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 ( ساحل)

 هااا  شد  رید سما یهو_

 داا  اومدم بزن زر کم  ساحل_سما

 کشه ینم  قهیدق ۵ حمومم  من یگیم  بعدم ها  یحموم تو  ساعته  سه سما_

 ی زنیم غر ریپ  یزنا  مث فقط  اه  اه _ سما

 کنم یم خوب_

 ی خوریم گوه_سما

  نکهی ا  سما گند  ی ها اخالق  از ی کی بودم  کالفه  دستش  از رونیب  اومد  حموم از  سما ساعتها  از  بعد 

   زنهیم ی لیس  هی  هم زدن حرف وسط

 

  کمد  طرف برم  دخترا مرحله نیترسخت  به دمیرس کردم حیمل شیآرا هی  شستم زیتم رو صورتم رفتم

 بزنم؟  ی پیت  چه امروز نم یبب

 

 ( سما)

  ساحل بهت  لعنت رونیب  اومدم  کندم دل زمی عز حمام  از خانم  ساحل  یغرغرا از ساعت  کی از  بعد 

 وال  دستمون رو یبمون  یبترش شال یا

   شو آماده  برو کن ول رو نینفر سما  حال  خب_وجدان

   عشقم ی بود کجا  جونم  وجدان عه_ 

 اکبر   هللا...... دختره زهرمار_ یوج

   باوشه_ 

 بکشه  رو پسرا  خواد یم  یپی ت چه  اوه  اوه کرده چه  خانم اولل  رونیب  اومدم دم یچی پ خودم  دور رو حوله

  ،یمشک اسلش شلوار ، یمشک باز جلو ری حر مانتو  ، یمشک شال. ی مشک پا  تا سر که بزرگ  خانم  

 بود  کرده هم  حیمل ش یآرا  هی ، یمشک اسپرت  ساعت

  طرح  روش که پسرانه   راهنیپ ه ی با دمیپوش ی مشک اسلش   شد  سیسرو همه زنم یم پیت  ه ی خودم الن 

  هم یلت دستبند  ه ی بود  باز جلوش  که روش از  ریحر جنس  هیرو هی  شلوارم  تو کردم و  بود اسکلت 

 کردم  ش یآرا کم ی و  دمیپوش



 

 ( ساحل)

 حال  یسو  به  شیپ  میشد  سما ۲۰۷ سوار نگ یپارک طرف  میرفت 

 [ نا  وهانی~کردم گمت  کجا] آهنگ  سما راه  یتو

   هوام و  حال  یتو زد  خانم سما  که حس  تو بودم  رفته  گذاشته رو

 هوااا  رفت《آخم》که بازوم  به زد  مشت هی

   میخورد  مید یخر فالوده هی  و م یشد اده یپ  نیماش از

 مخوام  من میبخور  یبستن  میبر سما_

 م یبر بزن_ سما 

 م یدیخر  یفیق  یبست دوتا  و میرفت

 

 ( سما)

  دم یمال و یبستن  تو کردم انگشتمو رونیب  میاومد مغازه از  مید یخر من حساب به  را ها  یبستن  که یوقت 

  یخال جا  شت یف که  کرد پرت طرفم  به شوی بستن  و کرد نگاه  یعصب ساحل که بزرگ  ننه  ی شانیپ رو

  رد زده زل روبروش به  مات که  دمید  ساحلو  و دمیخند   و کردم باز  یآب  اسب نیع دهنمو  و دادم

 دم یرس  و گرفتم نگاشون

  مث  بلند قد  و یورزشکار اندام   و یمشک  شرتی ت با  ی مشک کتان شلوار  یپسر چه  اوه  اوه  پسره  به 

 ژووووننننن  لیگور

 

  یچشا  ،  بال  سر  یقلم دماغ  ، سوخته  ی ا قهوه  یموها ، یگندم پوست  ، یگوشت ی ا قلوه  مردونه ی لبا

   سبز متوسط

 اومد  سمتمون به  سرعت به  پسره  آقااا،  هیجنتلمن چه اووو

    شد؟  تموم تونیدزن ید_ پسره

 بعد  کنم نگاه کفشاتم قه ید  هی نه_

 دارم؟  ی شوخ شما  با من مگه خانم _پسره

 ): دارم من یول_

 : \ _ پسره

 ):  بود  شده شرک  خر نیع کردم ساحل به  نگاه هی

 سمتمون  به  اومد  نور سرعت به  اومد که  خودش به   



 محترم  ظاهر  به ی آقا  نیداشت یامر_ساحل

 ¿ یامر چه  یگی م ید یکش گند  به  لباسمو ی زد یامر چه  خانم_ پسره

 م یدیم  خسارتشو بحرف،  درس من یآج با یییهو_ 

 : / کنم کار یچ  آدم  همه نیا نیب  من الن خانم_ پسره

 انگار یطلبکار هنوزم ی بد ی خال  جا  یخواست ی م چه  ما به _  ساحل

 ی دونستیم ییپررو ی لیخ  طلبکارم،  آره_ پسره

 یکن  یم  زر زر یچ  یدار بدون  خودتو  حد یی هو_  ساحل

 ی ندار پاتو و دست  اری اخت شما  دونمیم  خوبم_پسره

  نیا  دمیفهم  که یزیچ  تنها قلبم رو گذاشتم  دستمو و گرف قلبم  هوی که  کرد حمله  پسره  سمت به  ساحل

 زد  صدا اسممو غ یج با  ساحل که بود

 

 ( ساحل)

 

 طرفش  برگشتم  گه ینم ی چیه سما  دمید  که کردم ی م بحث  یعلف ابووی نیا  با داشتم هنوز 

 سمااااا  خدااااا  اااای_

 بوددد  افتاده  نیزم یتو هوش یب سما

   گرفته  قلبش بازم دونستم یم

   داره خطر  کمی  براش  گفته دکتر

   نه یسنگ خب  ی ول نبود اد یز وزنش سمتش دمی دو و اومد  خودم به  تازه

 خب  کن کمک ا یب ما  به  یزد زل چرا  یعلف ابو ی یهو_ 

  داشتم بود  جوون پسر  هی دکتر اتاق بردنش دکترا  مارستانیب م یبرد رو سما  و آورد رو نیماش  پسره

   فقط کردمیم هیگر

  دوسش همه  از شتری ب که  یکس تنها   و داشت ی قلب یناراحت سما  چون فته ین  یاتفاق   خواستم ی م خدا از 

 بود  داشتم 

 بود   ابوی  نیا کردم  نگاه  نشست کنارم یکی  کردم احساس 

 نی اومد  خوش د یبر د یتون ی م حال  د یکرد کمک که یمرس_ 

 رفت بزنه  یحرف  نکهی ا بدون 

 ها  داره ییرو عجب ه یبشر چه  خدا  ی ا 



 شد   باز اتاق  در

 نمش یبب  تونمی م چطوره؟ حالش دکتر_ 

 د ییبفرما بله ، خوبن_

 اتاق  رفتم و  کردم کوچولو تشکر هی

 

 ( سما)

 کنهیم عرعر و  کنهیم  نگاه داره صورتش رو ختهیر ششی آرا که   دم ید جن  هی  کردم باز  چشامو 

 ! ؟یکنیم عر عر چرا  خل کص  یه_ 

 ببند   سما_  ساحل 

 ندادم  گوش که کرد  اشاره  کنارم به  ابروش  با 

 ی آج  یکن ی م هیگر چرا  تیفدا  به  غالم ی اله_ 

   ببند و  گاراژ در سما_ 

 کرد اشاره   کنارم به  ابروش با  بازم

 یی ای م ابرو چشم   یه چرا  چته_ 

 نداره  یروح تعادل  نیا دکتر  یآقا  د یببخش_ ساحل

 

 شد  باز صدریغارعل نیع دهنم  دمید  که یزیچ  با ماشاهلل اوووو برگشتم،  

 خوشگل   تیفدا به  ساحل 

  یلبها سربال،  دماغ  بود،  توش ی عسل یها رگه که  یآب  یچشا بور،  یابروها و بور  یموها با  پسر  هی 

 بلند  یلی خ  قد و یورزشکار خوشگل،اندام شیر ته  هی  بعالوه خوشگل،  برجسته

   اومدم  خودم  به ساحل  شگونی ن با   

 مردمو پسر یخورد  چته_ساحل

 یفضول مگه  چه  تو به_

      فضولم آره_ساحل

 لیاردب  بردن و فضول یدونیم پس_ 

 د ی کن شون مرخص  دی تونیم_ یدک

 داد  ادامه ساحل به رو 

   بهتره  من از  شییروح  نیا خانم _ یدک



 . رفت و زد پوزخند هی  طرفم برگشت  آوردم در  اداشو که کرد بهمون  پشتشو

 

 ( ساحل)

 کردم یم نگاشون  باز  شین  با  داشتم زد  پوزخند دکترها نیا  بود ی آدم عجب 

 ی خندی م یچ  به ی دار هار هار هار_ سما

 ها  ها ها  گهید  تو به_

   هاهاها و درد_ سما

     _) : 

   ییپررو  یلی خ ی دونستیم_سما

   گید م یبر پاشو ، اوهوم_

  یتو خودمون نیماش  و م یاومد ابو ی اون ن یماش با  اومد ادم ی تازه  م یرفتیم م یداشت کردم کمک سما  به

   م یگرفتیم  آژانس  دیبا  مونده پارک 

 گفت  سما که  رفتمیم  داشتم گرفتم  آژانس  و رفتم 

 دختر  هم  پسر هم  نگاه رو راننده ساحل ژوون_ سما

   گرفت خندم  سما  حرف از

 وال  آرع _

       خنده ریز م یزد ییدوتا

                                ☆☆☆☆      

 م یباش داشته  بد سابقه نزار دانشگاه  اول روز امروز گهی د  پاشو  سما سما_

 ام یم من برو  تو_ سما

 پاشو نزن زر_

 خوابه  خانم  دم ید  اومدم شستم  صورتمو و رفتم

 کرد  پرت طرفم  به رو بالش  و  زد  غیج ه ی که صورتش رو ختم یر و  کردم آب  پر دستمو

 کمد  تو  کردم سرمو و آوردم در  براش زبون هی

 

  یمشک اسپرت کفش و یمشک باشلوار اه یس مغنه هی  با  بسته جلو بلند   نسبتا  یمشک مانتو  ه ی گشتن از بعد

   کردم دستم  تو  هم رو بود  دهی خر برام  سما  که یتور دستبند  ه ی با

   نهیآ  طرف رفتم



   شن فدا بکشن  صف برام ی کی ی کی پسرا   ماشاهلل

 خوشکلم   چقد من یا

 ی خشوکل ی لیخ  نکه  نکن فیتعر  خودت از  یلی خ_ وجدان

 چمه   من مگه یوج عه_ 

   سین  چت_ یوج

   دمیرس  کارم به  بعد انداختم   جونم  وجدان برا  ی چشم هی

  فر یها  مژه ، دار موج بلند ی مشک یمو با   یمشک درشت  یچشا  د، یسف نسبتا پوست ، گرد صورت

 ده، یکش  و با یز اندام  با،یز یها لپ  ، قرمز ی گوشت یها لب  ،  دخترانه یابروها ،  کیکوچ ی نیب  ، بلند 

   بود  کوچولو سما ی ول بود  بلند قدم

 

 بودم   خوشکل ی لیخ  خالصه  هاا یمادرزاد

 سما  هم من هم

 

 ( سما)

  ی مشک کوتاه  عه مانتو هی  بود،  اسلش  یبگ شهینم  داشت کش کم ی نش ییپا  که  یمشک شلوار  و شدم بلند 

 بود   یمشک بندش  که یساعت و  یمشک مقنعه  ی مشک اسپرت ی ها کفش با  بسته جلو

 بودم  میمادر خانواده  ه یشب  کردم خودم به  نگاه   هی نه یآ  یجلو رفتم 

  ی چشا  دخترونه، یها ابرو ، ی جنازه  گفتیم ساحل که یی جا  بود د یسف  پوستم بود گرد صورتم 

  دماغم نه،  من مال ی ول فر ساحل یها موژه هست، رنگ  همه هیچ  ستی ن معلوم  رنگش که  متوسط

 دیکشی م دماغمو شه یهم داداشم که کوچولو و بود سربال 

  همه بودم  بور کال بود بور  هامم مو بود کمرنگ یصورت رنگ  که یشتر لب  گفتی م ساحل که لبام  

 بود  زرد موهاش جام

 ***** 

  خوشگل  زشت، ی دخترا و زشت،خوشگل یپسرا بودن آدم  مدل همه. میشد  دانشگاه  محوطه  وارد 

 پرافاده 

 خانوما یه_آقاعه  زد صدام پشت  از  یکی  که م یرفت ی م میداشت 

 بلهههه _  باهم  ساحل و من

 بود  حراست مال ی عماد یآقا  خوندم کارتش از  که ی آقا 

 عمتون یعروس نیاومد خانما   مگه_ آقاعه 



 ن یدعوت شمام  اتفاقا  بله_ 

 ن یریبگ اد ی دوستتون از_  من به رو کرد ساحل به  اشاره یعماد 

 رونه یب  موهاش طرف اون بره  هینجوری ا شما  جلو الن  یندار شماخبر یمارمولک هی نیا  اقا   آخه_ 

 کرد بهم  یچپک نگا  ه ی ساحل

  شتری ب کم ی بودن  ستادهیا  هم کنار پسر هیو دکتر  یآقا  بله دمی د که سرم  پشت میبرگشت  شخص  یصدا  با 

   م یاوردین خودمون ی رو به ی ول ، م یکرد کپ ( پارکه  تو پسره  همون نیا خدا   اوه)  کردم توجه

 خورده  باباشو  ارث انگار  کرد یم نگاه بدبخت   پسره اون  به  یجور ساحل یسوت  بازم خدا   یوا 

 برن بزار د یجاو  آقا_ یدک

 د یکن  تیرعا ی ول خانما د ییبفرما_ یعماد

  ساعت به  نگاه   هی خنده   ریز میزد و آوردم  در اداشو  همزمان ساحل و من که  میشد رد کنارشون از 

 شد   رید ساحل ی وا یوا  یوا کردم

 

   کرد باز  پاش  با و  کالس در  و نییپا  انداخت سرشو گاو  نیا ساحل  م یکرد دایپ کالسمونو  دو  با 

 دکتر  به به  م یشد واردکالس

 گذشته  کالس  وقت از  دیکن  ینم  فکر ها خانم _ یدک

 بدم  حیتوض شما  به  نمیب  ینم ی لیدل  من تازه  می بود افتاده   چاقالو آدم به  رهیگ ما  یول دیببخش_ 

 خانم  منم تون استاد_ یدک

 اوردم ین  کم ی ول کردم کپ 

 خوشوقتم عه_

 نکردم   نگاه بهش  یول دیرسی م نش یس  به  قدم زور به  سادیوا  سرم بال  اومد  یدک  

 ؟ ییکوچولو انقد   چرا  تو_  یدک

  لب  صورت به داره  دم ید کردم دنبال  نگاهشو رد دادم  فشار  ساحلو دست  ومد یم بدم  هم کلمه نیا از

 کنه یم دعوا  پسره اون  با  یخان

 ستن ی ن کول هر شما  مث که همه_ 

 خرد  جا  وضوح به

 بله _ یدک

 یه_

 حرفم  وسط دیپر  ساحل 

   مینی بش  میسما،بر بسته_ ساحل



   دارم  کار دوستتون با  من یول د ینی بش شما  خانم _ یدک

   رمینم یی جا  دوستم بدون من_  ساحل

   نبود  جا یه چون نشست  پسره اون  شیپ  قای دق رفت و شد  ساکت  ساحل که زد داد  یدک

 هرکولم من که  کوچولو ی گفت ی چ_  یدک

   من من با

 بله   نباشه، پنهون  هم شما از ست ین پنهون خدا  از  خب_ 

   انداخت بهم یعصب و ناک   وحشت نگاه   هی یدک

   نشه  تکرار گ ید جات سره نیبش  برو_ یدک

   نشستم  لوس دختر ه ی کنار رفتم

 

 ( ساحل)

 ی ک کنار افتادم   خدا او 

 ابو ی  نیا کناره  درست جام  سر  نشستم 

 (: یییآخ ؟یرینم  یجا  پَت بدون_ ابوی

 !! هان چه؟  تو به_

 سوخت  برات  دلم  یییآخ(:  دهینم  سگم محل تو  به  جونت  پَت کنم  فک ی ول_ ابوی

   به  من ضمن در ومدهین  تو به  شیخور گوه_

 نزدم  حرفمو ادامه   استاد ی صدا با

 خبره  چه  پشت  اون_ استاد

   دیفرمودی م استاد  یچیه_ابوی

  سرمو سرد خون من کرد نگام  یعصب که آوردم  در اداشو و کردم کج دهنمو  مسخره حالت با

 برگردوندم

 

 ( سما)

 

  ترمتون  نیا استاد  هستم  ی نیام استاد  من خب  اومدم معارفه  یبرا  فقط امروز  خب_ استاد

 گفت  و شد  بلند   بود نشسته  کنارم که دختره

 ه؟ یچ کتونیکوچ اسم  استاد _ دختره



  خودمو استاد  نگاه با که میآورد در زدن  عوق یادا  زمان هم  ساحل و  من دختره حرف نیا  با هوی

 بوقق  بوققققق ..............   کثافط دی خندی م زیر ساحل یول شدم  خفه  و  کردم سیخ

 هستم  ی نیام  نیحام_ استاد

   قشنگه  خودتون مث اسمتون استاد  یوا_  دختره

 استاددد _ 

 م ی مارمولک چه  من دونستیم چون  دیفهم بعد  کرد تعجب  اول  ساحل که  گفتم لوس  لحن ه ی با

   دییبفرما_ استاد

 کنم  عوض  جامو شهیم_

 ر یخ_ استاد

 خب  باوشه_

   دیکن یمعرف خودتونو  خب_ استاد

   پسره  اون و ساحل  به  م یدیرس کردن یمعرف خودشونو یکی  یکی همه

   ساله ۲۳ هستم راد آراد _ پسره

 ساله  ۱۹ هستم زاده خاور  یدایپارم_ ساحل

 د یدار نگه کالسو احترام لطفا  خانم _ استاد

 ساله  ۱۹ هستم بزرگمهر ساحل حتما، بله _ ساحل

   بودم آخر من یه بود  یآخر به  نفر  هی بود  کنارم که دختره

 ساله  ۲۰ یباقر  الناز_ دختره

 ساله  ۷۸ ی تیپ  سرنده  نجانبیا  خدا  بنام _ 

 لطفا  کالس  احترام   دوم بار  خانم_  استاد 

 هس  ساله ۱۹ بزرگمهر  سما من اسم  زمیعز کالس  اوه_ 

   د؟یخواهر  شما_ استاد

   میعمو دختر ، ریخ_

 آها_ استاد

 بله _

 شده  قرمز لبو نیع دم ید کردم ساحل به  نگاه هی

 د ینباش خسته _ استاد

 سمتش  شدن ور حمله   همه دخترا



 دنبالم  افتاد و  کرد نگاه ایآمازون  نیع که زدم بهش  یگردن پسر ه ی ساحل  سر بال  رفتم

 بود   دهیپوش  قرمز مانتو و بود نرگس  اسمش که دخترا   از ی کی پشت  کالس  یجلو رفتم  بدو بدو

 ؛ (بزنه  منو خواد ی م یوحش گاوه او نرگس_ من

   دادم  یخال جا هوی طرفم  دی دو ساحل  که پشتش سادم یوا

   دنیم ی جاخال بعد رنیگ یم قرمز پارچه  گاو یجلو که  میبود  مستندا نیا نیع

   م یدیکش یباز مسخره  از  دست  استاد ی صدا با

  نیا یب دنبالم  ی مومن خانم شما و بزرگمهر ی ها خانم _ استاد

   بودن نشسته همه که  میشد دفتر وارد  دفتر طرف  به م یرفت دنبالش 

 ): ن؟یداد  آب  به  گل دست  ها شما  باز_   یصالح

   دنبالم  بود  افتاده ی وحش گاو  نیع(  کردم  اشاره  ساحل  به)  نیا  استاد  بله_ 

   دی خند  بلند ی صدا با  یصالح

  چسب  من شلوار پشت  خانم   سما  نیا  نهیهم شه یهم اخالقشون نا یا  کن ول نارویا  جان نیحام _ یصالح

 کردن رو رو ریز رو دانشگاه تا دو  نیا کال  نگفتم  یزیچ  شناختمشیم چون  یول بود چسبونده 

 

 ٪ ۸۵ رمیبگ  م یتصم خودم  بزار د یحم عمو_  نیحام

 : /کنه؟ یم  نام  ثبت  فرهنگ یب و  انظباط ی ب ی ها دانشجو نیا ی ک منه ماله  شده  خراب  نیا

 

  با  از  دم که  ییشما  خواهشا بشه نیتوه تمیشخص  به زارمینم ی ول جاشه سره احترامتون  استاد یهو_ 

   د ینگ حرفو  نیا د یزنیم یفرهنگ

 شووو  خفه بزرگمهر_ نیحام

 |:  بره  نرگس د یبزار حداقل میکرد ینظم  ی ب سما  و من زدنه  حرف طرز چه  نیا  استاد_ ساحل

 د ییبفرما ی مومن خانم_  استاد 

  د یکن اخراج منو فقط یول هس دانشگاه دراز جاده باز  راه د ییبفرما  دیکن  اخراج  دیخوایم اگه  استاد_ 

   گذاشتم  ساحل سر  به سر من چون

 م یشی م دوتامون میبش  اخراج  ر،ینخ _ ساحل

   ببند   رو شده  صاحاب ی ب دره  شهیم  اگه ساحل_

 نگف   یچی ه و کرد بهم  یچپک نگاه  ه ی ساحل

 نشه   تکرار ی ول کنمیم ی پوش چشم  رو دفعه  نیا_ استاد



   میکردی م خراب سرتون رو رو دانشگاه وگرنه دی کن ی پوش چشم بود  فتونیوظ_  من

   میرفت در  سمت به  و گرفتم  ساحلو دست

 

 ( ساحل)

  

    

  منو همزمان بود وسطمون نرگس شمون،ی پ  اومد نرگس رون،یب  دادم نفس هی رونیب  میاومد  دفتر از

 خورد  جا نرگس  که خنده   ریز میزد سما

 طرفمون   برگشتند دانشگاه  کل که  بود اد یز آنقدر خندمون  یصدا 

  چپ و چشامون و رونیب  میداد آخر  تا را هامون زبان همزمان و  مشونینگذاشت  بینصی ب  هم سما من 

   دندیخند  همه اکثرا که میکرد

   زدن صدامون پشت از  نفر دو  که میرفت یم می داشت

   دانشگاه یپسرا  نیتر  نچسب و نیتر ز یه بودن فرهاد و انیشا  نیا  اه اه اه

   زنهیم  حرف ناز  با ی لیخ  آخه  رمیگیم  اشتباه  دختر  با رو انیشا  نیا  وقتا یبعض من

   سلف م یبر کنم  خواهش شهیم بزرگمهر ی ها خانم_ انیشا

 نهههه _  م یگفت زمان هم  سما منو

 شناختنی م مارو یها یطونی ش همه اکثرا   و میبود  هماهنگ ی لیخ  هم با سما  منو کال

 ): ؟ باشم  داشته  رو شمارتون شهی م خانم سما_ فرهاد

   شهی نم متاسفانه  نه_سما

 اجازه   با_   م یگفت هم  با  سما منو

   م یرفت و میبرگردوند رو رومون

 م ..د ..کر..حال...سما...   ی......وا_

 ی نترک  یخندیم انقد  هر هر_سما

   رس..ت.. ن بابا نه_

   میرفت  سلف  طرف به  هم با

 لمصبت شکم  اون تو  یکنیم ی چ سما_ 

   قهوه و کیک_سما

 ینترک_



  نزن زر_

   نجاس ی ا نکه یا  اه  دم یخر قهوه دوتا  و رفتم

 می باش  هم با میا یب  نیبگ نییکجا سلف نیاومد  که شما :  انیشا

 برس  خودت  کار به  شمام نکرده، لزم_

 م؟؟ یش  دوست با  شه یم ساحل ،  ؟یزنیم چرا _ انیشا

 گفتم  یبلند نسبتا  ی صدا با

 هااا؟  ی کرد فکر خودت درمورد ی چ ابو ی کهیمرت_

 کن گم گورتو زود ی گیم ی دار ی چ ی دونیم یچیه

 طرفش  برگشتم  برم  افتادم راه

 کنه  صدام  کیکوچ اسم   به بدم  اجازه   یکس به  ادینم ادمی درضمن_ 

   بودم  نکرده  نگا  استاد به  هنو اومده  استاد   یوا  میخورد هامونو  کیک و قهوه  سما  با رفتم

 گفتم  

   میداشت مشکل آموزاتون دانش  از ی کی با  د یببخش استاد  سالم_

   نیبش برو نداره  اشکال_ استاد

 ه یک پس  سین  یموسو  استاد نکه یا  واا

  آراد  به  دنیخند  ا یلی خ که  گفتم مسخره لحن با آخراشو.  کووو من استاد  په ی ستین  استاد   که تو عه_ 

  ،  طونیش  ، سرد  ، مغرور) ذاشتینم غرورش خب  یول بخنده  خواست یم  ییجورا  هی اونم   کردم نگاه

 ( ، خوشکل  ، (: باشه  طونیش  ذاشتینم غرورش خب  یول

 ): هستم ساله ۲۸ فر انیک روانیس  من ، هستم  من جاش  به انینم  گهی د ی موسو استاد درسته  بله _ پسره

   کردن یمعرف خودشونو همه یکی  یکی

  باز  مشوین  که کرد بهم  نگا هی نیزم خورد  که گرفتم  آراد  واس یی پا  ریز هی که رونیب  میرفت یم می داشت

 رونیب م یرفت در از  سما  با و کردم

                           ☆  ☆ ☆ ☆ 

 بعد   ماه کی

 

 دانشگاه  م یبر بشم  آماده  رفتم

   ومدیم  بهم  یلیخ  زدم ی کالباس پ یت هی

   دهیپوش  لباس   تر دهیپوش کم ی من اصرار  به امروز سمام



   یمشک شلوار  و مقنه با بلند  نسبتا ی مشک مانتو هی

 

 ( سما)

  اوو اوو.......... و طونیش یشوخ روزش هر و  میبود  دانشگاه هرروز و گذشتنیم نجوریهم روزا 

 گه ید ی زایچ  یلی خ ی لیخ

 چرا  دونم ینم داشتم  یخاص  حس هی امروز  دانشگاه میبر  میشد  آماده ساحل با

 دم یپوش  دهیپوش  لباس  ساحل  اصرار به امرزو

   م یکرد حرکت دانشگا  طرف به  ساحل ۲۰۶ با

   داشتم کنفرانس امروز و م یداشت کالس  غلق بد  استاد نیا  با بازم پوفف

 گفت  ابیغ و حضور و یپرس احوال از  بعد و  شد وارد  استاد  و مینشست  کالس تو میرفت

 زد  داد  مسخره ی صدا با  ساحل  دفعه  هی  شدم  بلند ی داشت کنفرانس بزرگمهر  خب_ نیحام

   شهیم  برنده  سما فشفشه  تانک  توپ_ ساحل

   هوا رو رفت کالس کل

 ( یآمازون مغرور،سرد،جذاب، ) متهی غن نمی ا نم یبب رو آقا خنده تک  یحت م یتونست بالخره اوه  اوه

 ساکتتتتت _ نیحام

   شدم  سگ  یعل ریام  ی  نکره ی صدا با  که رفتمیم انسان بدن  یاناتوم طرف به  داشتم  میشد  ساکت همه

 چن؟  یشب بدنو جوووون_ یرعلیام

 کرد  نگاش  برگشت ی جوری استاد  حرفش نیا  با

   ندم  جرت  اندام نیا  با  باشه حواست  اول _ 

 ننته  دست روز ی متایق  سوما ستم ین  اونا از من دوما

   لمشه حس گفتم  لمسه حس  بگم نکهیا  یجا به حیتوض  یکم از  بعد و  رفتم بهش  توجه بدون

 بود  گرفته  ام  خنده خودمم  هوا رو رف کالس که

 خوردی م ساحلو چشاش  با  داشت   که انداختم آراد  به  نگا  هی

  تنها   دمینفهم یچ یه گید  و رفت یاهیس  چشام هو ی که نم یبش برم خواستم یم کنفرانس  شدن تموم  از بعد

 بود  بو  خوش و  گرم آغوش هی  دمیفهم  که یزیچ

 

 ( ساحل)

 



 کردم،  کپ دمی د که ی زیچ با  برگشتم  افتاد یکی  کردم احساس   که زدمیم  حرف دایش با  داشتم  هنوز

 اومد  خودم  به زود

 سمااااا _ 

 گفتمی م ه یگر با  بود نیحام  بغل ی تو که  طرفش دمیدو

   گه ید پاشو  پاشو  ی آج  سما سما_

 بود  خی دستاش  چون  شدمی م نگران کم  کم داشتم 

 ام یب  اتاق  ببرش پاشو _ نیحام

 ببرمش  ییتنها بتونم  که  ستمین هرکول تو مث  من ابوی یهو_

 اومد  خودش  به  زود یول کرد تعجب اول

 باشه _ 

   نبود  ادیز وزنمون باشگاه م یرفتیم  سما منو چون

 گفتن کالس سمج یپسرا که رونی ب بره  در از  خواست و کرد بلند  بغلش تو رو سما  نیحام

 ک یرمانت چه واوووو_

 زدم  داد  و طرفشون  برگشتم یجور

 خفهههههه_

 ~°شدن° خفه واقعا که

   مونیم زد لبخند  هی  فقط  یول بگه  یزیچ  ه ی بخواد اونم  د یشا  کا کردم نگا  نیحام  به

   نیحام کار اتاق  مشیبرد

   نهیهم  واس داشته  استرس  فقط ستی ن ی زیچ_ نیحام

 نباش  نگران

   کنم  تشکر  چطور دونم ینم ممنون_ 

   امیب  رویب برم من

 رونیب  اومدم  اتاق از

 

 ( سما)

 زده زل بهم و ساده یوا  سرم بال   که دم ید نیحام کردم باز  که چشامو

 کنه ینم  درد ت یجا ؟ یخوب_ نیحام



 ومد یم رونیب چاه  از  که ی صدا با

 ممنون  بله،_

 ؛ )ادینم بهت  اصال  بودن آروم_ نیحام

 زدم  لبخند  هی

 کالس  سر م یبر خوبم  من رهیم  داره کالس  وقت استاد _

 کنم  کمکت ا یب  باشه،_نیحام

  مشکوک  داره یچ نیع دم ید  کردم  ساحل  به نگاه    ه ی برم راه کردی م کمک و  بود گرفته بازوم ریز

   دمینفهم که گف لب   ریز زیچ ه ی کردم بهش  ی کج دهن خندهیم و  کنهی م نگا

 برمش یم من نینکش  زحمت  شما  استاد_ ساحل

   ن؟یشد  بتمن الن نیببر ییتنها  نیتونی نم نیست ین هرکول من مث نیگفت  که  شما_ نیحام

   دیببخش  بله آهاا  آهااا   ها؟_ ساحل

  یرعلیام  شد تموم  کالس یوقت درس دادن حیتوض کرد شروع  کرد ول بازومو و  میشد کالس وارد

 اون مهمون نهار  همه که گفت

 نیبر  شما  امیب  کنم عوض  هامو لباس  برم  من ساحل_ 

 باش  خودت  مواظب باشه _ ساحل

 ی با  باش_

 ی با_ساحل

 

 (  ساحل)

   نبود لزم خوب من مال کنه عوض  هاشو لباس رف سما

   برگشتم و نکردم یتوجه  آراده دمید  برگشتم کردم حس  خودم  رو رو نفر ه ی نیسنگ ی ها نگاه

 یم یچ_ گارسون

   پ یت چه !! به  به):   درسته! بله  دنیرس گرفتم رو نگاهش  رد  موند مات  نقطه ه ی به  فقط نگفت شو  ادامه

  ک ی اه،یس  اسلش کی  بود د یسف  یها ماه  و ستاره روش که اه یس اسپرت   کفش ه ی.  خانم زده  کشت پسر

 رونیب طرفش  هی  بوده شلوارش   تو  طرفش کی  که بود  اسکلت  جلوش  اهیس رهنیپ

   کوتاه  و نازک  و  ریحر مانتو هی  با 

 تیل  و  میمال  شیآرا  با

   بود انداخته   کاله هی فقط  و بود ده ینپوش  که  شالم

 دختررو جووون_گارسون



 حرصم  هم گرفت خندم   هم حرفش نیا  با

 ی عصب یصدا با  نیحام

   باشه خودت  کار تو سرتون  محترم ظاهر  به  یآقا_نیحام

 شد؟  یرتیغ دانشجوش  واس نیا الن اوه  اوه

 

 ( سما)

  وال  خوردم باباشونو  ارث  انگار کردنی م نگام یجوری همه

   نیدیند  خوشگل چتونه_

 شد  کامل تو  دنید  با  اونم که بودم  دهیند  خر ادهیز برم دورو که خوشکل  وال _ ساحل

 ): گید منم  منظورت که خوشگلم   سگ، پدر کلتهیه خر_ 

   م یشد  خفه  نیحام ر یش مث  نعره با

 نیدار لیم یچ  شما  خانم_  گارسون

 ده یکوب_

 چشم  یرو به  حتما_  گارسون

   برداشت خورد زنگ  ساحل یگوش

   یچطور من شنگول سالم _ ساحل

 _......................... طرف

   حتما جونم خانم چشم _ ساحل

 _................... طرف

 ؟ یندار  یکار باشه نزن، حال _ساحل

 _........................ طرف

   برسون سالم   یبا  قربونت باش _ ساحل

 بود  یک_

  کرده دعوتمون ش یلیالتحص  فرق جشن واس بود ساناز_ ساحل

 باش  آها_

 : /؟یبپوش  تر  دهیپوش  لباس  ه ی ی تونستی نم_ یرعلیام

 ی کن دخالت  من پیت  تو نم یبی نم ی لیدل_



 ام یب  بشورم دستامو برم من_ 

  تو  کردم دستمو ،  بمی ج تو  کرد دستشو پسره  که شدم یم در  زیم هی  کنار از  ییدسشو سمت  رفتمیم داشتم 

 شماره  به  به بم یج

 طرفش  برگشتم

 ؟؟ یخورد یگه چه_

 گید  شمارمه خوشگلم _پسره

 ی خواست خودت  باش  گ،ید شمارته_

  رو ختم یر و برداشتم  و بود  زیم رو که خانواده  نوشابه  ستادم یا روبروش و برداشتم  قدم  طرفش به

   شد  یا  نوشابه جاش  همه که سرش

 سرش رو  ختمیر کردم پاره شمارشم  کردش هنگ افه یق مقابل در

 شد   خوب حال   به به_

 یعوض دختره _ پسره

 نگو   یکس به نگفتمواسمتو  تو  به من مگه_

 ی دیم پس  تاوانشو  باش  مطمئن_ پسره

 منتظرم  صبرانه  یب  دددم،یترس یوا_

 دم یخندی م باهاشون  خودمم ،  بال  رفت ها بچه  ی ا  خنده که جام  سره  نشستم  و شستم دستامو و رفتم

 

 ( ساحل)

 اد؟ یب  هم فر  انیک استاد  بزنم زنگ  هیچ نظرتون ها  بچه_ 

 ی دان خود _  سما

 ؟یآورد  کجا از ؟ یدار شمارشو  مگه_ آراد

 ؛ )دادع  خودش ،  گید  گمیم  دارم پ ن پ_

 آوردنش  حرص  از  بردم لذت  که کرد  نگام  یجور هی

   نیاومد بنده  کالس با و  رستوران نیا چون نزن  زنگ نظرم  به_ نیحام

   سرجام  نشستم و  گفتم 《باشه  》 هی

 سرم  به  زد ی طانی ش فکر ه ی آها

   شدم  بلند  جام  از بگم  یزیچ  نکه یا بدون

 کجا _ سما



   صندوق طرف رفتم ندادم جواب

 م یبزن آهنگ  نیبد من به  رو تارتونیگ  قهید  چن شهی م آقا دی ببخش_

   نیباش مواظب فقط  د، ییبفرما بله_  آقاعه

 یمرس_

   اومدم و  گرفتم آقاعه از

 کردم یم نگام   کنجکاوانه ها بچه

 سماااااا _ 

   یزنیم  داد چته زهرماررر_ سما

 بخونم   منم بزن تاریگ ه ی پاشو گلم یآج جون، سما_

 نکرده  لزم_ سما

 سما جون_

 بزن  خودت هاا،  ی داد ریگ ،  رمینخ_سما

   کدوم حال   بلعکس ای  بخونم منم  یبزن  تو خوام یم  آخه_ 

   میخون یم دوتامون  اصال_ سما

   م؟یبزن  تاریگ کدوم_

   دوتامون_  سما

 اومدم  گرفتم  گهید  تاریگ  هی رفتم  و گفتم ی  باشه

 ماهرم منم ن؟یبلد  زدن تاری گ شما مگه_ نیحام

 پ  ن پ_ سما

   م ینشست و میکرد زونیم رو تار یگ سما  با

 م؟؟ یبخون  و آهنگ کدوم_

   آروم آروم_ سما

 بود  یعال کارمون خوندن و زدن میکرد شروع   هم با

 

 محضه  آرامشه  صدات  من عشقه)       

 ارزه  ی م ایدن  همه به  من عشقه        

 حرفات  نهی شیم  دلم به من عشقه        



 چشمات  تو  العادست  فوق من عشقه      

 

 [ حس  با  و محکم  بعدشو  ی ول میخوند  آروم  نجایا  تا]

 

 عاشق  میشد بارون اومد  آروم آروم      

 نم   نم اومد  رونیب م یزد              

 موهامون  رو موهامون رو شبنم  نشست    

 م یشد بارون  اومد آروم  آروم           

 نم  نم اومد رونیب  میزد عاشق          

 موهامون رو موهامون رو شبنم نشست      

 

 [ میخوند  حس  با یول آروم بازم]

 

   بذار  دلت تو بده  جا  منو               

 نمونیب  بشه خوب  رابطه              

 بره  آسمونا   تا هامون خنده   صدا           

 خوشگلت  ناز  هیچشا  اون  واسه پاسبون منم   

                                   مشکله  تو  از کندن دل احساسمون خاصه    

 شونم   رو ادیم زده بارون               

 نداره قانون تو منو عشقه سرت  آروم       

 هم  از دور خرابو دلمون               

   کرد جادو منو تو عشقه  تره چشامون      

 زد بارون  ریز                     

 موندمو  وا دل نیا کرد داغون           

   آلودت  شدم  بد ,  آلودت شدم  بد  خانومم  

 

 [ م یخوند  احساس با  و بلند  بازم]



 

 احساسه   پر بارون مثه من اشکه       

 شناسه یم رو تو  هیدستا  من اشکه       

 ابرام  رو بال  اون  انگار  آرومم           

 خوام یم وار وونه ید رو تو  وونهید        

 م یشد بارون  اومد آروم  آروم         

 نم  نم  اومد رونیب  می زد عاشق        

 موهامون  رو موهامون رو شبنم نشست     

 م یشد بارون  اومد آروم  آروم         

 نم  نم  اومد رونیب م یزد عاشق        

 موهامون  رو موهامون رو شبنم  نشست    

   میشد بارون  اومد آروم  آروم         

 رونیب  میزد  عاشق               

 (موهامون              رو موهامون رو شبنم نشست   نم  نم اومد   

 

 تشکر و کردن قمونیتشو همه می بود ی عال میکرد تموم  خره بال  

 

 (  سما)

  تارارویگ برد  ،ساحل کردن قمونیتشو و زدن  دست  برامون همه ،  شد تموم زدنمون تاری گ نکهیا  از بعد

 اووووف خوردن،  غدا میکرد شروع  و اومد  داد  پس

 پوفف  شدنیم شروع  ترم  یامتحانا گه ید هفته

 

 ( ساحل)

 (هخهخخ خونهی نم س در خر  البته)  می خوندیم  درس( خر)  یچ  مث امتحانا  واسه  د یبا 

   سما  سما_ 

   چته هاا_سما

 لباس  ساناز  جشن واس  بعد میبخر درس کمک امتحانا  ی برا کم ی بازار میبر  پاشو  گمیم_ 

   شووو آماده برو س ین ی بد فکر_سما



 م یکرد ت یل  و حیمل شیآرا  هی رفتم

   بزنم  پسرونه پیت  ه ی خوامیم امروز

 بودم  شده  یعال ،یمشک کاله ه ی و ی هود هی  با  یسانت ۹۰ اسلش هی

   سما برا  ی کی من برا  یکی  میبود  دهیخر تا دو بود  سگ عکس  جلوش  که بود  یمشک میهود

   کردم دستم   یمشک ی تور دستبند هی  ستش  کفش ه ی با

   بودم  یعال اوه

   رونیب رفتم

 ییییییییییی وا

   نگا  رو یهماهنگ

   میبود  دهی پوش لباس   هم یکپ سما منو

    دیخر  یسو به  شی پ م یشد سوار سما ۲۰۷ طرف میرفت

 ه یعال《 لوده  مستر آهنگ  》گذاشت توپ  آهنگ ه ی سما

   م یشد  ادهی پ بازار  میدیرس

                           ☆☆☆☆   

   می نکرد دا یپ  یزیچ  یول م یگرد یم بازار تو  ساعته سه

 افتاد  شلوارکش و ناع   بال  ه ی به  چشمم  دفعه هی

 نگااا  اونارووو سما_

 بدم  نشونت ناروی هم خواستمیم  منم_ سما

   م یبخر  ست میبر_

 م یبر_سما

   م یشد  مغازه وارد میرفت

   م یدیخر ی کپ شرتک  و ناف  بال  تا  دو نییتع و پرو  از بعد

 سما_

 هااا _سما

 ی زشت و پررو  یلی خ ی ددنستیم_

   زشته  یک گم یم بهت الن  زشتم من ییییییییییچ_ سما



  محکم  یبازو هی  به خورد  سرم محکم  که کردم نگا   عقب به  برگشتم  مید یدو یم بازار یتو  دنبالم  افتاد

   گفتم  کنم  نگاه  اروی صورت به  نکه یا بدون

 ی نی بینم  چلغوز یکور مگه  سرم آخ _ 

 شما  ای  نمی بینم من_ طرف

 آشناس  چقد   صداش نیا  واا

 کردم  بلند  رو سرم

 بودن  نیحام و آراد  اوه

 نیدار  یسن فاصله باهم آخه   دیدوست شماا مگه  واا! نییشما عه_

   م یلیفام  نیحام  منو داره یربط چه خوو  بله،_ آراد

 نیمیصم شما  چقد گم یم ن؟یل یفام_ سما

 بله، _ نیحام

   سین  یکی  که لتونی فام آخه_

   میبود ی میصم اول از نیحام  و من ی ول میدور ل یفام بله_ آراد

 آهاا _

   ن؟ید یدو یم چرا  ،  نیکنی م کاریچ  نجایا  حال _ نیحام

   دنبالمون بودن  افتاده هرکول پسر تا  سه  بابا چیه_ سما

   زد چشمک  هی و  برگشت سما

   گرفتم ماجرارو

 (:  زدن بهمون  هم یلی س ه ی بودن بد  ی لیخ  گهیم راس_

   اونا؟ کجان چرا  وااا _  آراد

 بود یعصب

 می بود  گذاشته سرکارشون شما مث نکه یا  بخاطر چیه_ سما

   شدن  یعصب که خنده ریز م یزد سما و من

   دیکش  نعره ه ی آراد

   نینپوش  بود بهتر  نیدی پوش که  نویا  نیدیپوشیم  تر دهیپوش لباس   هی  دنهیپوش  لباس  طرز  چه نیا _ آراد

 کرد  یخال ادیفر ن یا  یتو رو بود  یعصب که ساعت سه  همه نیا کنم  فک ؛

   م یپوشیم  لباس می بخوا  جور هر ما_ سما



  یها گرگ  بزرگ  شهر نیا  ی تو بود بهتر تر  دهیپوش  لباس  ه ی گه یم راس  خوو ،  یچ ی عنی_ نیحام

   هستن شما مث یی دخترا نیکم یادیز

 

   دمیدیم نجوریا رو نیحام  بود  بارم نیاول  ؛

   اجازه با  ،یچیه_

      م یداشت امتحان  گهید روز چن  میبرگشت  خونه  به  و گرفتم رو سما  دست

                           ☆☆☆☆ 

 موند  امتحان  شو رید  پاشو  سما سما_

 گرف  خندم  بود  ها خنگ  نیا نیع نشست   جاش  سر خیس  و پاشد سما

   مینداشت  حوصله امروز کال  می کرد حرکت دانشگاه طرف به  و م یزد ساده پ یت هی

 زدنیم  خنگ همه  میشد دانشگا محوطه وارد

        زننیم  خنگ همه_ 

   یحال سر ی لیخ  خودت  نکه_ 

   بود  آراد  بازم ی وا برگشتم  صدا  طرف به

   بهترم  چلغوز ی کی تو  از باشم   میچ هر_ 

   بابا نه _ آراد

   بله_

   میبر  شد  رید ساحل_  سما

   شه خشک  ات یدر یاله ساحل یا _ آراد

 ؟  بود  یچ منظورش شدم یعصب

 دنبالم  افتاد که  سرش تو زدم  و فمیک

   شد رید بسته   ساحل  ساحل_ سما

   زدم داد زنان نفس

 دم ...اوم...  سا...یوا ا.... م...س_ 

 جلوم  ستاد ی ا استاد  یوا

   خبره چه  راد ی آقا  بزرگمهر،  خانم_ فر انیک استاد 

   کرد نینفر منو ن یا( کردم اشاره  آراد  به)   نیا  شهی نم تکرار گهی د دی ببخش_



 ؟  یک!  من_ آراد

  نینفر رو خانوم  ساحل ببعد  نیا  از  راد یآقا  و اومده استادتون کالس سر د یبر نداره ی اشکال_  استاد 

 نکن

 گف دوروغ  نکردم  نشینفر من استاد_   آراد

   _/: 

   بود  در جلو  سمام  مید یدو کالس طرف به  دو با

 شد   رید ا یب  شه سقط   نداشتت  یا  بچه  یاله ساحل_  سما

   م ینیبش  شد  ی راز ینی ام استاد  با کلکل یکل از  بعد  میشد کالس وارد

                             ☆☆☆☆ 

   بود چطور_

 ییییی عال_ سما

 منم_

                           ☆☆☆☆ 

 قشم  م یبر ی درس اردو ی برا بود  قرار امتحاناتمون  انیپا  از بعد

 

 ( سما ) 

 بود  امتحانمون نیآخر امروز

 رونیب اومدم  و کردم تموم  قهید ۲۰ تو  بود،امتحانمو کننده خسته   یلی خ واقعا

 بود؟   چطو_ساحل

 بووود یعال_

 خوبع _ساحل

                           ☆☆☆☆   

  ی پسرا  با  نداشتم  نداشتم،دوست جانیه اصال  ساحل برعکس پوووف  قشم میبر عصر امروز بود قرار

 بزنن گندت  اه  باشم   جا  عی دانشگا 

 قشم  تو نیحام  ی الیو م یبر بود قرار

 م یبش آماده بود  وقتش حال  بود ۵ ساعت

 زد  رژ کمی  کردم،ساحلم حیمل  شیآرا  هی



 روش ه یرو هیبود،با ی سیانگل  نوشته روش و  بود  کش نش ییپا  کع ی زیاه،بلیس  اسلش ه ی ساحل خانم خب

 اه یس  کوله و کفش  و کال  هی و

   یگریج  چه اوووف

  ب یج اسلش   هی  و بود شده   ریزنج دورش که بود   دیسف گل هی  روش کع یمشک پسرونه رهنیپ  هی خودمم

 گذاشتم  کاله هی دمو یپوش روش کوتاه  هیرو ه ی و دار

   شدم  یعال خب

  فرودگاه میرفت  و گرفتم آژانس   هی و  برداشتم چمدونامونو  ساحل با

  طرفشون به  و برداشتم   چمدونمو افتادو  ها  بچه   به چشمم  م یشد  فرودگاه وارد و  میشد  ادهیپ آژانس  از

 میرفت

 اومد  گلتون سالم_

 همه  به  سالم_ساحل

 زدم  کراش رو بدجور ،سما یسما،اومد عشقم  یوا_عاطفه

 سرت  تو دوعالم  خاک  ی عنیجانم؟کراش؟_

 توام؟  عاطفه عه عه_ساحل

 زهرمار _

   ی خفن  یپای ت چه بزرگمهر  یخانما به  به_یرعلیام

 ی دیکجاخر از رهنت یپ بپرسم  تونم یسمام

 زونت یآو سر تو  خاک  ی عنی  یعل ریام_ساحل

 د؟هووم؟یصداکن  کیکوچ  اسم  بع منو  دادم اجازه شما  به یک من_

 ماره  زهره برج  دینزن  حرف من یآج  نیا  با خانما ونیآقا_دادزد ساحل

 رفتم  بابات  خانم عمه به  یگی م راس ساحل آرع _

 منگل  عموت شه یم من ی بابا_ساحل

 داره  یربط چه  هس که هس  من یعمو تو ی بابا  دوم کلته یه ک  منگل_

 بسههه   خانما_نیحام

   د یحرفیم  ها بچه با الی خیب  ساحل  یول کردم  حس شلوارمو نمه  ترس از که من

 ساحل   سرت تو  خاااک  یهع_

 ؟ یکردیم کارا یچ  نبودم  سما ییهو_یوج

 خبرا   چه جونم  ی وج سالم عهه_



 شدم ی م جفت نیحام  وجدان با  داشتم  جیه_یوج

 ت یترب  ی ب نزن حرف من با پس  سرت تو خاک _

 :< بهتره  تو از اون  باشه_یوج

 ی خورده،با گوه_

 ی با  تووسرت خاک _یوج

 م یشد  مایهواپ سوار بالخره م یشد  معطل کمی و میگرفت چمدونامونو  نک یا  از بعد

 آراد   کنار بود،ساحلم  نیحام  کنار قا یدق  جام پووف

 :> وال  شانسم  تو خاک  اه

 

 ( ساحل)

   جام  سره  نشستم  بود آراد  کنار درس جام لعنت معرکه خرمگس بر  یا

  از بعد  گذاشتم و (یرخانیام مهرزاد_نداش  دوست  شهی م مگ اصال )آهنگ  و گوشم کردم و یهندزفر

 دم یکش ازهیخم  هی آهنگ  شدن تموم

 اد؟ یم  خوابت کوچولو_آراد

 عمته،آره  کوچولو_

 بخواب   بزن،خو حرف درس یهو_آراد

 د ی بد اجازه  بنده  اگ  دم یخواب ی م داشتم_

 ی بخواب ندارم،خوب باهات  یکار من_آراد

 درک،ممنون به_

 رفتم  گید  یا یدن  به و  شد بسته   چشام

 

 ( سما)

  بود  آراد  روشونه سرش بودو  خواب،خواب  خوش خانم   به به  کردم نگاه   ساحل به  قه ید چن  از بعد

 /:  بود  خوشحالم  تازه نبود  الش یخ  نیع انگار آرادم

 :(   خخخخخ   خدااا یهع ی کرد آواره منو  که دراد  پدرت  نگلیس یهع

  تکون  با که  خوندمیم رلب یز باهاش و کردم ی پل و(پوبون_قرمز)آهنگ کردمو گوشم  تو و یهندزفر

 اومدم  خودم  به  دستم خوردن

 بله _



 بپوشن تر  دهیپوش  لباس ه ی خانم  شد ینم_نیحام

 د یکن یم ما یکارا ی قاط خودتونو ی لیخ  واقعا گید شما  ی چ یعنی_

 د ینزار ش ینما به   خودتونو که  میگ یم خودتون  خاطر مابه  کوچولو_نیحام

 مربوطه  خودمون به_

 ی دان خود_نیحام

 گفتم  لب  ریز(زیه)هی

 دم یشن_نیحام

 ی بشنو  که گفتم_

 یی پرو ی لیخ_نیحام

 ه یدونم،ذات یم_

 بود   اولش  تازه بود  یباحال  لمی کرد،ف یپل یینما یس  لمی ف هی  درآوردو شویگوش  و دیکش  یپوف  کالفه نیحام

 ی کنیم نگا  ی دار یچ_

 چه   تو به_نیحام

   گفتم دلخور و لوس  لحن ه ی با

 استاااادد _

   بله ...... جا_نیحام

 د یکنیم نگا  د یدار یچ_

 لم یف_ نیحام

 .... شه یم.....شهیم_

 ؟ ی کن نگا توام_  نیحام

 ): بلع_

   نیبب  توام  ایب_نیحام

 دهنم  رو گذاشتم دستمو اومدم  خودم  به کردم بوسش  دونهی  و بال  و  دمیپر  ادیز ی لیخ  شوق  و شور با

  قسم نبود  یعمد خدا به  کنم یم بوس رو همه  شم یم  که یجانیه نکردم  بوستون  یعمد استادمن خدا  به_

 خورمیم

 نکن  شلوغش  باشه_نیحام

 جونم  استاد  یمرس_

   نیبب  لمتویف  ایب  نشو لوس  کوچولو خب یلی خ_ نیحام



 رفتم فرو خواب  به شدو  نیسنگ چشمام هوی  که کردمی م نگاه لم یف داشتم 

 

 ( ساحل)

   کرد بوس  اونو سما  یعنی  یییییییییییوا  خوردم جا  دم ید که یزیچ با  کردم  باز چشامو

 بودم  دهیخواب  آراد  شونه  یرو یوا  اومدم خودم  به

 برد  خوابم   بشه نجوریا  نداشتم  قصد اصال  من دی ببخش_

 ): نداره ی اشکال_ آراد

 نزدتم  سگ مث  عجب چه  واا

 ؟ یدار دوست  یخوراک جور  چه  تو_ آراد

 کردم  مراعات خب ی ول چه  تو  به بگم  خواستم 

 ؛ )شکالت_

 ): منم_آراد

   بود ده یخواب کردم نگا  سما  به

 م ید یرس ساعت چن  از بعد

 

 ( سما)

   شدم  داریب  خواب از ی دست  یتکونا با

 گه ید  شو داریب بزرگمهر_نیحام

   بله_

 م یشد فرودگاه  وارد شدم  ادهیپ  مایهواپ از و شدم  بلند 

                             ☆☆☆☆ 

 بود  اتاق  پر از  طبقه هر که طبقه  سه  خونه ه ی  بود بزرگ  چه واوووو م یشد  خونه وارد

 دارم  یم بر  را نجا ی ا خوب  شدم اتاق  از ی کی وارد سوم طبقه  رفتن 

 چرا   اونوقت_ د یاومد  اشتباه  کنم فکر یول متاسفم _ نیحام 

 منه  اتاق نجا ی ا چون_ نیحام

 رونیب اومدم  اتاق  از ول و شل  افهیق  با 

  دمیخواب   دیس   شدم  ولو تخت رو و کردم  ول نیزم رو چمدونم  ،  برداشتم ساحل  اتاق  یکنار اتاق 

  شدم  بلند  بود شب  ۱۲ ساعت اوفففف انداختم  ی وارید ساعت به  نگاه   هی و  بود شب  کردم باز  که چشامو



  در رفتم و کردم  پام  رو کفشم دمویپوش اسلش شلوار هی  یمشک یهود هی  شستم صورتمو و دست و

 زدم ساحل اتاق 

 بله _ ساحل 

 ساحل  م یبر بپر ساحل_ 

 ؟ !شب  وقت  نیا_ ساحل

 گه ید الن شب  وقت اون  پ ن پ_ 

 باوشه _ ساحل

   ی شمی سبز شرتیت  کی  یمشک یورزشکار جذب  شلوار و اه یس  بلند نیآست   بلوز ه ی رونیب اومد  ساحلم 

 کاله  ک ی با بود  بسته کمرش به هم

  آب  کنار رفتم م یدیرس که  ساحل  به نبود  ادیز ا یدر تا  ال یو فاصله میرفت ساحل  طرف  به آروم  آروم  

   کرد نکارویهم  ساحلم  دم یکش ق یعم نفس هی  و کردم باز  دستامو سادمویوا

 م یبزن  حرف کمی ای ب ساحل_

 باشه _ ساحل

 م ینشست ی سنگ  تخته کنار و  میرفت 

 کنم  اعتراف خوام  ی م ساحل_ 

 کنم  ی اعتراف هی  خوامی م منم _  ساحل

 تو اول_

   شدم  عاشق من...  اهم....   راستش خب .....   خب باشه، _ساحل

 ؟ یک عاشق_

   شدم  آراد  عاشق .  راستش...  خب _ ساحل

   کنم  اعتراف  خوامیم  منم راستش  خب  ،  میافتاد  یعروس ه ی پس  باشه مبارک _

  شدم  عاشق  کنم یم اعتراف  آره  یول جم یگ خودمم  شد  شروع  کجا از ی لعنت  حس نیا  دونم ینم  دونم،ینم

 ی نیام نی حام  ی عنی خودم  یجد  و سرد و مغرور استاد  عاشق  اونم

  شدم عاشقش من آره دکترم هم استادمه هم  که  یاستاد  یپزشک تو  دانشگاهم سوم ترم  یتو  که یاستاد 

 نداره  دوسم اون  مطمئنم یول

 ی کنیم هیگر چرا  په  ر،یبگ نفس چته سما  سما_ساحل

  ۱۰۰۰ رو رهیم قلبم  نمشیبی م  نمشیب یم چمه  دونمینم س ین خودم  دست  دونمینم ساحل_

 حال  خب  ی لیخ_ساحل

   داره  دوست  رو تو آرادم  ساحل_



 ی چ  یعنی_ساحل

  نگاهاشو  من شهیم حرصش  یزنیم حرف ان یشا با  ی وقت ای  کشهیم حرص  یپوش یم باز  لباس یوقت_ 

 نم ی بیم تو رو

   وللش  حال   خوب_ساحل 

   ی لیخ مغروره یل یخ   نداره   دوس منو نیحام  مطمئنم  یول سرت  تو خاک _ 

  اوهوم اوهوم_

   دادم  نشون یعیوطب  خودم  ی ول خوردم جا  صداش  با 

 استاد  سالم_

 د؟ یکن یم کاری چ نجا یا  شب  وقت نیا  شما سالم_ نیحام 

 خلوت  م یاومد استاد  چیه_ ساحل

 د یبد  انجام د یاومد شما  که  یکار استاد  یچیه_ 

   نیحام  حرف نیا  با 

 بود  کرده  تعجب  ساحلم  دمشی دیم ینجوریا  که بود  بارم نیاول  د یخند

 رفت  ضعف براش  دلم 

 

 ( ساحل)

 کرد اعتراف  آخرشم  زدیم مشکوک  سما نیا  گفتمیم  خدا یا

 خطرناکه   یلی خ خفن پیت  سرو نیباا  شما اومدن  نظرم به  ی کنم،ول خلوت  بودم  اومده  منم_نیحام

 ک  اعتراف نجا یا  می اومد ما  نینکن  م،فکیرفت یم میداشت  گید ما  بله_

 دادم یسوت بازم رودهنم  دمیکوب  محکم گفتم یچ  دمیفهم یوقت

 د یخند  استاد 

 د یبخواب خوب_نیحام

 یمرس_سما

  کردم فکر امشب  اتفاقات به  اتاقم   تو رفتم کردم یسماخداحافظ  با  الیو داخل  م یرفت و گرفتم  سمارو دست

 برد  خوابم ی ک دونمینم

                             ☆☆☆☆ 

       لباسام  به  ینگاه  نکیا  بدون بود  صبح شدم  داریب



  شده داری ب همه.بودم  ده یخواب همونا با  بودم نکرده عوض  هامو لباس   شبی د آخه رونیب رفتم  بندازم

 بودن

 اومد  اونم   که بود  کم گلتون بود  جمع جمعتون سالم_

 خارتون  ی بگ بود  بهتر ی گفت برعکس  کنم فک_آراد

 نخواس   نظر تو  از یکس_

 نینکن   بحث  یصبح سر_نیحام

 کردن  شروع  شونی ا استاد _

 زیم پشت  رفتم

 د یبود  زده م یپیت  عجب د یدیخواب  لباسا  همون با  نیبرگشت رید نیداشت  قرار شب بزرگمهر خانم _آراد

 خودش   با  کرده فک ی چ اومد  جوش به  خونم

  سما  با شبی د کن صبت  درس نیبب  یهست که یا  گهی د زیچ  هر ای چلغوز، نه، یبوز ، یعلف ابووی یه_

   ی شعوریب ی لیخ  ای در کنار میرفت

 کردم یم ی شوخ داشتم نداشتم  یمنظور د یببخش_آراد

 بعد کن مزش خوب رو رونیب ی بد دهنت  از  یخوای م که یحرف اول_

                             ☆☆☆☆ 

 بود  ظهر

 م یکن یباز  ایدر کنار بالیوال  دور ه ی نیایم  ها بچه_

 کردن موافقت همه

 م یکرد که  یبند گروه

 گروه  هی ی تو....و عاطفه و یرعلی ام و  انیشا  گروهو ه ی تو... و نیحام  و آراد  و سما و من

 کرد  پرت سما  طرف به  نیحام  رو توپ م یکردیم ی باز می داشت

 رش یسمابگ_نیحام

 بود  یباحال  یباز کال  انداخت  رو توپ و اومد  خودش  به  زود بعد کرد کپ  اول سما

 گرفتش  نیحام چون وفتاد ین ن یزم رو یول خورد  زیل  پاش که  رهیبگ رو توپ د یدو سما

 ی وفتیم همش  یخنگ بس از_

 بزن زر کم_سما

 وااا _

 وال _سما



 داره؟  دوس  و ساحل  یک ها بچه _آراد

 موندم  مات اول

 من_الدیم

 من من_انیشا

 دارم دوس سمارو من_ یرعلیام

 دارم   کراش سما رو منم_فرهاد

 /:  اس یدر کنار ساحل منظورم نیکن صب  ییییهو_آراد

 شد  تموم  که یباز اوفففف

 م یداد  سفارش غذا کدوممون هر برا

 م یکرد تموم غذامونو

 بخوابم  رمیم من_

 م یبر پاشو  دارم کارت ساحل نه_سما

 به¿¿یغر م یشد ما  خانم سما  وااا_فرهاد

 :< یبود  بهیغر اول  از شما_سما

 _): 

 بال  میرفت

 رونیب  میبر شو  آماده اتاقشون رنیم الن هابچه  ساحل_سما

 یی تنها_

 اد یب عمم گم یم الن پ ن_سما

 باش_

  با  بود روش اسکلت  طرح  که ی مشک کاله  هی  ست،با   یمشک زیشوم  هیدار، بیج  یمشک  اسلش هی هردو

 پسرونه ی مشک کفش جف هی

 م ی بود ده یخر ست  باهم  لباسامونو نیا

 ام یب بکشم   یسرک هی برم من_

 م یبر  باهم سا یوا_سما

 م یساد یوا  اطیح ی تو که  میرفتیم  اطیح دره طرف  به   میداشت  نبود یکس رونیب  میرفت  اتاق از  هم با

 ن یکن تور پسر نیریم ،ماشال یپیت  عجب به  به_نیحام

 :( کارمونه_سما



 د یبر  دیوفت یم راه ییتنها  نیشناس ی نم رو نجایا  ، نیبگ  ی کی به رونیب  دیریم  ی،وقت!!؟یچ  یعنی_نیحام

 :< شناسمیم دستم   کف نیع قشمو من استاد _سما

 م یبگ  کدوم به زنیه کالسمون یپسرا  کل ماشال  ماشال  م یبگ  یک به  استاد خو_

 استادتونم  من د، یبگ  من ای  آراد  به خو_نیحام

 استا  ینینر_

 دهنم تو  دمیکوب  نیهم واس دادم یگند یسوت  چه دم یفهم تازه

 ییییییییی چ_آراد

 شد  داش یپ  کجا از نیا

 : /بزرگمهر؟ خانم   دیفرمود یچ_نیحام

 :) دم ی،م یسوت  ی ادیز من استاد  دیببخش :(   استاد  ماشال  گم یم یچیه_

 تو  دیبر_نیحام

 گف  داد با  نویا

  م یرفت و م یبرگشت سما  با شونتعجب  کمال  در که سرمون پشت   از اونام   خونه  طرف میرفت یم می داشت

 رونیب

                             ☆☆☆☆ 

 بود  ۱۱ ساعت حدودا شب

 سمام  بودم  دهیخر  زیبل و عروسک و جات یبدل   فقط که من م یکرد دیخر ی کل سما  با

 بازارو کل

 

 ( سما)

  پسرا  ناک  وحشت افهیق  با  تو م یاومد که در از  میبود  شده خسته ی لیخ  اوف خونه  م یاومد بود ۱۱ ساعت

   م یشد  رو به رو دخترا  ی استرس  و یحرص ی ها افهیق و

   خنده ریز م یزد ساحل  با هوی

 بودن؟  کجا خانما_یرعلیام

   شدم  زنده و مردم  یدونیم سما_فرهاد

 شدم  جون نصف ساحل_ انیشا

 ن ینش  لوس حال  خب_ساحل

   نیبود کجا  ها شما _ عاطفه



 نییکجا  هس معلوم _ الدیم

   د یبود کجا  ا یلعنت نیبزن  حرف د  _آراد

 کننیم توجه  اونا به  همه چرا  یچ  یعنی_  الناز

 خفههههه _ آراد

 ش یا_  الناز

 گف ینم ی چیه و بود  نشسته  مبل رو قرمز چشماش و بود  یعصب که نیحام

 ی رینم  کجا ی ریم کجا گم یم تو  به من یرعلیام  ن،یا  خونه فضول مگه  چتونه_

 ی بگ  یتونی نم پسرم من_یرعلیام

 ی کن  فیتکل نیتائ  برام  ی تونینم  تو دخترم  منم_

  خودتونو  چرا دونم ینم  من اصال! هان؟  چه؟  شما  به  میبود رونیب  ما م یریگ عاقا ی چ ی عنی_ ساحل

   وسط نیندازیم

 زود د؟ یبود کجا  د یگیم  آدم  بچه  مثه_ نیحام

 عمرا _

 عمرا_ساحل

   د؟یوفتیب کردن غلط  به  کنم یکار ا ی د یگیم_ داد با  نیحام

   لطفا  دو نهیگز_

 ؟ !نه؟  ای یگیم بزرگمهر_نیحام

  یباز شهر  میرفت  کمی  بعد و  رستوران میرفت بعدش (  کرد اشاره کا یپالست  به)  د یخر م یرفت خوو_ ساحل

   د یکنیم شلوغش انقد 

  نیکرد رو  رویز رو قشم کل که  شما  مینرفت  جای ه گنیم هنو_آراد

 دنیم  جواب  سادنیوا صافم صاف ، ایعوض_ نیحام

  خودتونو  حد  لاقل ی ول کنم یحرمت یب بهتون خوام ینم  شه  شکسته حرمت نینکن   یکار استاد ،یهو_

 / ستم ین یعوض که آوردن بار یجور رو من درضمن ، دارم  خانواده  خودم  من دیبدون

   دمیدو  ایدر طرف به کردمو ول نیزم  رو داروی خر و شد  اشک  پر چشام   زدم که رو حرف نیا

 الن  نبود نیا  اگه شه یم ی چ همه باعث یلعنت  حس نداشتم  ی زندگ نیا  به ی کشش شدم  خسته   گید واقعا

 شه ی نم بگم  خوام یم  یچ هر تونستم ی م راس راس

   اومدم خودم  به  میگوش  زنگ یصدا  یبا

 گذشت  زود چه  بود  شب نصف ۲ ساعت

 بگو  ،  هااا_



   خونه  یایم الن  نیهم ؟ییکجا  سما_ساحل

 ام یم بعدا   رمیگیم همرو پاچه  ی دونیم ام یب  کن ولم ساحل_

 برگرد  نکن  لج سما_ساحل

 اه  ام ینم کن ولم  ساحل_باداد

 شناختم ینم رو جا یه بودم شده  دور ی لیخ  کردم نگا اطرافم به  و کردم  قط ویگوش

 شن دورم دورتا  بودو آب روبروم

   بهتر  شم گم  خو شدم  گم  دیشا  ی چ یعنی

 چ یه گید  و شد  نیسنگ چشمام

 

 ( ساحل)

   کجاس یعنی  خداا بود  سه  ساعت بودم  سما  نگران ی لیخ

  یخاک  چه من اد یب  سرش ییبال  اگه الن بسه  نیتوه بهش  نداره  دوس سما شماس  ریتقص همش استاد _

   زمیبر  سرم به

   گفتمی م هیگر با نارویا

   شه ینم ی چیه نباش   نگران نکنه  خدا   سیه_ عاطفه

   تونم ینم  تونم،ینم_ 

   بود سما خداروشکر یوا  اومدم  خودم به  م یگوش زنگ ی صدا با

 سالم  الو،_

   هیک  گهید  نیا واا  بود آقا  هی

  مارستانه یب الن و م یکرد داشیپ  ساحل کنار هوشیب  که بود  خانم ه ی ماله  یگوش  نیا د یببخش سالم _آقا

 بود  شما  با  تماسش  نیآخر

 خوبه؟  حالش   خدا ترو مارستانیب کدوم آقا  خداا ای_

   شد  شتریب  استرسم ها  بچه  یخدا ا ی ی صدا با

 کردن ضعف فقط  خوبه حالشون بله _آقا

 مارستان یب کدوم_

 ...... مارستانیب_آقا

 کردم یم ه یگر راه کل م یافتاد راه  مارستانیب طرف  به نیحام  و آراد  با  و شدم  حاضر عیسر

   بود  دهیخواب   اتاقش  تو م یرفت دم یپرس اتاقشو  میرفت  و میشد  اده یپ  نیماش از  و می دیرس قه ید چن  از بعد



  که  نداشتم  ویکس نداشتم  یهمباز من نبود اون اگ  چون  شدم  فداش بار  هزار قلبم ی تو رفت براش  دلم

   میکن  طنتیش  و م یش مج باهاش

   اومدن باهام نمی حام و  آراد  سرش بال  رفتم

 گه ی د شو  بلند ی آج ،  سما  ، سما_

  زد زل ش یآب  یچشا  اون  با و  کرد باز چشاشو دمی خوابی م داشتم تازه مزاحم  مگس خر مار زهر_سما

   بهم

 بخور  ا یب  هیچ ها_

 آخه  خورهیم  یک تورو ی ستین  یخوردن عوق_سما

 

 ( سما)

 خورم یم من_ آراد

   واا  زد مرموز لبخند  هی که  کردم نگاه بهش  تعجب با

 اوهومم..... اوهوم_نیحام

  دیلزی م قلبم  کردن نگاش قه ید هر با  که  داشتم دوس را  مرد نیا  چقد  من برگردوندم طرفش  به نگاهمو

  به  ساحل ی الک و ی مصلحت سرفه  با که  میشد رهیخ  هم یچشا   یتو ه یثان چن د یتپی م سرعت به و

 رونیب رفت  دو با نیحام  که میاومد خودمون

   م یدیخواب و  میدی پوش زانو یبال  شلوارک  و تاپ  ه ی کدوم هر ساحل با  خونه  می برگشت یوقت

                           ☆☆☆☆ 

 شدم  داریب ساحل ی ها تکون با صبح

 ماا یدار امتحان پاشو  پاشو، خوابه ی نم تو  اندازه ی قطب خرس  شو بلند  سما  اه_ساحل

 ~°خخ° خخ  خوله  بود معلوم  کردم نگا  افش یق به

 اه   گید بزارم  مرگمو کپه بزار گمشو_

 . بستم چشامو

 دنبالش  افتادم ها  گرفته برق نیع صورتم شدن سیخ  با

 آشغال   سای وا گمیم وونیح  برسه،  بت دستم  خدا به  سای وا سگ  پدر ساحلللل_

 خخخخخخ ریبگ یتونست  اگه_ ساحل

 ساحللللل _

   دنبالش میدیدو

 ساد یوا  آراد پشت رف



   بکشم اونو  من بزار کنار  ای ب آراد_

   ؛ (بکشه ی بد منو یخواینم  که تو ی آراد_ساحل

   ؛)دم ینم نه _ آراد

 کشمت یم_ سما

   یخوریم گوه_ساحل

   توعه غذا  اونکه  یخوریم  تو گوهو ساحل  شوو خفه_

 _):  ساحل

 ساحللللل _

  بهمون زدن زل همه  دمید  اومدم، خودم  به

 م یخورد باباتونو ارث مگه  ،  چتونه ها_

 د یفهم ی م دیبنداز وضعتون به  نگاه هی_نیحام

 م یرفت خودمون ی ها اتاق   به  کدام هر و  میدیکش  نیه ه ی و م یکرد نگاه  لباسهامون  به همزمان ساحل  با 

   یییییییییییوا  کنم کار کاریچ حال   رفت ابروم  خدا یوا  سرم تو  عالم خاک  اوووا 

 اومد   صداش که بود  در به  پشتم  

   نییپا  برم چطور حال  من رفت آبرومون ی دید  ساحل  بفرما_ 

 بود   نیحام نکه یا  واا  برگشتم  سمتش  به  بازوم رو دست  گرفتن قرار با

   شکنهیم  استخونام  الن کردم فکر که داد یم فشار یجور ه ی بازوم 

   ؟ یکن توجه  جلب  ی دار دوست_نیحام

 من ی برا کن توجه جلب ا یب هستم  خودم  یکن  توجه  جلب یخوا یم اگه  آره،

 ی کنیم زر زر یچ بدون بدون خودتو  حد   یهو_  

  بازمو کن یخال خود  سر ی کرد رم یوحش وانیح _ هوا رفت آخم   که دارد فشار یجور  هی بازومو 

 ی شکست

 گفت  و گوشم  کینزد  آورد و لباش  

 ه یبق یجلو ی ایم ینجوریا  باشه آخرت  بار_ نیحام

 مربوطه  خودم  به_ 

 گرفت گلوم از محکم  گاز ک ی که کرد  رم بازم انگار حرفم  نیا  با 

   مرگته چه  خو وانیح {  یآ_}

 ستاد ی وا روبروم اومد و کرد ول بازومو



 توووو  به لعنت  ،  بهت  لعنت_ نیحام 

   مرگشه  چه نیا  واا رونیب رفت اتاق  از 

 بگم  ی چ ها بچه  به  گردنمو خدا   ای  نهییآ   یجلو رفتم و کردم عوض  شلوار و زیشوم  هی  با  لباسامو

  و سرم انداختم   شال و کردم  دیسف زایچ نجوریا  و دابیسف کرمو با گردنمو  صلوات و  دعا تا  هزار با 

  رونیب  اومدم  اتاق از

   م یبر_ ساحل

   میبر_

 بودند  کرده  آماده  سفرو دخترا   هیبق و عاطفه  نییپا  میرفت

 اد یم شما  یچرک غذا  یبو  به به_

 م یش  مسموم قراره هووووم_ ساحل

  ی باز جنگولک و  یباز مسخره  تا هزار  با  شد تموم نهارمون  نکهی ا  از بعد  خنده ریز م یزد ییدوتا

 هاا  بچه   شیپ  مینشست   میرفت  و میشست   ساحل منو ظرفارو

 

 (  ساحل)

   بود ی چ آراد  منظورم خدا ای

 ( قبل ساعت  سه)

   بود  در به  پشتم اتاقامون  طرف م یدیدو یوقت

   دنید وضع و سر اون  با مارو ها  بچه خدا ا ی یوا

   کمد طرف رفتم

 تق  تق_

   د ییبفرما  بله،_

   تو اومد  آراد

 ی داشت یکار_

  هااااا؟  یکن یم لوس  انیشا واس خودتو چرا  ی لعنت  د  _ آراد

   اوردمین  کم ی ول دمی ترس زد داد  محکم  اونقد   آخراشو

   یکارمیچ تو  چه  تو به_

 نکن  دراز  اندازه از شی ب پاتو بدون  یول چه  من به  کارمیچ  من یگیم  راس_ آراد

   ی گیم ی چ یفهمی م خودت تو_



 داد  فشار و گرفتم هامو بازو  طرفم اومد

 ی وحش چته  ابوی یهو_

 نت یبب انیشا  که اونجا ی اومد اونجور دونم یم ،  چمه؟  نظرت به _ آراد

 داد  فشار تر محکم بازومو

  یاتفاق سما  منو یدیفهم  یکنیم زر زر یدار یچ  بدون خودتو  ،حد کن ول و دستم ابوی چته  یاو_

 رونیب  میاومد

 ی بد  یلیخ _ آراد

   بود چش  نیا  واا رونیب  رفت اتاق   از بادو  بعد

 

   کردمیم  فکر شیپ  ساعت چن  اتفاقات به  داشتم  ساعته سه  اوه اومدم  خودم  به ونیزیتلو  ی صدا با

   زد ذهنم  به  یزیچ  هی  دفعه هی

   دارم فکر هی  من ها بچه_

 بفرما _ سما

 بگم  ایدر  کنار میبر اول_

 بگو  نجا یا  خوو_آراد

 نمخوام _

   کردم مظلوم چشامو  بعد 

   نکن اونجور  چشاتو_ آراد

 آوردم  در براش رو زبونم

 اونوقت  چرا_

   ره یم ضعف دلم من دونهیم  آراد چون_انیشا

 خوره یم گوه  دلت  تو_ آراد

   گه ید بسته  یهو_

   م یرفت ای در طرف به  هم با

 بزرگمهر خانم بفرما خب_نیحام

 ی باز شن نیای ب_ گفتم شوق  شورو با

 ال یخی ب بابا   نه_ نیحام

 کردم  شل افمویق



   بچه ذوق تو ی زنیم شه یهم چرا  شما استاد _

   دنیخند همه

 ساح _ سما

   صورتش تو ختم یر کردمو شن  پر دستمو

 نیحام رو ختیر و کرد  شن پر دستشو سما  که  میدی دویم داشتم  دنبالم  افتاد

   سماااا_نیحام

 گفت  که طرفش م یبرگشت همه

  بزرگمهر_نیحام

 آب  تو  افتادم خورد  زیل  پام  که رفتمی م عقب عقب داشتم  خنده ریز زدم 

   طرفم دنیدو همه

 ؟ ی خوب ؟  شد ی چ_ آراد

 خنگ گهی د یخنگ _ سما

 کردن  تعجب  همه اکثرا که خنده  ریز زدم

 شت ....گذ ......خوش......یلی ....خ_

 داد  قلقلکم و اومد تعجب کمال  در که آراد  یرو ختم یر و  کردم آب  پر دستمو

 ته ...بس ......آراد .....ی..... ا_

   ی نزار سرم  به سر  گهید  که کردم نو یا_آراد

 کنم یم خوب_

   بازار  میبر  ها بچه

 نیکرد د یخر شب  نیهم که شما _  نیحام

 ۱ من جون استاد _

 شه ینم_نیحام

 سما جون_

 گفت  بعد  شد لل اول نیحام

   نیش آماده  نیبر_نیحام

 گفتم  هم به  زدم دستامو کنند ی م ذوق که یا  بچه  مثل 

 استاد   عاشقتم_ 



 ست ین  اوناش  از نکن  لوس استاد  نیا  واسه خودتو_آراد

  کنم لوس  پسرا  واس  خودمو که  ستمین رنی میم برات  که  یدخترا اون از من ضمن در چه،  تو  به_ 

 اشتباهه  من مورد در فکرت طرز

 

 ( سما)

 طرفش  کردم پرت و  کردم آب  پره  دستمو  اومد جوش  به  خونم  ساحل حرف  با 

 کثافط  شهی م عاشق که یخوری م گوه تو_ 

 نشو زهرمار برج  گه ید کردم  یشوخ  سما_ ساحل

 اشغال شو  خفه  یخوریم گوه_ 

   بازار م یبر حال  خب _ ساحل

 ام ینم من_

   سما عه_ساحل

 ام ینم خوام، ینم_

 رمینم  منم_یرعلیام

 عروسک من برا  هم اونجا   نیبر شما  ساحل ام ی نم گفتم  استاد   جون از دور البته  د یش  خفه  لطفا   یهمگ_ 

 بخر  خرس

 گ ید  نکن لج  سما_ ساحل

 ی ببند رو گاله  در شه یم ساحل_

 ن یکنیم ینجوریا  شما کوچولو حرف  هی بخاطر بزرگمهر خانم _ نیحام

  نقشه  براتون نیکن صبر حال  سرده  چقدر شی آخ  آب  ی تو رفتم بهشون  توجه  بدون و نکردم توجه بهش 

 هار هار هار دی کن تماشا  و  نیبش  حال  ترقه سما  گنیم  من به دارم

 دیرسی م شکمم  وسط  به  آب  که رفتم  ییجا  تا و کردم ا یدر طرف به  پشتم  

 نگا   منو ها  بچه_ 

 ور نیا  ای ب نشو  خر بزرگمهر_ نیحام 

  من داداش و  مامان به  دارم دوسشون ی لیخ  بگو  هم ه یبق به  دارم دوست  یلیخ  ساحل_ یالک ه یگر با 

 / یهمگ خدانگهدار نگفتم   بهش ی ول داشتم  دوسش ی لیخ  بگو  عشقم به  چهلم روز  عاشقشونم  بگو

   بودم  بلد  شنا چون  دمیترس ینم گرفت،  خندم کردم نگاه  ساحل  افه یق به

 کن رحم  من به  حداقل  سما_ ساحل

   خداحافظ ساحل شهینم_



 طرف  رفتم کردم  شنا کشنی م غیج همه  دم ید آب  تو  کردم پرت  خودمو که یجور  پشت به   ییهوی

 زنه یم صدا و اسمم داره نیحام  دمید رونیب  اومدم  آب از  و ساحل

 جوووون استاد _

 خنده  ریز زدم که  طرفم برگشت  نیحام 

 دنبالم  افتاد  

 ی کن حظ  که بدم  نشون بهت ی استاد گه ید کوچولو  یزاریم سرکار  منو که_ نیحام

 مگه  کردم کاریچ استاد _

 زن ریپ  خاله ینکرد  کاریچ_نیحام

 کنم  کارتیچ  خب_نیحام

 گفت  بشنوم که یطور  افتاد گردنم  به  نگاش که

 سرت  رو بکش  کالتو ،  گردنت یهو_ نیحام

 ییپررو او یح  یب ی لیخ  شماست گلدسته  استاد گه ید  بله_ 

 هااا  رهیم  داره  ساعت  اه  بازار م یبر نیای ب بسته   گهید  خوب_ ساحل

 اومدم  باشه_

 ی ای ب ی خواستینم که  تو_ نیحام

 ):  شد عوض  نظرم_

   بپوشم یچ  خوب رفتم  اتاق طرف  میمستق  

  رو طرفش ه ی بود  روح طرح  روش پسرانهکه راهنیپ ه ی با  ی سانت ۹۰ قدر ی مشک اسلش   شلوار هی 

  کمم شی آرا ه ی دمیپوش نازک  و  کوچولو هیرو کی  خوب رونیب گذاشتم  هم طرف ه ی شلوارم تو کردم

  یمشک کفش جف  هی  زدم یآجر رژ ای زدمو  ملیر بعدش  دم،یکش  چشم خط  ،  زدم فرمژه هی کردم

  ساحلم  من با زمان هر رونیب اومدم  اتاق   از رو گذاشتم بود  روح طرح  روش که  کاله هی و  دمیپوش

  ، ستاره  و  ماه ی هود هی  ، بود  لب رژ و ملیر  فقط که  شیآرا  ستاره و ماه  کال هی اوووووم رونیب اومد

 بود  ستاره و ماه  طرح روش که کفش  اه،یس اسلش 

 بودن ست  کفشاش  و کاله  و یهود

 ساحل   یش فدام ژووووون

 ی کرد چه_ ساحل

 بعد   بنداز  خودت  به نگا  هی_

 زدن دست  دخترا  و دنی کش سوت  پسرا  ما اومدن  با بودن  آماده  همه نییپا  میرفت

 اومدم  من نبومدن که دوماد عروس خوبه  خوبه_



 : / یچ  من پس_ ساحل

 ی سین  آدما  جز تو_

   انداختم  بال  براش  ابروهامو که  انداخت  بهم حرص   پر نگاه نیحام

   م یبر خوب_نیحام

   میرفت  هم با همه

                                ☆☆☆☆ 

 طرفمون برگشتن پسر تا چن ما  گذاشتن قدم  با اووو  بازار داخل میرفت

 رونیب  میاومد مویدیخر کدوممون  هر ی برا بزرگ  چمدون می رفت اول ی عاد طبق منوساحلم 

 ی فود فست  یتو دارمونید نیاول  خب_

 ی با  باش، _ ساحل

 م ی بخر میسوغات_

 باشه _ساحل

   م یبود ده یخر ی چ همه واقعا چون  بشمارم  تونمی نم گید  که م یدیخر له یوس  یلی خ خب

 ی فود فست م یبر ساحل_

   میبر_ساحل

 افتاد  ها بچه   به چشمم  و داخل میرفت در  از و م یکرد حرکت ی فود فست طرف به  هم با

 اومد  گلتون سالم سالم_

 یی تو  گلمون که البته  صد_ یرعلیام

 ی بگ  شما س ین از ین دونم یم خودم_

 _|: یعل ریام

   _ :( 

 ؟  دیدار لیم یچ  خوشگل  یخانما خب_  گارسون

   ؛)م یخوشکل می دونیم خودمون_ ساحل

   نیاریب  مخلفات تمام  با مخصوص  تزایپ  هی من برا  خب  بدم  سفارش  یچ من خب_

 ی چ  شما و  ، چشم_ گارسون

 گف  میآج   که نیهم منم...عمم...خب _ ساحل

 چشام  تخم  یرو به_ گارسون



 نکن  تخم  تخم گهی د بفرما  خب  لهیخ_

 چشم _ باخنده گارسون

 بابال _ آروم ساحل

 خنده  ریز میزد دومون هر

   د یاومد رید  و نیکرد پر چمدوناتون که نید یخر ی چ خانما خب _ آراد

 ): ی چ همه_ ساحل

 

  افتادن و م یگرفت یی پا ریز براشون که شدم رد کنارمون از پسر دوتا کارمون شدن  تمام با همزمان

  نیزم

   خنده ریز میزد

 کرد  رو کار نیا ی احمق کدوم_ پسره

 ):من_

 ): من_ ساحل

 د یدار فیتشر  پروم پس  خب_ پسر

 قا ی دق_ ساحل و من

  بغل ریز ریز) که ییجا  ه ی دستامونو ساحل  با زمان هم که  بردن ورشی سمتون به  پسرا  از کدوم هر

 (  حساسه   که آدمه

  حساش هیناح  رو زدم  که زد مشت  طرفم به زور با  ی کیاو  شدن دول  و هوا رفت آخرشون که میزد

 هوا  رفت دادش  که ( دستش رگ )

   نیزم یرو افتاد که  رانش یرو زد ساحل  که  بزنه ساحل به  خواستیم  لگد  هی م یکی اون

 جامون سره  مینشست  لکسیر و میرفت

 میبود بلد   زیچ همه و  میبود  رفته ی چ همه کالس  به  ساحل منو

 

 د یکار یرزم دیبود نگفته خانما  اوووو_ زمان هم  انیشا  و فرهاد و یرعلیام

 م یبگ  مید یند لزم_ ساحل و من

 ی بلد  رو زیچ  همه  نیا یچطور یی کوچولو نقدیا  تو بزرگمهر_  نیحام

 زه یت چه  نیبب  بشکن زهیر چه  نینب فلفل_ 

   خونه  میبرگشت  و م یخورد غذامونو خنده   و یشوخ یکل از بعد



                                  ☆☆☆☆ 

 

 (  ساحل)

  دمیپوش  یمشک  شلوار هی  با  زیشوم هی کردم عوض  لباسامو  شستم صورتمو و  دست رفتم شد، صبح

   دادمیم جوابشو   سگ مث گفی م یزیچ  یک هر نداشتم  حوصله  اصال امروز نییپا رفتم

 خواب  وقت سالم _ سما

 هاااا؟ ! چه تو  به_ 

 ی شد  سگ  باز چته  هوشههه_ سما

   نذار  سرم به  سر ندارم حوصله  سما_ 

  رو تاری گ سنگ کهی ت ه ی یرو نشستم   بودم کرده  بغض  ایدر کنار  رفتم و  برداشتم رو تارمی گ بال  رفتم

   خوندم  و  زدم رو(  گل دسته )   آهنگ کردم زونیم

 

 بود   عالقه رو از همش زدم  که ییحرفا)      

 دور  به  بال چته گهی م منو نه یبی م یک هر      

 

 کرده  ضمیمر درده از  همش            

 زخمه  رو نمک   ی ادیز عشق            

 

 خودم  دست  نبود دادم یم ر یگ بهت  اگه      

 گلم  دسته کنم تتیاذ  خواستم ینم        

 

 شدم  وونه ید زمیعز رینگ دل  به تو          

 پُرم  دست من برگرد  و کن یبزرگ تو        

 

 رم یگیم  پس گفتمو یچ  هر            

 رمیبگ  دست  عشقتو خوامیم           

 

 نم ی بچ  هست واست  گل ی چ هر         



 ا ی ب تو  رمیبگ  جشن سرت  رو زمیبر         

 

 ( نشه  ادیز کردم  یسع  یول شکست  بغضم  خوندمیم و کردم یم نگا  ا یدر به)

 

 رم یگیم  پس گفتمو یچ  هر            

 رمیبگ  دست  عشقتو خوامیم           

 

 نم ی بچ  هست واست  گل ی چ هر         

 ا یب  تو رمیبگ  جشن  سرت رو زمیبر        

 

 خودم   بارونت شم یم ی ایب  اگه           

 کنم  آرومت کم ی تا  بارمی م سرت رو      

 

 کنم یم کادو چمش یپ یم قلبمو         

 بُرم ینم  ایدن  از  ینجوریا  ی باش که  تو      

 

 رم یگ یم پس  گفتمو ی چ هر           

 رم یبگ  دست  عشقتو خوام یم           

 

 نم ی بچ  هست واست  گل ی چ هر         

 ا یب  تو رمیبگ  جشن  سرت رو زمیبر        

 

 رم یگ یم پس  گفتمو ی چ هر           

 رمیبگ  دست  عشقتو خوامیم           

 

 نم ی بچ  هست واست  گل ی چ هر         

 ( ا یب  تو رمیبگ  جشن  سرت رو زمیبر        



 

   سرم پشت  سادنیوا ها  بچه دمی د برگشتم  اومد زدن دست  و  قیتشو  ی صدا آهنگ  شدن تموم  از بعد

 د؟ یکن یم کاریچ نجا ی ا شما_

   میداد  گوش م یسادیوا م ینگفت ی چیه یزد یم قشنگ اونقد ی زنیم آهنگ  مید ید دنبالت  م یاومد_ آراد

 ؟ ی کردیم هیگر چرا  ی آج_ سما

 که  کردمی نم ه یگر!  ی چیه! ها_

 ی خودت خر_ سما

   دارم نگه خودمو تونستم ینم ی ول کنم  هیگر ها  بچه  جلو  خواستمینم

 خت یر چشمام از  اشک  قطره هی

 چته  ساحل وااا_ سما

 سما  یچیه_

 ؟ یکنی م هیگر چرا  چته؟  ؟ یچ ی عنی_ آراد

 ی چیه که  گفتم_ 

  بخاطر یول نداره  حوصله سمام  دونستم یم نداشتم  حوصله اصال  بال  رفتم  کنم نگا ها بچه  به  نکه یا بدون

 ده ینم بروز غرورش

 تق  تق_

   د ییبفرما  بله،_

   تو  دمیکش اخممو تو  اومد انیشا  و شد  باز در

 د یداشت  یکار بله_

 بپرسم  حالتو   اومدم نه _ انیشا

   دییبفرما نکرده لزم ممنون،_

    ی با باشه _انیشا

                           ☆☆☆☆ 

 گفتم  گرفته  یصدا با دنی ند منو  بودن زدن گپ حال  در ها بچه  نییپا رفتم

 (: یا یم باهام ساحل کنار رمیم  دارم سما_

   شدم  مواجه  همشون نگران ی چشا با  طرفم برگشتن همه

 ام یب  باهات  من یخوایم_ آراد

   برم  یا ینم سما  ،یمرس نههههههه،_



 ام ی ب واسا _ سما

   اومد  زد ساده پیت  هی  و رفت سما

   میبر_ سما

   می نشست ای در کنار میرفت

 ساحل _ سما

 واااا  هیگر ریز زد

 ی کنیم هیگر چرا  چته  سما_

 گم ی نم ی چکیه به  یول  گرفته دلم  صبح از  ساحل_ سما

   شمی م وونهید  دارم سما  ،  دونمیم_ 

 منم _سما

 سما_

 هاا _سما

 ال یو کنار باغ  میبر_

   میبر_ سما

   بود بزرگ  یلی خ یل یخ  ی لیخ چون  جنگل  بگم  بهتر م یرفت باغ   طرف به  هم با

   مید یرس نجایا  هی  یک دم ینفهم  که کردم فکر انقد 

   م یاومد  کجا نیبب  سما_

 م ی شد دور ی لیخ_سما

   میراحت  دستشون از بهتر_

 آر_سما

 ........................... چون بگه  نتونست   ادامشو

   نجانیا  ی گرایج  چه  نیبب رضا ی وا_ پسره

 گف  بود رضا اسمش   کنم فک  که پسره اون

   پارسا خودمه خوراک  آره_ رضا

   دمیدیم جرتون نیبش  ک ینزد ما به  نیزینر  نقشه خودتون واس یهو_

   گوشتونه بزرگتون   خوراک  جلو  ی ایب  میکار یرزم ما  زهیم زهیر نیبب _ سما

   میکار یرزم مام  آخه  یتفاهم چه  خوشگلم_ پارسا



   میشد  ریدرگ و م یکرد حمله بهشون سما  با که جلو  اومد

 

 ( نیحام)

 بودن  باحال یل یخ طونی ش حال نی ه در ی ول مغرور یدخترا دخترا نیا  بودن یی آدما عجب

 ره یگیم حرصم  دهیپوش  باز  لباس(  شدم  خاله  دختر  زود چه اووو)  سما  نمی بیم  یوقت ی ول چرا  دونمینم

   داشتم  که هستن هام  دانشجو نیتر  طونیش  دخترا اون

   بود  نگران ی لیخ  کردم نگا  آراد  به

   نداشتم  اون از  یکم منم  راستش

   دنبالشون؟ میبر  داداش آراد_

   میبر آره _ آراد

   شدم  نگران  یلیخ نبودن  یول م یگشت رو ساحل دور دورتا  دنبالشون م یرفت آراد  با

 د یکش  موهاش به  یدست آراد

   کجان پس خدااااا  ا ی_ آراد

 باش  آروم داش  آراد_

   تونمی نم نیحام  تونمینم_آراد

   میبنداز باغ   به نگاه   هی  میبر خب_

 ها  طهیسل  نیا  دست  تو  میموند پوففف م یبر_ آراد

  خوب  نای ا ی ول کردنیم حمله  و  نداشتن کم اونام پسر تا  دو جون به  افتادن خانما  م یدید  که باغ   تو میرفت

  کردنیم دفاع 

   شد هوشیب  پسره  و پسر گردن رو زد دستشو که   سما

 کرد  هوشیب  رو پسر ی کی اون پاش  با  ساحلم 

   شد  بمونینص ونیآقا نیا  لطف  به که  بودم کرده  خوب بزن بزن ه ی هوس ساحل اوفففف_   سما

 قدش  بزن ی آج ،  آره_ساحل

 .   کنم زیآنال  سمارو بود  وقتش حال 

  یکوچولو دماغ  بزرگ، ی گوشت ی لبا  ، گرد صورت ، اندام  خوش  کوچولو و  زیم و زیر دختره هی

   بود  بور موهاشم ، بور  دخترونه یابروها ، یآب  متوسط یچشا  ،یعمل

 

 مردمو دختر یخورد  داداش_ آراد



 هاس  کوچولو بچه  نیع کن نگاش آراد_

 نطوری هم ساحلم آره _ آراد

   م یدیخند باهم

 ):  ارمیب  بدست رو سما من که شه یم ی ک خدا یهه

 الیخ یب  یوا..... نداره امکان  بابا نه.....   گفتم؟  ی چ من یچ

 

 (  سما)

   افتاد   آراد  و نیحام  به  چشمم  که میرفت یم می داشت

   راد  یآقا  استاد، _

 سالم _ ساحل

   نا یزد کتکشون خوب خانما   ، سالم _ نیحام

 شدن  هیتنب   نیهم بخاطر زدنیم گنده  گنده  ی حرفا آخه_

   کردم نگاش کردم بلند  سرمو سادیوا روم روبه  اومد نیحام

 یی کوچولو  انقد چرا  تو  ینگفت_ نیحام

 ستن ی ن هرکول شما مث  همه گفتم بهتون منم_

 

 

 ( آراد)

 ؛ )خورد من به  شیبستن  روز ن یاول  بود ها  کوچولو بچه  نیع انداختم   ساحل  به ی نگاه هی

 ... برسه  بهم  شهیم یک

 ! شده؟ چم  من خداا ا ی!!!  گفتم  ی چ من واا

   فر  بلند ی ها با،مژهی ز اندام ،یمشک  بلند ی مو ،یگوشت یلبا ،  یمشک ابرو چشم  دختر هی

 کردم بهش  نگاه  ه ی شش یپ رفتم

   بزنم  حرف باهات  شهیم_

   دییبفرما  بله _ ساحل

 نیکرد آدمشون  خوب بود  یعال کارتون واقعا_

 دااا  مین یا  ما_ ساحل



   گفتم  همه به رو

   نیبود  یعال واقعا_

 

 ( ساحل)

   بود  سرحال سما  نیحام  و سما شیپ  میرفت  هم با

   میبر سما_

   میبر_سما

   میکرد فیتعر رو زیچ  همه  سما با  راه  تو  میکرد حرکت چلغوزا  اون  از جلوتر

 بود   افتادهین  یخاص اتفاقات 

 

 خونه   میدیرس

 شما   نیبود کجا  یوا_یرعلیام

   یکنیم نیهمچ  چرا چته   تو دختر ساحل یوا_انیشا

   چه  تو به_

   اهم_سما

 سماااا _

 هااااا _سما

   م یبزن آهنگ  ه ی ایب_

   تونم ینم  نه_سما

 گفتم  همه به  رو نییپا  رفتم  گفتم باشه

   دارم  خواهش هی_

   بفرما_آراد

   بفرما_نیحام

 ن؟ یبلد زدن تاریگ  شما راد  یآقا  و استاد _

   میبود  گذاشته کالس  ه ی هم با  م یبلد آره_آراد

 (: نخوند سما  نیبخون  آهنگ من با  تونی کی شه یم خب_

 هستم  منم  ساحل_سما



 هستم  منم _  نیحام

   هستم منم_آراد

   اریب رو تارامونیگ برو سما_

 ا یس  غالم بابات  نوکر_سما

  رو خودمون مال سمان آورد رو نیحام و خودش  تاریگ  و رفت آراد

 آهنگ؟ کدوم خب_

 گه یم  رو نیحام و من حال کرده، ام  وونه ید_ آراد

 

 بود؟  ی چ حرف نیا  از منظورش واا

 اه   اه  ع،یعال آها_

 بود  ی عال ییچهارتا میکرد شروع  رو( هاوش_ کرده وونمید ) آهنگ  هم با

               

 من دل توو  یکرد جا  یجور  هی)             

 دلم  زیعز برم  ینذاشت                 

 

 شم   چشم  توو چشم  محال                

 دلم  زهینر  نمتوی بب  تو چش  با               

 

 ی سی وا قولمون ی پا د یبا  یسیدروا  رو یب      

 ی نخواست نوی هم ازم مگه               

 

 ی حساس یی جورا ه ی توام  ی احساس منم        

 ی حواس و  هوش واسم نموند             

 

 !( زده؟ زل سما  به  چرا نیا  واا() خوندیم  احساس با  و  سما به  بود  زده زل کردم نگا نیحام به)

 (  برگشتم  زود بهم  بود  زده زل کردم آراد به  نگا هی)

 



 کرده  خبر شهرو ه ی تو  بعد د ید منو  یهرک     

 برگرده  یلی ل با  که  رفته مجنون گنی م       

 ی وا ی ا کرده  وونمید کرده  درم به  در       

 

 ( میخوند یم بلند  یی چهارتا م یدیرس یم نای ا  به تا ) 

      

 کرده  خبر شهرو  هی  تو بعد  دید  منو یهرک    

 برگرده  ی لیل  با  که رفته مجنون گنیم      

 ی وا ی ا کرده  وونمید کرده  درم به  در       

 

 نه ی زم رو تو عشق  به  نهیهم ی عاشق و عشق   

 نه یا  ذکرم و فکر همه استیرو و  خواب  مثل  

 

 ندارم   غم گهید  یبگ  خوابم به  یا یب که      

 ندارم سرم  توو یفکر تو  یخوب جز      

 

 کرده  خبر شهرو  هی  تو بعد  دید  منو یهرک    

 برگرده  ی لیل  با  که رفته مجنون گنیم      

 ی وا یا  کرده وونمید  کرده درم به  در      

 

 کرده خبر شهرو ه ی تو  بعد د ید منو  یهرک   

 برگرده  یلی ل با  که  رفته مجنون گنی م     

 (   یوا یا  کرده وونمید  کرده درم به  در      

 

   بود ی عال واقعا زدن دست  همه آهنگ  کردن تموم از  بعد    

   م یخوردیم ناهار میداشت  بود ظهر

   رونیب میبر باهم  شو  آماده تهران میبرگرد  قراره فردا سما_ یرعلیام



   میبر  باهم  شو آماده هم  تو پاشو ساحل ،ی راست_ انیشا

 شد  قدم  شیپ  نیحام  که بگه یزیچ  خواست سما

 ن یبر ییجا  نکرده لزم_نیحام

 داد  آراد  که  بدم  رو انیشا  جواب  خواستم منم

 ره ینم جا یه ساحل_ آراد

 : / وسط نیا  گهیم ی چ نیا

   باشم   خونه  تو دمیم  حیترج  انیشا  آقا شما  و راد، یآقا سین  مربوط  یکس به_

   خب شد قرمز بعدم  شد  یعصب آراد

 

                           ☆☆☆☆ 

 تهران  میبرگرد  صبح فردا بود قرار

 م یبود  کرده آماده  هامو چمدون  سما منو

 

 ( سما)

                             ☆☆☆☆ 

 شدن  قدم  شیپ  نیحام و آراد  که م یبردیم  هامونو چمدون می داشت

 م یبری م ما دیبد خانما_ آراد و نیحام

 م یداد دستشون چمدونامونو  و  میکرد قبول خواسته  خدا از ماهم

 

 ( ساحل)

 

 جام سر  نشستم بود  آراد کنار جام  م یشد  مایهواپ سوار یوقت

 راد  ی آقا  گهید  سین  مربوط ی کس بع  خب خب _ آراد

 ؟ ی چ! هاا_

 کوچولو  یگفت  اونجور  چرا_آراد

 س ین  مربوط ی کس به  گفتم راست ، کلته یه کوچولو_

 بابا  نه _ آراد



 بله _

   برگردوندم رو سرم

 ساحل _آراد

 هستم بزرگمهر_

  بزرگمهر بگم ساعت سه  د یبا  اه_آراد

 ~°چه° من به_

 ی متنفر من از_ آراد

 یی جورا هی_

 خوبه _): آراد

 

 راد  آقا_

 بله .... جا_آراد

 ................. خوامیم من گمیم_

 ؟ یخوای م یچ  خب_آراد

 یچیه_

 دااااره  گونه  چال ییییییییییی وا د یخند

 باشه _ آراد

 نم یبب  لم یف ه ی شه یم بگم  خواستم یم_

    گه ید نیبب _ آراد

 کنه ینم  تتی اذ  صداش اونوقت آخه_

 گف  و رونیب  داد  نفسشو

 بابا  نه _ آراد

   شدم ال یخیب

  چن اتفاقات  به  کردمی م فکر گوشم گذاشتم رو  یهندزفر بخوابم  راه  تو داشتم  عادت برگردوندم رو سرم

  مث کردم آراد  به  نگا  ه ی خدااا یا  بخوابم  تونستمی نم شدم  داریب د ینکش ربع ه ی شد نیسنگ چشمام که روز

   بود ده یخواب  یقو مرد

 شد  داری ب دم یکش صورتش تو  و دستم نوک  ی اراد ریغ 

 ی کردیم کاریچ _ آراد



 بگم  یچ الن  خدا یوا

 چیه_ 

 ؛ )یکردیم  نازم_ آراد

 خورد  دستم اونطرف زدم اونو  بود  مگس صورتت رو رمینخ_

 کنه ی م کای چ نجا یا  مگس  اونوقت_آراد

 گفتم  و آوردم  در هیگر ی ادا

 گه ید  بسته اه_

 کوچولو خانم باشه_ آراد

 کوچلووو  نگو  من به مون،یم  یخودت کوچولو_

   د یخند

 

 (  سما)

   بود  عاطفه شیپ  جام اه می شد ما یهواپ سوار

 ده ینم حال  هم عاطفه

   بود  نیحام  عاطفه، یجا  به کاش

 د یکن عوض  من با  جاتونو  شهیم  یغالم خانم _ نیحام

 د ییبفرما  لیم کمال با  نه  که چرا  بله _ عاطفه

 نشست،   نیحام ی جا  رفت شدو بلند 

 کنه یم چه  کوچولو خانم   خب_ نیحام

   دادم یم فوش دلم تو عاطفه  به  داشتم وال  چیه عمته، کوچولو  خانم_

 گف  و کرد ی زیر خنده

 چراا؟ _نیحام

 پوففف  بود  نشسته   نجایا  مگس نیع ینجوریهم چیه_

 آها _ نیحام

 بله، _

   باشه_  نیحام



  حس نیا  که  کردم فک نیا  به دادم  گوش آهنگ  تا چن  مویگوش تو  کردم و برداشتم  کولم از مویهندزفر

  تو  رفتم کردم قط  و آهنگ  کرد قطعش  شهینم و شده  درخت  به  لیتبد والن زد  جوونه قلبم  تو یچجور

   کردم نگا   میاوردیپ  در یباز مسخره همشون تو ساحل با  که  ییلمای ف و عکسا  همه یگالر

  بود طنتام یش  همه هیپا  ،  میداشت  ساحل با  ی خوب ی لیخ یروزا

 (  سلو احمد _ عاطفه ی ب ییبا یز) آهنگ هی

   خوااببب  گید و  شد گذاشته  نیحام شونه به  سرم که  دمینفهم شدو  نیسنگ چشام کردمو یپل رو

   شدم  داریب  نیحام  دست  یتکونا با

 س ین  نیسنگ خوابش تو  اندازه خرس  اخه  د  _ نیحام

 گ ید اومدم  نکن شلوغش استاد  خب  یلیخ_

                               ☆☆☆☆ 

 

  کامل خودمو  که بود  نشده وقت راستش  خوب  بود شده  تنگ  نجا یا  ی برا دلم  چقدر می شد خونه  وارد 

   دادم  دست  از  را پدرم هستم تهران از ساله ۱۹ بزرگمهر  سما من خوب  بدم حیتوض

   دارم مامان و داداش هی

 بزرگ  اد یز خونمون م یریبگ ی مجرد خونه  شدن یراض هامون خانواده  ساحل از من اد یز اصرار به

 ه یمعمول  ستین

  داداشش باباش و مامان که ساله ۱۹ دختر هی  من یعمو دختر بزرگمهر ساحل شهی م که ساحلم  خوب 

 هستن

 رفتم  نایا  مامانم شیپ  رفتم ی م فردا شدم  ی م آماده  دیبا   

 بودند  یخوب  یلی خ خاطرات  کردم  فکر اواخر نیا  اتفاقات  به  خوابو تخت تو 

   بلند عصر چهار ساعت   بگم بهتر)  پاشدم خواب از  که صبح دمیخواب   گهید  شدو نیسنگ  چشم  

   خخخخخخ(شدم

  خچالی آشپزخونه   تو رفتم  و دمیپوش رو حولم کردم یباز آب  کمی  کردم آب  از پر  رو وان حموم رفتم

 که خوردم یم داشتم  مو برداشت   چیساندو نون  هی کردم باز رو

 عسل بخورمت یزاریم   اندام، ژوووووون_ ساحل

 اکبر هللا دختره کنن یی ایحی ب و  زیه سر تو خاک _

   گمشو ا یب نشو  لوس  خب  یلی خ_ ساحل

    یشد چپه مستراب تو  یشد گم_

 خنده  هر هر هر_ ساحل



 خنده  هر هر کوفتو_

 

 (   ساحل) 

  هی با  ،  یمشک ریحر مانتو ه ی کردم کم ی لیخ  شیآرا  ه ی اومدم  گرفتم قه یدق پنج دوش ه ی رفتم  پاشدم

   دم یپوش  رو یمشک اسپرت  ساعت  و یمشک شال و ،  ی مشک اسپرت کفش  و ،ی مشک شلوار

 خانواده  ی سو به  شیپ  شدم  سوارش  رفتم خودم ۲۰۶ طرف به

 کردم باز  دیکل  با درد خونه  دمیرس

  زدم  داد  د یند منو  بود  خونه  آشپز  تو مامانم  تو  رفتم آروم آروم

 اری ب ی چا برام  یی کجا فهیضع_

   یاومد  یک تو  دختر خدا ای_ مامان

   کردم بغلش  رفتم

 شم  فدات الن نیهم_

 گذشت؟  خوش  سفر ، قربونت زمیعز_مامان

   بود یعال_

 ن یکرد رو ریز اونجارو  سما با  بازم_ مامان

 ؛ )م یکرد یباز انقد  مامان آرع _

 ی اومد  یک اسکل ساحل وااا_ابوالفضل

   خودم یموفرفر داداش   بر سالم_

 بوس  بوس  و کردم بغلش  رفتم

 نشو   لوس_  یابول

  یهو_

  یلبا  یمشک ابرو چش  داشت ی خوب کلیه یفرفر موهاش بود  کتری کوچ ازم  و بود داداشم  ابوالفضل)

 (    متوسط

 ( بودم  دار موج  من فقط بود یموفرفر اونم  بود  ی عال مامانمم)

   م یدید  رو شما  گل یرو ما به  به_  بابا

 یی بابا سالم_

 بود   خوب سفر ، ی خوب سالم، _  بابا

   کردم بغلش  رفتم



 بود  ییعال_

   م ینشست میرفت

 (  سما  داداش)سامان  و ابوالفضل ی برا سما به  دادم رو بودم ده یخر براشون که ی ها یسوغات رفتم

   م یدیخر ساعت

   یروسر و زیبل ه ی مامانمم یبرا  زیبل هی  بابامم برا

   نشستم و  دادم بهشون

 نیعال  دخترم ممنون_ بابا

   ی مرس_ یابول

   یمرس خوشکلن ی لیخ_ مامان

 خبر   چه تو  از ی ابوال خب_

 ی ابول  نگو گفتم  ی ابوال و درد _ یابول

   گه ید یی ابول خووو_

 ی ساخل تو  پس  درد_ یابوال 

 نیبخور ناهار نیا یب  بسته_ مامان

   میخورد رو ناهارمون میرفت

 تو  از  خبر چه  ی نگفت_ 

   م یخونی م درس میدار مام چیه_ یابول

   خورده  ییجا  سرت  دیشا بدونم چه  درس و تو عه_ 

 خونم ی م درس همش که  من اشه_  یابول

   ه یباز نیماش منظورت آها_

 درد _ یابوال

                           ☆☆☆☆ 

  دراز تختم  رو بود  شده  تنگ اتاق  نیا برا  دلم چقدر  یوا اتاقم رفتم بودم  خسته  چون  شد  تموم شامم

 دم یخواب   و دمیکش

 

 (  سما)

   بپوشم ی چ خوب  رفتم اتاقم طرف  به 



  یکفشا  ، دم یپوش روش هم  کوتاه ه یرو هی بود ستاره رو که یمشک رهنیپ  ه یاه،یس  دار  بیج  اسلش هی

   خانواده ی سو به  شیپ کردمو تیل  شیآرا  ه ی و گذاشتم  کاله هی و  کردم پام  هم یمشک

   میرفت که برو  و گذاشتم داخل  اشونو یسوغات  برداشتم مم یمشک کوله

 ........ و ننه خونه طرف افتادم   راه و  شدم  خوجملم ۲۰۷ سوار رفتم

   فونیآ  رو گذاشتم  بند هی  دستمو رفتم

 سخت  فونیآ  ، طه یسل  ،  سالم_ ننه

   اومده دخترت  که  نیبب  ایب  ننه سالم_

 تو  بپر_ ننه

 ننه  اومدم_

   دمش یبوس کردمو بغلش  رفتم

 بود  شده  تنگ  برات  دلم ننه_

 بشم گندت یلبا  اون قربون دلم  زیعز نطوری خم منم_ مامان

 مامان عه_

 ی خورد نهار  ، نشو لوس  خب ی لیخ_ مامان

 نه_

 ارم یب  نیبش  ایب_ مامان

   چشم_

 انداختم  داداشم بغل تو چطور خودمو  دونمینم  در شدن  باز با

 سامان  داش سالم_

 ؟ یاومد یک سالم _ سامان

 الن _

 ؟ یاومد  چرا_ سامان

 ام ین  یخوایم_

 حال  کردم ی شوخ خب  له یخ_ سامان

 دارم  ی شوخ باتو من_

 آره _ سامان

 زهرمار _

 زدم  صداش آوردم رونیب بودمو  دهیخر  سامان ی برا که  یساعت  کولم طرف رفتم



 سامان یهو_

 ه یچ هااا _ سامان

 رشیبگ_

 گرفت که  کردم پرت طرفش  به ساعتو

 ممنون خوشگل  ساعت چه  آآآ_ سامان

   کرد بوسم  دونه ی اومد

  از بعد  گرفت کادوشو و رفت ام صدقه قربون یکل مامانم دادم بهش  و آوردم در رو مامانم  یکادو

  خوب نییپا دم یپر و کردم عوض  شلوارک  و  ناف  بال  ه ی با   لباسامو اتاقمو تو  بال  رفتم ناهار خوردن

  ی نیب  ،یگوشت یلبا رنگ ی طوس و سبز ی چشا  و بلند قد  و بور پسر ه ی سالش ۲۳ داداشم سامان

 دار شیر ته   و  متوسط، یچشا  کوچولو،

  و کردم  زایچ  نجوریا  و با  و ی باز مسخره  ی کل سامان  شبا تا شیفدا  به  دخترا بود  ماه داداشم کل در 

 دم یخواب  رفتم

 

 ( ساحل)

 برداشتم   بود سما  شدم  داریب م یگوش زنگ ی صدا  با صبح 

 اسکل   هیچ  هاا الووو_

 شده  یچ  دونمینم  دانشگاه م یبر گفت  و زد زنگ عاطفه  خونه  ا یب  پاشو  ساحل_ سما

 نه من با باتوکارداره   دیشا شده یچ  ینی بب  یدیپرس  یم خوو_ 

 دارم  یمهم کار  دانشگاه نیایب  گفت گمیم  ساحل_ سما

 اومدم  سا یوا_ 

  و  بابام و مامان با  رفتم  دمی پوش رو دستبندم  و کفشام  و شال ه ی و پسرونه  رهنیپ ه ی و اسلش   هی رفتم

   م یکرد یخداحافظ و صدقه قربون ی کل داداشم 

   شدم  خوجملم ۲۰۶ سوار رفتم

 دانشگا  طرف به  می رفت شد  سوار سما

   م یشد  دانشگاه محوطه وارد

 ی داشت یکار عاطفه  سالم،_  

 ن یایب  شمام  تولدمه  فردا  گفتم نداشتم یمهم کار ها  بچه_  عاطفه

 دانشگاه  یکشوند  چرا  یکردی م دعوت یگوش پشت  از  عاطفه_ 

   نیایب  قهید  هی  شهیم بزرگمهر خانم _ نیحام



   م یرفتیم م یداشت د یببخش نه، _ سما

   که م یرفتیم نم یماش طرف  میداشت  میشد  خارج  دانشگا  از  و گرفت منو دست  سما

 

   خودم  خوشمل ی گرایج  بر سالم _ پسر

 نه یبوز نوری ا ا یب_ 

 هس  درازم زبون ماشاهلل اوه  اوه_  پسره ی کیاون

   یزیر کارا نیا واسه  بزن زر کم_ سما

   بابا   نه_ پسره

 گرفتن  دستمونو تر زود اونا  که م یکن حمله  م یخواستیم  میبود کار یرزم چون  سما منو

 کن ولم  هوشه ییییییی هو_

 آشغال   کن ولم_ سما

 پسر  آقا  ی برداشت  دهنت  از تر گنده _ نیحام

   سرمونن پشت  نیحام  و آراد  م یدید  میبرگشت

 ن یدیکش اونا  دست  از دستمونو

  کردن فرار اونا  نیهم واس بودن  تر ی کلیه اونا  از  ییخ  نیحام  و آراد

 

 ( نیحام)

 رنیم کجا مین یبب می رفت دخترا دنبال آراد  با

 (  ههههه میبود واقع  در) م یدنبالشون نکنن  فک که وارید پشت م یسادیوا

 شدن  سبز  جلوشون پسر تا دو که  رفتنیم داشتن

   گرفتم  دستشو که رفتیم  داشت آراد

 کارن یرزم خودشون  اونا  سای وا آراد_

 هاا  دخترن اونا  نیحام آخه_ آراد

 کردن   کسانی  خاک  با  پسرارو اون  چطور  سین  ادتی  باغ  آراد_

 باشه _ آراد

  زدنیم  حرف داشتن

 زدن داد  دخترا  گرفتن دستشونو که کنن حمله  خواستن  دخترا



 کن  ولم هوشه  ییییییهو_ ساحل

 آشغال   کن ولم_ سما

 سرشون پشت  میرفت

 پسر آقا  ی برداشت  دهنت از  تر گنده _  

   کردن نگامون برگشتن  دخترا

  کردن فرار  اونام  مید یکش پسرا  دست  از  دستشونو

 نیخوب _ آراد

 اهوم _ ساحل

 ارع _ سما

 دارم   کارت طرف نیا  یای م سما_ 

 طرف  اون م یرفت سما  با

 

 (  آراد)

 باحالن  یلیخ  دخترا  نیا  یوا

 ساحل  و موندم  من اونطرف  رفتن سما با  نیحام

   بود  یپاک  دختر  یلیخ  ساحل

   هم سما

 اومدم   خودم به  صورتم ی جلو ی ها بشکن  با    

 یی کجا_  ساحل

   یچی ه! هاا_

 ی خودت خر_ ساحل

 هاا _ ساحل

 خب _ ساحل

 ؟ یایم  هس عاطفه تولد  فردام خب _ ساحل

 ؟  ی چ تو  ، آره_

 ):  سما  با  البته  امیم  منم_ ساحل

 زدم لپش رو کوچولو ی لیخ  بوس  هی نیهم واسه  نبود  خودم  دست



   بود  یکار چه نیا  شعوریب_ساحل

 افتادم   خواهرم اد ی بود  یاراد  ریغ دی ببخش_

 رفت من از  تر جلو ساحل

 (  نیحام)

 م یشد  دور ساحل  و آراد  از سما  با

   یگی م یچ  هاااا_ سما

 بپوش   تر دهیپوش لباس عاطفه تولد یا یب ی خواست اگه  فردا  گمیم ی چیه_ نیحام

   پوشم یم خواستم  هرجور رمینخ ،  نجای ا  یآورد منو نیا واسه _ سما

 باشه  دنبالت  یرعلیام  یخوا ینم  که تو_ 

 چه   تو به  اصال  کنم، کای چ خب  رم،ینخ _ سما

 _ (: نیحام

   شه یم ی چ نمیبب حال _ سما

   ها  بچه  شیپ  میرفت 

 

 ( سما)

 شنیم پررو  میبد گوش  حرفاشون  به شه ینم  لیدل  نیا ی ول می داشت دوسشون درسته

 ( سما)

 اکبر  هللا....ی پسرا  خدااا  به رون پر ی لیناخیا

 عاطفه  تولده شب  یزنیم  جوش گری ج نخور حرص   سماجونم_یوج

 اشخال ی اومد ی توک خر ، یوج مار زهر_

 بودم   قهر بات  یول بودم  طرفا نیهم_یوج

 بابا  برو_

 ی زنیم حرف ی ک با  یسمادار_ساحل

 یشکیه_

 د یخر م یبر ای ب خو_ساحل

 بدو  باشه_

 بازار یسو  به  شیپ  و میشد  مون نای ماش سوار



                                ☆☆☆☆ 

 

 اوووف  پاساژ  تو م یرفت م یشد اده یپ  نایماش از

 ار یب  ریگ لباس ا یب حال 

 م یکردیم نگا  م یرفتیم راه  که نطوریهم می داشت

 خوام یم اونو من سما_ساحل

 لباس  ه ی برگشتم  داد  نشون  که ییجا  به

 بود  یهولوگرام هم  کوتاهش دامن  و بود ی هولوگرام کع بود  ناف یبال 

 هههه یعال ساحل یوا_

 گ ید م ینیا  ما_ساحل

 م یبر زه ینر سقف  خب  یلیخ_

 بود  جون پسر  هی  فروشنده م یشد وارد

 د یدار لزم ی زیچ خوشگال   سالم_پسر

 م یکرد اخم ساحل با

   دامنش  و ناف  یبال  اون  بله_ساحل

 اد یم بهتون یلی خ منم نظر به کارامون نیتر  فروش پر از  یکی اون  بله_پسر

 ممنون_ساحل

 چنده  زتونیفست،سایوظ_پسر

 _..... ساحل

 یاوک_پسر

  پرو  اتاق  تو رفت ساحلم  و آورد  ساحل برا  لباسو و رفت

 کرد  جلب ی لیخ نظرمو پف  دامن با  کوتاه  نقره لباس هی

 هست  من زیسا نظرتون به  لباس  نیا  آقا_

 باشه   تنگ  براتون  کمی  نشی س دور نیکنینم  فک بله عممم_پسر

 گفتم  کردمو اخم  کرد نگام طونیش  لبخند  هیبا  بعدم

 د یدار  منو زیسا گفتم فقط نخواستم  نظر شما  از من اقا_

 نداشتم   یاحترام ی ب قصد اوه_پسر



 س ین مهم_

   برداشتم کردن بحث از  دست ساحل ی صدا با

 ن یبب  ایب  سما_ساحل

 کردم  باز رو پر اتاق  دره رفتم

 ومد یم بهش  یلی خ واقعا

   ادیم بهت  یلی خ ساحل_

 دونم یم خودم_ساحل

 :/ ادینم  بهت  اصال اصن  هیچ  یدونیم  یدونیم درک  به_

 زتون؟ یسا  خانم_پسر

 _..... م

 ارهیدرب  لباساشو  ساحل تا  بستم  رو پرو  اتاق  دره و رفت پسر

 د ییبفرما_پسر

 ممنون _

 وظ_پسر

 فست یوظ میدیفهم_ساحل

 دراوردم رممی،ز آوردم  در مانتوم  پرو  اتاق تو  رفتم و رفتم و  گرفتم ازش و  لباس

 ومدیم بم یلی خ موندم  مات  نهیآ  تو  قهید  هی  دمیپوش  که و  لباس

 بود  شده  یپف نییپا  به  کمر از بود  زانو یبال  اا   یا  نقره  ساده لباس هی

 بودم   شده  خوشگل ی لیخ

 زدم صدا  و ساحل

 ساحل_

 هااا _ ساحل

 ن یبب ایب_

 اومدم _ ساحل

 کرد  نگام و کرد باز درو

 ه یعال اد یم بهت  یلی خ  لباست سماا  ی وا_ ساحل

 دونم یم خودم_



 خوبع _ ساحل

 هیعال_

  زدیم برق  ی ول نبود براقا اون از  پارچش داشت یخاص حالت   هی لباس   آوردم در لباسو   و رفت ساحل

 بود  نشده   میکار نینگ روش

  وارد فروشگ  کفش کیبوت  ه ی میرفت و رونیب  میاومد  لباسا پول کردن حساب   از بعد  و رونیب اومدم

 گرف  چشمو ستش   یدست فی ک با  یا  نقره یسانت ۱۰ کفش  جفت هی  لحظه همون میشد

 د یاریب  برام  کفشو و  فیک اون شه یم اگه_

 حتما  بله_ مرد

   برداشت  یهولوگرام بلند  پاشنه کفش  و فیک  هی ساحلم 

 بودن  ست لباسمون با  واقعا

   رونیب م یاومد  و میدیخر

 

 (  ساحل)

                                                  

   بود  ظهر ۳ ساعت

   م یخورد اومد دستمون به  یچ هر ناهار

   میشد یم آماده   دیبا

  رونیب  میاومد  و میگرفت  یا  قهی دق پنج  دوش هی دو هر

   باشم گانه  بچه امروز خواستمی م موهام سراغ  م یبر خب

  سرم پشت یول  بستم یخرگوش  و برداشتم موهام طرف  هر از کم ی بعد  زدم شونه  و کردم باز موهامو

 اوه  بودم  کرده وسط  فرق کردم فر کمی  رو بستم یخرگوش  که یی جاها شد  ی عال بود باز

)   خوردی م چشمم پشت به  هام مژه که زدم  ملیر اونقد بعد  ، زدم فرمژه اول  شیآرا  سراغ  م یبر خب

  د یسف مداد هی  کرد، خوشگل برابر  صد چشامو  که دم یکش نازک  چشم   خط  هی(  بلنده  یمادرزاد هام مژه

   م یشدی م محشر لباسا  اون ا  بودم  شده یعال ی وا  زدم رو بودم  دهیخر  که یآجر رژ دم،یکش چشام  دخل

 ( خخخخخخ ندزتنمون  کنه خدا )

 

 ییییی وا برداشتم لباسامو  کمد طرف رفتم

   ست  یهولوگرام فیک  کفش با  یهولوگرام دامن و ناف  بال  به

 بود  یعال یعال



 .  بپوشم اونجا تا  فم،ی ک تو گذاشتم  و کفشم  و دامن یول دمیپوش  رو ناف بال 

   کردم دستم رو خوشکلم ی لیخ  بند دست

   اسپرت کفش با دار بیج  اه یس اسلش  هی  با  دمیپوش  روش از کوتاه  مانتو هی

   کردم  برانداز خودمو دوبار نهییآ  جلو رفتم

 بودم  شده  یعال

  کمی  بازم آوردم  در رو لبم رژ ومدهین هنوز  سما دمید رونیب  اومدم  اتاق از  کردم سرم رو اهم یس شال

 بود  خوب  یلی خ شم یآرا زدم

  رونیب  اومد  خانم سما  شد  باز اتاق  در

 ژووووووووووووووون 

 

 ( سما)

  رونیب  اومدم  شد تموم  دوشم نکهی ا بعد  خب

  برگردن خودشون هی حالتشونو  تا  کردم واشون و کردم  خشک سشوار با موهامو

 زدم فرمژه  ، زدم پودر  کرم کمی  نهی آ ی جلو رفتم

  زدم  ملیر اونقدر  بعدم  کرد خوشحالت ی لیخ  مویآب   یچشا که دم یکش کیبار چشم  حس  ه ی فرمژه از بعد

   خخخ گذاشتم یمصنوع پلک کردم احساس 

  اون با  بود  شده  محشر واقعا  چشام  دم یکش چشام  داخل  دم یسف مداد زدم ی خاکستر  و یا  نقره  هیسا  کمی

   رنگش

   دم یکش لبام   رو بود مات که رموی ت  یآجر رژ کردمو صاف بالمو لب  زدمو گونه رژ کمی

   بپوشم   اونجا داشتمیم بر لباسمو  دیبا

  و فیک با  لباسمو  شال، و  اسپرت  ییطال یکفشا  یمشک چسبان  شلوار  با ی رسم ییطال  ک یش مانتو هی

   میدست  ساک  تو گذاشتم  کفشم

   کنم  درست موهامو برم  بزار خب

 کردم  کج فرق چپم  سمت  ختمیر رو همشون  موهامو بود خوجمل ییخ  رنگش بودن بور چون موهامو

 شدم  خوشگل  چقد ییوا

   نشسته  منتظر ساحل دم ید رفتم

 میبر_

 گ ید شد  تموم  یمهمون خانم  م یبر_ ساحل

   توام حال  خب_



 ی مهمون ی سو به  شیپ

 

 ( ساحل)

  شمونی پ  اومد ع یسر عاطفه تووو میرفت  بود بزرگ  عاطفه یالیو

 ن یاومد خوش  عشقولم، سالم _ عاطفه

 ی مرس سالم،_

 ممنون  سالم،_ سما

 م یکن عوض  رو لباسامون  کجا ما عاطفه_

 شعوراااا یب  ن،یکن عوض  نیبر هس اتاق   بال  طبقه _   عاطفه

 چرااا  باش، _ سما

   نیکرد خوشگل خودتونو  انقدر چرا _ عاطفه

 گ ید گید_

   میبر_سما

 ومد یم بهمون چقدر  یییی وا میکرد عوض  رو لباسامون بال  طبقه م یرفت سما  با

 کنم  دا یپ  رو ها بچه  تا  چرخوندم  چشامو که  نییپا  میرفت یم ها پله   از م یداشت نییپا  میرفت

 بهمون بودن ده یچسب الن انی شا و یرعل یام اون چون  دنیند مارو احتمال   کردم داشونیپ  آهاااا

 خوشگل یها  بانو  بر سالم_

 بود   زشت نچندان  پسر ه ی میبرگشت  صدا  طرف به

 هستم  نای س_ پسره

 د یداشت ی امر خوشوقتم،_

 داشتم  کار خانم سما  با  نه،_ ماین

 ن؟ یدونیم  کجا از  منو اسم   شما_ سما

 اومدم  نییشما  دمیشن  ی وقت منم شناسنی م رو شما  همه وال _ ماین

 د یندار یکار حال _

 دارم  چرا _ ماین

 بفرما _ سما

 ؟  نید یم رقص  افتخار  خانم سما _ ماین



   کمه من افتخار ،  متاسفانه نه_ سما

   هاا  بچه  شیپ  به  میافتاد ش یپ و  میکرد پسر به رو پشتمون بعد

   بود  شده ما متوجه  نیحام

 احتمال  بود  شده قرمز و  کردیم نگا  سما  به چون

   بود  پسر اون  بخاطر

 

 ( سما)

 شده  لبو چرا نیحام  نیا سرم  به خاک  واا

 توعه بخاطر  حتما  خب_ یوج

 بامزه هار هار هار_

 ن یبد رقصو دور هی  افتخار د یخوای نم واقعا  خانم سما _ ماین

 ستم ین سما ندم  جاش نوی ا امروز ساحل_ گفتم ساحل  به رو آروم+

 توام  حال  خب _ ساحل

  کنه نقد ی ا چرا  دادم  جوابتونو  هم بنده   دیگفت بار  هی شما  بگم  دوبار حرفمو ندارم عادت من محترم یآقا_

 اه  شما  نیا

 دخترا   شیموپیرفت  و گرفتم رو ساحل دست

 ر یبگ  لیتحو  یکرد دعوت عاطفه یهو_

 شرمنده  د،ی ببخش زمیعز یوا  یا_   عاطفه

 شرمنده  دشمنت _ ساحل

 شرمنده  خودش  رمینخ_

   خنده ریز میزد هممون بعدم

    بزرگمهر خانم_ آراد

 پوففف  بله _ ساحل

 رم یبگ وقتتونو قهیدق  چن شه یم_ آراد

 کنم  فکر د یکن صبر_ ساحل

 د ییبفرما ،  بله_ آراد

 کنم ی م قبول نیکنیم التماس   یلی خ چون خب _ ساحل

 د ییبفرما_ آراد



 ی ایم قه ید  هی آراد _ نیحام

 فعال  برم  دی با من شرمنده _ آراد

 خداحافظ  شکر مرتبه هزار صد خدارو_ ساحل

   گفت و کرد گوشم ک ینزد سرشو رفت یم داشت ساحل

 کن دا یپ  پسر  هی_ ساحل

        گرفتم نقششو زد  چشمک ه ی بعد

 یاوک_

 (  ها بودم  دهیند  آدم  د ینکن  فک )  کردم یم نگا  مردم به  داشتم  یصندل رو بودم نشسته 

 بود  یپسر شداوف  دراز جلوم یدست  هی

   نیکرد دراز یمردم کمک یبرا  دستتونو الن خب_

 خنده  با  پسر

   رقصه درخواست  ر،یخ_ پسر

 کنم یم قبول کردم رقص  هوس  چه  خب اوم ( افتادم ساحل حرف ا ی) کنم فک نیکن صب_

   رقص  ستی پ م یرفت و گرفت دستمو  پسر

 اوفففف  ده یم قر پسره  ه ی با  داره ساعته  دو خانمم ساحل

 

   کردیم اشاره نیحام  و آراد  به   داشت که  کردم نگا ساحل به  دمیرقصیم می داشت

  ش یشونی پ رگ  نمی حام کرد یم نگا ساحل به و  بود  کرده مشت دستاشو آراد  به  به  کردم نگاه طرفشون به

   دیکشی م لبش کنار یه شصتشو  انگشت  و بود  شده قرمز رونویب  بود زده

 بود   درست بودم  دهیفهم که ی زیچ په

 ( خخخخخ) د یکشی م لبش کنار انگشتشو  شدیم  یعصب یوقت نیحام

  نه  گفتم اشاره  با  منم کننیم کاری چ نم یبب برقص  پسر  بغل ناز با  کرد اشاره   بهم کردم  ساحل به  نگا  هی

   نیحام جون گف

 رهیبم  بره درک  به_

 جهنم   به_ ساحل

   آوردم  در براش زبونمو

   شد  تموم  که آهنگ

 آورد  کویک  عاطفه خواهر



 کرد فوت  شمعو و م یخوند رو مبارک  تولدت شعر

 دنیکش  غیج  و زدن دست  دخترا همه

 ی ش  ساله صد شال یا_

 

 (  ساحل)

  زدن غ یج همه کرد  فوت رو شمع عاطفه

 ی ش  ساله صد شال ی ا_ سما

   شال یا  هم با یهمگ_

 ساکت   یهمگ قهی د ه ی لطفا_آراد

   شدن ساکت همه

   زد تند تند  قلبم  طرفم ومدیم  داشت آراد

   بود  دستش حلقه ه ی و زد زانو  جلوم

   ی چ ی عنی نیا  واا

 ؟ یکنیم ازدواج بنده   با بزرگمهر ساحل خانم_ آراد

   آراده   نیا گه یم داره  یچ  گفتیم ی چ نیا  شدم شوکه

 ؟؟یچ_

 ؟ یکنیم  ازدواج  بنده با  گفتم _ آراد

 !! نه_

 کرد برداشت   یچ حرفم  از دونم ینم  شد  شوکه آراد

 !!! واقعا؟  ؟ ی چ_ آراد

 ): اس بله  منظورم!  نه  نه!  هااا_

   د یاریب ف یتشر خانواده  با آراد آقا مبارکه اوووه_سما

   تهی افر عه تو  ای  بگم  دیبا  من نویا الن_

 ببند   گاراژو در تو  دادم اجازه  من فهیضع_ سما

 گفتم  یمنف  من دی شا اصال_

 توو  بابا   نه عه_ سما

 



 ( سما)

   بوج  بوج  انیم هم به  چقد  یوا  کرد دستش رو حلقه آراد  و  کرد نثارم  ییبروبابا ساحل

   شام یبرا  یهمگ خب _ عاطفه

   آراد  به  زده ساحل دم ید خوردندی م غذا داشتن همه م ینشست و  میرفت بزرگ  زیم طرف  به 

 ی دیند  خوشگل ؟ زمیعز هیچ _ آراد

   داره صفا خر دنی د هیچ  ی دونیم آخه _ ساحل

 اش  خنده  هم گرف حرص   هم آراد

  نگام یجور ه ی همه خنده   ریز که زیم رو زدم دستمو  و  خنده ریز زدم محکم  ساحل حرف نیا  با

 کردنیم

 گه ی د نیبخور توو  نیلومبودی م که شما  هااا_

    تیضا سر  تو خاک _ساحل

   ید یرس عشقت به شو  خفه یک یتو_

 وال  ،  نیبود مجنون و ی لیل  انگار  عشقت گه یم یجور  ، خفههه _ ساحل

   نینبود  نکه_

 نزن زر وووو_ ساحل

   بهم زده  زل ماین  دمید  شد  دهیکش  زیم اونطرف به  نگام

 ساحل_

   بنال_ ساحل

 مالونم یم خاک   به رو پوزه  یچجور الن نیبب  ساحل_

   م یکن ف یتعر و م ینیبب _ ساحل

 ما ین  آقا_

 جانم _

 ه یچ نیدون یم بال  با  جانتون_

 ع یچ_ماین

  چارهی ب زد ینم پلکم   آدمو به  زدیم زل که  میداشت یا  هیهمسا  هی  ما که نه یا موضوع  اصل ه یچ نیدونیم_

 ی کنیم  دای پ شفا  تن  پنج حق   به شما  روشنه دلم  من اما  بودن  کرده دیام  قط  دکترا یول رفت دکتر م یلیخ

   ومد یم اشک  چشاش از ک  بود  دهیخند  اونقد ساحل خنده ریز زدن همه حرفم  نیباا

 مزه یب هرهر_ماین



 شه  بامزه زنمیم نمک_

 نباش   سبک  نقدی ا_ماین

 شم   نیسنگ بمی ج تو  زمیریم سنگ_

 گم ی م خودت  خاطر  به_ماین

   یبگ من خاطر  به نکرده لزم_

 سوخت  برات  دلم  فقط _ماین

 نسوزه زنمیم یسوختگ پماد_

 وق  هی  یارین  کم_ماین

 ی آورد کم بد باش  خودت  نگران تو_

 گف  و زد داد  نیحام

 ارویباز بچه نیا  نیکن تمومش  بسه  بسه_نیحام

 دعواس همش گه ید نیکن بس  استاد گنیم  راس خو_عاطفه

 م یکن کوفت  غذامونو بزار  نیبش بسه سما  گنیم خوراس_ساحل

 شکمت  اون به  بخوره کارد_

 د یکن یخواه معذرت ما ین از  زود خانوم سما_انیشا

 دمی شن  وز وز یصدا  آخه یگفت یزیچ (زدم پوزخند )جانم¿_

 کن یخواه معذرت ماین  از  گفتم_انیشا

 کنم  یخواه معذرت شاسگول نیا از  امی ب اونموقع  نکردم ی خواه معذرت بابامم   از تاحال  من_

 کن  یخواه معذرت زود_انیشا

 داد  بله  ساحل  یناراحت نکنه   باش ال یخ نیهم به  آش  بخور  کاسه هی_

 داد  بله  ناراحتم  نع؟؟آرع  ی کنینم  یخواه معذرت_انیشا

 ساحل_

 جانم _ساحل

 بدجور ادی م یسوختگ یبو_

 کنه یم  تمیاذ  بوش  وال  آره_ساحل

 خنده   ریز میزد باهم

 نیباش الیخ  نیهم به  آش  نیبخور کاسه  هی  که گفتم  انیشا  آقا_



 قت ی حق جرات  اد یم یک_عاطفه

 م یکرد درس ره یدا  هی و  مینشست نیزم رو م یرفت کردن موافقت همه

 افتاد   انیشا  و ساحل  برا چرخوندو  ویبطر عاطفه

 قت یحق ای  جرات_انیشا

 قت یحق_ساحل

 ¿¿یداشت  دوس آرادو_انیشا

 داشتم  دوسش  من آرع  خب_ساحل

 نا یا  کشتنم  نایا  مامانم  یوا_

 افتاد  ما ین  و من برا  چرخوندم  ویبطر  باز عاطفه

 جرات _ماین

 آوردم  زیم رو از آب  وانیل  عی  رفتم و شدم  بلند 

 ¿¿¿ یکن کاریچ  یخوا یم_ماین

 نباشه  یحرف_

 پوووف_ماین

 ی د یپوش جوراب_

 آرع _ماین

           اریدرب_

               یچ  یچ_ماین

 افتادمااا   ییآدما عجب ریگ  درار جوابتو گم یم یکر مگه_

 ااا یب_ماین

  آب  تو جورابشو  و  آوردم زیم رو از  قاشق هی رفتم  و آب تو  کردم گرفتمو انگشتام نوک  با  جورابشو

   دادم تکون

 بخور  نویا  ایب_

           عمراااا یییچ_ماین

             جرات ی گفت خودت_

 خورمی م دارم جرات  بدم نشونت نکه یا  خاطر به  دمی پوش تازه  جورابامو خب  لیخ_ماین

 یی دسشو تو  دیدو و د یکش سر  و وانیل          کرد جم افشو یق  و گرفت و وانیل



           یخورد  بالخره هاها_

 باش  ی تالف منتظر_ماین

 منتظرم  صبرانه یب_

 افتاد  نیحام  منو برا چرخوندو  ویبطر عاطفه

 قت یحق ا ی جرات_نیحام

   نداره  جرات نیا  بابا _آراد

 زد  نیحام به  چشمک ه ی بعد

 ندارم چرا_

 ی ندار معلومه_آراد

 جراات _

 کن  ازدواج من با_نیحام

               هااااا _

 کن  ازدواج  من با  گفتم منم یکرد انتخاب جراتو_نیحام

 بروبابا _

 ی ندار جرات  ی دید_آراد

 کنم ی م ازدواج باهات قبوله باشه_

 م ی بر پاشو وقته ر ید سما_ساحل

 باشه _

 نییپا م یرفت و میکرد عوض  رونیب ی لباسا با  لباسامونو  بال  م یرفت و شدم  بلند 

 ی همگ خدافز_

 کوچولوم  خانوم خدافز_نیحام

 ی با_ساحل

 م یزندگ ی با_آراد

                           عوووق ششش یا_

 خونه  یسو  به  شیپ  و میشد  نیماش سوار رونویب  می زد خونه از

 

 ( ساحل)



 خدااا   یوا داشتم استرس ی خواستگار اد یب آراد  شب  بود قرار

   سما  دم زنگ  برداشتم ویگوش مون خونه  بودم  اومده

 سما  الوو_

 ی کنینم ولمون بازم یکرد شوهر ه یچ  هاا_ سما

   ینکرد ازدواج خودت  نکه  دارم، استرس نزن زر سما_

   رفتم عقدم  سفره  تا  کردم تجربه یلی خ من نیبب _ سما

 ؟؟ یک وااا_

 غالم  ،  هوشنگ،هشمت اکبر،  اضغر، با _ سما

 خخخ  ی کرد ازدواج چقد ینترک یها یها_

 گ ید  گید بله _ سما

 ی ندار یکار_

   برو  نه_ سما

   شو آماده  برو  هم تو  باش،_ 

 ی با باش _ سما

 ی با_

   برداشتم شلوار و  کیتون  هی شدم  آماده  رفتم

   یشمی  شال ه ی با  اه یس بلند  نسبتا هیرو ه ی با  یمشک نیج شلوار با  ی شمی سبز زیبل

                                ☆☆☆☆   

 مامان  ساحل_ مامان

   بله،_

 اومدن  ایب_ مامان

   دارم  استرس  یییوا

   کرد باز درو مامان نییپا رفتم

 کرد  بغلم آراد مامان من به  دنیرس کردن یپرس  احوال  هم با همه

 ؟ یخوب  ، زمیعز سالم_ خانم نگار

   من من با

 ن یاومد  خوش ، یمرس بله... ب_



   من به  د یرس آراد  بالخره که  میکرد یپرس  احوال همه

 خودم  کوچولو خانم سالم_ آراد

 سالم  عمته، کوچولو_

 یی وا بود داشته  ورم استرس آشپزخونه   رفتم ممپ  نشست رفت و د یخند آراد

   اریب  رو ییچا  زمیعز ساحل_  مامان

 بود  آراد  نفرم نیآخر  دادم( آراد  یبابا ) یمرتض آقا  به  همه از اول  بردم ختمووی ر ییچا

 ی مرس به به _ آراد

 ووووو _

 نیبش  زمیعز ساحل_  بابا

 نفره  تک  مبل یرو نشستم 

  اومده  خوشش  شما دختر از ما  پسر نیا بزرگمهر ی آقا  وال .   مطلب اصل سر  میبر خب _ یمرتض آقا

  م یخوب  یلیخ  پسر  وال  هیدانشگاه هم دخترتون با  که نیشناس ی م پسرمو خودتونم   کرده یخواستگار و

   ه یتجرب دخترتون  مث  کارشم و  نیماش و  خونه دم یند یبد  ازش که من هس

  م یشناسی م رو گلتون پسر بله  ،  نیدار  لطف  شما بله، _  بابا

  و یعروس و عقد  وقت دنیرس تفاوق   به اگه   و کنن ازدواج  هم  با  نیبد اجازه   اگه خب _ یمرتض آقا

 م یکن  نییتا

 ماشاهلل  خوشگله ی لیخ  دخترتون ه یعال پسرمم قهی سل  ماشاهلل_ خانم نگار

    نیدار  لطف یمرس_ مامان

 ):  شهیم ی چ م ینیبب  بله، _  بابا

   بزنن حرف برن نیبد  اجازه اگه  خب_   یمرتض آقا

 

 ندادم  نشون ی العملعکس چیه قه یدق چن

   گه ید پاشو  زمیعز_ خانم نگار

 ی چ برا  آخه_

 خب  نیبزن حرف نیبر_ مامان

 :  /باشه_

 تابم   لب ز یم یصندل رو نشست اونم  تخت  رو نشستم  و اتاق  رفتم  آراد  از جلوتر

 کرد باز دهن آراد  بالخره   تا  بود سکوت  نمونیب  قهیدق  چند تا



 ی بگ ی زیچ ی خوای نم_ آراد

   گفتم عیسر ی لیخ

 نه_

 بگم  من بزار  پس خب _ آراد

   کردم سکوت

 ی دار دوس  منو نکه یا  دارم  سوال ه ی اول_ آراد

  رو ناخونام فقط  نکردم نگاه  صورتش به  اصال  یول چرا  دونم ینم  دادم تکون آره  نشانه به  به رو سرم

 کردمی م نگاه کندمشونیم داشتم که

  بحث من با  همش تو  یول): دارمونید ی اول خورد  بهم نیبست   یوقت داشتم  دوست اول از من خب _ آراد

 گرف یم حرصم من که ی زدیم حرف انی شا با  ا ی یکردیم

 چه  من به_

 خخخخ  شد شروع  بفرما _ آراد

 ه یمشکل بدم یمنف جواب خوام یم من اصال_

 بده   یمنف یدار  جرات اگه _ آراد

 باشم  گفته  هاا  دمیم_

 بابا  نه_آراد

   بله_ 

 شد  قدم شیپ  زودتر پشتم از آراد  که  کنم باز  دهن خواستم  دمیدو رونیب طرف  به  پاشدم

   م یندار ی مشکل...  ما ...ب...خ _ آراد

   دارم من_ گفتم یلب ریز

 ی ندار_ آراد

   مبارکه_ خانم نگار

   م یکن نیریش  دهنمونو خب _ یمرتض آقا

 زدن دست همه

 مبارکه_ بابا

  مبارکه_ مامان

 مبارکه_ یابول

 یمرس_



 برگردوندم رو سرم  تفاوت  ی ب منم  زد ی طونیش  لبخند  که کردم آراد  به  نگا  به

 

 ( سما)

  قراره امروز کرد یخواستگار منو و زد زنگ نیحام مامان گذشتیم ی مهمون اون از هفته  چند   بایتقر

 بپوشم  یچ  خب  کردم باز کمدمو اومدم  و کردم حیمل شیآرا  هی  نهی آ ی جلو  رفتم خونمون انیب

   کردم پام  مم یا سورمه  یصندل  ،یمشک  م یضخ ساپورت هی  با  برداشتم ی ا سورمه دامن و کت عی

  باز درو دم یدو عیسر زدن فونو یآ کردم سرم ی ا سورمه  شال ه ی نداشتم استرس اصن ساحل برعکس

 داخل  اومدن کردم

 

 دلم  زیعز سالم _خانم ینازل

 گفتم  پرو

 داخل نییبفرما نیاومد  خوش ی لیخ  ممنون سالم_

 گلم  دختر سالم_محمود آقا

 ن ییبفرما نیاومد خوش  سالم_

 دستم  داد  گلو  دسته داخلو  اومد نیحام

   کوچولوم خانوم  سالم_نیحام

 ی خودت  کوچولو،کوچولو خانم مارو زهر_

 ن ینیبش نیا یب هس زدن حرف  یبرا وقت مامان جان  سما_مامانم

 آشپزخونه  تو رفتم

 اریب  وییچا مامان سما_ننم

 مامان ...نن چشم_

 کردم تعارف اروییچا  بودمو  ختمی ر نمک عالمه هی نیحام  استکان تو

   افتاد نیحام یبرا  همونم خوبم  شانس  از

 سامان  کنار نشستم و یعسل رو گذاشتم ینیس

 اومده  خوشش  شما  دختر گل از من پسر  راستش  خب _محمود آقا

 باشم   داشته پسرتون از  یشتریب اطالعات   شهی م گفتن دخترم  بله _ننه

  اومده  ا یبدن توآلمان نجایا  اومده  هس یوقت چن  که الن تا  تولد  از  جان نیحام خب... حتما بله_محمود اقا

 ن یحام ماله  درصدش ۸۵ کنهیم لیتحص توش دخترتون که ی دانشگاه هم نجا ی ا خونده  درس و



 گم یم  اخالقشونو...س ین نیا  منظورم نه_ننه

 ه یاخالق خوش  پسر من نظر از_آقامحمود

 اخالقن   خوش ی لیخ  نیحام  آقا.... حا  مامان بله_

 نیکن  لیم تونوییچا

 گلم  عروس چشم _خانم ینازل

             زدم ی الک  خجول لبخند  هی

 خانم  ینازل_

 کن صدام  مامان دخترم هیچ  خانم ی نازل_خانم ینازل

 مامان_

 جانم (_ینازل)مامان

 ؟؟  یرانیا  شما مامان_

 د یخند  محمود  اقا  حرفم نیا  با

 ی رانیا  مادرم ی آلمان پدرم دورگم زمیعز آره_ مامان

           گفتم آها_

 شوره¿¿ شماهم  یی چا بابا _نیحام

 چطور   پسرم نه _بابا

 بال  انداختم  ابروهامو زدمو ژکوند لبخند  ه ی و کردم نگا   نیحام افه یق به

         توعه¿¿ کاره_نیحام

           س ین من کار نه  یعنی ارع _

 بزنن  حرفاشونو و  برن جوونا  نیا  دیبد  اجازه  اگ  بزرگمهر خانم   خوب_بابا

 کن  ییراهنما اتاقت به  و نیحام اقا  جان سما  حتما  بله _ننه

           مامان¿¿ ی چ واسه_

           گید زدن حرف ی برا_ننه

           لحاظ اون  از اها_

 اتاقم  تو  میرفت نیحام  با

 سالته¿¿ چن_نیحام

 چطور¿¿ ۱۹_



               یدار عروسک قد یا  سالته ۴ کردم  فک یچیه_نیحام

         بابا برو_

 ؟؟ یندار  یشرط کوچولو  خانم خوب_نیحام

 کنم یم قبول من گفته یک_

 ی ندار  جراتشو_نیحام

 نههه  بگم  رمیم من رینخ_

 داد  فشار محکم و گرفت دستمو

         نه¿¿ ا ی آره  یگیم_نیحام

 کن ول دستمو آرع   گمیم  باشه باشه_

 ن ییپا  میرفت

 م یکن  نیریش دهنمونو  شد  یچ  خوب(_ینازل)مامان

 ن یکن نیریش  دهناتونو بله_

 مبارک _ننه

 باشه  مبارک _سامان

 مبارک _بابا

 باشه  مبارک (_ینازل)مامان

                                                    ☆☆☆☆ 

 شم یم عروس دارم کردیم  فکرشو یک یییی وا

   خوانینم  هیزیجه  گف مینازل  مامان باشه باهم یوعروس عقد گذاشتن قرار روز همون

 مگس  پره  تن۱ و یآب لوفرین  گله ونیکام هی ممیمهر

   اومدم خودم  به  شگریآرا  ی صدا با

 شد  تموم گلم_زهره

 کنم  نگا  شهیم_

 بعد  بپوش لباستو رینخ_زهره

 باوشه  پووف_

   بود  شده خوشگل  یلیخ  ساحل

 بود  خوشگل  یلی خ بود  پف  که دی سف عروس لباس به



 اومدم  کردم تنم  عروسمو لباس و رفتم

 کنم  نگا  شهیم حال _

 نیشد  ماه کهیت  هی  گلم ایب_زهره

  پف  تر نییپا  اون از  و بود  تنگ  کمرم تا بودو  کلتع دو لباسم  بودم  شده خوشگل ی لیخ  نهی آ  جلو رفتم

 بود   دیسف و بود  شده

 کردم باز  شگاهوی آرا دره  و نییپا  میرفت  ساحل با سرم رو گذاش  خوجملمو تاج   اومدو خانم زهره

 نیحام  بغل تو  دمی پر رونویب رفتم

 کوچولوم  خانوم ی شد خوشگل_نیحام

 آقامون  یشد خوجمل شمام_

  فداااش  یمشک  یکفشا  و شلوار  و  یمشک کت  با  ی مشک چرم قه یجل  ه ی روشم از  و دی سف رهنیپ ه ی نیحام

           من بشم

 نشستم   و کرد باز  برام  نویماش  دره دستمو  داد  گلو

 گرف یم لم یف حیمل  لبخند  هی  با  لمبردارمیف

   ه یآتل ی سو به  شیپ_نیحام

 عجقم  هیآتل ی سو به  شیپ_

 

 

 ( ساحل)

 

  هی مم  هیمهر کردم ازدواج   آراد  با من اومدم خودم  به  شگاهیآرا حرف با  که بودم  الیخ  فکرو یتو

 پشه    بال  لویک  دو با  اهیس رز گله ونیکام

  پاشو زمیعز_ زهرا

   نمی بب خودمو  تونمیم_

 بعد  بپوش لباستو برو زمیعز نه_ زهرا

 باشه _

   د یسف  پف لباس   هی بود  خوشگل  یلی خ لباسم 

   دمیپوش  خانم  زهرا کمک  با رو لباسم 

   نم یبب تونمیم حال _ 



 ی تونیم زمیعز بله_ زهرا

   شدم  خوشگل  چقد ییوا  نهیی آ  یجلو رفتم 

   بودم  یعال واقعا

   محشرم یییوا

 خوبع   یلیخ  سمام

 شدم   یعال ی لیخ  عیعال کارت خانم زهرا یییوا_

 بزارم  تاجتم  ایب زمیعز یمرس_ زهرا

 ممنون _

 شدم  یعال گذاشت رو تاجم

 اومدم  دامادا  نیبر_ زهرا

 

   م یکرد باز درو رو نییپا م یرفت سما  با

 آراد   بغل دمیپر

 خوشملم  کوچولو  خانوم سالم_ آراد

 عجقولم  لیگور داماد   بر سالم_

 لم یگور من_ آراد

 کوچولوم  من ی گفت خودت خووو_

   داد بهم رو بام یز گل دست  و گفت  ی  باشه

   دادیم انجام  کارشو داشت   شوق  با هم  لمبرداریف

   م یومدیم هم  به ی لیخ  آراد و من

  داده حالت خوب  یل یخ  موهاشم دی سف رهنیپ و  اهیس کفش  و اه یس ونیپاپ   هی با  اه یس  شلوار  و کت ه ی آراد

  بودن

                        بود یعال

   نشست خودشم  رفت بعد  نشستم و کرد باز رو لندکروزرش نیماش در

 ی شد خوشگل _ اراد

 ی شد خوجمل هم تو_

 

 ( سما)



 

 کردمو بش  اخم  ه ی کردی م نگا نیحام  به بدجورم ساله ۲۵ بای تقر بوود  دختر  هی عکاس  هیآتل  تو میرفت

 نیحام طرف کردم رومو

           کنهیم نگات یاونجور چرا  دختره اون_

 کنه  نگا  بزار  خو خوشگلم _نیحام

 که  ادینم  بدت توعم_

 ستااا ی ن بدم  نییهمچ_نیحام

 ی بد یلی خ نیحام_

 نکن  هیگر حال _نیحام

 کنه یم هیگر عمت_

 د یبد  انجام د یبا گمو یم بهتون که  ییژستا  من بسه گید خوب_عکاس

 یاوک_

 داد  تکون سرشو نیحام

   کرد  ژست ژست قد یا  شدم خسته اوففف

 رونیب  اومدن ییروبرو اتاق از  آراد  و ساحل ماهم با  همزمان میاومد رونیب  اتاق از

 شدم  خسته من_

               منمممم_ساحل

 م یبر پس_نیحام

               میبر آرع _

                                ☆☆☆☆ 

 م یشد تالر وارد

  و گفتن ک یتبر شوهرشم  پدر و ساحل شوهر مادر گفتن کیتبر و  اومدن یابول و عموم و عمو زن

 دنیبوس  و ساحل

 گفتن کیتبر  دنویبوس  منو مامانمم و ینازل مامان

 گفتن کیتبر و دنم یبوس  بابامحمودوسامانم

                                

                                  ☆☆☆☆ 



  دائم  عقد به  را شما  د یدهیم اجازه  بنده  به  ایآ بزرگمهر سما  م یگویم سوم  بار ی برا مکرمه زهیدوش_عاقد

 اورمیب  در ی نیام  نیحام ی آقا  جناب

 بله   کترای کوچ اجازه و بزرگترا  دخالت با_

 شدمااا  یمال تف اوففف  دادن کادو و گفتن کیتبر همه

  آراد  ی آقا  جناب دائم عقد  به را  شما  دیدهیم اجازه بنده به  ا یآ بزرگمهر ساحل خانم مکرمه سرکار_عاقد

 اورم یدرب راد

 گرفتنش  ی شهردار از  نهیبچ گل رفته عروس_

  یآقا  جناب  دائم  عقد به  را شما  د یدهیم وکالت  بنده به  ا یآ کنم یم عرض  دوم بار یبرا  خانم سرکار_عاقد

 اور یدرب راد  آراد

 رفته  رژشش نیکن نگا  کرده ناکار  رو زهیدوش  زده یعروس قبل قهره  داماد با عروس_

  یآقا  جناب   دائم عقد به  را  شما د یدهیم اجازه  بنده  به  کنمیم عرض  سوم  بار ی برا مکرمه زهیدوش_عاقد

 اورم یدرب راد  آراد

 خواد یم یرلفظیز عروس_

 خواد ینم  یلفظ ریز عروس اقا_ساحل

 بلههههه   یهمگ اجازه با

 حداقل ی گرفتیم ویلفظ   ریز سرت تو خاک _

 بابا  برووو_ساحل

   دادن کادو و گفتن ک یتبر ساحل به همه

                                 ☆☆☆☆        

 دادن یم  قر وسطو بودن  ختهیر همه

 کرد  ازدواج  بات  دید  تو تو  یچ  نیحام دونم ینم  واقعا من سما _الناز

           اادیم  یسوختگ ی بو چرا  سماااا_ساحل

             کرد خفم  بوش  ساحل آرع   یییوا_

 ششش یا _الناز

 ش یم شیک بخور_

 دونفرس رقص  نوبت باشه م ینوبت می شیم ک ینزد مراسم انیپا  به  میدار  خب_یجید

 ساحل_

 هوووم_ساحل



   گشنمه_

 خب  ای ب عفاده و س یف کمی  بابا یعروس مثال  سرت  تو خاکک_ساحل

 توام  حال  خب_

 د ی بد بنده  به رقصو دور هی  افتخار نیبکش زدن حرف از  دست اگ   بانو_نیحام

 حتما  که اونو_

 م یبرقص پاشو  نزن غر نقدیا  ساحل_آراد

 بابا   رزنهیپ نیا  کن ول نویا  آراد_

 وسط  م یرفت و نیحام  دست  تو  گذاشتم دستمو

 گف گوشم  دره نیحام  که دمیرقصیم داشتم  نوی حام نه یس  رو بودم گذاشته  سرمو

 کوچولوم  خانوم  عاشقتم وار وونهید_نیحام

 خوجمل  یآقا وونمید  شتریب من_

 

 ( ساحل)

  دونفرمون رقص  یتو  شدن  محرم از  بعد که  میزندگ مرد عاشقانه حرف نیاول

 وونتم ید خونه وونهید  یواراید اندازه_آراد

 نیچ  وارید  اندازه منم_

 

 

 

 

 

 بود   نیا یآر

 

 که  ما  نفره  چاهار عشق

 

 شدو  شروع  ی زیخونر و جنگ با

 



 م یشد  بس آتش   تیمیصم و عشق  با

 

 م یشد  م،گرمیشد سرد

 م یبود م،آب یبود سنگ

 م یشد  م،عاشقیبود دشمن

  نگاه قلبمان عمق به  اما  م یبود عاشق  ابتدا  از که  چرا  نام  نیتر  ستهی شا طونی ش ی عاشقا ما  نام  آخر در و

 م ینکرد

 

 ...... انیپا

 

 یمیان _ ساحل کریمیان سما کر:سنده ینو

 بامداد ۱:ساعت ۱۳۹۹،۹،۱۲:شروع  خیتار

 20:32:ساعت ۱۳۹۹،۱۱،۱۸:انیپا خیتار

 

 خوندن  رمانو نیا  که ییکسا به  حرف هی

 د یکن  جستجو اونجا   عشقو و د یبر قلبتون عمق به  شهیهم

 

 دارد  ی قانون گردی پ و است   حرام  یبردار یکپ هرگونه

 م یدیکش زحمت ما دینکن ی کپ کنمیم خاهش


