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 پناه نعمت قاسم   

 

 نو شلوار و کت

 کوتاه داستان

 «قوچانى ى لهجه به »

 

 

  کوشهاى  که بيد نرفته رد بيشتر ساعتى چهار سه ۷۵۳۱ سال از  رفتم بيدار خواب از که صبح

 کت و گيالس کوش اولين  سال او.  شلوارم و کت سراغ رفتم و  ورداشتم  بليشتوم کنار از  گيالسمه

 تيپم داشتم که  وستنواچى ساعت بخصوص مکردم کلونى احساس  و خريدن برام که بيد شلوارى و

 ماچت بيا کو جان قاسم رفتى بيدار: گفت و ديد موره ننم که بيدوم فکرا همى توى. مکرد مردانه ره

 ....  و کنوم

 رفتى مردى ماشاهلل گفت  و کرد نيگام شيکم يک و گشت دورم  و کرد بغلم عاشقانه هميشه مٽل

 و بخوروم عيدمه شرنى که سفره طرف برد موره و کشيد ام زال اى سروکله به دستى...  خودت برى

 ....  و بگيرم آقام از مم عيدى

 سميت  هنوز ما ى کوچه موقع او, کوچه مين فرستاد و کرد مرگل ترگل هاش بيچه بقيه مٽل موره ننم 

 چندتا ما ى خنه جلوى, بره سميت تا کنن هموارش که بيدن رخته ماسه و خاک تازه, نبيد(  آسفالت) 

 . بشه آماده آسفالت برى کنن هموارش که بيدن رخته خاک کمپرسى

 رختام,  نميوم مو نه گفتم مويم, باال بيا ههم تو قاسم گفتن ديدن که موره هام داداش, کوچه مين رفتم

 . تپه باالى کشوند و گرفت ره دستوم شان يکى, دريم کارت باال بيا گفتن, مره  ماکى خاکى

 موه. دريم شلوار و کت داداش  چهارتا هر که ببينن, ببينن ره ما مردم که وستيم اينجى: گفتن مو به

 داش اما نبينه موره کسى که کردوم تيفال به رومه تر خجالتى و بيدوم تر خوردى شان همه از که

 .... وستا ما مٽل گفت و رفت ناراحت مو از بزرگترم

 بدبخت: گفت....  و(  سرم توى زد شپات يک)  کمرت به بچسبن کن وا دستاته, عقب پا يک جلو پا يک

 ؟نستى بلد گرفتن قيافه

 ،گرفتن قيافه به بيديم وستاده کوچه وسط تپه روى قد نيم و قد داداش تا چهار, نبينه بد روز چشمتان

  پروار دريم انگار و مکرديم ذوق اونا ى خنده از هم ما ،مرفتن رد و مخنديدن ما به و مکردن نگاه مردم

 . ومريم
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 ى خنده و مردم نگاه  خالصه. منن حسودى مکرديم خيال پوئين بيين بکشين خجالت موگفتن  رفقامان

 و خوندن ترانه به وستاديم مان خنه نزديک  خاکى تپه روى که داد روحيه اى اندازه به ما به اونا

 .... رقصاصى

 .... زدن دست هم ما و خوندن به کرد شروع بيد بزرگتر همه ما از اوکه

  ،زيارت بوديم رفته جمعى دسته باهم پارسال

 ،محبت با و خوشگل دخترى يه برگشنتى

 ...  .... ..... گفتگو بى دارم دوسش,  بگو بهش برو گفت مى, ميومد همون همراه بود شده ما همسفر

   

 خنه از ما مطربى صداى سرو با بيدن مان تيفال به تيفال ى همسده که( دايى) جان ددوئى و کلون آقا

 .بردين  آبرومانه برين گم, تان خنه برين پوئين بيين: گفت ناراحتى با مان دوئى و رفتن در به

 که مکرد تماشا ما به و وستاد تپه جلوى و خنه در امد اويم شنيد ره داداشش دعواى صداى که ام ننه

 ... و کوچه مين از کن جمع ره اينا جان خواهر: گفت بشه خواهر همو که ننم به دوئيم

 و اش سينه به مزد مشتش با بيد کرده ذوق شلواريش و کت خوشتيب پسر چهارتا ديدن از که ام ننه

 .... و رفتن آقا ايقد که بروم هام بيچه قربون: موگفت

 رسوند ره خودش بالفاصله و تپه به زد اى دفعه يک و رفت ناراحت بيشتر خواهرش حرفاى از مان دوئى

  .رفتيم در و طرف يک به زديم کدوممان هر ترسمان از ماهم و باال

 که دامنتان به مزروم ره تان حق ببينومتان اينجى ديه بار يک اگر: مزد داد  و باال او بيد مونده مان دوئى 

 .... بشه پيدا نا سرش او

  

  : گفت بيد نزديکتر جان دوئى به مان همه از که داداشوم او

 ..... رفته يادت هم ما عيدى بشه مبارک عيدت جان دوئى

 . بيد خوشى روزاى چى

  پناه نعمت قاسم

۷۵۳۳ ,۷,۱ 

 

 


