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 کوتاهداستانبندی:دسته 

 دوستهمیشگی:عنوان 

 :تراژدیژانر 

 :کاربرانجمنکافهنویسندگاننگینباینویسنده 

 اثرسطح:- 

 :ناظر- 

 :ویراستارhadis hpf 

 :طراحNeko 

 :کپیستKliN 

 برای ماندن با تو

 ...گذارم یک دنیا را کنار می

 با تو همه چیز دگرگون شد

 .!ناگهان و برای من

 کنی و تو با تمام دوستانم فرق می

 ...ام روی تو حسابی دیگر باز کرده

 !دوست همیشگیِ من
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 !فارسی، دینی، ریاضی 

 !افتم کدوم و بخونم حاال؟! موهام رو کالفه بهم ریختم. باید یک تصمیم درست و حسابی بگیرم وگرنه امسالم می

 .ریاضی که خوندنی نیست، این میره کنار

 بره؛ ای بابا، سارینا این چه وضع درس خوندنه؟ گیرم خوابم می نیستم و کتابش و که دستم میفارسی که هیچی بلد 

 !خونند اینجوری که درس نمی

ای چیزی  ترسم با این درس خوندنم نخبه هام رو به حال خودشون رها کردم. به قولی باز ازشون فرار کردم. می پوفی گفتم و کتاب

 :پرونه و میگه ه میبشم. مامانم هم که همش بهم تیک

 !هات ضعیف شدند کنی چشم هات رو مرور می خونی؟ یکم استراحت کن مادر، از بس کتاب سارینا، دختر چقدر درس می -

 .خونم گیرم دستم تا فکر کنه دارم کتاب می خندم یا قبل از اینکه بیاد کتابم و می منم همیشه یا می

 :کتاب هام و فارسی و گرفتم و بلند گفتم در اتاق باز شد که طبق معمول شیرجه زدم سمت

 !خب، این درسم تموم شد. آخیش -

 :مامان چپ چپ نگاهم کرد و گفت

 خوندی؟ مثالً داشتی درس می-

 .خوندم مثالً چیه مامانی؟! واقعی فارسی می-

 گرفتی اون کتاب و باورم شه؛ جلو قاضی و ملق بازی ورپریده؟ حداقل برعکس نمی-

 .ها با حرف مامان سریع کتاب و نگاه کردم. ای داد بیداد! این چرا برعکسه؟ شانس ندارم

 خیال مامی، ناهار حاضره؟ این رو بی-

 .آره حاضره-

 !چیه؟ زرشک پلو؟-

 هات؟ نه، درد بالست! انتظار داری ناهار درست کنم با این دروغ-

 .کشه چیکار کنم آخه؟ مخم نمی ناِ ماما-

 .کشه پاشو بیا کمکم کن؛ کلی پارچه مونده روی دستم. بیا تو اتاق خیاطی مخت نمیخب، حاال که  خیل-
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 :هام رو به هم کوبیدم و گفتم دست

 !چشم، نوکر شما هم هستیم -

 :سری با تأسف برام تکون داد و گفت

 .حاضری هر کاری کنی غیر درس خوندن -

 .و از اتاقم بیرون رفت. منم جلدی پیشش رفتم

 .زدیم ان بودم و همراه کار، با هم حرف میتا شب پیش مام

 .حسابی خسته شده بودم و کش و قوسی به بدنم دادم. تو اتاقم رفتم و به سه نرسیده خوابم برد

 :صبح با صدای مامان بیدار شدم

 .ات دیر شد سارینا پاشو مادر، مدرسه -

 .حال و حوصله نداشتم مدرسه برم

 .شم باشه نیم ساعت دیگه پا می-

 .ها، میگم پاشو! طناز دم در منتظرته نا با جارو نیافتم دنبالتساری-

 .هام و به زور باز کردم و روی تخت چهار زانو نشستم چشم

 !ای بابا، اصالً من مدرسه نمیرم-

 !واسه تو که راحته دیگه، جواب مدیرت و چی بدم؟-

 !دونم؛ بگو مریض شده، حالش بد بود. اصالً بگو سارینا مُرده چه می-

 .سارینا این مسخره بازی ها رو کنار بذار-

سواد چیزی نیست که بخوای ازش فرار کنی. باید درس بخونی تا دستت تو جیب خودت بره، محتاج این و اون نباشی. فردا پس فردا 

 .!نبینم پشیمون شدی

 .شم مامان نمی -

 :مامان پتو رو از روم کشید و گفت

 .خونه و هم دختر باکماالتیه هم درس هاش و میپاشو ببینم، یکم از طناز یاد بگیر! -

 !وای مامان سرم و بردی، بسه دیگه-
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ام ریختم. کوله پشتیم رو یک بندی روی  ام و تنم کردم و هر چی کتاب دم دستم اومد تو کوله به اجبار بلند شدم و لباس فرم مدرسه

 .دوشم انداختم

 .درسه ضعف نکنممامان یک ساندویچ درست کرد و توی کیفم گذاشتم تا م

 .ایم رو به نمایش گذاشتم های قهوه ام رو عقب کشیدم و مو مقنعه

 .های مانتوم هم تا آرنج باال کشیدم آستین

 .هام و پوشیدم یک آدامس هم توی دهنم انداختم و دم در کفش

 .مامان من دارم میرم-

 !هات رو پایین بکش؛ داری میری مدرسه، قصابی که نمیری برو به سالمت، فقط اون موهات و داخل بزن. آستین-

 :خندیدم و با خداحافظی در حیاط و باز کردم. طناز پشتش به من بود. یواشکی و پاورچین رفتم طرفش و داد زدم

 !پخ -

 .طناز جیغی کشید و باال پرید. زیر خنده زدم

 .ی خل و چل رت و بیارن! زهر ترک شدم دیوونهسارینا خب-

 !وای چقدر بامزه شدی طناز-

 .هه هه هه رو آب بخندی، راه بیافت مدرسه دیرمون شد-

 .و دستم رو به طرف خیابون کشید

 :ی ریلکسم کرد و گفت طناز نگاهی به چهره

 !امروز امیدوارم که خونده باشی-

 !چی؟ رمان؟-

 نه خنگه خدا، درس خوندی؟-

 !آهان اون و میگی، نه -

 :آدامسم و باد کردم که طناز ترکوندش و گفت

 .کنی موفق میشی دونم اگه بخونی و یکم تالش شی؟ من می کوفت و نه! سارینا تو آدم نمی -
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 .تره کشم طناز، مغز من کوچیکه! از فندوقم کوچیک نمی -

 !ط یک بار سعیت رو بکن اگه نشد با مندونی آخه؟! تو یک بار، فق زنی؟ از کجا می چرا الکی حرف می-

 .بی خیال دیگه، اون از مامانم این هم از تو-

 .تونم آدمت کنم واقعاً متأسفم، برای تو نه ها! برای خودم که نمی-

 :گونش و کشیدم و گفتم

 !قربونه آدم سارینافهم! من آدم بشو نیستم، والسالم-

 خیلی خری سارینا، یک بار شد حرفم و گوش کنی؟-

 ها بشی؟ خیاله این حرف خیال و بی و هم یک بار شد بگم بیت-

 .زنم باشه، من دیگه حرف نمی-

 !و شروع به تند تند راه رفتن، کرد. کار همیشگیش بود

 .طناز وایستا -

م زدم. به مدرسه که رسیدیم مثل همیشه خان دستش و به عالمت برو بابا رو هوا تکون داد. منم دنبالش رفتم و مدام صداش می

 !اجازه بده داخل کالس برم  آرمانی جلو در منتظر بنده بود تا مچم رو بگیره و بعد از کلی روضه خوانی

 !واقعاً هم آرمانی بود با این اخالق قوزش! واال

 :کردم که اشاره به موهام کرد و گفت به طناز اشاره کرد تو بره و اما من! دست به سی*نه داشتم نگاهش می

 .داخل بزننجفی موهات رو  -

 :ام رو تا روی پیشونیم جلو کشیدم و از دو طرف تا زدم. لبخند خاتونی تحویلش دادم و گفتم با حرص مقنعه

 دیگه چی؟-

 !هات رو پایین بکش آستین-

 :تر شد و گفت دونست دیگه چی بگه نزدیک همین کار رو کردم. نمی

 رژلب زدی؟ -

 !ات خواستم بگم آره واسه ننه می
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 .تر باز کردم ولی خب زشت بود و حاال اگه از زشتیش بگذریم یک نمره انضباط ناقابل هم پیشش گیرم. پس دهنم و بستم و مودب

 .خیر قربان، رژلب نزدم-

 هستند؟  هات صورتی پس چرا لب-

 .خوایید با دستمال پاک کنم ببینید چیزی نیست خدا دادیه، اگه می-

 !خواد برو تو کالس، زود نمی-

 :بستم که بوی آدامس نعنایی به بینی مبارکش رسید و گفت تکون دادم و داشتم فلنگ و می سرم و

 .نجفی وایسا -

 :روی پاشنه پا چرخیدم و گفتم

 بله خانم؟-

 .دهنت و باز کن ببینم-

 .سریع با یک ترفند آدامس و زیر زبونم قایم کردم و دهنم و باز کردم

 چرا بوی آدامس میده دهنت؟-

 !مسواک زدم، مسواک-

 .خب، برو خیل-

 .گذاشت جلوم  هام و درآورد و توی کالس رفتم و طنازم که طبق معمول کتاب دفتر

 .ها رو یه نگاه بنداز صاحاب این بی-

 !میگی بی صاحاب، به نظرت صاحابشون کیه؟  خودتم داری-

 .تویی، لطف کن بخون-

 .خونم باشه می-
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 .ها ها ها، باورم شد! حنات پیش من رنگی نداره سارینا خانم-

 .خندیدم که نیشگونی ازم گرفت و جیغی کشیدم

 .!آخ دستت بشکنه -

 .توام الل بشه زبونت-

 .برو بابا، مزخرف -

 .خوردم با اومدن دبیر محترمه هر دوتامون خفه شدیم. زنگ تفریح توی حیاط نشسته بودیم و منم تند تند ساندویچم و می

 سارینا...!؟ -

 .یک گاز بزرگ از ساندویچم زدم

 !هوم؟-

 !خیلی خنگی-

 .برگشتم و نگاش کردم

 .دونستم گفتی هم خودم می ممنون واقعاً! نمی -

 :خندید و گفت

 دونی چرا این حرف زو زدم؟  می-

 .ذاری  می دستم کف  پیچی های تو دلبرویی که هر روز تو نسخه می ابد برای حرف-

 مخ تو خوام می ذارم نمی دستت کف و هام حرف دوماً بندازی، دور زنم که از این گوش بگیری از اون گوش  اوالً من حرف نمی-

 دیگه، باش کن گوش حرف یکم سارینا بابا سوماً! نداره ای نتیجه متاسفانه ولی. کنم فرو کنی نمی استفاده ازش نموره یه که آکبندت

 !میمیری؟! که میری نمی
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 .کنم دیگه میرم که گوش نمی حتماً می -

 .توی سرم زد

 !هات رو بخون ام شده درس شو! بخاطر خاله -

 !کر بازم نمره قبولی و گرفتم؛ ناشکر نیستم خدا وکیلیدیدی که زنگ قبل چهارده شدم، حاال خدا رو ش-

 .تونی سارینا. فراتر از اینی. انقدر به کم قانع نباش ام کردی، دیوونم کردی! تو می سارینا خسته-

 ی ترم دو رو گرفتی؟ برنامه-

 !دونستی؟ شدی بالی جونم می-

 .جواب بده دیگه-

 .آره گرفتم -

 .خب واسه منم بفرست-

 !ونی؟خ واسه ترم می-

 .ببینم چی میشه-

 آخ، دردت چیه سارینا؟-

 .ذاری ساندویچم و کوفت کنم درد من تویی که نمی-

کنم شاید مامان بهش گفته نصیحتم  زنه. گاهی فکر می مون نشد. طناز همیشه کنار گوشم حرف می زنگ کالس خورد که حرفی بین

 .کنه

خوندم و از  ای که توی کتابم نوشته بودم و می ها رفتم. وسط خوندن یک لطیفه برای امتحانات ترم دو هم بگی نگی سمت کتاب

 .ها به زورم که شده بخندم ولی کتاب و ادامه ندم رفتم. حاضر بودم ساعت خنده ریسه می

کردم تا اینکه مامان خودش دستم  نامه گرفتن فردا پس فردا میزد. برای کار برای گرفتن کارنامه تنم رو ویبره بود و قلبم بندری می

 .مون کرد رو تو دست طناز گذاشت و راهی

 سارینا، به نظرت چند شدی؟-
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 .کنم طناز خواهشاً هیچی نگو! دارم دق می-

 .کنی وگرنه واسه همه چی ریلکسی خوبه حداقل واسه کارنامه دق می-

 افتم؟ به نظرت می-

 .ای چیزی گاز بگیر یه خدا نکنهوای سارینا زبونت و -

 :چیزی نگفتم و تا رسیدن به مدرسه سکوت کردیم. وقتی رسیدیم خانم آرمانی لبخندی زد و گفت

 اومدین کارنامه بگیرید؟ -

 .خواستم بگم نه اومدم تو رو بگیرم زنم میشی، که طناز فهمید و یدونه با آرنجش به پهلوم زد. لبخند پهنی زدم و بهش خیره شدم می

 :ون و به سمتمون گرفت که چشم هام و بستم. رو به طناز گفتمخانم نجفی کارنامه هام

 .تو اول ببین -

 .طناز جیغی کشید و با خوشحالی باال و پایین پرید

 .خب، واسه منم ببین دیگه-

 !...وای سارینا-

 !چی شده؟ صفر شدم نه؟-

 .یکی گونم رو بوسید

 .ات و ببین دختر کارنامه -

 :ام زل زدم. طناز اخم مصلحتی کرد و گفت هام و باز کردم و به کارنامه یکی از چشم

 شی؟ چطوره، به من گفتی کم می -

 :لبخند نرمی زدم و گفتم

 !ی خوب بگیرم؟ خواستی به خاطر تو و مامانمم شده نمره مگه نمی -

 .ابروهاش از هم باز شدن و من و ب*غل کرد

 !دیدی تونستی سارینا؟-

 !کمک تو نه بدون-

 .خوشحالم سارینا-
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 .منم همینطور، البته برای داشتن دوستی مثل تو-

 .ات بودی پس بگو چرا این بار نگران کارنامه-

 .های خانم آرمانی برق تحسین نمایان بود با هم خندیدیم. توی چشم

 .شه اگه مامان خانم بفهمه خیلی خوشحال می

 .خوام دیگه خب منم همین و می

 طناز!؟-

 !جان دلبر؟-

 .تو دوست همیشگی منی-

 .!تو هم همینطور سارینا خانم-

 

 

 ممنون از تک تک شما عزیزان بابت همراهیتون

 نویسنده: نگین بای

 

 پایان
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمنhttp://forum.cafewriters.xyz/  

  :وبسایتhttp://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 
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