
 

 

 

 نوجوونی
 گو در کنج چهاردهموروایت یک گفت

 



 

 8 زا 1                                                                                                     نوجوونی

 

 :دیسکاشن خودش را این طوری شروع کرد تارامهر

. باشم وترجل سنم از کردمیم یسع شهیهم چرا؟ نمدوینم»

 ترهابزرگ  و ننیبب بچه کی چشم به رو من بودم نگران شهیهم

 یبرا چقدر هاجمله نیا« .نکنن توجه بهم نکنه. رنینگ امیجد

 سن اون به یوقت ؟شهیم شروع یک از ینوجوان ست؟آشنا شما

دوره  اون برامون چقدر سرمونه؟ تو ییفکرها چه میهست سال و

نسبت به  یاحساس چه میتر شدبخش بوده؟ حاال که بزرگلذت

پادکست  نیا توکه  هییچندتا از سواال هانیا ؟میموقع دار اون

 . میزنیحرف م در موردشون

 و نگران یسالگ نه از من» گه:در ادامه می تارامهر

 ران زندگیدو نیبهتر شروع منتظر. بودم مینوجوان شروع منتظر

 نموگانهبچه یایدن یای که پیلهورهد. گفتنیکه همه ازش م

 تیواقع نیا با اومدن کنار به میکنیم شروع و میزنیمکنار  رو

جفت بال  هی یحت و باشن یرنگ یرنگ ستین ارقر نهاموبال که

سطل  در مآرو آروم فمونیلط روح که یادوره. میدار ادهس یتوس

 «.کنهیم هیبقهمرنگ  رو ما و رهیرنگ جامعه م

. هدار دختر کی راهنماهای سروکه و خودش از مایکر

  :کنهیم درک دوره رو نیخوب ا یلیاحتماال خ پس

 کردمیم نکه گمو نهیا ادیم ادمی خودم ینواز نوجو که یزیچ»



 

 8 زا 2                                                                                                     نوجوونی

 

 از همه. نداره ور من فهم از سطح نیا یسککل هستم و  عقل

و  کشمیو داد م زنمیکه چرا بلند حرف م بودن یشاک دستم

 احتماال که یزیچ «کنم؟یبحث م یزیقدر سر هر چ نیچرا ا

 که یکار هر و «ینوجوون ای ینجوو غرور» گنیم بهش هیبق

. بود خواهداشتباه  لیدل نیهماحتماال به  دنیم انجام هابچه نیا

 بهم یکی( ی)نوجوان روزها ناو اگر» :زنهیم مثال هی مایکر

 یبرا. دمشیبخشینم وقتچیه دیشا« !یننادو یلیح»: گفتیم

 دهیچیپ طیشرا نیکه ا دمیحق رو نم نیبه خودم ا ناال نیهم

  .رماینوجوون ب هی یرو به رو

 :بوده یسالگ 18 تا 14 نیب یزیچ یننوجوو نعیمبرای 

به من  همه کردم یفکر م .نمدویم زویچ همه کردمیم فکر» 

 یکار هر توننیم شونبودن تربزرگ خاطرو فقط به  گنیزور م

 «.نداره یتیاهم چیهو نظر من  بکنن دارن دوست

باعث  شتریو ب ستین زیانگجانیهم ه یلیخ یننوجوو انگار 

 یقدر اون میاحتماال فهمید» :گهیم تارامهر. هیاعصاب خردکن

 راتیی. تغستین کولخفن و  ینوجوان میکردیهم که فکر م

 و یدرس رییتغ ها،هقیسل رییو نوع تفکر، تغ دیعقا  ،یهورمون

  «.میکه دوست ندار یاگهید راتییاز تغ یلیخ

از  یلیخ دیکه شا هییزایچ از یکی یهورمون و یهرظا راتییتغ



 

 8 زا 3                                                                                                     نوجوونی

 

 یاما برا هیعیطب که یرییتغ. میباش شدهبه خاطرش مسخره  ما

 است.  کنندهتیخود ما اذ

 :سهینویم تارامهر سنهای همبچه از یکی غزل

 برام االن یول مبش ینوجوون وارد داشتم دوست شهیهم منم» 

و برخالف  ستیکول و خفن ن کردمیکه فکر م یقدر اون

 رو خودم خوامیم و مهمه یلیخ میبرا ظاهرم شیپ یساال

 .نباشم مسخره مهمساال نظر از که کنم میتنظ یجور

 افتهیاتفاق م داره که یایظاهر راتییواقعا به خاطر تغ یلو 

 نشون یخود و مینش مسخره جمع تو که نیا «.شهیم تیاذ

 :گهیم یاسینداره.  افهیبه ظاهر و ق یفقط بستگ میبد

 کهیت من به یلیخ یننوجوو تو و بودم طونیش یلیخ من» 

که االن دارم  یاما جسارت داشتن حق هم یگاه خب و نداختنیم

 شتریب برگردم اگر االن یحت. ستهاطنتیهمون ش خاطربه 

 «.کنمیم هتوجه توج هیو کمتر به حرف بق کنمیم ینطویش

 ازش تارامهر بود؟ یچ هیشب شتریب ینوجوان شما یبرا

 هوا و نیزم نیب رو مینوجوون من» :برهیم نام «یسردرگم»به 

 یحت شتو که یآلودمه جنگل یتو شدن. مثل گم ندمگذرو

 «انبار کاه. درسوزن  هی شدن رها مث. ادینم هم گرگ یصدا

 یتو .نهیبیم تارامهر به کینزد یلیخ خودشو نیآفرنوش



 

 8 زا 4                                                                                                     نوجوونی

 

ارتباط  هایلیاز خ شتریب نیهم ی. براکنهیم کار مدرسه

تارامهر سردرگم  مثل اونم. داره سن نیا یهابچه با یترکینزد

 تارا  داشتم رو تو حس بودم نوجوون یوقت منم» :گهیبوده و م

بشوم. االن  یرا رها کنم و وارد نوجوان یاما دوست نداشتم کودک

 سح« بشوم. یرا رها کنم و وارد جوان یهم دوست ندارم نوجوان

از  گهید یکی ماجد. ستهایلیخ مشترک وجه انگار یردرگمس

حس » گهیم موردش در دیجد کلمه کیسروک،  یراهنماها

از  اومد و اونو یکس کنمیم احساس»ده: و ادامه می« غریب

 «مد و کی رفت.او یک دمی. نفهمدیمن دزد

 ردمو در هم یعل. ستیواقعا خفن ن یننوجوو انگار

دارم پا در هوا  خاطر به» :که گهیم یطور نیا خودش ینوجوان

که نظر  نیبدون ا دغدغه بودم؛یب لبق یهابودم. نه مثل سال

 رو الزم قاللتاس اون که و نه مثل بعدش برام مهم باشه هیبق

 و یجوون به و کنم عبور دوره نیا از ستمخوایداشتم. مدام م

که ماجد بهش  یشدن دهیدزد حس یعل« .ذارمب پا استقالل

 تفاوت هیمورد خودش  اما در کنهیرو کامال درک م کرداشاره 

 خودم که بودم خودم من دونمیم هیبق برعکس» :شهیقائل م

  «دوره محروم کردم. نیاز ا رو



 

 8 زا 5                                                                                                     نوجوونی

 

 حال دیبا کرد؟ عبور ازش دیبا فقط م؟یکار کن یچ حاال

دوره چه  نیتو ا ما حال و حس اصال م؟یبخور غصه م؟یکن

 به یاگهید شکل به سروک یهانوجوون از یکی نایمب ؟هیجور

 چیه ایدن نیا یتو کنمیم حس هم من»: کنهیم نگاه هیقض

 مبرا واقعا نیا و بفهمه منو لحظه نیهم حال که ستین یکس

 زایچ یسر کی وقتا یبعض. شهیم درست بعدش اما هبیعج

 نبهشو یلیها هم خوقت یو بعض شهیم مهم یلیخ تبرا

. هیننوجوو یهای دورهاین یکی از خاصیت به نظرم .یتفاوتیب

 اوقت یبعض هاحس نیا و یشیم ناراحت زود ،یشیم حساس

چند  نیمثل هم .گذرهیمدوره هم  نیا ی. ولستیدست خودت ن

 ازش دیباکه  هیادوره یگذشت. نوجوان نشییکه با باال و پا یسال

 .میبهتر بساز یاندهیآ یبرا رو خودمون و میریبگ درس

 :دهیم ادامه رو نایمب یهاحرف تفاوت یکم با هم ماجد 

 میکن غیتبل رو یزندگ از دوره کی دینبا که کنمیم فکر االن» 

 چقدر هر ما. هدر حال گذر میمثل نس ی. زندگمیبهش دل ببند ای

 شتریب عتیطب از سهمش ساله، فصل نیبهتر بهار میبگ هم

من  هانیا یبا همه ینگهش داشت. ول شهینم اصال و شهینم

 «کنم.تهِ قلبم احساس می رو یحسرت نوجوون

 نیآفرنوشنظر  به .باشه ماها از یلیخ مشترک حس دیشا نیا

خودشو  یهایژگیو و هایسخت یزندگ یهادوره یهم همه



 

 8 زا 6                                                                                                     نوجوونی

 

 و بشم راحتو  مبد کنکور بودم منتظر شهیهم من المث»: داره

 کنکور دوباره یحت دارم دوست ناالاما  .بگذرونم خوش بعدش

 لذت میتهس توش که یدوران نیکه از هم نهیا کار نیبهتر. بدم

 «.میانجام بد میرو که دوست دار ییو کارها میببر

 رد؟دوره ک نیتو ا شهیم ییکارها چه حاال 

و  شهیم وارد حساب و کتاب قیدق یلیخ نیآفرنوش 

روز )هفت  2555: کنهیدوره رو حساب م نیا یتمام روزها

: دهیهم م شنهادیتا تابستون. و چندتا پ 7تا جمعه و  264سال(، 

 ید. پدر و مادرتون را بغل کنید.کن تماشا رو آفتاب غروب»

هایی که لباسو  دیکوتاه کن دیموهاتون را هر طور دوست دار

 از و دیکن دایپ دیجد یهادوست یکلدوست دارید بپوشید. 

 .دینیبب ترسناک لمیف . با هم مهربون باشید.دیکن فیتعر گهیهمد

 دیجد یغذاها و عکاسی. دیکن گوش آهنگ. دیریبگ ادی یرانندگ

 سالتون 70 یوقت که دیبکن یکار کی هخالص و دیرو امتحان کن

 «تونستمیم»که  یشکل نیبه بهتر رو میننوجوو من دیبگ شد

 کردم. و چیزهای جدید تجربه  ندموگذر

دوره عبور کنه و وارد  نیاز زودتر داشت دوست که یعل

 تجربه که شد باعث اتفاقات یسر کی» :سهینویم بشه یجوان

 تونست برام داشته باشهن دوره میاو که رو یو اتفاقات قشنگ



 

 8 زا 7                                                                                                     نوجوونی

 

 دنید لمیف عاشق. داره یمشابه تجربه هم مینع« .رماین دست به

سرزنش  کار نیا سر یلیخ درس خاطردوره به  ناو در اما بوده

 یهم به جای گرافیک یا انیمیشن رشتهسر  آخر و شدهیم

 :انتخاب کنه «شهیمجبور م»رو به قول خودش  یاضیر

 یلیخ االن چون برگردم موقع ناو به ندارم دوست من» 

 استقاللاحساس  یبرا تالشانگار  «.رمیگیم میتصم ترراحت

است.  یننوجوو مشترک وجوه از گهید یکیهم  یریگمیو تصم

 حس کی یننوجوو یتو» :دهیم حیتوض شتریب رو نظر نیا نایمب

 یلیخ کنهیم فکر آدم و هفیتوصقابل  ریغ که هست یاستقالل

 ینقصیب و درست یلیخ یمایتصم تونهیم االن و شده رگزب

 نتونه هم باتجربه و بزرگ انسان کی دیشا که یصورت در. رهیبگ

  «.رهیبگ رو میتصم نیترنقصیو ب نیبهتر شهیهم

. میدار یسردرگم احساس دوره نیا تو ما شتریب احتماال

 هر یبرا «ینوجوون». فهمهینم را ما سک چیه میکنیم فکر

 یه که همهیااما دوره باشه داشته یمتفاوت شکل دیشا ما از کدوم

بزرگ  میدوست داشت یما از بچگ یهمه .میکنیاش مما تجربه

 نیاز میخوایم هامونیلی. خمیدیرس یبه نوجوون نکهیتا ا میبش

چرا؟ به  میدونینم. میبش تربزرگ و میکن عبور زودتر هم دوره

 طشیشرا از که هیکس یبرا شدن بزرگ یآروز :مایکرقول 

 .کنندینم حسابش گرانید و ستین یراض



 

 8 زا 8                                                                                                     نوجوونی

 

 نجایا میباش تونسته میدواریام .ماز ماها داشتی یلیکه خ یاحساس

 درک اند؛بیغر و بیعج کننیم فکر که میباش ییکسا زبان

از نوجوونی  تارامهرو مثل تعریف  افتادن تک و شنینم

 «سبز سطح یرو قرمز نقطه کی»: مانندمی


