنه گاهی دلت حتی که نمیخوام کمه تایمش زندگی این: ارسام  

بشنوه رو ما های خنده صدای دنیا کل که میکنم کاری یه: من  

بازم میمردم بار صد اگه: ارسام  

میشدم عاشق میبینم رو تو: من  

بیخودم خود از اینجوری حاال: من ببین احساس بی مغرور منه: ارسام  



تو با دارم خوشی حاله عجب: من تو با میشم خیس بارون زیر: ارسام  

آرامشت ی دیوونه منم: ارسام  

حرفاتو آروم تو میگی من به:  من  

 آروم ذارب میشم آروم تو توبا به مدیونم خوشو حاله این هم با باشیم میشه برم کن بس نگو:) وارسام من

(تو به مجنونم آرامشم تویی باشم  

دراوردم سرموازپنجره  

پسرمممم این دیونه من:دادزدم  

روپاش گذاشت دستموگرف میشنیدم ارسام های خنده صدای  

بود تهران بام رسیدیم  

مشدی پیاده باارسام  نبود هیچکس بودخیلی قشنگ خیلی بودم تاحاالنیمده که جایی یه رفتیم  

همینطور بودارساهم توجیبم دستام وایسادیم شهر روبه  میداد لباسامونوتکون میومد که بادی  

نمیکنم فراموش امشبو وقت هیچ:من  

کرد فراموش میشه مگه:ارسام  

خانومم مبارک عیدت: سمتم گرف دراورد جعبه یه ازتوداشتبورد ماشین سمت رف  

 بود قشنگ خیلی بود روش قلب شکل به زرشکی الماس بودکه انگشتری یه وای کردم بازش گرفتم ازش

 بیارم قتطا نتونستم بود ارسام اسم حلقش رو دستموبازکردم کف  کردم دستموبرعکس دستم انداختم 

بغلش پریدم  

عاشقتم ارسام:من  

همیشه قلبمی داخل بدونی  منه اسم    درنمیاری وقت اینوهیچ من اندازه به نه:ارسام  

کردم بغلش  

عاشقشم وجودم باتمام  

 

 

 ترنم



دادم اس بهش بود شده تنگ آتردین برای دلم بودیم آرسامینا خونه عید برای  

عشقم سالم:من  

داد جواب نکشید ثانیه دو به  

خوبی؟ خانومم سالم:آتردین  

خوبی؟ تو مرسی:من  

خوبم منم: آتردین  

بزنی؟ حرف میتونی خانومی  

میتونم آره:من  

بود آتردین خورد زنگ تلفنم  

آتردینم سالم:من  

خانومم سالم جااااان ای: آتردین  

بود شده تنگ برات دلم   

بود شده تنگ برات منم دل:من  

همیم پیش که عیدی اولین این خانومی:  آتردین  

؟ همیم پیش باز عیدم این بعد ینی.  آره:من  

باشم؟ تو بدون میتونم من مگه نفسم همیم پیش که معلومه: آتردین  

بتونی نبایدم: گفتم شیطنت با  

بعله بعله:آتردین  

شب برای شم حاضر برم تا کردم خدافظی که زدیم حرف یکم  

پوشیدم و خریدیم آتردین با که شالی با یاسیم مانتو  

میکردم تحویل و سال و بودم آتردین پیش که بود سالی اولین نگو که داشتم ذوق انقدر امسال  

 گفت وشمگ دم شیطنت با آتردین کنار از شدن رد موقع کردیم علیک سالم همه با عموینا خونه دم رسیدیم

چطوره؟ خانومم:  



چطوره؟ آقاییم خوووووب خووووووبه:من  

شد خوب االن بشم گفتنت آقایی فدای من: آتردین  

خانوم وروجک میگیرم رو تو حال من: گفت حرص با که خندیدم ریز ریز  

اینا مامان سمت رفتم و خندیدم تر بلند  

 باشه خریدهن چیزی برام آتردین ینی کردیم بحث عیدی سر تفنگدار سه این با کلی تحویل سال نزدیک

 کشتمش

 به تعجب اب شد گرم دستام که بود آخر های لحظه بود نشسته کنارم آتردین میومد ساعت تیک تیک صدای

آتردین دیدم که کردم نگاه دستم  

کن آرزو یه: گفت آروم گوشم دم  

کنم زندگی خوشبخت آتردین با عمر آخر تا خدایا کردم آرزو دلم ته از و بستم و چشمام  

کردم نگاه آتردین به و کردم باز لبخند با و چشمام شد بلند توپ صدای  

خانومی مبارک عیدت:گفت آروم  

آقایی مبارک هم تو عید:من  

رفت آرایشم کل کردن موچ و ماچ انقدر هووووووف  

کنم تجدید مو آرایش دور یه تا عسل اتاق رفتم  

میکرد نگام لبخند با بود آتردین در سمت برگشتم در صدای با  

جلو اومد آروم آروم که کردم نگاش آیینه تو از آیینه سمت برگشتم  

زد دنمگر به ریزی ی بوسه و بست قفلشو گردنم انداخت گردنبند یه و گردنم طرف یه انداخت موهامو  

 بود مونهردو از عکس یه داخلش کرد باز درشو و دستش گرفت و گردنبند سمتش برگشتم شد مورمورم

بودیم گرفته پیش روز چند که  

کردم نگاش قدردانی با  

عزیزم مرسی:من  

نداره و خانومم قابل: آتردین  

کو من کادو  



دستش انداختم و درآوردم کیفم از و بودم گرفته براش که ساعتی باخنده  

اومد؟ خوشت:من  

نیاد میشه مگه: آتردین  

بوسید و پیشونیم چشماش تو زدم زل  

کردم بغلش و سینش رو گذاشتم سرمو   

 

 رها

بودم اتاقم تو همش نبود راه به رو حالم خونه رفتم خرید از بعد  

 یهو میشد نمهربو یهو میکرد پنهون چیزیو یه سامیار نظرم به ولی بود کم خیلی خیلی اینکه با مدت این

 عصبانی

بود کرده ناراحتم بدجور امروزش حرف بودم دلخور ازش  

اومد گوشیم smsصدای  

داشتم کرم نبود خودم دست کنم چیکار خو بودم کرده سیو خان بیشعور و سامیار اسم  

رهاا؟:سامیار  

ندادم ابشوجو نمیشه که الکی بکشه ناز باید یکم ولی کردم فراموش رو موضوع کال اسش یدونه همین با  

؟ خانوم رها  

 خانومی؟

 خانومم؟

 عزیزم؟

دادم جوابشو خرشدم  

بله؟:من  

بود خودش خورد زنگ گوشیم  

دادم جواب که میشد قطع داشت  



بله؟:من  

جانم بگی باید بال و بله درضمن خوبم منم سالم علیک: سامیار  

خواهیشه عذر جای به داشت رویی چه بشر این آی  

نمیزدم حرف  

رها؟: سامیار  

بله؟:من  

؟ ناراحتی: سامیار  

باشم؟ نباید:من  

رفتم تند یکم خب میدونم:سامیار  

یکم؟؟؟؟ فقط:من  

میبخشیم؟ خب رفتم تند خیلی:سامیار  

ببخشم که ندیدم ای خواهی معذرت:من  

؟ میبخشی حاال. عزیزم ببخشید خانومی رها جااااان ای:سامیار  

اوهوم:من  

بود زندگیم اون نبخشمش نمیتونستم  

برد خوابمون سر آخر خندیدم می و میزدیم حرف هم با کیییی تا  

بودیم بیرون تایی شیش همش عید تا روز چند این  

 

برسیم تر زود تا شدم حاضر سریع باشیم اینا عمو خونه شب بود قرار  

کردم علیک سالم نفر هزار با در دم بودیم مونده ما فقط بودن اومده همه  

(سامیار ادهز برادر) یلدا که بشینم پیشش برم خواستم بود خالی جای سامیار کنار کردم عوض و لباسام  

کشید دستمو   

ببین رو ها ماهی بریم بیا رها:یلدا  



 چشمک و کرد نگام خنده با که سامیار به زدم زل فیس پوکر آشپزخونه سمت برد کشید و دستم زور به

بیشعور زد  

 نرمی ویه که بخورم آب تا یخچال سمت رفتم منم میکرد بازی ماهیه با داشت آشپزخونه رفتیم یلدا با

 به یمالهم خودشو داره سفید ی گربه یه دیدم که کردم نگاه پام به ترس با کردم حس پام مچ رو رو چیزی

 پام

تو اومد سامیار که اپن رو پریدم بکنم تونستم که کاری تنها  

بیریخت دراکوالی خنده زیر زد دید گربرو و منو قیافه وقتی  

حیاط ببر و لوسیفر جونی عمو یلدا:سامیار  

رفتن شم مطمئن تا میکردم یلدارونگاه رفتن جوری همین  

شدم سامیار ی سینه به سینه که برگردوندم سرمو رفتن باالخره هووووووف  

زد کنار دست با صورتمو روی موهای  

کنم چیکار میترسم خو:من من دارم ترسویی خانوم چه:سامیار  

کشید و لپم باخنده  

نکن آی:من  

پریدم جام از که گرفت لپم از گاز یه یهو سمتم اومد آروم  

میگیرم گاز دارم دوست:سامیار  

میکردم نگاه رفتنش به باخنده کرد فرار بعدم  

شد تحویل سال موقع باالخره  

 مال عمر آخر تا کردم آرزو دلم ته از و چشماش تو زدم زل بود آخر های لحظه بود روم به رو سامیار

باشه من  

اومد توپ صدای لحظه همون و زد چشمکی بهم لبخند با  

خانومی مبارک نوت سال: زد لب  

گفتم تبریک همه به و کردم نگاش لبخند با  

اومد گوشیم smsصدای  



دارم کارت حیاط بیا:سامیار  

 

 از شد قهحل کمرم دور دستی یهو که برمیگشتم داشتم نکردم پیداش رفتم اونور اینور چی هر حیاط تو

سامیار فهمیدم عطرش  

میکشید بو و موهام تو بود کرده فرو و سرش  

کردم حس گردنم دور رو چیزی سردی  

بود دختر پسرو یه عکس ریز نیگینای نا قلبه رو بلند زنجیر با ای نقره قلب یه  

کردم حس برجستگی یه پشتش کشیدم روش دستمو  

 برشگردوندم

R&S 

بوسید و پیشونیم که کردم نگاش خوشحالی با  

ستمب براش و گردنبند و شدم بلند پاهام رو درآوردم بودمو گرفته براش که چرمی گردنبند جیبم از  

بوسیدم گونشو  

آقایی مبارک عیدت:من  

کرد نوازش و گونم  

خانومی مبارک هم تو عید:سامیار  

سینش رو گذاشت سرمو  

محض آرامش   

 

 مهرسا

 خداروشکر بود کرده دعوت و زندایی کرده دعوت روبراشب همه مامانم عیده سوم روز دقیقا امروز

 ارسام که زمانی دقیقا اونم روببینم شراره نمیخواستم امامن  خالم کشورپیش از بودخارج رفته اقابزرگ

متنفرم ادم ازاین من هس  

دربازکن بدو مهرسا:مامان  



 صدای بارهدو که کردم دورپذیرایی یه ایناامدن وسامیار اتردین سرشونم پشت رهاایناامدن برداشتم ایفون

گرف شیرینی رهاهم کردم تعارف ریختم چایی اشپزخونه باالرفتم امدن بود ترنم بود زنگ  

 منمیدون  امدن همزمان دایی باخانواده ارسام خانواده که بازکردجلودربودیم طاها امد زنگ اینبارصدای

 میزارمن دیگه دخترگرف این بارعشقمو یه داشتم ترس هنوز اصالارساموببینه شراره نمیخواس چرادلم

 روز اون معصوم ظاهر به شراره این میدونست کی نمیکردم دعوتشون بوداصال خودم دست اگه

میخوره بهم ازهمتون حالم باایلیاچیکارمیکردن  

 نرادی ارسام بابای مامان بعدم ودایی زندایی اول داخل کناربیان رفتم امدم خودم به زندایی باصدای

 بوی تو امد ارسام نبودکه هیچکس پذیرایی هارفتن خانواده اینادنبال مامان داخل امدن عسل شراره

توفضاپیچید عطرتلخش  

مهرساخانوم به به:ارسام  

فشارداد دستموتودستش  

بیای نمیخوای مهرساجون:شراره  

میکرد نگام باتعجب ارسام که بود یخ دستام اشغال بزنی حرف بامن میشه روت جوری توچه  

بشینیم بریم:من  

 رفتم...  شراره... شراره میومد روزیادم اون صحنه بودهرلحظه قاطی اعصابم نشست رف ارسام

 اشپزخونه

دارم دوست ایلیاااخیلی:شراره  

سیمر دادی حال شرارخیلی:ایلیا  

توصورتم پاچیدم اب بازکردم اب  

مهرساچی؟ ایلیا:شراره  

بفهمه مهرساقرارنیس:ایلیا  

 ایداینجوریش که گرفته بیادسرمومحکم یادم نمیخوام هیچی دیگه بسته بسته توصورتم پاچیدم دوم مشت

شه متوقف چی همه  

مهرساخوبی؟:رها  

سالن رفتیم بارها بریم اره اره:دادم سرموتکون  



دیگه پیداشدین کم خانوم نسرین:بابا  

 سیهبور اخه براش بابورسیش کرده درگیر ماهم دانشگاهشه درگیر ذره یه شراره اقاسامان واال:زندایی

خارج امده  

. اشغال توسرت بخوره بورسیه   

 به نگاهاش بود رومخم بدجوری نمیدادچیکارکنم فرمان مغزم لحظه اون  ارسام رو بود زوم کردم نگاش

زد شراره به پوزخند بودیه شده متوجه هم ارسام ارسام  

دخترم کن واماده میز بیا مهرساجان:مامان  

میزوبچینم  رفتیم بارهاوتری  

 جوری چه ععع امده پرویی باکمال روزو اون رف یادش میخوره بهم شراره ازاین حالم مهرسا وای:ترنم

جوری دخترتوچه اخه ارسام به بود زده زل  

بود رومخم تری های حرف بود خطی خط اعصابم  

بسته ترنم بسته:بلندشد صدام ناخوداگاه  

داره گناهی چه این شده چم خدایا میکرد نگام خاصی بامعصومیت که کردم نگاه ترنم چشای به  

ازقصدنبود نیس خوب ببخشیداصالحالم ترنم:من  

میگفتم چیزی نباید من باتو حق مهرسا میدونم:ترنم  

بودبازکرد ایفون نزدیک ارسام برام نزاشت زدن حرف اجازه زنگ صدای  

ارسام کیه:من  

دروبازکرد باپوزخند ارسام که باال بالبخندسرمواوردم  

داخل ایلیاامد  

لعنت توایلیا به لعنت اه اینجا بیاد این گفت کی داشتم اینوکم خدا وای  

روم روبه نشست ایلیا که بکشم امدم  نشستیم کنارهم وارسام من سرمیزشام نشستیم  

 مهمونی این فقط خدایا ایلیابود رو عصبیش نگاه کردم نگاش بودومیدیم روپاش ارسام شده مشت دست

 رفتم بود خالی امکنارارس بودیم سالن تو ما حیاط،رفتن بزرگترا بعدشام پایین سرموانداختم شه تموم زودتر

اینا کنن دیونه منو قرارگذاشتن کال امشب خدایا وای نشست یهوشراره که سمتش  



میای لحظه یه ارسام:من  

تواشپزخونه رفتم بلندشد ارسام  

نمیادخوب خوشم هیچ شراره دختره ازاین من ارسام ببین:من  

خب:ارسام  

نباش این نزدیک جوری یه نرونمیدونم این اصالپیش نباش هست این که جایی باشه خواهشاحواست:من  

زدی توهم نیس خوش حالت بشینیم بیابریم مهرساخوبی:ارسام  

 ونیمهم این شه تموم وای بود رواعصابم جمعیت همهمه صدای نشستیم سالن تو رفتیم دستموکشید

 گذشت چقدر نمیدونم ارسام به زده زل وایساده پنجره دم پذیرایی گوشه که ایلیا اینم شراره اون مزخرف

 وسورهاروب ترنم رفتن همه که کردیم تاجلودرهمراهی کردن رفتن قصد یکی یکی داخل امدن همه که

رفتن دادم عیدیشونم کردم   

 

 ترنم

 به وندسوز گلومو تاته که دادم قورت جا بودهمشویه سرمیزچایی شدم اماده سریع داشتیم دانشگاه امروز

 موندم بخوا االن میزدم حرف باهاش داشتم تاکی دیشب نشی چی اتردین بگم الهی شده دیرم کافی اندازه

 حساب سیتاک پول ترافیک دانشگاه نزدیک پوشیدم جوراباموتوتاکسی میسه شروع کالس دیه ربع یه

 نگام چپ پچ همه که رودوییدم تادانشکده ازحیاط داخل رفتم سریع ترمیرسیدم سریع میرفتم پیاده کردم

درزدم اروم بودسرکالس استادرفته بدبختانه میکردن  

بیام هست اجازه استادشرمنده:من  

 رفتم بود جاخالی دادکنارش تکون دست اتردین که جامیگشتم دنبال داد اجازه نگف استادخداروشکرچیزی

 نشستم

دیرکردی چرا:گف اروم اتردین که  

موندم خواب زدیم حرف تاکی دیشب تودیگه تقصیر:من  

هس حواستون صالحی خانم:استاد  

استادبفرمایید بله بله:من  

 تردینیهوا که بودیم توحیاط تایی شیش شد تموم کالس دیه که کردم برداری نوت دادکلی ادامه استاد

خواستگاریت میام ندارم طاقت دیه من ببین ترنم:گف  



این چیمیگه مقدمه بی بود گرفته خندم  

دومم ترم هنوز کن نگاه تومنو اتردین:من  

میدیم ادامه باهم خوباش:اتردین  

 مکمک اتردینم اینجوری  میخوندم نبود مهم درس البته بودم حال خوش جورایی یه خودمم دادم سرموتکون

تمبرسون خواست اتردین که نشستم رهاومری پیش نرفتم اتردین کنار دیه بعدی کالس میکنه  

میرسونتمون اورده ماشین مهرسا عشقم دورمیشه راهت بیخیال:من  

رهارو رسوندمنوبعدم مری  گف باشه ناچاریه به اتردین  

خانه براهل سالم:من  

خستس امده تازه خوابه بابات هیس:مامان  

طاهاکجاست:کردم اروم العاده فوق صدامو  

تواتاقش بزنی حرف نیازنیس اینجوریم حاالدیه:مامان  

طاها اتاق رفتم  

قشنگم داداش بر سالم:من  

خواهرعاشقم  سالم:طاها  

چیمیشه بیادخواستگاریم اتردین اگه طاها خخ:من  

یهوترکیدازخنده بودبهم زده زل طاها  

ببرنت که روت میزاریم چیزیم یه اصالخودمون تازه میشم راحت ازشرت هیچی:گف باخنده  

خوردتوسرش که کردم پزت تختشو بالشت  

 سریع رفتم میومد انقدرخوابم  بیرون امدم ازاتاقش اخم با دیونه نکنی منومسخره تاتوباشی:من

برد خوابم لباسامودراوردم  

 

 رها

پی ام دادسامیار که زدم تل تو چرخ یه باال اومدم خوردم صبحونمو نداشتم دانشگاه امروز   



خوبی؟ خانومی سالم:سامیار  

خوبی؟ تو مرسی عشقم سالم:من  

؟ بیرون بریم امروز رها میگم خوبم منم:سامیار  

بگم هم ها بچه به بزار بریم باش:من  

بریم دوتا خودمون:سامیار  

چند ساعت آقایی باش:من  

خانومی دنبالت میام هفت:سامیار  

پس باش:من  

شم حاضر پاشدم که بود پنج ساعت آیندمون از زدیم حرف کلی باهم  

شدم حاضر و گرفتم دوش یه رفتم  

زد تک یه هفت به دیقه ده  

کردن قبول اوناهم گفتم اینا مامان به رفتم  

بودن زده دار حاال تا بار ده منو وگرنه میشناختن سامیارو چون البته البته  

آقایی سالم:من  

خوبی؟ خانومی سالم:سامیار  

شدم خوب االن:من  

؟ میریم کجا آقایی  

میفهمی بعدا که خووووووووب جای یه:سامیار  

بگو دیه نکن اذیت سامییییی عه:من  

کردم نگاش تعجب با که کرد نگاه بهم و کرد اخمی یه  

فهمیدی؟؟؟؟ سامی نگو بهم هیچوقت دیگه رها:سامیار  

شدم جمع خودم تو که گفت داد با رو فهمیدی  

آره: گفتم آرومی صدای با  



نشنیدممم:سامیار  

آره: گفتم بابغض  

 سامی گفتم بهش چون فقط نزدم بهش حرفی من شدم ناراحت دستش از بدجور ولی نگفت هیچی دیگه

کرد اینطوری  

داشتم دوست خیلی که جایی بام میریم داریم فهمیدم مسیر از  

هش زهرمون اومدنمون بیرون نداشتم دوست گرفت و دستم اومد اخم همون با شدن پیاده موقع رسیدیم  

 یه عاشق مرفتی نشدیم نشدیم عاشق نداره هم روانی تعادل توروخدا شدیم کی عاشق ببین.  پووووووف:من

شدیم اخمو دراکوالی  

کوچولو بدم جوابتو بگو بلند:سامیار  

شدم اخمو داالکوالی یه عاچق دلوغه مگه دوما نداشتته ی عمه کوچولو اوال:من  

 آورد رشوس یهو بودیم ماشین نزدیک نبود کسی کرد نگاه اطرافو کرد نگام خنده با رفت بین از اخمش

 گردنمو پشت ذاشتگ دستشو که عقب بکشم خواستم سرمو ببینه کسی میترسیدم لبم رو گذاشت لبشو و جلو

نداد اجازه  

زورگو دراکوالی کردم عوض نظرمو  

گردنش دور انداختم دستمو شدم بیخیال دیه منم  

نمیزنیاااااا حرف اینجوری دیگه:سامیار  

چال؟:من  

گرفت گونم از گاز یه  

نمیزنه حرف آقاش حرف رو آدم:سامیار  

تروخدا باباااااا نه: من  

افتاد راه و گردنم دور انداخت دستشو  

بابا آره:سامیار  

میزدیم حرف و میرفتیم راه داشتیم  

باشیم؟ داشته بچه چنتا رها:سامیار  



نمیدونم:من  

پنجتاخوبه: سامیار  

میکردم فکر خودمم خب اره کمه چین: گفت که کردم نگاش تعجب با  

چخبره بندازیم راه کودک مهد میخوایم مگه ساااااامیاااار:من  

دارم دوس بچه من:سامیار  

خیلیه دونش یه همون بکشم درد باید من داری دوس تو چه من به خو:من  

عمراااا: سامیار  

سامیار بغل پرید دختره یه یهو که میخندیدم حرفاش به داشتم  

بود مونده هوا رو سامیار دستای  

- عزیزم بود شده تنگ برات دلم سامیییی وااااای  

؟؟؟؟؟چییییی؟؟؟؟؟ عزیزم  

سحر: گفت ناباور سامیار که پایین اومد بغلش از دختره !!! 

لرزید بدنم چرا نمیدونم  

ریخت ترس چشام تو  

داره نسبتی چه من عشق با کیه نمیدونم حتی که دختری از ترس  

دیدمت که شد خوب چه بود شده ذره یه برات دلم سامی وای:سحر  

بگیره سحر از نگاهشو نمیتونست انگار زد تلخی لبخند سامیار  

بود نشسته بغض گلوم تو  

سامیارررر:من  

جانم: گفت و زد لبخندی زور به کرد نگاه بهم  

نمیکنی؟؟؟ معرفی سامی:سحر  

گرفت دستمو اومد صورتش رو نشست اخم  

نامزدم رها:سامیار  



؟ دیگه بودم نامزدت من میدونه سامی.  جون رها خوشبختم آهااا:سحر  

وایساد قلبم  

شد خشک دهنم  

زد یخ سامیارم دستای تو دستام  

منن ماله فقط و فقط میکردم فکر که دستایی  

بود التماس انگار چشماش تو بود جوری یه چشماش به زدم زل  

سحر خوشبختم منم:گفتم و دادم دست سحر با زور به گلوم بغض با  

 من ماا داشت اخم سامیار میخندید بلند بلند خودش و میزد مسخره حرفای و بود کنارمون سحر شب کل

 چی

میشدم زنده و میمردم میکرد تعریف نامزدیشون دوران از که ای خاطره هر با  

شد زهرم واقعی معنی به شب اون  

 

 رها

کرد پارک خلوت خیابون یه تو بده توضیح خودش تا بودم ساکت ماشین تو  

 به طونشی و مغرور من شد سبز راهم سر دختر یه یهو بیرون رفتیم که پسرا با پیش سال چند:سامیار

 سریع یخیل نمیدید اون جز و هیچی چشام خاستگاریش رفتم بود خودم شبیه خیلی بستم دل دختر اون

پیشم اومد دوستام از یکی ........ عقدمون زمان تا کردیم صیغه  

ندارم اعتماد چشامم به دیگه موقع اون از چشام قد گفتم داری اعتماد سحر به چقدر گفت  

 راحت خیلی اونم میده دوستی پیشنهاد بهش احسان دوستم با اونم کرد خیانت من به راحت خیلی سحر

........بود عقدمون بعد دوماه بود عشقم سحر رها میکنه قبول   

..........خارج رفت میکنم فک اونم کردیم باطل نامرو صیغه اتفاقا اون بعد   

بگم تونستم جمله یه فقط  

؟ داشتی نامزد قبال نگفتی بهم چرا:من  

بهت بگم میترسیدم رها:سامیار  



بود عاشق هنوزم سامیار چشمای میفهمیدم و عشق بودم عاشق من چشماش تو زدم زل  

میشه هخیر سحر به و میزنه تلخ لبخند سامیار میدیدم میزد حرف هاشون خاطره راجب سحر وقتی امشب  

نمیدیدم نگاهو این هیچوقتتتتتت و بود کور چشام کاشکی شد غمگین چشمام  

نمیدیدم دیده کسی برای و زندگیم و عشقم عاشق نگاه هیچوقت کاشکی  

کشیده دردی چه مهرسا خدایا  

.............اون اونوقت میگیرم آتیش دارم دیگه دختر یه به عشقم نگاه یه از من   

میخواست تنهایی دلم  

میخواست دخترونه های گریه دلم  

میخواست عاشقانه کردنای ناز دلم  

میخواست عشقمو کشیدنای ناز دلم  

نزنم حرفی هیچ دیگه دادم ترجیح  

داشت نگه خونه دم  

خدافظ:من  

سامیار بغل تو شدم کشیده و شد گرم دستام که شم تاپیاده کشیدم رو دستگیره  

 مونیمی منم خانوم منی خانوم تو بیرون بریز و هست سرت تو که فکرایی اون خانومی.....  رها:سامیار

شد تموم  

کردم نگاش اشکیم چشمای با  

کرد اخم  

میریزم بهم و زمان و زمین بریزه اشکات از قطره یه قسم بخدا:سامیار  

بگذرم ازت نمیتونم که لعنتی داری چی داری چی تو:من  

میکرد نوازش و گونم که درحالی  

..............، پاک قلب یه ،خوشگلی،پولداری، جذابیت: گفت  

آسموووووون به اعتماد و: گفتم باخنده و لبش رو گذاشتم دستمو  



چشمام تو زد زل  

همیشه بخند همیشه رها:سامیار  

بوسیدم گونشو و کردم نگاش لبخند با  

شد بلند صداش که  

نیستتت قبول این:سامیار  

پروووووجونم خدافظ:من  

موشه خانوم میرسم حسابت به بعدا:سامیار  

ندی نسبت حیوون اون حیوون این به هی منو میشه ایییی:من  

خواهش یه و بده اس خونه هم رسیدی برو آروم سامیار راستی  

بگو جانم:سامیار  

نکن پنهون ازم چیزیو هیچوقت دیگه:من  

خانومی چشمم:سامیار  

خدافظ:من  

عزیزم خدافظ:سامیار  

اومد ماشینش گاز صدای بستم که و در  

شد مانعم بردیا صدای که اتاقم سمت برم خواستم داخل رفتم  

؟ بزنیم حرف میشه رها:بردیا  

باال بیا داداشی آره:من  

تخت رو نشستم درآوردم و شالم مانتو  

بردیا؟ شده چی:من  

میدی؟ انجام کنم ازت خواهشی یه اگر رها:بردیا  

چیشده بگو بردیا معلومه:من  

شدم عاشق.......  عا...... من رها:بردیا  



بغلش پریدم  

شانس خوش دخی این هست کی حاال بسالمتی جااااان ای:من  

همتا......ه:بردیا  

خودمون؟؟؟؟؟ همتا:من  

خو رها مگه چنتا همتا داریم  همسایه همتا نه:بردیا   

شدی؟ همتا عاشق من جون:من  

دیه آره رها وااااای: بردیا  

میاین بهم:من  

بپرسی من راجب..... نظرشو بزنی حرف همتا با بری میشه رها:بردیا  

نمیزنی؟ حرف باهاش خودت چرا بردیا:من  

بزن حرف باهاش برو تو میکنم خواهش رها:بردیا  

میزنم حرف باهاش میرم شد که وقتی اولین تو چشمممم:من  

رها عاشقتم:گفت ذوق با بردیا  

بخوابم میخوام برو هم حاال میشه ناراحت آقامون هوی:من  

.............. میکنه غلط آقاتون:بردیا  

هاااا گیره کارت هوی:من  

هااااا نره یادت رهااااا بخوابی خوب رفتم من کردممممم غلط: بردیا  

برو عاشق جناب باشه:من  

کردم فکر امروز اتفاقای به و کشیدم دراز تخت رو کردم عوض لباسمو بردیا رفتن با  

دیدم و عشق سامیار چشمای تو من  

کن بس داره دوست گفت سامیار نکن و فکر این رها نه  

داره دوست منو سامیار نمیکنم خالی میدونو نمیکشم عقب من میمونه منم مردم و منه مرد سامیار  

خوابیدم راحت خیال با اینا به کردن فکر با   



 

 مهرسا

بودم دانشگاه درگیر منم بود گذشته ماهی یک  

 نشستم حیاطتو رفتم زدم افتابی عینک دیه وامیرفتم داشتم بود اخرم کالس ازگشنگی میمرم دارم دیه وای

ورهابیان تاترنم  

عظیمی خانم سالم:ارسام  

اینجاچیکارمیکرد ارسام باال سرمواوردم  

رادمنش اقای سالم علیک:من  

رفتی چراوا چته:ارسام  

ازخستگی مردم دیگه باباگشنمه:من  

پاشوبریم:ارسام  

میگی چی واارسام:من  

ناهاربیرون بریم که بخورمت نمیخوام پاشو بابامیگم:ارسام  

ورهامیان ترنم االن نمیشه:من  

بیرون امدی بامن میگی میزنی زنگ خوبیان:ارسام  

نمیتونم من برو بری تومیخوای چی مامانم:من  

پاشو ناهارمیخوری بامن خیرشمامیای نه:ارسام  

توارسام ازدست:من  

یفود فست رفتیم بود اورده ماشین خداروشکرخودش که بیرون میرم دارم گفتم زدم زنگ رها به  

خانومم؟ خوری می چی:ارسام  

نداره فرق توبخوری هرچی:من  

بیارن منتظربودیم داد سفارش دوتاپیتزا ارسام  

میام بشورم دستامو میرم من ارسام:من  



جلوبرو بکش مقنعتو باشه:ارسام  

 کردم کدستاموخش بیرون امدم دستاموشستم دستشویی جلورفتم کشیدمش باحرص دیگه جلوبود وای

ارسام سمت میرفتن داشتم کردم نگاشون دیه دوتاکین این سرمواوردم  

جلو رفتم باحرص  

مااینجابشینیم نیس مشکلی:دختره  

داره مشکل خیلیم چرااتفاقا:من  

باوو دیه توچیمیگی:دختره  

بلندشوبرو حاالهم  فهمیدی چیزا خیلی:من  

بروبابادیونه:دختره  

بدمیبینی باال بزنه دیونگیمم رگ دیونم من اره:من  

کرد نگاه بهش بااخم ارسام که کرد ارسام به نگاه یه دختره  

برو بکش راهتو چیگف نشنیدی مگه:ارسام  

 نیس معلوم پرو دختره اه  بود پایین سرم  نشستم شد رد روشوکرداونور شد ضایع واقعی معنای به دختره

نمیدونم من چیه دنبال   

ترمیشی خوشگل خیلی میشی عصبانی میدونستی مهرسا:ارسام  

 ندتمرسو ارسام که خوردیم خنده غذاروباشوخی کل نشد غذا بااوردن که جوابشوبدم باالامدم سرمواوردم

امد گوشیم زنگ صدای که کردم عوض لباسامو خونه  

بله:من  

خوبم منم سالم علیک:پارسا  

خوبی که نمیگن برمیدارن خوتاتلفن بده امون پارسا وای:من  

باهاش میگذره خوش میدونم خودم:پارسا  

باکی:من  

مهرسا رفتی ازدست میگم ارسامو عاشق:پارسا  

میگما بهت چیزی یه میام پارساپامیشم:من  



میشه ناراحت ارسام نخور حرص بابا خب:پارسا  

پارسا:من  

خبر چه باوودیه باشه:پارسا  

 خوابم ریعس بودم خسته حسابی روگذاشتم گوشی رفت کردن پیج پارسارو اینادیه زدیم حرف دیه ذره یه

 برد

بیدارشدم ازپایین باباومامان باصدای که چندبود ساعت نمیدونم  

بیرون رفتم بستم موهامو  

بابا خوابالوی سالم:بابا  

نباشی خسته سالم:من  

خبر چه دانشگاه بابا باشی سالمت:بابا  

دیه میگذره هی:من  

گف چی زنداییت دیدی مهرسا میگم:بابا  

گف چی:من  

نیس کم شرارهاز توچیزیت دیه بیادبورسیه برات توهم که بخون باباقشنگ اینا بورسیه موضوع همون:بابا  

 مثل بابامن یسمن شراره مثل من  بگیره ایلیاروازم تونست که خیلی کمه چیزام خیلی بابامن میکنی اشتباه

ردهک ول درسشم شراره الکیه چیزا اون همه بورسیه اون نیسم خیابونا توکف اون مثل نمیگردم اون  

اصالچیگفتم شنیدی مهرسا کجایی:بابا  

کنیم صحبت دیگه چیزای درمورد حاالمیشه باباشنیدم اره:من  

ترازاین مهم چیزی چه:بابا  

لطفا بابا:من  

کنی گوش تونمیخوای میشه شراره چراتابحث نمیفهمم مهرسامن:بابا  

 بگی نتونیو  دیدیش عشقت توبغل تو که توسرت کسیوبزنن داره درد خیلی براشون نداشتم جوابی هیچ

 اسمس اقات رفتم بعدشام کردیم اماده شامو مامان کمک اشپزخونه رفتم بلندشدم فقط میترکیدم داشتم

بود ازارسام  



بیرون میریم فرداشب:ارسام  

منتظرم باش:من  

 کنم ورییادا نمیخواس اصالدلم بگم روبراش شراره قضیه امانمیخواسم پرسیدچمه زدم حرف یکم باارسام

دبر خوابم سریع بگیره شدخوابم باعث گرفتم دوش یه رفتم میشه ناراحت هم ارسام میدونستم  

 

 مهرسا

 کن ولش برنداش آرسام زدم بعدازظهرزنگ تربار میوه خرید رفتم کردم ایناکمک مامان به تاظهریکم

 نه نهنک چی یعنی برنمیداش زدم زنگ دوباره میداد نشون هفت ساعت خوندم درس ذره یه  احتماالکالسه

دیه بزنه زنگ هشت قرارخودش بابامهرساچیمیگی  

پایین رفتم  

هاروبزن کتلت مهرسابیااین:مامان  

 بازم داشتمگوشیموبر کجاش خدایایعنی میداد نشون ربع هشت کردم نگاه ساعت به  هاروزدم کتلت سریع

چی یعنی نمیداد جواب  

مهرسا چیشده:بابا  

نشده هیچی ها:من  

دوتا..  یکی  زدم اسمس براش  اتاقم رفتم  

کجایی ارسام  

فقط یاشه نشده هیچیش ارسام خدایاچیشده روصندلی کردم پرت برنمیداشت زدم زنگ دوباره  

 مهرساتموم ایو باشه شده چیزیش نکنه بودم بودبدجورنگران سردسرد دستام بود بودنشسته تاکی نمیدونم

 صدای هک میکردم قطعش داشتم دیه برداشتم گوشی راحتشم مزخرف فکرای تاازاین دادم سرموتکون کن

امد تلفن ازپشت  

بله:ارسام  

 فکرتوسرمچقدر میدونی کن بودساعتتونگاه قرارمااالن  تاحاالمنتظرتم ازکی میدونی توارسام کجایی:من

خونتون بیام پاشم میخواستم دیه امد  

کارداشتم:ارسام  



 لحظه هی که انقدرسردگفت اینجوری لحن بااین اونم بود کلمه تویه من نگرانی همه این جواب چی یعنی

بودم ارزش انقدربی یعنی کردم حس توگلومو چیزی گیرکردن  

فعال خستم ندارم مهرساحوصله:ارسام  

 ودبریمقرارنب مگه دفعه یه شد چش نبود اینجوری ارسام نبود ارسام این امدم خودم ممتدبه بوق صدای با

گفتم ؟چیزی کردم کاری من بیرون  

چرا بود شده عوض چیش همه زدنش حرف صداش لحنش شدارسام چرااینجوری  

 چون حتماهمینه اره بود امده پیش براش کاری شایدخستس کن مهرسابست دادم قورت توگلومو بغض

 ردمک نگاه دادم که هایی اسمس به نکردم کاری که منم اصال نه باشه اینجوری بامن نداره امکان ارسام

کجایی ارسام:من  

بابامردم ارسام  

حاضرما من جان ارسام  

روتخت درازکشیدم اوردم بوددرشون تنم بیرون لباسای کردم نگاه خودم به  

 

 ترنم

خواستگاری بیان امشب برای گرفت اجازه و زد زنگ خاله باالخره که کرد اصرار آتردین انقدر  

مخمه رو رجو بد خالصه میگیریم اونور نه میگیرم اونجا عروسیمونو میگه هی گرفتتش جو که آتردینم  

 انداختن دستم همش هم بیشعورا اون که زدم حرف ها بچه با همش دارم استرس شدیدددددددددد صبح از

کردن مسخرم و  

پایین رفتم و کشیدم لباسم به دستی اومدم خودم به زنگ صدای با  

سالم: من  

گلم عروس سالم:آتردین مامان  

دختر گل ماهت روی به سالم:آتردین بابای  

ایشش گرفت وجلوشو کرد کنترلش نمیشه فردا نکنین لوس انقدر عروسو بابا:طرالن  

خندیدن همه  



ااااااا شوهرررر خواهر میگن  

بودم نکرده باور من  

نشستم طاها کنار  

زدن حرف بار و کار راجب یکم اینا بابا  

دخترم میریزی چایی یه جان ترنم:بابا  

میرم االن چشم: من  

 ،روغن زنیان عرق٬نعنا عرق: شامل که ویژم محلول آخری تو ریختم رو ها چایی آشپزخونه سمت رفتم

ریختم وفلفل بود مرغ تخم وسفیده٬ کرچک  

نمیشناسم اینا عشق شه فعال کرمام من  

پذیرایی سمت رفتم آمیز شیطنت ی باخنده  

بهش زدم پام با که برداره و آتردین چایی  خواست حواسی بی با طاها کردم تعارف همه به و چایی  

میزنی؟ ؟چرا مرگته چه:طاها  

بردار یکیو اون:من  

کرد نگام خنده با طاها  

باز شده فعال کرمات:طاها  

میکردم نگاش شیطنت با آتردین سمت رفتم  

کنه رحم خدا: گفت آروم برداره چاییشو میخواست که موقعی  

گرفت خندم که  

نشستم جام سر رفتم  

میشه سرد بخور چاییتو پسرم: گفت مامان گذشت که یکم  

میخورم االن چشم:آتردین  

عسلی رو گذاشت دوباره شد بد حالش بوش از انگار باال آورد و استکان زور به  

بود گرفته خندم شدید  



نکن تعارف بخور خواستگاریته چایی پسرم:بابام  

 شونن و خط برام چشماش با گرفت سرفش یکم که خورد چایی از قلوپ یه زار ی قیافه با عشقم آخی

 میکشید

کنین صحبت پسرم با اتاقت برید جان ترنم:بابا  

پاشد و عسلی رو گذاشت و چایی سریع خواسته خدا از آتردینم  

چشم:من  

چرخوند میتونست تا کرد بلندم شدو حلقه پام زیر دستاش یهو اتاقم شدن وارد با  

دیگه میکنی اذیت منو:آتردین  

میزدم حرف زور به سرگیجه و خنده زور از  

دم....کر....لط......غ:من  

کشید دراز کنارم خودشم تخت رو انداخت منو که بودم شده حال بی بغلش انقدر  

کن اعالم مثبتتو جواب بریم بسه دیگه خو: آتردین  

جاااااان؟؟؟؟:من  

 مثبت؟؟؟؟؟

میخوام وقت کردن فکر برای هفته یه من بعدشم   

میگی همه به میری مثبتتو جواب االن ببیینم پاشو نخیرررررر: آتردین  

پذیرایی تو کشید خودش دنبال کشید و دستم  

گلم عروس شد چی: آتردین مامان  

مثبته جوابش دیگه هیچی: آتردین  

؟ دخترم چیه جوابت پرسیدیم تو از مگه خان هل: آتردین بابای  

درمیاره پدرمو هفته یه بگم اگه که میکشید نشون و خط برام چشماش با کردم نگاه آتردین به خنده با  

بدم کشش نمیخواستم خودمم  

بگن مادرم پدر چی هر:من  



؟ چیه نظرت حاال بگیری تصمیم باید خودت دخترم تو زندگی:بابا  

مثبت: گفتم خجالت با  

شنیدم و آتردین عمیق نفس صدای که  

مبارکه پس:طرالن  

کرد نشونم آتردین مامان که کردم پخش و شیرینی  

میدم پیام بهت شب:گفت آتردین رفتن موقع  

منتظرم:من  

اتاقم رفتم بودم خسته دیگه خندیدیم اینا مامان با کلی  

بود داده پیام آتردین  

بود امروز زندگیم روزای بهترین از یکی ترنمم: آتردین  

طور همین منم برای: من  

زدیم حرف چی همه راجب هامون بچه خونمون آیندمون راجب صبح تا  

لواسون بریم دیگه روز چند بود قرار شدیم بیخیال که بود پنج نزدیک  

باشم خوشبخت کنارش عمر آخر تا میخوام فقط خدایا  

نفهمیدم دیگه شدو بسته چشام  

 

 رها

بزنم حرف همتا با برم بود قرار امروز  

بگذرونم وقت سامیار با یکم هم بزنم حرف همتا با هم تا رفتم صبح  

اومد جون شیرین صدای که زدم و در زنگ  

دخترم باال بیا تویی جون رها عه:جون شیرین  

بود وایساده در کنار داخل رفتم کرد درباز  

نشستم و کردم عوض و لباسام بوسید و کرد و بغلم  



بیرون رفته میاد االن سامیار عزیزم رها: جون شیرین  

بود گرفته خندم  

نیستش؟ همتاس با کارم بیشتر ایندفعه جون شیرین:من  

میخوری؟ چی. میشه پیداش دیگه االنا ورزش رفته:جون شیرین  

ممنون خاله هیچی:من  

ایشش میکنن تعارف میاد بدم انقدر: گفت خنده یا جون شیرین  

آورد پرتقال آب لیوان یه برام خودش  

اومد سامیار گذشت که یکم  

سالاااام:من  

زد کوچیک لبخند یه سامیار  

؟ کجا اینجا کجا تو سالم علیک:سامیار  

داشتم کار همتا با ؟؟؟؟درضمن برم ناراحتی:من  

آهان:سامیار  

میدزدید ازم نگاهشو بود چیزیش یه انگار نیست همیشه مثل میکردم فکر چرا  

پسرم اومدی خوش: جون شیرین  

مامان مرسی:سامیار  

کنم درست ناهار برم من بمون رها پیش تو پسرم:گفت زیرکی با جون شیرین  

سامیار به دوختم نگاهمو جون شیرین رفتن با  

بهم دوخت نگاهشو که گرفتم و دستش و نشستم پیشش رفتم میز به بود زده زل  

؟ شدی چی هست چیزیت یه تو سامیارم:من  

میکنی فکر بابا نه:گفت بهم رو بود مصنوعی نظرم به که لبخندی با  

پشیمونی مثل بود حسی یه توشون چشماش تو زدم زل  

گرفت ازم نگاهشو  



خودم زنداداش بر سالااام علیک:همتا  

داشتن جذبه قرون دو یه قدیم شوهرای خواهر به باز: گفتم خنده با  

میکرد نگام جوری یه که کردم نگاش برگشتم میکردم حس و سامیار نگاه سنگینی  

ردمک تلخ زندگیشو چقدر من بپرس ساحل از برو اصن بدم نشونت ای جذبه یه کن ازدواج تو:همتا   

توووووووو و نه هیچکی اونم بابا ساکت:من  

بیشوور: همتا  

میشدن خوشبختی زوج بود بردیا کپ رفتاراش  

حموم برم من:سامیار  

نفهمم عشقمو تغییر میشه مگه بود چیزیش یه سامیار  

دارم کارت اتاقم بریم بیا رها:همتا  

بریم شوهر خواهر دارم کارت منم:من  

کرد شروع همتا اتاق به رفتن با  

 کشهنمی خجالتم درختی میمون ی دختره این خوردم حرص چقدر دیشب من ببینی نبودی رها واااای:همتا

 بشینه پاش رو هبر بود مونده کم فقط سامیار به بود چسبیده کنه مثل ینی دیدنی عید اومده پرویی با دیروز

نیاورد خودش روی به ولی میکرد نگاش اخم با سامیارم  

 

 رها

همتا؟ میگی و کی:من  

....دیگه و سحر:همتا   

نمیدونی؟ تو مگه  

میدونم:من  

دادم سوتی کردم فک خداروشکر خو:همتا  

 تا دیشب از سامیار گفته چی بهش نمیدونم اتاق تو کشیده و سامیار شبم آخر بیشور ی دختره دیگه همین

ریختس بهم حاال  



بود درست حدسم  

چی ولی هست چیزیش یه سامیارم  

ریخته بهمش که گفته چی من عشق به سحر  

بود شده پر چشام میشدم دیوونه داشتم  

خورد زنگ همتا گوشی  

عسله ببخشید:همتا  

باش راحت:من  

کنه آرومم تا هاش زمزمه حرفاش میخواست و سامیار بغل بدجور دلم بیرون رفتم  

نداد جواب کسی زدم در اتاقش سمت رفتم  

حمومه فهمیدم آب صدای از کردم باز و در  

کشیدم عمیق نفس میداد بوشو بغلم گرفتم بالششو کشیدم دراز تختش رو رفتم  

کردم بازش و سمتش رفتم بود باز نیمه تاپش لپ  

نمیکردم باز و لعنتی اون هیچوقت کاشکی نمیکردم کارو این هیچوقت کاشکی ولی  

سین هفت سفره سر بود عشقم و سحر عکس  

هم بغل او بعدی  

میکرد بوس عشقمو ی گونه داشت سحر بعدی  

آب لب  

ماشین تو  

میریخت قطره قطره اشکام  

میکنه نگاه تو غیر کسی به عشقت ببینی سخته چقدر  

میکنه فکر تو غیر کسی به  

میشنیدم قلبمو صدای  



 توش از بود نپایی کیفم بیرون زدم اتاق از سریع ببینه منو نمیخواستم شد قطع آب صدای اومد کم نفسم

زدم و درآوردم اسپریمو  

کنم تحمل رو اونجا دیگه نمیتونستم همتا و جون شیرین سمت رفتم  

برم دیگه من شدم مزاحمتون ببخشید جون شیرین:من  

ناهارو عزیزم بمون حرفیه چه این اوا: جون شیرین  

دیگه وقت یه ایشاال ببخشید دارم زیاد کار جون شیرین مرسی نه:من  

؟ نداشتی کارم مگه رها:همتا  

نیس موقعش االن دیگه وقت یه بزار همتا چیزه....  اممممم:من  

بیاد سامیار بزار الاقل خو باش:همتا  

خدافظ جون شیرین خدافظ رفتم من میشه دیرم جان همتا:من  

بود سخت برام واقعا فضا اون تحمل بیرون اومدم خونه از دو با  

بود شده قرمز قرمز چشام میریخت جوری همین اشکام  

رفتم بام طرف به سرعت آخرین با  

شد شروع اونجا از بدبختیا این تمام که جایی  

نبود کسی بود ظهر سر شدم پیاده رسیدم  

 سحر

 سحر

 سحر

ریختی بهم زندگیمو که شد پیدات کجا از تو لعنتی اسم یه بود شده ذهنم  

زدم داد وجودم تمام با  

چرا خدایا  

من چرا  

عاشقشم دونستی می که تو  



نیستم نباشه دونستی می که تو  

میمیرم نمیخوامت بگه بهم اگه دونستی می که تو  

زمین رو افتادم شد سست پاهام  

اومد گوشیم صدای  

 « بیشورررخان»

اسمش رو کشیدم دستمو  

نگیرش ازم خدایا  

میمیرم ندارم طاقتشو بخدا  

نکرد یاری لعنتی نفس این بازم  

زدم و درآوردم کیفم از و اسپری  

خورد زنگ گوشیم که ریختم می اشک جوری همین  

دادم جواب و کردم پاک و اشکام بود بردیا  

؟ جانم:من  

خوبی؟..... رها سالم:بردیا  

داداشی مرسی:من  

؟ زدی حرف چیشد رها:بردیا  

میگم بهش حتما موقع یه ببخشید نشد داداشی:من  

رها؟ گرفته صدات بیخیال فعال نگفتی بهتر باشه آها:بردیا  

شده؟ چی مگه چرا. بگیره چرا بابا نه: من  

؟ هخون میای کی....  برم من رها میگم....  چیزه.... بشه چیزی قراره مگه.... بابا هیچی.....  ها: بردیا  

میام دیگه ساعت یک یه: من  

فعال پس باش:بردیا  

خدافظ:من  



نکن پرت و چرت فکرای رها  

تورو فقط داره دوست تورو سامیار  

گفت خودش شب اون  

نمیکنم خالی میدونو من  

شه عشقم صاحب دیگه کس نمیزارم نمیزارم من   

 

 مهرسا

نزد زنگم یه نکرد نامردی اونم زدم حرف باهاش نه دیدم و ارسام نه دیگه شب ازاون  

وبچسب امروز بیخیال  

بابا توماشین نشستم  

ندارم حوصله خودمونمیارم ماشین  

براش شده تنگ بدجوری دلم ببینم ارسامو داشتم خاصی ذوق نمیدونم   

 رهاو که دیمز حرف باهم ذره یه تری پیش رفتم بودن ایناامده اتردین و ترنم فقط شدیم پیاده ایستاد بابا

بود هنوزنیومده خودش امدن ارسام بابای مامان البته امدن اینا ارسام سامیارو  

توفکری سالم:رها  

منتظرارسامم هیچی نه خوبی سالم:زدم لبخند  

 دلم جوریبد  داخل بودسرموکردم پایین شیشه شاگرد سمت بودرفتم باالارسام سرمواوردم بانورماشینی

بودبراش شده تنگ  

سالممم:من  

سالم علیک:ارسام  

شد بودجمع نشسته رولبم که لبخندی بست نقش روصورتش پوزخندی  

؟ باتوبیام:من  

نمیدونم:ارسام  



روشوکرداونور کردم نگاش  

باتوام؟ ارسام چی یعنی:من  

نمیدونم که گفتم:ارسام  

عقب سرموکشیدم چی یعنی  

رفتم نمیخوادمن:من  

توماشین نشستم اونوربود روش هنوزم  

 چرا

بودم دلتنگش که جزاین گفتم چی من مگه  

  کردمن کاری که مدت این من بابا چرا اخه رفتارمیکنه؟ این که براش نیسم مهم یعنی شده چرااینجوری

 مزخرف فکرای بازم لعنتی داره فرق ارسام نداره امکان این نه سیرشده ازمن واقعا نکنه چیه دلیلش پس

میکرد بهتر میخوردحالمو صورتم به که بادی پایین روکشیدم شیشه واقعا چرا ارسام  

......برد خوابم شد گرم چشمام   

مهرساپاشورسیدیم:مامان  

شدم پیاده  

اتردین ازماشین هم تری شد پیاده سامیار ازماشین رهاهم  

کشیدم روصورتم دستی ارسام واقعاکه  

داخل رفتیم دروبازکرد امد  ترنم بابای  

ما باالروهم برداشتن بزرگترا پایین تای سه تاباال سه پایین تا سه داشت تاخواب شیش  

اتاق داخل رفتیم رها باتری  

سالن برگشتیم گذاشتیم وسایل  

قشنگه خیلی اینجاروببینیم اطراف  بریم:اتردین  

بریم اره:تری  

برید خودتون نمیام من:ارسام  



ارسام چرا:سامیار  

ندارم حوصله:ارسام  

رفتارش این بودتمام رواعصابم بدجوری  

 رها کناره گیرهب بستنی رف رهام بودیم بیرون دوساعتی بیرون رفتیم دیه بود ضایع اما بیام نمیخواس دلم

 دختره ردک جداش سامیارازخودش سامیارکه پریدتوبغل کیه پیداشداین دختره یه یهوسرکله که وایسادم

وایساد کنارخیابون  

شد رهااینجوری که کیه این میکنم حس دستاش سردی تودستش دستموگرف رهااروم  

بود خیابون نزدیک دختره که ردشدن پسره ماشین یه  

خانومی برسونیمت:پسره  

رفتن دیدن و سامیار تا اونام که ماشین سمت رفت سامیارباعصبانیت  

 بیرون شاوردم ازجمعیت دستشوکشیدم پربود چشماش کنم نگاش باعث دادکه دستم به فشارارومی رهایه

ترکید بغضش نکشید دقیقه یه به که  

 

 ترنم

دیه کیه دختره این رهانمیفهمم از اینم ازمهرسا اون اینجا خبره چه  

میام من شمابرید:سامیار  

 چشمای امدن مهرسارها بعدازماهم خونه رفتیم واتردین من مهرسابود پیش که رهاهم رف بعدبادختره

 کردم اهمهرسانگ به شست صورتشو رفت گف چی یه مهرسادرگوشش کرده بودگریه معلوم رهاقرمزبود

 کردن اینابراناهارصدامون مامان  بود شده یهوچش ارسام نمیدونم اینابود آرسام اتاق روبه نگاش

 اشقدوق میکرد بازی باغذاش ازمهرسانشست دور نداشت فرقی نبودش و بود هم ارسام نبود سامیارکه

 و غذاش ادامه پایین انداخت سرش بود روصورتش لبخندتلخی کردم مهرسانگاه به رف خوردبلندشد

اتاق رفتیم کردیم هاروجمع ظرف خورد  

دخترکیه اون رها چیشده:من  

 و یبینهم بوسیدن...... درحال پسره سحروبایه مدتی یه..... بعد سامیارم بوده..... باسامیار...... هیچی:رها

اینا و میزنه بهم  



 رشوتکونس فقط بودمهرسا گفته بیرون مهرساهمون بودرهابه شده نعلبکی اندازه چشمام نمیشد اصالباورم

 میداد

توشده حاالعاشق مهرسا مثل داشته ای گذشته یه اونم چیه ناراحتیت خواالن:من  

برمیگردونه و سامیار سحرانگارداره ولی:رها  

فکراچیه تودختراین ای دیونه:من  

نمیگفت هیچی کردم نگاش  

باشیم خوش امدیم فکرنکنید بهش دیه خوبسه:مهرسا  

 راننگ نمیاره روخودش مهرسابه میکنه اینجوری چرا ارسام نیس معلوم برامهرساسوخت جورایی یه دلم

اینجا خبره واقعاچه دیگه نمیدونم ماست  

برد خوابمون سریع بودیم انقدرخسته  

 نشست دیلبخن خواستگاری بایاداوری کردم فراموش خودمو پاک گرفتم دوش یه بودپاشدم شده هواتاریک

بازکرد خودش که درواتاقشونوزدم اتردین دنبال رفتم لباساموپوشیدم سریع رولبم  

خانومم جونم:اتردین  

سررفته حوصلم بیرون بیابریم:من  

لباساموبپوشم صبرکن باشه:اتردین  

 مونخریدبراویال ذره یه زدیم اینجاروچرخ های مغازه بیرون رفتیم امدباهم که بودم منتظرش توسالن

برگشتیم و کردیم  

 

  رها

بود خواب مهرسا  

میزد جوری همین قلبم نیومده هنوز سامیار میدونستم نمیومد چشام به خواب  

سحر با کی با اونم کجاست سامیار شب1۱ ساعت  

بخورم هوا یکم تا باغ تو رفتم پوشیدم لباس  

بودم عاشقش من که مجنون بید درختای از پر داشت قشنگی خیلی باغ اینجا  



آقایی کجایی سامیارم  

نبودت از بگیره عاشقت این دل شاید نکردی فکر اصن  

میومد برگا خش خش صدای باغ ته رفتم  

میداد بد گواه دلم  

میدیدم چی کردم حس قلبمو وایسادن لحظه یه دیدم که چیزی با  

نداشت امکان میبوسید و دختر اون داشت من زندگی من عشق  

بوسیدنش حال در مقابلش سحر و بود داده تکیه درخت ی تنه به سامیار  

 فقط نهبز داد و کنار بزنه و سحر سامیار رمانا مثل بودم منتظر لحظه هر اشکیم چشمای با مدت تمام تو

منه عاشق  

بوسید اونو و کرد عوض سحر با جاشو بلکه نکرد اینکارو تنها نه ولی  

میدادم جون داشتم که بودم من بوسشون هر با  

افتادم و کشیدم درخت ی تنه به محکم دستمو شد سست پاهام  

چی قلبم سوزش ولی میسوخت دستم  

بود مونده برام قلبی اصن  

بود الکی بود پوچ همش شد چی نفستم من میگفتی که تو آقایی  

 کافی ی اندازه به هنوز لعنتیم قلب انگار ولی بردارم چشم ازشون میخواستم نداشتم و چشمام اختیار

بود نشکسته  

داشت و مرگ ناقوس حکم برام صداشون میدادم جون ذره ذره داشتم  

نفساشون صدای  

ودیمب عاشق تو منو نرفته که یادت بشه که چیم هر منی عاشق تو سامی منی ماله فقط تو دیدی:سحر  

 

سامیار توروخدا  

نه بگو میدم قسمت میپرستی چی هر به  



نیسم عاشقت بگو  

لعنتی بگو د  

نشنون و هقم هق صدای تا دهنم جلو گرفتم و دستم  

 گردنش هب ای بوسه آروم و کشید خط سامیار ی سینه رو انگشتش با و کرد عوض سامیار با جاشو سحر

 زد

دیدم خودم چشمای با من و مرگ برید نفسم  

بزارنت خاک تو باید حتما مگه  

گرفتن ازم و زندگیم  و نفسم چطور دیدم چشام با من  

کنی کاری نتونی تلخه چقدر  

نزنه حرفی و کنه سکوت عشقت تلخه چقدر  

میسوزونتت جور بد سکوت اون  

.......االن نکنه نگاه کسی به تو جز به داشتی انتظار که تویی   

دیگه بگیر جونمو هستی چی منتظر خدایا  

رفت و شد دور سامیار از لوندی با سحر  

نبود اولم از بدبخت نیس اقاییتم دیگه نه.....  آقاییم  

عقب کشید دستاش با موهاشو زمین رو نشست  

بود شیرین عاشق من برای حرکاتش چقدر  

شنیدم زمزمشو  

میکنه درکم بزنم حرف رها با باید:سامیار  

تمنیس من عشقت من بد بخت از فقط عاشقی هم تو عشقم میکنم درکت ولی آخه مونده هم رهایی مگه  

 به آخر های لحظه عمر آخر تا میخواستم رفتم عقبکی میکرد خس خس گلوم وایسادم پاهام رو زور به

باشه یادم  

سامیارم خدافظ:من  



 جلو دودرآور کیفم از آسممو اسپری نگرانی با اوضام دیدن با بود شده بیدار مهرسا  اتاق سمت دوییدم

گرفت دهنم  

چته؟ چیشده رها:مهرسا  

ریخت کاش پام به پا و ریختم اشک و کردم تعریف براش شکستنمو لحظه به لحظه دونه به دونه گفتم  

اومد سامیار صدای پشتبندش و در صدای  

تو بیاد نزار خوابه بگو در پشت میرم مهرسا: من  

در سمت رفت و داد تکون سرشو  

کن صدا رو رها مهرسا: سامیار  

بشنوه داموص مبادا تا گرفتم و دهنم جلو ریخت اشکام بود شیرین چقدر میشنیدم بار آخرین برای صداشو  

خوابه:مهرسا  

دارم واجب کار:سامیار  

بخیر شب.  خوابه گفتم: مهرسا  

بست و در  

من بودم ضعیف چقدر کردم گریه و زمین افتادم  

بزن صورتت و دست به آبی یه بریم پاشو رها:مهرسا  

شدم بلند جام از زور به  

شنیدم صداشو که میشدیم رد بردیا اتاق کنار از داشتیم  

دیگه عمله یه هست خودم به حواسم بابا باشه دیگه میافتم راه فردا من پارسا باشه:بردیا  

.......... 

کوچولو کیست یه دیه سرمه تو کوچولو چیز یه بابا نمیمرم:بردیا  

........ 

دنیا اون میرم نکنم عمل بابا باشه خخخخ:بردیا ...... 

کیسته سرش تو من داداش شد نمی باورم  



میکشتش زودی به نکنه عمل اگه که کیستی  

داره توان چقدر مگه آدم یه خدایا  

؟؟ نشکستم هنوز کافی ی اندازه به  

درد فقط نداشتند اشکی دیگه بودن باریده بس از چشام کرد قطع حرفشو دیدنمون با بردیا   

 

 مهرسا

 نه

داخل بارهارفتیم خدایا وای میگفت بردیاچی  

نگید هیچکس به برم فرداشب بایدپس من....... خب نمیدونه هیچکس:بردیا  

میام منم:رها  

رهاسامیارچی میگی چی:بردیا  

میام من شدس تموم اون:رها  

چی ینی:بردیا  

هیچی ینی: رها  

 این برا هاهمر بود پرسیدبگوماموریت هرکی مهرسا میگیرم بلیط بعدازظهر برافردا باشه پووووف: بردیا

بردیا با رفت شه عوض وهواش حال ذره یه که  

تهران کردن بارهاحرکت بردیا شب  

 درد ادارهره میفته اتفاقی چه داره نمیفهمیدم ارسام رهاوبردیا توحیاط بودم نبردنشسته خوابم تاصبح

بدتر بردیا میکشه  

مهرسارهاکجاست:سامیار  

برات مهمه خیلی: من  

رهاکجاست میپرسم دارم مهرساچیمیگی:سامیار  

سحر به بچسب باشی تاتوراحت رفت:من  



چی حرفایعنی این مهرساتوچیمیگی:سامیار  

اره؟؟؟؟ وسیله بود چی رها بهت چیبگم اخه واضح کامال:من  

اره؟؟؟؟: دادزدم  

 رهاهمه دخترامتنفربودم ازهمه دیدم دیگه بایکی سحر سحربودم عاشق من کن درک مهرسا:سامیار

کن رکد چیکارکنم حاالسحربرگشته سحربود مثل رهابرام شم اروم میکردمیخواستم ویاداوری خاطراتم  

 داری بودحق درست سامیارکارت اصال اره بگم بهت میخوای درکی چه المصب اخه ؟؟؟؟؟اره درک:من

 درک چیمیشدهان میوردم بالروسرارسام همین دیدم دیگه یکی عشقموتوبغل من بدبخت.. ا باریک

؟؟؟؟ اره اره میکردی  

بگو من اینوبه مهرسارهاکجاست:سامیار  

فهمیدی رهارفت داشت بردیاماموریت رفتن:من  

میگی دروغ:من  

اره نشست رولبم پوزخندی  

اتاقم رفتم کنم تحمل نمیتونستم دیه   

 سخت یخیل گفتن دروغ همه های زیرنگاه بود مونده همینجوری اونم کردم تعریف چیوبراترنم همه صبح

 ودامشبقرارب  هست دیگه ساعت یک پروازشون توفرودگاهن گفتن کردم بارهاصحبت بوداماناچاربودم

 اعتس افتادیم راه رهاوبردیابود پیش فکرم تمام نداشتم حوصله کردم وسایلموجمع تهران برگردیم

....برد هاخوابم لباس باهمون بودم نخوابیده دوشب میشد بسته داشت چشمام بودیم چهاربودخونه   

پیچید تواتاق گوشیم زنگ صدای  

بله:من  

خوبی سالم:رها  

بردیاخوبه توخوبی سالم:من  

کردن بستریش بدنیس اره:رها  

خوبی چی خودت:من  

میمرم دارم.....بده حالم.....مهرسا نه:رها  

میزنی حرفاچیه رهااین:من  



فعال بایدبرم من....... مهرسا چیکارکنم میگی:رها  

کردم گوشیوقطع فعال باشه:من  

داشتم اسمس کردم گوشیموچک نداشتم غذا به میل بود۲ ساعت گرفتم دوش رفتم کردم لباساموعوض  

دنبالت میام هشت ساعت:ارسام  

منتظرم باشه:من  

 کردم رمخودموسرگ هشت های تانزدیک خوردم چیزی یه پایین رفتم بودبرام چی خبربهترازهمه شایداین

پایین رفتم پایینه داد اسمس ارسام که حاضرشدم  

خوبی سالم:من  

نشنیدم جوابی هیچ  

گرفتنا قیافه حرکات این شرایط تواین بودم شده خسته دیه  

میکنی چرااینجوری توچته ارسام:من  

تونمیدونی یعنی:زد بهم پوزخندی  

چیوبایدبدونم من ارسام چیمیگی:من  

هیچی هه:ارسام  

نمیدونم من چی یعنی نگفتم چیزی دیه  

سیگاردراورد یه ازتوجیبش شدیم پیاده تهران همونجابام رفتیم  

شده عوض چیت چندروزهمه چیه رفتارات این دلیل اصالنمیفهمم من ارسام:من  

هان بدی ادامه میخوای تاکی مهرسا بسته:کرد عصبی خنده  

میزنی حرف داری اصالازچی ای ادامه چه چیمیگی ارسام:من  

 ایدختر بااین داری فرق بابقیه فکرمیکردم که برسرمن مهرساخاک بکش خجالت اره ازچی:ارسام

میکردم اشتباه اما داری فرق خراب توخیابونی  

چیمیگی داری میفهمی ارسام:کردم حس لحظه برایه هامو چون لرزش دخترخراب  



 چه هتواخ مهرسا نکشیدی خجالت: بلندترمیشدم صداش هرلحظه  چیمییگم دارم میفهمم خوب اره:ارسام

 واسیمیخ منوبراچیت چیکارهان منومیخواستی بودی ایلیا عاشق توکه  بزنی حرف میشه روت جوری

اره اون پیش میری هاهم شب میزنی حرف بامن هان  

م...سااا...ار:نمیچرخید حرف به زبونم  

چیولعنتی همه چیومیدونم همه من اره ایناروبگم من نداشتی توقع هان چیه: ارسام  

 نمیتونست لیو شه کشیده حرف به میخواست بازبودهی دهنم بزنم نمیتونستم بودپلکم کرده قفل بدنم تمام

نمیداد اجازه ارسام انگارکلمات  

شکست سکوت کل دادش صدای  

روش روبه افتادم شالموکشید  

میخوره بهم ازت حالممم  لعنتی؟؟؟؟؟ اره داشتی هم رابطه باهاش:ارسام  

  ونستمت بیشترمیشدفقط چونم لرزش میگذشت هرچی بودم شده انگارواقعاالل بزنم حرف نمیتونستم

باال سرموبیارم  

عشقت به بچسب تمومه چی همه:ارسام  

داد خاتمه چی همه به ماشین صدای فقط سرموبچرخونم نمیتونستم کرد ول شالموباحرص  

 رفت...

ها روخاک افتادم نتونست دیه شد خم زانوهام اراده بی شد سکوت  

میخوره بهم ازت حالم  

میخوره بهم ازت حالم   

شد تموم چی همه  

 بودخدا قرارمون این کردن ولش براباردوم نموند دیه ازش شدهیچی شدمهرساتموم تموم چی همه اره

 تمووم کنمچندباربش  کرد ولم عشقم  براباردوم دیدم دیه یکی توبغل عشقمو نفسمو باراول بود این جون

صدامو میشنوی میشه  

چراانقدرنامردن میبینی هاتو بنده میبینی میشنویییی:دادزدم  

سکوت میشم عوض من میشه عوض چی همه ازامشب  بگم ندارم هیچی  

 



 ترنم

دوم بوق اول بوق روبرداشتم گوشی  بودم نگرانش بودبدجوری نیومده کالس مهرساامروز  

بله:مهرسا  

تو کجایی مهرساخوبی الوسالم:من  

خونه:مهرسا  

سردبود خیلی مهرسانبودلحنش صدای این  

شده چیزی:من  

نه:مهرسا  

مطمنی:من  

اره:مهرسا  

پیشت میام دارم میگی راست تو  اره:من  

نداری کاری:من  

نه:مهرسا  

خدافظ:من  

خدافظ:مهرسا  

وخشکسرد کامال عادی بالحن نه اونم بود وخیر بله جواباش تمام باشه شده مهرسااینجوری نداشت امکان  

خونشون سمت گرفتم تاکسی یه سریع  

نبود که این مثل مامانش  زدم زنگ  

بود حس بی تفاوت بی کامل مهرسانبودچهرش این کردم نگاش  

شده مهرساچیزی:من  

نه:مهرسا  

 به چشمم شاتاق رفتم باهاش چرااینجوری،شدیهو کرد نفوذ تااستخونم چشماش سردی کردم نگاه توچشماش

افتاد اتاق کنار چمدون  



بری جایی مهرسامیخوای:من  

اره:مهرسا  

کجا:من  

المان:مهرسا  

چی دانشگاه پس چی یعنی:من  

نیس مهم:مهرسا  

پس چی ارسام نیس چیومهم چی:من  

نیس مهم:مهرسا  

بود سیرشده چی انگارازهمه جوری یه شده چیزیش یه نه  

چیشده بگوببینم کردی دمهرساخستم:من  

نیس مهم:مهرسا  

چرا جوابات زدنت حرف لحن چشمات صورتت شدی توچرااینجوری نمیفهمم:من  

نیس مهم چیزی هیچ چون:مهرسا  

شده ارزش بی براش چی انگارواقعاهمه  نمیگف هیچی مهرسا  

ارسام؟ حتی:من  

میخوری چیزی:مهرسا  

نه:من  

 ایناهم مانشما به المان بره میخواس بود گرفته واقعاتصمیمشو که این مثل کردم صحبت باهاش دیه ذره یه

بود فرداشب پروازشم بود گفته  

چی ینی چی سیرازهمه حاالمیفهمم میشن یخ کوه میگن بود شده مهرساعوض بود فکرموپرکرده تمام  

 

 رها

هه دممیکشی نفس الکی فقط نداشتم بودنم زنده واسه دلیلی دیگه فرودگاه سمت رفتیم بردیا با  



بود داغون خودم روحیه بدم بهش روحیه که بودم بردیا همراه مثال شدیم پیاده هواپیما از  

درآوردم پرواز حالت از و گوشیم  

دادم خبر هم اینا مامان به نشه نگران تا رسیدیم که دادم اس یه مهرسا به  

خورد زنگ گوشیم که بگیریم تحویلشون تا چمدونا سمت رفتیم  

 سکعرو من مهمه براش مگه آخه چی که ولی بدم جواب نمیخواستم لرزید دستام اسمش با کردن نگاه با

بس بودمو بازیش شب خیمه  

بله؟:من  

کجایی؟ هست معلوم رها.....  رها الو:سامیار  

امرتون دور جای یه:من  

لعنتی؟ رفتی چی برای.....  میخوام....  عذر من رها....  رها: سامیار  

نشدم ترک تا کنم درکتون زودتر خواستم منم کنم درکتون بود قرار هه:من  

بود زندگیم جمله ترین سخت  

خداحافظتون منش آریا آقای بشین خوشبخت وارم امید  

رها؟؟:سامیار  

میکردم باید اما کنی قطع نفست رو تلفنو بود سخت بود سخت  

خداحافظ:من  

قلبم رو گذاشتم و گوشی و کردم قطع و تلفن  

میزنه تو برای داره وامونده این بفهم لعنتی  

دیگس یکی برای اون کن بس رها  

کردم قانع خودمو الاقل ولی گرفتم آتیش اینکه با  

بیمارستان توی پا یه بود پارسا ی خونه پام یه روز چند این  

باشه نظر تحت تا بودن کرده بستری رو بردیا  



 سامیارو قضیه باشم شاد میکردم سعی اون جلو ولی بود خراب روحیم بردیا مالقات برم میخواستم امروز

کردم عوض کارتمو سیم خودمم نندازه راه دعوا و سامیار نزنه زنگ تا گرفتم جلوشو زور به بود فهمیده  

اتاقش داخل رفتم گل دسته یه با  

داداشی سالم:من  

باقالی سالم:بردیا  

مخت بر خااااااعک:من  

خوبی؟ گل خانوم خبرا چه خخخ:بردیا  

مرسی خوبم آره:من  

بپرسم؟ سوال یه رها: بردیا  

جونم بربری بپرس:من  

نداری؟ همتا از خبری چیزه میگم:بردیا  

بودا عاشق بدجور داداشیم  

 حرف ترنم ولی ندارن اونا دارن اینا مامان و ترنم فقط شمارمو بردیا میدونی خودت هوووووف:من

باشه خوب کنم فک نزده خاصی  

خداروشکر:بردیا  

داشتی؟ شک عشقت به نگم همتا به گفتی چرا بردیا:من  

 بر که مهسر تو کیست فهمیدم فرداش بزنی حرف همتا با خواستم ازت که شب اون میدونی  رها نه:بردیا

 یحت خطرناکه که شده بزرگ انقدرم داده نشون خودشو االن که اومده بوجود بچگی تصادف همون اثر

باشه باهام ترحم روی از نمیخواستم نداشتم شک عشقم به وگرنه کردنش عمل  

میرسی همتا به داداشی میشه درست:من  

میدونم:گفت و زد چشمکی بردیا  

آخه میکردم چیکار من نبود اگه کردم بغلش  

سهیل ماس به بود ایرانی البته که بود خوشگل پسر یه دکترش اتاق داخل اومد پارسا با بردیا دکتر  

بود مهربونی خیلی پسر  



بیمارستانی که بازم خانوم رها به به:سهیل  

هستنا اینجا داداشم دوتا سهیل آقا:من  

بعله بعله: سهیل  

دارم سورپرایز یه رها:پارسا  

سورپرایزی؟ چه:من  

سالم:مهرسا  

مرییییی:من  

کرد بغلم اونم کردم بغلش محکم بود کرده هواشو دلم چقد زد لبخندی مهرسا  

میداد بزرگ غم یه از خبر چشماش ولی اومده چرا نمیدونستم  

نمیتونستم تنهایی اومد که شد خوب  

بدم تغییر و خودم تا دارم نیاز مهرسا کمک به  

 

 مهرسا

نشست رولبم لبخندتلخی میکرد نگاه بهم باخنده کردم نگاه بردیا به  

کو؟ مهرساارسام:بردیا  

نمیدونم..ارسام  

بیرون امدم ازاتاق  

افتاده مهرسااتفاقی:رها  

نه:من  

کجاس ارسام پس:رها  

نمیدونم:من  

چی یعنی:رها  

خونه بریم خستم رهامن:من  



 شد ودتمومز چی همه..  ایستادم پذیرایی سالن وسط داخل کشیدم چمدونم پارسا خونه رفتیم گرفتم ماشین

براگفتن دارم چی دیه.. شب تویه چی همه باراول مثل  

مهرسابگوچیشده:رها  

هیچی:من  

میمیرم دارم مهرسا بده حالم باشه:رها  

خدانکنه: مبگ تونستم که ای خاکسترتنهاکلمه من میسوخت رهاداشت نداشتم کردنش براروم ای جمله هیچ  

 منم ونستمنمیت چرادیه نمیدونم اختیارمیریخت بی هاش اشک گذاشتم پشتش دستامو کرد بغلم رهامحکم

نمیریخت هم قطره یه حتی کنم گریه  

پارسابود تودرامد کلید چرخش صدای باال بارهارفتیم چقدرگذشت نمیدونم  

سالم:پارسا  

سالم:رها  

سالم:من  

امدنشس کرد بااللباساشوعوض کردرف نگامون جوری پارسایه  

چیشده مهرسانگفتی خب:پارسا  

نشده هیچی:من  

سردشدی چراانقدر نیستی تومهرساسابق نشده هیچی چی مهرسایعنی:پارسا  

نیس مهم:من  

چیشده میگم دارم نیس مهم چی چی:پارسا  

هیچی:من  

گرف پارسامچم باالکه برم بلندشدم  

چیشده میگم دارم:بود دادشبیه بیشتربه صداش  

کن پارساتمومش:من  

جانمیری چیشدهیچ تاندونم:پارسا  



بدونید چیومیخواین:من  

 اارسامب چیشده ازتومیگی اینم رفته گذاشته دختره سامیاربااون نیس معلوم رهاکه چیواین همه:پازسا

؟ دعواکردی  

میخوره بهم ازت حالم  

تمومه چی همه دیگه   

داری فرق خیابونی خراب بادخترای فکرمیکردم  

اره توبغلشی شباهم  

میپرستی توروهرکی کن ولم پارساتوروقران:من  

میکرد نگام بابهت منو نمیشد انگارباورش کردم نگاش  

میکنم خواهش بگوچیشده مهرسا:پارسا  

مه..تمو ی..چ همه فقط هیچی:من  

چی یعنی چی:پارسا  

تمومه یعنی کردم اشتباه باز باچشم دفعه این یعنی نیس دیگه هیچی یعنی تمومه یعنی:من  

کن تعریف مهرسادرست:پارسا  

پارسااااا نیسم هیچکس توبغل خدامن به نیسم اشغال خدامن پارسابه:من  

پارسا توبغل شدم کشیده  

 

 مهرسا

ارسام حرفاروزده این که نیسی مهرسامعلومه چیمیگی:پارسا  

اره،؟ میگفتم کردن رهاوپارسانگاه چهره به  

هیچیم خب نیس هیچیم من پارسا:من  

بیرون ازبغلش خودموکشیدم  

اتاق رفتم رومیخواستم تنهایی  



 گمب دردام از براهمه اول از دوباره درداموندونه نیس کسی دیگه نیس مهم هیچی دیگه نیس برامهم دیه

هیچی نیس مهم هیچی مهمه مگه  

مهرسا:رها  

بود توصداش بغض  

جانم:من  

مهرسا کن کمکم:رها  

من؟:من  

منو جزتوحال تومهرساهیچکس اره:رها  

پوزخندی...دیدم چی من نمیفهمه نمیفهمه  

چراا شدن چرااینجوری هات خدایابنده...روپام رهاسرشوگذاش نشست لبم گوشه ... 

هوارودیدم شدن روشن بودکه کی نمیدونم  

رو اشک قطرهبود برده خوابش رهاروپام  

بالشت بودزیرسرش شده خشک صورتش  

چیز هیچ به بودحوصلم روسرش بردساعدش خوابش پارسارومبل پذیرایی رفتم گذاشتم  

 چیهمه ......میخوره بهمازخودم  حالم روصندلی نشستم سازوروشنکردم چایی اروم فنمیر

سازنزاشت چایی سوت صدای.......تمومه  

..بدم ادامه  

  تمومه چی همه:ارسام

سرموبلندِهع چقدراین جمله غریبه  تمومه چی همه:ایلیا  

بیاصبحونه سالم:من سالم:رها کردم  

تانبیمارست رف بودبیشترپارسا بازی خوردنی چه البته خوردیم روکنارهم امدصبحونه پارساهم   

  بیرون بیابریم شدم مهرساخسته:رها

بیابریم میگی راست اره:من  



نبودنشستیم هیچکس پارک یه نزدیک رفتیم  

سدی یکی توبغل که فکرکنم جوری چه عاشقشم من چیکارکنم من شدم خسته شدم مهرساخسته:رها  

هیچی بگم نداشتم هیچی  

شم بزاراروم بگه چیزی یه توروخدا مهرسا:رها  

میخواسم سکوت هیچی براگفتن نداشتم هیچی من چیمیگفتم  

 یه بزن حرف توروقران مهرسا: بود روم روبه زمین افتاد بود باهم دادوگریش یهوصدای کرد رهانگام

چیکارکنم بگو من به بگو چی یه کلمه  

: هیچی نداره هیچی که سرکسی دادنزن ندارم هیچی رهامن بگم چی  

 چه بگو شدبرات ایلیاکمرنگ جوری چه بگو نیس خودم دستم ببخشید مهرساباشه:میزد حرف رهاباگریه

کنم کمرنگش جوری چه ولی کرد فراموش نمیشه میدونم جوری  

میخوره بهم ازت حالم لعنتی  

بود نقطه رویه نگام  

ارسام:شدخیلی ضعیف صدام  

بیاد دیه یکی بزارم یعنی اره باورودارسام:رها  

 چیت مهه نفست سامیارعشقت میتونی چی یعنی دیه یکی امدن ته میدونم تووسط خطم ته من رهانه نه:من

اینی االن ببینی دیه بایکی  

 نم اصال نه.ن:رها  میتونی چیمیشه کنه ولت اونم بشی سامیاردیگه یه عاشق دوباره بری  میمری

کنم تحمل دردوباره میتونم جوری چه میمرم دارم همینجوریش  

؟  کنم تحمل جوری چه:من  

روش وبهر نشستم بلندشدم ازصندلی میشکست پارک کل سکوت هاش گریه صدای فقط نگف رهاهیچی  

نکن توبدترش دیگه حالموتونه ببین میشم اذیت هات باگریه رها نکن گریه:من  

میترکم مهرسادارم نمیتونم:رها  

 میادجلوچشم روزعقدم صحنه هردقیقه ندارم هیچی االن ولی بودم همین منم داش حق دادم سرموتکون

چراا کنم گریه نمیتونم چرا بگم دارم چی من توبام  ارسام های حرف هردقیقه  



 

 ترنم

میگذروندم آتردین با وقتمو بیشتر بودم شده کسل خیلی بودن رفته دخترا وقتی از  

بود آرسام مامان زد زنگ تلفن  

خوبن؟ عمواینا خوبین خاله سالم:من  

میرسونن سالم ممنون دخترم سالم:خاله  

برسونین سالم هم شما باشن سالمت:من  

هست؟ مامان جان ترنم:خاله  

بیرونن بابا با جون خاله نه:من  

کنم دعوتتون نامزدی برای زدم زنگ باشه آها:خاله  

باشه مبارکش بود نگفته عسل خاله خیرباشه عه:من  

میکنه نامزد جون شراره با داره بسالمتی آرسام برای نه عسل دخترم نه: خاله  

شراره؟؟؟؟ کیییییی با اونم میکنه غلطی چه داره بود کرده قفل فکم  

زمونه این عدالتیه بی از گرفت آتیش بدجور دلم  

میسوزونن دنیا این تو و همدیگر خوب هات بنده نیس جهنمت به نیاز دیگه خدایا  

نمیفهمیدم چیزی خاله حرفای از  

میشیم مزاحمتون باشه مبارک جون خاله باشه:من  

بودم ناراحت واقعا کردم خدافظی خاله از  

داد جواب که دادم اس یه مهرسا به بود شده تنگ خواهریام برای دلم   

مدت این زدیم می حرف اسکایپ با  

شد برقرار تماس  

سالم:من  

خوبی؟ سالم:رها  



چطوره؟ بردیا مرسی نیسم بدک هی: من  

نزدیکه عملش گفت دکترش ولی بستریه فعال:مهرسا  

خداروشکر خب:من  

اوضاع این با االن مخصوصا سخته ها شما بدون بیاین زود ها بچه  

اوضاعی؟ چه:مهرسا  

نگو آرسام و سامیار به مربوط اگه تری:گفت یهو رها  

 با نماو میکردن زندگیشونو داشتن رااااحت االن و بودن کرده بازیچه منو خواهرای راحت چقدر دوتا اون

  عشقاشون

عشقش زن بشه قراره شراره میفهمید وقتی میشد داغون مهرسا  

کنم عوض و بحث کردم سعی  

؟ بمونین باید چقدر عمل بعد ها بچه میگم:من  

شیم مطمئن بردیا بهبودی از کامال تا هستیگ ماهی چند احتماال نمیدونم:مهرسا  

تنهایی از مردم دیگه بیاین زود ها بچه:من  

خو بیرون برو دخترا با:رها  

 سلع و همتا انرژیش کال که طرالنم نداشت هم حوصله تازه بود درگیر که عسل بود شده دپ که همتا

 بودن

بوده رسامیا و آرسام بخاطر شد معلوم که بود ناراحت و عصبی یکم مدت این تو اونم بود آتردین فقط  

کجا اونا و کجا شماها:من  

نباش ناراحت ترنم باالخره میشه تموم:مهرسا   

کردیم قطع و زدیم حرف دیگه یکم  

بود گرفته خوابم کاری بی از  

مبخوابیدم یا میخوردم یا کال وقت چند این  

برد خوابم سریع و کشیدم دراز تختم رو اتاقم رفتم  



 

 رها

داشتم عجیبی استرس شه عمل بردیا بود قرار امروز  

ریسکیه پر عمل میگفت سهیل بود شمار صلوات دستم تو  

گرفتم دستشو که اتاق سمت میبردن رو بردیا داشتن  

برگرد سالم نکنیااا بدبختمون بردیا:من  

خندید آروم  

شده دپ همتا میگفت تری:مهرسا  

شنیدم رو بردیا وار زمزمه صدای  

من بشم فداش:بردیا  

نگفتیااا بهش هنوز داداشی برگرد همتا بخاطر:من  

 در دنکر اذیت خواهرامو که بوزینه دوتا اون پدر برمیگردم تخت خیالت برنگردم کشکه مگه: بردیا

(آرسام و سامیار) میارم  

عمل اتاق سمت بردنش فشردم و دستش و زدم لبخندی مهربونیش به  

هشب زدم زل نگران چشمای با و گرفتم دستشو اختیار بی که عمل اتاق سمت میرفت داشت سهیل  

گردون برش سالم توروخدا سهیل:من  

میگرده بر سالم نباش نگران...  آروم....  رهااا:سهیل  

رفت و فشرد دستمو  

میفرستادم صلوات و میفشردم رو مهرسا دست بود عمل اتاق تو بردیا که زمانی کل  

گذشت عمر یه قدر برام ساعت چند این  

 

سهیل شد چی:مهرسا سمتش دوییدیم بیرون اومد سهیل  

دخترررر:وگفت شکمش رو گذاشت دستشو خنده با سهیل  



من به بود زده زل کنماااا لهش بزنم ینی  

شد؟ چی داداشم دیه بنال د:من  

 شد انجام موفقیت با عمل خوبه حالش.  ادبتم مرده کشته ینی: گفت میکرد کنترل خندشو زور به سهیل

شیم مطمئن سالمتیش از تا باشه مراقبت تحت باید مدت یه فقط  

خداروشکر هووووووف:من  

 

بود مراقبت تحت بود وقتی چند بود بهتر حالش هم بردیا  

داد جواب که کنم قطع میخواستم دیگه بهش زدم زنگ بود شده تنگ تری برای دلم  

نم؟......جا: ترنم  

میومد داد و جیغ و آهنگ صدای  

کجایی؟ تری:من  

بیخی هیچی هان:ترنم  

شد تر کم صدا که جایی اتاقی تو رفت انگار  

کجایی؟ میگم ترنم:من  

نیس پیشت مری هووووووف:ترنم  

بگو نه:من  

...........و شراره نامزدیه امروز:ترنم  

میشه ما هرخوا بیخیال دیگه خداروشکر خو ایلیا با آخیشششش:گفتم و کردم قطع حرفشو خوشحالی با  

نه ایلیا رها نه:ترنم  

کی؟ پس وا:من  

..........آرسام: ترنم   

نداشت امکان بابا نه شد نمی باورم  

نه:من  



کرد جمعش نمیشه خورده خرخره تا هم شراره هه: ترنم  

اومد دوتا اون و آتردین صدای  

میزنی؟ حرف کی با خانومی:آتردین  

بود ساکت ترنم  

تری بگو راستشو:من  

رها با:ترنم  

چییی:شنیدم و سامیار آروم صدای  

بگم تبریک آرسام به میخوام آیفون رو بزار تری هه:من  

االن آیفنه رو: تری  

بشین خوووووشبخت ایشاال میگم تبریک آرسام آقا سالم:من  

شرارس امثال همون شماها لیاقت متاسفم تو مثل آدمایی برای واقعا میرفت یادم داشت.....  آها آها  

مهرسا به دارن شرف شراره امثال دیگه چیز یه و رها  باش متاسف خودت برای هه:آرسام  

ینی بکشمش میخواست دلم  

 روزی برای میسوزه برات دلم من ولی من داداش باشه.  خنده از مردم وای:من کردم ای عصبی ی خنده

بیافتی کردن غلط به تصمیمت از که  

بیرون رفتن پسرا دادم احتمال اومد در صدای  

میگذره؟ خوش آقاتون تری؟با چطوری خودت:من  

که نمیدونی اووووووف: گفت باخنده ترنمم  

بیشور:من   

شدم غمگین لحظه یه  

نشنید ترنم انگار ولی شدی خوشبخت تو بینمون الاقل خوبه:من  

برمیگردین کی رها: ترنم  

بمونیم پارسا پیش و برنگردیم دیگه مری و من شاید.  تری نمیدونم:من  



یهو اومد سهیل صدای  

برات شده تنگ دلمون بابا میزنی حرف تلفن وایسادی اونجا بگیر تحویل یه هم مارو خانوم رها بابا:سهیل  

میکردم نگاهش خنده با  

رها؟ بود کی اون: ترنم  

دارم کار گمشو نکن فضولی خخخخ:من  

میکنیااا تعریف بعدا خری خیلی: ترنم  

خدافظ رفتم من حاال میگم بابا باش:من  

خدافظ:ترنم  

بود خوبی خیلییییییییی پسر خندیدم سهیل با کلی شب تا  

 

 مهرسا

کنن بردیارومرخص امروزقراربود  

بریم:رها  

میمونم خونه نمیام من:من  

نمیای براچی مهرسا پاشو:پارسا  

رومیخواستم تنهایی باشم خونه میخواست دلم  

کنم درست هم چیزی یه ترم راحت من شمابرین نه:من  

رهاپاشوبریم باش:پارسا  

امدم خودم دربه شدن بسته صدای با  

دراوردم گوشت بازکردم و دریخچال  

دراوردم و زمینی وسیب پیاز  

....بکنم هاروپوست زمینی سیب عقب وکشیدم صندلی  

میخوره بهم ازت حالم  



چی ایلیامهرسابفهمه  

مهرسابفهمه قرارنیس  

تمومه چی همه  

بشنوم هیچی نمیخوام بسته بسته  

روشکست خونه سکوت دادم صدای  

بود رنده روی که خونی قطره به افتاد چشمم باال سرمواوردم  

بود پرخون اشارم دورانگشت اه  

شستم ودستمو رنده  

دراوردم ماهیتابه تو از هم کتلت اخرین  

پوشیدم بولیزمشکیمم  بود پام مشکیم شلوارلی  نداشتم حاضرشدن حوصله  

امد زنگ صدای که  

سالمم:پارسا  

نمیشه ادم خونه مثل هیچی وای:بردیا  

دیگه؟ ادم خونه:پارسا  

که وتونداره من خونه:بریاخندید  

کردی؟ درست میادکتلت بوکتلت مهرسا:رها  

اره:من  

اصن عاشقتممم من جان ای:بردیا  

بود کتلت بردیاعاشق نشست لبم گوشه لبخندی  

بود امده  هم سهیل دروبستم  

اینجا باالنشین روتخت برو بردیا:پارسا  

اینجابخوابم رومبل نمیشه:بردیا  

بخواب چراولی:پارسا  



اورد چایی رهاهم بردیاخوابیدرومبل  

شدم ببخشیدمزاحم:سهیل  

امدین کردین خوب حرفیه چه این نه:من  

بابا مردم ناهاربدی نمیخوای:بردیا  

 کنارو ناهار..منوبیشترمیکرد شک ذره یه که ناهارکناررهانشست موقع سهیل کردیم واماده ناهار بارها

امدرفت پیش کاری براش بیمارستان سهیل که خوردیم شوخی باخنده هم  

بود بودخوابیده شده خسته مدت این رهاهم بود خواب ارامبخش های خاطرقرص بردیابه  

 ای عالقه یچه چرانگفتی  نداره واقعیت حرفا ازاین کدوم هیچ چرانگفتی نگفتی ارسام مهرساچرابه:پارسا

بهش خودایلیامیگفت میزدی اصالزنگ ایلیانداری به  

خیلیه تادرک مدرک فاصله پارسا:من  

نیس هیچی نباشه درک وقتی باشه دلیلم صدتا  

توحرفتومیزدی حداقل ولی باتو حق اره:پارسا  

نیس مهم برام دیه:من  

مهرسانیستی اون دیگه شدی مهرساعوض:پارسا  

هیچی وجودنداره مهرسایی دیه:من  

درازکشیدم رها کنار اتاق رفتم بشنوم چیزی قضیه درمورداین دیه نمیخواستم  

 

 ترنم

اتاقن تو آتردین و سامیار نمیدونست ولی رفتن همه میکرد فکر رها کردم قطع و گوشی  

کیه پسره اون بدونم بودم کنجکاو هم برنگردن که بودم این نگران هم  

ترنم؟ میشناسی پسررو اون: سامیار  

سامیار بغل پرید اتاق تو اومد سحر  

دنبالتم ساعته سه کجایی عشقم:سحر  



بود من به هنوز سامیار نگاه ولی  

بسوزونم و سحر این میخواست دلم شدیدا  

زدم زل سامیار چشمای تو  

 به یربط چه رها جون ترنم وا:سحر باشه رها عشق اگه میشم خوشحال واقعا ولی کیه نمیدونم واال نه:من

داره سامیار  

 براش منم رها راجب بود شده کنجکاو سامیار ولی جوووووون سحر نمیدونم و ربطش من واال:من

باشین خوش همین دادم توضیح  

بود دوشون هر کار درصد صد مخالف آتردین بیرون اومدیم و گرفتم و آتردین دست  

گذشت شراره و سحر طرف از خرکی عشوه جور هزار با شبم اون  

عقد مدارای قرار برای خونمون بیان اینا آتردین فردا بود قرار  

بود آتردین میکرد خوشحالم روزا این که چیزی تنها  

باالخره اومد زنگ صدای  

پایین رفتم  

سالم:من  

عزیزم؟ خوبی گلم عروس سالم:آتردین مامان  

خوبین شما مرسی:من  

عزیزم خوبیت به:آتردین مامان  

 شدن سفید و خسر کلی با منم کرد اشاره بغلش به و کرد بد اخم یه آتردین که بشینم طاها پیش برم خواستم

زد بهم لبخندی که نشستم پیشش رفتم  

شده خوشگل چه خانومم: آتردین  

بووووود خوشگل خانومت:من  

صددددددرصدددد که اون: آتردین  

مبزاری عقدشونو تاریخ تر زود نداریم نگه الکی و جوون دوتا این جان علی میگم:آتردین بابای  

خودشون نظر باز نداریم حرفی که ما واال:بابا  



؟ بدم نظری یه من: آتردین  

پسرم بگو:بابا  

بده؟ بگیریم ترنم تولد و عقد:آتردین  

مننننن تولدددد !!!! 

بودیم نکرده غلطی هیچ هنوز ما بود نزدیک خیلی که اون  

نداری؟ مشکلی تو بابا ترنم خوبه خیلیم نه: بابا  

نکردیم کار هیچ هنوز ما نیس زود خیلی فقط نه که مشکل: من  

داد فشار و دستم آتردین  

میدم انجام سریع کارارو نیس زود عزیزم نه: آتردین  

پس باشه: گفتم زور به بود گرفته خندم ُهلیش این از  

شین پیر هم پای به ایشاال باشه مبارک پس: آتردین مامان  

کردم پخش هارو شیرینی شدم پا  

بمونه شبم میخواست میکردی ولش رو پرو خونه فرستادم و آتردین زور به دیگه شب  

 

 رها

سامیار پیج رفتم بود اختیار بی کارام میچرخیدم گرام اینستا تو داشتم  

عشقم هه  

بود نزاشته جدید عکسی بود پیجش تو عکسامون هنوز  

 ورتشص رو کشیدم دست بود کرده بغلم پشت از بود تولدم روز عکس کردم بزرگ عکسارو از یکی

شده تنگ برات دلم لعنتی  

 و مباش دیده توخواب و نحس شب اون میکنم دعا شب هر هنوزم گذشته ماه چهار اینکه با نمیفمی چرا

بخونم هاتو اس ام اس  میشم بیدار وقتی گذشته معمول طبق  

اشمب معتادش االن که بچشم محبتشو طعم گذاشتی چرا پس نیس من برای دونستی می که تو خدایا  



میخوندم کامنتارو  

میاین بهم خیلی جان سامیار  

ماشاال هستین خوشگلی زوج چه  

پیربشین هم پای به ایشاال  

میشن جیگرایی چه دوتا شما های بچه ببین وای  

شد چی پس میایم بهم میگفتن هاتم بنده ببین خدایا  

میدیدم تو با آیندمو کل من لعنتی آخه کردی بد سامیار  

باشه عشقش با که بود ترنم قسمت فقط انگاری تامون شیش بود عید روز بعدی عکس  

 زدم و شتمبردا هندفریمم و گوشی پوشیدم مشکی سوییشرت یه کنم تحمل رو خونه فضای نمیتونستم

 بیرون

بود گرفته دلش اونم انگار بود خاکستری آسمون  

 مهم رامب ولی صورتم رو میریخت دونه دونه و میشد تر تند لحظه هر باریدن به کرد شروع بارون نم نم

نبود پارک تو هیچکس که بود شدید بارون انقدر پارک رفتم بهتر اتفاقا نبود  

بارید من بدبختیه از آسمونم هه  

گوشم تو گذاشتم هامو هندزفری  

میای دوباره میگه حسی یه  

میخوای منو دوباره میگه حسی یه  

گردی برمی دوباره تو میگه حسی یه  

( میخوندم باهاش اشک زارو حالت با ) 

بسمه شدم خسته  

بیای کنه خدا  

کردی بیچاره منو تو  

( میکردم زمزمه باهاش و میکردم هق هق ) 



........کردییی پاره تو عکسامونو تموم  

زمین افتادم شد سست زانوهام  

سامیار نمیتونم تو بدون نمیتونم برگرد توروخدا برگرد لعنتی  

لعنتی نشد شم بیخیالت کردم تالش ماه چهار  

بود دروغ شد چی پس منی عاشق نگفتی مگه آخه  

بد کردی خورد بدددد بودو عاشقت که کسی معرفتم بی آقایی  

بودم نشده خالی هنوزم ولی بود گریه ماهم چهار این کار  

اومد سهیل صدای  

رهااا:سهیل  

کردم نگاه بهش شدن سرخ بودم مطمئن که چشمایی با و کردم پاک و اشکام  

میلرزید دندونام سرما از ماشین سمت بردم شم بلند جام از کرد کمکم  

روم انداخت کتشو و کرد روشن ماشینشو بخاری سریع  

داشت نگه که بودیم خونه نزدیکای  

بود شده بهتر حالم بهم رو برگشت  

آخه میمونه کی بارون اون زیر چیه کارا این رها چته:سهیل  

شی بیخیال میشه سهیل:من  

؟؟؟ دارم دوست من نفهمیدی؟؟؟؟نفهمیدی هنوز لعنتی نمیشه نهه:سهیل  

 دقت هیلس کارای به اصال سامیار بود شده ذهنم فقط و فقط مدت این من شد نمی باورم میگفت چی سهیل

 نمیکردم

چی:من  

شدم عاشقت من رها:سهیل  

فرمون رو گذاشت سرشو  

داری؟ دوست ای دیگه کسه:سهیل  



 بهم چپ گاهن کسی نزاری کجایی شی غیرتی برام بازم کجایی سامیار شد شروع دخترونم فانتزیای بازم

 کنه

سحر از سامیار از خودم از چی همه از گفتن به کردم شروع  

 اکیت. نبوده عاشقت اصن اولم از شاید ولی تلخه قدیمیش عشق با رفته کرده ترکت اون رها:سهیل

دیمی آزار و خودت داری که تویی فقط خوشه سحر با ور اون سامیار کنی زندگی رویاش با میخوای  

تلخ ولی بود حقیقت حرفاش  

 هستی وبیخ خیلی پسر تو سهیل:من کنی فراموش و سامیار کنم کاری میتونم کنم کمکت بزار رها:سهیل

نمیشه واردش کسی نمیره سامیار دلم تو تا اما میگم دارم واقعا  

کنی بیرونش دلت از تا کنم کمکت. کنم کمکت بزار رها: سهیل  

زدم لبخندی مهربونیش به  

فهمونمب بهش تنهایی میخوام رفته اون نمیفهمه صابمردم دل این حاالحاال نمیدم بهت قولی من سهیل:من  

 یا هدرآر و طرف حرص اینکه برای خودخواهانه بود دختری هر اگه شاید.  شدم مطمئن انتخابم از:سهیل

میکرد قبول و پیشنهاد این میتونه کنه ثابت خودش به اینکه  

بودم معذب دستش تو گرفت و دستم  

 فقط ردیک ازدواج وقتی ضمن در پشتته که هست یکی همیشه بدون اینو ولی نمیکنم مجبورت رها:سهیل

دیگه جور نه میره دلم از عشق این  

میشد دنیا زن ترین خوشبخت میشد سهیل زن که کسی واقعا  

 خیلی دتم این تو سهیل با نزد حرفی دیگه و شدم معذب فهمید اونم بیرون کشیدم دستش از آروم و دستم

بود کرده کمکم خیلی بودم شده صمیمی    

 

 مهرسا

بله:من  

مهرساخوبی سالم:ترنم  

خوبه اتردین توخوبی تری سالم:من  

چی رها توخوبی مرسی:ترنن  



خبر چه خوبیم همه:من  

دیگه میاین عقدمه پنجشنبه بگم زدم زنگ راستش سالمتی:ترنم  

زد چشمک یه کردم رهانگاه به  

شرمنده بیایم نمیتونیم نیس خوب بردیازیادحالش ترنم نمیدونم:من  

کنین کاریش بابامهرسایه ای:ترنم  

خودت که میدونی ترنم:من  

نداری کاری باش:ترنم  

خدافظ نه:من  

کردم روقطع گوشی  

بودن رفته یاپارسا نبودبردیاهم خونه هیچکس بیرون سرمیره یه رهاگف که  MRI...... اتاقرفتم   

خیلی.. ارسامخیلیمردی  

بود ارسام اسم هنوزم دستموبازکردم  

میدی قول درنمیاری ازدستت اینو وقت هیچ:ارسام  

میدم قول ارسام میدم قول  

نکنی ولم  وقت هیچ میدی قول:من  

نکنم ولت وقت هیچ میدم قول:ارسام  

تمومه چی همه دیگه:ارسام  

باتو دارم فرق خیلی من دیدی نامرد  زیرش زدی دیدی  

میخوره بهم حالت ازم: ارسام  

مهرسا کردی دیونم:ارسام  

 میسادیوای سریکیش حداقل   کردی داغون منو باحرفات فقط براحرفات بگم ندارم هیچی خیلی نامردی

بمون یدونه سراین نیارتوقلبت من کسیوجای حداقل  

براش شده تنگ دلت:پارسا  



اره:من  

نمیزاشتم تنهات  وقت هیچ کاش مهرسا:پارسا  

نبود برام فرقی بودیم نکن سرزنش خودت پارسا:من  

نمیگف درمیومدبهت دهنش از هرچی بودهرکی این حداقلش:پارسا  

نبود هرکی ارسام:من  

مهرسا هستی کی تودیگه روش داری تعصب هنوزم:پارسا  

 حکم نکردم قضاوت نزدم حرف من صادرکرد هم حکم کرد قضاوتشم زد حرفاشو پارساارسام:من

دلتنگی درد از  زد بهم که حرفایی درد از نه میمیرم دارم امااالن صادرنکردم  

نبود جاکنارت هیچ لعنتی من بگم بهت چیزی نمیشه روم دیگه مهرسا:پارسا  

دادم سرموتکون  

جا توهیچ نداری تقصیری توهیچ پارسا بسته:من  

تنهاس بردیا سالن پاشوبریم:پارسا  

باشه:من  

 مبیای ماقراره خبرنداره خودشم تولدش هم عقدترنمه هم امشب پروازداریم امشب گذشت چندروزهم این

 لمد اونجا سربایدبریم یه برسیم چون جاپوشیدیم لباسامونوبارهاهمین کردیم هماهنگ هم باطاهارهام

داشت فرق اماترنم برم نمیخواس  

چیوبرداشتی مهرساهمه:پارسا  

قراربودبامابیاید پارساهم  

رفتیم کرد درهاروقفل پارسا بریم اره:من   

تهران..  برگشتیم  

بود خونشون اینامهمونی ترنم خونه سمت گرف ماشین پارسایه  

 یریش لباس بود ما به پشتش ترنم خونه داخل رفتیم  داخل بارهارفتیم بود چراغونی خونه دوراطراف

سرشوبرگردوند بود شده قشنگ لباس بودچقدرتواون تنش  

ها.. چه..ب:ترنم  



ماروکشیدتواغوشش دستش باجفت دوییدسمتمون لباسش بااون جمعیت نبودتواون مهم براش  

 

 مهرسا

 کشید رنمت دست اروم اتردین میکرد حالم خوش خیلی بودلبخندترنم شده تنگ اغوش این برای قدردلم چه

قندمیسابید طرالنم اینور من روگرف پارچه اینور رها سرسفره نشستن امد عاقد  

خونه بعدارایشگاه امدجلوچشم روزعقدخودم ناخوداگاه  

قشنگه خیلی قشنگه زندگیش اون باشه تزنم به حواست خدایا چیشد ولی باشیم وتواینجا قراربودمن ارسام   

بله پدرمادروبزرگترا بااجازه:ترنم  

 توحیاط ممراس ادامه کادوها بعدازاعالم اشنامیگشتم دنبال باچشم پیچید سالن کرتوکل وجیغ دست صدای

 ماچ غلب کلی امدن طاهارهام یهو که  بندازن عکساشونو که بودن مونده واتردین ترنم فقط رفتن همه بود

بود سالن داخل بردیاهم بوسه  

شما باباکجایید:پارسا  

میایم االن:رها  

نداد بهم رهااجازه صدای که بهشون حاالبدم دراوردم واتردین کادوترنم ازتوکیفم  

مهرساارسام:رها  

باال سرمواوردم  

 انگار تمچشاموبس کشیدنمو نفس حتی چیو همه کرد متوقف چی همه بود ارسام تودست رنگی نقره حلقه

روسرم اوارشد چرخید دورم دنیا همه  

مهرسا دیونتم  

میکردم خدارومیزدحس اسم تووجودموکه فریادکسی  

کردم بودنگاه تودستم که انگشتری به ناخوداگاه  

رودیگ یکی حلقه بایه اون بودم داشته نگه انگشتراونو بایه من بود خیلی وارسام من حاالفاصله  

 وقت هیچ تمیتوپش بدکنه باهام هرکی فکرمیکردم همیشه قولت سریه وایمیسادی قولت سریه حداقل نفسم

باشی فردخودت شایداون فکرنمیکردم  



ره..را..ش عزیزم کجایی جان ارسام:شراره  

 توچرا پارسا مثل داشتم دوست تورو من چرا میکنی بازی باهام چرا  چیکاکردم باتواخه چیکارکردم من

 شرار رهخی نگاه عیدافتادم یادشب ناخوداگاه کردم نگاه ارسام های انگشت تو شدش چفت های انگشت به

 خواهرم مثل زود خیلی کردی خودت هارومال دست زوداین خیلی شرار بود وارسام من های دست رو

چراا بودی  

 رفتنجلو توان پاهام روببینه ای صحنه همچین نمیخواست هیچکس بود پایین سرهمه بازکردم چشمامو

 تموم امارس روبگه جمله این من به بودیکی ارزوم لعنتی ارسام یاشی خوشبخت بگم تونم..نمی نداشت

خودت های بادست چیو همه کردی  

خانومم اینجام:ارسام  

 داجونخ میترکم دارم  نبودم خانومت من مگه میگفتی من به روفقط جمله این توکه خانومم ارسام خانومم

 بهم ازت المح گف بهم عشقم بارعشقوبرسونم بزاریه داره گناه بدبختم این نمیگی چرا نمیکنی چرانگام

 فتیگ خانومم بگه دیگه یکی به ببینم دیگروکنارس حاالیکی قرارنبود تمومه چی همه گف میخوره

 م خوانمی کن تموم شب توهمین خودت به واگذارمیکنم خداجون من به واگذارکن چی همه بندم صبورباش

خدانمیشکم به نمیکشم  کن تموم میدم قسم امامات توروبه کن تموم بکشم نفس  

 مردممی که برامنی بودبرامن مرگ نبودحکم جمله یه فقط شد خارج ازدهنم که چیزی جلو زوررفتم به

 برایکی

بشین خوشبخت:من  

انشا مهرساجون مرسی:شراره  

دوتا جلواین  نچکه قطرشم تایه فشردم روهم چشمامو  

 

 رها

خی مثل بودن سرد سردر دستاش دستم تو گرفتم دستشو نبود خوب زیاد حالش بود کنارم مهرسا  

بود کثافط دوتا اون دستای میخ نگاهش  

اصن نیس مهم آرسام برای یا نمیکشه خجالت شراره واقعا  

بوده ایلیا با قبال شراره که نباشه مهم براش میشه مگه آخه  

سخت خیلی ببینی دیگه یکی با چشمت جلو و نفست سخته میکردم درک رو مهرسا حال  



نکنه خوری خود تا باشم مهرسا پیش بیشتر کردم سعی  

بودیم نشسته دخترا با گوشه یه  

بودم دهش الغر خیلی خیلی ماه چهار این نکردم پیدا گشتم چی هر ولی کردم حس و نگاهی یه سنگینی  

نکردم دعوت و سحر: ترنم  

دلم تو نشست عالم غم هر خوردم جا هم یهوییش حرف از  

یزدمم گول و خودم فقط اینکه مثل ولی نباشن هم پیش میکردم دعا دعا ماه چند این تو بودن باهم پس  

کردن لرزیدن به شروع بدنم سلوالی تک تک باصداش  

سالم:سامیار  

دادم ونتک واسش سالم معنی به سرمو میکردم حس خودم و دردش فقط که لبخندی با بود شده قفل فکم  

بود کرده ترش جذاب که ریشاش ته رو بکشم و دستم میخواست دلم االن بودم دلتنگش چقدر  

نداشتم نگاهو این تاب بهم بود زده زل نافذش چشمای با  

داداشم جزو شدی هم تو آتردین میگم تبریک:من  

بابااا افتخاره باعث: آتردین  

یدونس اون نکن اذیت و ترنم:من  

دوردونس:گفت و بوسید و پیشونیش و بغلش تو کشید و ترنم آروم آتردین  

کرد نگاه ترنم به عشق با  

من چرا ریخت حسرت دنیا یه دلم تو  

کنم وترک نبودم توش اصال که میدونی شدم مجبور من چرا  

بودم عاشق منم بود کم چیم من مگه  

وجدان عذاب مثل بود توشون چیزی یه سامیار نگاه تو زدم زل  

 داشته وجدان عذاب االن نمیخوام برسه عشقش به عشقم تا عقب کشیدم من نمیخواستم و کسی ترحم من

 باشه

؟ عروسیتونه کی بسالمتی خوبه سحر سامیار آقا:پرسیدم رو دنیا سوال ترین سخت  



 هنوز:گفت ضعیفی صدای با شد برعکس انگار ولی باشه شاد میخواستم ولی بگم جملرو این تا دادم جون

نکردیم مشخص زمانی  

دادم تکون آروم سرمو  

بود مخ رو شراره بلند صدای شد شام موقع  

دهنت بزارم من میخوای عسلم نمیخوری چرا آرسامم عشقم عه: شراره  

بخور غذاتو شراره مرسی بابا نه:آرسام  

 بازی بود ادهد بهش آرسام که ای حلقه با و میکرد نگاشون داشت لبش کنار پوزخند با افتاد مهرسا به نگام

 میکرد

حیاط رفتم  بود بد حالم واقعا  

میزد حرف سحر با داشت شنیدم و سامیار صدای  

عزیزم آخه رفته سر حوصلت کنم کار چی من جان سحر:سامیار  

...... 

میاوردمت چطوری خودم نبودی دعوت خانومی حرفیه چه این سحر عه:سامیار  

........ 

هاااا داداشمه عقد بیام پاشم مهمونی وسط نمیتونم که االن خو سحرم عه:سامیار  

....... 

میزنیم حرف شب خانوم شیطون باشه خخخخ:سامیار  

 

...... 

عزیزم خدافظ:سامیار  

گرفت فسمن و زد سرم آخر نریزم اشک تا داشتم نگه و خودم زور به نبینتم تا درخت پشت کشیدم و خودم  

زدم و درآوردم آسپریمو دستیم کیف از سریع  

دیگس یکی برای نیست براش سامیار که بفهمون بدبختم دل این به خدایا  



سحر برای  

شد اون برای آخرشم و بود اون برای اول از سامیار که سحری  

 

 ترنم

برامن العاده فوق شب بودیه عالی شب یه پریشب  

پیچید تواتاق گوشیم زنگ صدای بود سررفته بدجوری حوصلم  

جانم:من  

خوبه؟ خانومم سالم:اتردین  

سرید باباحوصلم بابابدم نه:من  

بگو ورهاهم مهرسا به رستوران کرد دعوتمون ارسام خبرخوش یه پس ععع:اتردین  

رومیدونی قضیه توکه خبرخوشه این االن:من  

توبگو ولی باشع:اتردین  

اوکی:من  

دنبالت میام دیه ساعت نیم من پس:اتردین  

فعال باش:من  

 

بزنم رهازنگ به اول  کردم گوشیوقطع  

سالم:من  

چطوری سالم:رها  

مهرساچی خوولی رستوران کرده دعوتمون رهاارسام ببین خوبم:من  

میکنم صحبت باهاش من خب مهرساچی:رها  

منتظرم پس باش:من  

اوکی:رها  



 دهبدترش مهرساخیلی خیلی مردی خیلی ارسام هی اوردن روزت به مهرساچه کنه رهاخبرم منتظربودم

 داشتن ارزش براش کشیدن نفس حتی دیگه بقیه بودنه مهم براش خودش نه که حوصله بی ادم یه بود

نمیداد جواب گوشیشم جانمیومد هیچ کنه کاری میترسیدم  

درامد گوشیم زنگ صدای  

رها جانم:من  

کرده دعوتمون ارسام که این نه رستورانیم همینجوری گفتم ولی زدم حرف باهاش:رها  

میگی خواونجا:من  

میکنیم کاریش حاالیه دیه اره:رها  

میبنمتون پس باش:من  

فعال:رها  

دادپایینه اسمس اتردین که حاضرشدم پاشدم  

سالم:من  

خانومی سالم:اتردین  

 رهامهرساو همزمان کشید طول ساعت نیم تقریبا دوربودکه رستوران یه کرد روشن ماشینو اتردین

 رسیدیم

بادختراکاردارم من صبرکن چندلحظه یه اتردین:من  

تو بریم یاهم وایمیسم پس:اتردین  

باشه:من  

رها ماشین داخل رفتم  

نبودیم نامزدیش جشن چون دعوتموکرده ارسام مهرساراستش:رها  

بود تفاوت بی کامال صورتش کردم مهرسانگاه به  

نگفتین اول چراهمون:مهرسا  

باشه شایدایلیاهم چون شایدنیای گفتیم اخه:من  

نشست لبش گوشه پوزخندی  



شین پیاده:مهرسا  

 کناریکی سنی مهم براش حتی دیه که چیکارکردی بگم بهت چیزی یه میتونستم کاش ارسام نمیشه باورم

 سمتوگرفد اتردین شدیم بارهاپیاده نیس مهم براش هیچی دیه  باشه قدیمیشم عشق نیس مهم ببینتت دیه

 گرف دستمومحکم اتردین اه چیکارمیکنه ینجا داداین تکون دست برامون رادین که رستوران رفتیم

 چی نعی سحرکه دختره بااین تنهانه بوداونم سامیارم نه سرمیز رفتیم داشت غلیظی اخم نگاش،کردم

 لنگه همیخور ازتوهم حالم سامیاربود تودست بودکه سحر های دست به رهانگاش سامیار  بودبه چسبیده

اشغال ادم یه همید   

 هی ایلیا شرار کناره شراره کنارم بود نشسته ارسام اول بود جالب ههه کردم نگاه ارسام شراره به

 چه یگرفت هم ارسام نبود ایلیاکم دارم درخشانی پرونده چه خانومت نمیدونی ارسام هستی شرارتوکی

 اهممهرس کنارهم هم واتردین من نشست روسامیار روبه رهادقیقا کنی مهرسانگاه به میشه روت جوری

بود واتردین من میخ نگاش بودکه رادین کنارایلیا شراره رو روبه نشسته   

 

 مهرسا

امدی کردی لطف خیلی مهرساجون:شراره  

غذا بودمشغول پایین سرم کنم نگاه بهش نداشتم حوصله  

درکارنبود لطفی:من  

بیای مافکرنمیکردیم اخه چرادیه:شراره  

نگفت چیزی شددیه ضایع بدجوری که دادم تکون تاسف حالت به سری که کردم ای خنده  

شه هضم بزنیم قدم بغل پارک ذره یه بریم میگم:رادین  

موافقم منم اره:شراره  

رفتیم رستوران بغل پارک کرد حساب ارسام بودن موافق تقریبابیشتریا  

بود توجیبم دستام  

مهرساصبرکن:ایلیا  

ابروهام بین نشست اخمی  

وایسم مجبورشدم دستموکشید مچ که دادم راهموادامه بهش توجه بی  



 فتاس روی از سری میکرد نگاه بهمون باپوزخند که ارسام خصوص به دورنموند هیچکس ازچشم که

ردشد که دادم تکون  

فرمایش:من  

شدی مهرساتوچرااینجوری:ایلیا  

بدم بایدتوضیح توهم به:من  

پسرس خاطراین به نکنه بایدبدی اره:ایلیا  

هه:من  

چیه:ایلیا  

خاطرتو اینابه فکرمیکردهمه یکیم هیچی:من  

مقصرم من مگه چه من به:ایلیا  

مقصرنیستی جا توهیچ توکه نه:من  

مهرسا:ایلیا  

شدیم توهم شرمنده شده این رفتارم دیه ببخشید هاروبگی پرت چرت این منوکشوندی:من  

شدم رد مهبوتش نگاه به توجه بدون  

کردم بهش گاهین یه کنارم نشست دقیق ایلیاهم که کناررهانشستم نشستن روچندتاصندلی جلوترجلو بقیه  

رها بریم:من  

اوردین ماشین:ایلیا  

داره؟ ربط شما به:من  

دادین عمرمنوبازی یه بهتر شد کنف توجمع بدجوری  

ماشینوبیارم برم تووایسامن بریم اره:رها  

دورتروایسادم ذره یه  رفتم  

چیومیدونن همه که همه  تظاهرمیکنی به چراانقدرسعی:ارسام  

همه؟:من  



نمیخورد تکان بود رولبم پوزخندکه  

هستی؟ ادمی توچه هنوزنمیدونن بدبختا اون  خب اره هه:ارسام  

تومیدونی؟:من  

توروبشناسه خط هفت شخصیت نمیتونه  هیچکس  نه: ارسام  

میگی توراست اره:کردم عصبی خنده  

ردشدم  ازکنارش رها بوق باصدای  

توخودت منونمیکشتی کاش باورنمیکردی وقت هیچ کاش  

رهاشدیم سوارماشین  

نروخونه:من  

پس کجابریم:رها  

بروبام:من  

 گونش روی از اشکاش اروم فقط   نقطه یه بودبه زده زل بود توخودش رهاکامل   رسیدیم رهارف

ماشین به بودم داده تکیه منم بود عبورمیکردجلوتروایساده  

 دادم دست از چیمو همه من بودم ارامش دنبال من مجبوربودم ولی بکشم نمیخواستم نمیزد هم حرفی

نیس مهم برام ؛دیگه چی  همه مردم حرف حتی ندارم براباختن چیزی  

 رو دلم که قدری امانه گلومومیسوزوند کردم روشن اولیش دراوردم روازتوجیبم سیگارمشکی بسته

سوم پک دوم پک اول پک سوزوندن  

 

 رها

هاشون خنده ببینم شدشونو گره دستای بود سخت چقدر  

بخوره میگفت سحرش به سامیار همش خوردن غذا موقع  

امشب مثل میریخت اشکام میومد بام اسم وقت هر  

 

 



شد محرم با جدید ترم شروع دادیم مری منو زور به و ترم پایان امتحانای  

میشد سودح و فشرده میدیدشون که بار هر قلبم شدم پیر سال چند ی اندازه به ماه چند این تو میکردم حس  

باشم من دستا اون صاحب میخواست دلم  

وایسه پا سر زیاد نمیتونست باز بود گرفته دردش پا مامان بود تاسوعا قبل روز یه  

میدادیم نذری تاسوعا سال هر  

 که دادن پیشنهاد اینا خاله سر آخر بپزن بیرون بده رو غذا نمیشد راضی بازم خرابش حال با مامان امسال

 من بیصاحاب دل این بازم ولی کردن قبول همه غذارو بپزیم هم کمک با و شن جمع ما خونه همگی

زمونه این عدالتی بی از گرفت بازم کرد تنش دیدنشون دوباره از عزاشو رخت  

 دلم امروز من نظر از غذا ترین سخت بدیم فسنجون بود قرار سال هر طبق اومدن تاسوعا قبل روز

نخورم غصه هی  الاقل باشم آدم میخواست  

نپایی رفتم و زدم لب برق یه ربع سه آستین مشکی بلیز یه با پوشیدم مشکی لی شلوار یه  

بود کرده دعوت همرو مامان  

اومدن اینا اتردین با اینا ترنم و اینا مهرسا  

خانوم نسرین و رادین و ایلیا بعدی مهمونای  

اینا سامیار و سحر شراره و اینا آرسام  

 نگینیس میمردم داشتم کردم پایین باال رو ها پله انقدر اومد در پدرم بزنم لبخند میکردم سعی داشتم

 میمردم داشتم درون از ولی دادم جلوه مشغول وخودمو نیاوردم خودم روی به ولی میکردم حس نگاهارو

کنم نگاشون لبخند با و میخوره گره هم تو دستاشون ببینم بود سخت  

 برای تانشهرس بره بود مجبور بود اومده پیش کار براش رهام بودیم حیاط تو ماهم داخل رفتن ترا بزرگ

بودم شده خسته واقعا همین  

خورد در زنگ  

 وختمیس آجیمم برای دلم در سمت رفت و زد بهم بیجونی لبخند که کردم نگاه مهرسا به درموندگی با

دیگه طرف از آرسامم و شراره کارای اینور از سامیار و سحر کارای  

برگردوندم سرمو مهرسا صدای با  

خانوم رها اومده کی ببین: مهرسا  



داشتم احتیاج حرفاش و خودش به االن چقدر بود سهیل شد نمی باورم وای  

 از قطره هی کشید عمیق نفس بود کرده بغلم محکم اونم بغلش رفتم گلوم تو بغض با و کردم ول کارمو

بریزه بقیشون ندادم اجازه ولی ریخت اشکم  

کرد پاک اشکمو دست با برداشت سینش رو از سرمو  

بود شده تنگ برات دلم خانوم فسقل:سهیل  

سهیلی بود شده تنگ برات دلم منم:من  

دماغم رو زد آروم  

کنم آشنات ها بچه با بیا دماغمو نکن د:من  

گردنم دور انداخت دستشو باخنده  

 داره سشدو که کسی چشم به نخوامم من تا ولی بعد به این از نمیبینه خواهرش منو بود گفته بهم سهیل

بودیم  عادی دوست دوتا مثل االن نمیبینه  

 

 رها

میکردم حس رو ها نگاه  

پنبه؟ پهلوون چطوری:سهیل  

سمتمون کرد پرت دمپاییشو پنبس پهلوون بابات:بردیا  

باز شدی بودی که خری همون شدی خوب میبینم نه:سهیل  

نبود؟ خوب قبال مگه:همتا  

میگه پرت و چرت این بودم خوب بابا نه..... چیزه: بردیا  

نمیکنی؟ معرفی جون رها:سحر  

کرد لطف بهمون خیلی آلمان تو که پارسا دوستای از یکی سهیل:من  

کنی تعارف نمیاد بهت اصال باش پرو رها:سهیل  

خندیدم آروم  



هست؟ چیزی بینتون: سحر  

خانوم پرو چه تو به آخه  

نمیدن پا ایشون هستیم خانوم فسقل این عاشق که ما واال: گفت خنده و صداقت با سهیل  

چشام تو زده زل که سامیار گرفته و سحر دستای که اونی نمیدونست که سهیل  

؟ چرا جون رها وا:سحر  

نجوووو سحر دارم تحصیل ادامه قصد: گفتم سحر به رو با و سهیل شکم تو زدم آرنجم با خنده با  

هاااا سنگینه دستت رها: سهیل  

ببخشید گرفت دردت:من  

بخشیدم: گفت مرگ ذوق لبخند با سهیلم  

دیوونه: خندیدم آروم  

بردیا عمل بابت کردن تشکر سهیل از آروم هم اینا مامان بهش کردم معرفی رو ها بچه  

؟ بخری وسایل سری یه میری جان رها: مامان  

پایین باال هارو پله این نرو هی تو جونم نسیم باشه:من  

بگیر و لیست این بیا رها: مامان  

همانا من دهن شدن باز و همانا لیست گرفتن  

بخرررررممم تنهااااییی رو همه این من  

میام باهات من میکنن عوض و پایتخت االن ببند و دهن:سهیل  

سرش تو کوبیدم یدونه  

شدیااااا نکبت خیلی سهیل:من  

شنیدم و سحر آروم صدای  

اینجا رفت سر حوصلم دیگه بریم ماهم سامی:سحر  

 زیزمع نشستی جا یه صبح از چون رفته سر حوصلت حرفیه چه این حسین امام نذری سحر عه:سامیار

بده انجام کاری یه برو هم تو خو  



نیستم کارا این اهل من میتونی که تو عشقم عه:سحر  

من سمت برگشت و کشید پوفی سامیار  

؟ داره اشکال بیایم ماهم:سامیار  

نمیشینین که من سر رو نه:من  

هم با سحر و سامیار رفتیم من ماشین با سهیل و من  

نداشتم جون اصال میمردم داشتم دیگه ینی  

بود مخم رو سحرم بازیای مسخره این  

بشینه سهیل گفتم نداشتم حوصله ماشین سمت رفتم شد تموم خریدم باالخره  

بود پایین ها شیشه بودیم راه چهار سر  

سمتشون رفت فروش گل دختره یه  که سمتشون برگشتم سحر ی خنده بلند صدای با  

باال داد رو شیشه کردو اونور روشو اعتنایی بی با سحر  

باشم اعتنا بی نگاهش به نسبت نتونستم ما سمت اومد دختره  

 بهش مداد و درآوردم تومن هزار سیصد کیفم از اشت د دنیایی هم دختره اون ولی نبود درستی کار شاید

بده بهتون میخواین خدا از هرچی ایشاال خانوم مرسی: گفت دختره  

برداشتم گلش دسته از گل شاخه یه و دادم تکون سری براش لبخند با   

 

 ترنم

 میکردن هیچکاری بود نشسته گوشه یه سحر مثل بود مخم رو شراره این کارای بودن رفته که اینا رها

سریش ی دختره ایش جان آرسام جان آرسام میگفت هی فقط  

میکنه عنینه این که نمیکنم اینجوری آتردین با من  

بود دستش گل یه برگشتن هم اینا رها  

کیه؟ بال گل رها: یلدا  

وروجک توعه برای:رها  



دالم دوست خعلی جووونم آخ:یلدا  

خوچکله دارم دوست منم:رها  

بزنین هم یه غذارو بیاین ها بچه: مامان  

 سامیارم ردک بوس لپشو پرید سحر یهو بود سامیار به نگاهش میزد هم داشت بودم رها کنار سمتش رفتیم

کرد نگاهش خنده با  

 نبود هم کهتی یه واال دستش رو ریخت و پرید فسنجون خورشت از تیکه یه دفعه یه که نبود حواسش رها

میکرد قل قل داشت خورشت  

بود شده جمع چشماش تو اشک بود اونا رو هنوز نگاهش رها  

دستت کجاست حواست رها: مهرسا  

شد برگشته سمتمون سرا حرفش با  

نیست چیزی نه:رها  

 میزد وندند خمیر دستش رو آروم سهیل بود آورده دندون خمیر بردیا کرد تمیز دستشو سمتش اومد سهیل

 یختر چشماش از اشک قطره یه میزد و دندون خمیر سهیل که موقعی بود زده گنده تاول یه دستش ولی

میریخت اشک که بود دلش درد برای نبود دستش درد برای ولی  

بودیم ها دیگ پای شب تا  

میکردن نگاه ماها کار به و بودن نشسته صندلیا رو شراره و سحر  

مسخرس چقدر سررفته حوصلم وای:سحر  

جون سحر گفتی آی وای:شراره  

میشه خراب ناخونام نمیکنم خونه کار اصال که من:  سحر  

میداد دست بهش تهوع حالت کرد می نگاه دوتا این به آدم ینی اه اه اه  

نکنم کار نداشت دلیل ولی بود مانیکور ناخونام منم  

میکرد نگاش پوزخند با مهرسا بود آرسام آویزونه همش که شراره  

وووفپ غم کوه که هم رها بود شده توجه بی اطرافش به میخندید تر کم دیگه بود شده مغرور که مهرسا  

زد غر کلی آتردین که بودیم خوابیده تامون سه رها اتاق بخوابیم نسیم خاله خونه همگی شد قرار شب  



چرا نمیدونم میزد شور دلم  

 

بیدارشو شو بیدار خاله:یلدا  

میخوابی چقدر دیگه بیدارشو خاله  

شده چی خاله جانم:من  

پارک بلیم:یلدا  

؟ صبح شیش االننننن؟؟؟؟ساعت:مهرسا  

دیگه نمیبله خوابم من بلیم آره:یلدا  

......مارو دهن یلدا:رها   

هییییییس:من  

کردی باران گل: گفت خنده با هم رها  

همونجا رفتیم بود اینا رها ی خونه روی روبه یدونه پارک  

بازی وسایل سمت رفت یلدا  

بود خلوت خیلی بود تاسوعا چون  

بده تابم بریم بیا خاله:یلدا  

خاله بریم:من  

 

بده هل تر تند خاله میگفت خنده با یلدا  

گرفت قرار قیمت دهنم جلوی چیزی یه یهو که میدادم هل رو یلدا داشتم  

یلدا جیغ صدای  

زمین روی رها افتادن  

رهایی برای مهرسا تقالهای  

........مطلق سیاهی و   



 

بود آشنا نا برام محیط میرفت گیج سرم کردم باز و چشام سختی با  

؟ خوبه حالت....  ترنم....  ترنم: مهرسا  

بود شده سنگین سرم کردم نگاهش و کردم بلند سرمو سختی به  

کجاییم؟ ما:من  

دزدیدنمون:رها  

کیاا؟؟ چییییی:من  

نمیدونیم: مهرسا  

؟!یلداااا؟: گفتم نگرانی با چیزی آوری یاد با  

داشت دوست خیلی رو یلدا بود شده جمع چشماش تو اشک رها  

کردن چیکارش عوضیا این نمیدونم نمیدونم:رها  

بیرون میریم جا این از ما که نمیشه حل چیزی گریه با باش آروم رها: مهرسا  

نزدم حرفی دیگه  

فهمیده آتردین االن ینی  

 نگرانمه

داره حالی چه االن ببین براش بمیرم  

 

 مهرسا

 و اتاق ینور هیچ مااینجاییم چی برای نمیفهمیدم میکرد اذیتم بدجوری کردم ورهانگاه ترنم های اشک به

نمیکرد روشن  

دربشه میخ نگامون شد باعث کلید چرخش صدای  

مهرساکدومتونید:مرده  

میدونست منوازکجا اسم  



من:من  

بیرون امدیم ازاتاق کشید محکم بازوم  

همونجا گردون برم منو کجامیبری:من  

میکردم حالیت وگرنه ندارم اجازه که حیف میزنیا زیادحرف:مرده  

 هک ورهابودم ترنم نگران کجامیرم باشم این نگران که بیشترازاین چی اجازه میزد حرف ازچی این

 هجزس نبود توش هیچکس  که بود بزرگ دوبلکس خونه یه سرموچرخوندم باال هاامدیم ازپله اونجان

 چهارنفر

نداشتم خوبی حس جورایی یه داخل برم نمیخواستم بازکرد رو درواتاقی  

اه بروتودیگه:مرده  

 ایهب سفیدمشکی اتاق یه چرخوندم درجه سیصدوشصت نگام بیرون رف خودشم داخل داد زورهولم به

 ادممید احتمال که  خواب داخل دردیه بایه مشکی مبل ویه  تراس یه میزتوالت ویه دونفر خواب تخت

باشه حموم  

برگدوندم سرمو در شدن باز  باصدای  

 ایلیا

ونشناختی هنوزمن هه:ایلیا  

سمتم امد بست سرش دروپشت  

 

هان چی واسه اشغالی خیلی:من  

فروکن اینوتوگوشت برسم میخوام که چیزایی بایدبه من: ایلیا  

اینجوری:دادزدم ناخوداگاه  

تقصیرخودته جوری چه:ایلیا  

کجان ورها ترنم:من  

امنه جاشون:ایلیا  

اونا پیش برم میخوام:من  



کرباتشوبازکرد جلوایینه رف من حرف به توجه بی  

باتوام:من  

فهمیدی میمونی من پیش همینجا:ایلیا  

هان دزدیدی رو اونا چی واسه نفهمیدم نه:من  

گرف تودستش چونمو  

میفهمی زودی به هم اونارو برداشتم خودمو مال  من نه دزدی اوال:ایلیا  

متنفرم ازت:من  

میشه عوض نظرت زودی به دارم دوست من ولی:ایلیا  

بیرون رفت ازاتاق  

 شد افهاض بوداینم کم کشیدم تااینجا بودهرچی خطی خط شدت به اعصابم بایداینجابمونم من چی یعنی

روتخت نشستم  

نمیومدیم بیرون وقت هیچ کاش..  ورهاکجایین ترنم  

ایلیاامد که چقدرگذشت نمیدونم  

ورها ترنم پیش بایدبرم ایلیامن:من  

امنه جاشون بهت گفتم بارهم یه نیس بایدی هیچی مهرسااینجا ببین:ایلیا  

معلوم ازکجا ببینمشون باید من ولی:من  

نرو من رومخ انقدر فهمیدی نمیشه گفتم:ایلیا  

توندارم به ای عالقه هیچ دیه من بفهمی چرانمیخوای:من  

 میکرد عاشقی ادعای که کسی  جازد راحت خیلی  بدبخت شدس تموم ارسام بفهمی توچرانمیخوای:ایلیا

 زمنها چیزفراتر یه چی ارسام ولی شدم هوس درگیریه کردم اشتباه یه من اره دارم فرق بااون مهرسامن

شدس تموم بفهم نداشتن رابطه هم تااالن که ازکجامعلوم باشرارنامزدکرد  

میکردم حقارت احساس میشدم دیونه جملش باهریه  

 

 مهرسا



گرفتین اشتباه دستمال منوبایه همید لنگه همتون:من  

بفهم اینو عاشقتم من نیس مهرسااصالاینجوری:ایلیا  

ندارم بهت حسی هیچی من کن ایلیابست کن بس:من  

چی پسره اون به:ایلیا  

ورهاکجان ترنم ایلیا:من  

بده منو جواب:ایلیا  

دارم دوست ارسامو من اره چیوبدونی میخوای:من  

داره رودوست دیگه یکی دیگه ارسام  مهرسابدون:ایلیا  

میدونم ایناروخودم:من  

داری چرادوسش پس:ایلیا  

چرا پس شدم انقدرعوض من وقتی نبود بینمون دیگه هیچی وقتی واقعاچرا  

نمیدونم:من  

بست درم بیرون رف ازاتاق باحرص کرد عصبی خنده  

چنده ساعت میدونستم حتی نه کجام میدونستم نه  

 تخت یه بود باغ بودبیشترشبیه خونه حیاط نبودجلوم هیچی ولی پیداشه تاشایدچیزی وبازکردم درتراس

بود توتراس کوچیکی  

بیاناهار:ایلیا  

بود ماکارونی کردم نگاه بود روتخت که دوتابشقابی به داخل امدم  

نمیخورم:من  

داشتی دوست ماکارونی توکه:ایلیا  

کجان ورهامیگم ترنم:نشست لبم گوشه پوزخندی  

امنه جاشون بابابفهم  اه مهرساگیردادی ببین:ایلیا  

غذااونا غذاچی:من  



یانه بخوری میای همینه  دارن:ایلیا  

نه:من  

چرا دیگه:ایلیا  

بخورم نمیتونم ندارم میل نمیخوام:من  

بخوری تا میمونه اینجا غذاتوهم میخورم من تو ازدست:ایلیا  

خوردن کردبه شروع  

چنده ساعت:من  

دو:ایلیا  

شدم خسته خدایا شدن حتمانگرانمون اووف  

برداربپوش هس لباس توکشو:ایلیا  

میداری نگه زنونه لباس هه:من  

براتوخریدم خیر نه:ایلیا  

نمیپوشم:من  

لجبازی خیلی:ایلیا  

بیرون رفت غذاشوبرداشت بشقاب  

 ترنم پیش برم میخواس دلم امدتوذهنم مزخرف فکرای بس از شدم بودخسته شده تاریک وقته خیلی هوا

حالشون جاشون چیکارمیکنن بودم نگرانشون بودم رهااینجاتنها  

 گمب کنم دردودل میخواس دلم بودم حسین امام عزاداری تو میخواس دلم بدجوری بود عاشورا شب امشب

 اتبر بودم جزوکسایی من امشب کاش دیدم تااالن که هایی ازچیزی ازدلم هات بنده نامردی از چی ازهمه

 باعزیزت امامات با میخواستم فقط من  اینونمیگرفتن کاش هات بنده گرفتن چیوازم همه حق میزدم سینه

همین بزنم حرف  

 اونجا شبام میتونستم کاش خاله نذری سمت رف بوددلم فسنجون روتخت غذاامدگذاش باسینی ایلیابازم

اونوبخورم باشه  

نمیخورم:من  



نخوردی ناهارم منیا رواعصاب مهرسا ببین:ایلیا  

پیدامیشه ومفاتیح چادر یه اینجا نمیخوام گفتم:من  

 جابح اون مشکلت فقط همشو نمازاتومیخوندی توهمه میکردم حسودی بهت همیشه میارم برات اره:ایلیا

بود واموندت  

داره ربط خودم به هرجوریم:من  

نیس کامل گفتم بده نگفتم:ایلیا  

یانه بیاری میری:دادم تکون سرمو  

 جزو امشب عاشوراروخوندم زیارت خوندم قضابود وظهرم صبح نماز وضوموگرفتم اورد رف

کن قبول خوندم عاشورامو زیارت ولی نبودم عزادارات  

 وچیکتک طفل جلوچشمت دادی هاتوازدست بچه کن نگاه منم به اینجا عاشورابود شب شبیه عجیب امشب

صبرتو اون بده منم به داشتی صبری عجب ولی پسربزرگت   

 

 رها

 راننگ بود تاریک اتاق بود برده خوابش که بود زده حرف آتردین از و بود ریخته اشک انقدر ترنم

کجاست ینی بودم مهرسا  

دخترکشه نگران جونم مهدی میکنه چیکار داره مامانیم االن  

چی سامیار  

داشتم و آشغال یه حکم براش یا بوده مهم براش اصن  

باشه مدهنیو سرش بالیی بیرون بود اومده باما اون باشه نیومده سرش بالیی میدم قسمت خدایا چی یلدا  

افتاد ترنم به نگاهم  

بودن دزدیده زنشو داشت حالی چه آتردین االن  

بودن گرفته ازش نفسشو  

میکرد بیچارش داشت البد دادنش دست از ترس  

باشه من نگران اینجوری یکیم میخواست دلم ولی نبودما خودخواه  



باشه عشق از محبتش جنس که یکی  

من واسه اونم  عشق بود زیادی ی خواسته کنم فک  

کرد باز چشماشو آروم تری  

؟ نیاوردن رو مهرسا رها: ترنم  

دادم تکون نه معنی به سرمو  

نگرانمه؟ چطوره؟ حالش االن ینی رها شده تنگ آتردین برای دلم:ترنم  

بزنم حرفی نمیتونستم  

 واال یارمب باال میخواستم که کرد تری منو به کثیف نگاه یه تو اومد گوالخا همون از یکی اومد در صدای

 بخدا

داخل اومد غذا سینی با دیگشونم یکی  

کنه باز دستامونو تا سمتمون اومد اولیه گوالخ  

 از دیه نای واال باشه داشته تماس دستامون به دستاش که میکرد باز دستامونو جوری یه قشنگگگگگ

بود گذشته تماس  

شد تموم تحملم سر آخر میکردم نگاش حرص با  

دیگه بکش دستتو د:من  

- ببر صداتو توام باشه  

بزنم آتیشش لحظه همین در میخواست دلم  

خوردیم غذارو نشستیم تری با رفتنشون با  

خواستن کمک خدا از و گفتن ذکر خودم با کردم شروع شام بعد  

بود سامیار هام خواسته ته ته بازم  

نمیخوام و عشق این نباشه من برای قراره اگه خدایا  

باشه دلم تو نمیخوام دیگه  . 

........نمیخوام   



 

 سامیار

میدادیم انجام کارارو حیاط تو داشتیم  

نگشتن بر ها بچه چرا وای:ساحل  

مادر؟ رفتن کی مگه: نسیم خاله  

میشه ساعتی سه: ساحل  

داشته نگهشون زور به البد نمیشناسی رو یلدا تو:کامیار  

؟ شده تموم کارا مامان:بردیا  

شده تموم تقریبا پسرم آره: نسیم خاله  

دیگه هستن رو به رو همین پیششون بریم پاشین پس خب: بردیا  

داشتیم کردن موافقت همگی  

برگردوندم سرمو ساحل جیغ با که میگشتیم دنبالشون پارک تو  

یلداااا هیییییییع:ساحل  

گرفت آرسام نبضشو میومد خون سرش از سمتش دوییدم بود افتاده کنارتاب  

بده آب یکم یه یکی شده بیهوش فقط خوبه حالش:آرسام  

کرد باز چشماشو و لغزید پلکاش آروم که صورتش رو پاشید و آب  

یکم عقب برید:من  

زد زانو یلدا پای کنار آتردین  

؟ کجان ها خاله یلدا عمویی: آتردین  

کرد بغلش کامیار گریه زیر زد یلدا  

؟ میکنی گریه چرا شده چی باباییی:کامیار  

 و رها. گذاشت دستمال.......  مرده یه و دهنش جلوی دیدم....... یهو.....میداد هلم داشت..... ترنم: یلدا

 داشتم ندادن جوابمو کردم صداشون چی هر بستن....... چشاشونو دیدم یهو همینطور هم........ مهرسا



 خورد رمس منم گوشم تو زد....  بود گرفته رو اونا که مردایی از یکی که.... میزدم جیغ و میکردم گریه

نفهمیدم هیچی بعدش.....  تاب به  . 

چی ینی  

بودن دزدیده تارو سه اون ینی  

 چرااآخه

بود شده مشت آتردین دستای  

خونه ببر و ساحل یلداو کامیار:من  

نمیزد پر هم پرنده پارک تو نبود ازشون خبری ولی کردیم رو و زیر و پارک  

خونه رفتیم بشه ازشون خبری شاید اینکه بافکر  

داد جواب عسل اومد خونه تلفن صدای  نداشتند خوبی حال اینا خاله  

بله؟؟؟:عسل  

...... 

 شما؟؟؟

....... 

هستی؟؟؟؟ کی چی؟تو  

...... 

آیفن رو گذاشت عسل  

ساکت هییییس:عسل  

- نه؟ بود نشده که چیزیش کردید پیدا کوچولوتونو دختر.  جمع که همتونم جمع به به  

هستی کی تو کثافط:آتردین  

زد قهقهه یارو  

-  نمک فک.....  رها اممممم ولی شده روشن که ترنم مهرسا تکلیف.  هستن ما پیش دخترا هه. دوست یه

نه؟ بدن براش پولی خوب عرب شیخای  



عوضی آشغال شو خفه:سهیل  

- راحت خیالتون نمیگذره بد بهشون هه. پشه خشم اوون اوووه  . 

آشغال؟ هستی کی تو:من  

-  فایده لیو بزنین زنگ پلیسم به داشتین دوست امممم آخر حرف و خو.  میکنین تکراری سواالی چقدر اه

نداره ای  .......... 

کرد قطع و تلفن  

بود اومده بهوش نسیم خاله  

مهدی کن پیداش توروخدا بیار دخترمو مهدی: نسیم خاله  

بود گرفته ریختن واسه جلوشونو مردونه ولی بود شده جمع چشماش تو اشک عمو  

میارن؟ سرشون بالیی ینی شده مشخص تکلیفشون چی ینی:سامان عمو  

کنن آرومشون داشتند سعی اینا مامان گریه زیر زد مرجان خاله حرف این با  

االن؟ کنیم چیکار:علی عمو  

عمو نشده دیر تا پلیس بزنیم زنگ:آرسام  

دارن اطمینان جاشون از انقدر ینی: سامان عمو  

کنین عجله میداد بد گواه حرفاش: آتردین  

سپهر بزن زنگ آتردین:آرسام  

باشه: آتردین  

بود سرگرد که بود دوستامون از یکی سپهر گرفت شمارشو سریع  

چی میومد سرشون بالیی اگه بودم دخترا نگران  

 

اینجا میاد داره: آتردین  

؟ ینی دارن حالی چه االن دخترامون: مهدی عمو  

میشه درست: سامان عمو  



میای دیقه یه سامی:سحر  

سمتش رفتم  

بله؟:من  

دختره؟ اون بخاطر هاااان میکنی درگیر خودتو توچرا:سحر  

دزدیدن باهم تاشونو سه نمیفهمی نداری شعور کن بس سحر اه:من  

عزیزم؟ آخه چه تو به جان سامی:سحر  

مبفه خانوادگیمونن دوستای دوتاشونن برادرمه زن تا سه اون از یکی متاسفم برات که واقعا:من  

آره خانوادگی دوست هه:سحر  

اعصابم به نزن گند سحر:من  

گرفتم فاصله ازش بعدم  

 

 ترنم

 کجاست االن هاش خنده هوای اغوشش هوای گفتناش خانومم هوای میکرد و اتردین هوای بدجوری دلم

نیارن سرش بالیی اینجابود کاش حالش،چطوره مهرساکجاست چطوره حالش  

 شده تنگ برامامان دلم کیان مارودزدیدن که اینایی نمیدونم حتی یاشب روزه نمیدونم حتی  نمیدونم هیچی

داره تمومی اصال شه زودترتموم کاش براطاهابابا  

دیوار بودبه داده تیکه  بود روشونش و سرم  کردم رهانگاه به بیاد قرارسرمون چی  

مارودزدیده کی نظرت رهابه: من  

اوردن سرش بالیی نکنه کجاست مهرسام نگران ترنم نمیدونم:رها  

نمیرفتیم اصالبیرون کاش افتادتوزندگیمون دیگه بود چی این خدانکنه:من  

.....کاش:رها   

 من رنمت نیس هیچی بگه توموهام بندازه دست باشه پیشم االن میخواد دلم شده تنگ اتردین برا دلم:من

 اینجام

باشم اروم من که نیس رها نیس ولی  



 من میدونی خودت بده خدایانجاتمون بود کرده گونشوخیس هاش اشک  کردم نگاش ازرهانیومد صدایی

ازش،میمردم خبرمیشدم بی ساعت یک که منی ندارم ازش خبری ساعت۱۲ االن نمیتونم اتردین بدون  

 کاش  من دل بودمثل غوغا توکربال که روزی روزعاشوراست امروزم بودیم هنوزنخورده صبحونه

 نوحه دایص عزاداری صدای برا دلم بزنم سینه بریزم برات اشک باشم دسته پشت همیشه مثل میتونستم

شده تنگ  

داخل امد دیه بازشدیکی دردوباره که بودیم کرده عادت تواتاق تاریکی به دیگه  

صبحونتون بیایداینم:مرد  

کجابردیش مهرساکجاست:رها  

تونیومده به فضولیش:مرده  

مهرساکجاست میگم چراامده:رها  

نرو رونرومن انقدر میزنیا حرف خیلی ببین:مرده  

نمیشم ساکت کجاست تانگی:رها  

واردمیشم دیگه راه ازیه منم اونوقت:مرده  

مهرساکجاست میخوادبکن دلت هرکاری:رها  

خوبه جای یه فکرکن نداره توربطی به گفتم ببین:مرده  

چی یعنی:رها  

نکن وپرت زرت هم دیگه اقاس پیش یعنی:مرده  

پیشش برم میخوام من بیارین سرش میخواین بالیی چه:رها  

افتاد؟ میمونی هم همینجا نداره ربطی توهیچ به میشی پرو داری دیگه ببین: مردبادادگف  

رهاروگرف چونه امدجلوتر نگف رهاهیچی  

نشنیدم:مرده  

آره....آر:رها  

اشغال بیرون رف ازاتاق باحرص مرده  

خوبه رهاحالت:من  



اره:رها  

جابود همه فکرم صبحونه به  نمیرفت میلم نمیخوردمنم رهاهیچی کردیم روشروع صبحونه  

 

 آتردین

رفت نمی هیچی به میلم خونه پامون یه کالنتری پامون یه دیروز از  

میمردم من که میشد چیزیش اگه چی میومد سرش بالیی اگه بودم ترنم نگران  

بودن بیرون ها دسته ی همه بود شلوغ شلوغه خیابونا ولی میومد بارون نم نم داشت  

بود فرمون پشت آرسام  

موند خیره دسته یه به نگاهم  

نگهدار آرسام:من  

چی؟؟؟:آرسام  

نگهدار: من  

شدم دسته داخل و برداشتم زنجیر یه رفتم  

بود کرده خیس و هیکلم کل بود شده تر شدید بارون  

زدن زنجیر کردم شروع  

نبودم برات خوبی ی بنده میدونم خدایا  

کردم گناه زیاد  

خودت پیش اومدم خوردم بسته در به وقت هر  

نزاشتی خالی دستمو هیچوقت  

پیشت اومده کارت گناه ی بنده بازم  

گرفتن ازش زندگیشو خانومشو آخه  

آشغاالس اون دست اسیر االن ترنمم خدایا  

نزار خالی دستمو بارم این  



برگردون بهم نفسمو  

ریختم می اشک و میگفتم  

بودم کرده خالی خودمو  

نمیزاشت جا به ردی و میشد قاطی بارون با اشکام  

برگرد شده تنگ برات دلم لعنتی  

 ترنمم

توروخدا برگرد آوردم کم نفس میمیرم دارم نیستی  

چی باشه شده چیزیش اگه  

نه نه  

زندس اون زندس من ترنم نداره امکان  

 

تمسافر رفته سحرم سامیار ی گفته به اوضاع این تو نبود ترنم از خبری ولی میگذشتن روزا  

نزاشتم هم رو و پلکام روزه چند  

 

نیست خبری هنوز ولی گذشته روز پنج  

 

 مهرسا

 دلم رفنمی هیچی به چرامیلم نمیدونم کردم بودنگاه مونده تخت روی نخورده دست که صبحونه ظرف به

بپرسم چیوازایلیا امروزبایدهمه نمیشد ولی بیرون لعنتی اتاق ازاین برم میخواس  

نخوردی که بازم:ایلیا  

باربهت یه گفتم نمیخورم:من  

میخوری:ایلیا  

میگرف لقمه جلوروش گرف و سینی نشست  



باما چیکارکنی میخوای:من  

میدونه طرف خود به میدیم رها میره باترنم هم رادین مشخصه تکلیفمون وتوکه من:ایلیا  

 هایی لهجم بدترین جزو شاید ایلیا های حرف چشمم امدجلو اتردین سامیار چهره لحظه برایه نمیشد باورم

میشنیدم بودکه  

رحمید چراانقدربی داره شوهر  ترنم  کیه طرف میگی داری چی:من  

 شیخای پیش یامیفرستش میخوادش یا بارهاچیکارمیکنه میدونه خودش فردو این تونمیشناسیش اوال:ایلیا

 هک تورومیخوام فقط من نداره ربطی هیچ منم به خواست خودش رادین مشخصه اونم که ترنم دوما عرب

 رسیدم

بندموب بود بازشده تعجب ازشدت که دهنم حتی نمیتونستم بود مشخص ازتوچشمام دیگه حاال ترس  

 ادینر میگی راحت خیلی اونوقت میمیره ترنم بدون اتردین عاشقه ترنم  خیلی رحمین بی خیلی:من

 یبگ میتونی جوری چه عرب های شیخ میگی راحت توخیلی اونوقت  سامیار عاشق رها میدونه خودش

اینومیفهمی بازی اسباب شده برات ادما زندگی چیمیشه اتردین خودتوبزارجای لحظه اینارویه  

نداره ربطی ماهم به میریم وتوباهم من جزتوفکرنمیکنم چیزی به من مهرسا کن بست:ایلیا  

 به نسبت میتونم جوری چه توباشم مثل میتونم من جوری چه نداره ربطی بگی میتونی جوری چه:من

 که فاقاتیات بعدازاون ثانیه یک حتی  میتونم جوری چه باشم تفاوت بی بودن باهام ازبچگی که کسایی

روتصورکنم میگی  

میکردم حس هام روازگونه اشک هاعبور حاالبعدازمدت  

خیلیی مردی خیلی: میلرزید صدام  

 میفهموند هموب انگارواقعیت در شدن بسته صدای بیرون رف بودباعصبانیت توموهاش دستش کردم نگاش

تمومه چی همه میفهموند  

بغض یا بدم هاروبایدقورت لقمه نمیدونستم  کردم بودنگاه گرفته برام که هایی لقمه به  

ایلیانبود دفعه این ولی بازدربازشد میشدکه بسته چشمام چیشدداشت نمیدونم توبالشت سرموفروکردم  

رسیدی جوری بندازچه نگاه یه رسیدی ترنم به:من  

رسیدم اینه مهم نیس مهم بهش رسیدم جوری چه:رادین  

 سیبر فقط برسی راهی چه از نیس مهم ومیبینی خودت فقط خودخواه توی نیس مهم که معلومه اره:من

 وستد ترنم که درک به شه داغون شاید ترنم که درک به:باال میرف صدام یواش یواش درک به بقیش



 درک هب عاشقه اتردین که درک به بازم دیگس زن ترنم درک به دیگس یکی عاشق ترنم درک به نداره

اره مهمم من فقط میمیره اتردین  

خبره چه:ایلیا  

میخوره.. بهم ازجفتتون حالم:من  

تقصیرخودشه میخواستم و ترنم من بدرک:دادزد رادین  

فهمیدی رادین صداتوبیارپایین:ایلیا  

  خدا وای خدا بودوای رها جیغ ن..ای شدن ساکت جیغی باصدای که میکردم نگاه دو دادوبیداداین به

جلوموگرفتن ایلیا رادین درکه سمت دوییدم  

کنید ولم چراانقدرنامردین کردین چیکارش کنید ولم:دادزدم  

توهمینجاوایسامامیریم کن ونگاه من مهرسااروم باش اروم:ایلیا  

خودم نه:من  

گفتم که همین مهرسا:ایلیادادزد  

در پشت نشستم میشد خم پاهام نداشتم وایسادن جون  

 یه اگه ننمیک چه دارن هات بنده ببینی کجایی شده ظهرعاشورا مثل  منم دلم ببینی کجایی خدایاکجایی

 بگو ترهاهس به بگوحواست صدامو میشنوی بگو بگومنومیبنی کجایی چیکارکنم من بشه چیزیش

نگاتوبرنگردوندی قهرنکردی باهامون  

درچرخید دستگیره  

عقب رفتم دوقدم  

چیشد:من  

بودفقط هاافتاده باباازپله هیچی:ایلیا  

ببینمش بگومیخوام کجاست ایلیابگو کردین چیکارش هاافتاده ازپله چی یعنی فقط:من  

قلبمومیشنیدم صدای حتی میزدم نفس نفس  

بود دوتاپله خوبه حالش االن باش اروم بابا:ایلیا  

بزاربببنمش:من  



نمیری جایی توهم خوبه حالش میگم نسازی و مهرساامدی ببین:ایلیا  

 

 

 رها

چی باشه شده چیزیش اگه میزد رو مهرسا شور دلم  

بود نخوابیده اصن بود کرده گریه انقدر دیشب بود دوشم رو ترنم سر  

میکردم فکر همچی به داشتم  

 خودم

 سامیار

 سحر

میرم ایران از من کنن ازدواج باهم وسحر سامیار که روزی  

که برم میتونم ولی بزنم رگمو تا باشم داشته جرئت اونقدر نمیکنم فکر  

 باسهیل؟

من بجز دختری هر برای ای عالی شوهر و خوبیه پسر سهیل نمیتونم من ؟؟؟نه سهیل  

کنم زندگی تنها میخوام نباشم سامیار با قرار اگه نمیتونم من  

بدم ارقر وسیله و سهیل سامیار کردن فراموش برای نمیتونم کنم بازی سهیل زندگی با نمیتونم من  

بستم و چشام و تری سر رو گذاشتم سرمو  

نکردم باز و چشام ولی شدم بیدار در صدای اومدن با  

خدایی جیگرایین چه تا دو این  

میکنه حال دختره اون با داره که رئیس واال آره  

؟ نکنیم حال اینا با ما چرا  

نیستا فکریم بد  

میکرد نگاه بهم ترس با ترنم کردم باز و چشام  



صندلی به بستنمون دوباره  

هیکالشون بود من برابر ده بود فایده بی میکردم تقال چی هر  

 خشیدبب: شنیدم زمزمشو لب زیر شد جاری چشماش از اشک ترنم ترنم صورت رو کشید دستشو یارو

 آتردینم

بیارم طاقت نتونستم  

بریزه اشک خواهرم  

میشدن داغون جفتشون میشد چیزیش اگه داشت شوهر بود کرده ازدواج ترنم  

چی من ولی  

بود مرگ تهش فوقش فوق  

بیارن ترنم سر بالیی نمیزارم من  

کنین ولش آشغال کثافطای:من  

- سلیطه ی دختره شو خفه  

آورده دنیا به رو تو که زنیه اون سلیطه:من  

- آشغال؟ ی دختره زدی زری چه  

تلخه حقیقت برخورد بهتون هه:من  

- کثافط ی دختره میکشمت  

کردم حس دماغم از و خون شدن جاری زد بهم که سیلی با  

میدی؟ نشون و مردونگیت زدن با بود همین مردونگیت ته: گفتم جسارت با  

-  خیلی که اونجایی از ولی نمیدم نشون اینجوری خانوم خوشگل نه داری جرئت و دل اومد خوشم نه

بدم نشون بهت قشنگ بعدا تا میکنم ادبت یکم اول چموشی  

زمین کرد پرتم و کرد باز دستامو  

موند کمربندش سگک روی نگاهم کرد باز کمربندشو  

اورد فرو کمر روی باال بردش  



گرفت نفسم لحظه یه برای  

بود وحشتناک دردش  

شونم رو بعدی ی ضربه  

شکمم تو زد محکم لگد با  

 کمرم

ترنم هق هق و جیغ صدای  

شد یکی آوردنم باال خون با  

میکرد نگاه بهم ترس و نگرانی با ترنم  

- بود مردونگیم از قسمت یه این  

کرد بلندم و گرفت بازومو  

جایی هر ی دختره میدم نشونت  

نداشتم کردنم تقال قدرت حتی  

نیس روشن میرم دارم که راهی این میدونستم  

ترنم به دوختم بار آخرین برای اشکیمو نگاه  

خواهری باش خودت مراقب: زدم لب  

رهاااااا:ترنم  

 نستننتو هم اونا شد سست پاهام یهو بودم که ها پله رو میرفت گیج سرم بیرون بردنم در از دوتا اون

کردن ولم و کنن تحمل و وزنم  

زدم جیغی بود مونده برام که توانی با  

 

فقط دیگه و کردم حس پیشونیم روی و خون گرمی آخر لحظه  

.....مطلق سیاهی  

 



 ترنم

میره کجا مگه باشم خودم مراقب گفت چی رها  

نشه چیزیش میدم قسمت خدایا  

آورد بند نفسمو ای لحظه برای جیغش صدای  

خدایا بود چی برای جیغش میمردم داشتم  

گرفت شدت گریم  

لعنتی من بخاطر انداخت خطر تو خودشو من بخاطر اون نیاد سرش بالیی خدایا  

نمیتونم بشه چیزیش اگه  

کردی اینکارو چرا رها  

انداختی خطر تو خودتو من بخاطر چرا  

میومد همهمه صدای بیرون از  

میکردم غلطی چه من میشد چیزیش اگه میزد شور دلم  

نمیومد در صدام بود گرفته گلوم دیگه سراغم نیومد کسی کردم داد و جیغ چی هر  

گونم رو میریخت اشکام آروم آروم فقط  

میشد سیخ تنم به مو حالن چه تو رها و مهرسا االن اینکه فکر با  

منم هم بعدی البد کردن جدامون دونه دونه  

بودم زده زل دیوار ترکای به بود شده خشک گونم رو اشکام رد  

بودیم کجا ما و بود مهرسا تولد فردا هه  

وجدان بی آدم چنتا دست  

چی االن ولی بیرون بریم فردا تایی سه بود قرار  

کجاست یکی اون نمیدونیم حتی  

 سالمه

میکشه نفس  



جوشید دوباره اشکم ی چشمه  

ذهنم تو میومد رها جیغ صدای همش  

باشن آورده سرش بالیی نکنه خدایا  

گذشت خودش از من بخاطر اون من به لعنت  

باش مراقبش خودت خدایا  

برسونن آسیب بهش نزار  

 

 آرسام

بشه تاخبری میشدن رهاایناجمع خونه همه مدت این اینابودیم رها خونه  

 نه......... نکنه ایلیانبود  از هم خبری دخترا شدن باگم همزمان میکرد ذهنمومشغول بدجور چیزی یه

بشه دزدیده نداره دلیلی پس دوتاهمومیخوان اون نمیشه  

امد ایلیابارادین  دربازشد یهو بودکه پرت حواسم بدجوری  

مهرساکجاست:ایلیا  

 نم ولی کرد بازی بدبامن دختره این بهم میریخت اعصابم میزد ازمهرسا  حرفی وقتی چرا نمیدونم

مهرسابدکردی مهرسا جای توقلبم جابدم رو شراره نمیتونم کنم فراموشش نمیتونم  

کن کاری ایلیاتویه  امده سرشون بالیی چه نیس معلوم نمیدونم:مهرسا مامان  

میدم قول میکنم پیداش من خاله:ایلیا  

 فتر کرد خدافظی خورد زنگ چیشدگوشیش نمیدونم بهش داشتم چراشک میزد حرف چراانقدرمطمئن

 همن یشدوتاپ اون چیمیشه برسم خوب برسه مهرسا به شایدتهش دنبالش بایدبرم من بلندشدم ناخوداگاه

 جلویه یشدم بیشتر شکم هرلحظه شدیم ازشهرخارج میکردم تعقیبش اروم  بلندشدم خاطراتردین به باشه

سپهر به بزنم زنگ کاربود بهترین شایدباشه ولی اینجاباشه نبودم وایسادهنوزمطمئن خونه ... 

 کنترلی رکوپت باهلی دوربین یه قرارشدبه داخل رف نمیشه راحتی همین به گفت کردم باسپهرصحبت

میگفتم اتردین و سامیار بایدبه  خونه برگشتم  شه ثابت چی تاهمه بفرستن  

بیایدتوماشین دقیقه یه:من  

امدن که بیان منتظربودم کردم قطع گوشی  



داشتم شک بهش جورایی یه ایلیا دنبال رفتم االن من ببینید:من  

خب:سامیار  

رسید خونه یه به شد ازشهرخارج:من  

داخل میرفتی خب:اتردین  

 شیم بایدمطمئن گف اونم سپهر زدم زنگ میرفتم مردم خونه اجازه بدون دقیقه یه صبرکن اتردین:من

هخطرناک نباشم گفت منم به اونجا میره میگیره مجوزدوربین میکنه هماهنگ باتیمشون براهمین  

بایدبرم من چیونباشم چی:اتردین  

اونجاباشن نیسیم ماهنوزمطمئن بابااتردین ای:سامیار  

 که ایناز داشتم منم نگرانی حس دلم ته جورایی یه بود نگران بدجوری داشت حق نمیگف هیچی اتردین

راحته جاش حتما عشقش یعنی اماحاالایلیاپیششه کجاست شب کیه مهرساپیش  

 

 مهرسا

 دلم دهش تنگ ورهاهم براترنم حتی دلم ندارم خبرازهیچکس اتاق تواین اینجام من ولی  تولدمه شب امشب

 خیلی که یزیچ بود گرفته دلم شدم خسته اینجاییم روزه سه شده تنگ ارسام حتی پارسابقیه بابام برامامانم

 سال حاالبیست بدنیاامدم روزی همچین پیش سال۱4 بود گرفته اماحاالبدجوری نیفتاده اتفاق برام بود وقت

اینم گذشته  

 جلوش اشکام حاالهمش بودم جلواشکاموگرفته ادم خاطراین به که منی اینجام مدت چرااین نمیدونم

 سرازیره

میبنمت اینجوری زجرمیکشم بفهم  بخوریم شام مهرسابیا:ایلیا  

فکرمیکنم اتفاق این ته به وقتی زجرمیکشم دارم من کن تودرک:من  

ورکردنمجب منم بودن قرارگذاشته باهم ورامتین رادین واردشم راه ازاین نمیخواستم خدامن مهرسابه:ایلیا  

رامتین:من  

اره:ایلیا  

سرازیرشد هام اشک بازم نیسی توادم چقدراشغالی دانشگاه پسره همون رامتین  

کرد هاموپاک روگونمواشک شصتشوکشید ایلیاامدسمتم  



 اصالبه نه خاطرمن به نریز هاتوندارم اشک طاقت اما هسم فکرکنی هرچی مهرسانامردم:ایلیا

نریز خاطراون به نداری دوسش مگه خاطرارسام  

نبودم حقیقت جز چیزی کردم نگاه چشماش به  

بره بارادین ترنم نزار رهاروببرن نزار ایلیا:من  

عزیزم بکنم نمیتونم کاری من:ایلیا  

کن ولشون فقط میام جاباهات ایلیاهمه چرامیتونی:من  

 شباهم حتی نزاشت کم برام چندروزهیچی نبوداین راضی انگارخودشم بود کالفه کردم نگاش

خاطرمن اینجانمیخوابیدبه  

امداینجا رادین زدبه زنگ  

امد رادین یهوصدای که نمیشنیدم هیچی اروم زد حرف باهاش گوشه یه رف  

ماقرارگذاشتیم میکنی خراب چیوداری ایلیاهمه چیمیگی:رادین  

نمیدم روبهشون رها من ولی:ایلیا  

جوابشوچیمیدی میگی چی میفهمی:رادین  

نمیدمش ولی جوابشومیدم خودم:ایلیا  

داده رهاپول خاطر به ایلیابفهم:رادین  

ادمه یه اونم بدن پول خاطرش به که نیس رهاکاال:دادم ازدست یهوکنترلمو نمیدونم  

کن ولش دیونس این داده وشو مغزتوشست این ایلیانکنه توچیمیگی:رادین  

میدم پس پولشوخودم  رادین دهنتوبفهم حرف:ایلیا  

کن راضیش خودت نمیدونم من:رادین  

بیرون رف باعصبانیت  

ایلیا چی ترنم:من  

بزنه دست بهش رادین نمیزارم میکنم کاریش یه اونم:ایلیا  

ایلیا:من  



 موشفرا براهمین بود صداقت ازجنس حرفاش تمام یا کردم زودفراموش کارشو نمیدونم کرد یهوبغلم

بود انگارواقعاعاشق چیکارکرده بودم کرده  

جایی یه ببرمت بیامیخوام تولدته امشب مهرساخانوم:ایلیا  

بود نشسته شهگو یه ترنم بازکرد درواتاق هارفتیم ازپله رومیدیدم خونه براباردوم امدیم ازاتاق دستموکشید  

ترنم:من  

کادومیشدبرام بودبهترین شده تنگ چقدردلم کردمش بغل دوییدسمتم  

ایلیارهاچی:من  

کرد جمعش نمیشه میشه پیداش رادین االن زودباش  اونونمیشه شرمنده:ایلیا  

همیشگی اتاق همون رفتیم  بیرون امدیم که کردم بوسش زدم حرف سریع باترنم  

مرسی:امد بیرون ازدهنم جمله چرااین نمیدونم  

بخوریم بیاشام خواهش:ایلیا  

نیس گشنم:من  

میکنم مهرساخواهش:ایلیا  

توغذا کشیدکرد ازدستم یهوقاشق که میکردم بازی بیشترباغذام نشستم  

دهنتوبازکن:ایلیا  

 بی شایدحاالتواوج نمیدونم کردم فراموش زودکارشوباشراره چقدر بازکردم غذامیداد بهم داشت خودش

خوندم نمازمو میکرد توجه وبهم بود واقعاعاشقم که بود تنهاکسی کسی  

اسمون سمت سرموگرفتم خوابیدم روتخت بیرون رف خواب موقع  

 دونیتومی  بقیه بابام مامان هم ارسام هم ترنم رهاهم هم منومیبنی داری هم االن که بزرگی انقدری میگن

 یادته  یبنیم داری توهمرو بدترازمن خیلیا باشن من مثل خیلیا االن همین دنیات شایدتواین حالین چه فقط

 ولدشت شب هرکی میگن میگم هنوزم هستما حرفم سر هنوزم ورها ترنم خوشبختی گفتم تحویل سال

 خودتم نورهابرگرد ترنم بگم تومیخوام به فقط بگم بهش ارزوهام نیس حاالکسی براوردمیشه ارزوکنه

 همین نش نزارداغون بکشن دوری درد نزار بابام مامانم پیش برگردم نتونستم اگه   کی پیش میدونی

 گله یگهد میکنه عروسی باشراره ارسام ببخشش کردتوهم که براکاری میبخشم ایلیارومیبخشم امشب

 یبخشمشم نمیکنم شرارونفرین ندونه بزارتااخرشم نمیدونه ازشراره هیچی ارسام چیزی یه فقط نمیکنه

 فقط یخوامهمینوم کنه واقعاارساموخوشبخت که بشه یکی زیرشه سربه کن کاری یه شراره چیزی یه ولی



 دواقعاصبرکنمشایدبای  ندارم ای گله هیچ ازت تااینجاشم دنیاگذاشتم این پابه امشب   هاتومیبخشم بنده ازت

 بودمن خوب میدونم برم  نادرست جاهای به نزار فقط کن کمکم  نمیکنم گله چیزم ازیک حتی راضیم

 تاحاال من که ازچیزهایی کدوم هیچ دیگه چیز یه حرفامو میشنوی االنم همین که خوبی اماتوخیلی برات

 اوردن وجود به اینارو برام خودشون که هایی بنده نزارحتی براهیچکی کشیدم که دردایی دیدم

 بودم خالی هحاالدیگ  نشست لبم گوشه لبخندی ببینم خواستم که هایی چیز همه لحظه برایه چشماموبستم

 کنه وممار میتونست بیشترازهمه که باکسی زدم حرف باخودش چون  نداشتم ای گله نه امشب بودم خالی

 کیمی منم میکنه گریه هرادمی  میریزم اشک دارم که نبودم نگران کردم حس رولبام  چیزی شورسردی 

همه مثل  

 

 ترنم

بودم گرفته درد سر دیگه صبح از میومد صدا و سر کلی بیرون از  

رفت بپرسم رو رها حال اومدم تا پیشم اومد مهرسا که دیشب  

نمیداد جواب میپرسیدم که هم کی هر از نیومدن دیگه بردن رو رها که نفری دو اون  

بودم نگران خیلی بودم نخورده چیزی دیروز از  

چی باشه اومده سرش بالیی رها اگه  

هجنگ میدون انگار پایین میدوییدن هی باال مدوییدن ها پله از هی بود شده بیشتر ها همهمه صدای  

ریختم می عرق شرشر شده گرم خیلی خونه میکردم حس  

میرفت گیج هی سرم شدید داشتم ضعف هم طرفی از  

داخل میومد دود کم کم داشت در زیر از  

پلیسا کنین فرار رئیس  

گرفته آتیش ویال  

آتیش چیییییییییی  

بود شده سخت برام کشیدن نفس بودم افتاده سرفه به کردم باز دستامو زور به بود کرده پر اتاقو دود  

در به میکوبیدم توانم ی همه با در سمت رفتم  

نیس اونجا کسی هی:من  



اینجام من  

کنین باز درو  

در به میکوبیدم جونم آخرین با زمین افتادم گریه با شدن سست پاهام  

کنین باز درو توروخدا:من  

بودن داده بهم دنیارو انگار صداش با که بود شده سخت برام کشیدن نفس میکردم سرفه مدام  

بشکنم درو میخوام عقب برو زندگیم اینجام من: آتردین  

عقب کشیدم زمین رو و خودم  

رفتم:من  

نمیشد باز در ولی میومد در به هاش ضربه صدای  

لعنتی برو میسوزی برو توروخدا آتردین:من  

نمیرم  جا هیچ اینجاست نفسم تا: آتردین  

بودم بیداری و خواب بین که خودمم میزد حرف زور به بود گرفته سرفش  

برو توروخدا..... برووو:من  

کرد جلب نظرمو در شکستن صدای که میشد بسته داشت چشام  

بیرون بردم و کرد بغلم سریع  

بود گرفته آتیش خونه جای همه  

آتردین:من  

بیرون میبرمت اینجا از.  نفسم ؟جانم جانم: آتردین  

نداشت وجود اکسیژنی دیگه انگار زد پیشونیم رو ای بوسه  

میسوزوند بدنمو داشت گرما  

زیاد گرمای فقط نمیدادم تشخیص زیاد اطرافمو دیگه  

جهنم اون از اومدیم بیرون فهمیدم نور و همهمه صدای از  

زد سرم به ای بوسه و آمبوالنس تو گذاشتم آتردین نداشتم شدن بلند برای قدرتی اصال  



نمیدیدم رو رها رو مهرسا شدم بلند پرستاره کمک با بود شده بهتر حالم   

کجان ومهرسا رها خدایا  

گرفتم دستشو سمتم اومد آتردین  

؟ نمیبینمش چرا پس کو رها آتردین:من  

خونس تو هنوز......  نمیدونم ترنم:گفت نگران چشمای با هم آتردین  

رها وای ای وای ای چییی:من   

گرفت دستمو  آتردین  

عشقم نباش نگران میارتش سالم رها رفته توعه سامیارم خانومی آروم آروم: آتردین  

گونم روی میریخت اشکام  

 ارنبودسامی و رها از خبری هنوز ولی میسوخت آتیش تو داشت خونه  باشه اومده سرش بالیی نکنه خدایا

بود اصالنیمده هم ارسام   

باشه نشده چیزیش خدایا میمردم داشتم نگرانی از  

نمیبخشم خودمو شه چیزی اگه بود من تقصیر   

 

 مهرسا

امد نگران ی ایلیاباچهره بیشترمیشد هرلحظه میکردم حس دود بوی  

ایلیا خبره چه:من  

میشم خفه بدواالن امدن پلیساهم میسوزه داره مهرساخونه:ایلیا  

چی رهاوترنم پس:من  

پایین ریمب مانمیتونیم تربرسن سریع بازگذاشتم باالدرم تواتاق  اززیرزمین اوردمشون مهرساجان:ایلیا  

نمیرم اونا بدون چرامن:من  

میسوزیم پایین بریم بدودیگه میبرن رهاروهم االن بیرون بردن  دیدم ترنم خودم هست مهرساحواسم:ایلیا  

اماایلیا:من  



چیکارکنم من بشه چیزیت تویه بیاگلم مهرسا:ایلیا  

 اوردمسرمو ها شیشه باترکیدن یهو که شدیم خارج پشت ها ازپله  سریع بهش چرااعتمادکردم نمیدونم

 نگاه کمرش به دبو لبخندرولبش کردم نگاش سنگرکردبرام و خودش توبغلش ایلیامنوکشوند یهو که پایین

بود پرخون کردم  

ایلیا:من  

مهرساپاشوگلم پاشو نشده هیچی هیس:ایلیا  

بودیم پشتش شدیم ازویالخارج بلندشدم:من  

من تومیدونی ایلیاکجامیریم:من  

 میتونستینبود معلوم نمیدادم ازاونجانجاتت اگه دیه یکی عاشق توعاشقی چیومیدونم همه مهرسامن اره:ایلیا

یانه بهش برسی  

فکرنکرد خودش ایلیااصالبه نمیشد باورم  

 ناراحتی هی حتی نمیخوام ولی  من مهرسامثل توعاشقی جادیگس یه دلت وقتی باشی کنارمن نمیخوام:ایلیا

باشی داشته  

ترکید بغضم  

 تدوس و ارسام مگه نکن گریه جلوم اخری توروخدااین نیس گریه وقته االن دیه مهرساخانومی:ایلیا

خاطراون به نداری  

ایلیا:من  

ندارم طاقت نکن گریه فقط برو پیشش برو   میدم قول بهت میشی خوشبخت کنارش:ایلیا  

ایلیاتوچی:من  

 زورمیزد تداش اما پربود چشماش   عشقت بروپیش انگارمنم باشی حال توخوش اگه فکرنکن من به:ایلیا

جلومن نکنه گریه  

 همه تونست هک تاجایی دکترگرفتم برارها  برگردن سالم کردم کاری باشه راحت وترنم رها از خیالت:ایلیا

کرد چیشوچک  

بریم بیاباهم ایلیا:من  



 اخه کنم اتبارنگ بزاربرااخرین فقط برو یانه میرسی سالم که بشم دلواپست نزار بروتوروخدا نه:ایلیا

بشه بعدقرارارزوم به ازاین دیدنت  

بود رفته ازش زیادی خون روکمرش گذاش دستش  

صورتم دوطرف گذاشت دستاش ایلیاامدجلوجفت بگیرم هقمو جلوهق نمیتونستم  

میبنمت وقتی اینجوری میمیرم میدونی عشقم بخنددیگه:ایلیا  

تینیف یادمن وقتم هیچ باشی داشته زندگیتودوست بده قول باشی خوشبخت کنارارسام بده قول  

برومهرسا راحت  

بریم توروخدابیاباهم نمیتونم:من  

بزنه حرف نمیتونست کامل کردم نگاش  

 میخندم من یعنی ندیتوبخ گفتم نگفتم دروغ نفسمی مثل گفتم بهت  بغلم نشستی شمال رفتیم یادته:ایلیا

روقلبش گذاشت سختی دستشوبه اینجاس  جات هرجاباشی ناراحتم انگارمن باشی توناراحت  

بیاااا ایلیابیابریم:من  

 نهبشی ت..تودلـ غم زاره.نمی نم..میدو که.... که ری..انقد م..ر..دااا اعتماد سام...ار به من و...بر:ایلیا

ته..راح خیالممم برومن بده.. جون ات..برااشک ره...حاض میدونم  

داد هولم عقب سمت به بادستش  

 یهوصدای..اشدچهارت دوقدم رفتم عقب دوقدم برم نمیتونستم کرد نگاهم بده اطمینان بهم که جوری بالبخند

خداااااا برگشتم امد انفجارشدید  

 کجایییی

 ونجاتمن که همونیه ادم این خدایا بود لبخندش من بودبه زده زل هنوز ولی میسوخت تواتیش ایلیاداشت

 میتونمن حتی من  جلوچشمم میسوزه میدادحاالداره جون برااشکام برسم میخوام که کسی به که برااین داد

نمیرف ازلبش لبخند رسید صورتش به اتیش کجاییییی خدااااا بدم نجاتش  

ایلیاااااا:دادزدم  

زمین افتادم  

 بریزم اشک حاضرنبود انگارخندیدم من بخندی گفتم بهت یادته نیس دروغ نفسمی گفتم بهت یادته

میسوزه جلوم حاالداره ببینی خدایاکجاییی روم بیفته خط یه تامبادا روم سنگرگرف   



گوشیم زدبه زل  

لعنتی کیه عشقت:ایلیا  

براهمیشه ایلیانگورفتی جلواشکاموبگیره کجاست حاالکجاست عاشقمه فهمیدم براباراول اره  

شه ارزوم دیدنت بعد به قرارازاین اخه کنم نگات باردیگه بزاریه مهرسابخند  

 ایلیاااااااآااا

بکش ایلیانفس بخندم نمیتونم ایلیا  

بازوموگرفتن بودن حاالپلیسادورم  

 به بدید توروخدانجاتش  بریزه هام اشک من نزاشت که همونیه میسوزه داره که کنیداینی ولم:من

 ازاتاق بهرش که یاداهنگی خاکسترشد ایلیانموند از هیچی برنگردونم سرمو نمیتونستم زورکشوندنم

افتادم ایلیامیومد  

دیوونم عشقت از  

میخونم من تو از زندم تا  

دارم دوست خیلی  

دارم دوست خیلی من عشق  

 

من قلب امشب از  

میشه آروم تو دستای تو  

دارم دوست خیلی  

دارم دوست خیلی من عشق  

 

 

دستاتو دارم دارم دوست  

من عشق میگیرم دستام تو  



قلبم تو اومدی آهسته و آروم  

 

دنیا آخر تا حاال از عزیزم دارم دوست  

دنیا یه میخوامت میبینی چشمام تو  

 

دارم دوست  

دارم دوست  

دارم دوست  

 

 سامیار

خونن اون توی دخترا زیاد احتمال به که داد خبر زد زنگ سپهر  

بدویید پاشید پاشید:آتردین  

گفت چی سپهر نشنیدی آخه پاشیمم کجا: آرسام  

ناکه خطر گفت  

 اگه ادماس اون دست من زندگی من عشق ولی نیس مهم شماها برای. خطرناکه که درک به: آتردین

میکشم آتیش به دنیارو باشه شده چیزیش  

پاشو آرسام.  آتردین باشه:سامیار  

 قلبم حظهل یه برای ویال به بارسیدن روندم گفت آرسام که ویالیی سمت به سرعت آخرین با میروندم من

وایساد حرکت از  

میسوخت آتیش تو داشت ویال  

علی یا: آتردین  

تیمش و سپهر سمت رفتیم سرعت با  

کوشن؟ دخترا سپهر: آتردین  



 ولی داخل رنب کردن سعی ها بچه هستیم نشانی آتش منتظر کرده پیشرفت خیلی آتیش داخلن هنوز:سپهر

 نشد

چی ینی  

هنوز آتیشن اون داخل اونا  

بود زده خشکش آرسام  

داخل رفت خودشو رو کرد خالی برداشت و بود کنارش که آبی ی دبه خونه سمت دویید آتردین  

 و داخل دادم ادامه خودم راه به سپهر زدنای صدا به توجه بدون داخل دوییدم منم باشم تفاوت بی نتونستم

میدید زور به و چشم چشم بود کرده پر دود  

دهنم جلو گذاشتم دستم گرفت سرفم  

من با باال تو با پایین اتاقای آتردین:من  

باش خودت مراقب داداش: آتردین  

باال اتاقای سمت دوییدم  

رهاااااا:من  

کجاییی رهااااا  

لعنتیییی بده جواب توروخدا  

بود گرفته شدت سرفم بود آتیش جا همه میچرخیدم خودم دور ببینم اطرافمو نمیذاشت دود  

 رهااااا

بده جواب  

کجایییی لعنتی  

اتاق آخرین سمت رفتم نبود گشتم اتاقارو  

برید نفسم اتاق در شدن باز با  

بود افتاده تخت رو رها جون بی جسم  

ها مرده مثل بود سرد بدنش بغلم تو کشیدمش سمتش رفتم و نکردم تلف و وقت  



نمرده رها نه  

میزد کبودی به صورتش رنگ  

بمیره نباید رها نه  

پایین دوییدم  

کنم پیدا رفتن برای راهی تا میچرخیدم خودم دور بود گرفته جارو همه آتیش  

بود گرفته آتیش فقط و اطرافم بود شده جهنم مثل ولی  

میشد تر سرد هی بدنش رها  

پریدم آتیش روی از توانم ی همه با داشتم نگهش بغلم تو محکم و زدم ای بوسه پیشونیش رو  

آمبوالنس سمت دوییدم بیرون بردمش  

کرد غش آتردین بغل تو رها دیدن با ترنم  

میکرد نگاه داشت دور از آرسام  

خوابوندمش تخت روی سریع  

بمون  زنده توروخدا بمون زنده رها  

دارم کار کلی باهات لعنتی  

نکن ولم  

نزار تنهام  

کنم زندگی وجدان عذاب این با نزار  

دستم تو گرفتم دستشو  

افتاد راه آمبوالنس  

- ضعیفه خیلی نبضش  

کرد یخ بدنم ای لحظه برای پرستار حرف شنیدن با  

- هست داخلی ریزی خون امکان کما تو بره ممکنه  

بهش زدم زل و زدم دستش به ای بوسه  



بود کبود صورتش  

بود شکستگی جای سرش بغل  

بود شده پاره لباساش  

دلم عزیز بمون زنده رها  

خانومی کنم جبران میخوام  .... 

 

 مهرسا

 میسوخت یشتوات که بدنش هردقیقه چقدرتوغریبی نداره هم جنازه حتی شد ایلیاتموم که نمیشد هنوزباورم

میومدجلوچشم میکرد نگام بخشش لبخنداطمینان با  

میزدی حرف بودکنارم پیش ساعت یک شدی تموم زود چقدر  

 حاالچی

داخل رفتیم دستموگرف یکی نداشتم رفتن راه توان رسیدم بیمارستان به  

بودم وایساده  گوشه یه  

شه ارزوم دیدنت قراره   

 ایلیا

پیچید دکترتوسرم صدای  

توکما رفته متاسفانه  ولی نداشته داخلی خونریزی خوشبختانه  

 کسی شده هحلق دستای مختلف صداهای فقط میدیدمن هیچی  نمیفهمیدم هیچی بودم دیگه دنیای انگارتویه

میکردم حس رودورم  

مامان امده سرت بالیی چه خداروشکرسالمی خوبی مهرسامامان:مامان  

برو راحت مهرسابروباخیالت  

مهرسا مامان مهرساباتوام:مامان  

توکما رفته  



راحت بروباخیالت   

توکما رفته  

 سوخت

بزن حرف مامان بزن مهرساحرف:مامان  

بگو چیزی توروخدایه: میداد شدیدتکونم مامان  

 داده هتکی گوشه طاهابردیایه میکرد رهاگریه مامان بودن اینجاهمه خبره چه عقب وکشید مامان اروم بابا

 رسرمدو چی انگارهمه سالن وسط من بودن عقب هم بقیه در پشت  بودن ایستاده ترنم بابای مامان بودن

 میچرخید

چیشد ترنم دکتر اقای:طاها  

باشن مراقبت بایدتحت شدن ضعیف خیلی ایشون متاسفانه:دکتر  

چی همه دنیا صدا چرخید چی همه بازم  

میکردم وحس حضورچندنفر  

 های والس جواب میتونین که هستین امافعالشماتنهاکسی نیس درست شرایطتتون میدونم خانم:پلیس

 ماروبدین

برگشت همه نگاهای  

باشمام خانوم:پلیس  

منو صدای میشنوین:پلیس  

شدم کشیده سیو ای  سمت ناخوداگاه  

کجا خانم:زنه  

ببینتشون چنددقیقه بزاریدفقط:پارسا  

نمیشه:زنه  

چنددقیقه فقط:پارسا  

داخل رفتم  



 این تمگذاش تنهام دارین یکی یکی میشکست سکوت دستگاه بوق بوق صدای..   خواهرمن رهابود این

نبود قرارمون  

دستش سمت میلرزیدبردم دستم  

ترنم پیش رفتم بود کم زمانم  

بود روتخت اونم  

کشیدم چی امشب من میدونه روکی امشب نمیدیدم منم کاش بود بسته چشماش منم   

چیشده بدونن میخواستن که رومیدیدم کنجکاوهمه های نگاه بیرون امدم  

 سرموبرگردوندم

بود وگرفته ارسام دست شراره  

خوشبختی کنارش میدونم اعتماددارم ارسام به من  

کرد نگاه یه ارسام به شراره که انقدری بود روشراره نگام  

بگوعزیزم بگوچیشد مهرسا:پارسا  

باشه راحت بروبزارخیالم   

 ردمهرروزناامیدبرمیگ نکرده فرقی هیچ رها پیش میرم هرروز  نمیخورم تکون ازجام اینجام روزه سه

 فحر میکنن التماسم کلی میان هرروز اینجان هرروزهمه بهوشه ترنم  تودنیاهیچی ندارم هیچی دیگه

ایلیازدم به حرفاموفقط اخرین امامن بزنم  

میکردم روحس کسی خیره نگاه برگشت دوباره پلیس  

 سوخت تواتیش که کسی اون دزدید شمارو کی کنید کمک لطفا بایدتحقیقاتمونوکنیم ما خانوم ببینین:پلیس

تنهابوده کیه  

سکوت بازم  

کارهاروکرد این سوخت تواتیش که فردی اون لطفا بدید جواب خانم:پلیس  

نه:من  

بود گناه بی ایلیا نکرد کاری هیچ ایلیا  

میکردم حس همرو زده تعجب نگاهای  



فردکیه اون خب:پلیس  

پاشدرف دیگه نمیشه اینجوری:پلیس  

توروخدا بزن حرف کلمه مهرسابابایه:بابا  

ندارم هیچی وقته خیلی شده تموم حرفام وقته خیلی بابا نمیتونم  

 

 ترنم

کردم باز چشامو شدید سردرد با  

کردم نگاه اطرافم به گنگی با  

بود بیمارستان تو انگار  

دوختم دستم به و نگاهم سنگینه دستم میکردم حس  

بود زندگیم بود نفسم بود آتردینم این  

بود خواب انگار دستم رو بود گذاشته سرشو  

دیونگیاش برای حضورش برای بود شده تنگ براش دلم چقدر  

 آتردین بود دهش بلند یکم ریشاش بود قرمز چشماش کرد بلند سرشو نگرانی با که دادم تکون رومآ و دستم

؟ ترنمم:  

اقایی؟ جانم:من  

 تحمل متونست چجوری من داد بهم دنیارو آرامش تنش عطر کرد بغلم آروم شدید بود شده تنگ براش دلم

باشم عشقم از دور کنم  

ریخت بودم نریخته روز چند این که اشکایی ریخت اشکام  

افتاد تنگیاش دل یاد تازه دلم  

کردم بغلش محکم  

شم حل بغلش تو میخواست دلم کردم بوش  

چشید اشک قطره یه چشمش از کرد بلند سرشو  



کردم پاک اشکشو انگشتم با  

اینارو نریز زندگیم:من  

شدم زنده و مردم آخه حضورت بدون تو بدون بود سخت چقدر نمیدونی. ترنم نمیدونی: آتردین  

نباشی پیشم بود سخت باشم جدا زندگیم از بود سخت بود سخت منم برای:من  

خانومی میکنم جبرانش بشم تو فدای من آخ: آتردین  

کردین نگران همرو اومدین بهشون بگم دکتر به بزار  

کردیم؟:من  

پیشت االن میام میرم بزار هیچی...  نه....  ها: آتردین  

رفت و نوشت اینا ویتامین یکم معاینه کلی بعد سرم باال اومد دکتر  

آقایی؟ بود چی منظورت آتردین: من  

؟ کوشن مری و رها  آقایی راسی هیییییع  

.......خونس مهرسا:آتردین   

دره پشت نگرانه آجیم البد آخی بیمارستانه کجاس رها خب:من  

نیس در پشت ولی........  بیمارستان رها آره عزیزم آروم: آتردین  

جونم؟ آقایی کجاس پس:من  

رها.......  ترنم..... چیزه: آتردین  

تو رها ....  ... 

؟آتردین چی تو رها:من   

کماست تو: آتردین  

لبم رو ماسید لبخندم  

کماست تو من خواهر نمیشد باورم  

باشه کما تو خواهرم میشه مگه میشه مگه  

پیشش ببرم آتردین:  من  



کنی استراحت باید تو: آتردین  

توروخدااااا:من  

خانومی فقط آروم باشه: آتردین  

ویژه های مراقبت بخش رفتیم آتردین کمک با  

زدم زل خواهریم جون بی جسم به شیشه پشت  

منه خواهر تخته رو که اونی بود سخت برام باورش  

میکشه نفس داره دستگاها اون با که منه خواهر  

بود شکسته انگار بود پیچی باند سرش بود کوفته و کبود صورتش  

کنه لعنت خدا بود من بخاطر اینا ی همه  

ریختم می اشک  

میکردم لعنت و خودم  

میکردم صدا خدارو و شیشه به میزدم آروم  

.......خواهریم برای میکردم دعا   

گذشت ماه یه  

شد بدترم که نشد بهتر تنها نه رها وضعیت ولی  

میشد بدتر حالم هرروز  

بودم بیمارستان امروزم  

آورد بند و نفسم سیو آی به پرستارا هجوم یهو که  

شیشه سمت رفتم لرز با  

 نه

 نه

 خدایا

نداشت ضربان رها  



رفتم پایین باال سینش دادن شک بهش  

 نه

 خدایا

 توروخدا

بود شده مشت شیشه روی دستش بود قرمز چشماش شیشه کنار اومد سامیار  

بریزن داد نمی اجازه ولی بود پر چشاش  

دوم شک  

سوم شک  

 

 رها

کردم باز آروم چشامو میکشید تیر سرم  

حرفاشون نبود فهم قابل برام زیاد اطرافم میومد همهمه صدای بود آشنا نا برام محیط  

بستم و چشمام باز بود زیاد اتاق نور  

شد فهم قابل برام کم کم صداها  

شده طبیعی قلبش ضربان  

میشنوی؟؟؟ منو صدای دخترم  

بیمارستانم بدم تشخیص تونستم کم کم بعدش بود تار اول نگاهم کردم باز و پلکام آروم  

کرد چک حیاتیمو عالئم دکتر  

- کردی جون نصفه و خانوادت که تو جون دختر  

کرد شیشه طرف به دستشو خنده با که کردم نگاش گیجی با  

کردم شیشه طرف سرمو سختی به  

مامان اشکیه نگاه  

 بابا



مهرسا ترنم  

اون حتی بودن همه  

میکرد نگام داشت لبخند با  

بودم داده قول خودم به من دزدیدم ازش نگاهمو باز بود گرفته غم رنگ چشام  

؟ ببینم..... و مامانم.....  میشه: گفتم دکتر به رو زور به  

- دخترم کنی استراحت باید  

دیقه چند فقط......  میکنم خواهش:من  

نیار فشار خودت به ولی باشه  

تو اومد مامان  

عزیزم کردی جون نصفه مارو توکه مامان شه ب قربونت: مامان  

نبینه و دخترکش میکنه دق مامانت نگفتی  

ریخت می اشک و میگفت  

عزیزم نباش نگران خوبم که االن مامانی:من  

بوسید آروم و پیشونیم مامان  

بیرون بره شد مجبور  

زدن مسکن بهم بود شدید دردم  

شیشه به بودم زده زل  

بود چشماش دیدم که تصویری آخرین میشد بسته داشت چشام   

 

 مهرسا

 فقط ندارم حرفی بمونه شب نمیزارم ولی هرروزتابعدازظهراینجاست امدخاله رهابهوش که ازروزی

حرفام کل اس کلمه درحدیه  

رها اتاق رفتم بودن رفته تقریباهمه  



شد گرم  یواش یواش چشمام روتخت سرموگذاشتم بود خواب  

برو راحت مهرسابروباخیال:ایلیا  

خندیدم انگارمن توبخندی  

....ایلیانههه   

بود خیس خیس صورتم بازکردم چشام  

مهرساخوبی:رها  

دادم سرموتکون  

چرامهرسا  نزدی حرفی هیچ ماه یک این گفتن بهم مهرسا:رها  

نقطه یه بودبه خیره نگام  

شدی چرااینجوری چیشد بگو کلمه یه بزن مهرساتوروخداحرف:رها  

نداشتم حرفی هیچ نداشتم چیزی کردم نگاش  

چیشدن ایلیارادین بگوچیشد باشی اینجوری میخوای بگوتوروخداتاکی کلمه مهرسایه:رها  

بگومهرساتوروقران کلمه یه:رها  

چکید چشمش گوشه اشک  

براگفتن ندارم رهاهیچی:من  

بگوچیشده مهرساچرا چرانداری:رها  

خیلی بدشد خیلی:من  

چی یعنی چی:رها  

شم اغونعمرد تایه ببین هایی صحنه نمیتونم دیه ندارم تحمل دیه ندارم چیزی دیه نمیکشم دیه رهامن: من  

.. ام خسته رها  .. 

تودستش رهادستموگرف  

بگو مهرسا بگوچیشده:رها  

چی یعنی:رها زود شدخیلی زودتموم ایلیاخیلی:من  



وببره نمتر رادین نزاشت اب اونور بفرستنت کردنزاشت تونست هرکاری تووترنم برانجات ایلیا:من  

عاشقشم هک کسی به برسم تابتونم بیفته روم خط یه نزاشت:میکرد خفم داشت توگلوم بغض هرلحظه  

 میشه داغون گف کنم گریه من نزاشت باشی اماتوبایدخوشبخت عاشقتم گف راحت باخیالت برم گف

 دداشلبخن میسوخت جلوچشمم داشت تواتیش ایلیا شد منفجر لحظه تویه پربود اخرچشماش رهالحظه

 دیدنت قراره گف نموند هیچی ادم حاالازاین بود هنوزروم امانگاش سوخت صورتش بخشش لبخنداطمینان

ببینمت اخرباخنده های بزارلحظه گف نفهمیدم من بشه ارزوم  

میکرد گریه رهاداشت  

خیلی بدکردم باهاش خیلی مهرسامن:رها  

 ختل منتظراتفاق هرلحظه که میکنم عادت دارم رهادیگه نمونده ازم هیچی رهادیگه شد تموم دیگه:من

 شدم عاشق ارودارمدرددنی بدترین میکردم احساس بود دیه یکی پیش  عشقم بود دیه یکی ایلیاتوبغل ترباشم

 اولم شقع دنیاست اتفاق بدترین این فکرکردم نامزدکرد شدس تموم چی همه گف کرد ولم عشقم دوباره

 ازاین یهد خاکسترشد سوخت جلوچشمم میخوادبرسم دلم که کسی به کردمن کاری داشت وجوددوسم باتمام

نمیکشم دیه من وجودداره رها داره دنیاوجود بدترتواین  

کرد بغلم حالش رهابااون  

باش اروم مهرسا باش اروم:رها  

 رمبدت هردردی میفهمونه بهم انگارخداداره باشم ایناروداشتت طاقت که دارم سن چندسال من رهامگه:من

 داره

 فکرم  مبخواب نمیتونستم ولی رومبل رهاخوابیدمنم بارهاخوردیم اوردن شام که رهاموندم پیش دیه ذره یه

جابود همه  

 باباش شد مرخص ترخیصشوکردن کارای امدن باباش مامان  کنن رهارومرخص امروزقراره

نشستم تواتاق منم باالبخوابه رهارف بود کرده اسفندود مامانم بودن همه کرد قربونی گوسفندجلوپاش  

 

 ترنم

بودم حال خوش خیلی بود اومده بهوش رها اینکه از  

شونش رو بودم گذاشته سرمو میرفتیم راه اینا خاله خونه حیاط تو آتردین با  

.....شدم خسته:من   



خانومم چی از: آتردین  

چی همه ایلیا مرگ شدنمون دزدیده داریم برنامه یه روز هر ببیین زندگی این از:من  

سخته ترنم میدونم: آتردین  

وضعشونو که میبینی ها بچه مشکل طرفیم از:من  

باش دیگران فکر فقط نکنیا فکر من به کال: آتردین  

شد حسود این باز آخی  

عشقمممم؟: من  

نداد جواب  

؟آقاااایی؟ نفسم؟؟زندگیم:من  

بابا زیاده برش چقدر  

یدلرز یهو که آتردین سمت گرفتم و کردم باز شیرو سمتش رفتم آروم افتاد آب شلنگ به چشم  

میچکید آب صورتش و سر از  

؟ ترنم: آتردین  

؟ جااااانم:من  

دنبالم دویید یهو  

نیستم آتردین نکنم کبودت ینی: آتردین  

هیییییییع:من  

بودم مرده یقین به قطع میگرفتم اگه رفتم در سری  

آقا اصن خوردم چیز ببخشید کردم غلط:من  

 کار تو با من ولی بخوری خواستی چی هر میتونی نداره ربطی من به خوراکت و خورد: آتردین

 دارممممم

کن رحم خودت خدایا  

شدم زمین پخش مخ با و کرد گیر سنگ یه به پام که میدوییدم جوری همین داشتم  



شد ناکار دخترت جان مامان آی  

 مرددددد

میمون االغ گاو بز ی پسره میخندید بهم داشت  

 ما شوهر بره پاشون به خار نمیزارن مردم شوهرای بخدا واال دارم شوهر منم دارن شوهر همه:من

نیوردیم شانس شوهرم تو و شانس میبینی خدایا آی میخنده وایساده  

میزدم غر همچنان منم  چمنا رو برد و کرد بلندم آروم شد حلقه کمرم دور دستی یه یهو  

کردم حس لبام رو و لباش گرمیه یهو که  

کردم همراهی باهاش و کردم موهاش الی دستم  

گرفت لبم ی گوشه از محکم گاز یه یهو که دیگه میاوردم کم نفس داشتم  

آخ:من  

گرفت دندوناش بین و گردنم پوست یهو که بود نشده خوب اونیکی درد  

داشت درد کردم نگاش اشک با  

میکنم کبودت گفتم خانوم لوس: آتردین  

بیشوری خیلی:من  

میشی زشت چقدر میشی عصبی جاااااان ای: آتردین  

آتردییییین:من  

جونم خخخ: آتردین  

بوسید گردنمو رو گازش جای شد خم آروم  

شد؟؟ خوب: آتردین  

آره االن:من  

ودنب رمانتیک فاز رفتم مثال شد خوب گفتم الکی من میکرد ذوق ذوق جاش تازه واال نشد که خوب  

میشه خوب بوس با مگه آخه درده آقا  

بود شده کبود جاش بود گرفته گاز محکم انقدر خان بیشعور  



میکشیدم نشون و خط براش منم میکرد نگام خنده با شب کل  

ببین حاال درمیارم اینو پدر موقعش به من  

بودم دخترا پیش اتاق تو  

نگرفته؟ گاز کسی که احیانن شده چی گردنت تری: رها  

میگی چی بابا نه هاااا:من  

 وونتجوو شووووهر کار کنم فک که گازه شبیه جاش آخه: گفت و کشید خط خودش گردن رو دستش با

 باشه

بود خودش تو هنوز ولی خندید هم مهرسا خندید آروم بعدم  

میبینم هم شما موقع خفه:من  

قدیم جوونای جوونم بکش خجالت مادررر زشته میبینی چیو سرم به خاک:رها  

باوا خفه:من  

.....چ: رها  

تو اومد یلدا باز که  

؟؟؟ خااااله:یلدا  

بود شده شمال تو مثل باال رفت خندمون صدای  

 ودشخ تو یکم هنوزم ولی دربیاد حال اون از و بخنده مهرسا تا درآوردیم بازی مسخره انقدر شب آخر تا

 بود

 

 رها

بود شده تنگ اتاقم برا دلم بودم کشیده دراز تخت رو اتاقم تو  

افتاده اتفاق چقدر وقت چند این  

کرد ولم سامیار  

سحر با رفت  



کرد نامزد شراره با آرسام  

کرد عقد تری  

شدیم دزدیده  

مرد ایلیا  

کما تو رفتم  

 هوووووف

 میشکست معروسک پای فوقش فوق بود کوچیک مشکالتم چقدر موقع اون بود شده تنگ بچگیام برای دلم

.......االن ولی   

بوده که باشه ای بچه همون میخواد بزرگه که وقتیم بشه بزرگ میخواد دلش بچس وقتی تا آدم  

کردم زیاد آخر تا صداشو گوشم تو گذاشتم و هدفونم  

بستم و چشام و تخت به دادم تکیه  

 

میمونم خیره راحت به شب هر رفتنت یاد به  

مهمونم تو لطف از من دادی من دست حالی چه  

ترسیدم تنهایی از من افتادم من حالی بد به  

میدم پس تنهایی دارم من رو رفتنت تقاص  

آوردی و اسمم همیشه خوردن قسم پای که تو  

درآوردی پا از خودت بودو عاشقت که کسی  

میشه کی قلب شریک من های لحظه شریک  

شه زخمی تو بی غرورم انگار نداشت فرقی برات  

شد تکرار برام چی همه تولدم روز عکسامون میکردیم بازی حقیقت یا جرئت وقتی روز اون ) ) 

برنمیگردی نیس مهم  

نمیپوسه تو خاطرات  



میبوسه و زخمام هنوز من قلب رو تیغت جای  

میده ....... بهم دردیو چه آینده تو بی نیس مهم  

( قسم_ جلیلی سامان  ) 

کردم باز چشمامو ترس با گونم روی دستی احساس با  

شد قفل عسلیش نگاه تو نگاهم  

کرد پاک و ریخت چشمم از که اشکی شصتش با  

برداشت گونم رو از دستشو اونم بود ای دیگه کس مال سامیار االن گرفتم ازش نگاهمو  

؟ بهتره حالت:سامیار  

بهترم ممنون:من  

نداری الزم چیزی:سامیار  

نه:  من  

.....اوووووم:سامیار   

نداشت حرفی انگار  

کنیم بازی منچ میای رفته سر حوصلم من رها میگم:سامیار  

کرد اشاره میزم رو منچ به و  

رفته سر حوصلم منم باشه:من  

نشست طرف اون خودش و تخت رو گذاشت منچ  

رنگ کدوم:سامیار  

قرمز:من  

ای؟ پرسپولیسی: سامیار  

گفتم طوری همین نیستم فوتبالی نه:من  

برداشت و آبی اونم  

اضطرابی هیچ بدون میخندیدم فقط میرفت یادم مشکالت ی همه انگار بود پیشم وقتی  



زدش یهو که بود خونه دم مهرم  

عوضی بیشعور . 

......دهنشو میخواست دلم   

 استغفرالله

میکرد نگام خنده با  

بزنیم همو های مهره داشتیم سعی جدی جدی میکردیم جنگ انگار  

میبره داره اون دیدم آخرش  

ریخت بهم ها مهره که صفحه به زدم پامو و کردم استفاده زدن جر از  

زنی جر خیلی سامیار اه:من  

زنم؟؟؟؟؟؟ جر من:سامیار  

بخوابم میخوام کن جمع رو اینا هم حاال بعله:من  

بود گرفته خندش کارام از  

بود گرفته انرژی ها مدت بعد انگار بستم و چشام لبم رو لبخند با منم  

نکردم یتوجه که میومد خوابم انقدر ولی کردم حس پیشونیم رو چیزیو گرمی که میشد گرم داشت چشام  

 

 مهرسا

 حالموخوب کردن سعی وترنم رها چندروز این امد زود چه ماه بهمن رهاگذشته کماامدن از دوماه حاالدیه

کنم فراموش سختمه هنوزم ولی شد تاحدودیم کنن  

بود اتردین پیش ترنم بود نیومده رهاکه دانشگاه توحیاط نشستم بودم خسته بدجوری  بیرون امدم ازکالس  

بیرون امد دانشگاه در از که شد کشیده ارسام سمت نگام  

فعال میام خانومم باش:ارسام  

انداخت بهم نگاه یه چی همه برام شده عادت کجارسیدم به ببین هه کردم عادت دیه  

رونمیفهمم چیزی یه هنوزم:ارسام  



رو چی:من  

نظرت به نیس عجیب ذره یه شدی دزدیده یهو که چیشد میخواستین همو تووایلیاکه:ارسام  

واقعا عجبیه چرااتفاقاخیلی:من  

 داره زن دیه ممیگفت چی هه  الکیه همش چرانگفتی مهرساچرانگفتی دانشگاه در سمت رفتم بلندشدم ازجام

ارزشه بی مدرکم نیست درک وقتی  داره نامزد  

 اسفند اهدوم اینجابودیکی کریسمس فعالبراتعطیالت بود ایران پارسا خونه رفتم کردم روشن ماشین

 برمیگرده

سالم:من  

ناهارخوری مامان سالم:مامان  

ندارم میل نکن گرم بیخیال نه:من  

خبر چه:پارسا  

خبر بی:من  

عینکشوبرداشت دراورد سرسوازتوکتاب  

باهات بزنم حرف بیامیخوام  بسالمتی:پارسا  

؟ االن:من  

اره:پارسا  

باشه:من  

روتختش افتادم بودم خسته بدجوری اتاقش باپارسارفتیم  

روصندلی نشست پارساهم  

خب:من  

باشه سخت شنیدشم اگه حتی بایدبشنوی ولی مهرساتلخه ببین:پارسا  

برام عادیه چی همه دیه نچین مقدمه پارسا:من  

باشه عادی قبل مثل چی بایدهمه کنه عروسی دیه چندوقت ارسام همینه حرفم منم:پارسا  



عادیه قبل مثل چی همه:من  

بزرگی دروغ چه  

باشم مطمئن:پارسا  

 همونجاخوابم نداشتم اتاقمو به برگشتن حس بودم واقعاخسته منم بازکرد تاپش لب پارسا دادم سرموتکون

پایین رفتم بابا مامان زدن حرف باصدای برد  

سالمم:من  

نشستت روی به سالم:بابا  

خبره چه ههه:من  

سرما تواین لواسون بریم پاشیم بهمن۱۱ برااخرهفته ریخته برنامه بابات هیچی:مامان  

نیس سردم حاالهمچین:پارسا  

خب باشه:مامان  

نمیخوام من  وضعیت  بودتواین چی دیگه لواسون  

.....برنمیومد ازدستش کاری میدیدولی توچشمام و التماس اونم انگار کردم پارسانگاه به   

 اب رمکنا پارساامد گذاشتن شام ظرفای واینا نع میگف مامانم اینوبرداریم میگف باباهی سرمیزشام

 میکشید

برم نمیخواد دلم:من  

بایدکناربیای ولی سخته میدونم:پارسا  

تو مثل صبرندارم من:من  

پرویی خیلی نمردی االنشم تاهمین چرااتفاقا:پارسا  

نشست لبم گوشه لبخندی  

نیس شکی توهم درپروبودن:من  

 پارسا

 اصلی وپیان زد پیانو تواتاقش رفتم شبم بودبودنش واقعانعمت شه عوض وهوام کردتاحال شوخی باهام

میزد قشنگ خیلی بودم روازپارسایادگرفته   



 

 ترنم

میان خودشون ایناهم مامان دنبالم میادجلودر گف اتردین  پوشیدم پالتوابیمو  

 بریم اتاق دتویهبای االن یعنی جامیرفتیم یه بااتردین بودکه باری اولین برسن همه قرارگذاشتیم جایی یه دم

وایی باباا نه  

افتادیم راه امدن باهم هم رها پارسا مهرسا مهرساامدن بابای مامان که بودیم منتظر  

گرف غذا رف عموسامان که لواسون رسیدیم براناهار  رف اون پیش راه رهاوسط بودکه امده هم سهیل  

میکرد بندی تقسیم داشت عمومهدی  

اتاق تویه  خانوماهم پذیرایی میخوابیم مرد تا ماشیش  

پایین تواتاق وهمتاوعسل طرالن  

بغلی اتاق وبردیاطاها رهام  

رهاومهرسا باالهم  

 یه مه جان سهیل سامیار پارسا شماجوونید باالخره چون اتاق یه ارسام شراره و اتاق یه ترنم و اتردین

 اتاق

خواب تویه واتردین من عموم بندی تقسیم عاشق یعنی  

باال رفتیم  

 جوری هی دلم ته لحظه برایه بود گرفته و بازوارسام باذوق  مانتوشودرمیاورد داشت کردم نگاه شراره به

چی شدهمه تموم راحت شدچه  

قفل ارسام رواتاق اما سردبود کامل نگاش کردم مهرسانگاه به  

اشیب توقراربودجاش زودگذشت مهرساچه میکردم نابود رو شراره این داشتم ارزو یه اگه من یعنی:من  

چی همه تموم نگودیه هیچی پس ارسام زنه االن شراره...  لطفا ترنم:مهرسا  

بودم شده سرخ بود خجالت بود هیجان نمیدونم ذره یه تواتاق رفتیم بااتردین باشه  

جنبه بی ندارم کاریت که نشده شب حاال کن نگاش اووو:اتردین  

منوگرفت که روتخت پریدم بیشووور مینداخت دست وداشت من  



ام باجنبه خیلیم من مسخره میندازی منودست:من  

صدرصد که اون:اتردین  

ردب خوابم شد گرم چشمام شدم اخرخسته نمیشد حساب نوازشم اون برا روسینش میکوبیدم بامشتام  

توسرم خاک کردم نگاه وضعیتمون به بیدارشدم چقدرگذشت نمیدونم  

 پاهامونم  مرمدورک یکیشم بود توموهام اتردینم دست یه بودم بیشترانگارروش که بودم اتردین بغل کامل

 گارقیافشان امدبیرون هم شراره دروبازکردم که همین بیرون رفتم بلندشدم امدم خودم به بود توهم قفل که

 ازکردمدروب ومهرسا رها پیش رفتم زدم پوزخندبهش یه نگرفته تحویلت ارسام هه بود دمق بود حرصی

هلوووو:صداموبلندکردم یهو که زرمیزدن داشتن ولوبودن  رهامهرساروزمین  

زهرمار:رها  

 خنده ایصد که دادم قلقلکشون روپاشون کشیدم دستمو اروم و روشون روبه  نشستم بود گرفته خندم

 بهش ارشوکانگ بدبخت اتردین بغل پریدم بازکردم و دراتاق دنبالم افتادن بلندشدن یهو درامد جفتشون

میکرد نگاه بابهت دادن  

 

 رها

 نگاش یخاص جور یه که اونم بود آتردین بغل تو میده قلقلکم بازم حساسمااا چقدر من میدونه بزمجه این

بود کیشمیشی اوضاع خالصه میکرد  

باشین راحت بزاریم تنهاتون دیگه ما خو:گفت شیطنت با اونم که زدم مهرسا به چشمک یه  

هاااااا بچه: ترنم  

بای بای دیه بریم دیگه ما جانم:من  

میکشمتوووووون: ترنم  

میکنه آویزونمون سقف از برسه بهمون دستش تری شدیم جیم سریع هم مری و من  

میکشید نشون و طخ برامون چشاش با ترنم که اومدن آتردینم و ترنم بعد بودیم نشسته سالن تو پایین رفتیم  

دیدیم همونو نشستیم هم ما کرد پیدا فیلم یه میکرد پایین باال رو کاناال پارسا  

استدیو بریم پاشید ها بچه: پارسا  

ودب کرده درست خودش برای اینجا کوچیک استودیو یه داشت عالقه خیلی موسیقی به چون پارسا  



 هشونب لحظه یه برای که خوندن عاشقونه آهنگ یه ضبط اتاق داخل چپیدن ترنم و آتردین داخل رفتیم

همب بود زده زل لبخند یه با کرد گیرم غافل نگاش با که دوختم سامیار دنبال نگاهمو شد حسودیم  

 سحری برای تو کردم راضیش زور به بیجنبس دلم نکن هم مهربونی نیستی من برای که تو لعنتی

نباش مهربون توروخدا  

؟ بریم هم ما آرسام: شراره  

ندارم حوصله شراره نه:آرسام  

عشقم عهههه: شراره  

خداروشکررر شد خفه هم شراره کرد بیتوجهی بهش آرسام  

؟ بریم ما:گفتم مهرسا گوش دم  

بریم: مهرسا  

داخل رفتیم  

وایسادیم میکروفن پشت  

بگم قصه تو واسه بیا:  من  

بگم شکسته دل این از  

کشیدم چی که بدونی بزار  

دیدم تو با که ای غریبه اون از بگم بزار  

منو حال بدونی بزار: مهرسا  

منو خیال بی نباشی  

چشام خیسه بدونی بزار  

میخوام چی دیوونگی همه این از بگم بزار  

میخوام چی  

- کی دنبال رفتی کردی داغون منو اشکی نه حرفی نه داشتی دلیلی نه  

باشی یادم قصه این با امشب میخوام  



دنیاشی تو سیره دنیا از نفر یه  

 

( باشی یادم_پاشایی مرتضی ) 

بفهمه حالمو میخواست دلم میخوندم حسم تمام با   

نبود این حقم سحر سمت رفتی بعد آخه کردی داغون منو سامیارم  

بود غمگین هم مهرسا چشمای بود آهنگ اخر  

مشتم به زد مشتشو هم مهرسا باال گرفتم مشتمو  

وایسادم سهیل کنار رفتم میکردم حس سامیارو نگاه اومدنمون بیرون با  

داخل رفت  

دارم دوست بگم میخواد دلم وقته خیلی: سامیار  

دارم دوست بگم  

دارم تورو من که بخون من چشمای تو از  

دارم تورو فقط  

میارم کم تو بی  

چشمات تو و اشک و غم نبینم  

دستات میلرزه داره نبینم  

هات نفس تو ترسو نبینم  

دارم دوست ببین  

تنهام خودم با تو مثل منم  

دنیام تموم از خسته منم  

هام شب همه میگذره سخت منم  

دارم دوست ببین  

دارم دوست ببین  



( دارم دوست_ جهانبخش بابک  ) 

 چرا النا داری دوسم گفتی دروغ به که روزی خوندم برات تولدم روز پیش سال یه آهنگ این چرا لعنتی

لعنتی میدی عذابم چرا میکنی داغونم داری باز  

بیرون زدم کنم تحمل نمیتونستم چشم جلو بیاد خاطراتم تمام شد باعث صداش  

بباره همیشه مثل چشام گذاشتم استخر کنار تاب سمت دوییدم  

لعنتی داشتم دوست بابا داشتم کم چی مگه من چرا: من  

بود سهیل کردم بلند تعجب با سرمو جلوم دستمالی گرفتن قرار با  

نشست تاب رو کنارم  

خانوم رها اشکیه چشات که باز:سهیل  

نزدم حرفی  

؟ رها ایران اومدم چی برای میدونی:سهیل  

کردم نگاش سوالی  

 خیانت تبه که پسری عاشق عاشقی گفتی نکردی قبول دادم ازدواج پیشنهاد بهت آلمان تو یادته:سهیل

شدی اسیرش اینجوری تو که داره چی کیه پسر اون بدونم ایران اومدم کرده  

دیدم سامیارو  

کشیدی عذاب چقد مدت این دیدم  

 انگار رپس اون به عشقت جود با ولی کنم امتاحان شانسمو دوباره تا ایران اومدم شاید بگم چی نمیدونم

ممکنه غیر  

 بمراق بده بهت خدا میخوای که چیو هر وارم امید میکنم آرزو بهترینارو برات دارم پرواز فردا من رها

خانومی رها خدافظ باش خودت  

رفت سهیل  

میکردم یادآوری بهش باید دوباره میکرد قراری بی داشت دلم  

باغ ته سمت رفتم لرزون پاهای با  

کرد خیانت بهم عشقم که جایی متنفرم لواسون از من بیام شدم راضی دخترا زور به هه  



میشد رد چشم جلو از فیلم مثل ها اتفاق تمام  

 

 رها

درخت اون به کشیدم و دستم  

ادمد دست از سامیارو همیشه واسه من که جایی شکستم من که جایی بوسید و سحر سامیار که جایی  

میریخت جوری همین اشکام  

بود بد حالم درخت به کوبیدم مشتم با  

میشکست و باغ سکوت من ی گریه صدای بستم و چشمام درخت به دادم تکیه پشتمو برگشتم  

ضعیفم من ندارم تحملشو نمیتونم دیگه بگیر جونمو خدایا  

کردم حس لبام روی و گرمایی دفه یه که نداشتم توجهی چیز هیچ به  

کردم باز تعجب با و چشام  

میبوسیدم خشن و حرارت با سامیار  

بکنم نمیتونستم کاری هیچ بودم کرده هنگ  

گرفت فاصله ازم یکم زور به دادم هلش عقب به و سینش رو گذاشتم دستامو سحر آوری یاد با  

بهش زدم زل اشکی چشمای با میکرد نگام خمار چشمای با  

کن بس یمیکن استفاده من از نیس سحر چیه بسمه کردی استفاده سو ازم انقدر بسه کن بس لعنتی:من  

 روی مطرف دو دستشو نداد اجازه ولی کنم فرار دستش زیر از کردم سعی بهم زد زل ناباوری با سامیار

گذاشت درخت  

کنننن ولم:من  

بری نمیزارم ندی گوش حرفام به تا هیییس:سامیار  

 ولی بدم تعذاب میخواستم اول بود قلبم ته از دادم پیشنهاد بهت وقتی انداختیم سحر یاد دیدمت وقتی رها

برگشت سحر که وقتی تا بود خوب همچی بودم خوشحال پیشت باختم بهت دلمو رها نشد  

 عاشق تگف بهم داشتم دوسش من که بود دختری اون داد نشونم مدرک نکرده خیانت بهم گفت پیشم اومد

عاشقتم میکنم فکر سحر با شباهتت بخاطر فقط و اونم  



نیستم عاشقت وقتی میدم عذابت گفتم کردم باور منم  

 اون رفتی ولی میکنم صحبت باهات گفتم بیارم طاقت نتونستم بوسید منو وقتی پیشم اومد سحر شب اون

وجدانه عذاب از نیس عشق از میکردم راضی خودمو ولی میشدم دیوونه داشتم ماه چند  

 ولی اشمنب اطرافت زیاد کردم سعی منم کرد داغونم شدی اون عاشق اینکه فکر اومد پسره اون برگشتی

خیلی بود سخت  

میگرفتن جونمو ذره ذره انگار زد زنگ عوضی اون وقتی شدی دزدیده وقتی  

نامه یه با رفت سحر  

نمیگیرم عشقتونو جلوی رهایی عاشق گفت بهم سحر دارم دوست چقدر فهموند بهم ای نامه  

 وقتی.....  قتیو شدم آروم تازه شنیدم امروزپسررو حرفای وقتی گرفتم آتیش برگشتی پسره اون با وقتی

دادن بهم دنیارو بخدا......  داری دوسم شنیدم  

دیدم چشام با و مرگ دیدمت خونه اون تو حال اون تو وقتی رها  

بودم داغون میرفتی پیشم از داشتی شدم زنده و مردم ماه یه اون بخدا  

برگشت عشقم شدی خوب ولی  

میدونم رها  

کردم بد میدونم  

پشیمونم بخدا ولی  

وجودم تمام با دارم دوست من رها  

برگرد خدا تورو  

میگرفت منم جون ذره ذره داشت میگفت اینارو بغض با  

(بیشعورم مرد البته) داره بغض مردم ببینم نمیتونستم  

باشه سامیار این نمیشد باورم  

خرم انقدر چرا من  

 دنیارو ارانگ دارم دوست میگه بهم که االن سوختم عشقم آتیش تو سال یه من نه یا میکنین درکم نمیدونم

دادن بهم  



میکردم نگاش ناباوری با  

چشمام روی بوسید و پیشونیم جلو اومد  

اشکام رد  

میشی؟ ؟خانومم باز میشی من رهای: زد لب  

رفت یادم رفتاراش کل دارمش دوست یه با خرم که میگم  

بوسیدمش دلتنگی با و گردنش دور انداختم دستمو  

داد فشارم خودش به و کمرم دور انداخت دستشو  

نباشم عاشقش میشه مگه  

رها دارم دوست خیلی:سامیار  

- دارم دوست منم  

میزد تندتند قلبش سینش رو گذاشتم سرمو  

کشید موهام الی دستشو  

بودم آورده دست به االن و نداشتمش سال یه که محضی آرامش  

 

 

 مهرسا

 ارتاگرههز که نیس برومحوشوزندگی مهرساخانوم دیه هی زیبابودن چقدرکنارهم کردم رهاوسامیارنگاه به

 دراتاق مد که کنم وسایلموجمع اتاقمون سمت رفتم میشه بسته هم دیه یکی روش تنهابازنمیشه نه خورده

هس خداحواست هی جوری چه ولی کنم بایدتموم اره چیو همه کن تموم مهرسا بسه شدم متوقف ارسام  

بااتردین ترنم سامیارامد با بامانیومد سری رهااین برد خودش پارساامدباچمدون کردم جمع چمدونو  

فرمون پشت پارسانشست توماشین نشستم  

وعشقه امشب:پارسا  

نخوریم ترافیک به افتادیم راه شب  



نبودسرده اصالبرامهم باال زد و پارساسقف  

 سمت رساما ماشین راست سامیارسمت ماشین امدیم و راه تقریبانصف افتادیم راه کرد روشن پارساماشین

بود وطاها وطرالن اتردین ماشین هم پشت چپ  

میکنم چه مهرساببین وعشقه امشب:پارسا  

 کرد پرت و بادشالم بار دوسه باالبود انقدرسرعتش میروند تمام باسرعت روگاز پاشوگذاشت

نمیشدن دیده دیه بودیم جلوافتاده خیلی بود عالی پارسارانندگیش  

تابیان وایسادیم گوشه باپارسایه  

ارسام روپای دستشوگذاشت شراره کردم نگاه ارسام ماشین به پیداشد بعدسروکلشون ربع یه  

 چراهی نداره چراتمومی من زندگی سرووضع این نمیتونم نمیتونم بفهم زنشه بفهم نداره توربطی مهرسابه

زجربکشم بایدباکاراشون من  

چشم وجل میومد ایلیاتواتیش قیافه هرلحظه نبود شداماخواب گرم یواش یواش چشمام منم پارسامیروند  

پهلوشدم اون پهلوبه این از تاصبح بخوابم نمیتونستم دیه اتاق رفتم کرد پارسابیدارم  

 هیچکس پایین امدم مغنموسرکردم پوشیدم پالتمو حموم رفتم بود هفت  کردم نگاه گوشیم به

 پوشیدمهامو چکمه نداشتم ماشین حوصله خوردم سریع ریختم قهوه یه خوابن همه امدیم نبوددیروزدیررقت

سربود زمین  

ردکردیم اول کالس  خودمورسوندم سریع بودن رهاتوکالس ترنم  

امدن سامیاراتردین که  

چرااا  چی نبودیعنی ارسام  

منوزد دل رهاحرف که  

کجاست ارسام:رها  

عروسیشه کارای دنبال امروزنیومد:سامیار  

 بعدی رکالسس اصالنمیتونستم بیرون زدم سلف از کنم فراموشت نمیتونم چرامن  عروسیشه کارای دنبال

 خسته چقدرنامردی بیاد من جای دیه یکی دادی واقعااجازه کردی واقعامنوفراموش ارسام افتادم راه بشینم

 ایدچندروزدیهب کناری کدوم خوشبختم کنارش من نگفتی ایلیامگه گشتم زندگیم توچراهای خداازبس شدم

 دستام نتیلع وابستم بهت من تومیدونستی باورنمیکردی هیچیو کاش ارسام کنم اماده خودموبراعروسیش

 دارم من ردمسیگارودراو جعبه لعنتی پارک یه نزدیک رفتم توجیبم کردم قلبم اندازه به بودامانه زده یخ



 کردم رتپ افتادم سرفه به... سیگاردوم.. سیگاراول من به لعنت خاطرارامش توبه خاطر به چیکارمیکنم

ممنونم ازت خاطراین به سامیاربازم پیش رهابرگشت رسیدم ارزوم یه حداقل خدایامرسی روزمین  

توگوشم گذاشتم هندزفریامودراوردم بود ترافیک  براخونه گرفتم ماشین یه  .. 

رسیدین خانوم:اقا  

چقدرمیشه  مرسی باشه:من  

کردم پولشوحساب  

بازکردم دروخونه  

بود توسالن مامان  

سالممم:من  

چیشدزودامدی خوبی مامان سالم:مامان  

نبود خوب حالم ذره یه:من  

چراچیشده:مامان  

مامان هیچی:من  

مهرساخوبی:مامان  

بابا ای  

دیه خوبه کن نگاهش بابامامان اره:پارسا  

پارساامد سرم پشت که اتاقم رفتم سریع  

نبود من سمت روش وایساد اتاقم پنجره لب  

چیشده:پارسا  

هیچی:من  

مهرسا:پارسا  

بوده عروسیش کارای دنبال بود امروزنیومده ارسام:من  

باشه عادی چی قراربودهمه خب:پارسا  



نمیتونم:من  

کنارم نشست سرشوبرگردوند  

سیگارکشیدی مهرسا.. مهرساتو چراببین:پارسا  

سیگارکشیدی میگم باتوام:صداشوبلندترکرد که براش نداشتم جوابی هیچ  

برانصیحتش بشی یکی توهم که تراازاینم بدبخت من سرم دادنزن کشیدم اره:من  

میرف راه هی پاشد  

 یفهمیم ضررمیرسونه خودت به اشغاالفقط اون اخه نبود بهت حواسم که من به لعنت من به لعنت:پارسا

 اینو

اینارونمیدونم من فکرمیکنی االن:من  

چرامیکشی پس:پارسا  

براارامش دادنزن:من  

راه ازاین ارامش:پارسا  

 یانه هبیفت ازسرم تافکراین ورزش دنبال خوب های ادم عین برم بیام هان چیکارکنم راه ازهمین اره:من

 حرف همه نای میتونی جوری توچه پارسا شم تااروم کنم کارخونه کنم بابانگاه مامان به خونه بشینم بیام

کنی درک و من نمیتونی وقتی بزنی  

 امامهرسابااون داری حق مهرسا دادزدم ببخشید باشه: هاموگرف شونه روم روبه پارسانشست

نرو اون اماسراغ کن گریه دادبزن میکنی خودتوداغون  

ندارم اشکی دیه چیبگم ندارم حرفی دیه نمیتونم:من  

امانمیشه کنم فراموش میخوام چشماموبستم کرد بغلم پارسامحکم  

بودم بدجورداغون نشست روم روبه پارساهم پیانو سراغ رفتم نبود خونه مامان  

شیشه پشت از روز هر میدیدم چشماتو  

همیشه و روز هر خیال تو میگیرم دستاتو  

نمیشه چرا بگو بمونم که میخوام تو با من  

باشمو نگفته بهش/  حرفامو که نمونده کسی دیگه/  بگم کی به آخه دردامو  



آتیشه رنگ به که ندیدی چرا آخه/  اشکامو که سواله یه این  

اینجایی تو که میکنم حس ولی میکشتم داره تنهایی  

فردایی دنیاداره ولی امروز گذشته دیگه   

روپیانو سرموگذاشتم میسوخت چشمام  

 

 ترنم

دهدا وا سریع نکرده ناز انقد یه منگل ی دختره البته رسیده عشقش به که بودم خوشحال رها برای  

دیگه عاشقه خو ولی  

بیمارستان از ما خونه بیاد بود قرار آتردین امروز  

مبود پوکیده دیگه کنم درست غذا کنم تمیز خونه صبح از  نگو که بودم گرفته جو همچین منم  

 کاری چه امروز میکردی من کمک یکم تو میومد روز هر آتردین این کاشکی میگفت همش هم مامان

 شدی

بود شده تنگ براش دلم  

شدم حاضر و گرفتم دوش یه حموم رفتم  

در طرف دوییدم زنگ صدای با  

بدبخت ی ندیده شوهررررر بده شانس خدا:طاها  

ندیدس شوهر عمت:من  

میکرد پارک ماشینشو داشت حیاط تو دوییدم  

جورابم تو افتاد قلبم که شد پیاده ماشین از جذاب لبخند با  

خانومم سالم: گفت بود لبش کنار که لبخندی با بود دستش قرمز رز گل یه  

کمرم دور انداخت دستشو نیافتم اینکه برای اونم که کردم حلقه کمرش دور پامو بغلش پریدم  

خوبی؟ عشقم سالم:من  

نشدم خوب که فعال: آتردین  



بلند خندش صدای که کردم بوس محکم لپشو  

چی؟ االن:من  

عالیییییممم االن: آتردین  

بردی زنم پدر و زن مادر جلو نداشتمونو آبرو خانومی پایین بیا حاال: زد لب بوسید و پیشونیم آروم  

میکنن نگامون خنده با اینا مامان دیدم که کردم نگاه و بالکن تعجب با  

شد پرچم آبروم بله بله  

خانوممه برا این: آتردین  

گرفتم ازش و گل  

آقایی مرسی:من  

ناهار برای میز سر نشستیم خالصه و داد دست اینا مامان با خنده با آتردین داخل رفتیم  

 ما دش عوض نظرت نمردی بخور منه خله خواهر پخت دست جلوته که اینی گلم خواهر شوهر ببین:طاها

نمیگیریم پس شدرو فروخته جنس  

میکنه مسخره و من کثافط چشمش تو خورد که طاها سمت کردم پرت و میز روی قاشق  

نداره حرف من خانوم پخت دست: آتردین  

عشق بود عشق پسر این اصن  

اومد زنگ صدای که خوردیم خنده و شوخی با ناهارو  

طاها؟ بود کی: مامان  

شراره و آرسام:طاها  

داخل اومدن هم دست تو دست  

آوردیم براتون و عروسی کارت جون خاله سالم: شراره  

گرفت ازش عشقشو چجور شکوند منو خواهر دل دختره این  چجوری اینارو نمیبینی مگه خدایا  

میکنه عروسی خوشحال خوشحال داره االن  

؟ دیگه میاین جون ترنم: شراره بسالمتی دخترم باشه مبارک: مامان  



میایم احتماال عزیزم نمیدونم:من  

فقط میکرد گوش حرفامون به اخم با آرسام  

میزنه زر هی بیشعور ی دختره کشیدم راحت نفس یه رفتنشون بعد  

خوابی بی از بود قرمز یکم چشاش آتردین  

پاشو جان ترنم کن استراحت یکم ترنم اتاق برو پسرم:بابا  

نبالمد اومد خنده با اونم کردم بلندش و کشیدم دستشو که اینا نه بگه و کنه تعارف خواست آتردین  

بوسید و پیشونیم سینش رو گذاشتم سرمو منم تخت رو کشید دراز  

بود عمرم خواب بهترین شد بسته چشام کم کم  

 

 رها

کردم داپی و گوشیم باالخره تا کردم اونور اینور دستمو ساعت سه شدم بیدار خواب از گوشیم زنگ با  

بلههههه؟؟؟؟: گفتم طرف اسم به کردن نگاه بدون  

سرممم به خاک نشستم صاف یهو که اومد سامیار ی خنده صدای  

؟ اونجاست داشتم کار خانومم با:سامیار  

امرتون اینجاست بله:من  

نیستا اخالق بد اونقدر من خانوم مطمئنییییی: سامیار  

خو بودم خواب سامیاررررررر عه:من  

ظهره دو ساعت!!!!!رهااااااا: سامیار  

میداد اس بند یه صبح پنج ساعت تا بود من ی عمه دیشب چه من به خو:من  

دیه میومد خوابم االن خو:من میومد بدت چقدر که هم تو: سامیار  

خانوما خانوم باشه خخخ:سامیار  

حالی؟ چه در االن  

؟ شد حل مشکلت میخارونم کلمو دارم نشستم تختم رو:من  



نداری یکتا پرویی در:سامیار  

هست که همینه:من  

؟ رها:سامیار  

؟ جانم:من  

شده تنگ برات دلم:سامیار  

؟ مگه ندیدیم همو دیشب ما سامیااااار:من  

اصن نخواستیم حاال خو:سامیار  

؟ بیرون بریم امروز داری ناز دختر تا ده قد خدایی:من  

۶ ساعت پس دنبالت میام. بریم:سامیار  

شد سوراخ معدم بخورم چی یه برم من. منتظرم باااشه: من  

فعال باش خودت مراقب برو: سامیار  

فعال:من  

خوردم بود آماده ناهار پایین رفتم  

 دمز زنگ که مری به بودن برده هم مهرسا برای آورد کارتارو شراره که دیروز بود مشغول یکم فکرم

میشه دیگه یکی مال چشمت جلو عشقت ببینی آسونه مگه آخه ولی میریم گفت  

نمیاد در صداش که دادی مهرسا به صبری چه خدایا  

 

 مهرسا

 دکننعق قراره جلوچشمت عشقت عروسی میری داری مهرساخانوم میری داری کردم نگاه تنم لباسای به

هم توشناسنامه شه ثبت اسماشون جلوچشمت قراره  

دستش روبندازه حلقه ارسامت قراره  

کن خوشبختش شراره  

ای اماده:پارسا  



اره:من  

میومدن باباایناخودشون مامان  

میبارید بدجوری بارون  

بودن داماد جلودرمنتظرعروس همه درسالن رسیدیم  

 بود پرازنقل تودستش که کردم نگاه زندایی به جاروبرمیداشت همه وجیغ دست صدای سرموچرخوندم

پایین هاروکشیدم شیشه منتظربود اسفنددودکرده خانمی کنارش  

 هنگیبودا حاالحرفام که اهنگی ظبط سمت   دستموبردم وایسادن کنارماشین بودن امده ورهاایناهم ترنم

بود دلم حرفای  میشد گم هقم توهق هرشب  

داره دوست اون که خوشبختی خیلی تو اونی عاشق که خوشبختی خیلی تو  

بیداره نخوابی تو که ای لحظه تا نمیخنده غمه چشمات تو وقتی تا  

بنده می چشاشو داره تو کنار االن من عشق که خوشبختی خیلی تو  

میخنده و خوشین آرومه ببینم میشم رد اینجا از بار هر کن کاری یه  

کرمیکرد و گوش بوقش صدای که بودماشینی شده تزیین باگل که ماشینی به دوختم چشمم  

دستت سپردمش گریون چشمای با خواست می اون چون ولی بودم عاشقش من  

دستت سپردمش بارون تو گریه با من که شبی اون از خوشبختی خیلی تو  

 رفروگ شراره دست بازکرد شراره واسه درو  رفت بود خوشگل دامادی شدچقدرتولباس پیاده نفسم

میریخت روسرشون بودکه نقل میپیچید بودکه سوت جیغ صدای  

 شهازگو اروم اشک قطره شدم پیاده ازماشین بشنون همه که طوری کردم زیادش اهنگ سمت دستموبردم

 وایساد هک بهش بالبخند  زدم زل ردمیشد ازجلوم شراره بزنم دست کردم نزدیک هم به دستام چکید چشمم

میومد اهنگ صدای فقط  

دنیاشی وقتی تا همراش و بمونی باشی مواظبش چشمات مثل میخوام  

خوشبختی خیلی تو نیستی من جای تو سختی با بجنگی خوشبختیش برای  

رویاتو ببینی چشماش تو میتونی روز هر و هرشب که خوشبختی خیلی تو  

تو با خوشه بگن احوالش چطوره پرسیدم که کسی هر از کن کاری یه  



خیلی خوشبختی خیلی تو شراره  

عقب سمت برداشتم اول قدم  

ارسام یادته  

طرفس؟ مهرسانگویه  

کردی اینامنودیونه مهرساباهمه  

 گناه تیشکس منو تو که این اما توفکرکنم به من گناهه داری زن تودیه درمیارم امشب انگشترت عشقم

دراوردم زیرقولم زدم ببخشیدارسام نیس  

خواست می اون چون ولی بودم عاشقش من  

دستت سپردمش گریون چشمای با  

 کن تشتوروخداخوشبخ شراره. ارسامم روزعقدت باشه نمیتونم خیابون سمت افتادم راه روموبرگردوندم

 شراره بیفته کردم باهاش فکرمیکرد که یادکارایی نزار شراره اما نکردم بازی واقعاباهاش من

 بهش دیه کن کاری یه زندگیش سراغ میره امشب عشقم مهربونی توخیلی ببین خداجونم  بشه نزارداغون

 که نیتواززما شراره باشه خوب کنارشراره حالش کن کاری یه بشه خوشبخت کن کاری یه فکرنکنم

 مراقبش چشمات مثل شراره بشینه تودلش غم نزاری که مسئولی من عشق به نسبت مسئولی بله میگی

 باش

ها توگل کرد گیر پام جاروتارمیدیدم بودهمه انقدرخیس چشمام کجام نمیدونستم  

فقط بودی من توعشق ارسام نکردم بازی باهات وقت هیچ من ارسامم  

 بیام فرارکنم اتادم ازاین  پیشت بیام گناهه بازم بمونم تودنیات نخوام گناهه حاالبازم ببینی کجاییی خدا آی

یانه  میشنویی: دادزدم  گناهه بازم پیشن  

روزمین مشتموکشیدم  بکشم نمیتونستم نفس شد هق هق به تبدیل هام گریه دیه  

 

 آرسام

 به دارمن عالقه بهش درصدم یه که میکنم ازدواج باکسی دارم چیکارمیکنم دارم من لرزید بدجوری قلبم

 چقدرمعصوم جلوچشمم میومد مهرسا امشب چهره هرلحظه کردم نگاه میزدن دست برامون که جمعیتی

باشه من به حواسش میکردکه التماس شراره به داشت بود  

بزنم حرف بایدباهات ارسام:شراره  



نیس وقت شراره االن:من  

مهمه ولی:شراره  

منتظرن مردم نمیبینی:من  

درموردمهرساس:شراره  

نبود هیچکس اتاق تویه رفتیم شدم ساکت ناخوداگاه  

میشنوم خوب:من  

 حبوبم نوه مهرساهمیشه گرف حرصم بدجوری دیدم توروبامهرساکنارهم بود پیش یکسال درست: شراره

 لمد  بهم میریخت اعصابم بدجوری بودی توکنارش که ازاین برمیداشت خودش هاروبرا  خوب بود همه

 شماره مبزن زنگ بهت گرفتم تصمیم کنم خودم مال بهترینارو میتونم کنم ثابت مهرسا به میخواست

تو حیفی بهت گفتم توامدی ببینیم همو مهرساس درمورد گفتم توپیداکردم  

 دارهن امکان توگفتی  میده براش جونشم  ایلیاس مهرساعاشق گفتم  میکنه بازی باهات داره مهرسا

 شدی غیرتی یبدجور تو ایلیاس بغل شبا اون ولی باورنکنی میتونی گفتم بهت نیس اینجوری من مهرسای

 که راینخاط به ببوسیش تاحاالمهرسانزاشته ندیدی گفتم بهت داشته رابطه باایلیاهم اون بهت گفتم

نمیادازتو خوشش داره ایلیارودوست  

 تو جلو ونهنمیت چون میشه جوری یه تاایلیامیادمهرسا دیدی گفتم بهت باورمیکردی داشتی یواش تویواش

میشه اونجوری ناخوداگاه کنه کاری  

 ویر از  توهم گفتم کنم نزدیک خودموبهت مدت این کردم سعی توتقریباباورکردی گذشت مدت یه

 امدی جورایی تویه پیششه ایلیاهم نکن شک خارج رفته اون گفتم دیه یکی بروسراغ حرصش

 زدم که حرفی همه بااون میکردم اینوحس نداشتی بهم ای عالقه اماتوهیچ نامزدشدیم ٬خواستگاری

 یه دیدم بغضشو اون وقتی مهرسارودیدم وقتی امشب  بود چی همه مهرسابرات بودی عاشق اماهنوز

 اون که اونی کنم اعترافی بزاریه بودم بدکرده دخترخیلی بااون من امدم خودم به لحظه یه شدم جوری

بودم عشقش مهرساتوبغل جلوچشم بودم من بودم ایلیابودمن روزتوبغل  

تره پاک ازگلم اون نداشت حقیقت درموردمهرساگفتم هرچی ارسام  

 من  مهرساروصدازد دنیااسم همه رف گیج سرم کردم احساس لحظه برایه میگفت داشت چی شراره

گلوشوگرفتم شراره سمت بردم هجوم بیارم طاقت نتونستم چیکارکردم  

 احمقم من دادی مهرساربط بودبه خودت لیاقت هرچی لعنتی چیکارکردی من توبازندگی اشغال:من

من به لعنت باورکردم  

منو زندگی تونابودکردی شراره میکشمت چیکارکردم من  



افتاد سرفه به شراره  

کن.. ولم توروووخدا سام..ار:شزاره  

تواشغال خاطر به مهرسارونابودکردم من عشقمو چیموگرفتی توهمه شراره میکشمت:من  

کن مهرساولم جون:شراره  

کردم ولش  

نیار زبونت به نخوراسمشم مهرساروقسم جون:من  

 دختر نباای چیکارکردم خدایامن بایدمهرساروپیداکنم من بیرون زدم همه ی خیره جلونگاه باعصبانیت

ارسام بهت لعنت من به لعنت  

من به لعنت نمیداد جواب گوشیشم دنبالش توخیابونا افتادم  

امدجلوچشمم زدم توبام که حرفایی  خودم حماقت خاطر به مهرسارو دادم ازدستش من  

میخوره بهم ازت حالم  

..توبغلش میری شباهم..  داری فرق خیابونی بادخترای فکرمیکردم  

 اگه یحت حقمه حقمه نمیداد جواب بیادگوشیشوگرفتم سرم هرچی حقمه دخترگفتم این چیابه خدایامن

نکنه مهرسانگامم  

خودموببخشم نمیتونم چیکارکردم خدایااامن  

لعنت  ارسام بهت کشیدلعنت چی نامزدکردم رفتم جلوچشمش زدم تهمت قدربهش چه  

  اون بدون میمیرم چیمه امامهرساهمه خودخواهم من نمیتونم مهرسارونگیرازم ولی بیادحقمه خدایاهرچی

داااااااااخ چیکارکردم من میکنه دیونم تصورشم نه نه نمیبخشمش بگه اگه دیگه نخواد مهرسارومن اگه   

 کمکم ردمک خدایاااشتباه بیاد بالسرم بدترین اماحاالحاضرنیستم اوردم بالروسرش بدترین  خودخواهم من

خدایاکجایی کن  

 

 ترنم

 اتاقتو داخل رفتیم بابقیه نیاره سرخودش بالیی خدایا پارسانزاشت مهرساکه دنبال برم خواستم

بود مهرساباالنشسته بودبابابزرگ گرفته حرصم بدجوری  عقدمنتظربودیم  



چیشد مارسا خبره چه امد سرش پشت شراره بیرون زد باعصبانیت ارسام که گذشت ونیم ساعت یک  اه  

کجارفت ارسام پس مامان اواشراره:مهرسا زندایی  

شد تموم چی همه مامان:شراره  

بیاد کن بروصداش شراره چیمیگی:مهرسا بابابزرگ  

 ووووفهوو............اینکه.......اینکه بدم روتوضیح چیزی بایدیه یعنی برنمیگرده دیه اقاجون:شراره

 هم ارسام نداره گناهی مهرساهیچ شدم باعثش من باایلیابودم من بود خاطرمن به مهرساازایلیاجداشد

 رحقد کنم جبران میخوام حاالفهمیدم کردم اشتباه میدونم بازنزاشتم من کنه بامهرساازدواج میخواست

 مهرسا

زیرگوشش خوابوند کشیده یه جمع بلندشدتویه بابابزرگش  

مهرساباشم بابابزرگ جای میخواس چقدردلم که من بوداخ عالی ایول  

منونابودکردی دختره توزندگی چی حرفایعنی این توشراره چیمیگی:مرجان خاله  

بردسمتش هجوم خاله نمیگف بودهیچی پایین سرش شراره  

 لمهک یه اون اوردی سرش بالیی چه تربود پاک ازگل من مهرسای من بادختره چیکارکردی میدونی:خاله

نزد دم  

خبره چه ببینی مهرساکجایی  کردن جداشون پارسارفتن و اینا مامانم  

 ولی تنرف مهموناگذاشتن همه نابودشد کال عروسی بودم نگرانش نمیدادبدجوری جواب گوشیشوگرفتم

نرفته هم خونه کجاست نیس مهرسامعلوم  

مهرسا دنبال رهابیابریم:من  

سامیاربریم نگرانشم بدجوری اره:رها  

دنبالش کجابیفتیم داره اینجاهزارتاخیابون کجابریم رهاخانومی اخه:سامیار  

سامیار چیکارکنم میگی:رها  

بهترمیدونه پارسااون پیش بریم:سامیار  

اینابود مامانش پیش پارساکه پیش رفتبم  

چیکارکنیم خاموشه گوشیش پارسامهرساکجاست:من  



دنبالش برو مامان مهرساکجاست میگن پارساایناچی:مرجان خاله  

دادامدبیرون سرتکون پارسایه  

خونه حتمارفته:پارسا  

نمیده جواب نیست هم خونه نه:من  

 و گوشیش دوباره دیمبو اونجانشسته هممون تاکی نمیدونم  بایدمیشستیم منتظرش بایدچیکارکنیم نمیدونستیم

مهرساامد صدای که کنم قطع خواستم.. دوم اول بوق میخورد بوق سری این خدایا وای گرفتم  

تو مهرساکجایی:من  

خونه:مهرسا  

اونجا میایم مااالن باشه باشه:من  

مهرسا خونه سمت رفتیم سریع  

امشبو  میگفتیم دبهشبای  

 

 رها

اومدن ما با هم آتردین و ترنم بود غمگین خیلی مهرسا صدای اینا خاله خونه سمت رفتیم سریع  

خورد زنگ سامیار گوشی  

؟ آرسام بله:سامیار  

.......... 

مهرسا پیش میریم داریم:سامیار  

......... 

بهتر نیای تو کنم فک آرسام نه:سامیار  

........ 

آخه بیای کجا نزن داد آرسام اه:سامیار  

...... 



خدافظ بکن میخوای غلطی هر حاال نیا میگم من: سامیار  

کرد قطع گوشیو بعدم  

خودت با نکن اینجوری آروم سامیار: من  

 به زد گند الیجناب دوست ولی ببخشیدا آخه کنیم چیکار آتردین: ترنم براشون کنیم یکاری باید: آتردین

کرد داغون رو مهرسا همچی  

 خب لیو عاشقن جفتشون میدونیم هم ما کنیم کاری یه باید ما ولی کرد اشتباه آرسام آره ترنم:  سامیار

کرد خرابش آرسام  

دارم فکری یه من:  آتردین  

فکری چه:من  

............ 

بخواد مهرسا اگه البته کنن آشتی تا باشه فرصت یه میتونست بود عالی فکرش  

اتاقش تو رفت و کرد اکتفا سرش دادن تکون به مهرسا خونه رفتیم  

بزنیم حرف باهاش میریم ما بشینین اینجا دوتا شما: ترنم  

کردم روشن چراغ بود روشن خوابش چراغ فقط اتاقش داخل رفتیم  

بود نشسته تخت رو و روشون بود گذاشته سرشم بود کرده بغل پاهاشو  

مهرسا پشت کشید دستشو رها نشستیم کنارش  

؟ شد تموم شد چی:مهرسا  

هه شدنی تموم چه اونم شد تموم:من  

زدم زری چه فهمیدم تازه مهرسا آروم هق هق باصدای  

دیگس چی یه شدن تموم از منظورش میزنه زر این مری بابا:  ترنم  

آرسام شد تموم ترنم آخه چیه دیگه: مهرسا  

فهمید چیو همه چیزه امممم:ترنم  

فهمید چیو کی:مهرسا  



 چیوهم و اومد شراره بعدشم بیرون زد جشن از عصبی آرسام یهو مدت یه بعد رفتی تو اینکه بعد:من

ایلیارو موضوع حتی کرد تعریف  

؟؟؟ گفت شراره: مهرسا  

آره:ترنم  

نداره امکان:مهرسا  

داره:من  

شد تموم همچی  

.......نمی باورم: مهرسا  

موند نیمه نصفه حرفش آرسام و در صدای اومدن با  

 

 

 

 مهرسا

درمیومد ازپشت ارسام صدای  

بزنم حرف بایدباهات مهرسادروبازکن:ارسام  

 گامن ورهاداشتن ترنم درومیشکوند داشت امدم خودم به ارسام بعدی باضربه که رودر موند خیره نگام

 میکردن

بودن جمع همه دروبازکردم  

بله:من  

بود روم خیره نگاش  

بله گفتم:من  

بزنم حرف بایدباهات:ارسام  

گذاشتی حرفم توجای:من  



بزنم حرف بایدباهات ولی کردم اشتباه میدونم:ارسام  

 عتوق االن بزنم حرف کلمه یه نزاشتی دادی زجرم زدی بهم تهمت همه اون اره بگم االن داری توقع:من

بدم اجازه داری  

بایدحرفاموبزنم مهرسااما:ارسام  

بسالمت نمونده حرفی:من  

مهرسا:ارسام  

بسالمت:من  

رف عقب عقب ارسام  

نمیشم بیخیال من ولی:ارسام  

 دکر منوله اون برگردم جوری اماچه دارم دوسش من حالمو نمیفهمم حاالدیگه نشست رولبم پوزخندی

نمیدونم هیچی نمیدونم کرد نابود  

برن کردم ردشون بمونن خواستن رهاترنم  

جلوموگرف ارسام توحیاط برگشت موقع کالس رفتم سریع داشتم دانشگاه صبح  

برواونور:من  

توروخدا بزنم مهرسابایدحرف:ارسام  

برواونور:من  

مهرساباتوام:ارسام  

بیان حراست یابگم میری اقارادمنش:من  

 دلم هت جورایی یه نیس خودم دستم کدوم هیچ حرفام چراحالم خدایا بوداشت عقب به قدم اروم اروم ارسام

 ابازخو گرفتم دوش یه سریع خونمون رسیدم ماشین سمت رفتم ارسام به توجه بی دارم بدی حسی

 همیدنف که ازموقعی ایناهم نبودمامان اصالخوب حالم همروردکردم بود ازارسام  پاسخ بی تماس بیدارشدم

 شاموتوسکوت بازم شراره باخانواده کنن رابطه قطع که مامانموبابام بین جنگه هرروزتوخونمون

 رمب دممجبورش روزمین افتادم دیشب که کردم نگاه دستم به هاروردکردم اسمس برگشتم خوردشدم

تاببندنش درمانگاه   



 السک  میومدن باهم ترنم اتردین رهاسامیاز  صبحونموخوزدم سریع پریدم ازخواب گوشیم زنگ صبح

 حس انگشتم خیرشورو نگاه نشست روم روبه ارسام بشینیم تایی شیش مجبورشدم سلف رفتیم گذش اول

میکردی ازدواج دیه بایکی داشتی تادیشب که تو اخه انگشترتودراوردم اره میکردم  

بیرون بریم:رها  

نه:من  

میریم خب:رها  

رفتیم مجبوری شد وبلند کرد ای خنده که انداختم بهش نگاهی یه  

واتش اب پارک  

دمترازاونامیوم عقب منم کنارشون سامیاراتردینم روپل رفتن بودن طبیعیت پل رهاعاشق ترنم  

بایدحرفاموبزنم من:ارسام  

بارحرفاتوزدی تویه:من  

کردم باه...اشت من من مهرسااا:ارسام  

دیره خیلی  هه:من  

   دمترکر سریع قدمامو روشوکرداونور کنم نمیدادنگاش اجازه اماغرورش پرشد کردم نگاه چشماش یه

دااخ: دادزدم صداموبلندکردم دادبزنم میخواس نبوددلم هبچکس ازپل نقط یه بود خراب بدجوری حالم  

....خداکجایی   

 دانشگاه امروزروزاخر نیس ازش خبری روزهیچ دو االن البته  میزنه هرروززنگ ارسام  هفتس سه

وایساد جلوم یهوماشین که سرخیابون رفتم ماشینونیوردم بوز  

برسونمت خوشگله:پسره  

....استغفرال...ننت برو:من  

جلوتر رفتم  

داد ماشینشوحزکت که  

نباشی ازاوناش بهت جیگرنمیخوره:پسره  



 سامار  داش نگهم دستی یه یهو که سمتش رفتم بودباسرعت عصبانی لحظه اونقدراون نمیدونستم

فرارکرد دید تاارسامو پسره  جلو رف بودخودش  

میرسونمت بشین:ارسام  

 چی یه هتب هراشغالی میخواد دلت:گف وایسادباعصبانیت دوییدجلوم که افتادم راه حرفش به توجه بدون

اره بگه  

:بلندشد صدام یهو که کردم سکوت چندلحظه که بود انقدرعصبی   

گفتی تومیشناختی ولی زد و حرف اون نشناخت منو اون چیه تواون فرق میدونی  

 ینمبش دستموکشیدمجبورشدم بود بوداماحقیقت سنگین براخودم حرفم زد زل چهرم به مبهوت ارسام

مهرساببخشید:گف یهوارسام که توماشین  

نیس برامهم:من  

بده بهم فرصت یه فقط فرصت یه میکنم مهرساخواهش:ارسام  

بگم چی نمیدونستم  

لطفا کنم جبران میخوام کردم مهرسااشتباه:ارسام  

ارسام بایدفکرکنم:من  

داشت نگه خونمون دم گف ای باشه زیرلب انداخ بهم نگاهی یه ارسام  

 

...چشماموبستم   

بیدارشدم گوشیم ظهرباصدای  

زدنه زنگ وقت االن:من  

بودی خواب:رها  

بااجازتون بله:من  

خرید بعدازظهربریم زدم بابازنگ خبرته چه:رها  

خبره چه:من  

عیده دیه  هفته خدابخوادیک هیچی:رها  



چیمیشه حاالببینم باشه:من  

پاساژی پنج:رها  

دیه امره:من  

ندارم:رها  

گمشو:من  

 که وردیمپارساخ ناهاربامامان بودهی شبی عجب افتادم یاددیشب گرفتم دوش یه رفتم کردم وقطع تلفن

عیدمیاد دوم براهفته  میره فرداشب پس پارساگفت  

ودنب واتردین باترنم رهاوسامیار رقتیم برداشتم سوییچ  لباساموپوشیدم ناهاروشستم های ظرف  

سالم:من  

میکردم خفت نمیومدی:رها  

 پسرابیزون که اخلد رفتیم چشمموگرف مانتو یه مانتوبودیم دنبال توپاساژ گفتم بهش زیرلب بروبابایی یه

کنم پروش رفتم بود رومخم فروشنده های نگاه اول ازهمون وایسادن  

خوبه:من  

عالی:رها  

ببینه زورمیخواست به که کردم نگاه پسره به  

بندازم کمربندشوبراتون بدیدمن:پسره  

زشته خیلی نمیخوادکمربندش:من  

کنه حساب دادم امد ازمانتوخوشم پرو شدحقته کنف خیلی  

چقدرشد خب:من  

خانومی باش من مهمون:پسره  

برگشتم کسی باصدای که وبدم جوابش امدم  

میشم مهمونت جوری یه االن:ارسام  

 ایستاده سینه به دست منم تامیخوردمیزدش کشوندعقب پسره تودهن خوابوند دونه یه پسره  سمت رفت

 بودم



کاری مهرسابرویه:رها  

 

پسروو کشت کن  

مهرسابرودیه:ترنم  

عقب کشیدمش گرفتم بازوارسام رفتم  

شی توغیرتی نکرده الزم:من  

میخوادبگه هرچی هرخری بزارم که عع:ارسام  

چیاگفتی خودت نره یادت:من  

نرو من مهرسارومخ:ارسام  

بخوادمیکنم دلم هرکاری:من  

هاینجوری:ارسام  

اره:من  

تابچرخیم بچرخ پس:ارسام  

میچرخیم:من  

....بود توجیبش دستاشم بیرون امد ازمغازه من به توجه بی   

همونجاموند  مانتو حیف رونمیره از کاربازم همه بااین بشرپرو خداچقدراین ای  

 یزونب نخورد اونجابدردم کفش بودم کتونی عشق که منم بخرن کفش وترنم رها بعدی مغازه ررفتیم

من یهوروشوکردسمت بود وایساده کنارم سینه به دست هم ارسام وایسادم  

مغازه اون میرم:ارسام  

برو چه من خوبه:من  

باتونبودم جوگیر:کرد ای خنده  

میخندید بودداشت وایساده اتردین که کردم نگاه سرمو پشت  

خاک شدم تو عاشق که توسرمن خاک میکنی منومسخره بیشور  



 

 ترنم

میخوره حرص داره هم مهرسا میخنده آروم داره آتردین دیدیم که بیرون اومدیم رها با مغازه از  

؟ شد چی مری:من  

کرد مسخرم بیابونی غول نکبت این:مهرسا   

گذاشت سرش سربه نباید خطیه خط اعصابش االن خو  

آتردین سمت رفتم  

پس؟ شد چی نقشت جان شوهر:من  

یکننم خیت همو بدتر اینا بزنن حرف یکم بیرون بیاریمشون گفتیم که میبینی خانومی: آتردین  

دیه اینجوریه عشقشون هم اینا:من  

؟ چی شمال ببریمشون سفر یه ها بچه: سامیار  

کردن صلح اعالم شاید باشن تنها باهم یکم خوبه اینم امممم: رها  

بهم میگین چی اه:مهرسا  

عاشقونه حرفای:من  

دیگه؟؟؟ میزنین عاشقونه حرف چهارتایی: مهرسا  

اومدیم اصن کردیم غلط:رها  

بگه شمالو قضیه تا زدم آتردین به چشمک یه  

؟ موافقین شمال با هفته آخر ها بچه چیزه میگم عه: آتردین  

؟ چیه نظرت رها خوبه آره: سامیار  

پایم منم: رها  

نمیام من:مهرسا  

میای میخوری غلط:من  

ندارم شمال حوصله بابا: مهرسا  



میاد: رها  

لبخند با ماهم میکرد نگامون حرص با مهرسا  

رسید شمال روز باالخره  

بودم آتردین ماشین تو که من  

بود سامیار پیش هم رها  

برسونیم بهم و خر دوتا این ما کن کاری یه خدایا  

 ام کردن آشتی مهرسا و آرسام وقتی ترنمم: گفت یهو که میزدم حرف آتردین با داشتم ماشین تو

؟ بگیریم عروسیمونو  

!!!!!!!!جاااااااااااااااان:من  

زدم؟ بدی حرف مگه چیه: آتردین  

آقایی؟ نیس زود آتردین:من  

توپید بهم رو عصبانیت با  

نیس زود میفهمی نیس زود ترنم نه: آتردین  

فرمون به کوبید مشت با  

گفتم چی من مگه بود چی عصبانیتش این دلیل  

بزنه داد سرم نمیشد باورم میشد پر داشت چشام بود نزده حرف اینجوری باهام حاال تا  

کردم پنجره طرف رومو کنار زد شد آروم یهو رسید اشکام به که نگاهش  

خانومم؟: آتردین  

 ترنمم؟

 دواجاز تر زود داری دوست هم تو میکردم فک میره در برات نفسم من میدونی که تو عزیزم ببخشید

 کنیم

 دلم خو لیو باشم نداشته دوس میشه مگه: گفتم بهش رو میشم خر حرفش دوتا با بنده که اونجایی از کال

باشه روز یه تو دخترا با عروسیم میخواست  

همینه قرارمون هم ما خو: آتردین  



من؟ جوووون:من  

نخورررر قسم جونتو: آتردین  

کردم بوس محکم لپشو خنده با  

میکنه بوس مارو خانوم دوستاش بخاطر فقط که نداریم شانس: آتردین  

افتاد راه اونم زدم بازوش به مشت یه خنده با  

بود کرده خودش دیوونه منم بازیاش دیوونه با بود دیوونه پسر این  

 

 

 رها

 که شمنمی این منکر ولی شدن دور هم از بدتر بزنن حرف هم با اینا کردیم غلطی هر ما وقت چند این تو

 عاشقن

 میخندید گفتمی همه با البته نبود قبل مثل دیگه میخندید میگفت بازم بود کرده فرق خیلی مهرسا رفتار

آرسام بجز  

دستش تو بود گرفته دستمو بود سرد یکم هوا میرفتیم راه ساحل تو داشتیم سامیار با  

؟ بشینیم: سامیار  

آره:من  

کردم قفل دستاش تو و دستام و شونش رو گذاشتم سرمو کردیم می نگاه دریا به و بودیم نشسته شنا روی  

لبم رو آورد لبخند که زد بهش ای بوسه و باال برد آروم دستمو  

رها؟:سامیار  

؟ جانم:من  

بودم کرده ازدواج باهاش االن شاید نمیرفت سحر اگه...... اگه کردم اذیتت خیلی من:سامیار  

بود هم رسیدنمون بهم عامل که بودم ممنون ازش ولی بود ما ی ساله یه جدایی عامل سحر اینکه با  

سامیااااررررر:من  



 خودم هب میومدم موقع هر نبود روشن خودمم با تکلیفم حتی من میگم دروغ مگه خانومم جانم؟خب:سامیار

چی سحر میگفتم خودم با هی نمیشد شیطونم توی عاشق که بقبولونم  

نیست دارش جلو هیچی که تخس دختر یه عاشق شدم عاشق فهموند بهم سحر اینکه تا  

:کرد اضافه شیطنت با   

وجونور جک جز به البته  

االغ گاو خر بیشور  

شد بیشتر خندش که کردم نگاش عصبانیت با میکرد مسخره و ترسم داشت  

میشی جیگر خیلی میشی عصبی اصن جوووون:سامیار  

شد خفه که پهلوش تو کوبوندم یدونه آرنجم با  

کرد آرسام که کاری با عاشقه هنوز مهرسا فهمیدی کجا از رها: گفت دیقه چند بعد  

بده کاراشو تاوان یکم باید آرسام خو ولی عاشقه هنوزم مهرسا سامیار میشناسم خواهرمو من: من  

نکردی؟ ناز تو چرا ندادم تاوان من چرا پس:سامیار  

سوزوندی بد و من جنابالیم وگرنه کنیم آشتی میخواستم فقط لحظه اون شدم خر من:من  

میدونم:سامیار  

میبوسه دیگرو یکی زندگیم ببینم شب اون بود سخت برام چقدر میدونی:من  

 عاشقم تو مفهمید وقتی سامیار شدم داغون من میرم گفتم بهت تلفن پشت وقتی بود سخت چقدر میدونی

 نبودی

میگفتم بغض با اینارو  

ردمک بد بهت خیلی من ببخشید رها. نمیفهمیدم خودمم ولی بودم عاشقت اولم اون از رها بودم:سامیار  

میشد؟ تنگ برام دلت:من  

آره: سامیار  

میکردی رفع تنگیتو دل چی با:من  

کرد پاک و گونم رو اشک قطره  



اون با انداختیم عکس یه تولدت یادته:سامیار  

چی تو  

دادم نشونش و حقیقت یا جرأت روز اون عکس و آوردم در گوشیمو خنده با  

کنم گیری جلو احتمالی خطرات از تا شدم بلند کنارش از خودم و  

گرفتی؟ کی اینو میکشمتتتت رها: زد داد یهو که  

دوییدن به کردم شروع  

نبود حواست که گرفتم وقتی اینو بکشی منو میکنی غلط: من  

میدوییدم من مدویید اون  

رفتیمممم که برو د و کشیدم و ترنم دست سریع دیدم تر جلو و ترنم و آتردین  

 

 مهرسا

 حولم بودم زیردوش ساعتی نیم یه حموم رفتم گذاشتم حولموهم وشلوارمودراوردم سوییشرت ازتوساک

بود تواتاق ارسام سرموبرگردوندم بیرون امدم بستم  

در پشت پریدم سریع  

نکن حاالخودتواذیت چیودیدم همه که من:ارسام  

اه میکنه مسخره داره بیشورپرو  

اصالتواینجاچیکارمیکنی:من  

شارژرمم دنبال:ارسام  

عرعر اره؟منم شارژری مادنبال تواتاق:من  

من اتاق مانه اتاق ثانیا نیست مربوط من به منحرفه حاالتوذهنت ببین:ارسام  

ورها من به دادن و نکبت این اتاق من گند خداازشانس وای  

باشم لخت من نگفتی  دربزنی میتونستی باشه:من  

؟؟؟؟ بله:ارسام  



.....منظورم نه:من   

چیه باشم لخت اخه زدم گند نوچ  

میادراسی بهت هم مشکی حوله خدافظ پیدانکردم شارژرمو شدم حال خوش باشه:کرد ای خنده ارسام  

بیرون میای گاو عین دروبازمیکنی مهرساکه توسرت خاک بیشور اه  

بودن توپذیرایی همه بیرون امدم لباساموپوشیدم سریع  

زدیا بهم شراره دختره بااین شدارسام خوب میگم:ارسام مامان  

نمیومد ازش خوشم هیچ منم بوده چی یه حاالدیه:ارسام  

چراگرفتیش واپس:عسل  

نیس مهم دیه که دالیل سری حاالبرایه:ارسام  

.....استغفرال.. جلوچشت بیشورحقته  باش راحت بگو مهرسا چزوندن علت به اره  

 خورد نگز گوشیم ازت بگیرم حالی یه بود توحیاط ارسام این برم راه ذره یه کناراستخر توحیاط رفتم

 پارسابود

عشقم سالمم:من  

بدم انجام باید کارایی چه این براچزوندن ببین خدایا عق  

پارسا منم خوبه حالت مهرسا:پارسا  

عزیزم توچطوری عالی:من  

بدشد مهرساحالم اه:پارسا  

بدرک: کردم ونزدیک تلفن  

عزیزم که نمیشه اخه پیشت بیام خوبن همه اره خب:من  

اصن جوری چه چی که المان بیای مهرسامیخوای:پارسا  

شم کجاپیاده فقط چقدرراهه مگه خودم میام بااتوبوس بابا: من  

برلین:پارسا  

نمیشه بعدی ایستگاه:من  



یکیه بابرلین جهتش شی پیاده محمودابادم  اگه چراتو:پارسا  

میشم همونجاپیاده پس اهان:من  

میکردم درست چی یه باباخودم نه بیرون بریم شام چی  

بخوری فالفل پز سگ کریم ببرمت میخوام بزارم من اگه نه:پارسا  

بریم اطراف ماهمین برواونجابهتره باعمت بابا نه:من  

تواب شدم تلیزخوردپر پام کنم خودموکنترل نتونستم بود پشتم یهو پیداکنم و ارسام سرموبرگردوندم  

دیونه بیابرواونورببینم کو  گوشیم وای:من  

بود گرفته بودپاشوضرب وایساده سینه به دست  

اه دیه تقصیرتو همش:من  

ینمب من وبده دستت کردی هل گفته بهت چی پسره نیس معلوم بده وقلوه دل کمتر چه من به:ارسام  

 دستموگرف

تواب شد یهوپرت که کنارگوشیموپیداکنم کشیدم دستشو  

تواب منوانداختی چرا شاسگول مهرسا:ارسام  

افتادی توخودت چه من به:من  

باالاستخربود گوشیم خوردبه چشمم  

امدباال هم باالارسام رفتم سریع  

بدنم بودبه لباساچسبیده تمام کردم خودم به نگاه یه استخر لب نشستیم  

کن پاشوبرولباستوعوض:ارسام  

نیس حسش:من  

نرو من انقدررومخ پاشوبرو..  کرد غلط حسش:ارسام  

 نشستم یهبق پیش پایین امدم کردم لباساموعوض رفتم پیداشدپاشدم بقیه یهوسروکله جوابشوبدم امدم

میکرد نگام بااخم ارسام کردم گوشیموخشک   

 



 ترنم

امدنشست کرد عوض رفت بود خیس مهرسالباساش  

کنیم کاری پاشیدیه اه:سامیار  

مثالچی:من  

موشک قایم:اتردین  

جاشد جابه گردنم های مهره قشنگ که گردنموبرگردوندم همچین  

روداریم موسی خرحضرت باباسن چیه موشک قایم:من  

عیسی:رها  

حاالهرچی:من  

بروباباپاشیددیه:اتردین  

یارسام به اخرافتاد که اوردیم بیاره تک هاهرکی بچه عین کنیم بازی مجبورشدیم اتردین باحرف  

بشمره قرارشدسامیارتاشصت  .. 

 رها دیدم رفتیم سریع کردشمردن شروع بود عالی نمیدید هیچکس چون باغچه پشت برم داشتم تصمیم

 اش عین که مترن توسرت خاک یعنی واییی پارکینگ در پشت میرم وللش شانس این به لعنت اه اونجاست

جابودم دنبال بودم وایساده وسط اون جاروگرفتن همه دیرجنبیدی انقدر میمونی  

71......7۰:سامیار  

......ا بسم بازوموکشید دستی یهویه  

موندمجامی بدون وگرنه نشدا بدم البته طلب فرصت ای بود جاداده بودمنوتوبغلش اتردین کردم نگاه  

 جیغم گرف لپمومحکم چیزی یه کردم احساس یهو که میشدم مورمورم گردنم میخوردبه اتردین های نفس

جلودهنم دستشوگذاشت سریع اتردین هوا رف  

که نیس جیغ:سامیار  

داد تکون طرفم به خاک حالت دستشوبه اتردین  

جنبه بی لپم شد داغون وای گازگرفتن وقت االن چه من به:من  



 سریع وهمپر اتردین درازکشیدیم پذیرایی توهمون میمردیم واقعاداشتیم دیه که کردیم بازی ساعت یک

......برد خوابم دیوارکه به دادم تکیه روپام سرشوگذاشت  

رهابیدارشدیم گوشی زنگ باصدای  

کن عوض و موبایل زنگ اون گفتم صددفعه اه:مهرسا  

زد حرف ذره بودیه دادمامانش جواب رهاباخنده  

پاساژ قرارشدبریم  

 

 رها

 ولشون سالن وسط همون بود دستم میسه کیسه کلی بودم موت به رو واقعی معنی به برگشتیم که پاساژ از

خواااااب و اتاق تو چپیدم سریع و کردم  

 

نکردم باز و چشام بود خوووووبی حس خیلی ولی شدم بیدار خواب از موهام الی دستی احساس با  

شنیدم و سامیار وار زمزمه صدای  

کوچولو خانوم:سامیار  

 عشقم

هام توله مامان  

بود داغونی وضعیت بدم نشون خواب و خودم میخواستم هم بود گرفته خندم هم  

صورتم رو میکشید آروم دستشو سامیارم  

خانومی: سامیار  

 خانومم

من قطبی خرس  

من خور پر  

من خپل  



خپللللل زد زرررررری چه این  

سامیاااار میکشمتتتت:من  

باال رفت خندش صدای  

تخت رو افتاد اوخ و آخ کلی با و تخت ی پایه به خورد پاش سر آخر میدویید اون میدوییدم من  

پیشت نشستم منم  

بود حقت:من  

خانوممی مثال احساسیاااا بی خیلی رها:سامیار  

بگیرم دماغتم میخوای چیه تخت به خورد پات که نمردی باشم خو وا:من  

زنی بهم حال دو احساسی بی خیلی یک:سامیار  

عمته سه:من  

ببینم بیا:گفت و کرد اشاره سینش به سامیار  

شد قفل هم تو دستامون سینش رو گذاشتم سرمو لبخند با منم تخت رو کشید دراز  

چشام تو زد زل سامیار  

چیه؟ آرزوم میدونی رها:سامیار  

چیه؟:من  

قلبم خانوم شدی که جور همون خونم خانوم بشی ببینم تورو میکنم باز و چشام که صبح هر اینکه: سامیار  

بود من قلب شاه پسر این  

بچه پنجتا هستما حرفم سر من رها:سامیار  

که تو نه میکشم درد زاییدنشون موقع من فوتبال تیم مگه عههه:من  

نمیکشی درد پیشتم من دیگه نه خو: سامیار  

نباشی یا باشی اونجا تو داره ربطی چه مسکنی جنابالی مگه ببخشیدا:من  

دماغم رو زد آروم یدونه خنده با سامیار  

مسکنه خودش تو حضور بگی باید االن حال ضد احساس بی:سامیار  



 برسه چه نمیشناسم ننمم من موقع اون مورد این در نه ولی مسکنه خودش تو حضور آقایی خو:من

تووووو مسکنه حضور  

شدنم عاشق این با من سرم بر خااآاااعک ینی:سامیار  

قطبیم خرس میگفت راست بدبخت بود گرفته خوابم دوباره  

مناسبیه گزینه رس خاک: گفتم خوابالو  

تو ای دیوونه: گفت باخنده  

زد موهام رو ای بوسه اونم که زدم لپش به ای بوسه  

دیگه آقامونم ی دیوونه:من  

فشردم بغلش تو و کشید عمیقی نفس  

بود مسکن حضورش خدایی  

رفتم خواب به عشقم بغل تو و شد سنگین چشام  

 

 مهرسا

 کدوم هیچ میخواس چقدردلم مرورکردم و مدت این اتفاقات تمام روتخت درازکشیدم بود سامیار رهاپیش

 هوس بدجوری میداد رونشون شب یازده کردم نگاه ساعتم به نیس حاالشدمهم اتفاقانمیفتادولی ازاین

 چشماموبستم بودخیلی اروم دریاخیلی ویال پشت رفتم سرم انداختم کالهشم سوییشرتموپوشیدم دریاکردم

 دیه خواستممی بودم کرده عادت من سردبودولی ابش بدجوری تازانوتواب رفتم  دریاروبشنوم صدای تافقط

...شدم رهخی میومدسمتم دریاکه موج به ها روماسه خوابیدم اززندگیم ببرم لذت فقط فکرنکنم هیچی به   

 مچینه شرایط تواون منم شاید میکنم کاراشوفراموش همه  کنم شروع وباارسام جدید زندگی میخواد دلم

مهمه االن نیس مهم گذشته دیه ولی میکردم فکرایی  

بلندشد هم ارسام بلندشدم باعصبانیت میکردم روحس کسی نفس گرمای  

بخوابی کنارمن گفت کی:من  

خودم:ارسام  

کرد غلط خودت:من  

کنی تمومش بابامهرسانمیخوای ای:ارسام  



نه:من  

پرویی خیلی:ارسام  

میندازم دربرابرتولنگ:من  

که نیس زبون:ارسام  

تغییرنکرد جام هم ذره یه خوردم تکون هرچی که روپاش نشوندتم و دستشوانداخ زور به  

کنی بایدحرفاموگوش نخورجوجه تکون:ارسام  

 بانیعص فقط بکنم باورنمیخواستم وقت هیچ شدم داغون بدجوری زد رو ها حرفا اون امد شراره وقتی

 کردم عیس بودی مهم توبرام ولی میشدم داغون بدجوری کنه بازی باغرورم یکی فکرکنم که ازاین بودم

 ما یکینزد نهایت اماباورکن نامزدکنم باشراره حاضرشدم بودکه تصمیی چه نمیدونم باورنکنم توذهنم

 تاعروسی منمیخواست تو جون به تخت پایین کردم شوتش تواتاق شب اون حتی بود شراره دست گرفتن

 رو رارهش خودمو میخواستم لحظه اون چیوگف همه شراره وقتی بزنم عقدبهم موقع میخواستم راستش برم

میکردم سیگارتموم دوپاکت روزانه تو خاطر به تونمیخوابیدم کردن ول باکابوس شب بکشم  

نمیشد شراره نزدیک که نشست قلبم گوشه لبخندی ناخوداگاه  

منوبخشیدی معلومه ازچهرت خواالن:ارسام  

درکارنیس بخشیدنی هیچ خیر نه گفته کی چی ها:ماسید روصورتم لبخند  

چی یعنی:ارسام  

گفتم که همون:من  

دنبالم افتاد میکشمت اره گفتم قصه براننم مهرسامیشکمت:ارسام  

سوییشرتم رسیدبه یهودستش که  

روصورتم دستش یه دورکمرو یهودستشوانداخ  

پرویی خیلی میدونی:ارسام  

نمیبنم درش مشکلیم اره:من دادم سرموتکون بستم چشمامو  

درازه خیلی زبونتم میدونی:ارسام  

نمیبنم درش مشکلی اره:من  



مغروری خیلی میدونی:ارسام  

نمیبنم درش مشکلی اره: من  

میخوام چهارتابچه من میدونی: ارسام  

نمیبنم درش مشکلی اره: من  

زمینوگازبگیره مونده کم ارسام دیدم چشماموبازکردم چیگفتم وای چیگف چی  

دیه بریم:ارسام  

کجا:من  

دیه چهارتابچه:ارسام  

....استغفرال برامن تواونوقت هنوزتورونبخشیدم حیامن بی پسره بکش خجالت:من  

بقیه گوربابای موافق که توهم موافق خومن ببین:ارسام  

ارسام:من  

قهرکشیا؟ تمومه دیه مهرساااا جونم:ارسام  

نه:من  

نگمه:ارسام  

بله؟؟؟:من  

من جون دیه مهرسابسه هیچی:ارسام  

کردم بگوغلط:من  

سیاه بروباباصدسال:ارسام  

خدافظ تمومه پس:من  

باباصبرکن خب:ارسام  

کردم غلط باشه خوچیزه: اخرگف که کردم من من ذره یه  

غلطا ازاین خودیه:من  

بیشور عوضی  بودتواب کرده پرتم ارسام بندامد نفسم کردم یهوحس  



 وحلقهپاهام دورکمرم اون دست دورگردنش من دست چرخوندتم یهوگرفتتم که بزنمش فس یه بلندشدم

 بود امارس رودست سرم روشنا افتادیم رف گیج یهوسرمون که چرخیدیم تاتونستیم  دورکمرش کردم

سمتش روموکردم میکردم حس دستاشوتوموهام حرکت  

 دخترپرو یه دانشگاه زوزاول ازهمون دوتاگوام این چقدرعاشق من میدونی مهرسا: ارسام

عاشقتم...مغرورـ  

خودمییییی رونرو:من  

...مردشورخودتوابزاراحساساتو:ارسام  

؟؟؟؟؟جانم؟:من  

میدی بوس یه:ارسام  

گمشو پرونشو دیه:من  

....م دیه میبخشی خدایی عاشقتم ههه:ارسام  

 زیر افتادم من زدیم غلت حالت همون  میبوسید ولع با اونم رولبش گذاشتم لبم بزنه حرفشوکامل نزاشتم

 اب صدای نارتک عشقت بخوابی اب توی بود قشنگی حس بودیم تواب دقیقا تا افتادم من افتاد ارسام دوبار

 موج نمیدادیه بودتکونمون ضعیف خیلی چون ولی میومد رومون اب موج روصورتت نورماه کنارت

بودیم کشیده اب موش شبیه جفتمون تر عقب کرد پرت امدجفتمونو قوی  

رفتیم ویال سمت به تلپ تلپ جفتمون  

 

 ترنم

در سمت دوییدیم میومد حیاط از که ای خنده صدای با  

 هاااااا

کردن آشتی اینا  

بودن حیاط تو خنده با مهرسا آرسامو  

گرفت نقشمون کردن آشتی هم اینا باالخره شکرت خدایا هووووف  

کنین آشتی تا درآوردین مارو پدر چهارتا شما میخندن آبی اسب عین زهرمار د: آتردین  

هااااا بگو شوهرت به چی یه تری:  مهرسا  



عشقممممم به بگم چی:من  

زدن عق خنده با میشم گاو چهارتا اون  

بودیم وایساده هم کنار تایی شیش حیاط تو  

داریم کار کلی تهران بریم دیه خو: آرسام  

هاااان؟ داریم کاری چه مثال:مهرسا  

عروسی:سامیار  

؟؟؟؟چیروسی؟؟؟؟ جااااان:رها  

ی س و ر ع:سامیار  

؟ کنه ازدواج قراره کسی: ترنم  

دیگه آره: آتردین  

؟ کی خو:مهرسا  

ماها:آرسام  

کیاااااا؟: گفتیم باهم تامون سه  

ماهااااا:خودمون تفنگدار سه  

- روووووز؟؟؟؟ یه تو  

 آره_

بگیم رو بله سریع نباید که ما ولی خو بود خوب بود روز تویه اینکه  

دادم رو بله ماهه چند که خر منه بگه نیس یکی  

بخدا واال  

 و من همیکن ازدواج تر زود کی که بود این بحث همیشه بود آرزومون شیم عروس روز یه تو اینکه ولی

 وزر یه تو باهم تامون سه االن ولی ماها میگفت اونم میکنه ازدواج همه از زودتر رها میگفتیم که مری

میکنیم ازدواج  

اومد صداشون که کردم بغل رو دخترا  



- خواست دلمون بابا  

چه؟ ما به کنین بغل زناتونو برین:مهرسا  

؟؟؟؟ چه شما به عههههه: آرسام  

برات دارم باشه  

آورد بند نفسمو آب سردیه  

میکردن خیسمون شلنگ با داشتن بیشورا  

اونو اونور بگیر االغ ای:من  

زدم یخ بیشور الهی بمیری سامیار:رها  

کیاهستن؟ زنامون: آتردین  

هستن سرکوچه بقاالی: مهرسا  

پاچید بیشتری فشار با و آب  

ایشاال تریلی زیر بری آرسام: مهرسا  

شما احساسین بی چقدر:سامیار  

هس که همینه:رها  

میکردیم کل کل و میدوییدیم جوری همین  

اشینم یه تو پسرا ماشین تویه دخترا مجردی سفر آخرین عنوان به البته تهران برگشتیم باالخره  

میروند سرعت با مهرسا بودیم کرده زیاد ته تا و آهنگ صدای  

انگار نه انگار ما ولی میزدن چراغ پشت از همش پسرا  

 

 رها

شد عروسیمون روز بالخره رسید روز این باالخره نمیشد باورم  

نه گفتیم ما ولی آرایشگاه ببرنمون تا کشتن خودشونو پسرا  

دنبالمون اومد مری  



اتاق یه تو بردن هرکدوممونو سمتمون اومدن سریع آرایشگاه به رسیدنمون با  

میدادم جون داشتم دیگه میکردن کار صورتم رو داشتن ساعتتتتتتت پنج ینی  

- شد تموم کارت عزیزم  

جلوموگرفت هیکلش اون با یهو که ببینم آینه تو خودمو خواستم  

کردم نگاش تعجب با  

- بپوش لباستو اول نه که االن خانووووومی عه  

زمینی سیب گونی بتوچه آخه  

بپوشم لباسمو کرد کمکم  

ببینممم؟؟؟؟ خودمو میشه حاال:من  

عزیزم آره  

آینه به دوختم نگاهمو  

خدا یا  

نداشتم خبر خودم بودم جیگری چه  

شد باز خنده به لبام تری و مری بلند صدای با  

ببینم خواهرمو میخوام کنار برو د واااا:مری  

عزیزم نمیشه  

بیمارستان مگه گلمممممم:تری  

ببینم بیرون گمشو ندیده خیر رها  

نکرد نگام شده درشت چشمای با و شد بسته دهناشون یهو زدن زر حال در که کردم باز درو خنده با  

بودم همین منم  

نداشتیم خبر خودمون بودیم جیگرایی چه ما  

پسرا لباس مثل بود هم شبیه لباسامون بودیم شده هلووووو تامون سه ینی  

شدیمممم جیگری چه:مری  



هلووووو اصن اوووووف: تری  

- اومدن دومادا آقا  

پوشیدیم شنلمونو  

داخل اومد بردار فیلم اول  

طرفش دو هم مری منو وسط تری  

کفشاش بعدم عطرش بوی اول ببینم خوب جلومو داد نمی اجازه شنل کاله  

برداشت سرم از شنلمو آروم  

من دارم شوهلی چه جوووووونم ای  

بود شده خوشگل چه  

بود من محو اونم  

دش بلند سوت و دست صدای که کشیدم عمیق نفس و بستم و چشمام منم بوسید و پیشونیم آروم  

خانومم شدی خوشگل چه:زد لب میکرد نگاه بهم عشق با  

خندیدم ریز  

دستم داد و گل دست  

رفتیم آتلیه سمت به و بیرون زدیم آرایشگاه از  

 

 مهرسا

.....خیلی ودب شده خوشگل خیلی لباس تواون ارسام بود باارزش امروزبرام هردقیقه  اتیله سمت به رفتیم   

 برام مدروه شد پیاده ارسام پسرم این عاشق خدایامن کردم نگاه روش ارسام بوددست رودنده که دستام به

 رفتیم هرکدوم یمرفت تایی شیش دستموگرف برم بلندراه پاشنه باکفش بلدنیسم من میدونست چون بازکرد

امد دختره بیادکه منتظربودم اتاق تویه  

باغه ساختمون پشت پایین بریم گف   

شنلتودربیار خوخانومی:دختره  



 شنلمودراوردم

پل خوبریدرواون:دختره  

بیارجلوصورتش صورتت زیرگردنش دستتم یه خانوم عروس زیرپای بنداز اقاداماددستتو  

چقدرژست اوووف  

چیه این نه اه لبخند اقاداماد چشماتوببند خانوم عروس بزنید لبخند یه:دختره  

ارسام سمت امد دیدم بازکردم چشمامو  

کنما خفش  میخواس دلم داد حرکت چپ سمت به یه گرف چونشو  

توبار فرستادتمون بعدارهزارجورافاده  میکرد نگاش بااخم هم ارسام  

سالن سمت افتادیم بودراه هفت ساعت شد بیخیال دیه که گرفتیم ژست هزارجور اونجا   

 نددودکرداونجابوداسف که خانومی  داخل رفتیم سوت جیغ باصدای دورشون ماچهارنفر وسط واتردین ترنم

واردشدیم برامون  

بازکردم قران کردخوندن عاقدشروع نشستیم عقد اتاق رفتیم  

 تمام شدترمی شیرین هرلحظه تغییرمیکرد دنیام هرلحظه انگار میکردم حس قلبمو صدای لحظه توتمام

کردن جمع کردم بوس قران صدامیزدن ارسام اسم بدنم های سلول  

وکیلم خانم عروس میگویم بارسوم برای:عاقد  

بله وبزرگترا پدرومادرم بااجازه:من  

 شناسناممامدتو ارسام اسم رسما دیه قلبم صدای جز نمیشنیدم هیچی پیچیدامامن توسالن سوت جیغ صدای

هیچی جداکنه مارونمیتونست هیچی حاالدیه توشناسنامش امد منم اسم  

کردم جمع کردم وبوس قران  

تودهنم انگشتشوکردگذاشت سمتمون گرفتن عسل ظرف دوتا  

بود خاص خیلی عاشقشی که کسی بادست اونم عسل طعم  

یهوگازگرف که تودهنش گذاشتم توعسل دستموکردم  

چقدرپرویی پسر نه گازمیگیره دختر خبرمرگت ارسام اییی  



 دجوریب که کردم پسرانگاه به نشستیم باغ داخل رفتیم عقدکردن اوناهم که رهاوسامیاربودن بعدازما

بود عتوجم نگاش که کردم نگاه ارسام به بدبخت حاالمن رسیدن هم به زوداینا چه خخخ  دورودخترابودن  

سرتوبندازپایینا:من  

خوشگلن نمیشه:ارسام  

باتووو کردن غلط:من  

کنم جزتونگاه کسی به میتونم من مگه:خندید ارسام  

فشرد دستموتودستش که کردم نگاه بهش باخنده  

 ارسام کنیم علیکو سالم باهمه بریم بلندشیم بردارگف فیلم که گفتن تبریک سمتمون باباایناامدن مامان که

 ارسام ودپسرب که هم سرمیزهایی نمیشناختم خیلیاروهم میزها سمت میرفتیم کنارهم گرف دستمومحکم

 کفش میزدم همونجاقیدابرومو  میدادم ادامه دیه ذره یه میدونستم  منو میدادمیکشوند سالم سریع

صلوات نزنه تاول شب پامه ساعته ده االن نداشتم تحمل ساعت یک که منی هارودرمیوردم  

جامون سمت برگشتیم دیه  

 

 ترنم

 مشبا خدایا بودن دختراکنارم و اتردین سرموچرخوندم کردم نگاه جمعیت به دراوردم شنلمو نشستیم

 اریخواستگ ارسام باخانواده  ازشمال برگشتمون  زودگذش چی همه مدت تواین زندگیمه شب بهترین

 دست شده ذلیل بردیا   االن فقط هانمیگم موقع اون از دیه که انقدردرگیربودیم...  خریدخونه سامیارارسام

سمتمون بردیاهمتاامدن میکرد دست  

خدایی شدین خوشگل خیلی:همتا  

تو قسمت ایشالله:بردیا  

بود پایین سرش داشت رولب لبخندی کردم همتانگاه به  

دیگه بگع کردم بردیااشاره به باچشم  

همتاچیزه ااا:بردیا  

شده چیزی:همتا  

شدم عاشقت من....... اره یعنی........ نه:بردیا  



مکینه همتاسکته االن بدبخت توسرت خاک:مهرسا  

ها..... خاعک یعنی:رها  

ردکرده رو سکته یه انگار کردم همتانگاه به  

....واقعاکه:همتا   

  افتاددنبالش بردیاهم همتارف بود مونده االن بردیااما عاشق بودمیدونستم گرفته خندم

 واتردین منو اول هرزوج بعدقرار تایی شیش اول تواستیج رفتیم برقصیم خواستن میکروفن ازپشت

 نممیخوردتوگرد اتردین های نفس شد شروع که اهنگ دورکمرم هم اتردین روشونس دستاموگذاشتم

 بوسید پیشونیمو چرخوندتم اخر بودلحظه چشمام روی اتردین نگاه رقص توتمام مورمورمیشدم بدجوری

....هم توحلق غذابکنیم دراورد پدرمونو شدبماندعکاس شام دیه که  رهاومهرسااینارقصیدن بعدازما   

ودب کرده بغلم بابغض مامان باباایناشد نوبت  که رفتن گفتن تبریک بهمون امدن تقریباهمه  

توروخدا دیه نکن گریه مامان:من  

خودش خونه میره داری شده بزرگ حاالدیه من کوچولو ترنم حالیه خوش ازروی اشکم:مامان  

 به  کنم شروع و بااتردین زندگی میخواستم  میشدولی تنگ دلم درمیومد خودمم اشک داشت

 اماشینت سه  بودن جلودرمنتظرمون همه رفتیم خدافظی بعدازکلی حالوداشتن همین کردم رهاومهرسانگاه

 راربودباهمق داشت واحد سه طبقه تویه که برجی به رسیدیم بود پرشده جیغ بوق صداد افتادیم راه کنارهم

 ازکردباالدروب رقتیم بااتردین همیم پیش بودم حال خوش خیلی روخریدیم خونه این که زمانی باشیم

.....تاقا رفتیم  دستشوانداخت اتردین شه شروع توش واتردین من قراربودزندگی که شدم ای واردخونه  

 

 رها

......بعد سال پنج   

تو درآوردی منو پدر کنم لهت مگس مثه خودم الهی سامیار ای خدایا وااااای  

دنبالشون افتادم راه سنگینم شکم اون با  

هاااا؟ سوخته پدر کجاییین آریساااا آسااااا آرسین:من  

میکشمت خودم سامیار ای میومد ریزشون ی خنده صدای  

شد بلند آخم زدن شکمم توی ی عجوبه دوتا اون که لگدی با  



سامی نبینی خیر آی:من  

باز شده چی کردی بارون فش منو انقدر بسه خانومم:سامیار  

 نیس وممعل باز کن پیدا و بچت تا سه اون برو که نمیکنی قبول بسه میگم هی من ؟؟؟؟بیا شده چی:من

میزنن لگد همش که دوتا این از اینم میسوزونن آتیشی چه دارن  

کرد بغلم پیشم اومد  

میخوام بچه پنجتا گفتم که من خودم غرغروی عشق:سامیار  

میکشی دردشو تو مگه د:من  

میکشی زایمان درد فقط دوبار کن خداروشکر برو حاال خانومی ببین:سامیار  

نمیدونم خودمم کردم ازدواج این با چرا من ینی کشید و لپم که کردم نگاش حرص با  

کردم ازدواج اورانگوتان این با کردم خریت واقعی معنی به  

شده پیداشون ها بچه که میزدم غر لب زیر داشتم  

من سمت اومد آرسینم باباشون بغل رفتن بنده های هوو  

کلدی ازدباج مامان با چال تو بابایی میگم:آسا  

کن ازدباج من با بیا چده خپل مامانی بابایی آله:آریسا  

میشم شوهلت خودم ببا توهم مامان:آرسین  

دارمااااا غیرت زنم رو من هوی: سامیار  

اودمه زنه:آرسین  

میکردی هم اینجاشو فکر بچه پنجتا بچه پنجتا میگفتی هی که موقع اون سامیار آقا بخور:من  

میکردم نگاش درار حرص لبخند با منم میکشید نشون و خط برام چشم با سامیار  

مبدی جاشون ماشین تو خوایم می چطور مرگم خبر شدن بزرگ بچه پنجتا بود این جدیدم ی دقدقه  

شادی هم داشتم غم زندگیم تو هم سال پنج این توی  

داشتم خوبی زندگی سامیار کنار  

بود بچه پنجتا همین ایراد تنها  



باردارم دوقلو یدونه که االنم بودن قلو سه که آرسین آریسا و آسا  

فرساست طاقت واقعا  

بود کشیده چی من بدبخت مامان فهمم می تازه هی  

خوابوندیم زور هزار با رو ها بچه  

کنار کشیدم خودمو سریع که کنه بغلم اومد سامیار کشیدم دراز تخت رو زور به  

حموم برو میدی بو سامیار اییییییی:من  

رهاااااا:سامیار بودم حموم پیش ساعت پنج من �  

میدی بو بودی که بودی چه من به:من  

دستشویی سمت رفتم سریع دهنم سمت اومد معدمه تو چی هر کردم احساس یهو  

سامیار روحت تو ای  

میکرد نگاه بهم نگرانی با در پشت  

رها؟ خوبی:سامیار  

اوهوم:من  

نیارم باال گرفتم خودمو جلو زور به که کرد کمکم تخت تا  

زدم عق که کنه بغلم دوباره خواست  

میخوابم کاناپه رو میرم اصن اه:سامیار  

خوابید روکاناپه و برداشت بالششو حرص با  

نخواد بچه تا پنج دلت دیگه باشی تو عشقم حقته  

خوابیدم و بستم و چشمام راحت خیال با  

 

 

 مهرسا

وبستم دردستشویی میکنم خفت ارسام وای ارسام وای  



چیشد:ارسام  

میکشمت چیشدارسام  اره چیشد:من  

بود؟ چرا؟؟؟مثبت:ارسام  

 برم گنده شکم بایدبایه دوباره من زندگیموبابا وضعیت ببین نمیکشم دیه بابامن ارسام وای اره اره:من

بیفتم ازدرس اخرشم بیمارستان  

میکنیم کاریش بابایه جوجه نداره حرص دیه بابامهرسا: کرد بغلم محکم ارسام  

نکن کاری خواهشا تودیه:من  

شایدنشه حاالببینم:ارسام  

دیه نمیتونم بابامن  ارررسام:من  

اخرمشتموگرف که روسینش میکوبیدم بامشت  

میشه خشک شیرت نخور مهرساحرص:ارسام  

میکنم خفت ارسام:من  

میدویید اونم دنبالش افتادم  

میاد  مهرتا گریه صدای کردم یهواحساس  

باال دوییدم  

  بابا .... ای

میکنی کشی وگیس گیس ارسان افرین:ارسام  

کشید موشو ارسان نداد بیستوییتشو بابامهرتا:مهراس  

کرد نوچی نوچ ارسام  

 نشستم

باشه من بایدشبیه خدایی دیه یکی این مهرسااسم ببین:ارسام  

خیر نه:من  



 انمهرتاوارس پیشم سال دو خودته شبیه که مهراس گفتی بدنیاامد مهراس پیش سال۲  بروباوو:ارسام

 بدنیاامدن

تودیه شبیه خوارسان:من  

باشه من بایدشبیه بعدی من شبیه پسرم یه فقط تو شبیه دخترپسرم اسم  خوباوشه:ارسام  

کنم تحمل ماه۹ باید دوباره من نمیبخشمت ارسام ولی.  حاالاا:من  

تقصیرخودته:ارسام  

چه من به:من  

دیه ادمو میکنی تحریک گف زیرلب  

من؟ کی:من  

همسایه دختره نه:ارسام  

کرد غلط همسایه دختره:من  

میگم بهش باووش:ارسام  

ارسام:من  

بخوری بیارم چیزی یه برم برات بخواب باوو خب خیله:ارسام  

پایین رف ارسام  

بود نشسته بااخم کنارشون مهرتاهم بهم بودن زده زل ارسان و مهراس  

ببینم بدین بوس یه:من  

بهت بابامیده ازاوناکه:مهراس  

چیی:گردشد چشمام چییی  

میده بابا بوساکه ازاون دوفت:ارسان  

بخندی تونم بوست اونجوری دونه یه بیامامان:مهرتا  

.....بستین ازپشت و ارسام منو دست هستین کی شماهادیه:من   

 



 ترنم

هات بچه این درآوردن پدرمو آتردین بمیری الهی ای روحت تو ای  

پایین بیا مبل رو از آیلین:من  

- دختررر زمین میخوری ندو شایلین  

گلم دخترای سالم خانومم سالم:  آتردین  

بابایی دالم:شایلین و آیلین  

کن وا و اخمت خانونی خو: آتردین  

آوردن در منو پدر بچت دوتا این کن وا و اخمت و درد:من  

کرد بغلم اومد آتردین  

فقط؟ دیگه منن های بچه: گفت  

نیومد خونه بود شیفت دیشب بود شده تنگ براش دلم سینش رو گذاشتم سرمو  

درآوردن پدرمو نبودی تو ولی هستن منم های بچه نچ:من  

هستم ها بچه مراقب من کن استراحت برو میخوای شده خسته که بشم خانومم فدای آخ: آتردین  

بخوابم نیومد دلم میبارید روش و سر از خستگی  

میکنم گرم سرشونو میکنم بازی باهاشون من کن استراحت برو تو آتردین نه:من  

اتاق داخل رفت و زد گونم روی ای بوسه  

بخوابن دادن رضایت باالخره کردن وورجه ورجه کلی بعد  

نشه بیدار خواب از تا اتاق داخل رفتم کردم باز آروم درو  

بود خوابیده بود چشماش رو ساعدش که حالی در تخت رو  

بغلش تو کشیدم پشت از یهو که کشیدم دراز تخت رو منم  

گردنم تو کرد فرو سرشو  

آتردین نبود خواب مگه:من  

ونفهمم بیای تو میشه مگه:آتردین  



بود شده حلقه شکمم دور که دستش به زدم آروم خنده یا  

زمین افتادن مهرسا و آرسام بارونی روز اون شد خوب چه میگم ترنم: آتردین  

شدم آشنا باهات که شد خوب چقدر: من  

شدم عاشقت شد خوب چقدر:آتردین  

من مال شدی شد خوب چقدر:من  

کردم ازدواج باهات چقدرخوب: آتردین  

زندگیم مرد شدی تو شد خوب چقدر:من  

داد فشارم خودش به و زد گردنم روی ای بوسه  

خیلی عاشقتم خیلی ترنمم: آتردین  

عاشقتم منم:من  

رفتم خواب به عشقم بغل تو و بستم و چشام  

 

 راوی

بودن دعوت ترنم خونه ناهارهمه  

نشستن وطاها عسل کنار و نفرامدن همتابردیااخرین  

مطوره چطوره نیت نی طرالن:رها  

دوقلوهاچطورن دیه خوبه هی:کرد شکمش به نگاهی طرالن  

نکن دلموتازه باباداغ ای:رها  

کنیم بازی بیاین:بردیا  

شدید پایتم:ارسام  

وحقیقت جرات:مهرسا  

همینه ایول:رها  

واتردین ترنم به افتاد که روچرخوند بطری طاها نشستن کنارهم همه  



یاحقیقت جرات:ترنم  

جرات:کرد امیزی شیطنت خنده اتردین  

دارم پیشنهادی من:پارسا  

چی:رهام  

بگین باهم دفعه یه  کنین هاروجمع جرات تمام:پارسا  

نمیگم االن پس موافقم اره:ترنم  

خودشون افتادبه سامیاراتردین ارسام شانس از پیداکردکه ادامه چرخش این  

شدن جمع ای گوشه رهاومهرساوترنم  

گرفتیم تصمیم خب:رها  

چی: اتردین  

میرقصه یکیتون میزنه روقابلمه یکیتون میخونه یکیتون توکوچه میرید:مهرسا  

شد پسراگرد های چشم  

عمراااا:ارسام  

؟ جان:مهرسا  

رفتن کوچه سمت به همه کردن پوفی هرسه  

:بزنن دست هم بقیه برقصه اتردینم هابزنه روقابلمه سامیار بخونه ارسام شد قراربراین    

وای وای ببر من از خبر این های های سر به کاکل کفتر  

وای وای ببر من از خبر این های های سر به کاکل کفتر  

من راشم به چشم برگرده بگو آزارم نکن یارم به بگو  

من خاشم خاطر من راشم به چشم من خاشم خاطر  

بود دل از همه بود دل از همه بود دل از همه میگفتم چی هر برات من  

بود باطل همه بود باطل همه بود باطل همه میگفتی چی هر برام تو  

وای وای ببر من از خبر این های های سر به کاکل کفتر  



وای وای ببر من از خبر این های های سر به کاکل کفتر  

من راشم به چشم برگرده بگو دارم دوسش که یارم به بگو  

من خاشم خاطر من راشم به چشم من خاشم خاطر  

بود دل از همه بود دل از همه بود دل از همه میگفتم چی هر برات من  

بود باطل همه بود باطل همه بود باطل همه میگفتی چی هر برام تو  

................................................... 

 ببین

 

..........است معامله یک زندگی   

میدهیم چیزی و میگیریم چیزی  

........ندهیم دست از و بیاوریم دست به چیزی بخواهیم تنها که است خودخواهانه   

است آتش از ای گلوله مانند عشق که باشد یادمان باید  

باشیم هایمان دست سوختن مواظب باید  

نبیند آزار و نسوزد دستمان تا کنیم دست به دست را آن گاهی باشیم مواظب باید  

.......یشکندم حساس دل یک صورتی نازک چینی مثل و میافتد پایین دستمان از باشیم نداشته طاقت اگر   

 

 

:قلم به   

Hannaneh.g & Mahshid.t 

:پایان  
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