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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 ده شده است.نها انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یتماعو اج یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

 Roman4u@:  تلگرام کانال

 وونهیدل دنام رمان : 

 yasi.ytنویسنده : 
 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 
 @Roman4uکانال تلگرام : 

 تاب نزد رمان فوریو محفوظ استتمامی حقوق این ک



 

 وونهیدل د
 

yasi.yt 
 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 وونهیدل د

 یباسمه تعال
 

 )یاسمین(
یدار شبببده) ننآ نگنین آننآ  قوقولی قوقو صبب ش شبببده بعو بعو بی ب عیه ب
بایلو  بایلمه خلم خودتونین(اه این کیه این سببر صبب حی زنآ زده اییب مو مو

 برداشتم بدون اینگه ب ینم کیه برداشتم گفتم :
 نرکی نستی دننت سرویس االن چه وقت زنآ زدنه اخه-

 اینطوری حرف میزنی _خجالت نمیگشی با مادرت 
 یا خدا گوشیو نگاه کردم دیدم ساراست خدا بگم چیگارش کنه نا

 اه سارا بترکی ترسیدم چته این وقته ص ش -
تا ده دقیقه  سبببارا: حقته قرار بود بیای دن المون بریم روزنامه بمریم نیومدی 

 دیگه نیای  میام برات ...بای
 اخه-

نا بره واسببه دیدن ق ولی تو دانشببگاه بره اه اینم مارو کشببتا حتما باید م ر رما
روزنامه بمره اه رفتم دسببتشببویی اومدم یگم به خودم رسببیدم یه مانتوی دامن 
کلوش بلند با جواراب شببلواری شوشببیدم کفب شاشببنه بلد و رفتم به سببمت 
عروسگم )نمون ماشینمو میگم فراریه خودشیفته نم خودتونین(نشستم رفتم 

 شیب بچه نا ...
 به چه خوشگر شدی خانومی اجازه نست بشینیم؟سارا:به 
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 بیا باال عصابتو ندارم..چطوری الیسا-
 الیسا:مرسی اجی تو خوبی ؟

 بدنیسم -
 رسیدیم سر دکه روزنامه فروشی 

 سارا بپر بمر بیا  -
 بعد دو دیقه

با رت ه خوب من  تادیم  گاه تهران اف نا نرسبببه دانشبب چه   ۱۳۰سبببارا:ایول ب

  ۱۴۰الیسا ۱۰۰یاسی
 نرسه بانم : نوووووراااا یهو

بعد از اینگه بچه نارو رسوندم خونه رفتم با ددی دانشگانو ث ت نام کردم چون 
 تا ده روز دیگه ام دانشگاه شروع میشه رفتم یگم ل اس خریدم 

 یازده روز بعد ق ولی:
سمون سیدیم نر ساعت اول یگم زود ر سه  کلی نرجوموج بود تا اینگه یه  ٬وا

ش ستاد این اقایی با چهره ا ستم و ا نا برام اومد داخر و گفت: بچه نا من راد ن
 زنگتون نفته ایی چهار ساعت بانم کالس داریم.

خدایا این دوسببت کامرانه اینجا چیگار میگنه ..سببرم به شببدت درد گرفته بود 
 یگهو یگی از دخترا گفت: استاد اسم کوچیگتون چیه؟

 استاد: نیازی به دونستن ندارین
 یدونم ..من: ولی من م

 
 استاد منو نگاه کرد بعدش انگار که یادش اومده من کیم 
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 استاد:بعله یه سه چهارسالی میشه ندیدمتون حالتون خوبه؟
 _ممنون 

 خندیدم گفت: چه سنگین حرف میزنین !
 _اخه بانم اشنایی زیادی ندارم 

یهو یگی از دخترا خیلی شرعشببوه :خجالت میگشببی با اسببتاد اینطوری حرف 
حاال ایشببون بهت افتمار داده تو اینطوری کالس نزار که انگار بچه باال میزنی 

 شهری نه 
_ وقتی من دختر یگی از کله گنده نا و شولدارنای  تهران باشم چرا ن اید کالس 

سبباله سببال اول  ۱۹بزارم؟؟)))یادم رفت بیوگرافیمو بدم من یاسببمین به ودی 
لی که نمو خیلی دوسببت داریم و  دانشببگاه داری یه داداش دوقلو به نام امیر ع

یسنا خوانر بزرگمه بیستوشنج سالشه ازدواج کرده و یه دوقلو داره ُجرج و جولیا 
عشقای منن دیگه شونر خوانرمم شدر و مادرش ایرانین  از بچگی اینجا بزرگ 
شده ولی آمریگا به دنیا اومده اسمشم جک دیگه اینگه شدر و مادرم از کله گنده 

بهتر بگم ایرانن و الیسا و سارا از دوستای صمیمیت من نستن که  نای تهران یا
از بچگی بانم بودیم اونام م ر من شولدارن ولی اجازه داشببتن ماشببین  ندارن 
اینگه چون که خیلی بی جن ن حاال متوجه میشببین و در آخر اینگه من اصببال 

ستم ولی برای دراوردن حرص دختره گفتم..اوووو  شتن نی ند چانر کالس گذا
 زر زدم برین بقیه داستانو بمونیم(((

 دختره:نه از من که شولدارتر نیسی؟اصال کی نسی؟
 _به ودیم حاال شناختی؟؟



 7 وونهیدل د

 دختره الل شد منم عص ی برگشتم سمت استاد گفتم  
 _نمیمواین درسو شروع کنین 

 استاد:این جلسه واسه معارفست 
دوسببباعتو کالس  رفتم خونه چون من امروز نمینکالس تموم شبببد باید می

شتن درواقی ما  ساعت دیگه کالس دا شته بودن دو شتم اون دوتام چون نم ر دا
 فقط تو نفته نمین یه کالسو بانم داشتیم بقیه فقط ساعتا یگی بود

شه مامی خونه ن ود شدر نم که  از بچه نا خداحافظی کردم رفتم خونه م ر نمی
مد منم رفتم رو تمت دراز سبرکار ..امیر نم تا یه سباعت دیگه از دانشبگاه میو

کشبیدم و به اسبتادمون اقای راد  درواقی آرشبام راد یگی از دوسبتای صبمیمیه 
کامران اونیگی دوستشم داداش دوقلوی نمینه که اصال ش یه نم نیستن ینی دو 
قلوی  غیرنمسانن اون اسمب ارتان نستب اوف دارم چه چیزایی واسه خودم 

 فگر میگنم برم بگپم  
 ت رو بالب خوابم برد...تا سرم رف

از کوچه در اومدم دیدم کامران داره با شوزخند نگام میگنه اومد جلو بهم گفت 
بازیات برس منم میرم دن اله بزرگا یهو از من دور شبببد نرچی  به بچه  تو برو 
صحنه رفت شیب آنا و محمد ...آنا تو  صال یهو  سیدم ا دن الب دویدم بهب نر

سیل ستم بهب برسم بغلم جون داد محمد بهم  شد اونم رفته نتون ی زد ازم دور 
خدایا اینا رو چرا باید ب ینم من کجام ..یهو با احسبباس اینگه یگی با گاز لپمو 

 داره میگنه با وحشت بیدار شدم و...
 
 اخ اخ اخ کندی لپمو المصب ول کن دیگه -
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 امیر علی: چی داشتی خواب میدیدی که درحال بال بال زدن بودی ؟
 بماند-

 امیرعلی:امشب تولد مهرنازه میای؟
 ممتلط باشهو من نیام -بهب چشمک زدمو گفتم

 امیرعلی: ل اس که نمیموای ؟
 نه ساعت چند باید بریم؟ -

 امیر علی: ساعت شنج تا یه ساعت دیگه اماده شو بریم 
 مگه ساعت چنده؟ -

 امیرعلی:ساعت چهاره
 شنج ساعت خوابیدم مگه میشه!!!!-

 اماده شو بریمامیرعلی: بدو 
سببریی رفتم یه حموم شنج دقیقه ایی گرفتم رفتم بعدش مونامو خشببک کردمو 
فرش دادم بعدش یگم آرایب کردم رفتم سببر کمد ل اسببام کتوشببلوار  طالییمو 
صدا کنم دیدم  شامم شوشیدم خوب دیگه امادم رفتم امیرو  شتم شوشیدم کف بردا

 داره با یگی حرف میزنه 
 برم ....داریم میایم دیگه خانومی... امیر علی: آره قربونت

یاد از  بدم م با مهرناز حرف میزنه ایب  ما داره  عققققق اه حالم بهم خورد حت
شه باید بریم دیگه تازه من کادو نم نمیدم ایب  این دختره ولی چه کنم که تولد

 دختره از دماغ فیر افتاد 
 امیر جان دیر شدا نمیموای بیای ؟؟؟-
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 عزیزم امیر علی: اومدم 
صببد بار گفتم نگو عزیزم بدم میاد از این کلمه احسبباس میگنم داری گیرم  -

 میاری
 امیرعلی : باشه حرص نمور با ماشین تو میریم؟؟

 شک داری؟-
 امیرعلی : نه نمینطوری شرسیدم

بالخره رسیدیم و مهرناز از تیپ من ط ق معمول کف کرد ..یساعت گذشت و 
ط جمعیت این شسرانم که نی درخواست من خودمو کشتم با ر*ق*صیدن وس

 میدن منم که روم نمیشه بگم نه)جان عمم(
یهو برقارو خاموش کردن رفتن رو تانگو اومدم بشببینم یگی دسببتمو کشببیدو 

 مج ورم کرد باناش تانگو بر*ق*صم چون قیافشوندیدم گفتم
 میشه ولم کنین میموام بشینم..؟! -
 ینی دیگه با من نمیر*ق*صی؟–

ونم این صببدای محمده مگه میشببه ...دیگه نیچی نگفتم تا آننآ خدایا مید
تموم شببد اومد ب ینم واقعا محمد نسببتب یا نه  وقتی چراغا روشببن شببد دیدم 

 نیست 
وای خدایا مگه میشه دویدم رفتم دم در کسیو ندیدم نرجارو گشتم کسو ندیدم 

رد ولی مطمئنم خود نامردش بود بازم بدون خداحافظی رفت .سببرم شببدید د
 گرفته بود رفتم شیب امیر

 امیر من حالم بده میموام برم میای؟-
 امیرعلی:چرا اخه تازه اومدیم که
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 میگم حالم بده نمیای من برم بعد با ماشین مهرناز بیا .-
 امیر علی : اوکی برو من نستم

به درک نیا چرا اومدم اصببال بهت گفتم المصببب خانواده نداریم که نمه یه -
 ورن اه 

ص ی ر شنب کردم گاز دادمو رفتم ولی از آیینه ع ستم رو ش شین ن سمت ما فتم 
سر امیر خالی کردم اه  ص ی بودم  شین میدوید بازم ع شت دن ال ما دیدم که دا

 رفتم خونه گرفتم کپیدم ...
یه شنج شیب مانی گذشت دیگه تقری ا با اقای راد)نمون آرشام جووون( رفیق 

اناش کالس داریم ل اسمو شوشیدم رفتم شده بودیم )منو الیساو سارا(امروزم ب
دن ال بچه نا بعدشم که رفتیم دانشگاه یه ده دیقه گذشت استاد وارد کالس شد 
س یده چطورین  سه قلونای به نم چ شم رو به ما گفته:  سالم کرد بعد به نمه 

 شمانا ؟
 نرسه خندیدیم

 ااا استاد کجاش بهم چس یدیم اخه -
  استاد راد: شوخی کردم خانون گر

 ینی اینو که گفت دخترا میمواستن منو جررررر بدن ...
 بالخره اخر کالس بودو وقت خداحافظی 

 استاد اون کارو که ازتون خواستمو انجام دادین برام  -
استاد:  شروازو جااو اینارو اگه میگی آره بعد امتحانات ترم منم بانات میام دوتا 

 بلیت بگیرم دیگه؟
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 سارا:نمیر چهارتا
 راد:چرا؟استاد 

 الیسا : چ چس یده به را چرا نداره که ما که سه تاییم با شما چهارتا دیگه 
 استاد راد: باشه باشه 

 بعدشم با خنده از کالس خارج شدیم خدایا بالخره دارم میرم اخجون...
 

 الیسا: یاسی تو اصال موضوع خارجو به مامانو بابات گفتی؟؟
 تازه اومده  مامانم که بابا راضی شه حلهبابا که اول شروع دانشگاه سفر بود -

 الیسا: امیرو چیگار میگنی؟
 وا اون این وسط چگارست؟ -

 الیسا: به نر حال داداشته خیلم دوست داره 
 راضی کردنب کاری نداره  -

 الیسا: من دیگه برم کالس االن شروع میشه
 سارا کو؟ -

 الیسا : رفته جا بگیره 
تموم شد میام دن التون که با مامانو باباتون حرف دوساعت دیگه که کالستون -

 بزن
 الیسا: اوکی وای استاد اومد من برم خداحافظ

رفتم خونه یه کم خوابیدم بیدار که شبببدم بوی غذا به دماغم خورد شس حتما 
نردو نسببتن)مامانو بابامو میگم(چون نر وقت باشببن غذای درسببتو حسببابی 
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خونه ما غذایی درسببت نمیشببه که  درسببت میگنه)آشببپزمونو میگم(وگرنه کال
 مورد مصرف باشه 

سمو مرتب کردم رفتم شایین به نر  ستم ل ا س ی ب رفتم جلوی ایینه مونامو دم ا
ید سببعی میگردم خودمو  با ندیده بودم  شدر جانو  مانی بود  یه شببیب  حال 
ضوع خارجو  ستم مو شحال بودم چون میموا شون بدم گرچه خو شحال ن خو

 یگرد وگرنه دست به کارنای خطرناک میزدم.....بهب بگم و باید ق ول م
 رفتم از ششت بغلب کردم

 سالم بابای گلم چه عجب از اینورا -
 بابا: سالم دخترم خوبی،دیگه چه میشه کرد کاره دیگه 

 تا کی نستین؟-
 بابا : تا اخر امسال

یگم گذشبببت صبببدای در اومد امیرعلی بود اومد مامان بابا رو که دید رفت 
شون دی شو بغل سا سه ،ایب عقققق اه حالم بهم خورد ،رفت ل ا گه ماچ ب*و*

عوض کرد اومد شببروع کردیم به غذا خوردن جالب این بود که امروز نرکس 
شده بود من ماکارونی امیر لوبیا شلو مامان  سب درست  غذای مورد عالقب وا
قرمه سبب زی و بابا فسببنجون ، خیلی وقت بود اینطوری دور نم نانار نمورده 

 یم شس منم سو استفاده کردم بود
 بابا -

 بابا: بعله
 میموام برم آمریگا-
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 اینو که گفتم امیر که داشت سگته میزد مامانم ننآ بود فقط بابا ریلگس بود
 بابا: باشه کی؟

 شیب ماه دیگه -
 بابا :میدونی کاراش چقد طول میگشه ؟

 کاراشو انجام دادم -
 اینو که گفتم بابا یه لحظه مگث کرد 

 :باشه میتونی بری ولی تنها نه بابا
 تنها نیستم الیسا و سارا نم نستن -

 بابا:باشه 
 مرسی-

شد برم ل اس بپوشم باید برم دن ال بچه نا ...رفتم  ساعتو نگاه کردم اوه اوه دیر 
 دم در دانشگاه دیدم فقط الیسا نست اومد سوار شد

 سارا کو؟-
 اونم رفت  الیسا : بانم دعوا گرفتیم توام دیر کردی

 اوووف کدوم ور رفت؟ -
 الیسا : اوناناش یه ماشینه نم داره واسب بوق میزنه

 گاز دادم رفتم جلوی شای سارا ترمز زدم 
 بشین -

 سارا: جلو جا شره 
 نمیتونی ششت بشینی؟-

 سارا: میتونم 
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 شس سریی -
سببارا نشببسببت منم  حرکت کردم دیدم نمون ماشببینه که دن ال سببارا بود دن ال 

نم نس چون اعصاب دردسر نداشتم شس شس گاز دادم نی اینور نی اونور ما
یدیم  نا ،بالخره رسبب به خونه سبببارا ای که میمورد  یه فرعی  بالخره شیچیدم تو 

 خونشون نرسه رفتیم باال
 مامان سارا)خاله(:به به خوش اومدین چه عجب 

 خوبین ب مشید دبگه بد موقی اومدیم -
 خاله :نه بابا بیا تو 

 )بابای سارا(خونست؟عمو-
یاره؟)  نه ب یاد تو چیزی نمیموای برات بگم سببگی له :اره عزیزم االن م خا

 آشپزشون( 
 اگه میشه یه لیوان آب -

 سگینه واسم آب اورد ...عمو اومد
 سالم عمو جون -

 عمو:سالم دختر گلم چطوری 
 ممنون عمو ازتون یه خوانشی داشتم-

 عمو:بگو
 جبزارین سارا با ما بیاد خار-

 عمو:تو و کی؟
 الیسا دیگه -
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 عمو :چرا با خودت نیاوردیب
 ششت سرتونه-

عمو یهو برگشببت الیسببا رو دید ترسببید یه داد کوچیک زد الیسببام ترسببید جی  
 کشید لیوان آبیم که دستب بود رو سر عمو خالی شد ...یهو نمه خندیدیم 

 میزارین بیاد-
با  ماد دارم اره ولی  به تو خیلی اعت جان داده بود عمو: چون  که ان کارایی  اون 

 ن اید میزاشتم
 مرسی که گذاشتین - 

ضوع خارجو بهب گفتم  سا( و مو شید)بابای الی بعد از اون زنآ زدم به عموفر
 اونم راضی شد........

 شرواز شماره....میمواد حرکت کنه لطفا سریی تر سوار شین
 خوب دیگه باید بریم-

نی کردن الهی بمیرم واسه امیر خیلی ازم با کلی گریه و شیونو نصیحت مارو را
ناراحت بود بهم گفت خیلی نامردی اینو که گفت من گریه بعدش اون گریه 
اصال یه وضعی بود بالخره رفتیم تو نواشیما نشستیمو بعد بیستو چهار ساعت 
رسببیدیم اون دوتا که نمب خواب بودن ولی من چشببم رونم نزاشببتم نمب 

علی به حودم به اینگه دلیر واقعیه من واسببه رفتن به داشببتم فگر میگردم به امیر
آمریگا درس بود یا دیدن کامران یا شبببایدم به صببورت اتفاقی دیدن محمد 

 ...ال ته اگه اونجا باشه... 
 بیدار شین رسیدیم-

 اوووووف بالخره شیاده شدیم تمام بدنم خشک شده بود 
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 الیسا:آرشام اونجا منتظرمونه
 ز زودتر اومد اره اون از ما دورو -

 سارا : به به کامران و آرتان نم نستن که
با اسم کامران صورتمو برگردوندم که ب ینمب آره خودش بود از چهارسال شیب 
ستم نگامو ازش بگیرم که نگانامون تونم گره نمون  شده بود خوا جذابتر نم 
لحظه یه قطره اشبببک از چشببمام چگید شس بدون صبببدا رو به کامران لب 

 وقت نمی بمشمت (... زدم:)نیچ
 

 )کامران(
شد  سال دیدمب جذابتر و نمینطور غمگینتر ،نمیدونم چی  بالخره بعد چهار 
ولی یهو چشببم تو چشببم شببدیم نمینطوری منو نگاه کرد بدون صببدا لب زد) 
نیچ وقت نمی بمشببمت( ننآ کردم اخه چرا مگه چیگارش کردم اون منو 

 شگوند اونوقت بازم تل گاره؟
 مدوناشونو آورد  خودشونم اومدن سمت منو آرتانآرشام رفت چ
 یاسمین:سالم

 به به قدم رنجه فرمودین خانوما ماشاالله چه بزرگ شدین.-
 الیسا:بزرگ بودیم شما کوچیک میدیمون

سمین گفته بودم)تو  سه اون حرفی که به یا اووووف عجب تیگه ایی بارم کرد وا
 ه(چیزی بزرگ شدی خ رم کن ن به بچه بازیات برس منم میرم با بزرگا فقط یه

 اووووو شمانا چه تلمین -
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ستیم  سالی اینجا ن سه دعوا که ما یه چهار شنج  سمین :بس کنین نیومدیم وا یا
 شس باید بانم دوست باشیم ، آقا آرشام سوئیچ ماشین با کلید خونمونو میدی؟

 آرتان :حاال چرا انقد عجله
 سارا: خسته اییم شما مشگلی داری؟

شام:اا شماس آر شین  سی اینارو بگیر اون نوک مدادیه ما اااا دعوا نگیرین بیا یا
 واسه الیسا و سارا ننو نگرفتم ولی میگیرم

 باسمین:نیازی نیس ما رفتیم 
عجب ادمیه این دختره اصال آدم حسابم نگرد اه ...رفتم تو ماشینم نشستم رفتم 

شتم از جلوی  سال شیب فگر کردم که دا  کوچه یه کوچه ردخونه تو راه به چهار
سمین اومد  سمینو دیدم در حال لب دادن نه منو ُگر گرفت یهو یا شدم که یا می
از کوچه بیرون گفت واسبت توضبیش میدم منم گفتم نمیمواد توضبیش بدی تو 
برو به بچه بازیات برس منم میرم با بزرگا فقط یه چیزی نر وقت بزرگ شببدی 

م خترخالم(دسببتشببو گرفتم با خودخ رم کن بعدشببم که رفتم شریام بانام بود)د
ستم اذیتب کنم شریا رو  ساس بود منم که میموا سی خیلی رو اون ح بردمب یا
که یهو دیدم دستشو کشیدم گفتم بریم بعدشم اومدم آمریگا اما یاسمین ننوزم 

 تو قل مه ولی دیگه دوسب ندارم چون.....عاشقشم...
 

 )یاسمین(
 م یسنا داره میزنگهخوابیده بودم یهو موبایلم زنآ زد دید

 سالم فدات شم-
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سر ن اید بهم  شم دیگه اومدی اینجا یه  سالم گر دختر چطوریی فدات  سنا:  ی
 بزنی اصال تو چرا نیومدی شیب ما واسه زندگی؟؟

اولب اینگه بابا دوس نداشت سربار کسی باشم بعدشم ما سه نفریم نمیشد -
 که بچه نا خوبن ؟

 یسنا:اره خوابن 
 و*سشون کن بگو خاله زود میاد شیشتوناز طرف من ب*-

 یسنا: چشممم
یهو زنآ خونه صدا خورد چون اون دوتانم خوابن من باید برم درو وا کنم شس 
به یسببنا گفتم کار دارمو خدافظی کردم. رفتم درو وا کردم سببه قلونارو دیدم 

 ششت درن)کامرام،آرشام و آرتانو میگم(
 ن؟_اخه این وقت ص ش اینا چه غلطی میگنی

 نمینطور که میومدن تو کامران گفت بریم بانم کوه
 کوه؟!-

 آرشام: آره مگه چیه!؟
 نیچی اگه میتونین اینارو بیدار کنین من شایم -

 کامران: من بیدارشون میگنم
 کار تو نیس آرشام بره اتاق الیسا آرتان نم بره اتاق سارا  -

شدیم تو این  شون کردیمو رانی  شیب مانی که بالخره نرجور بود بیدار شنج 
 اومدیم اینجا رفتارم با کامران بهتر شده ...کوه خیلی کیف داد 

 مرسی -
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 کامران:بابت چی؟؟
 کوه -

 کامران:ن بابا نیازی به تشگر نیس باید از تو ممنون باشم که اومدی
 ل مند زدمو ما به سمت خونه رفتیم.........

جورایی بهترین روزم بود چون ِف ریه و یه  ۱۷بهمن معادل با 2۹امروز تولدمه 
تو این روز به دنیا اومدم دیگه تو روز تولد ما سببه تا نمیشببه برای نمدیگه یه 
جشببن کوچولو جدا از خانواده می گرفتیم ولی امسببال یگم واسببم از اول فرق 
داشببت چون صبب ش که از خواب شاشببدم دیدم یه کاغذ چسبب یده به یمچال 

سببا بود:)یاسببی امروز تولد یگی از برداشببتم خوندمب از طرف سببارا و الی
 دوستامونه ما اونجاییم ش م نمیایم خونه نگران نشو بای(

سه خودم بیرون  ستشون؟!خب عی ی نداره ...اومدم ل اس بپوشم برم وا تولد دو
یسنا زنآ زد بهم حاال بدون اینگه من سالم کنم سریی بهم گفت )منو جک یه 

سریی بیا خ سمون شیب اومده  شه کار فوری وا ونمون منتظرم بای( وای مگه می
شه امروز چرا نمه  شید مگه می سم کار نم ترا تولدم یه ت ریگم نگفت نیچی وا
یجورین اووووف رفتم خونه خوانرم شیب بچه نا ، از سبباعت یازده صبب ش تا 
نشببت شیشببشببون بودم که آرشببام زنآ زد بهم واسببم عجیب بود معموال این 

 ساعت زنآ نمیزد 
 سالم -

 سالم آبجی کجاییآرشام : 
 خونه خوانرم چی شده چقد نگرانی؟-

 آرشام: نیچی فقط بگو چقد طول میگشه بیای طرف خونه کامران؟
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 یه ساعت بی ماشین اخه ماشینم تعمیرگانه -
 آرشام : اه ..شس آرتان میاد دن الت ادرسو بگو بیاد

 ُجرجو جولیو چیگار کنم  -
 آرشام : اینا کین ؟

 خوانر زاده نامن-
 شام: بیارشون آر
 باشه خدافظ-

شیدم آرتان  شوندم خودمم ل اس شو ستادم بچه نارو ل اس ش سب فر سو وا ادر
اومد دن المون اخماش ناجور تو نم بود ولی ل اس خیلی شببیگی شوشببیده بود 
باز کرد برقا  باال درو  یدم چی شبببده نیچی نگفت رفتیم  نر چی ازش شرسبب

 خاموش بود تا رفتم تو یهو برقا شرع شد
 مه بانم:تولد تولد تولدت م ارک م ارک تولدت م ارکن

ننآ کردم نمه بودن الیسا،سارا،آرشام،یسنا،جک، دوستای نم دانشگانیم ، 
غر کردو  مد نزدیگم منو ب کامران ،او مده بود و در آخر  با من او که  آرتان نم 
گفت:)تولدت م ارک عشقه من بابت تمام کارایی که باعث ناراحتیت شدم منو 

 دیگه بی تو نمیگشم(...ب مب 
 

دیگه واسه این حرفا دیر بود و من نیچ وقت نمی بمشمب شس خواستم بهب 
یه چیزی بگم که بسوزه چشمم به آشپزخونه میخ شد خدایا ینی واقعا ساحِر ، 
یدم تو آشببپزخونه آره خودش بود چقد تغییر کرده بود ، از  کامرانو کنار زدم دو
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نوادی سبباحر اینام اومدن آمریگا چون که نمون موقی که کامران برگشببت خا
کامران شسرعموی ساحر میشه چون بعد رفتن کامران یه اتفاقاتی افتادو بعدش 
سردی گرفتم و بیماریی که شیدا کردم  شدو اف شم که من حالم بد  محمد و بعد
شد از خجالت کار کامران دیگه نتونه  ساحر باعث  صف این حرفا به  گفتن ن

، رفتم جلو بغلب کردم اول شببگه شببد چون منو ندیده ر کنه بانام ارت اط برقرا
شگم در میاد  شک یگیو می ینم ا شروع به گریه کرد منم چون ا بود ولی بعدش 
 منم شروع به گریه کردم ، بالخره کلی نندی بازی دراوردیمو الیسا اومد سمتم

الیسببا: خوب دیگه نندی بازی بسببته برو ل اسببی که گذاشببتم رو تمتو بپوش 
یورآتی که اونجاسببتو بنداز بیا که تولد رو شببروع کنیم ، رفتم اتاق دیدم چی ز

می ینی یه ل اس دکلته تا روی ب*ا*س*ن بدون جوراب شلواری واسم گذاشته 
برمز من عمرا اینو بپوشم نم بماطر  ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب من بپوشم اونم چه رنگی ق

زیاد  وادمون داشتیم منرنگب نم اینگه خیلی بازه با اینگه ما شارتی زیاد تو جان
شلواری م ال  شیدم با جوراب  شیدم ینی زیرشون بادی میپو سای باز نمی شو ل ا
کم شیب میومد اینطوری بپوشببم اونم واسببه دراوردن حرص محمد و امیرعلی 
تازه محمد میگفت قرمز نپوشم چون تو چشه ، اوووف به نر حال مج ور بودم 

رانم ن ود ، ل اسبو شوشبیدم زیوآالتو این ل اسبو بپوشبم چون چیز دیگه ایی نم
شی که رو میز  سایر آرای شیدم یگمم با و شی که اونجا بودو نم شو انداختم کف
شنگی بود ولی  شام اتاق ق بود آرایب کردم به اتاق یه نگاه انداختم دیدم اتاق آر

 این لوازم آرایب مال کی بود؟
صیدیم منو ا شد کلی ر*ق* شروع  شن  ساررفتم داخر بپزیرایی و ج ساو  ا لی

ممصببوصببا با آقایون محترم در جشببن و از حرص خوردن اون سببه نفر لذت 
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ما  با  فت:نمیمواین  مد جلو و گ تان او که آر مدیم بشببینیم  می ردیم . او
 بر*ق*صین؟

یسبنا رو به آرتان: االن باید کیگو بیاریم بعدشبم کادونارو باز کنین بعدش اگه 
 وقت شد دوباره میر*ق*صیم 

سارا و الی شه منو  شتر  سه تا بی شد اخم اون  سا یهو خندیدیم اینگارمونم باعث 
..کیگو آوردن فوت کردم یگی یگی اومدن عگس گرفتیم نمه اومدن جز جرج 

 و جولیا 
 یسنا بچه نا چرا نیومدن عگس بگیرن -

 یسنا: میگن با خاله قهریم
 چرا؟-

 یسنا: چون باناشون نر*ق*صیدی
اومدن م ال بانام قهر بودن رو شام نشوندمشون به جرج و جولیا گفتم بیان اینجا 

 تو گوش نردوشون گفتم
 اگه بانام آشتی کنین یه راز بزرگ بهتون میگم که به نیچ کس نگفتم -

 اون دوتام ذوق کردنو بعدشم آشتی کردن منم رازمو بهشون   
 سارا:خوب خوب خوب االن وقت کادوناست 

ا برام سببت لوازم آرایب خرید که رفتیم کادونارو یگی یگی باز کردیم ، سببار
خیلی وقت بود دن الب بودم الیسببا واسببم ُادکلن گرفت آرشببام و آرتام نردو یه 
ساعت گرفتن  سنا و جک برام  سفید خریدن ی شگی و  مدل کفب به دورنآ م
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دوسببتامم برام ل اسببو اینجور چیزا گرفتن و در آخر کادوی کامران که نمه رو 
 شگفت زده کرد .....

 
بببببببببببا اقا چقد برام مایی گذاشته واسم یه سرویس طالی قلب تو شر اوفببب

خریده که ششببتشببم اول اسببم خودمو خودش حک شببده بود ولی اینو فقط من 
 دیدم ،

 ممنون از بابت ندیت -
 کامران: این کادوی اصلی من ن ود

 سارا : شس چیه
ی باز کرد توش  یه جع ه کوچولو درآورد درشببو  ه انگشببتر یهو از تو جی ب 

 خوشگر و ظریف بود 
 کامران :عشق من میشی؟؟؟

 چرا باید عشقت بشم؟-
 کامران :چون دوست دارم

شاید حرفای تلخ بزنم و خوب نیس تو این - باید فگر کنم اگه بموام االن بگم 
 وضعیت 

خالصببه نرجور سببعی کردن من جواب کامرانو بدم من ایینگارو نگردم دیگه 
عد آرشببام یه آننآ گذاشببت نمهر شسببرا یجورایی رفتیم اول کیگو خوردیم ب

به ر*ق*ص کردن نمینطور کامران منو بلند  دخترای مورد عالقشببونو مج ور 
کرد تا باناش بر*ق*صم دستام رو شونب و دستاش رو کمرم بود سرم تقری ا تا 

 روی سینب بود 
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 کامران: چرا ق ول نگردی
 چرا باید ق ول میگردم؟؟-

 ارمکامران:چون من دوست د
 نه آره کامال معلومه -

 کامران: چقدر انقد تلخ شدی وقتی شونزده سالت بود خیلی مهربون تر بودی
اما االن بیست سالم تموم شده دارم میرم تو بیست و یک سال میدونی تو این -

سببالها چقدر سببمتی کشببیدم اونم فقط به خاطر حرفی که بهم زدی تو منو 
  شگوندی تو نزاشتی برات توضیخ بدم

 کامران: دیگه چه توضیحی نمه چی معلوم بود
 سرمو بلند کردم نگانب کردم گریمو که دید ننآ کرد

 نه تو ننوزم داری بهم تهمت میزنی اونوقت میگی میموای عشقت باشم -
 کامران:ب مشید یاسمین گلی گریه نگن دیگه،یه فرصت دیگه بهم بده 

این نمه سببال نمو دیدیم تو کامران بهم فرصببت بده یگم فگر کنم مانم بعد -
 یهو میای بهم بگی بیا عشقم شو نمیشه که باید فگر کنم خیلی زود بهت میگم

مه مهمونا رفتن خونه ،ما  که ن عدشببم  عد ر*ق*ص رفتیم شبببام خوردیم ب ب
دخترارونم کامران رسببوند خونه به نر حال شببب خیلی خوبی بود نیچ وقت 

 فراموش نمیگنم
 امران زنآ زد حدودا یه نفته ایی گذشت ک

 کامران: خوب نمیموای بگی فگرتو
 کامران من نمی تونم ق ول.....-
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حدودا یه نفته از تولد گذشببته بود موبایلم زنآ خورد دیدم کامران اومدم بگم 

 الو ، کامران بدون سالمو علیک داره ازم سوال میپرسه
 کامران:خوب نمیموای بگی فگرتو؟

 نم که تو عشقم باشی...اماکامران ب ین من نمیتونم ق ول ک-
 کامران :اما چی؟

 اما میتونم ق ول کنم که عشقت باشم -
شحالی گفت  شو بیرون داد بعدش خیلی تند و با خو س بعد اینگه اینو گفتم نف
ساعت دیگه با بچه نا میموایم بریم بیرون و بدون اینگه بزار  شو تا نیم  ضر  حا

نمیشبببه کرد رفتم داخر  من چیزی بگم خداحافظی کرد ، خله دیگه کاریب
شلوارلی لوله ایی  شم امممممم انان  کمدم ل اس شیدا کنم خب حاال چی ب و
یمی با یه تاپ سفید گوگولی با یه کاششن کوتاه لی شوشیدم چون ننوز نوا یگم 
سرد بود یگمم آرایب کردم خوب که بودم خوبتر شدم ساعتمو نگاه کردم دیدم 

سارو ب ینم بعله ده و نیم و االن کامران با سارا و الی ستم برم  ید بیاد یه لحظه خوا
یادم اومد که اصببال این دوتا نیسببتن و این وقت صبب ش این دوتا کجا رفتن خدا 
میدنه  کیفمو برداشتم کتونی لی شوشیدم رفتم شایین کال امروز رو لی کلید کرده 

سمتب درد باز کر سته رفتم  ش شینب ن سیدم دیدم کامران تو ما م دبودم دم در ر
نشبسبتم دیدم نیچ عگس العملی انجام نمیده نگاش کردم دیدم داره نیزبازی 

 در میاره 
 انالیزت تموم نشد؟-

 کامران کمی نر: چچچرا چرا تموم شد 
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خندم گرفت ، رفتیم تویه کافی شاپ داخر که شدیم کامران گفت ب ین میتونی 
شامو شیدا کنی ...نیازی به شیدا کردن ن ود با اون رنگای  شی که الآر سا و تو چ ی

شت شس اینا با دوقلونا بیرون بودن که  شتن ندا شیده بودن نیازی به گ سارا شو
 اینطور ، رفتیم جلو و نشستیم 

 به به خانومای خوشگر-
 سارا:خوشم میاد در نمه موارد شادیم تیپ اسپرت میزنی 

 خندیدم 
 ننو واست عادی نشده؟ -

 الیسا : نونو 
 بح و عوض کردم

 وع این دور نمی چیه ؟حاال موض-
 کامران: این دونفر یه چیزی میموان بگن 

 آرشام رو به الیسا: با من دوست میشی
 آرتان رو به سارا: با من دوست میشی 

 با اینگه نردو ننآ بودن ولی  نردو جوابشون اره بود 
 یه سوال االن وجود ما دوتا در این زمان دلیلب چی بود؟؟؟-

 نفسمون میومد باالآرشام : اعتماد به 
 من با شما دوتا حرف خصوصی دارم -

 الیسا:ینی چی؟
 ینی نردو میرین بیرون و کامرانم باناتون میاد چون قابر اعتماد نیستین-
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 نرجور بود اونارو کامران برد بیرون 
 فقط میمواامم بهتون بگم که این دوتاا خیلی حساسن شس مواظب باشید -

 آرتان:ینی چی 
 رایی که با دخترای دیگه انجام میدینو رو اینا شیاده نگنینینی این کا-

 آرشام:ما چیگار میگنیم
 تو که زود دلت زده میشه آرتانم که قر ناش قابر اعتماد نیس -

 دیدم گوشیم داره زنآ میموره دیدم امیر علی چقد دلم تنگشه
 سالم داداش گلم -

 امیرعلی:س..س..سلالام
 امیر چرا اینطوری حرف میزنی-

 امیرعلی:م..منو..ب مب 
 امیر چی شده-

 امیرعلی:........
 الو امیببببببببببببر -

 امیرعلی:الو من مهرنازم نیچی نشده فقط چاقو خورده و ..
دیگه چیزی نشببنیدم ، دیگه چیزی ندیدم ، داداشببم چاقورد خدایا مگه میشببه، 
گوشببی از دسببتم افتاد خودمم افتادم فقط صببدای شببلوغی شببنیدم و بعدش 

 سگوت مطلق ......
 

با احسبباس درد تو سببرم چشببامو باز کردم اخ اخ اخ عجب دردی میگنه ، دور 
 ورمو دید زدم دیدم توی بیمارستانم اخه چرا؟؟ 
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یهو نمه چی یادم اومد وای امیر چاقو خورده یاخدا اومدم یگیو صدا کنم دیدم 
لد چون بیه گوشببی کنار تمتمه ، گوشببیه کامران بود برش داشببتم رمزشببو زدم 

شیه  ستم الگوش چیه به نرحال با گو شو نگاه کرده بودم  میدون ست بودم ق ال د
 کامران زنآ زدم و امیر با ی صدای سرحالی حرف زد

 امیرعلی:بله
 سالم -

 امیرعلی:سالم یاسی خوبی خیلی نگرانت بودم
 موضوع چاقو خوردنت چیه االن حالت بهتره؟-

 شوخی بود امیرعلی: یاسمین منو ب مب ولی نمب ی
 منظورت چیه؟-

سم داری گفتم  سی مهرناز گفت میموام بهم ثابت کنی ک دو امیرعلی:ب ین یا
مر  فت میموام عگس الع بدی گ جام  کاری ان یه نمچین  فت  چجوری گ

 خوانرتو ب ینم
شت اخ اخ دوباره  شم وقتی اینگارارو میگنه دیگه از بقیه ن اید انتظار دا نه دادا

 این قلب بدبمتم درد گرفت
 من باید برم بای-

تلفنو قطی کردم شببمارشببم از تو گوشببیه کامران شاک کردم نمینطور که دراز 
شگم  سته ا ساژ میدادم به کار امیر نم فگر میگردم ناخوا شیده بودمو قل مو ما ک
مد طرفم ل اس شزشببگی بهب  تان او که آر حال خودم بودم  میریمتم تو 

شو تو ص ص وز درمان کودکان گرفته و نن میومد)یادم رفت بگم که آرتان تازه تم
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شببروع به کار نگرده ولی تو ی بیمارسببتان دکتر احتماال نمین بیمارسببتان باید 
 باید باشه( 

 آرتان:یاسی خانوم میدونستی گریه اصال برات خوب نیست؟
 آره-

 آرتان:شس گریه نگن
 سعی میگنم-

 آرتان: از کی بیماری قل ی داری؟
 شونزده سالگی -

 ن بیماری رو داری بعدش دارو میموری؟آرتان:شنج سال ای
یه قرص واسبببه اروم کردنب دارم نمونو - نه  قت اذیتم ک ندارم نر و یازی  ن ن

 میمورم 
 آرتان:واسم جای تعج ه که چرا خانوادت کاری نمیگنن 

 اونا نمیدونن -
 آرتان:مگه میشه

 اره شزشگمون چون فامیلمون بود ازش خوانب کردم بهشون نگه -
 ینی نمیدونه؟آرتان:نیچگس 

 فقط تو میدونی-
 آرتان:سارا و الیسا چی؟

 نمیدونن-
 آرتان :اخه چرا 

 چون ناراحت میشن اگه بدونن -
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 آرتان:ولی االن میفهمن 
 اشگم دراومد

 جون نرکی دوس داری داداشی بهشون نگو)اولین بار بهب میگم داداشی(-
 آرتان:باشه گر دختر گریه نگن کامران که باید بدون

 نم ننه او-
 آرتان :باشه گریه نگن بچه نا االن میان

 الیسا گریه کنون اومد طرفم سارا نم نمینطور
 بچه نا چرا گریه میگنین اخه -

 الیسا:سرتو دیدی چیگار کردی
 سارا:اصال اون تماس چی بود

 مهم نیس-
 کامران: بهتری

 عالیم-
م ینی بودیه چند مانی گذشت و من م ر چندسال ق ر بازم عاشق کامران شدم 

ولی بیشببتر شبببد امروز قرار بود بریم مهمونی ولی مهمونیه کی نمیدونم رفتم 
ل اسببمو شوشببیدم رفتم شایین دیدم کامران اومده نشببسببتم داخر ماشببین اونم 

 حرکت کرد 
 کامران-

 کامران:جانم
 داریم مهمونیه کی میریم؟ -
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 کامران :شریا
 دیگه حرفی نزدم خیلی بدم میاد از این دختره 

رسیدیم اول کامران منو برد تو ی اتاق تا ل اسمو عوض کنم یه دکلته س ز چمنی 
تا یه وجب باالی زانو شوشببیده بودم  با جوراب شببلواری و بادی رنآ  تنآ 
سمت شریا ، وقتی شریا  شگی ، رفتیم  شنه بلد م شیده بودم با کفب شا خودش شو

ماچ نی ب*و*س اه اه اه عق گ ید بغلب نی  رفت منو بعدش کامرانو دید شر
ضاحی شوشیده بود یه  سمت من نمو ب*و*س نوایی کردیم یه ل اس افت اومد 
شامو  شت تاروی ب*ا*س*ن بود اونم قرمز ، دیدم آرتانو آر شت ندا دکلته که ش
سه خورد  و ما  سا دارن میان اینور شریا اون دوتارونم با ماچو ب*و* سارا و الی

ن شریا کامرانو کشببید دونفر عقمون گرفت یهو اننآ ی اننآ باحال گذاشببت
دیگه اون دوتا کشببیدن شببروع به ر*ق*ص کردن عصبب ی بودیم ولی کاری 
ست  ش ست دیدم ن شون نی شت دیدیم ن خ ری از ساعت گذ نگردیم ،ی نیم 

 ششت میز مشروب با دخترا و ال ته شریا دیگه کفرم در اومد 
 بچه نا بریم ل اسامونو درست بپوشیم -

 الیسا:ینی چی؟
ون میگم رفتیم تو ی اتاق من بادی با جوراب شببلواریمو دراوردم اون بریم بهت

دوتام بادیاشببونو دراوردن گویا اقایون دوسببت نداشببتم باالتنشببون لمت باشببه 
بعدش یگم ارایشببامونو غلیظ کردیم رفتیم شایین االن دیگه ما سببه تا خیلی تو 

به  چب بودیم اومدیم بشببینیم بهمون درخواسبببت تانگو دادن مانم شببروع
ر*ق*صیدن کردیم یه چند ساعتی گذشت دیدم اون سه تا عص انی دارن میان 

 سمت ما سارا و الیسا چس یدن به من 
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 کامران: دارین چه  غلطی میگنین 
 جواب ندادیم  

 آرشام داد زد:چرا جواب نمیدین 
یهو شریا اومد سمت کامران و ازش لب گرفت نر شنج تا ننآ کرده بودیم آرتان 

ست با نگرانی فقط منو نگاه کرد بعد اینگه شریا رفت چون موضو ع قل مو میدون
 من جواب سوالشونو دادم

 دلیلی نداره جواب بدیم-
 آرتان:چرا اونوقت؟

 چون دیگه با من نس تی ندارین -
 آرشام:نه ینی کامران دوس شسرت نیس

 نه-
 کامران شس اون حلقه چیه دستت؟

درواقی ننو تو دستم بود تظانر به  حلقه رو دراوردم شرتب کردم سمت جمعیت
 شرتاب کردم 

 دخترا من دارم میرم خونه میاین؟-
 الیسا و سارا:اره 

شیده بودیم خیلیا  سرا بیان و به خاطر ل اس ناجوری که شو شتیم ش ما رفتیم و نزا
شروع به دویدن کرده بودیم  درحال دن ال کردنمون بودن چون شیاده بودیم دیگه 

 یهو...
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 )کامران( 
اه لنعتی نمب تقصببیر این شریاسببت ، ولی یاسببمین چطور تونسببت این کارو 
بگنه اون حلقه رو از دسببتب دراورد و انداخت به سببمت مهمونا باورم نمیشببه 

 دخترهر ..چی بگم اخه با اون ل اس افتضاح رفت بیرون 
 بچه نا بریم دن الشون االن یه چیزیشون میشه با این سروضی -

 اینطوری کرد اخه آرشام:یاسی چرا یهو
 آرتان:حق داشت با اون کارایی که ما انجام دادیم اوووف

رفتیم تو ماشببینامون نشببسببتیم حرکت کردیم من از دور سببه نفرو دیدم که نم 
رنآ اونا شوشببیده بودن یگم گاز دادم رفتم جلوتر دیدم بعله اون سببه تان وچنتا 

که با  ست یاسیو کشیدمالشی دارن ازیتشون میگنن از ماشین شیاده شدم رفتم د
خودم ب رمب آرشبببام و آرتانم نمین کارو کردن ولی با تفاوت اینگه اون دوتا 
ست تو  ش شید بیرون رفت ن ستم ک شو از د ست سمین د شون رفتم ولی یا بانا

 ماشین درم محگم بست رفتم تو ماشین نشستم 
 چرا حرصتو سر در خالی میگنی اخه دختر  -

 یاسمین: دوست دارم
و در ماشببینو باز کرد خیلی محگم تر از اون چیزی که فگرشببو میگردم اینو گفت

بسببت دیدم اگه یه چیز دیگه بگم میزنه درو میشببگنه دننمو بسببتم راه افتادم 
 نرسه تا ماشین دم در خونه یاسی اینا واستادیم شیاده شدیم 

 آرشام رو به یاسی: الیسارو امشب می رم خونه خودم
 یاسی: به نیچ وجه 

 چرا؟الیسا:



wWw.Roman4u.iR  34 

 

 یاسی:چهارسال شیب یادت نیس؟
 الیسا:اون ق ال بود دیگه االن کاری نمیموام انجام بدم ک

 یاسی: اخه مورد اعتماد نیستی 
 الیسا: یه این بارو اعتماد کن بهم

 یاسی:باشه
 )یاسمین(

 ی یه مانی از اون شب میگذره 
صلم کپ شون اعتماد شیدا کرده بودم دیگه تو خونه حو زده بود  کو من تقری ا به

شس تصببمیم گرفتم روزایی که دانشببگاه ندارم برم سببرکار شس رفتم شببرکت 
کامران، کامران یه شببرکت تجاری داره منم که زبانم عالیه و متوجه شببدم چند 
به  عادی رو  یه ل اس  یه مترجم میگرده شس کی از من بهتر واال  ته دن ال  وق

 رسمی شوشیدم رفتم شرکت رفتم سمت منشی
 اقای شیروز نستن؟ عذر میموام-

 منشی: بله امرتون!
 باناشون کار دارم میموام ب ینمشون-

شید بگم کی میمواد  سم ب ینم وقت دارن یا ن ب م شون بپر سین از شی : وای من
 ب ینتشون 

 به ودی نستم-
 منشی:جناب شیروز خانوم به ودی  میموان ب یننتون ...چشم 
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کسببی که ن ایدو دیدم ولی اون بهم گفت میتونی بری تو منم  رفتم داخر که 
 اینجا چیگار میگنه.....!

 
رفتم داخر اتاق مدیرت کامران دیدم چی می ینی یک عدد اقا اشببگان داره با 
کامران دسبببت اخه این اینجا چیگار میگنه اومد بره بیرون منو نگاه کرد اول 

 نشناخت ولی بعدش حالت صورتب عوض شد انگار که منو شناخته باشه 
 اشگان:تو اینجا چیگار میگنی!

 اینجا درس میمونم شما اینجا چیگار میگنین؟-
 اشگان: واسه بستن قرارداد با اقای شیروز اومدم اینجا 

 انان که اینطور -
 اشگان: یسنا چطور ؟

 خوبه -
 اشگان: ازدواج کرده؟

 اره زندگی خیلی خوبی داره-
 اشگان:ینی با من نمیتونست داشته باشه؟

 شاید ن شایدم اره نمیدونم-
 اشگان :اگه با من می موند زندگی خوب واسب میساختم

شیده - ساختینو کارتون به تالق ک شاید بانم نمی شت  سی از اینده خ ر ندا ک
 میشد

اشگان:جال ه ننوزم م ر ق لی شایدم بهتر ، یه جوابای به ادم میدی که ادم فک 
 از نمه عاقر تر بودی  میگنه چقد سن داری ، تو نمیشه بین خوانرو برادرات
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 نظر لطفته -
شتی  شگان: دیگه وقتتو نمیگیرم درضمن این کارتمه نر وقت به کمگم نیاز دا ا

 برام زنآ بزن
 حتما نمینگارو میگنم ممنون-

اون رفتو من تازه چشببمم به جمال کامران خانوش شببد)منظور نمون روشببن 
شما شم خون افتاده بود شده(اوه اوه اوه اخماش م ر چی رفته بود تونم بود چ
 نمینطوریم به من خیره شده بود خودمو به بی خیالی زدمو

 سالم خوبین اقای شیروز-
شون  سم ای شد مارو تحویر گرفتین میتونم بپر کامران:چه عجب کارتون تموم 

 چه  فامیلیی باناتون داره؟
اول این که به شببما ربطی نداره دوم اینگه برای ارضبببای فوضببولیت میگم -

 ر یسنا بود و باباش نمگار بابام بود.خواستگا
 کامران :انان که اینطور اون کارتشو بده به من

 چرا-
 کامران :چون من میگم

 بابام نمیتونه به من بگه چیگار کنم اونوقت تو میموای بگی  -
 کامران:شوووف حاال کارتو بگو چی شده سر از اینجا در اوردی 

 میموای گفتم بیام اینجا دن ال کار میگشتم یادم اومد که مترجم-
 کامران:چه خوب از کی میتونی شروع کنی 

 از نر روز بگی فقط روزای دانشگاه نمیتونم بیام-
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 کامران:االنم میتونی کار کنی؟!
 چرا که نه فقط یه سوال ل اس خاصی ن اید بپوشم که!-

 کامران:نرچی دوس داری میتونی بپوشی فقط جلف ن اشه
 من که ل اسام جلف نیس-

به منشببی(مارتا از امروز خانم  تاق کارت)بعدش رو  کامران:کال گفتم اینم ا
 به ودی مترجممون نستن ...

ی یک سالی  از کارم میگذره االنم ساعت نشته و من دارم میرم سرکار ،بالخره 
رسیدم شرکت اومدم برم تو اتاقم دیدم از اتاق استراحت کامران ی صدایی میاد 

از الی در نگاه کردم نه اقا کامران باالتنه نپوشیده بود و  درشم نیمه باز بود دفتم
اون صببدای دختریم که میومد صببدای چندش شریا بود کامرانم مدام داشببت 
ساتو بپوش ...رفتم یگم اروم درو بازتر کردم دیدم چی می ینی  شو ل ا میگفت شا

یی وشریا لمت رو تمت خوابیده بود ننآ کردم ، شریا تا منو دید کامرانو یگه
کشببید سببمت خودش منم دیدم االن کارمندا میان درو باز کردم گرچه کاران 
شید  سمتم منو از اتاق ک شد اومد  شگه  سب میزد یهو منو دید  شت ش نمب دا

 بیرون 
 کامران: باور کن اتفاقی نیوفتاد

مگه فرقیم میگنه ، واسبببه من که مهم نیسبببت اومدم بگم که من دیگه نمیام -
 سرکار خدافظ 

فتم درحالی که کامران تو ننآ بود اومدم سببوار ماشببین شببم مارتارو بعدش ر
 دیدم دختر خوبی بود

 مارتا:نمیای باال 
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 ن حالم خوب نیست-
 مارتا:امروز بهت ی ادرس میدم حتما با چنتا از دوستات بیا 

سا نم  شام زنآ زدم که بهب بگم تو الی شه و خدافظی کردیم منم به آر گفتم با
 م ق ول کردنبانام بیاین اونان

سفید و یه  شلوارک لی با ی دکلته  شیدم  شیک شو یه ل اس خیلی معمولی ولی 
کاششن کوتاه لی روش شوشیدم ،حدود ساعت نشتو نیم بود که رسیدیم و مارتا 
خیلی  خوش حال شد از اومدنمون ی نیساعت میشد ک تو مهمونی بودیم که 

سارا بود نوشته ب سه گوشیم اس اومدم نگاه کردم  سمین کوا ه ود:)منو ب مب یا
مال آرتانم(وا منظورش  ناراحتت میگنم و زیر حرفم میزنم ...من از فردا  دارم 
چیه ...یگهو گرفتم منظورشببو ق ال بهم گفته اگه بمواد کاری که ن ایدو انجام 
شروع به دویدن کردم مارتا گفت  بده بهم یه نمچین چیزی میگه یهو م ر چی 

جا بهب گفتم بر میگردم ا عدش از ک یاین ب تا ادرس ب به این دو گه دیر کردم 
شروع به حرکت کردم  ستم  ش شینم ن شام ادرس خونه اتانو گرفتم رفتم تو ما ار
شدم فقط دویدم نزدیک  شتم شیاده  شینو نمونجا گذا خوردم به ترافیک شس ما
بود چندبار بیوفتم بالخره رسببیدم خونه ارتان کلید خونه رو از ارشببام کب رفته 

 خونه رو باز کردم رفتم داخر رفتم داخر اتاق اتان ننآ کردمبودم در 
 دارین چه غلطی میگنین؟؟؟-
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رفتم داخر اتاق آرتان یا خدا اینا دارن چه غلطی میگنن..وضببعیتشببون خیلی 
ناجور بود در واقی نر دو با ل اس زیر بودم اووف چقد خوبه که به موقی رسیدم 

 عوضیا اصال متوجه من نشدن 
 یین چه غلطی میگنیییییییی؟دارییییی-

 آرتان:واست توضیش میدم
الل شو فقط الل شو ..نردوتون میدونستین اگه بفهمم خون به شا میشه سریی -

 ل اساتونو بپوشین بعد شوشیدن ل اساشون
 سارا:اما دیگه نمیگشم 

 میموای مال آرتان شی ق ر ازدواج؟-
 سارا:اره

یگاری کنم بعدش برین مال نم  باشبببه شس بانم باید بریم یه جایی تا اول-
 شین

رفتیم به یه محر خیلی دور ولی قشببنآ درواقی اونجا یه برج خیلیییی بلند بود 
 متر بود شایدم بیشتر۳۰تا  2۵که زی اش کرده بود حدود 

 من میرم اون باال تا از اونجا یه چیزی نشونتون بدم شس واستین-
 به سارا رفتم با اسانسور باال  رفتم رو سقف  زنآ زدم

 گفتی میموای به آرتان برسی دیگه-
 سارا : اره

 شس من خودمو میندازم بعدش مال اون شو-
تلفنو قطی کردم چشببمامو بسببتم اومدم خودمو بندارم که دیدم آرتان داره باداد 

 بانام حرف میزنه
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 آرتان:اخه مگه خری دختر بیا شایین
ض- سی بدونه مو ستم ک سه نمون نمیموا وع بیماریمو تو که تو حرف نزن ..وا

 میدونستی اینگارو کردی وای به حال بقیه 
 سارا:یاسی غلط کردم بیا شایین 

ستون - سی اگه وا سم از نمه چی مهم تره تو میدن سی آبروم وا سارا تو میدون
ستی ترجیه میدم بمیرم ولی ابروم نره لعنتی  شمه منه تو میدن اتفاقی بیوفته از چ

 شس چرا اینگارو کردی
 ا شایین بانم حرف بزنیمآرتان:بی

 یهو دیدم آرشام و الیسا و مارتا و یه سری از بچه نا و کامران اومدن 
 الیسا:اونجا چه غلطی میگنی
 آرتان:میمواد خودشو بگشه 

 آرشام: چرا
 چون سارا داشت منو بی ابرو میگرد -

 الیسا:منظورت چیه
 سارا نمه چیو براشون تعریف کرد

 به تو داره کار اینا  آرشام : اخه دختر چه ربطی
مادر شدرشببون اینارو به من سببپردن ننوز حرفاشببون تو گوشببمه میگفتن اینا -

بماطر اون غلطی که کردن ن اید اجازه نیچ کاری بهشببون داده میشببد اما ما 
چون به تو اعتماد داریم اینارو بانات میفرسببتیم اگه اتفاقی که ن اید بیفته از 

 چشم تو می ینیم.
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 یگار کردن؟؟؟آرشام:مگه چ
ستامون مارو به - سالمون بود یگی از دو سال شیب وقتی نیفده  شیب  حدود 

شارتی دعوت کرد من نرفتم ولی سببارا و الیسببا رفتن اون موقی نر دو ماشببین 
داشببتن)موقی تعریف داسببتان داشببتم گریه میگردم(گویا تو اون شارتی دوس 

ا( و عموفرشید)بابای الیس شسرای این دوتا نم بودن ....تقری ا ساعت یازده بود
عمو احسان)بابای سارا( واسم زنآ زدن و ازم شرسیدن دخراشون شیشم نستن 
یا ن منم گفتم که باناشون نرفتم ولی چون دیدم خیلی نگران نستن گفتم میرم 
با  نداره ولی تنها نرو شس  بام گفتم اونم گفت عی ی  با به  دن الشببون شس رفتم 

به شارتی رفتم سببراغ نمون دوسببتمون که مارو به امیرعلی رفتم وقتی رسببیدیم 
شارتی دعوت کرده بود بهمون گفت تو اون دوتا اتاقن رفتیم داخر اتاق اول دیدم 
سارا نم  شون حال میگنن  شه دارم بانم به قول خود سر سا تو بغر دوس ش الی
وضببعیتب نمین ود بهشببون نیچی نگفتم فقط نگانشببون کردمو تا خواسببتن 

یه سیلی تو گوش سارا و یه سیلی تو گوش الیسا زدم خیلی  چیزی بگن نرکدوم
محگم بود چون دسببتم تا دوروز درد میگرد امیر علیم تا تونسببت شسببرارو زد 
بعدش بردیمشببون خونه خودمون منم زنآ زدم به خانواده نا تا بیان خونه ما 
وقتی ماجرا رو فهمیدن عمو فرشببید یجوری الیسبببا رو سببیلی زد که فگب 

ست عمو ست کال  شگ شگ سارارو زد که بالخره شاش  سان نم با شاش انقد  اح
دیگه اینا بیرون ممنوع بودن من رفتم گفتم اینارو به من بمشببین من ازشببون 
مواظ ت میگنم اونارو به من بسببپرین حاال بی ین چی شببده اگه اتفاقی میوفتاد 

 ...بی ابرو میشدم و به نر حال خودمو میگشتم ولی اونموقی بی ابرو بودم
 دیگه نمه ننآ بودنو داشتن گریه میگردن قل مم خیلی درد میگرد خیلی 
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 مارتا:اخه دختر تو میدونی امروز چه روزیه که داری خودتو میگشی
 نه-

 مارتا: روز تولدته ما واست میمواستیم جشن بگیریم
ستم یهو  ش شده بود ن سته  وای خدایا من روز تولدمو یادم رفته بود دیگه شام خ

شمم به کامران افتاد تا االن به وجودش در اینجا  نمه جی  شیدن یه لحظه چ ک
نیچ توجهی نگردم ولی االن چشببم توچشببم شببدیم اون یگهو دوید سببمت 
ستادم  شدم رو ل ه وا شام نم دویدن از جام شا سرش آرتان و آر شت  سمتمان ش

 اون سه تا اومدن باال 
 آرشام:یاسی اینگارو نگن

 و نگن کامران: به خاطر من اینگار
شدیدن درد  شید و  ص ش افتادم قل م تیر ک ستم یه چیزی بگم که یاد امروز  خوا
گرف یهو شام شببد داشببتم می افتادم شایین فقط دیدم اون سببه  تا اسببممو صببدا 
سیانی مطلق چون از ترس افتادن و به  شم  سمت من بعد میگنن و میدویدند 

 ...خاطر درد قل م بی نوش شدم ولی یادمه اینو که افتادم
 

 )کامران(
تو ی لحظه نگانامون به نم گره خورد شس شروع به دویدن به سمت برج کردم 
من نمیتونم بزارم کسی که دوسب دارم خودشو بگشه نمراه من آرتان و آرشام 

 نم اومدن وقتی رسیدیم باال یاسمین رو ل ه واستاده بود و به ما نگاه میگرد 
 آرشام:یاسی اینگارو نگن
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 اینگارو نگنبه خاطر من -
شت میوفتاد شایین  شت روقل ب دا شو گذا ست شد بعد حرف من د نمیدونم چی
ینی افتاد ولی منو آرتان گرفتیمب صببحنه خیلی بدی بود نمه اونایی که شایین 
شت رو  سرشو گذا سقف دارازش کردیم آرتان  شتن جی  میزدن ، روی  بودن دا

 قل ب
خ ر  وام سببریی ان والنسآرتان:نفس نمیگشببه باید بهب تنفس مصببنوعی بدم ت

 کن
بعدشم اول یگم قفسه سینشو فشار داد بعدم تنفس دنن به دنن داد یهو منو گر 
گرفت وای خدای من ل ب موند رو لب یاسببمین ، زنآ زدم ان والنس اومد 
یاسمینو برد تازه متوجه آرشام شدیم نفسب گرفته بود به خاطر این ماجرا چون 

 ریه میگرد اسپره آرشامم بهب داد آسمم داشت الیسا نمینطور ک گ
 آرتان : با ان والنس میای؟

 اره -
 الیسا:منم میام

آرتان: نمیشه فقط باید ی نفر باناش بره من باناش نرمیرم چون باید برم کارای 
 بیمارستانو درست کنم

رفتم داخر ان والنس نشببسببتم ، بی نوش بود انگار خوابیده بود چقد چهرش 
فگرم رفت رو امروز ص ش تو شرکت که وقتی منو شریارو معصومه تو خواب یهو 

شب من  سرکار نمیام اما چرا نگنه فگر کرده دی شم گف دیگه  شد بعد دید قرمز 
با اون بودم ،ال ته با اون وضببعی که شریا داشببت بعید نیسببت یه نمچین فگری 
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بگنه منم که باالتنم لمت بود اخه گرمم بود ، بالخره رسببیدیم بیمارسببتان و 
 تریب کردن اووف خطر بزرگی از بیخ گوشمون گذشت.بس

 )یاسمین(
شدم دیدم  سرم حرف میزنن از خواب بلند  ساس اینگه چن نفر دارن باال با اح
الیسببا و سببارا دارن حرف میزنن ی نگانی به اونا انداختم یه نگا به خودم وا 

 اینجا چقد ش یه بیمارستانه
 اینجا کجاست؟-

 الیسا: بیمارستان
 چرا اینجام خو من -

 سارا:افتادی از اون باال
ای وای ینی مردم ...دیدین بالخره منو کشتین ..نی دختر خوبی بودم حاللم -

 کنین  
 الیسا: زنده ایی دیوونه 

 اوووف چه خوب فک کردم مردم -
 سارا: منو ب مب نمب تقصیر من بود

که اگه من ازت غافر نمیشبببدم اینطور نمیشبببد در ضببمن بچه نا فوقمونو  -
 بگیریم میریم ایران

 الیسا:ینی سال دیگه ؟
 اره-
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بالخره از بیمارسببتان مرخش شببدم تصببمیم گرفتم تو این یه سببال با کامران 
شرکت کامران بیرون اومده  شت چون از  شت مانی گذ شم ....یه ن مهربون با
بودم رفتم تو ی گر فروشی شروع به کار کردم در واقی سه مانی بود اونجا کار 

 ..واسه خودم داشتم گالرو میچیدم که تلفنم زنآ خورد دیدم ساحلهمیگردم .
 سالم جیگر چطوری -

 ساحر : قربونت گلم 
 جانم کاری داشتی -

 ساحر: راستب واسه یک ماه دیگه میمواستم سفارش گر بدم
 برای چه منظوری -

 ساحر: نم دسته گر عروسیم و نم تزئین ماشین
 فتیای جانم شس بالخره به دنیر بله گ-

 ساحر:اره دیگههههه
 خوب شد االن گفتی چون بعدن دیگه گالی قشنآ گیر نمیومد-

 ساحر: شس خیالم راحت باشه دیگه
 اره گلم فقط یادت نره بهم کارت بدیا-

 ساحر:تو ک تو الویتی دخی
 مرسی عزیزم کاری نداری-

 ساحر:ن گلم خدافظ
تو این مدت خیلی باناش  قطی کردم سرمو اوردم باال کانرانو نمراه با شریا دیدم

 خوب برخورد کردم 
 کامران:سالم خانوم خوبی
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 مرسی کامران جان تو خوبی-
 کامران:تو رو ک می ینم خوب میشم

 خوب حاال کارت چیه -
 کامران :گر میموام

 برای چی دقیقا-
 کامران :میموام بدعیادت یگی از دوستام تو بیمارستان 

 با شریا؟؟-
انتماب کنه ولی تو ک میدونی من سببلیقشببو ق ول  کامران :ن اون اومده گر

 ندارم خودت یه دسته گر بهم بده 
رفتم شریا رو زدم کنار چنتا گالی خوشببگر برداشببتم اونایی رو که حسبباسبیت 

 نمیداد رو برداشتم دسته درست کردم دادم به کامران 
 کامران: چقد میشه 

 شریا: وا مگه ازت شوام میگیره؟
 شس باید از نمه شول بگیرم ولی این بار مهمون من  من اینجا کار میگنم-

بعدشببم یه چشببمک به کامران زدم نمیدونم چی شببد که یهو شریا خودشببو 
انداخت بغر کامران و شروع ب*و*سیدنب کرد منو داری نم ننآ کرده بودم 
 نم گریم گرفته بود ولی متوجه شدم کامران میمواد ازش جدا شه ولی نمیتونه 

 ستی واسه اینجور کارا نیست برین برون لطفااینجا جای در-
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کامران شریا رو از خودش جدا کرد و رفتن ق ر از رفتن شریا اوند سببمتمو گفت 
دارم واسببت منظورشببو نفهمیدم ولی میدونم میمواد یه غلطایی بگنه ...رفتم 

 خانوم ویلیامز رو صدا زدم که بهب بگم این دسته گر رو حساب نگردم  
 من این دسته گر حساب نگردم ب مشید خانوم ویلیامز-

 خانم ویلیامز:عی ی نداره دخترم...به نظر بی حال میرسی
 ن یگم حالم خوب نیس چیز خواستی نیست -

 خانم ویلیامز: برو خونه دختر 
 مرسی..ولی..-

 خانم ویلیامز :ولی نداره 
ی امنو مج ور کرد برم خونه چون حال خونه نداشببتم وایه خودم رفتم تو کوچه 

خلوت قدم زدم که یهو یگی از ششببت نلم داد افتادم برگشببتم نگاه کردم سببه تا 
شون  غول دارن میان طرفم منو گرفتن تا میتونسبتن زدن دیگه داشبتم میمردم از
شرسببیدم کی شببمارو فرسببتاده یه صببدای اشببنایی به گوشببم خورد که گفت 

 من....وای خدایا مگه باناش چیگار کردم....
 

 )یاسمین(
 چرا مگه بانات چیگار کردماخه -

 شریا:تو داری کامرانو از من میگیری عوضی
 اخه بدبمت اون نیچ وقت تورو دوست نداشت ،نداره و نمواند داشت -

 اینو که گفتم یه لقد زد تو شگمم جیغم رفت نوا 
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شنیدم که به شریا میگه  شده بود رو  سب تنآ  صدایی که خیلی دلم وا یهو یه 
ی بهت نمیگم شرو تر میشببی زدی آشببوالشببب کردی بسببته دیگه نرچقد نیچ

شناخته بود ولی اینجا چیگار میگرد ، شریا  صدای نانیه انگار منو ن شو ، اره  گم
یدونه زد توی شببگم نانیه اونم جی  کشببید افتاد منم با اینگه رو به موت بودم 
ساس بود  شیدم چون رو موناش خیلی ح شدم رفتم مونای شریا رو گرفتم ک شا

نیه داره یگی به نام علی رضا رو صدا میزد این شسره ک اومد من خشک دیدم نا
شدم باز ، ای محمد بترکی که نرکی رو ک می ینم یاد تو میوفتم اه ، شریا از این 
حواس شرتیم اسببتفاده کرد با ارنجب زد تو سببینم بهم گفت دیگه ن ینمت و با 

برم  ب ینمب اومدمادماش رفت علی رضا نانیه برد تو حیف شد نتونستم خوب 
 که ششتمو زد 

 کاری دارین؟-
 علی رضا:بیاین داخر تا زخمتونو شانسمان کنم بعد برین 

 مرسی)چه شرروام(-
 رفتم تو نانیه ن ود منم ک شررو از علی رضا شرسیدم

 نانیه کجاست حالب خوبه؟!-
 علی رضا: اره ولی شما نانیی رو از کجا میشناسی 

 من شمارم میشناسمدوست دوران مدرسم بود درض-
 علی رضا : از کجا؟

 شما دوست صمیمی محمدی دیگه-
 علی رضا: نگنه تو یاسمینی
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 اره مگه چقد عوض شدم ک نیچگدوم منو نمیشناسید -
 نانیه:  واقعا یاسمینی؟

 اره چب رنگی -
 نمدیگرو بغر کردیمو یگمم حرف زدیم

 نانیه:زد آشت کرد دختره بیشور 
 مشگر روحی روانی داره-

 علی رضا: از محمد خ ر داری؟
 دووست توا من خ ر دارم اونوقت؟؟؟-

 علی رضا:خ ری ندارم اخه
 نانی از بچه نا چه خ ر چیگارا میگنن کجان؟-

نانیه: حدی ه ک رفته کره نمونجا زندگی میگنه با شببونرش،ریحانه و تانیا نم 
واج کرد که نر کدوم با یگی از  دوسببتای علی رضببا ازدواج کردن  دنیا نم ازد

 رفت فرانسه
 شس فقط من موندم توام که داری نی نی دار میشی -

 نانیه:بچه دوممه اونیگی خوابه
 ای جانم کوش؟-

 نانیه:تو اتاقه
رفتم دیدمب ای جونمممممم چه جیگریه لپشو ب*و*س کردم اومدم برون از 

 اتاق
 دیگه برم خونه -

 نانیه:میموندی 
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 ظ شون باشنه دیگه برم کار دارم علی رضا موا-
 علی رضا:حتما

رفتم خونه سببریی اول خودمو تو ایینه دیدم اوووووف داغونم کرده عوضببی وای 
 ینی عروسی ساحر باید اینطوری برم؟؟

صال  شگر قل م ا سم جالب بود خدارو ست اوووف وا باید از امروز برم دکتر شو
 درد نگرفت یهو دیدم صدای زنآ در میاد رفتم باز کردم دیدم آرتان

 م اینجا چیگار میگنی سال-
 آرتان:با آرشام اومدیم بتون سر بزنیم

 کو آرشام -
 آرتان:داره میاد درو نیمه باز بزار صورتت چرا انقد زخمیه

 نیچی شریا ادماشو فرستاد منو بزنن-
 آرتان:غلط کرد 

 فعال که انجام داده کاریم نمیشه کرد-
 آرتان:قل ت که درد نرفت

 نه-
 آرشام:موضوع قلب چیه؟

مت  - حت نشبببدی منم گفتم ن این صببورتمم دسببتپ نارا گه  منظورش این
 شریاست.........

شه به خانم ویلیامز نم  ست گلم داره عروس می ساحر دو سی  امروز روز عرو
گفتم که کدوم گال برای ماشببین و دسببته گر گرفتم بعدش منو سببارا و الیسببا و 
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زیا یسا از این لوس باخود ساحر رفتیم یه ارایشگاه منو سارا ساقدوش بودیم ال
خوشببب نمیومد ل اسببمون سببفید بود کوتاه بود دکلته خیلی خوشببگر بود 
شده بود دیگه وقت رفتن  صورتمم خوب  ست کرد  مونامونم مدل نیمه باز در
شید اومد اووووفا  سو شو شتن ب ینیمب رفت ل ا شد نزا ساحلم کارش تموم  بود 

 جیگر بود جیگرترم شد
 یاره چجوری دنیر تا شب دووم ب-

 بچه از خجالت قرمز شد نمه زدیم زیر خنده 
شدن ال ته بودنا بهتر  شتیپ  شای مردم ک آرتان و کامران بودن چه خو ساقدو
شدن بالخره رفتیم اتلیه بعدشم تاالر کلی ر*ق*صیدیم تانگو نم ر*ق*صیدیم 
و من برای شبباید اخرین باری که کامرانو می ینم باناش ر*ق*صببیدم بالخره 

 شد و ما ساحر اینارو بدرقه کردیمجشن تموم 
 نمیدونم دیگه کی می ینمت ولی دلم واست تنآ میشه-

 ساحر: کی میری 
 فردا-

 ساحر:مواظب خودت باش 
باره م ر  یا دو خدافظی کنیم این شر ندیم از نم  مانم او نه  عدش رفتم خو ب

 عنگ وت نزار شا چس ید به کامران
 شریا:من امشب میام خونه ت

نو کشید و وادارش کرد که برن آرتان منو سارا رو رسوند الیسا بعدم دست کامرا
 نم با آرشام اومد 

 الیسا:یاسببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببی شاشو باید بریم 
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اه چقد زود شاشببدم جورابشببلواری شوشببیدم با مانتو دامن کلوش بلندم ارایب 
ی با یام اول  نا گفتم برین من م به بچه  د برم ی جایی بعدش رفتم خونه کردم 

کامران ک خدافظی کنم زنگو زدم درواشببد رفتم باال شریا نیمه لمت جلوی در 
شگمو شاک کردم  سریی ا شگم در اومده بود یهو کامران اومد منم  بود من بازم ا

 که نم ینه
 من دارم میرم مواظب آرتان و آرشام باش خدافظ-

ان شستم وفتم فرودگاه از آرتان و آرشنزاشتم حرف بزنه سریی رفتم تو ماشین ن
 خدافظی کردیم نرسه و سوار نواشیما شدیم شیب به سوی ایران.....

 
بالخره نواشیما نشست دلم واسه ایران و خانوادم تنآ شده بود من نمیدونم ما 
بار بانم  چجور خانواده ایی نسببتیم ، تو این چهار شنج سبببال تنها یک اال دو

اینگه به خانوادم خ ر ندادم بیان و اسببتق ال ازم نمیشببه  حرف زدیم ال ته با یاد
 یگم حالم گرفته شد 

 بچه نا شاشین رسیدیم-
چمدونامونو گرفتیم رفتیم بیرون ، یهو خانواده نا اومدن سببمت ما شدر و مادر 
شون ولی خاانوده من  سه دیدن بچه نا شتن وا سا یگم گویا عجاه دا سارا و الی

، من تو فگر این بودم ک چطور اینا خ ر دار شبدن  اروم اروم به سببمتم میومدن
 احتماال عمواینا گفتن..

 مامان:سالم عزیزم قربونت برم خوش اومدی 
 بابا:دلم واست تنآ شده بود دخترم 
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منم خیلی دلم واسببتون تنآ شببده بود نر دفعه چندتا از این سببفرا برم کیف -
 میده بهم از این استق اال 

 ندیدی؟منو اصال ：امیرعلی 
امیر تویی؟ چقد عوض شبببدی..این بچه کیه بغلت اوخی چه نازه چرا انقد -

 ش یه منه...خاک توسرت ازدواج کردی بچه دارم شدی خ رم نگردی واقعا که
 امیرعلی: نه ازدواج چیه خوانرمونه

 بچه از شرورشگاه که نگرفتین گرفتین؟-
 ینای بابا حساسهبابا:بچه از خون خودمه شرورشگاه چیه دیگه نشنوما سار

 اوه ...سارینا چند سالشه؟-
 امیر علی:دو سالست

 سارینا گلی میای بغلم-
 سارینا:اونوم

اونوم نه باید بگی بله ..شببما یگیو می ینی سببالم ن اید بگنی بهب ؟)انقد  -
 خوب با بچه نا حرف میزنم که راحت خر میشن(

 سارینا:شالم
 الیسا:م ارک باشه

 بچه بیست وسه سال فاصلی سنی دارم وایی میزنمتا اخه من با این-
 سارا :حاال حرص نمور

بالخره رفتیم خونه اتاقم خداروشگر فرقی نگرده بود رفتم افتادم رو تمتم کپیدم 
شم خوابیده  سارینا شی شدم دیدم  شد بیدار  ساس اینگه تمت باال شایین  و با اح
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ز میر شایین تمت دراای وای این بچه اینجا چیگار میگنه سرمو اوردم باالدیدم ا
 کشیده داره سقفو نگاه میگنه

 سارینا  چرا اینجاست؟-
نه  گات ک که ن ید  تت دراز کشبب مد رو تم یدی اونم او امیرعلی:از وقتی خواب

 بعدشم خوابب برد ، خیلی دوست داره حتی از من بشتر
 چرا اون که منو ندیده-

ف میزدم بیشببتر امیرعلی: اخه از موقعی به دنیا اومد من نمب با سببارینا حر
 حرفامم درمورد تو بود نمیشه عگساتم بهب نشون میدادم

 چرا درمورد من باناش حرف میزدی ؟-
 امیرعلی: دلم واست تنآ شده بود

شد بماطر - شم اگه دلت تنک می شد بهم یه زنآ میزدی بعد اگه دلت تنآ می
 مهرناز اون نمایب ششت تلفنی مسمره رو انجام نمیدادی

گه امیرعلی:فقط میت نت کردم درضببمن االنم دی که نگرا ید  ونم بگم ب مشبب
 مهرنازی وجود نداره

 وللب حرفشو نزن گذشته نا گذشته چقد دیگه تا نانار مونده-
امیرعلی:االن ساعت دوازده چون بابا ساعت دو میاد واسه نانار شس دوساعت 

 دیگه مونده
 کن بیدارم ݥخوبه این دوساعتو میگیرم میمواب-

 خودم میموام بموابمااامیرعلی:من 
 رو زمین؟-
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 امیرعلی :اره دیگه
تمت من که دونفرسبببت سبببارینانم که جز نفرات حسببباب نمیاد شس بیا -

 اونورش رو تمت بمواب سارینانم وسط منم اینورش میموابم
 امیرعلی:باشه

سارینارو گذاشتم وسط منو امیرم کنارش دراز کشیدیم منم سارینارو بغر کردم 
 ق فرو رفتم .....و به خوابی عمی

 محمد فقط  یه سوال ازت دارم -
 محمد:بگو

 چرا رفتی-
 محمد :به زودی میفهمی

 کامران:نه بازم با یگی دیگه کی میموای بزرگ شی 
 واست توضیش میدم -

 کامران:نیازی نیست 
شروع بی گریه کردم یگم بعدش  ستم کجام ولی  شدن نمیدون یهو نر دو غیب 

شدن ل سیده  ساس ب*و* شگرت فقط یه با اح شدم خدایا  پم از خواب بیدار 
 خواب بود کامران نیچوقت نمی مشمت لعنتی نیچوقت......

 
شدما یه لحظه از یاد اوری  سارینا منو ب*و*س کرد بلند  شد  اووووف خوب 
سارینا  شون کردم دیدم  سریی شاک سر خوردن ولی  شگام  خوابم گریم گرفت ا

 داره گریه میگنه
 چرا گریه میگنی گلم -
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 سارینا: اخه بوجت کلدم بیدال سدی دالی گلیه میتونی 
 نه خوشگله باید بیدار میشدم دیگه که بریم نانار بموریم  -

بعدش دستوشو گرفتم رفتیم شایین دیدم بوی فسنجون میاد یه شنج سالی نست 
 نموردم رفتم داخر اشپزخونه 

 به به جمعتونم که جمعه فقط گالتون کمن که اومدیم-
 غذا حاظر شد شرع کردیم به خوردن بالخره 

 بابا:دیگه اخرای تیر مانه کی میری واسه ث ت نام دانشگاه 
سم یه خونه - ضمن بابا وا شمال با بچه نا در شم میریم  یگی دوروز دیگه بعد

 بگیر که برم اونجا
 بابا:نمینجا با ما بمون دیگه 

 اخه تنهایی راحت تر درس میمونم -
 بابا:باشه

سارا زنآ زدم برنامه ریزی کردیم که شس بعد از خوردن  سا و  نانار رفتم به الی
فردا بریم دانشگاه از اونجام بریم شمال قرار بود بگیم آیلینو نگینو مریمو طهورا 
به آیلین و  به مریمو طهورا خ ر دادم سبببارا  یان من  مه نگین ب و نیلوفر دختر ع

 الیسانم به نیلوفرونگین خ ر داد ...
بریم واسبببه ث ت نام از اونورم باید بریم شببمال مامانو بابارو بانر امروز باید 

سا  سا خوانر کوچیک الی سارینارو با خودم ب رم دل ضی کردم که  بدبمتی بود را
که شیب سالب بود نم با ضمانت منه بدبمت داره میاد امیرم داره با دوستاش 
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سا و  ست رفتم دن ال الی سافرت شس دیگه نگرانی نیاز نی یلین ما ساراو آمیره م
 چهار نفر تویه ماشینیم اونام تو ماشین نیلوفر 

 آیلین: وای بچه نا خیلی دلم واستون تنآ شده 
 نرسه:نمچنین

 آیلین:اوه چه نماننآ
 نرسه:خممخ

 رسیدیم دانشگاه 
 سارینا جونم اینجا باید ساکت باشی چون مارو دعوا میگنن باشه-

 سارینا:باسه
سارو گرفت چهار نفری چون آروم راه میرفت شس یغ ست دل سام د لب کردم الی

 رفتیم داخر ال ته آیلین فقط نمرانمون بود
 سارا: یاسی

 نوم -
 سارا:ب ین چجوری دختر شسرا نگاتون میگنن

 حق دارن ما بیشتر میموریم مادرشون باشیم تا ابجیشون-
 سارا :خممخ

مونم کلی از نمراترفتیم داخر دفتر مدیر واسه ث ت نام سه نفرمونو ث ت نام کرد 
 تعریف کرد مانم خرکیف شدیم 

 مدیر:خوانراتونن؟
 این کوچیگتره خوانر منه -

 الیسا: این بزرگه خوانر منه
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 مدیر : خدا نگه داره 
 منو الیسا: ممنون

شینمون شارکه چون قرار  شین نیلوفر بغر ما شیم دیدیم ما شین  سوار ما اومدیم 
سالمو احوال شرسی راه افتادیم بدبمتی  بود از دانشگاه بانم بریم شمال بعد از

به شب خوردیم منم که اصال تو شب رانندگی نمیگنم ولی خوش متانه رسیده 
 بودیم رشت یه جا نگه داشتیم که با بچه نا حرف بزنم

 بچه نا امش و تو رشت خونه مادربزرگم میمونیم ص ش حرکت میگنیم-
 نگین:اخه چرا

 چون ش ا من رانندگی نمیگنم-
 نیلوفر:مشگلی نیست خیلیم خوب استراحتم میگنیم 

 اول زنآ زدم به مامان بزرگم
 الو سالم مادر بزرگ-

 مادربزرگ:سالم نوه گلم خوبی مادر
 مرسی مادربزگی واست یه زحمت داشتم-

 مادربزرگ: بگو مادر 
 منو دوستام یه امش و مهمونتونیم عی ی نداره-

 واستون درست میگنم مادربزرگ :نه مادر قدمت روی چشم شامم
 قربونت برم الهی -

 مادربزرگ:خدا نگنه مادر شس منتظرم
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سببوار ماشببین شببدیم رفتیم خونه مادربزرگم شبب و اونجا خوابیدیم صبب حم 
 ص حانرو خوردیمو رفتیم ویالمون تو انزلی 

 سارا: اخیب بالخره رسیدیم 
 سارا این چهارنفر که ششتنو ب ین خوابیدن -

باز کردم سارینارو اروم از بغر آیلین برداشتم چون خواب  رفتم در عقب ماشینو
 بود 

 آیلین جونم شاشو رسیدیم برو تو بمواب-
سببارا نم به الیسببا نمینو گفت دلسببارم ازش گرفت ولینیلوفر اینا بیدار بودن 
نمشون الیسارو بردم رو تمت گذاشتم سارا الیسارو گذاشت رو تمت اومدیم 

یه اتاق دیگه کپیدن مانم وسبببایالمونو اوردیم باال  بیرون اون دوتام رفته بودن
چون خسببته بودیم مانم رفتیم خوابیدیم منو سبببارا تو اتاقی که کوچولونارو 

 خوابونده بودیم خوابیدیم که مراق شون باشیم
یه یک مانی بود اونجا بودیم کال سه نفته دیگه میتونستیم اینجا بمونیم امروزو 

اب تنی ما نشت نفر تقسیم میشدیم اول منو سارا و  فردا قرار بود بریم تو طرح
تا برن  ندیم بیرون اون سبببه  نا میرفتیم اب تنی وقتی او چه  با ب آیلینو طهورا 
شنیدم یگی مارو  شیدیم اومدیم بیرون  سامونو شو ..بالخره بعد کلی اب تنی ل ا
مماطب قرار داده میگه عذرمیموام برگشببیم دیدیم بله یک عدد آرشببام جلو 

شب عققققق حالمون رومو ش ش ش شو از نم لب گرفتن ای سا شرید بغل نه یهو الی
 داشت بهم میمورد

 تو تنها اومدی؟-
 آرشام: نه با کامران و آرتان 
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 اوکی ما دیگه باید بریم  -
شلوار میمونن  شیدمو با بچه نا رفتیم ویال عین کب  سارو ک ست الی شم د بعد

 نرجا میریم بانامونن اه
 یم دریا عصر بریم جنگر بچه نا فردا ص ش بر-

 نمه بانم:عالیببببببببببببببه....
سامونو شوشیدیم اومدیم از طرح بیرون یگم قدم  رفتیم آبتنی بازم خیلی حال ل ا
سارینارو  زدیم یهو نمیدونم کدوم بیشعوری منو نر داد تو آب من چون دست 

سار سریی از تو اب در اومدم  شد  گا ینارو نگرفته بودم اونم افتاد تو اب خیس 
 کردم اوووف نیچیب نشده بود عص ی داد زدم

 کدومتون این غلطو کرد؟-
 شسره: من

 
 غلط کردی-

 شسره:جن ه داشته باش
 این بچه اگه خفه میشد تو جواب میدادی -

 شسره:اممم حاال که نیچیب نشده توام ج ران کن 
 دوست دختری خوانری کسی نمرانتونه؟  -

 اون دوتا دخترم خوانرامنشسره:اره دوستام که اینان 
 این بچه نارو ب ر بده بهب بیا-



 61 وونهیدل د

اومدن مانم اینارو شرت کردیم تو اب چون امادگی نداشببتن افتادن بعدش اونا 
 مارو نر دادن مارو دن ال کردن ما اونارو دن ال کردیم خالصی خیلی کیف داد 

 ما ساعت نشت میریم جنگر خواستین بیاین  -
کردیم بعدش رفتیم جنگر اونام اومدن اسببم اون  رفتیم خونه یگم اسببتراحت

شسببره که منو نر داد سببامیار بود یگم رفتیم جلوتر یهو یگی منو کشببید برد با 
شد یهو منو  صال نمیدونم چی  صورتشو ا شده بود ندیدم  خودش چون تاریک 

 چس وند به یه درختو ل اشو گذاشت رو ل ام 
 خدایا این کیه؟...

 
 خدایا این کیه؟

 ه که ل اشو گذاشته رو ل ام و منو به نمرانی باناش جذب میگنه؟این کی
شس برای فهمیدن این که این فرد کیه شببدیدترین ضببربه ایی که میتونسببتمو به 
قدم رفت عقب  نداشبببت چند  کاری  سببینب زدم اونم چون ازم توقی چنین 
انقدرنم جنگر تاریک بود نمیتونسببتم تشببمیش بدم کیه ولی یه حدسببیاتی 

 میزدم
 ما کی نستی که جرعت کردی منو بب*و*سی نان؟؟؟!ش-

 باشنیدن صداش شناختمب
 کامران:ینی تو منو نمیشناسی؟

 اینجا چیگار میگنی؟-
 کامران:اومدم عشقمو ب ینم

 عشقت که آمریگاست-
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 کامران: نه جلو روم واستاده
 نه برو خودتو گیر بیار -

گرفتو منو محگم ک وند به اومدم از بغلم رد شببم بازومو به طرز وحشببیانه ایی 
درخت )اخمخ کمرم ترکید (سببریی چسبب ید به ل م و شببروع به ب*و*سببیدنم 
داشببت راه فراری نداشببتم شس نشببسببتم که شبباید دسببت برداره اما اونم بانام 
صدای گریه یه بچه رو  شم یهو  ستم نفس بگ ست حالم خیلی بد بود نمیتون ش ن

سم صال حوا ست ا سارینا االن کجا بهب ن ود وقتی کامران منو  شنیدم یا خدا 
چه نیرویی  با یدونم  له نم هایی تو جنگ نام ن ود وای ینی االن تن با جا  اورد این

 تونستم کامرانو نر بدمو شروع به دویدن کنم 
 ساریبببببببببببببببببببببببببببببببنا،ساریبببببببببببببببببببببببببنا-

سم به نیچی ن صال حوا شت دن الم میدوید ا  ود فقط االن فگرم فقط کامران دا
شیب سبببارینا بود نمونطور که صبببداش میزدم یهو محگم باصببورت رفتم تو 

 درخت
 کامران:داری چه غلطی میگنی با خودت

 باید شیداش کنم میفهمی-
 کامران :کیو؟!

 سارینا دوسالشه -
 کامران:بیا بانم دن الب میگردیم 

 نه تو فقط برو به بچه نا بگو دن ال سارینا بگردن-
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اینو گفتمو شروع به دویدن کردم رسیدم به ی سراشی ی خیلی تند دیدم سارینا 
شت  شی یه اوم شایین خیلی خطرناک بود کلی کلی چاه و چاله دا سرا شایین اون 

 و سارینا نم دقیقا سر ی چاه واستاده بود
 ساریناااااااا -

سمت چاه صداش که زدم اول منو نگاه کرد بعد چانو نگاه کرد دیدم داره میره 
صدای  ستم بیام شایین که شام لیز خورد ِقلللللللر خوردم افتادم شایین  فقط  خوا
سارینارو میشنیدم که گریه میگرد نمیتونستم کاری کنم چون قَوتی واسه حرکت 

 نداشتم ولی تونستم نگاش کنم و بگم 
 بیا اینور سارینا لطفا-
 

 بلند شدن داشتم نمیدونمبا این حرفم سارینا داشت میومد سمتم منم سعی در 
چی شد سارینا نیومده دوباره برگشت به سمت چاه اخه مگه اون چاه چی داره 
که این بچه انقد جذبب میشه بلند شد رفتم سمت سارینا تا میمواست بیشتر 

 بره سمت چاه که گرفتم با دادو گریه شروع به حرف زدن باناش کردم 
 ان مگه من با تو ن ودممن مگه با تو نیستم که اونور نرو ناا-

 سارینا شروع به گریه کرد من بغلب کردم 
 اخه اگه میوفتادی چیگار میگردم -

بغلب کردم رفتم سمت ویال قل مم شدیدا درد میگرد  خواستم برم داخر دیدم 
صببدای بحث میاد یواشببگی نگاه کردم دیدم سببارا با داد داره با کامران حرف 

 میزنه 
 یاسمین یه چیزیب بشه دودمانتو به باد میدم سارا:نمب تقصیر توا اگه
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 آرتان: آروم باش چیزی نشده
 سارا:نه چیزی نشده االن ساعت دو نصفه ش ه ننوز نیومده میفهمی

شده بود رفتم  سارینام قطی  شنوم دیگه گریه  شونو ب ستادم بقیه حرفا دیگه وای ن
ادم لب دسمت ساحر روی شنا نشستم سارینا رو روشام نشوندم یگم قل مو ما

امروز فشار روم زیاد بود خوب شد سارینا چیزیب نشده وگرنه قطعا االن مرده 
سارا اس دادم من خوبم  شیمو دراوردم به  شلوارم گو بودم موبایلمو از تو جیب 
نگران ن اشین ، جال ه با این نمه باال شایین گوشیم نیچیب نشد خمخ صدای 

دیوونه رو گذاشتم تا یگم  زنآ گوشیمو رو سگوت گذاشتم  بعدشم آننآ دل
 گوش بدم

 دل دیوونه)مازیار فالحی(
♫♫♫ 

 
 دل دیونم از تو تنها نشونم از تو

 
 یه عگس یادگاری که خودتم نداری

 
 شده رفیق ش هام وقتی که خیلی تنهلم

 
 میگیرمب روبه رو بازم میشی آرزو

 



 65 وونهیدل د

 وقتی یورو ندارم وقتی که بیقرارم
 

 رمچشامو باز می ندم بازم میای کنا
 

 دل دیونم از تو تنها نشونم از تو
 

 یه عگس یادگاری که خودتم نداری
 

 شده رفیق ش هام وقتی که خیلی تنهلم
 

 میگیرمب روبه رو بازم میشی آرزو
 

 …ال ال ال الی
 

♫♫♫ 
 

 داره بارون می اره اما چه فایده داره
 

 وقتی تورو ندارم که بشینی کنارم
 

 میمندمچشامو باز می ندم به گریه نام 
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 تورو صدا میزنم شاید بیای دیدنم

 
 یه عگس یادگاری شده رفیق ش هام

 
 میگیرمب روبه روم وقتی که خیلی تنهام

 
 چشامو باز می ندم به گریه نام میمندم

 
 رفیق خستگی نام باز به تو دل می ندم

 
… 

بعد از یه چند باری که گوش دادم آننگو قطی کردم سارینا نم تو بغلم خوابیده 
بود سبباعت حدودا چهار اینا بود سببارینارو بغر کردم رفتم ویال دیدم نر کدوم 
از بچه نا یه جا خوابیدن نگین رو م ر یه نفره خوابب برده بود آیلینو طهورا رو 
اونیگی م ر سراشون بهم چس یده خوابشون برده بودن نیلوفرو مریمم رو زمین 

سان ودن  سا و دل سارا و الی سارینارو بز خوابیده بودن ولی  ارم رفتم ط قه باال که 
سا رو تمت خوابیدن  سا با دل رو تمت بموابه رفتم داخر یگی از اتاقا دیدم الی
سببارینا رو نم گذاشببتم شیشببشببون ل اسببامو عوض کردم چون خوابمم نمیومد 
سمتم اومد بغلم کرد  سرعت  سارا داره میاد با  ساحر دیدم  سمت  دوباره رفتم 
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به گریه کردن کرد با اون گریه کردم ، رفتیم سببمت  شببروع  بغلب کردم منم 
 ساحر شروع به حرف زدن کردیم
 سارا: بچه نا خیلی نگرانت بودن 

 ب مشید نگرانتون کردم-
 سارا:آرتان و آرشام به سمتی کامرانو بردن 

 نه -
 سارا:یاسمین

 جانم-
 سارا:منو می مشی؟

 بابت چی؟-
 سارا:ن اید زیر قولم میزدم ب مشید

 نداره عزیز دلم عی ی -
چند نفته گذشببت برگشببتیم تهران و بالخره روز اول دانشببگاه نم رسببید ط ق 
معمول ما سببه تا کالس زبانمون بانم بود و امروز کالس آخرمون زبان بود با 
 ورود استاد زبان به کالس اخمام تونم رفت اون دوتام نگران منو نگاه میگردن 

 د این ترمتون استاد:سالم بچه نا استوار نستم استا
 اه این دختره ی ...استادمون شده 

با نر بدبمتی بود کالس بالخره تموم شد کالس ،رفتیم بیرون از کالس داشتیم 
 میرفتیم سمت در خروجیگه یگی صدام زد:یاسمین خانوم

برگشببتم دیدم ای وای این امین شسببر یگی از دوسببتای بابامه و خیلیم ادعای 
 عاشقی داره 
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 شما؟-
 م نشناختینامین:ام

 خیر-
 امین:شسر اقای ملگی دوست شدرتون

 انان بله امرتون-
امین:شدرتون گفتن که بعد از اینگه اومدین از خارج میتونیم با اجازتون بیایم 

 منزلتون
 برای چه کاری؟-

 امین:خاستگاری
 یهو صدای کامران اومد یاخدا این اینجا چیگار میگنه

 کامران:چه غلطی کردی؟نان...
 ما کی نستین؟امین:ش

 کامران:به شما مربوط نیست جناب کی نستین؟
 امین:به احتمال نود درصد نمسر آیندشون

 کامران:شما غلط میگنی بموای نمسر آیندش بشی 
اینو گفتو تمممممخ زد تو دماغب این دوتا شببرو به زدن نم دیگه کردن در 

شم مارو سه دفتر  واقی امین نمب کتک میمورد اومدن اینارو جدا کردن بعد وا
مدیرت دانشببگاه خواسببتن امین نمه چیو واسببه مدیر گفت مدیر رو به کامران 

 گفت:شما چه نص تی با این خانوم دارین؟
 کامران:نامزدشونم
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 امین:چرا دروغ میگی 
کامران :دروغ چیه اخه من نامزدشببم میگم یاسببمین مگه من نامزدت نیسببتم 

 نان؟؟
 امین: واقعا نامزدته اره؟

 به ودی چرا جواب نمیدین این اقا نامزدتون نستن یا نه؟؟؟ مدیر :خانم
 

ای خداااا منو بگب از دست کامران ب ین روز اول دانشگاه چه شلوغ کاری راه 
 انداخت

 بله ایشون نامزدم نستن -
 امین:دروغ میگی شس حلقه ناتون کوش؟!

 کامران:اینم حلقه من اینا می ینی که تو دستمه
 که امین:مال یاسمین نیست

کامران:اول اینگه یاسببمین نهو خانوم به ودی دوم اینگه اونم حلقه داره مگه نه 
 یاسمین؟

اره حلقه داشببتم ولی نه تو دسببتم تو گردنم بود حلقه نمونی که م ال تو جشببن 
تولد شریا شرتب کرده بودم اون حلقه نمیشببه تو گردنم بود شس از تو گردنم در 

 اوردمب و انداختم تو انگشتم 
 ه این حلقمه ار-

 کامران تعجب کرد که این حلقه رو چجوری دارم چون دیده بود که شرتب کردم
 مدیر:خوب مشگلی نیست میتونین برین 
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رفتیم بیرون اعصابم خورد شده بود از حرفای دروغی که زده بودم اه مردشورمو 
 ب رن 

 امین:عروسیت حتما دعوتم کن نه
 عروسیم ب ینمتبا کمال میر دو ماه دیگه منتظرم تو -

 اینو گفتمو رانمو کشیدم رفتم کامرانم داشت دن الم میومد
 دیدی چیگار کردی باعث شدی دروغ بگم-

 کامران:دروغ چرا راست شفتی دیگه ما تا دوماه دیگه عروسی میگنیم
 چببببببی؟-

کامران:امروزم اومده بودم بگم نفته دیگه با مادروشدرم میایم خاستگاری بعدم 
 اینا و بموای یا نموای مال من میشه عروسیو 

و بدون اینگه بزار جواب بدم سوار ماشینب شد و رفت از خودم حرصم گرفت 
 اه ...

امروز کامران خان با خانواده محترمب تشریف میاره خونمون واسه خاستگاری 
برام جالب بود بدونم تو اون سببالها اونا کجا بودن گویا یه خوانر به اسببم کیانا 

داره که بیستودوسالشه درواقی از من دو سال کوچیگتره مامانم از ص ش منو نم 
شید  شت منو جالب اینه که عمو فر شو ک شو آماده  بیدار کرده نی میگه آماده 
اینا)بابای الیسا با خانواده(و عمو حسام اینا)بابای سارا با خانواده(نم تو مراسم 

له برون ن ود وگ به مراسببم بع گاری نسببتن خو جا خاسببت یر این فام کر  رنه 
 بودن)واال(.
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ستم جلو میز  ش شیدم ن سیمو شو رفتم نموم دوش گرفتم اومدم بیرون حوله ل ا
آرایشببم شببروع به آرایب کردن شبببدم یه آرایب مالیم دخترونه کردم بعدش 
شیدم خودش لمت  سشوار میگ صاف کردم چون  شک و  سشوار خ مونامو با 

 یتونستم انتماب کنم چی بپوشممیشد ، رفتم در کمد ل اسامو باز کردم نم
 مبببببببببببببببببببببباااامببببببببببببببببببباااان-

 مامان:درد چرا داد میزنی 
 چی بپوشم؟-

 مامان:خاک برسرم ننوز آماده نیستی که االن میان
 خو بگو کدومو بپوشم وگرنه نمینطوری میاما -

سب که یگی زد شس گردن سابعدم یه ل مند دندون نما زدم وا سراغ ل ا م م رفت 
سه ربی که تا روی  ستین  س زآبی آ شه یه شیرنن  شیده با چون به نرحال باید شو
کمر اندامی ودامنب شلیسببه بود بلندیشببم تا روی زانوم بود بهم داد که بپوشببم 
شس اول جوراب شببلواریه مشببگیمو شوشببیدم بعدم شیرننمو شوشببیدم خیلی 

میومد چون چشببام آبی بود خوشببگر شببده بودم ال ته به رنآ چشببمام خیلی 
شتم فقط مونای جلوم معلوم بود یه  س زآبیمو گذا شال  س ی بستم  مونامو دم ا
ساعت  شیدم گردن ندو اینا انلب ن ودم ولی  سانتم شو سه  شنه  شگیه شا کفب م
موچیمو انداختم دسببتم )فگر کردم سبباعت دیواری میندازه دسببتب یه حرفایی 

 سارا اینا اومده بودن میزنه اخه(رفتم شایین،الیسا اینا و 
 الیسا:به به عروس خانوم حالتون خوبه

 واال من که خوبم ولی تو بیشتر ش یه عروسی خ ریه -
 خندیدو رد شد وااا
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 امیرعلی:خوانرخوشگلم ب ینمت
برگشببتم سببمت امیرعلی ماشبباالله چی نلویی شببده بود یه فرشببته خوشببگلم 

 بغلب بود
 وای وای خانوم خوشگلرو بغر داداشب -

سمت در س شو گرفتم بریم  ست سمت من د ارینا از بغر امیر اومد شایین دوید 
 چرن زنگو زده بودن درو وا کردیم کا مران اینا بودن

 مامان:سالم خیلی خوش اومدین بفرمایین 
 مادر کامران:ممنون 

منم به نمشون سالم کردم کامران بهم دسته گلو داد با یه چشمک منم واسب 
س شم غره رفتم ایب ش شد چ سری حرفای اولیه گفته  ستیم یه  ش ره شررو رفتیم ن

تاق واسببی حرف زدن من حرف زیادی نداشببتم حاال اونو  مارو فرسببتادن ا
 نمیدونم

شم گفت:بالخره داری  ستیم منو محگم بغر کردو دم گو رفتیم تو اتاق تو درو ب
 مال خودم میشی 

ند ممیمولسببت بب*و*سببتم که انگشببت اشببارمو گذاشببتم رو ل ب با یه ل 
موزیانه و نگاه حرص درار بب گفتم:تو تا وقتی که نموام نمیتونی بهم دسببت 

 بزنی نہ...
 

 کامران:منظورت چیه
 نمون چیزی که خودت میدونی-
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 کامران:مگه دست توا
 صددرصد-

 یهو کیانا اومد داخر 
 کیانا:مامان اینا میگن بیاین شایین

 رفتیم شایین من با ل مند و کامران با اخم 
شیروز)شدر کامران(:خوب اقای به ودی بالخره این شسببر مارو به غالمی اقای 

 ق ول میگنین؟
بابا:اقای شیروز واال من که نظرم م  ته چون شسرتون ماشاالله نرچیزی که واسه 
خوشبب مت کردن یه دختر نیازه داره رو داره فقط االن نظر دخترم واسببم مهمتره 

 یاسمین جان شما نظرت چیه دخترم!؟
من یه شرطی واسه اقا کامران گذاشتم)عققق اقا کامران(که اگه ق ول کنن  واال-

 من جوابم م  ته
 اقای شیروز:شرطت چیه دخترم

 نمیتونم بگم شرط چیه فقط باید اقا کامران ق ول کنن -
 کیانا:و اگه اینجا ق ول کردو بعدا زد زیرش چی؟

 بایه ل مند موزیانه روبه کامران
 یرسونهاون دیگه نامردیشو م-

 کامران:شرطت ق وله
 کیانا :م ارکهههههههه

 امیر میمواست شیرینی شمب کنه که اقای شیروز مانی شد
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اقای شیروز:اقای ح ی ی دیگه اینجا که نستیم میمواستم دخترتونو واسه آرشام 
 جان خاستگاری کنم !؟

 ،یگهو قیافه نا عوض شببد درواقی قیافه ی کیانا،کامران،آرتان،امیرعلی، سببارا 
عمو حسببام اینا و من درواقی این یه برنامه از شیب تعیین شببده بود چون اگه به 
نر یک از مانا میگفتن مطمعنًا ق ول نمیگردیم منم انقد ناراحت شبببده بودم 
سارینا به بعد حتی از یه ناراحتیه  شد  دوباره قل م درد گرفته بود از ماجرای گم 

شپزخونکوچیک نم قل م درد میگنه با گفتنه یه عذر شدم و رفتم به آ ه خوانی شا
 که آب بمورم

 کیانا:االن احتماال باید قرص بموری درسته؟
 منظورت چیه؟-

 کیانا:من موضوع بیماری قل یت میدونم آرتان بهم گفته 
 دیگه کیا میدونن؟-

 کیانا:نیچگی،ناراحت شدی؟
 آره-

 کیانا:ناراحت ن اش دیگه زن داداش 
 خندیدم

 داداش بدم میاد خوانرشونرکوفت بهم نگی زن -
 اونم خندید

 کیانا:منم بدم میاد بهم نگی خوانرشونر یاسی جونم
 باشه کیانا جونم...-
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االن حدودا یک مانو سه نفته میگذره از اون شب و امروز منو کیانا و امیرعلی 
و کامرانو سببارا و آرتان اومدیم واسببه خرید حلقه ول اس عروس و ال ته ل اس 

م)سارا و آرتان،کیانا و امیرعلی(آرشامو الیسا نمواستن ساقدوش واسه ساقدوشا
 باشن منم اسرار نگردم 

رفتیم داخر حلقه فروشی دوتا حلقه من انتماب کردم یگیب سادست اونیگیم 
نگین داره واسببه کامرانم یه حلقه سبباده انتماب کردم)نانا(رفتیم سببراغ ل اس 

سببی میپوشببیدم ایراد میگرفت عروس و ال ته کتوشببلوار کامران،نر ل اس عرو
یگی رو گفت زیاد بازه اونیگیو گفت خیلی خفسببت بالخره یه ل اس عروسببو 
شوشببیدم خوشببب اومد انصببافا نم خوشببگر بود ل اس عروس دکلته بود بعد 
باالتنب نمه سنآ کاری شده بود دامنشم دانتر بود و خیلی شوف دار ینی نیاز 

شم تاروی کمرم بود یه شت تور شگی با شیرنن مردونه  به فنر ندا شلوار م کت 
سبفید و کراوات مشبگی واسبه کامران خریدیم واسبه کیانا و سبارانم یه دکلته 
شلوار م ر کامران  سرام یه کت و  سه ش شون خریدیم وا س سفید وا شمله  خو

 واسشون خریدم رفتیم خونه ما 
 سارا:تانگو طراحی کردی؟

 اره تمیرینم کردیم-
 سارا:خوب شده؟

 نیدونی من استاد تانگوام مگه میتونه خوب شیب نرهتو که -
 خندیدیمو شام خوردی...
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شب برای اخرین بار تانگو رو تمرین کردیم  سیه و منو کامران دی امروز روز عرو
وای اسبترس دارم بالخره دارم بخ کسبی که دوسبب دارم میرم خدا مرسبی که 

 انقد خوبی ...
 

وی آرایشگانم سارا و کیانا یگی دو اووف امروز روز عروسیمونه و من االن جل
 ساعت دیگه میان رفتم داخر آرایشگاه 

 سالم-
 خانومه:سالم عزیزم نوبت داشتین؟

نآ - نامو ر مده بودم مو ند روز شیب او مدم چ له برای آرایب عروس او بع
 گذاشته بودم

خانومه:ای وای شما عروس اقا کامرانین ب مشید نشناختمون االن ملیگا جونو 
 م بیادصدا میگن

 ملیگا نمون آرایشگر اصلیه  
 ملیگا:سالم عزیزم

 سالم خوبستین-
ملیگا:قربوت برم تو که خوشببگر بودی خوشببگر تر شببدی این رنآ چه بهت 

 میاد
 لطف دارین-

 ملیگا:خوب بگو ب ینم مدل خواصی در نظر داری یا نه
 نه مدل خاصی درنظر ندارم فقط میمواستم آرایشم زیاد غلیظ ن اشه -
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 ا:باشه عزیزم ملیگ
اول صببورتمو بند زد خوشبب متانه من حسبباسببیت ندارم و در عرض ده دقیقه 
قرمزیه صورتم از بین میره بعدش شروع کرد به درست کردن مونام که بچه نا 
نم اومدن بچه نا نر چقد میمواسببتن منو ب ینن ملیگا نذاشببت چون من توی 

ست کر صف که مونامو یه اتاق دیگه بودم ، مدل مونامو نیمه باز در ده بود تا ن
شم میگرد  شت آرای صورتمو انجام داد نمونطور که دا ست کرد اومد آرایب  در
یگی دیگه داشببت ناخونامو طرح مینداخت آرایشببم که تموم شببد دوباره رفت 
سببراغ مونام نیم تاج و تورمو روی اون قسببمت بسببته شببده مونام وصببر 

 وی شونه راستم کردقسمت باز مونامم فر کرده بودو ریمته بود ر
 ملیگا :شاشو عروس خوشگله که باید ل اساتو بپوشی

شاشببدم و با کمک خود ملیگا ل اسببامو شوشببیدم و رفتیم شیب بچه نا ، توی 
 آرایشگاه چنتا مشتریه دیگه نم بودن ما که رفتیم شیششون نمه کف کرده بودن

 سارا: یاسمین نمیشه زن من بشی ؟؟؟؟
 وا این چه حرفیه-

 خیلی خوشگر شدی کیانا:اخه
 وایسین خودمو ب ینم درستو حسابی-

 اووووفا چی شده بودم خوشگر که بودم جیگرتر شدم کامران فدام شه
 ولی شما دوتانم خیلی جیگر شدیناا -

 مدل موناشون یگم ش یه من بود نردوتاشونم موناشون فندقیه تیره بود
 

 آرایب خوشگر نشدیملیگا:تو دو یا سومین عروسمی که خودت خوشگلیو با 
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 شما لطف دارین-
 کیانا:بیا ما نانار االن تو آرایشگاه خوردیم توام بمور االن کامران میادا

 نه میر ندارم-
 ملیگا:شاشو عروس خانوم اقا داماد اومد

 رفتم سمت در دیدم کامران جلوی دره چه جذاب شده بود
 چشمب بهم افتاد برقی تو چشاش مشمش بود

 ی زی ای منکامران:سالم بانو
 )با خنده(سالم-

اومد بغلم کردو شیشبونیمو ب*و*سبید فیلم بردار نم داشبت فیلم میگرفت در 
بنزشو باز کرد که بشینم منم نشستم درو برام بست خودشم نشست و شروع به 

 نرحت کرد اینطور که متوجه شدم آرتانو امیرعلی نردو سانتافه داشتن
 کامران:خوشگر شدیا کلک

 خوشگر بودم-
 کامران:بعله بعله

صحنه نا اینطوری بود که من  سه فیلم براداریو اینا یگی از  بعدش رفتیم باغ وا
دارم واسه خودم توی باغ قدم میزنم و کامرانم داره دن الم میگرده یهو نمدیگرو 
از دور می ینیم ، شببروع میگنم به دویدن بدون اراده اونم به سببمتم میدویه ولی 

شا مانارو میگیرن شن  ساقدو و نمیزارن به نم برسیم امیرو رتان بازونامو میگ
شم نیاد ولی  شن که شی سارا و کیانانم بازونای کامرانو میگ که نرم شیب کامران 
سیم کامران کمرمو میگیره و  شیم بهم میر شون خالص می ست بالخره نردو از د
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سیم چنتا عگس تگیو بانم نم میگیریم  منو میچرخونه و بعدش نمو میب*و*
یب اینطوری بود که من به کامران تگیه دادم و چشمام بستس اونم از شب که یگ

 بغلم کرده داره گردنمو میب*و*سه
خالصه این لوس بازیا که تموم شد رفتیم تاالر قسمت عقدش چون عقد نگرده 

 بودیم
 طور باال سرمونو سارا و کیانا و الیسا و ساحر نگه داشته بودن 

لم شببمارا با یک جلد کالم الله مجید و مهریه عاقد:خانم یاسببمین به ودی وکی
 مشمش به عقد اقای کامران شیروز در بیاورم وکیلم؟

 سارا:عروس رفته گر بچینه
عاقد: برای بار دوم میپرسببم خانم یاسببمین به ودی وکیلم شببمارا با یک جلد 

 کالم الله مجید و مهریه مشمش به عقد اقای کامران شیروز در بیاورم وکیلم؟
 عروس رفته گالب بیارهالیسا:

عاقد: برای بار سببوم میپرسببم خانم یاسببمین به ودی وکیلم شببمارا با یک جلد 
 کالم الله مجید و مهریه مشمش به عقد اقای کامران شیروز در بیاورم وکیلم؟

 ساحر:عروس زیرلفضی میمواد
 مادر کامران یه جع ه داد به کامران کامران نم داد به من

شمارا با یک جلد عاقد: برای بار چهار سمین به ودی وکیلم  سم خانم یا م میپر
 کالم الله مجید و مهریه مشمش به عقد اقای کامران شیروز در بیاورم وکیلم؟

چون تا اون موقی قرآن جلوم باز بود و داشببتم میموندمب سببرمو اوردم باال 
 نمرو نگاه کردم تو چندثانیه خاطرات خوبو بد از ذننم گذشت

 و مادرن و بزرگترای جمی بلهبا اجازه شدر -
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نمه ِکر کشببیدن و ت ریک گفتن ندایا رو دادن رفتیم واسببه ورود به تاالر فیلم 
براداریه ممصوص انجام دادیم و وارد تاالر شدیم یگی دوساعت گذشت کلی 
ر*ق*صببیدیم تاالر نم ممتلط بود خیلی خوب بود قرار بود بعد شبببام کیگو 

 ادم رفته بود واسه ق ر شام یه برنامه بچینمب ریم و تانگو بر*ق*صیم و من ی
سط و  ست میگنم بیان و دی جی:خوب حاال از عروس خانوم و قا داماد درخوا
شنیدم  صن من ننآ کرده بودم آننگو که  ستی آقا داماد بر*ق* با آننآ درخوا

 کلی خوشحال شدمو با عشق نگاش کردم ..
 

 آننآ مورد عالقه من:دستمو گرفت و منو برد وسط تا بانم بر*ق*صیم با 
 از تو گمونه ی دنیا، میون تک تک گر نا

 
 قسمت ما نم در این بود، یاسمین تو شدی گر ما

 
 دو تا چشمات سای ونه، نمیترسه بام خونه

 
 تاب مژگون بلندت، شناه یه آسمونه

 
 بذر ناز و با سر انگشت، روی مونات می نشونم

 
 ونموقتی الالیی میمونم، تو رو تا خواب می رس
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 چشاتو می بره رویا، آرزوناتو ب ینی

 
 توی خواب ستاره نا رو ، می تونی آسون بچینی

 
 من و عشق تو و ناز نگانت، من و کشیدن اون شگر مانت

 
 من و بچگی و شهر خیالی، من و بازی عشق بی سوالی

 
 از تو گلمونه ی دنیا، میون تک تک گر نا

 
 گر ماقسمت ما نم در این بود، یاسمین تو شدی 

 
 می دونم که یه روز به وقت نوجوونی، میرسه وقت دل باختن و وقت نم زبونی

 
 میگی به عشق اسیری، اجازتو میگیری

 
 میموای عروس بشی قشنآ ترین عروس دنیا

 
 میذاری نمه ی عروسگاتو واسه ی ما
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 این آخر کاره رسم روزگاره ، این آخر کاره رسم روزگاره
 

 روزگاره ، این آخر کاره رسم روزگارهاین آخر کاره رسم 
 

 از تو گلمونه ی دنیا، میون تک تک گر نا
 

 قسمت ما نم در این بود، یاسمین تو شدی گر ما
..... 

آننآ تموم شد لپ کامرانو ب*و*سیدم نمه کف زدن بعدش مارو بردن واسه 
شام بمورم که نی می شتن م ر ادم  شام ، این فیلم بردارا نزا فتن گفیلم برداریه 

ص حانه  ص ش با  شنم بود از  اینگارو بگن نی اونگارو بگن کالفم کردن منم گ
زنده بودم بعد شام که رفتیم تاالر اصلی بعد بریدن کیک دوستای من نمه یهو 
سته بودیم بانم حرف بزنیم انقد که این  شم چون که تا اون موقی نتون اومدن شی

 نایی اطرافیانو دوستای کامران اومده بودن واسه آش
 طهورا:وای یاسی خیلی جیگر شدی

 مریم:آخرش از ما زودتر ازدواج کردیا
 خمخ قرارمون از دوران مدرسه نمین بود دیگه-

 نگین:ولی اقاتون چقد واست مایه گذاشتا
 واسه چی-

 سارا:واسه اننآ یاسمین تو شدی گر من دیگه 
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 انان خمخ-
 دیدم الیسا خانوم داره لششو میاره سمت ما 

 الیسا:سالم
 سالم الیسا خانوم چه عجب گوشه چشتو نگاه کردی-

 الیسا:ب مشید خوب دیگه 
 کیانا:یاسمین ولی کامران واقعا دوست داره نا

 شاید -
دی جی:خوب خوب دوستای عروس نانم دور ایشونو خالی کنن باید واسمون 

 تانگو بر*ق*صن
 آننآ کردیمکامران اومد دستمو گرفت و ما شروع به ر*ق*صیدم با 

Every night in my dreams. I see you. I feel you    
 

 نر شب در رویانایم تو را می بینم و احساس ات می کنم        
That is how I know you go on   

 
 و احساس می کنم تو نم نمین احساس را داری           

Far across the distance and spaces between us  
 

 دوری، فاصله و فضا بین ماست                        
You have come to show you go on  
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 و تو این را نشان دادی و ثابت کردی                   
Near. Far. Wherever you are  

 
 نزدیک، دور، نر جایی که نستی                     

I believe that the heart does go on  
 

 و من باور می کنم قلب می تواند برای این بتپد             
Once more. You open the door  

 
 یک باره دیگر در را باز کن                        

And you re here in my heart  
 
 و دوباره در قلب من باش    

And my heart will go on and on 
 

Love can touch us one time 
 

 توانیم یک باره دیگر عاشق باشیمما می 
And last for a lifetime 

 
 و این عشق می تواند برای نمیشه باشد

And never let go till we re gone     
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 و تا زمانی که نمردیم نمی گذاریم بمیرد

Love was when I loved you 
 

 عشق زمانی بود که من تو را دوست داشتم
One true time. I hold too   

 
 دوران صداقت، و من تو را داشتم

In my life we ll always go on 
 

 در زندگی من، ما نمیشه خوانیم تپید
Near. Far. Wherever you are 

 
 نزدیک، دور، نرجایی که نستی

I believe that the heart does go on 
 

 من باور دارم که قلب نایمان خواند تپید
Once more. You open the door 

 
 یک باره دیگر در را باز کن

And you re here in my heart 
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 و تو در قلب من نستی
And my heart will go on and on 

 
You re here. There s nothing I fear 

 ))اینجا کمرمو گرفتو منو چرخوند نمه جی  میگشیدنو دست میزدن((
 تو اینجا نستی، و من نیچ ترسی ندارم

And I know that my heart will go on 
 

 می دانم قل م برای این خواند تپید
Well stay forever this way 

 
 ما برای نمیشه بانم خوانیم بود

You are safe in my heart 
 

 تو در قلب من در شناه خوانی بود
And my heart will go on 

 
 و قلب من برای تو خواند تپید

And on 
 

 و خواند تپید...
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کامران کمرمو گرفتو خم شبببدم خودشببم خم شبببد نم رانم و نمو در آخ ر 
 ب*و*سیدیم یهو تاالر با صدای جیغو دست ترکید ،

 نمه بانم:عروس دومادو بب*و*س یاال عروس دومادو بب*و*س یاال
شو یه ب*و*س کوچیک کردم نمونو به  شون در رفت گردن شه از حرف دیدم نمی

 بلندم خیلی بلند ترهزور انجام دادم چون قدش ازم با شاشنه 
 نمه بانم:دوماد عروسو بب*و*س یاال دوماد عروسو بب*و*س یاال

 کامرانه شرونم یه ب*و*سه محگم رو ل م گذاشت  نمه جیغو دست میزدن
سو دوماد تانگو  دی جی:زوجای عزیز دوباره نمین آننگو میزارم به نمراه عرو

 بر*ق*صین 
.... 
 

امیرعلی با کیانا ، نگینو آرمان،مریمو آننگو که گذاشبببت نمه اومدن وسببط 
رضببا،الیسبباوآرشببام،سبباراوآرتان،سبباحر و دنیر،طهورا و علی نمه شببروع به 

 ر*ق*صیدن کردیم
Every night in my dreams. I see you. I feel you    

 
 نر شب در رویانایم تو را می بینم و احساس ات می کنم        

That is how I know you go on   
 

 و احساس می کنم تو نم نمین احساس را داری           
Far across the distance and spaces between us  
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 دوری، فاصله و فضا بین ماست                        

You have come to show you go on  
 

 و تو این را نشان دادی و ثابت کردی                   
Near. Far. Wherever you are  

 
 نزدیک، دور، نر جایی که نستی                     

I believe that the heart does go on  
 

 و من باور می کنم قلب می تواند برای این بتپد             
Once more. You open the door  

 
 یک باره دیگر در را باز کن                        

And you re here in my heart  
 
 و دوباره در قلب من باش    

And my heart will go on and on 
 

Love can touch us one time 
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 ما می توانیم یک باره دیگر عاشق باشیم
And last for a lifetime 

 
 و این عشق می تواند برای نمیشه باشد

And never let go till we re gone     
 

 نمی گذاریم بمیردو تا زمانی که نمردیم 
Love was when I loved you 

 
 عشق زمانی بود که من تو را دوست داشتم

One true time. I hold too   
 

 دوران صداقت، و من تو را داشتم
In my life we ll always go on 

 
 در زندگی من، ما نمیشه خوانیم تپید

Near. Far. Wherever you are 
 

 نستینزدیک، دور، نرجایی که 
I believe that the heart does go on 

 
 من باور دارم که قلب نایمان خواند تپید
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Once more. You open the door 
 

 یک باره دیگر در را باز کن
And you re here in my heart 

 
 و تو در قلب من نستی

And my heart will go on and on 
 

You re here. There s nothing I fear 
 
 اینجا نستی، و من نیچ ترسی ندارم تو

And I know that my heart will go on 
 

 می دانم قل م برای این خواند تپید
Well stay forever this way 

 
 ما برای نمیشه بانم خوانیم بود

You are safe in my heart 
 

 تو در قلب من در شناه خوانی بود
And my heart will go on 
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 تو خواند تپید و قلب من برای
And on 

)چراغارو خاموش کردن تا شبباید نمه بموان راحت باشببن کامرانم شببروع به 
 بودینم کرد و من یه قطر اشک از چشام چگید و چشامو بستم(

 و خواند تپید...
بعد شایان آننآ چنتا آننآ دیگه ر*ق*صببیدیم بعدشببم عگس گرفتیم موقی 

نامون اومدن سارینا دید که باناشون خداحافظیم فامیال و دوستامون تا خونه با
غر کردنو آرزوی  مه منو ب یه کرد و من دلم ریب شبببد ، ن نمیرم کلی گر

 خوش متی و در آخر آرشام بغلم کرد 
 آرشام:آبجی مواظب کامران باش اون خیلی دوست داره خوش مت بشین

 نتونستم چیزی بگم فقط نگانب کردم
 مواظ ب باش بابا:کامران جان دخترمو به تو سپردم 

 کامران:چشم 
 کیانا نردومونو بغر کرد امیرم  نمینطور و رفتن 

مانم رفتیم داخر خونه انقد خسببته بودم حال دیدزدن نداشببتم رفتم حموم 
اومدم رفتم رو تمت دونفرمون دراز کشیدم کامرانم رفت حموم بیرون که اومد 

بازیگر خیلی یادارم چون من  مه ب که نفه به خواب زدم  خوبیم حقمو  خودمو 
 خوردن واال! 

ل اسشو شوشید اومد روتمت شتورو کشید رو خودش و من بعدشم من بغر کرد 
 لپمو ب*و*سید و خوابیدیم .

 چه حس شیرینیه با  عشقت روی تمت بموابی خدایا مرسی که انقد خوبی...



wWw.Roman4u.iR  92 

 

 
 کامران:یاسمین شاشو دیگه دختر باید بری دانشگاه 

 دودقیقه بموابما ای بابا شاشدم دیگه نمیزاری-
شلوار  شویی اومدم  س شتو نیم بود رفتم د ساعتو نگاه کردم ن شدم  اووووف شا
لوله ایی یمیمو شوشببیدم با منتو مشببگیه جذبمو که تا روی زانو بود مونامو دم 

 اس ی بستم مقنعمو گذاشتم یه برق ل م زدم کیفو سوییچو برداشتم رفتم شایین 
 نه بمور کامران:چه زود حاظر شدی بیا ص حو

 نه دیرم شده اونجا یه چیز میمورم من رفتم مواظب خودت باش -
سوار  مازراتی که بابام  شو ب*و*س کردم عادت نر روزم بود رفتم  شم لپ بعد
کادوی عروسیم واسم گرفته بود سوار شدم و شیب به سوی دانشگاه دیگه دن ال 

د را نم با آرتان تا چنسارا و الیسا نم نمیرفتم چون الیسا که با آرشام میومد سا
شینو شارک کردم  شگاه ما سیدم دان سارا بود ، بالخره ر ستگاریه  روز دیگه خوا
رفتم داخر کالس روی صندلیه کنار المیرا نشستم المیرا یگی از نم رشته نا و 

 نمگالسیام بود که خیلی باناش صمیمی بودم 
 المیرا:سالم دخی چطوری؟

 عالییییییی-
 نگولیالمیرا:چرا چی شده ش

 امروز استاد راستاد داریم دیگه-
 المیرا:واقعا خوشحالی؟

 اره دیگه استاد به این گلی-



 93 وونهیدل د

 المیرا:شس چرا انقد بال سرش اوردی اخه
شتمو یه بارم  که از باال در - صندلیب باد گذا وا المیرا من جز اینگه یه بار زیر 

 اب ریمتم روش کار دیگه ایی نگردم
 المیرا:خدا سومشو بمیر کنه

 نیس استاد اومد-
ست روش نریزه موقی  شه درو تا اخر باز کرد تا اگه ابی اون باال ق ر اینگه وارد 
نشببسببتنم صببندلیو دسببت زد که صببدایی ازش درنیاد خمخ کار نربارش بود 
چیزای دیگرونم چک میگرد از بس ماناسببرش بال اوردیما یگی از بچه نا 

 سوسک اورده بود سر کالس
چه نا خوبین؟ این خانوم و اقا انتقالی شرفتن و از این به اسببتاد راسببتاد:سببالم ب

 بعد داخر این دانشگاه درس میمونن بچه برین بشینین 
دختره کیانا بود قرار بود امروز بیاد دانشببگاه ما چون نم رشببته بودیم شس توی 
نمه کالسا بانم بودیم و اون شسره عرشیای عوضی خواستگار بنده بود دوسالم 

 ولی چون اول رفت سربازی بعد دانشگاه شس نم سطش خودمه ازم بزرگتره
 کیانا بیا اینجا-

 کیانا:سالم یاسی چطوری
 عالیم کیانا اینم المیرا دوستمه المیرا اینم کیانا خوانر شونر و دوستمهک-

 کیانا و المیرا:خوشوقتم
 استاد راستاد:چه خ رتونه چرا انقد حرف میزنید دارم واسه شمانا درس میدما 

 استاد چه خشن شدید-
 استاد راستاد:از بس حرف میزنی دیگه اا یگم ساکت باش 
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 وااا کالس واسه حرف زدنه دیگه-
 استاد راستاد:نیست

 نست-
 استادراستاد:نیست

 نست-
نمینطور که مابحث میگردیم استاد شرع به سرفه کرد داش بال بال میزد من یه 

وانشببو داد از اب سببرد کن بطری اب داشببتم دادم بهب بموره ولی نمورد لی
واسببب بریزم منم حرسببم کرفت توش ازفلفلی که تو جی م بود ریمتم چون 
لیوانب رنگی بود مشمش ن ود شس آبو سر کشید...قرمز شد احساس میگردم 

 گوشاش داره دود میاد بیرون
 استاد راستاد:توش چی ریمتییییی؟

 فلفر-
 استاد راستاد:از کالس برو بیرون

 فتم بیرونمنم با کیفم ر
 ده دقه گذشت کیانا اومد شیشم

 کیانا:استاد گفت بیارمت کالس
 رفتیم کالس منم که انگار نیچ اتفاقی نیوفتاده نشستم رو صندلیم

 استادراستاد:مرسی تشگر نیاز نیست که اجازه دادم بیای کالس 
 وا تشگر چیه نمگتون منم ن اشم که نیچی-

 بل ر زبونی کن استاد راستاد:یاسمین برس بعدش شرو به
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 کیانا: تو رو به اسم صدا میگنه؟
 اره-

 کیانا:کامران میدونه؟
 نه اگه بدونه منو تو و استادو از زمین محو میگنه-

 استاد راستاد:چی شچ شچ میگنین
 مگیه کامران میدونه استاد به اسم صدات میگنه میگم مه وگرنه که نیچی-

 استادراستاد:سالممو بهب حتما برسون
 با خنده شروع به تدریس کردبعدشم 

کالس تموم شبببد رفتیم یه بوفه سببباندویچ خریدیم که بموریم که خرمگس 
 اومد)عرشیارو میده(

 عرشیا:سالم خانوم خانوما
 المیرا:شما کی باشین؟

 خرمگس معرکه-
 کیانا:خمخ

 عرشیا:ننوزم بداخالقیا کلک
 الس نزن حرفتو بگو-

 عرشیا:کامران کیه
 عشقم نه-

 م سمت حیاط که عرشیا یهو منو چس وند به دیوار شاشدیم رفتی
 چته تو ولم کن-

 عرشیا:چی زر میزنی عشق چیه
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 گم شو اونور اه ، عشقمه زندگیمه به تو چه اخه-
 اینارو که گفتم ولم کرد نمونجا نشست کم مونده بود گریه کنه وا اخه چرا 

د شببماره محلب نذاشببتم با بچه نا رفتیم حیاط دانشببگاه موبایلم زنآ خور
 ناشناس بود

 الو -
 ناشناس:سالم

 شما؟-)دلم لرزید(
 ناشناس:منم محمد

 
 یهو شانام شر شد با حرفب 

 کدوم محمد؟-
 محمد:مگه چنتا محمد میشناسی؟

 یگی که اونم خیلی نامرده-
 محمد:من نامرد نیستم ، به خدا نیستم فقط باید خودمو تن یه میگردم

 و منو زجر دادیمحمد تو منو تن یه کردی میفهمی ت-
 محمد:ج ران میگنم قول میدم

 نه بهترین روزای زندگیم از بین رفت چیو میموای ج ران کنی-
تلفونو قطی کردم اشببگامو شاک کردم اصببال متوجه نشببدم کی گریه کردم رفتم 
ممفی گانمون ،توی حیاط یه قسببمت خیلی دنج نسببت که ما به اون میگیم 

 ممفیگاه 
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 میزدی؟کیانا:با کی داشتی حرف 
 محمد-

 المیرا:چی میگفت
 مهم نیست-

 کیانا:محمد کیه؟
 وللب مهم نیست-

 کیانا:یاسمین بگو دیگه مردم از فضولی
 اممم خوب راستب محمد...-

ست به کیانانم گفتم نمه چیو که چرا رفتو بعدش چه  ستانو میدون المیرا که دا
چون دوسببت بالیایی سببرم اومد و ازش قول گرفتم که به کامران چیزی نگه  

سامو عوض کردم رفتم که نانار درست  شتم بفهمه،بالخره رسیدم خونه ل ا ندا
شت  ست دا ست کنم چون کامران خیلی دو سنجون در صمیم گرفتم ف کنم ت

 غذارو درست کردمو میزو چیدم کامران اومد خونه 
 کامران:سالم خانوم گر

 سالم عزیزم خوبی خسته ن اشی-
 ی غذا چی داریمکامران:مرسی به به چه بوی خوب

 خودت چی فگر میگنی-
 کامران:فسنجون؟

 بعله برو ل استو عوض کن بیا سر میز-
 کامران :چشم
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بعدشم لپم ب*و*سید ل اسشو عوض کرد اومد سر میز غذامون تقری ا داشت 
 تموم میشد

 کامران:یه نفته نیستم
 چی؟-

 کامران:باید برم سفر کاری واسه یه نفته
 مواظب خودت باش شس -

بعدش رفت دوش گرفتو یگم خوابید گویا امشببب شرواز داشببت ، موقی رفتن 
فقط خودمو خودش بودیم منو بغر کردو خدافظی کرد، دوسببتاشببم نرچه زود 

 تر برگرده )اما چه کسی میدونست بعد برگشتنب قرار نمچی اتفاقایی بیوفته(
شتم ب ضی ممگن چون تو این نفته نمب دا سمت ترین و شت به   ایه نفته گذ

محمد دعوا میگرفتم ، االنم ساعت نه ص حه و باید برم دانشگاه شاشدم حاضر 
شوخی میگردن  شتمو نی بانام  صاب ندا صال اع شگاه امروز ا شدم و رفتم دان
سبباعت کالس تموم شببدو رفتم حیاط جایی که نشببسببته بودم و داشببتم فگر 

دم رمیگردم نزدیک صورت شوری بود یهو یگی روم ابریمت منو داری ننآ ک
 نگاه کردم دیدم عیر و المیرا و کیانا دارن بهم میمندن 

 خیلی بیشعورین اه -
شون  شروع کردم اب ریمتن رو اومدم برم که دوباره روم اب ریمتن منم رفتمو 

 نممون  خیس شده بودیمو کلیم خندیدیم)اما این خنده نا دوومی نداشت(
 رسیدم خونه دوباره محمد زنآ زد 

 بله-
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 میگفتی جانم محمد:ق ال 
 اون ق ال بود تو منو خورد کردی محمد میفهمی -

 محمد:قربونت برم اخه من به خاطر خودت ازت دور شدم
 تو زمانی که بهت نیاز داشتم تو منو تن یه کردی اره-

یه کنم اخه چطوری میتونم زندگیمو  محمد:تو جونمی من چطوری جونمو تن 
 ناراحت کنم 

 زندگیه تو و امیرعلی بودم من ق ال زنگیت بودم ق ال -
یه چندسبباعتی بانم حرف زدیمو من کلی گریه کردم وآخرین حرفیم گفتم این 

 بود که ای کاش نمیگفتم 
 اره لعنتی جونمی ، جونتم اره-

یهو صببدای شببگسببتنی یه چیزی اومد چون تو اتاق خواب رو تمت بودم رفتم 
اش کامران بود چشببم بیرون اتاق که یهو یگی یقمو گرفتو چسبب وندم به دیوار

 خون افتاده بود اون که شب میومد اینجا االن چیگار میگنه
 کامران:)با داد(که جونشی که جونته اررررنهه

 
 کامران :)با داد(که جونشی که جنته ارنههه

 ولم کن کامران اا چته چرا اینطوری میگنی -
 ستیکامران:که زندگیته و تو مال اونی جون اونی مال کسه دیگه ایی نی

شدم اون حق نداره با من اینطوری حرف بزنه چنتا زدم  ص ی تر  ص ی بودم ع ع
ص ی بودم و حرفایی زدم که ن اید  ستب نجات دادم ع شو خودمو از د سین رو 

 میزدم
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 تو چی میگی واس خودت نرسیده نمب داد میزنی-
کامران:اون عوضببی کی بود که نیگفتی جونشببی زندگیشببی نان کی بود که 

 ه نااااان با تواممیگفتی جونت
چرا تونین میگنی درسببت حرف بزن ، اره من جونشببم اونم جونمه اصببال تو -

 چیگار داری نااان؟
 کامران:لعنتی من اسمم تو شناسنامته تو فقط مال منی 

 نیستم مال تو نیستم-
 کامران :مال خودم میگنمت نمیزارم مال اون بشی

 منظورت چیه؟!-
 کامران:االن میفهمی

سمو گ شی که تنب بود رو جر داد ل ا س شیدو انداخت رو تمت، ل ا رفت منو ک
 از تنب ل اسامو از تنم جررر داد واقعا ترسیده بودم ازش چشاش قرمز شده بود

 کامران داری چه غلطی میگنی ولم کننن-
 کامران:دارم واست خانوم کوچولو تو فقط مال منی اینو تو ممت فرو کن

 ولم کن  باشه باشه غلط کردم،تورو خدا-
 نق نق میزدم

 کامران:دیگه دیر شده
 نرچقد گریه کردمو التماس نشد کار خودشو کردو منو از 

دنیای دخترونم در اورد ،منم با خودم عهد بستم طوری تالفی کنم که نردومون 
 ششیمون شیم...
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ماجرا میگذره تو این زمان  مانه از اون  مانو نیم نزدیک دو  یک  االن حدودا 
شبباید یگی دوبار فقط دیده باشببه چون اصببال از اتاق بیرون نمیام کامران منو 

حتی دانشببگاه نم نرفتم الغر تر نم شبببدم چون نیچی نمیمورم امروز بعد 
مدت نا تصببمیم گرفتم برم دانشببگاه ل اسببمو شوشببیدم رفتم جلوی آیینه ننوز 
ک ودیه زیر گردنم خوب نشببده وحشببیه آمازنی مقنعمو گذاشببتم برق لب زدم 

 دانشگاه رفتم کانار المیرا و کیانا نشستمرفتن 
 المیرا:سالم دختر میدونی چقد دلم تنگت بود 

 منم دلم تنآ بود-
 کیانا:بهتری

 آره، فقط نمیدونم این روزا چرا انقد حالت تهوع دارم -
اسببتاد اومد و ما شببروع به درس خوندن کردیم تقری ا اخرای کالس بود که 

یدم از کالس بیرون رفتم احسببباس کردم دارم باال میارم  بدون اجازه گرفتم دو
دسببتشببویی نرچی تو معدم بود خالی شببد دیگه کالس برنگشببتم چون حالم 
خیلی بد بود المیرا واسببم ابمیوه اورد بمورم که بازم باال اوردم حالم خیلی بد 
ستراحت کنم به خاطر کار کامران باناش حرف  سوند خونه تا ا بود کیانا منو ر

 نمیزد 
گی دونفته ایی گذشببته بود حال منم بدتر شبببده بود نمب حالت تهوع یه ی

داشتم الغرترو ضعیف تر شده بودم با محمدم حرف نمیزدم این روزا کارم شده 
بود گریه کردنو گوش دادن آننآ دل دیوونه بود کامران از من بدتر جدیدا گیتار 

باره گزیم  دسبببت گرفته نمب این اننگو میزنه امروزم یگی از روزای بده ، دو
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گرفته غم عالم تو دلم زنده شببده مگه من چیگار کردم که باید یه چنین بالیی 
 سرم بیاد شروع کردم گریه کردن و اننآ دل دیوونه رو گذاستم که گوش بدم

♫♫♫ 
 

 دل دیونم از تو تنها نشونم از تو
 

 یه عگس یادگاری که خودتم نداری
 

 شده رفیق ش هام وقتی که خیلی تنهلم
 
 گیرمب روبه رو بازم میشی آرزومی
 

 وقتی یورو ندارم وقتی که بیقرارم
 

 چشامو باز می ندم بازم میای کنارم
 

 دل دیونم از تو تنها نشونم از تو
 

 یه عگس یادگاری که خودتم نداری
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 شده رفیق ش هام وقتی که خیلی تنهلم
 

 میگیرمب روبه رو بازم میشی آرزو
 

 …ال ال ال الی
 

♫♫♫ 
 

 بارون می اره اما چه فایده دارهداره 
 

 وقتی تورو ندارم که بشینی کنارم
 

 چشامو باز می ندم به گریه نام میمندم
 

 تورو صدا میزنم شاید بیای دیدنم
 

 یه عگس یادگاری شده رفیق ش هام
 

 میگیرمب روبه روم وقتی که خیلی تنهام
 

 چشامو باز می ندم به گریه نام میمندم
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 به تو دل می ندم رفیق خستگی نام باز

 
… 

 گذاشتمب رو تگرارو شاید بیشتر از ده دفعه گوشب دادم یهو کامران صدام زد
 کامران:یاسمین اخه تو چته

-.... 
 کامران:با دیوار حرف نمیزنما

 با من حرف نزن تو حق نداشتی یه نمچین کاری بانام بگنی-
این میسوزی که کامران:انان شس از لین میسوزی که مال خودت کردمت اره از 

 نتونستی مال کسی که که دوسب نداری بشی اره 
 درست حرف بزن من م ر تو عوضیو حوس باز نیستم که -

اینو که گفتم یه سیلی زد برق از سرم شرید نیچی دو قدم اونورترش افتادم زمین 
سه  شدم دقیقا  ، ننآ کرده بودم ولی نمیدونم با کدوم نیرو و جرعتی از جام شا

تو گوشببب خوابوندم یهو دسببتم دردر گرفت عجیب دسببتمو گرفتم تا سببیلی 
افتادم زمین چون شببگمم عجیب درد گرفته بود شببروع کردم جیی کشببیدن 

 بعدشم چشام بسته شدو دیگه یادم نیست چی شد.
 

 )کامران(
یه مانتو  وای یاسببمین چرا غب کرد انقد نر بودم نمیدونم چیگار کنم رفتم 

شتم که راخت شا بردا سرش بغلب  شلوارگ شالم انداختم  بتونم بپوشونمب یه 
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کردم بردم بردمب تو ماشین گذاشتشم کمربندو بستم خودمم نشستم ماشین 
تو راه داشببتم فگر میگردم به  ٬روشببن کردم رفتم بیمارسببتانی که آرتان نسببت 

خودم به یاسمین به اینگه نیچوقت دوسم نداشت شس چرا با من این کارو کرد 
گارار یدیم من چرا این خدا بالخره رسبب ناش کردم امروز چرا زدمب ای  با و 

 بیمارستان چون به آرتان اس داده بودم منتظرم بود 
 آرتان:چی شده

 بعدا بهت میگم فعال یاسمین مهم تره  -
 یاسمینو بردن گفتن چیز مهمی نیست چون یه مدت غذا نمورده ضعیف شده 

 آرتان:میشه بگی چی شده؟
یف کردم از سببفر گرفته تا نمین امروز بیچاره آرتان نمه چیو واسببه آرتان تعر

 ننآ کرده بود
 آرتان:کامران تووبه زور..

 اره اره انقد یادم نیار-
 آرتان:اخه تووکارت دیگه خیلی ظالمانه بود 

 ولی اون میمواست مال یگی دیگه بشه -
باشبببه  ید بهوش  با یدم االنم  آرتان:من نمیموام قضببباوت کنم شس نظریم نم

 ناش حرف بزنم توام برو زخم روی صورتتو شانسمان کننمیرموبا
 زخم؟-

 آرتان:اره سیلی نای یاسی زخمی کرده صورتتو
 دستمو گذاشتم روی جای سیلی دیدم یگم میسوزه اره زخم شده

 )یاسمین(
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شمامو باز کردم دیدم آرتان داره  شدن در میاد چ صدای باز  ساس این که  با اح
بعد کر اتاقو نگاه کردم تمام ماجرا یادم اومد و میاد سببمتم یه ذره نگاش کردم 

 متوجه شدم بیمارستانم
 آرتان:به به یاسمین خانوم از اینورا

 خندیدم و چیزی نگفتم
 آرتان:چی شده اجی چرا اینطوری شد، محمد کیی؟

 بهت میگم نمه چیو فقط یاید قول بدی به کامران نگی باشی-
 آرتان:باشه قول میدم
 با گریه گفتم بهب گفتم نمه چیو 

ضرر داره االن دیگه  سه خودت  سه قل ت وا شه اجی گریه نگن وا شه با آرتان:با
 م ر ق ر نیستی

 منظورت چیه ؟-
 آرتان:امم ب ین تو بارداری

 چبببببببببببببی-
 آرتان:نیییس چرا داد میزنی 

 اما من نمیتونم-
 آرتان:اما نداره کاریه که شده

 اخه من امادگیه مادر شدن ندارم-
 آرتان:حاال که شدی نگو که میموای سقطب کنی

 نه به نیچ جوه-
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 آرتان:خوبه شس من برم به کامرانم بگم
 نه وایسا ، تو نیچی ن اید درمورد بچهوبه کامران بگی به نیچگس ن اید بگی-

 آرتان :اخه چرا کامران حق داره بدونه
 من ازت خوانب میگنم به نیچگس نگو لطفا -

 بار آرتان :باشی نمین یه
 مرسی-

االن حدودا یه نفته گذشببته و امروز عقد کنون الیسببا و آرشببامه جدیدا خیلی 
نامرد شببدن ، رفتم ل اس مجلسببی مشببگی تا زیر ب*ا*س*نمو شرشببیدم با 
سیلیا  ستمم باز کردم چون ناخونم بعد اون  شگی بانداری د شلواری م جوراب 

جام دادم تو ندت شببگسببته بود دسببتم خیلی درد میگرد اما یه ارایب مالیم ان
 اصال با کامران یه کالمم حرف نزدم 

 کامران :اماده ایی ، بدو دیگه رفتما
یه نگاه خیلی سرد بهب انداختم و بیمیال و ارومتر کارامو کردم داشت حرص 
میمورد کیف میگردم مانتومو شوشببیدم شببالمم گذاشببتم و بی اعتنا به کامران 

ستم اونم اومد و حرکت ش شین ن سیدیم رفتیم ت ریک بگ رفتم تو ما یم کردیم ر
 آرشامو بغر کردم

 شاید این اخرین باری باشه که می ینمت ابجیمو خوش مت کن -
صیدم با دخترا احتماال این اخرین باریه که  ستم با نمه اننگا ر*ق* ش و رفتم ن
شتن و تانگو  ستفاده رو بگنم در اخر یه اننآ گذا شون شس باید نهایت ا می ینم

 این اخرین باریه که با کامران میر*ق*صم ر*ق*صیدیم  و 



wWw.Roman4u.iR  108 

 

دوروز از عقد کنون میگذره اونا سال بعد عروسی میگنن و اما امروز من بعد از 
یه نفته میرم دانشببگاه دوروز شیب با ارایب تونسببتم ک ودیه صببورتمو بپوشببونم 

 االنم سعی در شوشوندن دارم رفتم دانشگاه و داخر کالس نشستم
 المیرا:به به چه عجب

 کوفت تو یه سر به من نزنیا-
 المیرا:خودت گفتی نیام 

 کیانا:سالم چطوری
 بد نیستم چرا عقد ارشام نیومدی -

 کیانا:ازش خوشم نمیاد
 عرشیا:به یاسمین خانوم چشممون به جمالتون روشن شد 

 چیزی نگفتم
 استاد اومد داخر کالس و حضور غیاب کرد رسید به اسم من مگث کرد

 به ودی!؟استاد:خانوم 
 حاضر-

 استاد:چه عجب دیگه میمواستین نیاین
 استاد دیگه درگیری داشتم ب مشید شما-

 عرشیا:اره از رو ک ودیه صورتت معلومه
منو داری داشببت اشببگم در میو مد منی که مغرورترین دختر تو دانشببگاه بودم 

 وای خدا کمک
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 استاد:مسئله شمصیه یک فرد به خودش مربوطه نه نیچ کس دیگه
 استاد میتونم بعد از کالس باناتون حرف بزنم؟-

 استاد:بله حتما
شد و امیرعلی اومد  صدای در بلند  شتیم درس میموندیم که  یه ده دقیقه بود دا

 داخر
 امیرعلی:سالم ب مشید یک لحظه خانوم به ودی میشه بیان 

 استاد:بله
 رفتم بیرون کالس

 اینجا چیگار میگنی-
برم یه جایی مامان اینا تا دوسببباعت دیگه میان  امیرعلی:من عجله دارم باید
 سارینا فعال شیشت باشه بای

سارینا تو کالس بمونه  ستاد اجازه گرفتم که  ننآ کردم من نمیتونم اخه اه، از ا
شیا تیگه میندازه یه بار میگه  سط کالس عر اونم گفت عی ی نداری، حاال نی و

ی به بار میگه اصببال ازدواج دختره چه بزرگه یه بار میگه مگه کی ازدواج کرد
 کردی دیگه خر شده بودم استاد نم عص ی شده بود

 استاد:شما دیگه حق ورود به کالس منو ندارین
شد و وقت رفتنم فرا رسید ، - عرشیا نم خیلی راحت رفت بیرون کالس تموم 

به نمراه المیرا و کیانا و سارینا رفتم سمت کالس سارا اینا میمواستم خدافظی 
 کنم 

 سالم سارایی-
 سارا:سالم عشقم چطوری
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 به خوبیت الیسا که نیی نه-
 سارا:نه ماه عسله

 خوب دخترا دیگه وقت خدافظیه -
 تک تک نمشونو بغر کردم و نرسه شروع به گریه کردیم 

 کیانا:میموای چیگار کنی 
 یه کاری که بفهمم براش مهمم یا نه-

 المیرا:کی می ینیمت
 شاید دیگه نیچوقت نمیدونم شاید فردا و یا -

 سارا:یاسمین اینگارو نگن 
 نرسه دوباره نمو بغر کردیمو گریه کردیم

 عرشیا:اوه یاسمین خانوم دارن گریه میگنن 
 شیوا)یه نم کالسی(:نه نه کوچولو کی اشگتو در اورده 

در نمین ننگام عرشببیا واسببه یه سببال شایین تر زیر شایی گرفت اون افتاد اک را 
سب ام شم جمی خندیدن وا شه جزوه نا ا مانا نه من رفتم کمگب کردم بلند 

 کردم نشوندمب رو صندلی
 دختره:ممنون

 عرشیا:خوب نگفتی کی اشگتو دراورده یاسی جون
 دوباره گریم گرفت شس شروع به حرف زدن کردم

کسی که اشگمو دراورد که یه کاری میگنم از کردش ششیمون بشه اما شمانا -
ش شینو اذیتب نگنین نمین تو سعی کنین از دراومدن ا شحال ن سی خو ک ک



 111 وونهیدل د

عرشیا وقتی نتونستی به عشقت برسی کی مسمرت کرد یا تو شیوا وقتی داشتی 
 واسه نمره گریه میگردی کی اذیتت کرد نان  

 دیگه محلشون نذاشتم و رفتم جلو سارینا رو زانونام نشستم
جایی- یا  نار در یه جای دور ک ید برم اونم  با نا جونم من  که از شونزده  سببباری

سالگی دیگه نرفتم و شاید این سفر خیلی طول بگشه ازت میموام دختر خوبی 
 باشی

 سارینا:چشم
سارا ب رتب خونه نمو بغر کردیم و من رفتم و  شد  سیدم و قرار  شو ب*و* لپا

 نمیدونم شاید دیگه بر نگردم...
 )کامران(

 ه داخر شدمامروز نرجوری نست باید از دل یاسمین در بیارم رسیدم خون
 سالااام بر نمسرم کجایی-

رفتم دیدم رو یمچال یه نوشببته نسببت نوشببتی بود تو غذاتو بمور بعدش از تو 
ست رفتم  ست اونو بمون ،من دیگه غذا نموردم یه را شته ن شم یه نو میز ارای
ب ینم چیه کاغذو برداشببتم ، نشببسببتم دسببتمو گذاشببتم رو سببرم خدایا حاال 

 چجوری شیداش کنم...
 

ستم ستم و دوباره نامه ایی د ش سالن ن سرم رفتم روی م ر داخر  شتم رو  و گذا
 که واسم نوشته بودو دوباره خوندم )محتویات نامه این بود(

سالم ، خوب حالتو نمیپرسم چون میدونم بعد خوندن این نامه حتما  سمین: یا
سواله  ست  صر مطلب مطمعنن االن وا سر ا شه ،خب بزار برم  حالت بهتر می
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ین وقت ظهر که تو میای من نیسببتم؟،اینو بهت بگم که باید عادت که چرا ا
کنی چون احتماال دیگه نیچوقت منی نیسببت که بمواد منتظرت باشببه، منی 
ست که بمواد ارومت کنه  ستناتو تحمر کنه، منی نی شگ ست که بمواد دل  نی
گرچه فک نگنم نیچوقت شیب من اروم بودی،شس من میرم که بری شیب کسی 

میگنه شیب من که اروم نمیشی حداقر شیب یگی دیگه آروم باشی ،  که ارومت
یه اعترافی بگنم دلم خیلی واست تنآ میشه ولی میدونی دلم خیلی خیلی درد 
میگیره وقتی فگر میگنم تو دلت برام تنآ نمیشببه میدونی خیلی برا آدم سببمته 

ست دا سالگی دو ستوچهار شنج  سالگی تابی سن شونزده  صیو از  شم ته شکه یه 
ست بدی ، درظانر نم بهب برسی اما در  شی، کر زندگیتو به خاطرش از د با
یانات تورو  یا بهب نرسببیدی چون مرد رو باطن چنین چیزی نیسبببت و گو
دوسببت نداره و کسببه دیگه اییو دوسببت داره ، خوش به حال شریا رفتی شیشبب 

ر دبهب بگو یاسمین گفت بالخره تو موفق شدی ،ب مشید که تو این مدت انق
اذیتت کردم ، ولی یه روزی دلت واسببه نمین اذیتا دلت تنآ میشببه ، من دیگه 
یدام کنی من  گه تو بموای درواقی اگر بموای ش قت برنمیگردم مگر این نیچو
نامردتر از اونی  یدونم  ماه منتظرت میمونم گرچه م یک  تا  ما  ندارم ا یدی  ام

و این یک ماه ممگنه نسببتی که دن الم بگردی به نرحال تا یه ماه منظرتم من ت
سانتیه تو،اگه خودت بموای میتونی شیدام کنی ولی  شم حتی در یگ نرجایی با
بعد از یک ماه دیگه میرم نمیدونم کجا شبباید خارج از کشببور شببایدم کناره یه 
سبباحر آروم به نرحال یه جا که ازت دور باشببم ، خوب انگار زیادی واسببت 
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ب خودتو عشببقت باش نہ ، نوشببتم و خسببتت کردم برو اسببتراحت کن مواظ
 خداحافظ احتماال برای نمیشه...

نامه رو مچاله کردم شرتب کردم یه طرف دیگه اعصببابم خیلی خورد بود دختره 
خه چجوری  جا بگردم دن الب ا حاال من ک ته  جا رف احمق معلوم نیسبببت ک
شتم با یه  ستامنوفن بردا سرم خیلی درد میگرد رفتم از یمچال یه ا شیداش کنم 

سمین افتادم لیوان  ستم بود یهو یاد حرف یا اب خوردم نمینطور که لیوان اب د
که گفت عشببقم شریاسببت این دختره واقعا چی فگر کرده ، یهو دیدم لیوان تو 
شد  ستن لیوان  شگ ستم باعث  شار د ص ی بودم ف ست انقدر اکه ع شگ ستم  د

شت خون میومد رفتم باند شیچیدم کردم به فگر فرورفتم اونروز ک ستم دا منو  هد
سیلی زد ناخوناش شگستو دستب خون اومد رفتم م ایلمو برداشتم اول به سارا 

 زنآ زدم 
 سارا:سالم کامران چطوری

 میدونی یاسمین کجاس؟-
 سارا :منظورت چیه؟

 یاسمین رفته درواقی ترکم کرده-
 سارا:چبببببببببببببی؟

 جی  نگب اگه فهمیدی کجاس خ رم کن بای -
اما اونم نمیدونست به نرکی فگرشو میگردم زنآ زدم اما به السا نم زنآ زدم 

خ ری نداشببتن که بهم بگن ، دیدم صببدای زنآ آیفون میاد آرتان و سببارا بودن 
 درو باز کردم اومدن تو چشمای سارا قرمز بود معلوم بود گریه کرده 

 آرتان:اینجا چه خ ره کامران چرا دستت باند شیچیه 
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 نیچی لیوان تو دستم شگست-
 هو دیدم صدای نق نق سارا بلند شد داشت نامه رو میموند ی

 آرتان:چیشده سارا ااا 
 سارا:..ا.ای.ینو بب.ین 

 آرتان رفتو بعد خوندن نامه فقط چشماشو بست 
سارا:بی.ععد ای.ین .که تو .زنآ.زدی .ب.به یاس.سمین.زنآ زدم .گ.گفت 

 ب.ب ینمت....دلم .و واست .تنآ می.میشه ..شا شاید .د دیگه .نتونم 
 آرتان:الو الو یاسمین

 
آرتان:الو الو یاسببمین.....مگه عقر نداری دختر چی واس خودت گذاشببتی 
نان...الو ..الو ....اه چرا قطی  رفتی.....چی میگی ینی چی بر نمیگردی ....

 کرد
 چی شد-

 آرتان:میگه دیگه نمیتونه تحمر کنه و دیگه برنمیگرده تا شیداش کنی
 م بهب عص ی شدم زنآ زد

 این چرتوشرتا چیه نوشتی بیا خونه ب ینم -
 یاسمین:حقیقته نگران ن اش دیگه نمی ینیم

 یاسمین با اعصابم راه نرو بیا خونه -
 یاسمین:خداحافظ برای نمیشه ..

 الو..الو..اه-
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گوشببیو شرت کردم سببمت دیوار شودر شببد سببوئیچو برداشببتم رفتم تو ماشببین 
شروع کردم به گاز دادن ستم و  ش صادف کنم خیلی حالم  ن نزدیک بود دوبار ت

 بد بود مگه چیگار کرده بودم...
سمینو شیدا کنم خیلی دلم گرفته بود شس  ستم یا یه نفته میگذره و من ننوز نتون
شتم روی آننگی که بیان کننده  شن کردم و ط ق معمول گذا شینو رو ض ط ما

 زندگی من بود 
♫♫♫ 

 
 دل دیونم از تو تنها نشونم از تو

 
 یه عگس یادگاری که خودتم نداری

 
 شده رفیق ش هام وقتی که خیلی تنهلم

 
 میگیرمب روبه رو بازم میشی آرزو

 
 وقتی یورو ندارم وقتی که بیقرارم

 
 چشامو باز می ندم بازم میای کنارم

 
 دل دیونم از تو تنها نشونم از تو
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 یه عگس یادگاری که خودتم نداری

 
 تنهلم شده رفیق ش هام وقتی که خیلی

 
 میگیرمب روبه رو بازم میشی آرزو

 
 …ال ال ال الی

 
♫♫♫ 

 
 داره بارون می اره اما چه فایده داره

 
 وقتی تورو ندارم که بشینی کنارم

 
 چشامو باز می ندم به گریه نام میمندم

 
 تورو صدا میزنم شاید بیای دیدنم

 
 یه عگس یادگاری شده رفیق ش هام
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 خیلی تنهاممیگیرمب روبه روم وقتی که 

 
 چشامو باز می ندم به گریه نام میمندم

 
 رفیق خستگی نام باز به تو دل می ندم

 
… 

سه بارنمیدونم چند بار فقط میدونم که تو یه  شتمب رو تگرار یگ ار،دوبار، گذا
لحظه یاسببمینو دیدم وسببط خیابون یهو شیچیدم بوممممممممممب محگم 

سیا سم  صدانارو خوردم به یه نیجده چرخ ، نمه جا وا شده بود ولی ننوز  ه 
میشنیدم احساس کردم صدای یاسمین میاد که با جی  داره اسممو صدا میزنه 

 و دستمو گرفته محگم دستشو گرفتم و دیگه نمیدونم چی شد 
 )یاسمین(

باره اومده بودم تهران میمواسببتم برم دکتر چون نمب حالت تهوع  امروز دو
شتمو باال میاوردم ال ته عادی بود ستم ب ینم میتونه کمترش دا  ولی خوب میموا

به  ماشببین محگم خورد  یه  که یهو بوممممب  نه اومدم اینور خیابون  یا  کنه 
 نیجده چرخ نگه کردم دیدم کامران دویدم رفتم شیشب

 کامرااآاااااااااااااااااااان..کامراااااااااااااااااان-
ستمو محگم گرفت زنآ زدم آن والنس اومد رفتیم بیمارست ارستانو ان فرم بیمد

 شر کردن 
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 چی شد اقای دکتر حالب چطوره-
 دکتر:شما فامیلشونین؟

 بله نمسرشونم  -
سته و نمینطور  شگ شون  ستا صی نیوفتاده فقط یگی از د دکتر:خب اتفاق خا

 سرشون که احتماال یه چند روزی بیهوش نستن
ه ب بهد حرفای دکتر رفتم اتاقب و روی صببندلی کنار تمت کامران نشببسببتم و

شو  شتم رو مونا ستم گذا صوم بود د صورتب نگاه کردم تو خواب چقدر مع
 نوازشب کردم ، 

یگی دو روزی گذشببته بود زنآ زدم به آرتان که بیاد بیمارسببتان و بدون اینگه 
کسی بفهمه دوباره رفتم این سرنوشت من بود،من باید از کامران دور بمونم اره 

 دیگه نیچوقت برنمیگردم.
 

 )کامران(
شمامو باز کردم دیدم تو بیمارستانم کیانا نم  شتناکی چ سردرد وح ساس  با اح
شماش گود افتاده بود انگار زیاد  صندلی کنار تمتم خوابب برده بود زیر چ رو 
گریه کرده بود ، دستمو گذاشتم رو دستشو نوازشب کردم انگار بیدار شد وقتی 

 دید چشمام بازه نفس عمیقی کشید 
 بالخره بهوش اومدی ، حالت چطوره؟کیانا:خداروشگر 

 سرم خیلی درد میگنه-
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کیانا:بایدم درد بگنه شببانس اوردی نیجده چرخ خیلی سببریی ترمز زد وگرنه 
 االن مچاله بودی

 یاسمین کجاست -
 با این سوال دستشو گذاشت رو صورتب 

 کیانا:نمیدونم،نمیدونم 
 بعدشم شروع به گریه کرد 

رفت،چیگار کردی کامران بهم بگو شبباید بتونم کیانا:کامران چی شببد که اون 
 کمگت کنم

ستم تحمر کنم اون میگفت مال - شت و من نمیتون ست دا اون یگی دیگرو دو
 من نیست شس مال خودم کردمب اونهمب گریه میگردو بهب فگر میگرد 

سمب  سی که میگی ا ست...حاال اون ک کیانا:امگان نداره اون انر خیانت نی
 چیه

 م ...محمدیه عوضی به اس-
 کیانا:محمد اون کسی نیست که فگر میگنی اون...

 )یاسمین(
االن تو ماشببینمو دارم میرم بیمارسببتان تا از دور کامرانو ب ینم رسببیدم دم در 
شون شیام دادم که من  شین کیانا و آرتان اونجا شارکه شس به ستان  دیدم ما بیمار

سریعا بیاین اونجا و جالب  ساژ بزرگ تهرانم  سریعا اومدن از داخر شا این بود 
سن  شه تا بر ساعت طول میگ شدنو رفتن نیم  شین  سوار ما ستان بیرونو  بیمار
شاساژ رفتم داخر بیمارستان و به سمت اتاق مربوط به کامران خداروشگرخواب 

 بود رفتم سمت شرستار
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 ب مشید خانوم این اقا کی خوابیدن-
 شرستار:تازه تا یه ساعت دیگه بیدار میشن

مران نشستم یگم نگانب کردم سرمو گذاشتم رو سینب چشمامو بستم کنار کا
شب بودم دیگه  سه ربی بود که شی شد ، یه  و به این فگر کردم که چرا اینطوری 
باید میرفتم تا برنگشتن ل مو گذاشتم رو شیشونیشو عمیقا ب*و*سیدم خواستم 

 برم یهو دستمو گرفت 
 کامران:یاسمین نرو...

 
 )یاسمین(

 باید برمولی من -
 کامران:اخه چرا

چون من به خواسببت خودم نیچوقت شیشببت برنم گردم ، توام با عشببقت -
 خوش باش

بعدم دسببتمو از دسببتب کشببیدم بیرون و از اتاق خارج شببدم یهو دیدم کیانا و 
سارا و آرتان دارن میان به سمت اتاق کامران منم سریی سرمو انداختم شایین از 

 که آرتان اومد از اتاق کامران بیرون  کنارشون رد شدم چیزی نگذشت
 آرتان:یاسمین وایسا

نا و  یا که ک بدبمتیم این بود فقط آرتان دن الم ن ود  یدن ،  به دو شببروع کردم 
 ساراخم داشتن دن الم میدویدن شوووف

 سارا:یاسمین چرا فرار میگنی نان 
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م تا  الجوابشو ندادمو سوار ماشین شدم و رفتم آرتانم سوار ماشین شد اومد دن
نزدیگای شمال منو دن ال کرد سریی شیچیدم توی فرعی و خداروشگر گمم کرد 

 ، به نر حال ن اید بزارم شیدام کنه که...
 )کامران(

 االن آرتان یه ساعته رفته دن ال یاسمینو برنگشنته
 سارا:آرتان اومد

 چی شد فهمیدی کجا رفته؟-
 آرتان:باید طرفای شمال باشه 

 سارا:شمال؟
 آرتان:اره 

 سارا:اما اون که...
 چی شده سارا -

 سارا:نیچی
کیانا خیلی تو فگر بود ، درسببت نمون زمانی که میمواسببت بهم بگه محمد 

 کیه تلفنب زنآ خورد و رفت باید ازش بپرسم که اون کیه 
 کیانا-

 کیانا:بله
 نمیموای بهم بگی محمد کیه؟  -  

 کیانا:تو یه وقت مناسب 
 شاید دوست نداشته باشه  سارا:کیانا یاسی

 مگه این عوضی کیه -
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 کیانا: زمانب برسه میفهمی
االن یه نفتسببت که از بیمارسببتان مرخش شببدم و نمینطور در به در دن ال 
شام اینام تازه  سمین ، آر شو ول کرده نمب با منه و درگیر یا سمینم آرتانم کار یا

اسم خیلی عجی ه از ماه عسر)سال عسر( برگشتن  و فهمیدن موضوع چیه و و
زیادی عادی دارن برخورد میگنن ، امروز قراره نمه خونه ما جمی بشببن که یه 
فگری بگنیم االنم تقری ا نمه نسببتیم فقط آرشببام اینا باید بیان منظور از نمه 
میشه گفت آرتانو ساراو کیاناو المیرا و آرشامو الیسا نست ، با صدای زنآ به 

سته بودیمو توفگر خودم اومدم درو وا کردم اون د ش وتام اومدن داخر نممون ن
 فرو رفته بودیم یهو کیانا شروع به حرف زدن کرد 

کیانا:بچه نا من االن به یاسببمین زنآ میزنم میزارم رو آیفون نیچگدومتون 
 حرفی نزنین
 یاسمین:الو 

 کیانا:چه عجب یاسمین خانوم تلفونو جواب دادی 
 این بارم ندم اخهیاسمین:من کی جواب تورو ندارم که 

 کیانا:به نرحال جواب کامرانو که نمیدی
 یاسمین:اون فرق داره 

 کیانا:خیلی نامردی یاسی
 یاسمین:ااااا چرا اخه

 کیانا:چون رفتیو تنهامون گذاشتی
 یاسمین:من به خاطر خودم و کامران رفتم
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 کیانا:اما کامران داره نابود میشه خودت دیدی که 
 به عشقب نیاز داره نه منیاسمین: اره دیدم اما 

 کیانا: اگه تو عشقب نیستی شس کی عشقشه 
 یاسمین:شریا

 دیگه عص ی شدم و با داد جوابشو دادم 
 )با داد( اخه لعنتی تو ازم چی دیدی که این حرفو میزنی ناااااان!!!-

 با این حرفم یهو سگوت شد برای چند لحظه 
االن نمه داشببتین یاسببمین: خب خب خب شس جلسببه تشببگیر دادین و تا 

 صدامو میشنید 
 کیانا:میدونی مگه کیا اینجان

 یاسمین:آره تو،کامران،آرتان،سارا،آرشام،الیسا و احتماال المیرا
 کیانا:درسته افرین 

 جوابمو ندادی-
 یاسمین:نه حتی از فگرشم حالم بد میشه

 مهم نیست بگو چی دیدی-
بار تویاسببمین:من خیلی چیزا دیدم لعنتی خیلی چیزا کدومشبب  و بگم اولین 

نوجونی که دستشو گرفتی رفتی یا نه تو تولدش وقتی داشتین لب میدادین؟؟اون 
روز توی شببرکت توی اتاق اسببتراحت وقتی لمت بودو تو بدون باالتنه یا نی تو 
گر فروشببی وقتی ب*و*سببیدت ، نه یا نه ا ن روز که وایه خدافظی اومدم 

 موای بشنوی نان چیوخونت بازم نیمه برننه دیدمب ، چیو می
 نمه این حرفارو داشت باداد میزد اما اون نمه چیو اشت اه فهمیده بود 
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 اون چیزی که دیدی با اصر ماجرا باور کن فرق داره -
 یاسمین: شیدام کن و ثابت کن 

 شیدات میگنم و نمیذارم بری شیشه محمد جونت-
دش بمیر منو سببارا و یاسببمین:من دیگه باید برم خاله مینا داره صببدام میزنه یا

 الیسا خیلی اینجا خاطره داشتیم ،...خداحافظ 
 یهو الیسا شاشد و گفت میتونم حدس بزنم کجا باشه

 
 )کامران(

 کجاست؟-
 الیسا:االن نمیتونم بهت بگم ولی تا چند روز دیگه بهت میگم

 چند روز دیگه دیره یاسمین از دستم میره -
 کیانا:این چند روزم وایسا

وقتی اون شسره محمد نم ممگنه شیشب باشه من دیگه بیشتر از این چجوری -
 نمیتونم تحمر کنم 

 یهو سارا داد زد 
 سارا:اخه تو از محمد چی میدونی که این حرفارو میزنی نان؟!

 کیانا:کامران بزار بهت بگم محمد کیه راستب
 سارا:نی تو حق نداری بگی ن اید بگی 

کامران گه نمی ینی  نا:لعنتی م یا گه نمی ینی داره آتیب  ک داره از دسبببت میره م
 میگیره بازم میگی نگو
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سمینو شیدا  سمین قول دادی اقا کامران میتونن وقتی یا المیرا:به نر حال تو به یا
 کردن ازش بپرسن

 یهو از کوره در رفتمو با مشت دوسه بار کوبیدم رو آیینه قدیه توی سالن
 ونم اخه مگه اون کیه؟ شاید من اصال شیداش نگنم بازم ن اید بد-

شت خون میومد منو  ست چون دا شالب ب ستمو گرف و با  سمتم د کیانا اومد 
بغر کرد و گفت:به خدا محمد اون کسببی نیسبببت که فگرشببو میگنی اون 
نیچوقت رقی ت ن وده و نیسببت اینو بدون و تو به زودی یاسببمینو شیدا میگنی و 

 آروم میشه 
 یدم و سر خوردم و نشستم دستمو گذاشتم بعد از این حرف کیانا به دیوار چس

 رو زانوم ، سرمو گذاشتم روش خستم دیگه نمیگشم
 دیگه باید چیگار کنم تا یاسی بفهمه دوسب دارم ... -

کیانا:نیازی نیسببت کاری انجام بدی فقط اگه بهب اعتماد کنی و بهب ثابت 
 کنی که تفگرش نس ت به تو اشت انه نمه چی خود به خود درست میشه

 )یاسمین(
تلفونو قطی کردم خودم اونو یه قدم به جایی که نسببتم نزدیک کردم من خونه 
له  خا به خونه  یک  که زندگی میگنم نزد جایی  ما  نا زندگی نمیگنم ا له می خا
میناسببت جایی که شر از خاطرات تلخ و شببیرینه جایی که اخرین بار محمدو 

نه بمواطر محمد ب ین چه زندیگم بهم ریمت اه  نا دیدم  له می رفتم شیب خا
 اخه میموایم نانار بموریم 

 اووومممممم چه بویی راه انداختی خاله -
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خاله مینا:قربونت برم عزیزم کاری نگردم که خودت ه*و*س کردی منم واست 
 درست کردم

 اخه خیلی وقته آلو مسما نموردم -
 خاله مینا:م ال چه مدت

  تقری ا از نمون موقعی که دیگه اینجا نیومدیم-
ست  ساله که نموردی ، خوب خاله غذا دیگه آماد خاله مینا:چه بد شس خیلی 

 برو بچه نا رو صدا کن بیان 
 چشم-

 رفتم از خونه بیرون تا بچه نارو صدا کنم 
 علییی ، داراااا ، فاطمه ، اقامسعود بیاین نانار بموریم -

ست  سطی سنمه فاطمه بچه و سر بزرگتره که نم  سعود 2۰علی ش شه و م  سال
ستو  سر کوچیگ ساله نم داره و دارا نم ش شه یه دختر دو سر شه ،  ۱۷نم سال

 نانرمونو خوردیم و بعد از جمی کردن ظرفا ل اسمو شوشیدم که برم
 خوب دیگه من برم این روزا زیاد مزاحم شدم ب مشید-

 خاله مینا:این حرفا چیه دختر دیگه یه نانار این حرفارو نداره حاال بودی دیگه 
 زیاد دارم یگمم میموام برم کنار ساحر قدم بزنم نی کار -

 دارا:آبجی منم بیام
 بیا -

دارا رو خیلی دوسببت داشببتم منو یاد امیرعلی مینداخت رفتیم کنار سبباحر 
 نشستیم  
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 دارا:ابجی میتونم یه سوال ازت بپرسم
 اره بپرس-

 دارا:تو بارداری درسته؟
 اره-

 دارا:شونرت کجاست چرا شیشت نیست 
 جوابشو بدم که گوشیم زنآ خورد المیرا بودخواستم 

 الو-
 المیرا:داره میاد یاسی بالخره داره میاد

 و قطی کرد شس شیدام کرد شس باید ق لب جواب دارا رو بدم، 
خوب دارا منو شببونرم به یه مشببگلی بر خوردیم و من اومدم اینجا و اگه اون -

 منو شیدا کنه ینی دوستم داره 
ه دریا نگاه کردیم نمیدونم چقد گذشببته بود ولی یگهو دیگه حرفی نزدیم و ب

صببدای ترمز یه ماشببین نظرمو جلب کرد برگشببتم سببمت ماشببین و با دیدنب 
 اشک از چشمام اومد شایین

 دارا:خودشه درسته؟
 آره خودشه ، بالخره اومد ...-
 

 .الیسا :کامران فهمیدم یاسی کجاست 
 کجاست ؟-

 الیسا :رفته شمال 
 شمال ؟؟؟-
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سببا :اره جایی ک ما تا شونزده سببالگی خیلی خاطرات تلخ و شببرینی اونجا الی
سمین از اونجا متنفرشد یه  داریم اما بعد از رفتن تو و مردن آنا و رفتن محمد یا
چند وقت افسببردگی گرفته بود حالب خیلی بد بود واسبببه نم ن خانواده نا 

 اومدیم تهران وتصببمیم گرفتن کال مگان زندگیمونو عوض کنیم و ما از شببمال 
ست  شتی وا شد ولی اگ تو اونطوری نمیرفتی و میزا سی حالب بهتر کم کم یا

 توضیش بده نیچ وقت این اتفاقا نمی افتاد ....
 اخه چه ربطی داره به من !!؟؟؟؟-

 سارا :وقتی رفتی دیدی سواالتو ازش بپرس نمه رو بهت جواب میده 
 شه تظر نزار خیلی وقته انتظارتو میگالمیرا :اقا کامران بیشتر از این یاسمینو من

 ارتان :برو دیآ چرا وایسادی 
 ارشام :برو تو موفق میشی مطمنم ...

در آخر نم کیانا منو بغر کرد رفتم سوئیچو برداشتمو و رفتم تو ماشین روشنب 
سه  کردم و فقط گاز دادم میتونم بگم در اصبر چهارسباعته باید برسبم اما من 

 خونه خاله مینا ترمز زدم ساعته رسیدم ب مقصد  
 خاله مینا :بله 

 از شنجره داشت جوابمو میداد ...
 ب مشید یه لحظه میابن دم در ...-

 خاله مینا :االن میام 
 اومد شایین 

 خاله :چه کمگی میتونم بهتونم بگنم ؟؟
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 اممم راستب میموام بدونم یاسمین اینجاست ???-
 خاله مینا :شما اقا کامران نستین ؟

 تعجب نگاش کردن (بله  )با-
 خاله مینا :نه رفته کنارساحر یگم قدم بزنه ...

 ممنون خداحافظ -
 خاله مینا :خدا به نمرات شسرم

سببوارماشببین شببدم و آروم جلو رفتم باالخره دیدمب از دور داشببت با یه شسبر 
شتن  منو نگاه کردن  سیدم بهب ترمز بدی زدم نردو برگ حرف میزد گاز دادم ر

منو چندتا کلمه بینشون ردوبدل شد یاسمین منو نگاه میگرد و فقط وقتی دیدن 
 اشک میریمت من باالخره شیدات کردم...

 
نگانب کردم نمونطوریم داشببتم گریه میگردم یه چند دقیقه نمونطوری نمو 
نگاه کردین دیدم فقط داره نگام میگنه ...نگنه انتظار داره من برم شیشببب نه 

موندم اون بیاد شیشم ..یه درصد فگر کن من برم شیشب عمرا منک تا االن اینجا 
سم بوق  سر خوبیه کامران وا ستم برم ک دیدم دارا رفته ش نگامو ازش گرفتم خوا
زد انمیتی ندادم بهب و ب سببمت ویالیی ک توش سبباکن نسببتم رفتم از یه 
صوصا  ساس خوبی بم نیدلد مم جاییم رفتم ک موجهای اب ب شام بموره اح

ما شریا چی  االن ک کامران یدام کرد این نشببون میده دوسببم داره ا اومده و ش
 ؟؟؟؟؟

ستم  و زانومو بغر کردم  و  ش شنا ن ساحر ویال نمونجا رو دیآ رسیدم جلوی 
ب دریای آبی نگاه کردم ...واقعا ادم با نگاه کردن بهب ارامب میگیره یه چند 
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د  منم بقلم کر دقیقه بعد کامران اومد ششتم نشست شاناشو دوطرفم دراز کرد...
ستاش..و بهب تگیه دادم   شتم رو د ستامو گذا شانامو بغر شاناش دراز کردم  د
چ حس شیرینه تگیه دادن ب مرد زندگیت  دوسب داشتم و این چیزی نیس ک 

 بموام شنهانب کنمب....
 کامران :دیدی باالخره شیدات کردم 

شت- سعی در شیدا کردنم دا دی ی و شیدام کراره  خیلی برام جای تعجب بود ک 
!!! 

 کامران ؛چرا واست عجی ه چرا فک میگنی یه فرد دیگه ای عشق منه ؟!
شتر ب اون توجه - شتر دوس داریو  بی شمش بود ک اونو بی خب از رفتارات م

میگردی خو اون نم از من خوشگر تره  و نم از لحاظ دیآ ای از من بهتره... 
 تو حتی چندبار باناش ..

 نستم چیزی بگم ()دیآ گریم گرفت نتو
 کامران :خب قربونت برم تو نمه چیزو بد برداشت کردی 

 من با چشای خودم دیدم -
 کامران :میزاری توضیش بدم ؟

شن دیدی من - صحنه ای ک تو ج اره کامران :اول از نمه بگم ک درمورد اون 
مسببت بودم معذرت میموام ن اید این اتفاق می افتاد ...دوم اینک اون روز ک 

شریا تو اتاق استراحت من لمت بود بماطر این بود شب ق لب با دوست دیدی 
شت له  سرش اونجا بودن  و منم چون گرمم بود چیزی باال تنم ن ود  ولی بازم ا ش
از من بود  توی گر فروشببیم بعد اون خرکتب ...باناش برخورد مردم در اخر 
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 د بگم شدرش بنااون روز خداحافظی ک بازم شریارو دیدی اونم تو خونه من بای
ب دالیلی  اینو راه نداد و من مح ور شدم بیارمب خونه خودم اون توی یه اتاق 

 خواب دیآ خوابید منم تو اتاق خواب خودم بمدا نمه حرفام راسته ...
 میموای بدونی محمد چرا رفت !!؟و یا اصال محمد کیه !؟؟؟-

 کامران :اره 
گر میگردی اون نیچ وقت خوب راسببتب نیچ وقت اون ادمی ن ود ک تو ف-

 برات رقیب ب حساب نمی اومد  چون اون داداش ناتنیمه ..
 کامران :چی !!!!؟

 
 )کامران(

 منظورت چیه !؟؟؟-
یاسمین :خب راستب مادرو شدرم بچه دار نمیشدن شس رفتن یه بچه یا سال از 
شون  شتن چون االن دیآ بچ ست دا شگاه گرفتن خب محمدو خیلی دو شرور

قت  مانم بود اگ د ما یک تره خوب  مد کوچ نا یگسبببالو نیم از مح کنی یسبب
باردارشببد شنج سببال بعد از یسببنا منو امیرو بدنیا آورد مانا م ر خوانر برادر 

 واقعی بانم رفتارو زندگی میگردیم 
 که اینطور خوب حاال چرا رفت چی شد !!؟-

 یاسمین :خیلی دوست دارم االن برات نمه چیزو توضیش بدم اما....
 چی ؟اما -

ست کنم ک تو این خندق بال بریزیم یا نه  شام در شده و باید بریم من  شب  +
 ؟؟
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 ق لب باید یه قولی بدی بهم !-
 +چ قولی ؟؟

 قول بده ک دیآ ترکم نمیگنیو تا اخر بانام میمونی ؟-
+اگ قول بدی دیآ کاری نگنی که  اذیت  شببیم ما دوتام قول میدیم ترکت 

 نگنیم ...
 ی چرا خودتو جمی می ندی ؟باشه قول میدم ول-

 +کامران بنظرت من از نظر شگر و ظانری تغیری نگردم !؟
 کال ک یگم چاق میشی یگمم شگمت اومده جلو ..-

 +خب این نیگر واسه یه خانوم چرا باید شیب بیاد ...!؟؟؟
 یا زیاد خورده یا .....-
. 

مد داشبببت منو ند او گاش میگردم زبونم ب نآ کردم و فقط ن طه ن با  یه لح
 خوشحالیو خنده نگاه میگرد 

 +داری بابا میشی کامران خان ...
تامو  باردار بودو من نمیدونسببتم دسبب یا من یعنی تو این مدت اون  وای خدا

 گذاشتم رو صورتم 
 +ناراحتیم داره بچت از عشقت ن اشه 

 بعدشم شاشد بره دستشو کشیدم و گرفتمب مج ورشد بشینه 
شحا- شی بوجود خانوم خانوما من خیلیم خو شما با شقم ک  لم ک بچم از ع

 اومده ...
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 +شس چرا ناراحت بودی !؟؟؟
 چون داشتم فگر میگردم تو این مدت چقد بهت سمت گذشته -

 +انقد با این فگرا خودتو اذیت نگن ...
 باشه بریم تو ویال .-

 .)یاسمین (
وردم ابعدشبببام یگم تلویزیون نگاه کردم دیدم کامران خوابب برده رفتم یه شتو 

شتم رو لپس یه چند  صورتب کردک ل مو گذا صورتمو نزدیک  انداختم روش 
ثانیه نمینطوری نگهب داشتم و ازش جداشم چقد شیرینه ب*و*سیدن کسی 

 ک دوسب داری خدایا مرسی.....
 

با صدای در از خواب بیدارشدم خواستم برم ب ینم کیه که دیدم یاسمین سرشو 
ابیدده بودم نشببسببته خوابب برده بغلب گذاشببته رو نمین م لی ک روش خو

کردم گذاشببتمب رو م ر شتو رو گذاشببتم روش رفتم دروباز کردم دیدم نمون 
شسرست ک اون روز با یاسمین داشت حرف میزد خیلی بچه میزنه م ال ممگنه 

 نیفده نیجده سال داشته باشه بیشار نداره ببب
 شسره :ام سالم 

 سالم -
 +چیزه ابجی نیست ؟

 نان یاسی خوابه .ابجی ؟ا-
 +ام خوب باشه 

 ولی شما میمواستی یچیزی بگیاااا -
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 +مامانم گفت نانار بیاین شیب ما 
 چشم حاال شما بیاتو یگم اشناشیم تا یاسمین بیدارشه بعدبانم بریم ...-

 اومدتو بردمب تو اشپزخونه چایی رو گذاشتم دم بگشه ...
 خوب نگفتی اسمت چیه !؟؟؟-

 چ اسم قشنگی کی واست انتماب کرده ؟؟ -...  دارا اسمم داراست
 خانوم شما 

دیآ چیزی نگفتیم یاسببی بیدارشببد و رفتیم واسببه نانار خونه خاله مینا قورمه 
سیدن و  ست کرده بود بعداز خوردن نانار  به ارتان  زنآ زدم گفتن ر س زی در

شب بر سه ام شهر یه ذره وا سمینو بردم  شروع کنیم شس یا ش امیتونین کارمونو 
 ل اس بمرم 

 یاسمین ؛کامران این خیلی خوشگله نااا
 اره ولی خیلی بازه -

 یاسمین ؛اه اصال نیچی نمیموام نی بهونه میاری نمیموام اصال 
 خانومم قهر نگن دیآ این یگیو ب ین نم خوشگلتره نم بسته تر نووم ؟؟؟

 یاسمین :چون خوشگله میموام بماطر حرف تو نیست فگرنگنی 
 یم ل اسو خریدیم خیلی بهب می اومد خندیدم رفت

 یاسمین :اصال واسه چی اچمدیم خرید ..
 میفهمی ..-
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دوباره رفتیم شمال دیآ غروب افتاده بود بیچاره یاسمین چندبار باال اورده بود 
لدت  لد تو بانم :تو مه  خر ن خاموش بود رفتیم دا قا  یدیم بر وقتی رسبب

 بم ارکگگگگگگگگگگگگک یاسمینببببببب خانومبببب
 

 )یاسمین(
 

 شگه شدم اینا اینجا چیگار میگنن!!!تولد؟
 _ مرسی ولی من مگه امروز تولدمه؟؟؟

 کامران: نه خوب ولی ده روز اینور یا اونور زیاد فرق نمیگنه نه؟ 
 _ مگه امروز چندمه؟ 

 کیانا: نهم اسفند
_ ااااا چه زود زمان گذشت ولی من اصال یادم ن ود مرسی بابت نمه چی حاال 

 این فگر کی بود؟
 الیسا: کامران

شستیم یگم حرف زدیم که یهو  سیدمو گفتم مرسی بعدش رفتیم ن لپشو ب*و*
 آرتان رو به ما کرد تا یه چی بگه

آرتان: بچه نا یه دیقه به من نگاه کنین..خب آقا کامران من از طرف نمه بابا 
 شدنتو بهت ت ریک میگم نوورررااا

 سه تا رو نگاه کردن مشگوک ما یهو نمه ساکت شدن و
 کامران: نامردا شمانا نمه میدونستین بعد من باید دیشب میفهمیدم؟ 

 آرتان: اااااع یاسی بهب گفتی
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 _ آره دیشب
 سارا: ما خودمونم نمین االن فهمیدیما 

 یهو نمشون چشاشونو تنآ کردن و منو آرتانو نگاه کردن 
 کامران: شس فقط شما دوتا میدونستین آره کلگا 

 آرتان ایول که به کسی نگفتی مرسیییی_ 
 آرتان: قابلی نداشت

 کامران: از کی میدونی؟
م به یاسمین گفت آرتان: اون روز که شما دوتا نمدیگرو زده بودین متوجه شدم و

 و...
 منو نگاه کرد و بقیه ی حرفشو خورد

 کامران: و چی؟ 
 _ بگو آرتان نمه چیو بگو

نیچگس نیچی نگم حتی تو و سارا تا زمانی که آرتان: و یاسی ازم خواست به 
 یاسی به خواستب برسه

 کامران: ینی تو میدونستی کجاستو بهم نگفتی خیلی نامردی
 آرتان:  کامران

 کامران: نیچی نگو
 _ اون حتی نمیدونست میموام ترکت کنم چه برسه به محر زندگیم 

یدات نمیگردم از  تا آخر عمرم ش گه  با خ ر کامران: ینی حتی ا چه  وجود این ب
 نمیشدم؟ 
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 _ درسته با خ ر نمیشدی
کامران :آخه این به عقلت نمیرسببه که من بچه خودمو دوسببت دارم حتی اگه 

 مادرشو دوست نداشته باشم...
 

 ) کامران (
 

شه ما به نم  شته با ست دا ست نداره بچمم ن اید دو سی که منو دو سمین: ک یا
 قول دادیم 

 _ تو و کی؟
 ا و سارایاسمین: الیس

 _ شمانا خیلی غلط میگنین مگه دسته خودتونه 
 یاسمین: اون دوتا رو نمیدونم ولی من دست خودمه

 _ اون دوتا حرف گوش کنن زن باید اینطوری باشه دیگه
 یاسمین: شس برو شیب شریا جونت

 _ اگه بدونم حرف گوش کنه با کله میرم
به غلط کردن کاش میمردمو این حرفو نمیزدم چون  یاسببمین  ای  تادم... اوف

چنددیقه نگام کرد چشبباش اشببگی شببده بود خدایا من چیگار کردم باناش 
 خواست بره مچ دستشو گرفتم و کشیدمب تو بغلم

 _ غلط کردم بمدا نفهمیدم چی گفتم
 یاسمین: به غلط کردن میندازمت

 بعدش شسم زدو رفت سمت ماشینشو با سرعت سرسام آوری رفت
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 سمت جانای خلوت که سرعت برهسارا: بدبمت شدیم رفته 
که  قه ای بود دن الب بودیم  یه ده دی نامون رفتیم دن الب  ماشببی نمه رفتیم تو 

 یگهو...
 

 ) یاسمین (
 

کامرانو کنار زدم دویدم سببمت ماشببینم با سببرعت سببرسببام آور حرکت کردم 
ضبب طو روشببن کردم گذاشببتم رو آننآ شرخاطرم ینی دل دیوونه..نمیدونم 

چندبار بود داشببتم اننگو گوش میدادم فقط میتونم بگم  چنددیقه میگذشببتو
 سرعتم سرسام آور بود میمواستم یگم کمب کنم دیدم آرتان داره زنآ میزنه

_...  
 آرتان: این نمه زنآ میزنم چرا جواب نمیدی سرعتتو یگم بیار شایین 

 _ سه تا ماشین دن المن که چی بشه؟ 
 ارتان: میگم سرعتتو کم کن

 _ نمیتونم 
 ارتان: چرا لج میگنی؟ 

 _لج چیه نمیتونم ترمز بگیرم بریده
 ارتان: یا خدا..مواظب کامیون جلو روت باش یاسییییی
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اون لحظه من فقط به بچم فگر میگردم روی صببندلی راننده شالتوم بود ورش 
داشبتم گذاشبتم رو شبگمم فرمونو چسب یدم  و تا جایی که میتونسبتم مسبیرو 

 میزد ولی...کردم اون نی بوق منحرف
 ) کامران( 

یهو بووووووووووووم صدای برخورد وحشتناکه ماشین یاسمین با کامیون نمه 
ماشین درش آوردم بغلب کردم  جا شیچید من سریی خودمو بهب رسوندم از تو

تو صببورتب شببیشببه رفته بود اخمممخ بمیرم واسببب صببورتمو خواسببتم به 
 صورتب نزدیک کنم که نذاشت

 تو..نی..یار..جلو زخ..خمی می.شهیاسمین: ص..صور.ت
 _ ب مشید ناراحتت کردم

 یاسمین: م. مهم ن..نیس.ست
شم باند شیچی  ست صورتب دراوردن د شه نا رو از تو  شی ستان  سیدیم بیمار ر

 کردن چون زخمی بود 
 یاسمین: وضعیت بچه خوبه؟ 

 _ اره از منو تو نم سالم تره
 یاسمین: خداروشگر

 نداشتم _ میدونی من نیچوقت دوستت 
 یاسمین : اره من نیچوقت دوست نداشتی 

 _ ولی خب من نمیشه....
 

 منتظر نگاش کردم با اینگه میدونستم چی میمواد بگه
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کامران: خوب راسببتب من از نمون اول عاشببقت بودم چون درموردت خیلی 
 چیزا از ساحر شنیده بودم

 _ میدونم
 کامران: از کجا؟

 دفترچت _از یادداشت نای یه جمله ایی توی
 کامران: با اجازه ی کی خوندیشون؟

 _تو که میدونی من نیاز به اجازه ندارم 
 کامران: بعله بعله فوضول خانوم

 _ بریم دیگه خسته شدم سرمم که تموم شد 
 کامران: باشه

رفت شرستارو آورد سرومو از دستم درآورد انقد حرصم گرفته بود شرستار خاک 
 میموردبرسر داشت کامرانو با چشاش 

 شرستاره عنتر: دیگه امری ندارین جناااب؟
یجور این جمله رو گفت که من فقط تونستم شرستارو کنار بزنم برم دسشویی و 

 عق بزنم حاال کامران نی در دسشویی و میزد
 کامران: یاسمین...یاسمین خوبی؟ 

 _ آره آره...خوبم برو االن میام
صن شویی اومدم بیرون دیدم کامران رو  س ستار از د سته اون شر ش دلیا منتظرم ن

 عنترم نی میره نی میاد با ل مند نای ژکوند
 _ بریم 
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 شرستار عنتر: امیدوارم خوانرتون زودتر خوب بشن
کامران: اول اینگه ایشببون خوانرم نیسببتو نمسببرم نسببتن دوم اینگه ممنون از 

 امیدواریتون
د الی شببینی وقتی گفت ایشببون نمسببرمه شرسببتار م ر بادکنک یهو بادش خ

خیلی حال داد خممممخ باالخره رسیدیم خونه ) نمون ویال ( بچه نا خونه 
 بودن نمه نگرانم بودن

 کامران: نمیموای بگی چیشد که محمد رفت؟؟؟
قه ق ر از  نددی به چ ماجرا برمیگرده  _خوب آره میگم نمین االنم میگم این 

ستم سر دو ست ش ستب دو د جلو اوم اینگه تو منو تو اون حالت ب ینی خوب را
مدرسه بعدش یگم منو اذیت کرد دید محلب نمیدم فب داد منم جوابشو دادم 

سرعمم که اونم اونگار و ضا ش سه ر سمت مدر شی دن الم افتاد منم اومدم  نمای
 کرد ولی...

 
 ) کامران (

 
 _ ولی چی؟

سید که تو منو سمین: ولی خب بعد واقعی منو ب*و* دیدی من رضا رو نر  یا
بهت توضببیش بدم که دسببت شریا رو گرفتیو رفتی تو با حرفایی که  دادم و اومدم

 زدی شگستتم بقیه رونم برد
 _ چرا؟
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یاسمین: اون روز که رفتم خونه اعصابم خیلی خورد بود زدم نمه چیو شگوندم 
شببروع کردم به گریه کردن مامانو بابامو امیر و محمد نمه نگرانم بودن یه یک 

نطوری نمیتونم خالی شم بابامو مج ور کردم مانی نمینطوری گذشت دیدم ای
عالی بود چون خودش  ید منو ب ره شیسبببت اسببگی چون من اسببگیم  با که 
ست داره و  ست ب ره شس محمد و امیر با من اومدن تهران چون اونجا شی نمیتون
ما تا اون سال تو رشت زندگی میگردیم تازه اواخر بهمن بود و کوه برف داشت 

کنن تو تهران زندگی میگرد شس ا که قرار بود ازدواجو دوسبببت دختر محمد آن
شت راه  شت به اون یاد میداد چیگار کنه تازه دا محمد گفت اونم بیاد محمد دا
میوفتاد تازه وارد بود من بهب انمیتی نمیدادم یگی دو روز گذشببت دیگه زد به 

رفته  هسرم رفتم باالترین نقطه و شروبه اسگی کردم سرعتم خیلی باال بود یه ذر
نار یگمم منحرف شبببدم و  مدن جلوم من گفتم برین ک یه گروه او بودم یگهو 
شیدم کاری نگرد فقط  شه نرچی جی  ک س ز ب سیرم آنا  شد تو م نمین باعث 
نگام کرد خیلی سببعی کردم منحرف بشببم ولی اخر خوردم بهب و نردو قر 

 آخوردیم وقتی یجا ایسببت کردیم دور آنا برفاش خونی بود و سببرش به سببن
خورده بود سنگی که اشت انی اونجا بود نرچقد آنا رو صدا کردم نرچقد جی  
کشیدم بیدار نشد یهو نمیدونم محمد و امیر از کجا س ز شدن محمد نلم داد 

کرد چون اونجا دکتر دارن وقتی اینطرف آنا رو بغر کرده بود امیرم به من کمک
مد نرکاری میموای با محگفتن مرده محمد یهو شگست و من نابود شدم گفتم

بد زد امیر  نداشببتم ولی زد  ظار  مت گفتم بزن انت فت بزن من بگن منو بزن گ
 کرده بود یه لحظه.ننآ
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اینا نمشببون گذشببتو خانواده آنا رفتن آلمان و محمد رفت بدون اینگه با من 
خدافظی کنه چون بقیه میدونسببتن بعد رفتنب من افسببردگیه سببمتی گرفتم 

ت کردن ولی به کمک الیسببا و سببارا تونسببتم ق ول شببم با درسببام و نمراتم اوف
بانم  باالی شونزده من چون دیگه حالم از اینجا بهم میمورد شس نمه  نمرات 

 اومدیم تهران
 _ چقد ماجرا داشتین

 سارا: اره چه اشک نا که نریمتیم
 ارتان: شما نا دیگه چرا

 الیسا: چون اون گریه میگرد مانم گریه میگردیم دیگه
 م نمه بانم خندیدیمبعدش

 
 ) یاسمین (

 
 قوقولی قوقو ص ش شده ) بازم این( با صدای زنآ تلفنم از خواب بلند شدم 

 رو خدا خفب کنکامران: وای تو
 _ شاشو حاضر شو دیرت میشه نا

االن یه نفتست برگشتیم خونه و ما دوتا به دلیر کم خوابی نتونستیم به کارامون 
شدم شدار گوشیم بذارم که نردو  برسیم برای نمین مج ور  سه ن این اننگو وا

بتونیم از خواب بیدار شببیم باالخره کامران بیدار شببد صبب حونه خوردیم رفتم 
 دیدم ل اسام واسم تنآ شده ل اس بپوشم
 _ کامراااااان
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 کامران: چیشده اا چرا گریه میگنی
 _ وای ل اسام نمه تنآ شده

 یگنمکامران: این گریه داره؟ االن یچی شیدا م
شیدم اندازم بود ولی  شی شیدا کرد شو سامو یذره نگاه کرد یه مانتو خفا رفت ل ا
خیلی زشت شده بودم زشت که نه چاق شده بودم کامران منو رسوند دانشگاه 

 چون ماشینم نابود شده بود اصال دلم نمیمواست از ماشین شیاده شم
 کامران: شیاده شو دیگه

 آخه _ نمیموام االن چجوری برم کالس 
 کامران: یه امروزو تحمر کن تا بریم ل اس بمریم دیگه

 _ باشه خدافظ 
بعد رفتم سببمت کالس وارد شببدم خودمو زدم به کوچه علی چپ و رفتم شیب 
 المیرا و کیانا و بغلشون کردم اومدیم یگم حرف بزنیم که استاد راستاد وارد شد

 ف در اومده؟؟ استاد: خب یه چهره ی اشنا می ینم چه عجب افتاب از کر
 _ از غرب احتماال 

 استاد: چرا نیومدی؟
 _ بیمارستان بودم 

 استاد: چرا؟
 _ تصادف کردم 

 تپر شدی؟ استاد : تو چرا یگم
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اومدم یچیزی بگم که در کالس به صدا دراومد و باز شد دیدم آرتان اومد توی 
 کالس 

 م کارشون داربه ودی بیان بیرون ارتان: جناب راستاد یک دیقه میشه خانوم
 استاد: بیرون که نه ولی من میام به من بگین من بهشون میگم

 دیقه استاد با ل مند ژکوند اومد داخر کالسبعد شنج
 استاد : یه شیرینی نممون ازت طلب داریم خانوم به ودی

 _ اااا چرا استاد 
 استاد: داری مامان میشی و نمیگی

 کجا فهمیدین؟ _ اااع ارتان اومد اینو بگه مگه شما از 
 استاد: نه اومد گفت امروز با نمسرت بری سونوگرافی

 ابرومو برد نمیتونست بعدا بگه اخه _
  استاد : نی نمیتونست یه چیز دیگه نم گفت که اخر کالس بهت میگم

 _ باشه مرسی
اخر کالس شببد و اسببتاد بهم گفت ارتان گفته امروز باید بریم خونه سببارا اینا 

ز عروسببی ...اک را سببر کالس اسببتادای دیگه نمیرفتم باناشببون برای تعیین رو
حرف زده بودم فقط جزوه میموندمو موقعه امتحانا میرفتم و امتحان میدادم از 

 در دانشگاه دیدم کامران اومده بچه نا خدافظی کردم رفتم دم
 قول خودم_ سالم به آقای خوش

 کامران: سالم بر خانوم خوشگر خودم 
 بریم سونوگرافی امش م بریم خونه سارا ایناامروز _ ارتان گفت 

 کامران: میدونم



wWw.Roman4u.iR  146 

 

 _ وا شس چرا اومد به منم گفت
م بازه بری نیمه شس سببونوکامران: نمیدونم حاال وللب االن تازه سبباعت یازده و

 سونو بعدشم بریم ل اس بمریم...به نظرت االن مشمصه جنسیت بچه؟ 
 _ اگه شیب بعدی باشه اره

 چند ماه دیگه مونده دخترمون بیاد خانومم؟ کامران: 
 _ حدودا شنج ماه بعدشم شسرمون اقای من

 کامران: دختره
 _ شسره

 کامران: شرط می ندی؟ 
 اره سر چی؟ _

 بود اسمشو تو بزار اگه دختر بود منکامران: اگه شسر
 _ اره خیلیم خوبه

 رفتیم سونو دکتر شگه کرد مارو 
 ان شسر باردارینی نمسدکتر: شما یه دوقلو

 
 ) کامران (

 
ننآ کردم یگیم نه دوتا شسببر یاسببمینم بدتر ازمن ننآ بود باالخره خدافظی 

 کردیمو رفتیم ل اس بمریم ولی یاسی ننوز ننآ بود
 یاسمین: شس واسه نمین بود شگمم یگم زیادتر بزرگه ...وای خدا دوتا شسر
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 _ شرطو بردیا
مانتو و شیرانن و  تا  ند یه چ یه رفتیم  باردار یه ل اس  یدیم  بارداری خر شببلوار 

ستوران که نانار بموریم  شب خریدیم رفتیم یه ر سه ام شیده ام وا سنگین و شو
شویی انقد باال آورده بود  س سمت د سی دوید  سفارش دادیم تا آوردن یا غذا 
ستراحت کردیم و  شت یه ذره غذا بموره بعد رفتیم خونه یگم ا دیگه جونی ندا

شدیم رفتیم  شام و حاظر  شو عوض کنه آر س سمین تا رفت ل ا سارا اینا یا خونه 
سمین نمیاد رفتم تو  شت دیدم یا سا نم اومدن یه ذره گذ سا و شدر و مادر الی الی

 اتاق دیدم خانوم نشسته رو تمت 
 _ خانوم خوشگله چرا نمیای شایین

 یاسمین: اخه خیلی تپر شدم بعدشم خجالت میگشم بیام
 ل شدی بیا بریم شایین االن آرتان اینا میان_ خجالت نگب خیلیم خوشحا

 بریم شایینباالخره یگاری کردم
 الیسا: وای وای یاسمین خانومو نگاه کن چه خوشگر شده رفتی سونو؟ 

صه بعد از  سیدن خال سمین اومد جواب بده که آرتان اینا نمراه بابا و کیانا ر یا
 سالم و احوال شرسی تصمیم گرفتیم بریم سر موضوع اصلی

 
 ) یاسمین ( 

 
 اومدیم بریم سر اصر مطلب که عمو فرشید 

 ) بابای الیسا ( منحرف کرد بح و 
 عمو فرشید: چه عجب یاسمین خانوم می ینیم شما رو 
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 _ االن وقت این حرفا نیس عمو جان 
 شدرجون )بابای کامران( : یاسمین جان مگه جایی رفته بودی 

 کیانا: میگم بعدا بهتون
 خوشم نیومد سارا قیافب ابری بود و آرتام عص یاز این وضعیت 

 عمو فرشید: نگفتی
سی اینا حرف  _ عمو االن وقت این حرفا نیس ما اینجاییم که درمورد روز عرو

 بزنیم 
 عمو فرشید : مگه اتفاقی میوفته درمورد اینا حرف بزنیم؟ 

ش ست ندارم روزی که برای منه در مورد دیگران خرج ب ه _ نمونطور که من دو
 دوست ندارن م ر منو خانوادم یا سارا و خانوادش دیگران نم

وقتی اینو گفتم عمو ننآ کرد کامال تیگه رو گرفت بعدش عذرخوانی کردم 
رفتم تو اتاق سارا اینا چون حالم بد بود یه چنددیقه گذشت کامران نم اومد تو 

 اتاق 
 کامران: انقدر خودتو ناراحت نگن 

 کاراش غلطه_ آخه باید میفهمید که 
 که کیانا اومد صدامون کرد  یگم بانم حرف زدیم

 میز شامو بچینیم  کیانا: بچه نا بیاین میموایم
 نمیتونست بگه سارا: مرسی بابت حرفات بابام

 آرهل مند زدم کیانا گفت بهتری گفتم
 ناراحت شدی ؟  الیسا: یاسی تو واسه قضیه منو آرشام
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 _ آره
نشببسببتیم و شببروع کردیم به غذا خوردن خوب من چون دیگه نمه سببر میز 

سم  سه نمین کامران وا باردارم ه*و*س میگنم وقتی می ینم یا بو میگنم دیگه وا
از نمه غذانا میذاشبببت که بمورم تو این جمی بین شدر و مادرنا فقط عمو 

 حسام اینا ) شدر سارا( میدونست اونم تازه فهمیده بود
 ی یاسمین خیلی چاق شدیا رژیم بگیرعمو فرشید: اووو چقد میمور

گشببنشببه یا شدرجون: اقا فرشببید شببما چیگار به عروس من دارین اخه یا خیلی
 اینگه ...خوب اون که نیس حتما گشنشه دیگه ای بابا

 کامران: بابا داشتی نزدیک میشدیا
شدرجون: ینی من دارم بابابزرگ میشببم شس چرا نمیگین قربون عروس گلم برم 

 نیس بشنوه  حیف خانومم
 _ مادرجون چرا نیومد؟ 

 شدرجون: حالب خوب ن ود 
 عموفرشید: شس بارداریو نمیگی

 سارا:  ای بابا
 دستمو گرفتم که چیزی نگه

صاب کلگر شما رو ندارم _ ب ین عمو فرشید من دیگه اع نداره ینی نیچگسبا 
س گمن چه سارا چه الیسا چون نیچشس دیگه لطفا دخالتی نگن چه تو زندگی

 م کامرانبریباشه من برم ل اس بپوشمزندگیب نمیمواد یه فرد سومی تودلب
 یبرامون بیار کیانا: یاسی استاد راستاد گفت بهت بگم باید شیرینی

 کامران: اون از کجا میدونه
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 _ از آرتان بپرس
 آرتان:  خوب ب مشید دیگه

 جواب بدم یه لحظه قل م تیر کشید اخمخ اومدم
 دآرتان : چیش

 بپوشم گرفت کامران من برم ل اس_ نیچی دستم یه لحظه
رفتم تو اتاق ل اسببمو عوض کردم قل م خیلی درد میگرد نمیتونسببتم قرصببامم 

 شایین سارا و آرتانو بغر کردم چون واسه بچه ضرر داره خیلی عادی رفتم بمورم
شدم  از بقیه نم خدافظی کردم رفتیم خونه من رفتم شاید بهتر  ه بدتر کحموم. 

شدم اومدم دیدم کامران رو تمت خوابیده رفتم ل اسمو شوشیدم خودمو تو بغر 
 کامران جا دادم و رفتم به دنیای خواب...

 
 ) کامران (

 
االن منو خانومم نشستیم کنار سفره نفت سین و منتظر شروع سال جدیدم ما 

و بمر رشیب نیچی از نفت سین نداشتم دیروز یاسمین گفت ب تا نمین دوروز
شارچه نا درسبببت کرد  با  شارچه خریدیم میزو  با نم رفتیم چندرنآ  بعدش 

 وسایر و چیدیم تمم مرغ نم خودش درست کرد جال ه تو یه روز نمشون...
 یا مقلب القلوب و ال صار

 الحوال  یا محول الحول و
 یا مدبر اللیر و النهار
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 حول حالنا اال احسن الحال 
  اتاق عیدیشو بیارماونم منو ب*و*سید رفتم تورفتم یاسمینو ب*و*سیدم 

 
 )یاسمین(

یه سال دیگه نم گذشت و ما یه سال از عمرمون کم شد با اینگه سعی داشتیم 
خوش باشببیم اما نتونسببتیم اونقدری که باید از زندگیمون لذت از کنار نم 
یا ازت  خدا مادر میشببیم  شدر و  کامران داریم  لذت ب ریم االن منو  بودنمون 

شتم م سب گرفته بودمو گذا منونم وقتی کامران رفت تو اتاق منم کادویی که وا
 رو میز

 چیه؟ _ کامران اون 
 کامران: خانوم خانوما شما چشاتو ب ند میفهمی

ست حدس زدم  ساس کردم داره به گردنم گردن ند می نده در ستم اح شامو ب چ
 خواستم از توی آیینه نگاش کنم که نذاشت

 عیدیه منکامران: اول 
 _ چشاتو ب ند شس 

سه نفته شیب  ساختب از  سفید بود و  ست ندی که از طالی  ست د شو ب شاما چ
  k&yسفارش داده بودمو بستم به دستب روی شالکشم برجسته حک شده بود 

 _ حاال نگاه کن
وقتی چشببماشببو باز کرد خیلی با تعجب و شببگفتی نگانب بین گردن بندم و 

گردن ند و نگاه کردم واسببم خیلی جالب بود  دسببت ندش در حرکت بود وقتی
شده بود روی شالک سته حک  سم y&kگردن ند برج جالب بود شریدم خیلی وا
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شد بغلب و سیدمب..زنآ زدیم اول به شدرجون اینا ت ریک گفتیم قرار  ب*و*
سه نانار نم  شام بریم اونجا بعدش زنآ زدیم به بابا اینا ت ریک گفتیم وا سه  وا

رفتم مانتوی مدل کیمونومو برداشببتم که روی ل اسببی که تا االن اونجاییم من 
شوشببیدم بپوشببم ل اسببم روی سببینه ی چپو راسببتی بود از زیر سببینه تنآ بود 

ه نوع ریون ( یبلندیشم تا روی زانوم بود استین سه ربی بود جنسشم باربی بود )
سفید  مرنگشم آبی آسمونی بود که با جوراب شلواری شوشیده بودم کیمونوم ن

بود درواقی بانم سببت کرده بودیم رفتیم خونه مامان اینا ط ق معمول عیدا کال 
نمه خونه مان ال ته بجز امیر چون سببفر کاری بود) ینی نم سببارا اینا و عمو 
حسببام اینا نم الیسببا اینا و عمو فرشببید اینا( رفتم مامانو بابا رو بغر کردم یگم 

خالصه با نمه سالم و احوال شرسی کردیم دادن کامرانم بغر کردن  شسرامو ناز
سارینا رو اوردم شیب  شت تو اتاقم  سم برد باال گذا سمو درآوردم کامران وا ل ا
شد میزو چیدیم و خوردیمو  ضر  خودم یگم بانم حرف زدیم باالخره نانار حا

 رفتیم تو سالن نشستیم
 کاراشون مشگوک نیست؟_ کامران الیسا و ارشام

 ی؟کامران: توام فهمید
 _ یچیز شده اینا نمیموان بگن

رفتیم اتاقم یگم خوابیدیم بعدش دیگه بیدار شدم ارایشمو تجدید کردم کامرانو 
بیدار کردم رفتیم خونه شدرجون اینا جالب این بود که بازم ارشببام اینا و ارتان 
اینا زودتر اومده بودن با شدرجون و مادرجون سالم احوال شرسی کردیم ل اسمو 

 دادم کامران برد اتاقب کیانا اومد شیشم نشست در آوردم
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 کیانا : فندقای عمه چطورن؟ 
 _ خوبن عمه جون...کیانا ، الیسا اینا چشونه؟

 کیانا: شگرابه بینشون اصال یه وضعیه
 شیب ارشام نشستمرفتم

 گوگولیا خوبن ؟ ارشام: این
 _ اونا اره ولی شمانا نه چیشده
سا نی تو زندگ شام: بابای الی سا نم خیلی تغییر کرده ار یمون دخالت میگنه الی

 ما دو مانه تازه عروسی کردیم نمب منو تحدید به طالق میگنه
 _ از این به بعد نمه چی رو بهم بگو درستب میگنیم بانم...

 
فروردین ماه روز  25با شنیدن صدای زنآ نشدار تلفنم از خواب شاشدم امروز 

 عروسیه سارا و آرتان باالخره رسید 
 _ کامران شاشو دیر شد

 دیقه دیگهکامران: دو
شو منم باید  شین بدو شا شم باید بری دن ال ما شگاه بعد شو باید بری ارای _ شا

 ب ری ارایشگاه 
شم  رفتم صب حونه رو حاضبر کردم خوردیم یه تاب جلو دکمه دار شوشبیدم رو

مانتو چون اونجا ل اسببمو عوض میگردم کامران نم حاضببر شببد ل اسببامونو 
 ذاشت تو ماشین رفتیم ارایشگانی که سارا رو حاضر میگنهگ

 _ سالم سالم 
 الیسا: به به سالم مامان کوچولو
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 _ کجام کوچولوام اخه
کیانا: چطوری خوشببگله تو نمینطوریب خوشببگلی چه برسببه به بعد ارایب 

 بیچاره داداشم چجوری تا اخر شب میمواد تحمر کنه
 بنده باردارما _ اخر ش م کاری نمیتونه بگنه عزیزم

 الیسا: اوخی بیچاره
به ارایشببگر گفته بودم که ارایب مالیم میموام خوب درسببتم کرد راضببی بودم 
بقیه ام خوششون اومده بود رفتم ل اسمو شوشیدم مدل ل اسم یقه اش باز بود تا 
روی بازو و از اونجا استیر مدل گشاد داشت حریر از زیر سینه کلوش به رنآ 

صوص صورتی کمرنآ وق سارا از تو اتاق مم شگاه  سالن ارای تی رفتم داخر 
 عروس اومد بیرون م ر گر شده بود اومد بغلم کرد 

 سارا: بابت نمه چی ممنونم
 ارایشگر:  اقا داماد اومد

رفتیم شایین کامرانم اومده بود منو کامران رفتیم اتلیه چنتا عگس خوشببمر و 
 احساسی گرفتیم رفتیم تاالر

 لمو ب ین به بهمادرجون: عروس گ
 _ خوب شدم؟ 
 المیرا: عالیییی

یگی دوساعت گذشت عروس دوماد اومدن با ساقدوشا )الیسا و آرشام .. کیانا 
و امیر( رفتن تو جایگاه نشببسببتن تا رسببما عقد نم بشببن من رفتم علی و بغر 
کردم دلم تنگب بود اونم نمینطور باالخره جواب بله رو داد عروسببی شببروع 
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صی سم به شد یگم ر*ق* سی من حوا شام توی کر عرو شم تانگو و  دن بعد
ارشببامو سببارا بود سببارا رفتارش خیلی بد شببده بود باید باناش حرف میزدم 
سا  سعی میگردم با الی شت نرچقدر  شد..یه یک ماه گذ سی تموم  باالخره عرو
ستاد میرفتم ولی بماطر  ستاد را سر کالس ا شت من کال فقط  حرف بزنم نمیزا

حرف بزنم االن سببر کالس زبان نم میرم سببر کالس بودم که  اینگه با الیسببا
 ارشام زنآ زد 

 _ الو
 ارشام: بدبمت شدم

 _ چیشده
 ارشام: درخواست طالق داده

 داد زدم: چییییییییییی؟
 

 ارشام:این بود اون کارایی که گفتی میگنی؟
 اصال نمیزاره باناش حرف بزنم-

 ارشام:االن چه غلطی بگنم نان؟!
 اروم باش-

 ارشام:چجوری اخه عشقم میمواد ازم جدا بشه
 نمیشه نمیشه-

 ارشام:داره جدا میشهههه جدااا میشه یی..اا..س.
یهو دیدم صببدای ارشببام قطی وصببر میشببه بووووووومب یه صببدای برخورد 

 وحشتناک و بوق ممتد
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 خانم بشاش)استاد زبان(:خانم به ودی اینجا کالسه نا
 میدونم..الیسا شاشو باید بریم-
 لیسا:نمیاما

 با زبون خوش دارم میگم شاشو بریم-
 خانوم بشاش:شاتونو بزارین بیرون این ترم ردین

الیسا برو بیرون به کامران زنآ بزن بیاد دن المون و شما خانم بشاش اینگارو -
 نمیگنی

 خانوم بشاش:انجام میدم
 اونطوری خودت بی ابرو میشی-

 خانوم بشاش:منظورت چیه؟
شب یگی  شب رفتم درگو شو که تو خارج انجام داده بودو تو گو از غلط کاریا

 گفتم
 اینی که بهت گفتم فقط خودم میدونم گفتم که بدونی-

 از کالس رفتم بیرون کامران اومده بود الیسا رفت ششت نشست منم جلو
 کامران:چی شده

 ارشام احتماال تصادف کرده-
 ودحالب خوب ب الیسا:چی میگی اونگه امروز ص ش داشت میرفت شیب آرتان

 کامران برو بیمارستان-
 موبایلمو برداشتم زنآ زدم به ارتان

 الو الو ارتان اونجا چرا انقدر سروصداست-
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 ارتان:نمیدونم نیچی نمیدونم میگن داداشمو اورد..ن...یا خدا...
 بوووووووق

سرش - صادف کرده معلوم نیس چه بالیی  شدیم دیدین بهتون گفتم ت بدبمت 
 ن زبونب بند اومده بوداومده که ارتا

 الیسا:دروغ میگی داری دروغ میگی)نمرانب نق نق(
 الیسا خیلی احمقی اخه چرا درخواست تالق دادی خر-

 الیسا:اخه ..بابا..میگفت باید ت ..تالق بگیری
 الل شو باشه..دیگه صداتو نشنوم-

 بالخره رسیدیم رفتیم داخر گفتم اقای راد)ارتان( رو صدا کنه 
 چرا انقدر  شریشونی ارشام خوبه؟ارتان -

 ارتان:رفته تو کما
 اخ اخ وای خدا شگمم-

منو بردن بهم یه سببرمه تقویتی زدن گفتن واسببه فشببار عصبب یه و جیز خاصببی 
 نیست...

 باصدای کامران از خواب شاشدم
 کامران:شاشو دیگه خانوم خوشگر باید بریم بیمارستان

تو این دوماه الیسببا یه بار نم نرفته االم حدودا دومانه که ارشببام تو کماسببت و 
شیشب نمب از ششت شیشه و این باعث شده حال ارشام بدتر بشه جون فردی 
شنوه و تمام کارامونو می ینه ...دکترا ازش قطی  ست تمام خرفامونو می که تو کما
امید کردن تازگیا قل مم خیلی درد میگیره ..ل اسببمو شوشببیدم رفتیم بیمارسببتان 

 فتم دیدن ارشامکاور شوشیدم ر



wWw.Roman4u.iR  158 

 

شاشبو ارشبام شاشبو مگه نمیموای ششبتی ان زنت باشبی زنت منتظرته میدونم -
 ازش دلگیری که نمیاد بهت سربزنه اما دلگیر ن اش بلند شو 

 رفتم بیرون
 شرستار:خانوم به ودی میرین بمب کودکان بچه نا میموان ب یننتون

 باشه االن میرم-
شون حرف تو این دو ماه میرفتم بمب کودکان و  شون بازی میگردم یا بانا بانا

 میزدم  یه چند روزی بود نیومده بودم بیمارستان بچه نا دلشون تنآ شده بود
 سالااام-

 بچه نا :سالم خالهههه
 علی:خاله جرا نیومدی

 فاطمه:خاله دلمون تنآ شده بود
 نازنین:اله جال نیومدی

 اخه کارام مونده بود تو خونه واسه نمون-
 شستم بانم حرف زدیمو بازی کردیم که ارتان اومدکلی اونجا ن

 ارتان:بچه نا قرار بود خاله رو اذیت نگنینا
 ولشون کن عی ی نداره-

تاق اسببتراحت ارتان کامران نم اونجا بود  از بچه نا خدافظی کردمو رفتیم ا
 رفتم نشستم

 ارتان:الیسا بالخره رفت تو که باناش حرف بزنه ولی دکترا ازش نامیدن
 کامران بریم خونه حالم خوب نیست-
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 سوار ماشین شدیم وسطای راه یهو جی  زدم
 الوووووووچه کانران الووووچه-

 کامران سگته زد اون نیچی ماشینم یهو خاموش شد
 کامران:ااا چته االن چه وقته الوجست اخی

 )کامران(
لوجه ااینو که گفتم عینه بچه نا شببروع به گریه کرد دیدم واقعیه رفتم واسببب 

سیدیم خونه م ال که قهره به من محر ندادو  سته خورد وقتی ر ش گرفتم نمرو ن
 رفت خوابید منم رفتم بغلب کردم و خوابم برد...اما فگرم شیب ارشام بود..

 
 )یاسمین(

 
از زمانی که واسببه اولین بار الیسببا رفت آرشببامو ب ینه آرشببام داره حالب بهتر 

شته بود ل اسمو شوشیدم کامران منو رسوند میشه امروز خانم بشاش ج رانی گذا
دانشبگاه کالس سباعت ده شبروع میشبد االن نه و نیم بود کیفمو گذاشبتم رو 
صببندلی رفتم یگم تو حیاط قدم زدم دیدم سببپیده رو یگی از نیمگتا نشببسببته و 

 چشاشم قرمزه رفتم شیشب نشستم 
 _چرا گریه کردی

 
ذیت کردنت داشببتم چرا سببپیده:من نمیشببه بهت بدی میگردم و سببعی در ا

 نمیشه مواقعی ک ناراحتم کمگم میگنی
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 _تو بعد از اینگه با عرشیا عقد کردی دیگه منو اذیت نگردی
 

 سپیده:نه
 

 _چیشده
 

سپیده:میگه دوسم نداره میگه باید جدا شیم اون ننوزم تورو دوس داره از وقتی 
شده نر کار کن شی اخالقب بدتر  سب ام ک فهمیده داری بچه دار می م من دو

 دارم دو...س...ش...دا..ر..م
 

 بغلب کردم و تو بغلم نق نق زد
 

 _باناش حرف میزنم 
 

رفتیم تو کالس نشستیم من وسط سارا و الیسا نشسته بودم گوشیه الیسا زنآ 
سا رد زد  سایلنت بودعالمت تلفن روش بود کامران بود الی خورد ولی چون رو 

ب شیام داد که آرشببام...اومدم بمونم براش واسببب شیام داد کالسببم اونم واسبب
 موبایر گذاشت تو کیفب اما شیامی که آرتان واسه   سارا فرستاده بود و دیدم 
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سی نگین دیگه کامران تحمر  شوک میدن تا برگرده.... به یا شام  ))دارن ب آر
 ناراحتی اونو نداره((

 
نمیشببد  این شیامو که خوندم یهو حالم بد شببد نیچی بچه لقد میزد طوری که

 خودمو کنترل کنم یهو خانم بشاش منو دید
 

 خانم بشاش:خانم به ودی شما خوبین؟
 

 سارا:الیسا به کامران زنآ بزن بیاد
 

شیدم و گریه میگردم نمه ترسیده بودن  بعضی  شتم  جی  میگ دیگه فقط من دا
با دیدن حال من گریه میگردم شسببرا که دیگه نیچی.. علی یگی از  از دخترا 

ا که جای داداشم بود منو بغر کرد برو بیرون روی یه نیمگت گذاشت نمگالسی
 تا کامران اومد نشستیم تو ماشین

 
 _آرشام....چی...شده.. آییییییی

 
 کامران:نیچی

 
 _من خودم دیدم آرتان به سارا اس داد الیسا چیگار کردی
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 الیسا: بهب گفتم اگه بهوش نیای میرم
 

یا بچه نام داشببتن به دنیا میومدن ولی اونا اینو که گفت من حالم بدتر شببد گو
نشببت مانشببونم تموم نشببده بود... قل م خیلی درد میگرد به دکتر گفتم بچه 

 نامو نجات بده منو بردن اتاق بیهوشی 
 

 )کامران(
 

شون ممگنه فقط یگی از این  ضعیت خانومتون بده به خاطر بیماریه قل ی دکتر:و
 سه تا زنده بمونن....

 
  ی زنم منظورتون چیه؟؟؟_بیماریه قل

 
 دکتر:تمام سعیمونو میگنیم که نر سه سالم بمونن فقط دعا کنین

 
 _اگه یگی از اون سه تا قرار شد بمونن خانوممو نجات بدین

 
 دکتر:دست ما نیست باید وضعیتشونو ب ینیم انشالله که نر سه میمونن
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ه منظورش از بیماریدکتر رفت تو اتاق عمر منم تگیه دادم به دیوار ونشببسببتم 
باناش چه کردم  قل ی چی بود یاسببمین بهم نگفته بود وای خدای من...من 
نمیدونم چند دقیقه میگذشت ولی بچه نارو از اتاق آوردن بیرون آرتان نم تازه 

 با سارا اومده بود
 

 _حال نمسرم چطوره؟؟
 

 شرستار:دارن بهب شوک وارد میگنن براش دعا کنین
 

و نشوند رو صندلی خودشم کنارم نشست سارا نم در حال ننآ کردم آرتان من
 گریه کردن بود 

 
 آرتان: آرشام کال برگشت

 
 _ینی چی

 
 آرتان:از کما اومد بیرون

 
سمین انقدری ناراحت کننده بود که  ست دادن یا شدم اما فگر از د شحال  خو

 خوشحالیه اینو بگیره...دکتر اومد بیرون از اتاق عمر
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 دکتر:برگشت
 

 ن_ممنو
 

یاسبمینو به خاطر وضبعیتب بردن بمب مراق ت نای ویژه منم رفتم به آرشبام 
 سر بزنم

 
 _باالخره به نوش اومدی؟

 
 آرشام:آره یاسمین کجاست

 
 _بمب مراق ت نای ویژه

 
 بعدش نمه چیو واسشون توضیش دادم

 
االن دو نفته از به دنیا اومدن کوچولونام گذشته و عشقم تو این مدت چشاشو 

شم باز  ضعیت قل  نگرده میگن خوابب از نوع آبن اتیه میگن رفته تو کما میگن و
خیلی بده خدایا عشقمو مادر بچه نامو ازم نگیر رادوین و شروین نمب گریه 
میگنن اسببم شسببرامونو بانم انتماب کردیم بر خالف شببرطمون رادوین ینی 

 جوانمرد و شروین ینی کسی که مردم دوسب دارن
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ید  با نا آرتان:اون  چه  با وجود ب تا قل ب خوب بشبببه  خت  ندا نارو می چه  ب

 نمیتونست دارو بموره
 

 که نمیدونستم وگرن نمیزاشتیم_ما
 

 آرتان:من میدونستم
 

 _چی منظورت چیه
 

ست به  سمین ازم خوا ضیارو نم میفهمن یا آرتان:من یه دکتر کودکانم شس مری
 کسی نگم ممصوصا تو

 
 یقه آرتانو گرفتم داد زدم 

 
 م ال تو رفیقم بودی ن اید ازم شنهان میگردی _نامرد

 
 آرتان:ولی من دکترش بودم

 
 _من شونرش بودم
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 اینو گفتم آرتان زد به سرش
 

شت باز نم اون حوادث شیب  صر ماجرا فرقی ندا آرتان:آخه نفهم میگفتم در ا
 میومد و تو باردارش میگردی ولی این ار با دونستن مریضیب اه

 
 میدونستی؟سارا: آرتان ت...تو 

 
 آرتان:آره ولی نمیتونستم به کسی بگم

 
 سارا:این نامردیه دوست صمیمیم بیماریشو به من نگفت بعد به شونرم گفت

 
 آرتان:اون به من نگفت من خودم فهمیدم و ازم خواست به کسی نگم

 
 _دارم میرم بیمارستان

 
 آرتان:منم میام

 
 فهمیده اه رفتیم جلو یهو رفتیم بیمارسببتان دیدیم امیرعلی اونجاسببت از کجا

 امیرعلی یقمو گرفت داد زد
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 امیرعلی:عوضی چه بالیی سر خوانرم آوردی نان
 

 _من کاری نگردم
 

آرتان اومد جدامون کنه امیر بغلم کرد شبروع به گریه کرد منم گریه کردم به نر 
 حال وضعیت خوبی ن ود

 
ا نم دعوا گرفتن یه چند روز میگذره حال یاسببمین بهتر شببده سببارا و آرتان ب

بدجور امروز آرتان رفت لندن واسببه دیدن به سببری از بیمارا ما تو بیمارسببتان 
سقوط  یه نواشیما رو  صحنه  ش گه خ ر یهو  شن بود رو  بودیم تلویزیونب رو

 نشون داد
 

سقوط کردن و  صد تهران به لندن  ص ش مق ساعت نه  خ رنگار:امروز نواشیمای 
 تمام مسافرین جان باختند.....

 
سقوط کرد و  صد تهران به لندن  ص ش مق ساعت نه  خ رنگار:امروز نواشیمای 

 تمام مسافران جان باختند  با عرض تسلیت به خانواده آنان
 

 سارا:آرتاااااااااااااااااااااااان
 

 _آروم باش سارا شاید نرفته باشه 
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 سارا:آرتاااااااااااااااااااااااان وای آرتانممممممممممم

 
این یگی رو نداشببتم اول که یاسببمین حاالم آرتان خدا سببومیشببو دیگه تحمر 

 بمیر کنه سارا خیلی حالب بد بود بهب یه آرام مب زدن یه سه ساعتی خوابید
 

 شرستار:آقای دیروز دکتر راد کارتون دارن
 

 _دکتر راد!!!
 

ضی دیدم ننآ  سر و و شونم داد آرتان و که با اون  ستار ن رفتم تو یه اتاقی که شر
شت خون میومد چن تا شرستار  کردم سرش دا شته بود از  صورتب خراش بردا

سمان  سته بودن که بعد شان شم با چوب ب ست سمان میگردن د شتن زخمارو شان دا
 بره گچ بگیره

 
 _خداروشگر زنده اییی

 
 آرتان:آره تازه خ رارو شنیدم سارا در چ حاله
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ر گریه کرد _آرام بمب زدن بهب االناسببت که بیدار شببه خودشببو کشببت انقد
 حاال چرا این شگلی شدی

 
صادف کردم نرسیدم به  سنگین ت شین  شم با ما آرتان:اول اینگه ترافیک بود بعد

 شرواز
 

 _خوشحالم که زنده ای
 

 آرتان:یاسی چطوره
 

 _دکترا میگن داره بهتر میشه
 

 آرتان:بچه نا کجان
 

ی من ول_شیب الیسا......تو این مدت اصال بغلشون نگردم نمب گریه میگنن 
 نمیتونم اونارو بدون مادرشون ق ول کنم

 
آرتان:برو بغلشببون کن بب*و*سببشببون بزار بفهمن تو شدرشببونی بهشببون بگو 

 مادرشون بیمارستانه 
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ست رفتم خونه آرشام  سمین و میموا شده بودم دلم یا سته  سته بودم دیگه خ خ
شون خون شون بردم سیدم شون کردم ب*و*  هاینا نمون طور که آرتان گفت بغل

گذاشتمشون تو تمت .......ردا کسی یادش نمیاد حتی عشقم  فردا نیست که 
 ب ینم

 
 )یاسمین(

 
چشمامو باز کردم تو بیمارستان بودم و دراز رو تمت و ی ماسک اکسیژنم بهم 
وصر بود شرستار وقتی دید بیدارم دکتر و صدا زد دکتر اومد و شروع ب معاینه 

 کرد
 

 دکتر:اسمت چیه
 

 _یاسمین
 

 دکتر:این چنتاست
 

 _دوتا.......دکتر بچه نام کجان نمسرم کجاست
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دکتر:اونا اینجا نیستن ولی دوستات نستن االن میگم انتقالت بدن بمب بتونی 
 ب ینیشون

 
منتقلم کردن بمب سارا اومد منو دید کلی منو ب*و*سید کلی گریه کردعگس 

 و دیدم رفتم آرتانورادین و شببروینمو نشببونم داد قربون صببدقشببون رفتم آرتان 
دیدم نپرسیدم که چیشده چون وقتی تو کما بودم نمه چیو دیده بودم شسرای من 
با اینگه نشببت مانه به دنیا اومده بودن ولی کامر بودن و گویا تو دسببتگاه نم 

 نموابیده بودن اصال
 

 _سارا امروز چندمه
 

 مرداد2۵سارا:امروز
 

آرتان ترتیب کارارو بدن آرشام و الیسا نم امروز روز مهمی بود قرار شد سارا و 
 اومدن بیمارستان کمک کردن تا کارا بهتر  و زودتر انجام شه

 
چه  باب ید اونم  با نه امروز  تان.... مارسبب یا بی نا ب چه  با ب کامران.... آرتان:الو 

 نا.....شاید این آخرین روزایی باشه که یاسمین و تو بیمارستان می ینیم
 

 )کامران(
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ندم رفتم با این حر که ل اس شوشببو نارو  چه  ف آرتان دلهره عجی ی گرفتم ب
شدم ن اید این کارو  ص ی  شون بمب ع سی یو گفتن بردیم بیمارستان رفتم آی 
میگردن ولی واسببم عجیب بود گذاشببتن بچه نارو بیارم رفتم اتاقی که گفتن 

 یاسمین اونجاست
 

ن و ارک بیا یاسببمینمه با نم:تولد تولد تولدت م ارک م ارک م ارک تولدت م 
 ب*و*س کن تا صدسال زنده باشی

 
 یاسمین:ب مشید ندیه ای ندارم فقط تونستم واس امروز بیدار باشم تا ب ینمت

 
چرا خودم نفهمیدم یاسمین بهوش اومده وقتی گفتن آوردنب بمب خشگم زد 

نا فقط داشتم نگاه میگردم داوین و شروین داشتن گریه میگردم سارا اومد بچه
شمای باز رو گ سمین با اینگه ده روزشون بود  بچه نا اما با چ شت تو بغر یا ذا

یه نمی کردن ولی از  گه گر گاه میگردن دی یاسببمینو ن جب داشببتن  با تع و 
 حرکاتشون میشد فهمید شیر میموان

 
 یاسمین:کامران جان میای جلوم وایسی من به بچه نا شیر بدم

 
و فقط به یاسببمین نگاه میگردم   تا اون لحظه من فقط جلوی در وایسبباده بودم

 رفتم جلو اول بغلب کردم بعدش برگشتم سمت آرتان و آرشام
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 _شما دوتا چرا ننوز اینجایین بزین بیرون تا صداتون کنم

 
شروینو  شون بردن االن فقط ما چهارتا موندیم اول  شونم ب زور با خود اونا زنا

 شیر داد وقتی ک سیر شد رادوین شیر خورد
 

 گشتی_مرسی بر
 

 یاسمین:دلم برات تنآ شده بود
 

 _من بیشتر
 

 یاسمین: خوشمر شسرام ش یه باباشون شدنا
 

 آرتان:کارتون تموم شد بیایم تو
 

 _بیاین
 

 اومدن تو با نم کیک و خوردیم یگم حرف زدیم
 

 یاسمین:الیسا دلیر اصلیه دعواتون چی بود در واقی از کجا شروع شد؟؟
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نمب تینا رو میگوبید تو سببرم منم محمد و الیسببا:خب راسببتب....آرشببام 

 میگوبیدم تو سرش
 

 _محمد؟
 

 یاسمین:چرا باز یاد محمد افتادی
 

 آرشام:بهب زنآ زده بود و اظهار عاشقی میگرد بیشور
 

 یاسمین:دیگه داره زیاده روی میگنه باید درستب کنم
 

 _میشه واسم توضیش بدین
 

شه  سا تو اون زمان نمی ستب الی سمین:خب را شق محمد بود اما محمد یا عا
رفت با آنا و بعد از مرگ آنا محمد وقتی رفت الیسا نم خیلی اذیت شد ولی نه 

 به اندازه من
 

 _شدرمادر آنا از محمد شگایت نگردن ب خاطر مرگ آنا؟
 



 175 وونهیدل د

یاسببمین:شببگایت کردن ولی چون تقصببیر محمد ن ود نتونسببتن کاری بگنم و 
 رفتن از ایران

 
 )یاسمین(

 
مانی نسببت که از بیمارسببتان مرخش شببدم و امروز عروسببیه االن یه دو 

طهوراس یه ل اس مجلسی چپ و راستی مشگی شوشیدم کامران کت و شلوار 
مشببگی بود بچه نارو گذاشببتم تو َکریِیرشببون گذاشببتمشببون صببندلی عقب 
صندوق عقب رسیدیم تاالر زنونه مردونه بود بچه نارو  شتیم  شونم گذا سگ کال

سگه دو شتم تو کال سمت خودم بیچاره کامران میپوکه گذا شون  شون بردم قولو
اونببطببرف...مببن رفببتببم سببببمببت خببانببومببا بببچببه نببا اکبب ببرا بببودن 
آیلین.مریم.نگین.سببارا.الیسببا خود طهورا نم که عروس بود بچه نا منو دیدن 
شام  بابت بچه ت ریک گفتن بعدش یگم آننآ گذاشتن یر*ق*صیدیم بعدشم 

 تا بشقاب غذا آورد با نم خوردیممن اول بچه نارو شیر دادم کامران دو
 

 کامران:وای حوصلمون سر رفت
 

 _عیب نداره االن میریم خونه
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شدم موبایلمو نگاه  ص ش بیدار  شام کیک دادن که من نموردم رفتیم خونه  بعد 
کردم دو تماس بی شاسببخ از محمد دوتا نم از الیسببا یه اتفاقاتی داره میوفته که 

 انگار خوب نیست....
 

 ب الیسا زنآ زدم
 

 _سالم الیسا جانم کاری داشتی؟
 

 الیسا:آجییییی....نق نق.....بیا این داداشتو جمی کن...نق نق
 

 _گریه نگن بفهمم چی میگی امیر چیگار کرده
 

 الیسا:امیر ن محمد
 

 _چی میگه
 

 الیسا:میگه اگه نیای با من زندگی تو خراب میگنم
 

خطی دارم فعال بای محمد _غلط کرده خودم درسببتب میگنم...الیسببا ششببت 
 بود



 177 وونهیدل د

 
 _آخه تو با این کارات میموای به کجا برسی نان

 
 محمد:سالمت و خوردی عزیز داداش

 
_محمد آرا داری کاری میگنی ک نمه ازت متنفر شببن ناااان با الیسببا چیگار 

 کردی نمی بینی چه زندگی خوبی داره
 

 محمد:اون سهم من بود
 

ستب  سهم تو آنا بود ک از د ستی االن _ن  سارو اونموقی باید میموا دادی الی
 نیچ حقی دربارش نداری میفهمی

 
 محمد:باید حضوری حرف بزنیم

 
 _کجا بیام

 
آدرس و ک بهم داد رنآ زدم المیرا اومد شیب بچه نا موند من رفتم ب آدرسی 

 ک داده بود آدرس ی شارک بود دیدنب نشسته بود رو نیمگت
 

 _میشنوم....
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 تنآ شده بودمحمد:دلم واست 

 
 _دارم سعی میگنم ازت متنفر نشم ولی نمیزاری

 
 محمد: چرا

 
 _داشت زندگی الیسا ب خاطر تو بهم میریمت محمد تمومب کن

 
 محمد:شنیدم امیر میمواد ازدواج کنه

 
 _آره نفته آینده میریم خواستگاری

 
 محمد:بدون من

 
 _آره

 
 محمد:خیلی عوض شدی

 
 _عوضم کردین..



 179 وونهیدل د

 
دیدم کامران خونست وا این چرا این وقت اومده خونه المیرام منتظر رفتم خونه 

 من بود که بیام ازم خداحافظی کرد و رفت
 

 کامران:کجا بودی
 

 _مشمصه بیرون
 

 کامران:میدونم میگم کجا بود آنقدر مهم بود ک بچه ناتو ول کردی رفتی
 

 _المیرا شیششون بود
 

 کامران:اون باید بهشون شیر میداد؟
 

 م داداشمو ب ینم این دیگه گفتم داشت_رفت
 

 کامران:نمیشد ب امیر بگی بیاد اینجا
 

 _رفتم محمد و ب ینم االنم باید با الیسا حرف بزنم
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کامران:چییییییییییی تو غلط کردی مگه من نگفتم از این آدم خوشم نمیاد ن اید 
 باناش نیچ ارت اطی داشته باشی

 
داداشمم و کسیم نمیتونه ب من امر و نهی  _داد نزن منم بلدم داد بزنم درضمن

 کنه فهمیدییی حاالم برو گم شو کار دارم
 

 کامران:گم نشم چ غلطی میگنی
 

 _االن می ینی
 

لیوانی ک روی میز عسلی بود و برداشتم در راستای دستم گرفتمب محگم زدم 
 ب دیوار ک شگست چن تیگه اشم رف تو دستم

 
 کامران:دیوونه ای تو دختر

 
رفت آشببپزخانه تا باند بیاره اگه دیوونه ن ودم ک با تو ازدواج نمی کردم  بعدش

 شوووووف
شگه کننده بهم داد ک قرار  شه یهو ی خ ر  سا و گفتم نگران ن ا زنآ زدم ب الی
نمین امروز ب مدت یک سال برن ایتالیا حتی نزاشتن بریم فرودگاه ب ینیمشون 

 و این خیلی ناراحتم کرد....



 181 وونهیدل د

 
ستگاری ا شت دیگه نزدیگای خوا شون عین برق و باد گذ سی میر و بعدش عرو

شده بود کوچولونای من  شق المیرا  شون بود محمد عا سا اینا با بچ شتن الی برگ
 بزرگ شده بودن نمه چی خوب بود جز منو...کامران

 
شروع این دوری  شدیم و  این روزا منو کامران فک میگنم که خیلی از نمه دور 

یه که رفتمو محمدو دیدم از موقی بود که نفته یه بارو ام مربوط به نمون روز
دعوا داشببتیم تازگیا فسببقلیام حرف زدنو یاد گرفتنو یاد گرفتن شببروین اول گف 
ما قهر میگنن  با  یاد گرفتن اونا  با اونا قهر کردن نم  با مامان رادوین اول گف 

ن ...میگن یولی بیشتر با باباشون وقتی کامران ازشون میپرسه که چرا با من قهر
 اخه مامانو دعوا کردی 

 شروین :ممنی بیا دیه دیر میسه ناااااا
 _اومدم فسقر مامان 

سیدیم شارک ط ق معمول  اخه قرار بود منو کامران بچه نا رو ب ریم شارک وقتی ر
سره  سر شون رفتیم یه کم تاب و  ست بابا شون د ست منو گرف یگی شون د یگی

عدش رفتیم بسببتنی خوردی نا تو بغالمون بازی کردیم ب چه  گه کم کم ب م دی
 خوابشون برد .

چون شارک نزدیک خونمون بود شیاده اومده بودیم نمون طور که بچه نا رو بغر 
 کرده بودیم شروع به حرف زدن باناش کردم 

با نم خوب بودیم زندگیمون داشبببت خوب شیب  _چرا اینطوری شبببد ما که 
 میرف چرا باید اینطوری میشد ؟
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دونسبتم که درسبتب میگردم فک کردی این وضبعیتو دوس دارم کامران:اگه می
 ؟؟

ستی چرا انقد اذیتم میگنی؟ناان؟ - شدی چرا دیآ مهربون نی چرا انقد عوض 
 چرا خوشت میاد زجرمو م ینی؟؟

کامران:من کاری نگردم که زجر بگشببی بیمود خودتو اذیت میگنی منو دخیر 
 خود آزاری خودت نگن 

 کردم تو نموای نم باناش ربط داری  _نه من تورو دخیر زندگیم
 کامران:نه؟؟!!......

دیگه رسیدیم خونه بح و خاتمه دادم بچه نارو گذاشتم رو تمتشون رفتم مانتو 
شلوارمو عوض کردم یه تاب شلوارک شوشیدم رفتم اشپز خونه تا شام درس کنم 
شقب  صا رادوین عا صو صمیم گرفتم ماکارونی درس کنم چون دوقلو نا مم ت

 بودن ولی کامران زیاد دوس نداشت 
 کامران:شام چی داریم ؟

 _ماکارونی
 کامران:من گشنم نیس

 _باشه ولی با این کارت معده خودت اسیب می ینه نه کسه دیگه 
 میزو چیدم رفتم شسرای خوشگلمو بیدار کردم اومدن سر میز که غذا بمورن  

 _فسقالی مامان
 دوقلونا:بله 



 183 وونهیدل د

کنین که بابا بیاد شببام بموره واسببتون یه جایزه خوشببگر _اگه برین یه کاری 
 میمرم

 دوقلونا:چی میملی
 حاال دیآ-

شام  سه نر چهار نفرمون  ست وا ش سرمیز کامران ن شون اوردن  رفتن بزور بابا
شقاب خورد حاال  سه تا ب شقاب به زور خوردیم کامران  ریمتم منو بچه نا یه ب

 خوبه دوس نداش 
 نآ زد کامران:امروز صب ارشام ز

 _خب؟
 کامران:نفته دیگه ایرانن

 _اعه چه خوب 
 کامران:آره قراره یه جشنم بگیرن 

 _به چه مناس تی ؟
شت  شون و بازگ سه بچه  شدم ولی فک کنم وا کامران:من خودمم زیاد متوجه ن

 خودشون 
 _انان

 کامران:واسه مهموناشون کارت الگترونیگی فرستادن 
 _اوه

 _زحمت شد واقعا  کامران:مارو نم که زنآ زد گف
 من رفتم بموابم بیا دیآ：کامران
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 _بچهارو بموابونم میام 
 رفتم اتاق بچها چی می ینی کر اتاق شر اس اب بازی

 _شسرا وقت خوابه
 ممنی یی ذره بانامون بازی تون بعد بموابیم تولوخدا ：رادوین

 _باشه فقط یگما 
 باسه：شروین

ام بازیا رو جمی کردیم اون دوت نشستم یگم باناشون بازی کردم بعدشم اس اب
خوابیدن باالخره رفتم اتاق شریدم تو حموم یه دوش شنج دقیقه ای گرفتم یه تاپ 

 تا روی زانو شوشیدم دراز کشیدم 
 چ عجب تشریف  اوردین ：کامران

 _عه بیداری؟فک کردم خوابی
 اره منتظر بودم خانووم بیان ：کامران

یدونسببتم منتظری گفتی من رفتم بمو فک کردم خوابی وگرنه زودتر _نم ابم 
 میومدم 

یه چپ چپی نگام کرد منم برای خودم نزاشتم ب شهلوخوابیدم طوری که جلوم 
سمت کامران بود کامرانم به شهلو سمت من خوابید و بغلم کرد خیلی وقت بود 

 بغلم نگرده بود
که طعم این بغلو  بار بود  یا این اخرین  ما ا غر ا قد شببیرین بود این ب چ

 شیدم؟؟نمیدونم...میچ



 185 وونهیدل د

امروز قرار بود بچهارو ب رم براشببون جایزشببون بمرم یه شببگر شوشببوندمشببون 
 رفتیم خرید رسیدیم اس اب بازی فروشی 

 ممنی میموای واشمون ماشین بملی؟：رادوین
 _نه یه چیز بهتر

 چی میموای بملی؟：شروین
 بردمشون سمت عروسگا

 _میموام ب انتماب خودتون واستون عروسک بمرم 
 مآ ما دختریم ：رادوین

_چون دختر نیسببتین میموام واسببتون یه عروسببک بمرم شسببرام یه عروسببک 
 خوشگر داشته باشن 

شون خریدم رفتیم  س شگر انتماب کردن منم وا سک خو شون یه عرو نرکدوم
 خونه اینارو نشوندم باناشون حرف زدم 

ا نگا گ_ق ر اینگه باناشببون بازی کنین میموام یه چیزی بهتون بگم به عروسبب
شه این مال خودتونه  شون  خوب مراق ت کنین یادتون با شگال شس از کنین.خو
و خودتون انتمابب کردین شس ن اید ازش خسته شین یا یمواین عوضب کنین  
باید یاد بگیرین ازش مراق ت کنین و دوسببب داشببته باشببین....اینو قول بهم 

 میدین؟؟
 اورنههههه：رادوین و شروین

 ب*و*سیدن و رفتن اتاقشون تا بازی کنن....|بعدشم اومدن منو 
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 )کامران(
 

سن و  ساعت ده میر شون  ستق ال شام اینا بیان باید بریم فرودگاه ا امروز قرار آر
 االن ساعت نه ص حه کاال ی ساعت وقت داریم

 
 _یاسمین داری چیگار میگنی ننوز آماده نشدی

 
عت از صبب ش نمیتونم یاسببمین:وای کامران جدیدا خیلی غر میزنیا.... ابن سببا

بچهارو بیدار کنم که باید تو خواب ل اس بپوشونم بیا شروینو ب ر  تا من حاضر 
 شم رادوینو بیارم 

 
 _نفس بگیر بین حرفات عزیزم

 
 یاسمین:صدبار گفتم بهم نگو عزیزم از این کلمه بدم میاد

 
 _باشه زود حاضر شو بیا

 
ستم ق لب  ش شین ن صندشروینو بغر کردم رفتم تو ما لی شروینو خوابوندم 

ست بهب ی چپ چپی  ش سمینو اومد رادوین وخوابوند عقب اومد ن عقب یا
 نگاه کردم ب خاطر ل اسب



 187 وونهیدل د

 
 یاسمین:چیه

 
 _این چیه شوشیدی

 
 چیهیاسمین:مانتو مشگی و شلوار مشگی عی ب

 
 _بنظرت یگم تنآ و کوتاه نیس

 
 یاسمین:نه

 
 _ینی نمیری عوضب کنی

 
 وم اینگه دیر شد بریم دیگهیاسمین:اول اینگه ن د

 
ماشینو روشن کرد حرکت کردیم...ینی االن خوبه ل اس و تو تنب جر بدم کال 

آخه مانتوش ی وجب زیر  خوشببب میاد آدمو عصبب ی کنه این چیه شوشببیده
ب*ا*س*نه خیلی کوتانه شوووف...باالخره رسببیدیم بچه نا بیدار شببده بودن 

د داده بود أین بود ک ب بغر عادت ی عادت خوبی ک یاسمین ب دوقولونا یا
نداشتن  اک را وقتی خوابشون نیومد با احساس میگردیم  خسته شدن  بغلشون 
میگردیم رفتیم روی یگی از صندلیای نزدیک به خوراکی فروشی نشستیم چون 
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ک بچه نا وقتی بلند میشببن از خواب عادت دارن یچی بمورن  یاسببمینم ک 
ه کوچولونا یگم ریز نستن باید غذا بمورن ک شیر و قطی کرده چون دکتر گفت

 خداروشگر خوب غذا میمورن
 

 شروین:ممنی من گوشنمه
 

 رادوین:منم گوشنمه
 

سته  سته ش سوشر مارکت براتون ی ب شگالی مامان برین با باباتون  سمین:خو یا
 بمره

 
 رادوین:نمیشه چیپس بملیم

 
 شروین:یا شوفک

 
 باشین بعدا میمام واستونیاسمین:ن االن نمیشه اگه شسرای خوبی 

 
 دوقولونا:باسه

 
 یاسمین:کامران جان ایناروب ر واسشون ی بسته شسته بمره



 189 وونهیدل د

 
شنده کلی این دوتا رو ناز کرد ک دیگه  سته خریدم فرو شون ش س شون وا بردم
نیچی آنقدر این دوتا زبون دارن مث مامانشببون شببیرینن رفتیم شیب یاسببمین 

سقلی ست کند داد این ف سته نارو شو شونو اعالم کردن ش ا خوردن باالخره شرواز
 رفتیم جلو آرتان اینام اومده بودن

 
 )یاسمین(

 
 کامران:باالخره اومدین دلم واستون تنآ شده بود

 
 آرسام:ما نم خیلی دلتنآ بودیم

 
 _قدم نو رسیده م ارک چند مانشه

 
 الیسا:مرسیی دو مانشه خاله

 
 سارا:الیسا گفتی اسم دخترت چیه

 
 ا....یاسی دوقولونارو نیاوردی ب ینم الیسا:وانی

 
 _چرا ایناناش
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 برگشتم دیدم ن شیب منن ن شیب کامران _کامران بچه نا شیب تو آن

 
 کامران:مگه شیب تو نیستن

 
بهب چب غره رفتمو و شروع کردم ب دوییدن و صدازدن بچه نام ینی نممون 

 داشتیم این کارو میگردیم گریه امونمو بریده بود
 

 _رادوییییییییییین.....شرویییییییییییین
 

 کامران:رادویییییییییییین........شرووووووییییییینننننن
 

یهو دیدم دو عدد رادوین و شروین جلوی اس اب بازی فروشی وایسادن سریی 
 دوییدم سمتشون بغلشون کردم کامران یهو شروع ب داد زدن کرد 

 
تونو ول نگنیم ازمون جدا نشین من کامران:من صدبار نگفتم بهتون دست مامان

 صدبار نگفتم واس خودتون اینور اونور نرین
 

این طوری ک داد میزد بچه نا ب گریه افتاده بودن بغلشببون کردیم رفتیم شیب 
 بچه نا ننوز این دوتا داشتن تو بغلمون گریه میگردن
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 الیسا:دوقولونا ب ینین نینیه من خوشگله یا ن

 
سا نر شدن. با این حرفه الی شغول  شون گریه رو فراموش کردن و با وانیا م دوتا

برای نانار نمه اومدن خونه ما تا بعدازظهر آقایون برن خونه آرشبببام اینا رو 
سببروسببامون بدن بعد خوردن نانار برای اسببتراحت آقایونو فرسببتادیم  اتاق 
تاق خودشببونن یگم  نامونم ک ا کامران دوقلو تاق  ما رفتیم ا خانو ما  مهمون 

 د جشن نفته بعد حرف زدیم بعدشم خوابیدیمدرمور
 

امروز قراره بریم خرید ل اس برای روز جشببن اول رفتیم سببمت ل اس فروشببی 
شلوار لی شیرنن مردونه سفید و کت اسپرت  نای بچگونه با نظر من واسشون 
شگر و  شگی بعدش رفتیم واس کامران دقیقا نمون  شای م کرم خریدیم با کف

یدیم فقط ل نآ ل اس خر گاه میگردیم ر نده بود نمینطور ک ن  اس من مو
چشمم خورد ب ی دکلته کرم رنآ سنآ کاری شده  ک ماکسی و اندامی بود 

 و از زانو ب بعد کلوش بود درواقی مدل مانی بود عاشق این ل اس شده بودم
 

 _کامران جان بیا اینو ب ین چ قشنگه 
 

 _کامران :آره قشنگه ولی یگم باز نیست
 

 کردم چپ چپ نگانب
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 کامران:مگه دروغ گفتم

 
 _من دارم میرم شرو کنم میموای بیا میموای نیا

 
 رادوین:ب یی بیا دیه

 
 رفتیم داخر مغازه 

 
 _سالم خانوم میشه اون ل اس کرم ششت ویترین و سایز من بیارین

 
 فروشنده:آره عزیزممممم

 
ن درواقی داره کامرادختره ایگ یری داره با من حرف میزنه ب کامران نگاه میگنه 

 و میموره ایب 
 

 فروشنده:بیا عزیزم برو اونجا شرو کن
 

شدم کامران  شو ب ندم  مج ور  ستم زیپ شیدم ولی نمیتون سو شو رفتم داخر ل ا
 وصدا کنم
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 _کامران جان ی لحظه میای

 
 کامران:جا..جانم

 
 _میشه زیپ ل اسو واسم ب ندی نمیتونم

 
و نوازش گونه کشببید رو کمرم مورمورم اومد زیپ ل اس و ب نده ق لب دسببتشبب

 شد
 

 کامران:درش میاری یا جرش بدم
 

 _باشه...امممم ولی خودت خواستی
 

سفید بود کوتاه تا ی وجب  سو شس دادم رفتیم ی مغازه دیگه ی ل اس دیدم  ل ا
 زیر ب*ا*س*ن دکلته بود اندامی سنآ کاریم داشت

 
 _ب مشید آقا این ل اس و سایز من دارین

 
 فروشنده:واسه خانومی ب خوش اندامی شما نمه ل اسا سایزشه
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 _ممنون لطف داری
 

 فروشنده:بیا خانومی برو اتاق شرو اونجاس
 

ایب این چ عقه منم باید اونطوری الس بزنم  تا رو ممه کامران باشم اه.. ل اسو 
 شوشیدم کامران و صدا زدم 

 _چطوره خوبه؟
 

 اون آقا بپرسکامران :نه چرا از من میپرسی از 
 

 _میپرسما
 

 کامران:غلط میگنی درش بیار
 

_ب نر حال باید یگی از این دوتا رو بمری  ک من با اینیگی موافق ترم)دروغ 
 میگفتم مث سآ(

 
 کامران:دربیار ل اس و تا اون روی سگم باال نیومده

 
 ایول ل اس و درآوردم
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 فروشنده:چطور بود

 
 گرفتیم نمسرم خوشب نیومدکامران:ب مشید داداش وقتتونم 

 
شت ل اس  شت رفتیم نمون مغازه ق لی دختره وقتی دا سره ننآ کرد حقم دا ش

 وحساب میگرد کامرانم با نگانب میمورد
 

 فروشنده:باالخره خوانرتون شمارو راضی کرد بمرینا
 

 کامران:خوانرم؟
 

 آفروشنده:این کارت مغازمونه واستون ششتب شمارمو نوشتم اگه خواستید زن
 بزنیم

 
 کامران خندش گرفته بود منم سعی در کنترل اعصابم داشتم

 
 _عزیزم شما چند سالته

 
 فروشنده:بیست
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 _نههههههه دروغ نگو اصال بهت نمیاد
 

 فروشنده:ره میدونم نمه بهم میگن کمتر نشون میدم
 

 _اشت اه میگنن چون من فک کردم کمه کم سی داشته باشی ن کامران جان
 

 کردم از من بزرگتره کامران:من فک
 

دختره قرمز شبببده بود از مغازه اومدیم بیرون کلی خندیدیم بچه نا ک نیچی 
شام و بیرون خوردیم رفتیم خونه  ست نم خریدیم  نفهمیده بودن رفتیم کفب 

 بچه نارو خوابوندیم رفتم تو اتاق رو تمت دراز کشیدم
 

 کامران:خوابیدن
 

 _آره...شس فردا روز جشنه
 

 کامران:آره
 

 کاش می شد نریم دلم گوانیه خوبی نمیده
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 کامران:منم دلم شور میزنه 
 

 _شس نریم
 

 کامران:نمیشه بچه نا ناراحت میشن نگران ن اش نمه چی درست میشه
 

 بغلم کرد و گردنمو ب*و*سید و خوابیدیم...
 

شتن بازی  شتم خونه بچه نا ننوز دا شگاه برگ شنه منم تازه از دان امروز روز ج
 میگردنوای خدا ظهر حمومشون کرده بودما

 
 _کامراااااااااااان مگه نگفتم مواظب باش نیچ فعالیتی نداشته باشن

 
شدم داد زدم چون  ص ی  دیدم جوابی نمیده رفتم اتاق دیدم آقا گرفته خوابیده ع

 خودشم ننوز نرفته بود حموم
 

 _کامرااااااااااااااان
 

 یهو شرید
 

 یکامران:آخه چرا جی  میزن
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 _برو حموم بچه نارو ب ر سریی

 
دید عصبب ی ام سببریی رفت حموم بچه نارو برد در عرض شنج دقیقه فرسببتاد 

 بیرون ل اساشونو شوشوندم موناشونو با سشوار خشک کردم 
 

_دوقلونا ب ینین چ خوشگر شدیین شس نمینجا بشینین کارتون نگاه کنید وول 
 نمورید بعد زشت میشیم باناتون قهر میگنم

 
شتم نگاه کنن منم رفتم تو اتاق کیف کرم تغری ا بزرگرمو  شون کارتون گذا س وا
برداشببتم وچند دسببت ل اس گذاشببتم تو کیف برای رادوین و شببروین بعدش 
رفتیم ل اسامو شوشیدم و ب زور زیپشو بستم آرایشمو تجدید کردم بچه نا گفته 

ره کامران دا بودن عروسببگاشببونو بیارم شس اونارو گذاشببتم تو کیف یهو دیدم
 صدام میگنه در حمومم بازه

 
 کامران:یاااااسمیییییییین

 
 _داد نزن اینجام بله

 
 در حموم و باز کرد منو ب ینه یهو دیدم لمته ی جی  بنفب کشیدم
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 _برو تو حموممممممممم بی تربیت

 
رفتم واسببب حوله آوردم دیدم داره میمنده حولرو ازم میگیره شسببره بیشببعور 

 ایسادهلمت جلو من و
 

نر چهارنفر آماده برای رفتن شدیم منم مانتو مشگیمو شوشیدم شالمو گذاشتم 
رفتیم تو ماشببین نشببسببتیم حرکت کردیم تاالری ک جشببن الیسببا بود حدودا 
ساعت نه رسیدیم اونجا انگار نمچنین دیر نگرده بودیم چون انگار تازه جشن 

اختم خیلیاشببونم شببروع شببده بود خیلی از اونایی ک اومده بودن و نمیشببن
میشناختم رفتیم روی میزی ک آرشام نشونمون داد نشستیم شیب خودشون بود 

 سارا اینا و کیانا اینام شیب ما بودن
 

 سارا:یاسی اونجارو نگاه ب ین کی اومده
 

 _اینارو کی دعوت کرده آخه ....الیسا تو دعتشون کردی؟
 

 الیسا:سپیده و عرشیا رو میگی؟
 

 فته یقین دارمامروز ی اتفاقی میو
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 _کامران
 

 کامران:جانم
 

 _اونارو می ینی نم دانشگانیم نستن
 

 کامران:خب؟
 

 _از االن بدون اگه اتفاقی افتاد تقصیر من نیست
 

نای این  بدی  یدیم یگی از  گذره کلی ر*ق*صبب عت می حدودا دو سبببا االن 
مهمونی اینه ک تو نوشببیدنیاش مشببروبم نس ولی خب شببربتم نس ک من 

شام بموریم یهو دیدم کامران شربت  شام رفتیم  صدامون کردن برای  میموردم 
 داره میاد با یک عدد شریا

 
 شریا:سالم خوبی

 
 _سالم مرسی اینجا چیگار میگنی

 
 شریا:کامران گفت بیام
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 _آنان ک اینطور کی اومدی

 
 شریا:یه نفته ای نست....کامران بهت نگفت؟

 
 _گفت من یادم ن ود

 
ا مشببغول بود خودشببو ب اون راه زد باشببه دیگه باالخره تالفی بچه نکامران با

میگنم بعد شام دوباره آننآ گذاشتیم و ر*ق*صیدیم من رفتم سمت نوشیدنیا 
 ی آب آل الو ریمتم اومدم برگردم عرشیا جلومو گرفت

 
 _برو کنار میمام رد شم 

 
 عرشیا:کجا خوشگله حاال با نم کار داریم

 
 دننب معلوم بود ک مست کردهاز طرز حرف زدنب و بوی 

 
 _برو کنار میگم

 
 عرشیا:حاال ی لب خوشگر بده ب ینممم
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اومد جلوتر من آب آل الو رو ریمتم رو ل اسببب نمون موقی کامران اومد منو 
 کشید برد ی جای خلوت

 
ستی  شه میموا ست انقدر باز با شتی ل ا سرار دا سه چی ا کامران:نه شس بگو وا

بی بهت دسببت داد وقتی آنقدر بهت نزدیک شببد خودنمایی کنی آره حس خو
 آره
 

 _داری اشت اه میگنی وایسا توضیش بدم....آخممخ
 

نزاشببت حرفمو بزنم یه سببیلی محگم بهم زد و من برای اولین بار نیچ کاری 
 نگردم اول خواستم یه چیزی بگم ک نزاشت

 
 کامران:خفه شو

 
 گاه کردمسگوت مارو گریه بچه نا شگوند و با تاسف کامران و ن

 
نه رو ب ینن  نا این صببح چه  عث شبببدی ب با مت ک  _نیچوقت نمی یمشبب

 نیچوقت...
 

 رفتم بچه نارو بغر کنم تا آروم شن ولی آروم نمیشدم
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_عشببقای مامان برین خاله سببارا و عمه کیانا رو صببدا کنین بگین کیف مامانو 

 بیارن
 

ون دن منم واسشدو دقیقه گذشت کیانا و سارا با کیفم اومدن منو دیدن ننآ کر
شمش  ست کردم نیچی م شتم خودمو در شده لوازم آرایب و بردا گفتم چی 

 ن ود 
 

 _کیانا دارین میرین منو بچه نا نم باناتون میایم خونه مامان
 

 کیانا:بهتر بیاین ما نم تنها نمیشیم
 

چون شدر و مادر کامران دوباره برگشببتن خارج  و کیانا نم بارداره خونه مامان 
ساکت اینا  ستیم بچه نا نم  ش سر جامون ن ستن رفتیم  ستن ک اک را اونام نی ن

صحنه ای ک دیده بودن تو لک بودن  شدن ولی دیگه بازی نمیگردن ب خاطر 
با شریا یه کاری ممنوعه ب ظانر  میدیدم ک کامران نی مشببروب میموره و 
انجام میده ولی شریا عوض شببده بود نمب نگران به من نگاه میگرد حدود ی 

 ساعت من داشتم ب کارای کامران نگاه میگردم
 امیرعلی:آجی بیا داریم میریم
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از نمه خدافظی کردیم لحظه آخر ب کامران ک داشبببت نگام میگرد شوزخند 
 زدم و رفتم رسیدیم خونه مامان

 
 رادوین:میمواین خونه مامان جون)مامان من(بمونیم؟

 
 _آره عزیز مامان

 
 شروین:آخ جوووووووون

 
تاق خودم بچه نا نم ک خوابشببون میومد سببباعت دو شبببب بود  رفتم تو ا

شتم  ست ل اس اینجا دا شون خودمم چند د شونو عوض کردم خوابوندم سا ل ا
 شس ل اسامو عوض کردم شیششون خوابیدم 

 دارم واست کامران خان.
 

االن حدودا ی نفته میشببه ک ما خونه مامان اینجاییم کامران بیشببعورم اصببال 
سفر نیومد ب ینه زند سه روز مامان اینا از  سن االن  ه ایم مرده ایم بچه نام ریلگ

 برگشتن دوقلونا با سارینا مشغولن
 

 _عمه بچه نام چطورن
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 کیانا:خوبه....عمه دختر من چطوره
 

 _خوب نیست.... اصال خوب نیست
 

 کیانا:از چی بیشتر ناراحتی
 

بدون  نیسبببت و منو_از اینگه بهب گفته بودم اگه اتفاقی میوفته تقصببیر من 
سوزم ک  شو بدم از این می سیلی ستم جواب  سیلی زد ولی من نتون گ*ن*ا*ه 
ست میده نمون  ست منو از د سیلی بزنه چون میدون ست ب من  شدرم نمیتون
صال  سنا نر وقت میاد ایران شیب بابا نمیاد یا ا ست داد ی سنارو از د طور ک ی

سیمم نیومد نیومد وا سه عرو شم نمیاد من باید برم وا سه بابام ال ته حال بچه نا
 خوب ن ود کامران این حق و نداشت ک جلو بچه نا این کارو بگنه

 
 کیانا:متاسفم

 
 _چرا

 
 کیانا:چون داداشم اونی ن ود ک باید...معذرت می خوام

 
 

 بغلب کردم تو بغلب گریه کردم اونم گریه کرد حالی خیلی بد بود خیلی بد 



wWw.Roman4u.iR  206 

 

 
 م خوشگلمو کی در آوردهامیرعلی:اشک خوانر گلم و خانو

 
 منو کیانا خندیدیم

 _امیر
 

 امیرعلی:جانم
 

 _داره بارون می باره
 

 امیرعلی:آره چطور
 

 _حواستون یگم ب بچه نا نس من برم بیام
 

 امیرعلی:آره بابا مگه میشه اونا شیب داییشون باشن و حال نگنن؟
 

 کیانا:شررو
 

وشببم گخیابون ننسببفری توتوخندیدیم بانم رفتم ل اسببمو عوض کردم رفتم 
 آننآ دل دیوونه از مازیار فالحی رو گذاشتم



 207 وونهیدل د

 
 

 دل دیونم از تو تنها نشونم از تو
 

 یه عگس یادگاری که خودتم نداری
 

 شده رفیق ش هام وقتی که خیلی تنهلم
 

 میگیرمب روبه رو بازم میشی آرزو
 

 وقتی یورو ندارم وقتی که بیقرارم
 

 ای کنارمچشامو باز می ندم بازم می
 

 دل دیونم از تو تنها نشونم از تو
 

 یه عگس یادگاری که خودتم نداری
 

 شده رفیق ش هام وقتی که خیلی تنهلم
 

 میگیرمب روبه رو بازم میشی آرزو
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 …ال ال ال الی

 
♫♫♫ 

 
 داره بارون می اره اما چه فایده داره

 
 وقتی تورو ندارم که بشینی کنارم

 
 نام میمندمچشامو باز می ندم به گریه 

 
 تورو صدا میزنم شاید بیای دیدنم 

 
 یه عگس یادگاری شده رفیق ش هام

 
 میگیرمب روبه روم وقتی که خیلی تنهام

 
 چشامو باز می ندم به گریه نام میمندم

 
 رفیق خستگی نام باز به تو دل می ندم
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صال  شد فقط میدونم ا شت از اول شلی می نمیدونم برای چندمین بار بود ک دا
شروع  شنیدم فقط زمانی ب خودم میومدم ک آننآ دوباره از اول  شعر و نمی
گه چرا اون  کامران تو فگر این میشبببد چون نمب تو فگر بودم تو فگر خودم 
نه نزدم تو  یدو فاع نگردم چرا منم  ندادم  چرا از خودم د جام  کاری ان ظه  لح

 گوشب
 

 محمد:ب چی اینقد عمیق فک میگنی؟
 

 م_از کجا فهمیدی اینجا
 

محمد:اون سال نایی ک خودمو ازت شنهان میگردم شاید تو منو نمیدیدی ولی 
من نمیشه مواظ ت بودم نمیشه میدیدم غمگینی یا مشگلی واست شیب میاد 

 یا وقتی بارون میاد میای نمیشه اینجا
 

 _چ جالب
 

 محمد:نگفتی ب ی فک میگنی
 

 _ ب زندگیم 
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 کامران االن باید بیادمحمد:چیشده ک تو ی نفتست اینجایی و 

 
 _چی

 
 محمد:میمواست بچه نارو ب ره اما منو امیر نزاشتیم...جریان چیه

 
_ی ابله اومد خودشببو بهم چسبب وند و خواسببت صببحنه سببازی کنه ک کرد 

 کامرانم قضاوت کرد بهم سیلی زد بچه نام دیدن و منم نتونستم جوابشو بدم
 

 محمد:متاسفم
 

 _بابت؟
 

 محمد:سیلی ک بهت زد
 

 _عی ی نداره درضمن درمورد سیلی چیزی ب امیر نگو نگفتم بهب
 

 محمد:قول نمیدم
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رفتیم خونه دیگه کامال خیس بودم ولی ارزش داشببت چون بارونای شببهریور 
 خیلی لذت بمب

 
 کامران:کدوم گوری بودی

 
 _امیر أین اینجا چیگار میگنه

 
 _اومده شمارو ب ره

 
 _بدون عذرخوانی

 
ک بموام عذرخوانی کنم حقت بود واسببت تجربه میشببه کامران:کاری نگردم 

 تگرار نگنی
 

 محمد:آنان ینی سیلی زدن عذرخوانی نیاز نداره؟
 

 امیر یهو از کوره در رفت چس ید یقه کامران و 
 

 تو غلط کردی رو خوانرم دست بلند کردی ک افتامیر:اشغال عوضی
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عی میگرد نمون طور ک فوش میداد ب صببورت کامران مشببت میزد اونم سبب
 جدا شه امیر روش نشسته بود یهو کیانا اومد شایین بچه نا نم باناش بودن

 
 _امیر بسه کشتیششب

 
 _امیر بسه

 
شتم کامران باند  ستمو از رو چب بچه نا بردا شد منم د امیر از رو کامران بلند 

 شد
 و ب من خیره شد اومد خم شد سمتم در گوشم گفت

 
یرم ولی اینو بدون تو مال منی شس از خودت کامران:خانوم خانوما من االن م

مث بچه آدم برنگردی برت میگردونم آره خوشببگر من بهت ی فرصببت دیگه 
مدی ک حرفامو بهت  لت اگه او یام دن ا گه فگراتو بگن م ته دی تا دو نف یدم  م

 میزنم میریم خونه ولی اگه نیومدی بد میارمت 
 

صورتمو آورد باال بهب صورتب  بعد این حرفب چونمو گرفت  نگاه کردم کر 
خونی بود یهو اومد جلو ل اشببو گذاشببت رو ل م یهو ی چشببمک زد و رفت 
دسببتمو کشببیدم رو ل م خونی بود ل اش خونی بود ولی منو ب*و*سببید تا دو 

 نفته دیگه ینی چی میشه  چی میماد بگه چی در انتظارمه خدایا کمگم کن
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اون منو  لفنم زنآ زد شریا بودتو اتاقم نشسته بودم و داشتم کتاب میموندم که ت

 چیگار داره؟
 بله-

 شریا:باید ب ینمت
 بیا به شارکی که ادرسشو میدم بهت-

رفتم کیانا رو صببدا زدم که اونم بیاد بچه نا رو ل اس شوشببوندم رفتم به سببمت 
شارک بچه نا با کیانا رفتن بازی منم رو می از نیمگتانشستم...بعد از چند دقیقه 

 م نشستشریا اومد و شیش
 میشنوم-

 شریا:متاسفم
 بابت؟-

 شریا:تمام کارایی که کردم تمام اذیتایی که کردم
-... 

 شریا:اون دوستت داره
 بنظر نمیاد-

شت نیچ وقت بعد از رفتن تو تولد من نمیموند دن الت یا  ستت ندا شریا:اگه دو
سره و تا حد مرگ نمیزدش  سا نمیوفتاد به جون اون ش شن الی بعد ازرفتنت تو ج

 که یه نفته بازداشتگا بموابه
 چی....؟بازداشتگاه؟-

 شریا:اره نذاشت بهت بگم 
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-... 
 شریا:اون تو رو خیلی دوست داره باور کن

 حسین بهم زنآ زده بود از تو خ ر میمواست-
 شریا:...

 این شمارشه بهب زنآ بزن ننوزم دوست داره ننوزم میموادت-
 شریا:مرسی

مانم رفتیم خونه سببارابرام زنآ زد که برم خونب نمو بغر کردیم...شریا رفت 
گویا  الیسببا اینام نسببتن چون میمواد یه چیزیی بگه بچه نا رو ل اس شوشببندم 
خودمم یه ل اس خوشببگلو سبباده شوشببیدم رفتم ظانرا اخرین بودم چون نمه 
بودن حتی کامران مانتومو سارا ازم گرفت رفتم با بچه نا رو م ر دو نفره نشستم 

 اومد کنارم نشست بچه نا یگم رفتن بغر باباشون باناش بازی کردن  کامران
 سارا:بچه نا ارتان میمواد یه چیزیی بگه

 ارتان:ما داریم مامان بابا میشیم
 وای م ارکهههههه انشالله خوش قدم باشه-

شام بموریم  ستیم که  ش سی کردیم بانم رفتیم میز رو چیدیم نمه ن رو ب*و*
بود رادوین روی شای من بود شروینم رو شای کامران نم کامران کنار من نشسته 

خودمون میموردیم نم به بچه نا میدادیم بعد شام نمه رفتیم خونه کامران من 
رسوندن چون ماشین نیاورده بودم وقتی رسیدیم خونه بچه نا نمیمواستن بیان 

 شایین
 رادوین:بمونیم شیب بابا دیآ
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 شروین:اره دیآ مامانی
 برن شیب بابایی؟ میمواین امشب-

 کامران:نمیشه مامانشونم بیاد؟
 چرا بهم نگفتی بازداشگاه بودی؟-

 کامران:چرا باید الگی نگرانت میگردم؟
 چون من زنتم-

کامران:معذرت میموام بابت سببیلی که بهت زدم ب مشببید... عرشببیا بهم 
 گفت...متاسفم...برگرد یاسمین...دلم واست تنآ شده دلم واسه نر سه تاتون

 ن اید واسه این حرفا یه نفته ص ر میگردی؟-
 کامران:دیگه نمیتونستم

 خم شدم و لپشو ب*و*سیدم در ماشین و باز کردم
 کامران:کجا!؟

 من دیگه واقعا نمیتونم کامران-
 اینو که گفتم یه چجوری نگام کرد ک تقری ا ذوب شدم...خندیدم

میرم  تنآ شده...شسدیگه نمیتونم ص ر کنم دلم برای خونه و شریک زندگیم -
 وسایالمو بیارم

شتم و خدافظی کردم و رفتم خونه...دوباره بعد از  سایالمو بردا خندید...رفتم و
مدتها بچه نا راحت تو تمتشببون خوابیدن...اون شببب یگی از بهترین شبب ای 
 عمرم بود و با نجوانا و ب*و*سه نای عاشقانه ی نمسرم قشنگترم شده بود...

 
 )یاسمین(
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 د...سال بع1۴
قوقولی قوقو صبب ش شببده بعوبعوبی ب عیه بیدار شببده)خمممخ بازم این( با 
ص ش بود باید  شونیم  شی ساعت  شدم  شدار م ایلم از خواب بیدار  صدای ن
صبب حونه اماده کنم واسببه بچه نا و نمسببر عزیزم بعدشببم بچه نا رو برسببونم 

سه ال ته من فقد تو نفته یه روز بچه نا رو می ردم و میاوردم س مدر رام چون اقا ش
سرانه منتظر بمونم  سه ش شون نمیاد زیاد جلوی مدر ش شون غیرتین خو مث بابا
شونم  سن شون خیلی مرض دارن ال ته بماطر  سیا ولی حقم دارن چون نمگال
نسبت چون از سبن شونزده سبالگی دخترش غیرقابر تفگر کاراشبون حاال چه 

ک ته نمیشبببه دخترمو می رم و روزای غیر اریم میرم برسبببه ب شسببرا...ال 
یه دختر خوشببگر دارم...دخترم کمند ده  دن الب...من اال دوتا شسببر گر و 
شه...وقتی کمند و باردار بودم خونمونو عوض کردیم به چهار خوابه بزرگ  سال
و شیک که ط قه سوم یه اشارتمان شیک بود رو خریدیم این اشارتمان ده ط قست 

ساکنیم چهار خ ست و ما االن توش  سه و خیلیم زی ا وابه بهتر چون یه اتاق وا
باید بچه نا رو صبببدا  مهمان نم داریم...دیآ سببباعت نفت شبببده بود و 

 میگردیم...رفتم سر دوقلو نامو ب*و*سیدم که بیدارشن
 اقا رادوین اقا شروین نمیمواین شاشین شسرا؟!-

 رادوین و شروین: بیداریم
 زود بیاین ص حانه حاظره-

 راغ کمند ط ق عادتم بیدار کردنب ب*و*سیدمببعد از بیدار کردن اینا رفتم س
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 گر دختر نمیموای بلند شی مامان؟-
 کمند:اال شا میشم مامانی یه دو دقیقه دیگه

 بدو ص حونه حاظره-
 و سپس رفتم سراغ کامران خان

 کامران جان نمیموای بیدار شی؟-
 کامران:اول ب*و*سم کن بعد

 شرو خان بچه نا بیدارنا-
 ره!کامران:چه ربطی دا

دسببتمو گرفت و کشببید من افتادم  رو تمت کامرانم افتاد به جون ل ام بدبمتم 
انقدر خشببن اینگار میگرد احسبباس میگرد ل ام داره کنده میشببه...یهو صببدای 

 خنده اومد کامران از روم بلند شد
 رادوین:مامانمو تموم کردی شدرجان

 کامران:مال خودمه به تو چه
 چیگار داریشروین:خمخ اخه ب ین ل شو 

 کامران:دلم میمواد
 رادوین:بیچاره مامان

بعدش سببریی دویدنو رفتن اشببپزخونه ما نم خندیدیم...یاد شارسببال افتادم با 
ل اس خواب توری شبببب اومده بودم اب بمورم این دوتا نم داشببشببتن اب 
میموردن منو که دیدن ابشونو ریمتن روم منم از نر خیلی ریلگس اب خوردم 

ننآ...بعد از رسببوندن بچه نا رفتم خونه یگم به کارام رسببیدم و رفتم اونا 
امروز کالس داشببتم در واقی من اسببتاد دانشببگانی بودم ک خودم توش دکترا 
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شگاه  شده تو راه رسیدن به دان سوار فراریه نقره ییم  گرفته بودم...ل اس شوشیدم 
 .س دارم..به کامران شیام دادم که خودش بره دن ال بچه نا چون من تا عصر کال

 
رسیدم به دانشگاه ساعت تازه ده و ربی بود من من کالسم دنونیم شروع میشد 
رفتم یگم تو دفتر نشببسببتم با اسببتادای دیگه گپ زدیم تا دنونیم بعدش رفتم 
عت دنونیم وقت  تا سبببا حان میگرفتم  ید ازشببون امت با خر کالس امروز  دا

شته بودم  شتن...امروز کال دوتا کالس ج رانی گذا سه ترم چهاریا کدا ه یگی وا
اینان یگیم ترم اولیا که کالس بعدین بچه نای باحالین...سبباعت دوازدنونیم 
شدرفتم داخر  ساعت یک  شد رفتم دفتر چای خوردم باکیک که منو نگهداره 
کالس...شروع به درس دادن کردم که حدودا ساعت یگو ربی بود موبایلم زنآ 

 خورداز مدرسه 
 سالم-

 رادوینم چرا نمیای دن المونرادوین:مامان 
 مگه باباتون نیومد؟-

 رادوین:نه بیا دیگه...نگنه مارو شیچونیدینو انم انم
 درد خجالت بگب برو به مدرسه کمند زنآ بزن بگو تا ده دقیقه دیآ میام-

 رادوین:باشه فعال
 مینا:استاد امروز بچه ناتونو میارین اینجا؟

 اره مج ورم-
 میالد:ایول خوبه
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 ست دقیقه دیگه میام اگه کالسو بهم بریزین  دو نمره کسر میگنمتا بی-
رفتم بچه نارو اوردم چون م ایالی بچه نا صبب حا  نمیشبببه تو داشببپورت 
ماشینمه بهشون دادم رفتیم تو کالس یه جا نشستن ط ق معمول کمند وستشون 

 نشست 
 تینا:استاد اصال بهتون نمیموره بچه ناتون  انقدر بزرگ باشن

 مرسی-
شه نم اینگه بچه ناتون زیاد  سنت میموره زیاد با شما نم  سان:به نظر من  اح

 کوچیک نستن
 شروین از جاش یهو بلند شد

 شروین:اوی با مامانم درست حرف بزنا
 ولب کن شروین-

 رادوین:اینا نمه اینطورین؟
 نه فقط ایشون اینطوریه  اقای قناد نستن دیگه-

 کمند:چه جالب
ت اونا خندیدن جاشببون عوض کردن رفت ششببت بعدش در گوشببه شسببرا گف

احسان نشست و منم شروع به درس دادن کردم یه ربی مونده بود به اخر کالس 
صدای جیغاومد اونم  ستراحت یهو  شونگفتم این یه ربی رو ا سات دو به ینی 

 کی احسان
 احسان:سووووووووووووسک

 کالسو بهم ریمت رفتم جلو میدونستم کاره بچه نای خودمه 
 شالستیگیه-
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 میالد:خاک برسرت احسان
 احسان:کی اینگارو کرد؟

 رادوین:من
 شروین:من

 کمند:من
 احسان:خیلی شرویین

کمند:ب ین خواانرت نم کالسببیه منه بچه نارو خیلی اذیت میگنه م ر تو شس 
 خوشحال باش اتیشت نزدیم

 احسان:جرتشو نداری...میترکونیمت
 رادوین:کیا؟

 احسان:با بچه نا 
 را رو نشون دادبعد شس

 میالد:ما رو قاطی نگنا
 امیر:ماشاش بوفته میرم بااونا کمک میگنم

 بچه نا خسته ن اشید کالس تمومه-
 مهرناز:استاد بچه ناتون خیلی باحالنا

 مرسی -
تاب  مدومن درحال ک گه میو عت دی یه سبببا کامران  هارخوردیم   رفتیم خونه ن

 خوندن خوابم برد
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سارینا بیاد شد که نیومده بود بچه نا  امروز قرار بود  خونمون یه دو نفته ای می
عاشق خالشونن ال ته خاله صداش نمیگنن چونه فاصله سنیشون کمه االن ترم 
اول دانشگانه ..میشه گفت نیجده سالونیم داره...صدای زنآ ایفون اومد باز 

 کردم سارینا بود بعد شنج دقیقه رسید باال
 _سالم خوانرگلم

 چقد دلم واست تنآ شده بود سارینا:سالم ..وای
 نمو بغر کردیم

 سارینا:بچه نا نیستن؟
 _یک ساعت دیگه تعطیر میشن االن میرم دن الشون 

 سارینا:درسشون چیه ؟
 _ورزش

مانتوی دامن کلوشببمو شوشببیدم یه وجب باالی زانو بود با کفشببای شاشببنه شنج 
 سانت اول رفتم مدرسه شسرا رفتم دفتر

 _سالم
 مدیر:سالم

 _میتونم امروز شسرامو زودتر ب رم
 مدیر:اسمشون

 _رادوین و شروین شیروز
 مدیر:بله بله حتما
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چندبار با بلندگو صببداشببون کرد ولی نیومدن شس من رفتم تو حیاط یه گوشببه 
سر نزدیگم بود  شتن فوت ال بازی میگردن یه ش شون کردم دا سام با اخم نگان وای

 صداش کردم
 _اقا شسر
 شسر:بله

 ری راودین و شروین رو صدا کنی؟_میتونی ب
 شسر:بله

 رادوین:اااا مامان تو اینجا چیگار میگنی؟
 شروین:چیزی شده؟

 _...اوووف رین وسایلتونو بردارین بریم خونه میفهمین
 یگی از نمگالسی نا:اوووفااا ...چه مامانی

 رادوین:اوی درمورد مامانم درست حرف بزنا
 بعدش رفت یقه شسره رو گرفت

 ر این که باید زنآ بزنم سارینا بره خونه مامان جون_وای م 
 شروین:سارینا اومده؟

 _اره االن میگم بره
 رادوین:ایول بریم

شین امروز قرار بوط کمند  سمت ما بعدش از بچه نا خدافظی کردنو منو بردن 
جلو بشینه شس اون دوتا ششت نشستن کمندم کلی ذوق کرد ...بالخره رسیدیم 

 خونه
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 کجایی؟رادوین:ساری 
 شروین:ساریناااااا

 کمند:خالهههههههه
 سارینا:سالم عشقای من

نمو بغر کردن رفتن تو اتاق شسببرا منم رفتم تا میز نانارو بچینم االناسببت که 
 کامرانم بیاد...زنآ در به صدا درو اومد کامران بود درو باز کردم..کتشو گرفتم

 _سالم اقای من
 کامران:سالم زندگیم خوبی خانومم

 _عالی
 کامران:سارینا اومده؟

 _اونوم
 کامران:میگم بیا فامیلیشو عوض کنیم

 _خممخ چرا دیوونه
 کامران:این بیشتر ما بزرگ شده 

_فگر بدیم نیسببتا برو ل اسببباتو عوض کن دسببتوصببورتتو بشببور بیا نانار 
 حاظره...بچه ناااااا بیاین نانار حاظره

 بچه نا اومدن کامرانم اومد
 ان خانسارینا:سالم کامر

 کامران:به به سارینا خونوم چه عجب
 سارینا:من که نمیشه مزاحمم
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_اه بابا حال ما چهارنفرو بهم زدینا اثال بهتون اینطوری حرف زدن نمیادا بسببه 
 بسه

 رادوین:قربون دننت مامان
 حدودا یه نفته گذشت و وقت رفتن سارینا شد

 سارینا:اجی ق ر رفتنم شروین میمواد یه چیزی بهت بگه
 رفتیم منو سارینا و شسرا رو م ر نشستیم

 _میشنوم
 شروین:امممم...خی چجوری بگم...من دوست دختر گرفتم

 _خب به سالمتی
 رادوین:ینی عی ی نداره؟!

 _نه فقط باید بهم یه قوالیی بدی
 شروین:چه قولی؟

_اول اینگه عاشببقب نشببی و عاشببقب نگنی و دوم اینگه خونه خالی ن ریب 
 باشه؟

 هشروین:باش
*** 

 امروز قرار بود الیسا با وانسا بیان خونمون ال ته تا یه ربی دیگه میرسیدین
 _بچه نا با وانیا رفتار خوبی داشته باشینا

 شروین:وای مامان اخه خیلی لوسه
 رادوین:از کمندم لوس تره
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 کمند:ااا داداشی من کجا لوسم...اصال قهرم
نمیگردی باشببه ب مشببید اشببتی رادوین:عشببق داداش اگه لوس ن ودی که قهر 

 دیگه
 صدای زنآ ایفون اومد باز کردم شنج دقیقه بعد رسیدم

 وانیا:سالم خاله
 ._سالم عزیزم..به به الیسا خانوم 

 الیسا:دیگه میدونی که دائم تو سفریم به خاطر کار کامران
 _اخی عزیزم

 الیسا:خوبین دوقلونا...شمانا حتما یگیتون داماد من میشه
 به دور خاله ما دوتا که نمیموایم ازدواج کنیم مگه نه شروینرادوین:بال

 شروین:اره اره
 الیسا:شس دختر من چی؟؟؟..

 شروین یه نگاه به وانیا انداخت و چیزی نگفت نمه بانم رفتن اتاق کمند 
 _چه خ ر چرا مانی)شسرش(رو نیاوردی؟

 الیسا:شیب باباشه 
   حرفمون قطی شدیه نیم ساعتی بانم حرف زدیم که با صدای جی

 وانیا:مامااااااااااااااااااان...ب ین مونامووووووووووو
 شروین :اوخی نازی

 الیسا:چی شده؟
 وانیا:بریییییییم

 و وانیا الیسارا رو مج ور کرد که برن...بعد رفتنشون کسانا زنآ زد
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 _چطوری خانوم
ام میان ا اینکیانا:وای دلمون واستون تنآ شده نفته بعد بیاین خونه مامان المیر

 نمو ب ینیم
 _باشه عزیزم حتما بچه نارو بب*و*س خدافظ

 کیانا:توام نمینطور خدافظ
 _بچه نا نفته دیه خونه مامانجونیم شام با دایی ایناا

 بچه نا:نوراااااااااااااا
 

شام اونجا دعوت بودیم ولی ما یگم زودتر  امروز قرار بود بریم خونه مامان اینا 
 نا خونه مامانو خیلی دوست دارنمیرفتیم چون بچه 

 _بچه نا حاظرین؟دیره نا
 رادوین:منو شروین که حاظریم  این دخترتو بگو دیگه

 کمند:مامان من حاظرم....باشه دیگه رادوین خان
ست  ستیم کمند خوا ش شین ن شم غره زد رفتیم تو نا شون چ شم برای نردو بعد

ت را بشینه منم حرکجلو بشینه که رادوین نذاشت و کمند مج ور شد وسط شس
کردم سببمت خونه مامان ...شسببرا نرچقدر سببعی کردن نتونسببتن بمندوننب 
جدیدا خیلی زود قهر میگنه یا نمب تو خودشببه امروز باید سببر از کارش در 

 بیارم...بالخره رسیدیم خونه مامان
 کمند:سالم مامان جون خیلی دلم واستون تنآ شده بود 

 خونست؟ شروین:سالم مامان جون..باباجون
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 مامان:نه عزیزم شب میاد
 رادوین:ما اولین نفریم؟؟

 مامان:نه رادوین جان محمد زودتر بچه نارو اورد
 رادوین:ایول

 _خوبی مامان
 مامان:قربونت  عزیزم

 _سارینا نیس؟
 مامان:االناست که برسه

 رفتم داخر خونه
 _به به چشمم به جمالتون روشن شد

 تنآ شده بود  محدثه:وای عمه جون خیلی دلم واست
 _نیای یه وقت شیشما

 محدثه:مامان باید بیاره دیگه
 _بیارشون دیگه 

 المیرا:چشم
 _امین کوش شس
 امین:ششتتم عمه

 _خوبی اقا
 امین:قربونت عمه من برم شیب بچه نا

 _برو عمه 
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شم در  شتم با المیرا حرف میزدم یهو رادوین اومد شی ساعت بود که دا سه نیم 
 تو بغر شروین گریه میگنه گوشم گفت کمند داره

 رفتم اتاق امینومحدثه رفتن بیرون رفتم بغلب کردم
 _چی شده خوشگلم

 کمند:شنانا که نیچوقت منو تنها نمیزارین؟؟؟
 _معلومه که نه

 کمند:مامان بابای دوستم طالق گرفتن االنم شیب مامان بزرگشه
 _نه عزیزم من اینگارو نمیگنم

سرشونو انداختن گ سرامم  شونو بغر کردم ...یهو دیدم ش سه  شم نر  فتم بیان شی
 قل م درد گرفت چرا باید بچه نام نگران چنین چیزی بشن...

 _اااا خجالت بگشین اشگاتونو شاک کنین 
 یگم خندیدن

رفتم اشپزخونه یه مسگن خوردم ولی درد قل م خوب نشد ولی نرجور بود اون 
شت و من نر روز بدتر و  شدم ولی خب به ش و گذروندم....یک ماه گذ بدتر 

 روی خودم نمیاوردم
 شروین:مامان میتونم بانات حرف بزنم؟

 _اره عزیزم
 رفتم رو م ر  نشستم شسرامم جلوم نشستن

 شروین:یادته یه ماه شیب گفتم با یگی دوست شدم؟
 _خب؟
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 شروین:یه نفته شیب...یه خونه ایی بود...خالی بود...رفتیم اونجا
 قل م تیرکشید

 روین..._چیگارکردی ش
 

شببروین:مامان باور کن من مقصببر ن ودم دختره خودش میمواسببت باور کن 
خودش منو مج ورکرد بریم اونجا نه تنها داشببت ل اسببای خودشببو درمیاورد 

 سمت منم میومد
 _اخممخ بسته شروین دیگه نمیموام بشنوم

 رادوین:مامان...مامان چی شده؟!
یاد حرفت اف به خدا کاری نگردم  تادم از اونجا اومدم بیرون شببروین:مامان 

 اونجا ولب کردم به خدا راست میگم
از این حرفب خوشحال شدم که شسرم ننوز شاکه ولی قل م به حدی درد میگرد 
که افتادم رو زمین کمند با دادای رادوین و شببروین از اتاق اومده بود بیرون و 

 داشت با جی  منو صدا میزد
 ااان)نق نق(کمند:مامااااااااااان...مامااااااا

شو....بابا بیا خونه...مامان انگار  رادوین:الووووو باباااااا....کمند یه دقیقه الل 
 قل ب درد میگنه تو بغر شروین تغری ن بیهوشه

 )راوی(
وقتی شببروین داشببت درمورد حال مادرش به کامران میگفت کامران قل ب به 

سعی کرد  ست  سرعتی که میتون شترین  شتپب افتاده بود با بی و  به خونه خود
 برسونه....تو خونه کمند ننوز داشت گریه میگرد
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 شروین:کمند اروم باش مامان خوب میشه
باورش  شببروین این حرفو برای تسببگین حال خوانرش گفت اما خودشببم 

 نداشت
کامران بالخره رسببید خونه یاسببمینو رو دسببتب بلند کرد نمه رفتن تو ماشببین 

ارتان طی این سالها مدیرش شده بود...یاسمینو ...یاسمینوبرد بیمارستانی که 
به خاطر قل ب بردن بمب مراق ت نای ویژه...تو لحظه صببدای گریه سببه تا 
بچه نا کر بیمارسببتانو شر کرده بود شببروین به دیوار تگیه داده بودو گیه میگرد 
رادوینم نمین حالتو داشببته اما نشببسببته بود و اما بگم از کمند بچه کوچیگه 

سمین و سنگو اب  یا سته بودو نق نقب دل  ش ستان ن سط بیمار کامران که و
 میگرد

 کمند:مامااااااااااان...ماماااااااااان
 شرستار:عزیزم اروم باش اینجا بیمارستانه

 کمند:ولم کننننن....مگه نمی ینی نمیزارن مامانمو ب ینم...
 شرستار:جی  نگب بعدا می ینیب

 میگن قل ب داره از کار میوفتهههههکمند:شاید دیگه بعدیییی ن اشهههه....
کامران نمیتونسبببت دخترشببو تو این وضببعیت ب ینه شس رفتو بغلب کرد اما 

 نمیتونست دخترشو اروم کنه
 ارتان:خانوم این دخترو ب ر بهب یه ارام مب بزن
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بنابراین کمندو به زور خوابوندن...برادراشببم روصببندلیا در کنار نم از شببدت 
ن بود خوابشببون برد...شس فقط موندن کامران و خسببتگی و فشبباری که روشببو

 ارتان
تا فردا  بده  مه  مه زندگیب ادا به ادا با این قلب  ارتان:دکترا گفتن دیگه نمیتونه 

 بهوش میاد اما برای ادامه زندگی دیگه این قلب به دردش نمیموره
 کامران:....خیلی طول میگشه واسب قلب شیدا شه؟؟؟

سببالشببون مرگ مغزی شببده  2۵.یه خانواده دختر ارتان:ته رانرو رو نگاه کن..
و به یاسببمین میموره تنها کاری که باید بگنی ...رضببایت  o...گروه خونیب +

 گرفتن از مادرشه که...خیلی سمته
لحن ارتان یگم نگران کننده بود ولی کامران نرجورشبببده باید رضبببایت اون 

 خوانده رو جلب کنه وگرنه...عشق زندگیشو از دست میده...
بدی فرو  به خواب ا که اون دختر جوون  ته رانرو نمون جایی  به  کامران میره 
رفته بود...از ششببت شببیشببه به اون دختر نگاه کرد و با خودش فگر کرد که ایا 
که  تاقی  کامران رفت تو ا نه.... یا  خانواده این دختر یت بگیره از  میتونه رضبببا

 دخترش خوابیده بود که ال ته االن بیدار شده بود
 مران:خوبی دخترخوشگلمکا

 کمند:مامان خوبه؟؟
 کامران:اره خوبه تا چند ساعت دیگه بیدار میشه

 کمند:بابایی
 کامران:جانم

 کنند:مامان...مارو تنها میذاره؟
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 کامران:نه گلگم
 کمند:رادوین و شروین کجان؟!

 کامران:فگر کردم اینجان...االن براشون زنآ میزنم
شون  شتر از ده بار به شونو شاید بی شی صدای گو زنآ زد اما غافر از اینگه اونا 

نمیشببنون....اون دوتا رفتن شیب دوسببتاشببونو بی دلیر دارن دعوا میگیرن ال ته 
ست شس  ضعیت االن مادرش میدون صر و شو مق شروین چون اون خود شتر  بی
کار درسببتی ن ود چون دیگران  ما زدن دیگری  خالی میگرد ا ید یجوری  با

ما بالخره رادوین به این دعوا شایان داد و برادرشببو در گ*ن*ا*نی نگرده بودن ا
 اغوش گرفت

 رادوین:داری خودتو نابود میگنی
 شروین:من باید از بین برم چون باعث شدم مامان اینطوری بشه

 رادوین:نه اینطور نیست...شاشو بریم بیمارستان نمه سروصورتت خونیه
 تانبالخره رادوین به زور تونست شروینو ب ره بیمارس

به مامانت تورو  ارتان:شسببر اخه این چه وضببعیه واسببه خودت درسببت خو
 اینطوری ب ینه 

 شروین:بیداره!؟
 ارتان:اره

 کمند:چی شده داداش
 شروین:چیزی نیست اجی قشنگم خوب میشم...عمو میموام مامانو ب ینم

 ارتان:بذار کار شانسمانت تموم شه بعد
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 دن مادرش رفتبنابراین بعد شایان شانسمان شروین به دی
 یاسمین:شروین چه باایی سر خودت اوردی!؟

 شروین:باید تن یه میشدم به خاطر کاری که کرده بودم
 یاسمین:اون ماجرارو فراموش کن و اینو بدون من نمیشه دوست دارم

شس دل شببروین به مادرش قرص شبببد..اما...نمه جیز اونطور که باید شیب 
 نمیرفت...

 
 )کامران(

چندینوچندبار از خانواده اون دختر خوانب کردم اما اونا ق ول  تو این یه نفته
نگردن االنم قرار بود برم شیب عشببق زندگیم...تو این یه نفته حالب بدترشببده 

 تنفسشم مشگر شیدا کرده باید ماسک اکسیژن بزنه
 _سالم خانومم

 یاسمین:سالم اقایی خوبی
 _تو خوب باشی منم خوبم

 یاسمین:چه خ ر
 شیب خانواده صدر_دارم میرم 

 یاسمین:دیگه نرو تو سعیتو کردی
 _نمیتونم

 یاسمین:شس قول بده این اخرین باریه که میری
 _باشه

 رفتم سمت خانواده صدر)خانواده نمون دختر(
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 _سالم اقای صدر
 اقای صدر:سالم شسرم

 _باید چیگار کنم تا ق ول کنین؟
 اقای صدر:واال من حرفی ندارم باید مادرشو راضی کنین

 _لطفا کمگم کنین
 اقای صدر:متاسفم از دستم کاری بر نمیاد

 رفتم سمت خانوم صدر
 _خانوم صدر

 خانوم صدر:من رضایت بده  نیستم
 _اما این تنها راه برای زنده موندن نمسرمه

 خانوم صدر :اونوقت دختر من میمیره ...نه نه نهههههه
چه نای ارتانم بودن صببحنه رو ترک کردم رفتم دفتر ارتان نمه بچه نا بودن ب

چون سارا االن شیب یاسمین بود المیرا و کیانا تازه رفته بودن ولی بچه نا مونده 
 بودن

 ارتان:چی شد؟
 _میگه نه

 کیان:دایی شس عمه چی میشه
 _نمیدونم

 ارسالن:دوباره برو
 _دیگه نمیتونم
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 محدثه:چرا؟
 _چون به یاسمین قول دادم این اخرین بار باشه

 مام تو این وضعیت چه کارایی میگنیناامین:شونرعمه ش
 _این نمه ادم بشینین یگم فگر کنین ب ینین باید چیگار کنیم

 اتنا:بابا شما نمیتونی کاری بگنی؟
 ارتان:نه متاسفانه

 سیما:چرا شدر گرامی
 ارتان:وقتی کامران نتونست کاری کنه کنه دیگه من چیگار میتونم بگنم

شون شروین:ما بچه نا فردا نمه بانم م شده شا یریم و ازشون خوانب میگنیم 
 بیوفتم ولی رضایتو میگیرم

 )راوی(
 ط ق گفته شروین فردا نمه بچه نا بانم رفتن شیب خانواده صدر

 کمند:خانم صدر خوانب میگنم مادرمو ازم نگیرید
 ولی خانوم صدر کمندو نر داد و شروع به دادزدن کرد

 یاسمنمو با دستای خودم بگشمخانم صدر:مگه عقلمو از دست دادم که 
 اقای صدر:زن چرا نمیفهمی یاسمن رفته دیگه شیب ما نیست

 اتنا:خانم صدر ما ایشون جای خاله ما میشه و ما واقعا دوسب داریم
 سیما:چرا میمواین خالمونو ازمون بگیرین؟

 خانم صدر:چی؟!
 کیان:چرامیمواین عممونو ازمون بگیرین؟

 عممونیم و اگه اون ن اشه دیگه شاد نیستیم؟ارسالن:میدونستین ما عاشق 
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 محدثه:توروخدا عممونو نجات بدین
 رادوین:مادرمونو ازمون نگیرین

ستان از کار بچه نا تعجب کردن اما با کاری که  صدر و تمام کادر بیمار خانم 
 شروین زد تعج شون به باالترین حد ممگن رسید

زتون خواسببته و بهب شببروین:خانم صببدر تا به حال کسببی واسببه چیزی که ا
 ندادین به شاتون  افتاده؟؟

 خانم صدر :معلومه که نهب
 شروین:شس من به شاتون میوفتم

شببروین بعد این حرفب جلوی شای خانم صببدر زانو زد و شای خانوم صببدرو 
گرفت...اون لحظه نمه بچه نا یگی یگی شببروع به گریه کردن و یگی یگی 

حالت حرفی که بایدو به خانوم  نشببسببتن رو زانوناشببون و ارسببالن در نمون
 صدر زد

سان رو  ضایت بدین...دوتا ان شما اگه به شیوند قلب ر صدر... سالن:خانم  ار
نجات دادین...چون قلب یاسببمنه شببما میتونه کمک کنه تا عمه یاسببمین من 

 زنده بمونه بنابراین...دختر شمام زنده میمونه ولی اگه رضایت ندین...
نه و  گه نتونسبببت حرفی بز عا دی یاسببمین واق نق نق نمشببون اوج گرفت 

عمه..خاله..و مهمتر مادر خوبی بود...خانوم صبدر روی صبندلی نشبسبت و 
 نمونطور که گریه میگرد شروع به حرف زدن کرد

خانوم صببدر:اگه ..رضببایت من..باعث زنده موندن ..خانم شیروز میشببه...شس 
 من رضایت میدم...
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 بگیرن...بنابراین بچه نا بالخره تونستن رضایت 
یاسببمینو بردن اتاق عمر تا از این به بعد با قلب یاسببمن زندگی کنه....نمه 

 دلهره داشتن که نگنه خدای نگرده عمر خوب شیب نره
 کمند:ینی عمر خوب شیب میره خاله؟

 سارینا:اره عزیز دلم
 رادوین:شروین به نظرت مامان برمیگرده شیشمون؟

 شروین:معلومه که برمیگرده
 ا:مامان خاله خوب میشه؟؟اتنا و سیم

 سارا:اره خوب میشه 
 ارسالن:بابا عمه...خوب میشه؟

 امیرعلی:باید خوب بشه
 کیان:مامان اگه عمه خوب نشه...

 کیانا:خوب میشه گر شسرم
 محدثه:بابایی عمه با ما میمونه؟؟؟

 محمد:شک نداشته باشه 
 میره؟؟امین:مامان ما نمه تالشمونو کردیم به نظرت نمه چی خوب شیب 

 المیرا:دلم روشنه
 ارتان:یاسمین برمیگرده...ب ین نمه دارن دعا میگنن ...خانومت برمیگرده

 کامران:امیدم به خداست
 )یاسمین(
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دو ماه از شیوند قلب موفقیت امیزم میگذره...چون بیماریتان دوربین داره شس 
ش شون داد من واقعا از ون ممنونم ارتان کاری که بچه نا انجام داده بودنو بهم ن

با اینگه نر کاری بگنم نمیتونم کاری انجام بدم که ج ران بشببه ولی به انتماب 
خودشببون بردمشببون شببهربازی...االنم که نممون داریم میریم دیدن خانواده 
صببدر تا بابت این شیوند تشببگر کنیم و نمچنین تسببلیت بگیم...الیسببا اینجا 

 ه رسیدیمن ودن و نمیدونن و نیچوقت نم نمیفهمن...بالخر
 _تسلیت میگم

 اقای صدر:ممنون دخترم...بهتری؟
 _بله ...ممنون بابت بزرگواری که در حق من و خانوادم کردین

 خانوم صدر:از قل ب مراق ت کن..و ..قدر خانوادتو بدون اگه اونا ن ودن من
 

 نیچ وقت ق ول نمیگردم
 نمه تشگر کردیم و برگشتیم....

 شقانه منو کامران اینطوری تموم شه...نیچوقت فگر نمیگردم اخر قصه عا
 داستان زندگیه مانم تموم شد...نه نه یگمب مونده

 _کامرااااااااااان...کامرااااان
 کامران:جااانمم

 _بیا دیگه میموام اخر قصه رو بانم بمونیم
 کمند:شس ما سه تا چی

 _شمانا بشینین گوش بدین...کامراااان
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 کامران:اومدم خانومم
 _شروع کنیم؟

 کامران:اول شما
 )راوی(

 شس شروع کردن...
 یاسمین:زندگی کوتاست

 کامران:شس بیاید قدر نمو بدونیم
 یاسمین:بیاین سعی کنیم تو شادیا

 کامران:تو غما
 یاسمین:تو گریه نا
 کامران:تو خنده نا

 یاسمین:تو سمتی نا
 کامران:و روز نای اروم

 یاسمین:نمو تنها نذاریم
 ادما نمیشه به نم نیاز داریمکامران:یادتون باشه ما 

 یاسمین:شس با نم مهربون باشیم
 کامران:و با رفتارنا و حرفامون نمدیگرو اذیت نگنیم

 یاسمین:چون بدجور تاوانشو میدیم
 کامران:دنیا دوروزه شس برای بدست اوردن عشقت تمام تالشتو بگن

 گنیمگر مییاسمین:دل من و کامران دیوونه کننده به تپب در میاد وقتی بهم ف
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سب به تپب میوفته از  شقتون قل تون وا شمام اگه با فگر کردن به ع کامران:شس 
 دستب ندید

شبباید به خاطر عشببق زیاده یاسببمین و کامران اسببم این داسببتان شببد دل 
یاین  نداریم شس ب ندگی کردن  ندن و ز نده مو یادی برای ز مان ز نه...ز دیوو

ضربه رو  باکارامون نمدیگرو نرنجونیم چون این خودمون شترین  ستیم که بی ن
میموره شس بیاین یگم شیشببتر قدر نمو بدونیم از فرسببتامون به بهترین شببگر 

 ممگن استفاده کنیم تا نیچوقت ششیمون نشیم...
 یاحق

 یاسے.واے اڣ()yasɨ.yƒنویسنده:
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