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 گمشده:(  مهیعشق ن یرمان ب خالصه

  نی آرت یاجبار وارد زندگ  ی که ناخواسته و از رو انایبه اسم ک  هیدختر  یرمان داستان زندگ  نیا
دختر ساده غرق   هی انایمد بود و ک  ی ایکه به قول معروف ستاره دن یپسر  شهیم امنش یآر

طبقه   هیاز   انایثروتمند و چون ک  ی آدما ی ایبه دن ذاره یدخترونش پا م نیریش ی ایدر دن
  یدرواقع همه چ ارهیدر ب شتری ب نویبکنه که حرص آرت  ییکارا شهیبود باعث م فیضع یمال

  شهیم دایپ  ی دی جد ی چون کم کم سروکله آدما شهی نبود که از اول نشون داده م یزیاون چ
 بشه...  دهیکش ی ا گهیدونفر به سمت د نی ا یزندگ  ی سمت و سو  شهیکه باعث م

 

 .................................. 

 ...یکشیکلماتم نفس م ی که البه ال نیهم

 ...ی رویم راه

 ...یریگیکه در آغوشم م نیهم

 طمع... ی از رو چه

 اجبار...  ی از رو چه
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 ...ی شده ا  میکه پناه واژه ها نیهم

 ... یکن یم با یرا ز جمالتم

 نشده اند... می تی  ییتو ا یکه کلماتم از ب  نیهم

 ست...  یکاف

 عمر آرامش...  کی  ی ست برا یکاف

 ...یعمر زندگ  کی

 ...یعمرخوش کی

 ...باش

 داشته باش... وجود

 ... لطفا

 قدر دور...  نیهم یحت

 ...یافتنیقدر دست ن نیهم یحت

 قدر خاص و ناب... نیهم یحت

 ...ری قدر مغرور و نفوذ ناپذ نیهم یحت

 

 

 گمشده................  مهیعشق ن  ی...............ب
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غرغر به   یبا کل  نی به سمت اتاق آرت می مدرسم و برداشتن کوله پشت فرمی ونی  دنی از پوش بعد
که  ی ا هی قض  ی وارد اتاقش شدم برا  دمی" که از جانبش شنیی تو ایراه افتادم در زدم و با "ب

  ا یدوبه شک بودم که بهش بگم  یکردم کم پا اون پا نی ا کمیباهاش حرف بزنم   خواستمیم
خب به من چه البته حقم داشت مشکل خودم بود اما   گهینه مطمئنم اگه بهش بگم م

 :/ گهیبود د میخب اون هم توش سه

  نیباالتر از ا  نداختیراه م دادیدادوب  یجذم کردم تمام جراتمو جمع کردم فوقش کم عزممو
 افتاد؟  یمگه اتفاق م ی ا گهید زیچ

 من امروز امتحان دارم! نی آرت گمی_م

که  یالیخی با لحن ب بستیبود و داشت کراواتشو م سادهی وا  نهییآ ی که جلو یدرحال نیآرت
 گفت:  ستیاصال برام مهم ن یعنی

 داره؟  یبه من چه ربط یکه دار ی_دارنیآرت

که به سوالم   یابجو گهیور د هی خودم جلو برمو کراواتشو ببندم از   خواستیاون ور دلم م از
  یحالت بچگانه با سر تق هیبا   دموی بچه ها لبامو برچ  نیا نهیداده بود حالمو گرفته بود ع

 گفتم: 

از امتحان امروز به خاطر   یچیکه...من ه یدون یدرکم کن...خودت م کمی  نی_خب آرت
 نخوندم  یجنابعال

داره   یکلیعجب ه ایخدا ی جلو اومد وااااا کردیلباسشو درست م نیکه داشت آست یدرحال
  شدی به رخ کشونده م شتریجذابتر و ب یلیخ شیاون لباس مردونه مشک ی گندش تو کلیه

 ابهت مردونه بود  ی ما خدا   ی آقا نیکال ا

 ی خوندیم  دینداره با  ی_بازهم به من ربطنیآرت

 ن ی_وا...آرت

 _وا نداره نیآرت
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 _خب آخه من...

به مدرسه   دی امروز با یجنابعال  اریبهانه ن نقدرمیاعصابم راه نرو ارو  یاول صبح نی _ببنیآرت
چه قدر    ییزهای چ نیهمچ  هی ی که من رو یدونیمفهومه؟خودت م ی و امتحانتم بد یبر

 من حساب نکن  ی حساسم پس اصال رو

که کتش   یسمت کتش رفتمو به سمتش گرفتم که اونم پشت بهم کردو همون طور به
خودش قدم تا   ی بود برا  یلیماشاءاهلل گور سادمیروبروش وا دشی من بود پوش ی دستا ی تو
من جوجه هم به   ن یالبته قد من هم بلندو پر بود اما خب در مقابل آرت د یرسی م نشیس ریز

 اومدم  یحساب نم

 انایاگه امروز از طرف مدرسه به من زنگ بزنن که ک  گهی د زهیچ  هی_در ضمن نیآرت
 جور حرفا... نیجهانبخش درس نخونده و از ا 

 حرفشو قطع کردمو ادامه دادم:  هیبق  ینیلحن غمگ با

 ادامه نده   شهی م یچ دونمی_م

 ن ییبرو پا  گهی_خب خوبه حاال دنیآرت

کار  یبود حاال چ  دهیی گاوم زا  یبه نشونه باشه تکون دادمو از اتاق خارج شدم حساب سرمو
اون   رسمی نم ی ا جهینت چیبه ه سمیتا خود صبح هم که شده اونجا وا  دونستمیکردم؟میم

بود با   ی مساو یپس تالش الک شدیحرفش دوتا نم ستادیوام زدیکه م  یحرف ی رو شهیهم
 از دست دادن جون خودم:/

  ی برا ریلقمه نون و پن هیبه سمت آشپزخونه رفتم  یرفتم و بدون معطل نیی ها پا پله از
 گرفتم!  یهم م گهید ی بود وگرنه دوتا رمیگذاشتم د  فمیمدرسم گرفتم و داخل ک 

  متیفرصتو غن  ستیازش ن یخبر دمید یوقت دمیاز آشپزخونه کش رونی سرک به ب هی
دهنم چپوندم و با کمک   ی گرفتمو تند تند تو ریچند لقمه نونو پن یدونستم و هول هولک

 قورتش دادم وهی آبم
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غذا خوردن متنفر بود بنده هم االن فرصت و    سادنیو سر پا وا  یاز هول هولک  نیآرت
 کنم یوجود نداره سوءاستفاده م نجایموضوع که ا نیدونستمو دارم از ا متیغن

 کنم؟ یکار م یچ پی مرد خوشت نی الن با او ا میحتما براتون سواله که من ک  خب

  گهیبا من ازدواج کرد د یتموم که وقت  یپسر نسبتا همه چ هیمد بود  ی ایغول دن نیآرت
بودم   رستانیتموم شد:(من هنوز مدرسمو تموم نکرده بودم درواقع سال آخر دب یهمه چ

ق من شده بود  دل نه صد دل عاش هی شون یمعروف ازدواج کردم ا نیتابستون کنکورم با آرت
 :/ کنمیبه زور تورو زن خودم م دزدمت یم  یزنم نش هاگ گفتی مدت بود م هی یحت

  می اجبار زنوشوهر شد ی از رو  نیمنو آرت ستین نطوریاصال هم ا دی ر ینگ ی جد هوووف
که  می بود یمثل دوتا خروس جنگ می نبود نطوریدر باطن اصال ا یاسممون زنوشوهر ول 

برنده   شونی ا شی قدرتش ب شی که هرکه پولش ب یی و از اونجا می دی پری وقتا به هم م  شتریب
که شده انتقاممو   ی نشستم به هرنحو یاومد اما خب منم ساکت نم یدرم دون یم
 گرفتم یم

ممنونش باشم   دیبا  دونمیبرامون هم زده بود نم  نیبود که پدر آرت یاجبار آش  نیا درواقع
کنم که  نش ینفر ای ازدواج کنم  دادی براش جون م  یکه هر دختر  نیکرد من به آرت یکه کار
 روز نشوند:/  نی به ا مویزندگ 

ازدواج کردم خب مسلما اسمش وارد شناسنامم شد و اجازه درس خوندن   نیبا آرت یوقت
  نیبزرگساالن آرت ایمدرسه شبانه   رفتمی م دی با نی تو اون مدرسرو بهم ندادن به خاطر هم

  ایاون مدرسه  ایگفت  نی متنفر بود به خاطر هم ییمدرسه ها نی همچ طی از مح هم
ادامش بدم به خاطر   خواستیمنم عشق درس بودمو دلم م یدرس بخون گهید ذارمینم

و معاوناشو    ریکه کرد دهن مد  یبکنه که با کار یکار  هیازش خواهش کردم که  یکل نیهم
 کرد!  سیکامال سرو 

 که برام داشت افتخار بکنم   ییها  یه وجودش با تمام سختاون کارش باعث شد ب با
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  ی ها قیکه من ازدواج کردم و دوتا رف دوننیو سه تا معاوناش م ری اون مدرسه تنها مد ی تو
چک   ونی لیم ستیبا دادن دو نیهستن آرت میدبستان اریکه  ذیخودم الهام و پان یمیصم

بذاره   نیقوان  ی پا رو ری کرد که مد یاون مدرسه کار ی کالس ها یروز و هوشمند کردن تمام
 اتفاق هم افتاد  نیدرس بخونم و ا ونجاو اجازه بده که من ا 

رتبه قبول بشم فقط   نی اونم دانشگاه تهران با بهتر یکنکور رشته پزشک دی با گهی م نیآرت
براش   یدولت  ایکه برم اصال هم آزاد  دهیازه نمعنوان اج چی بود به ه  ی ا گهیتهران شهر د 

 مهم نبود:( 

 منم...  نیبه خاطرهم دادی به خرج م تیحساس یلیدرس معدل و نمره هامم خ ی رو

 یوقت خفه نش  هی_به پا 

  خوردمیصبحونمو م یبودمو هول هولک الیفکرو خ  ی چون تو نیآرت ی صدا  دنیباشن کهوی
کارت نکنه مرد که سکتم   یخدا بگم چ  ی توگلوم...ا دی لقمه پر  نیجا خوردم به خاطرهم

   دمی ترس یاوهم هی یاهم هی!ی داد

لحظه مرگو جلو   هی ی نفسم باال اومد برا وه یآبم  یسرفه کردن و خوردن کم  یاز کل بعد
 گفتم کارم تموم شد    گهید دمی چشمام د

کرد  ی بود و با اون اخم پر جذبش بهم نگاه م  سادهی وا نهیهم دست به س  لیگور نیا
طور   نیهم  دمیدارم جون م نور یبود انگار نه انگار من ا  لکسیر یلیاومد کال خ یخوشم م

 کرد  یبهم نگاه م لکسانهیگاو داشت ر نهیع

 سرخ شده بهش نگاه کردم و اونم طبق معمول با اخم بهم نگاه کرد افهیچشمها و ق با

دنبالت کرده که   ی و سرپا غذا نخور؟مگه کس یتو نگفتم هول هولک_من صد بار به نیآرت
 ها یباز صد رحمت به سومال یخوریها غذا م یسومال   نیع ینطوریا

که  یشده بود با لحن یباحال حرص یلیخندم هم گرفته بود اخه خ یر ی و  یریه ن یا ی تو
 من بده گفتم: یعنیتمومش کنه و حقو به حقدار   گهید
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 _آخه عجله داشتم 

بندازم همون   نییسرمو پا   رموی بهم رفت که باعث شد گوشه لبمو گاز بگ  یغره خوشگل شمچ
نخورده و اتفاقا همون طور همون جا   یبود متوجه شدم اصال تکون نییطور که سرم پا 

 یکربن  یکت و شلوار آب کی شدم  قیسرمو باال آوردم بهش دق نیبه خاطر هم سادهیوا
خوشگل ژل زده و به   یلیکراوات قرمز موهاشو خ  همرانبه  یپررنگ با لباس مردونه مشک

 سمت باال کجش کرده بود 

 شوهر   ی از پهنا تو حلق دوستات آقا  تی پیخوشت

  یبدبخت پووووووف آخه بگو چرا اول صبح خوردیکت و شلوار داشت تو تنش جر م کال 
 جنبه  یب نقدر یمنم که ا یعروس یمگه قراره بر ی دی به خودت رس نقدریا

 تموم شدمـــــا  ی_به پا غرق نش نیآرت

زدنش دست برداشتمو از خجالت سرخ شدم امروز چه قدر   دنی جملش از د دنی با شن کهوی
تو آب نمک   شب یچه بامزه شده انگار د یپسره هم اول صبح نیا دمــــای م یمن سوت

 نمک   ی ب مزهی ب ارشوریخ دهیخواب

  هی ادهی  کهویکردم که  یم  نشیج ن یج دادموی دلم داشتم فحشش م ی طور تو نیهم
 یعن یشد   ینم یبهش بگم ول روی زی چ هیخواستم  یوقت بود م  یلیافتادم خ یزیچ

 اومد  ینم  شی پ تشی موقع

 ن ی آرت گمی...ممی_ا

 _بله نیآرت

 ؟ یری شرکت م یرسم پی _چرا تو همش با ت

 زد  ی پوزخند

 با شلوارک برم؟  ی خوا ی_منیآرت
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 اسپرت برو  پیمثال...مثال...آها...با ت می_خب نه...ا

انگار بند   تی قزم  نیمن کال من فکر کنم ا  ی برا گهید  یاعصاب خوردکن هی و   گهیپوزخند د هی
...بامن زنهی م ی پوزخند یدشور  رهیم زنهی راه به راه پوزخند م یکه ه دنی نافشو با پوزخند بر 

 ی پوزخند شهیم  ی...احساساتزنهیم ی پوزخند شه یم ی.عصب..زنهیپوزخند م زنهی حرف م
دهنه  یچه طور  نیخواد منو...اهلل اکبر...!!!!!!!!!بب ی...مزنهیم ی حموم پوزخند رهی...مزنهیم

 کنه؟!!   یذهنه منو باز م

 یطرز نظر دادنت آخه تو چه کار نیبا ا  انایخاک بر سرت ک  یعنیرفت   رون ی از خونه ب نیآرت
  پشمی ت ییخوا یکه م دهیبه حرفات گوش م  یل یخ یشاخو دم دار ی غول ب نیا پیبه ت

 عوض کنه؟ 

  ریگرفتمو به زور چپوندم تو دهنم بعد تو همون حالت به مس گهیحرص چند لقمه د  با
 فکر    ی شدمو رفتم تو  رهی رفتنش خ

هم   یلیاسپرت چشه خ پیشرکت آخه بگو ت یبر یاسپرت بزن پیتو ت کنم یم یمن کار یول
 قشنگ و جذابه 

  نیمطرح بود آرت ایتو کل دن نی چه زنونه و چه مردونه شرکت آرت ی ها و مدل ها  لباس
  ی حرفه بود مارک مدل ها و طرح ها نیا  ی اشخاص تو نی و قدرتمندتر  نیاز بزرگتر  یکی

 بودو همه طرفدارش بودن   شی قابل ستا  نی مد آرت یتی لباس شرکت گ

طراح و   ی مراسم مد شو که تمام شرکت ها  ی و تو  رن یم  هیو افرادش هرساله به ترک  نیآرت
  نیبهتر  نیو هرساله هم شرکت آرت  کنهی شرکت م دنیسازنده لباس اونجا جمع و مسابقه م

 رتبه و گرون تر از همه نی هرساله بهتر  نجاست یو جالب ا  دهیطرحها و مدلهاشو ارائه م
از مردها و زنها طرف دار لباس ها و طرح   یلیخ رسهیم فروش طرح هاش به  گهید ی مدلها

 شنیگذاران م هیاز طرف سرما  ی ادیز تی حما نیشرکتش هستن به خاطر هم ی ها
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هم منو    دیشا  ا یبشه و منو بکشه  دای برم االناست که سرو کلش پ عتری بهتره سر  پوووووف
اگه بفهمه که  چارهیخودم خندم گرفته بود ب ی بخوره از فکرها  مویخام خام با نمک و آب ل

   کنمیدارم فکر م یدربارش چ

  ییهشت ده تا هیهم رفته   ی رفتم ماشاءاهلل کال رو نگیعمارتو بستم و به سمت پارک  در
 داشت  یلوکس خارج  نیماش

از   نمیباز کردم ا نوینگش رفتم در ماشر یمنتظرم بود به سمت لندکروس مشک اط یح ی تو
 تا من سوار شم:/  ی ذاشتینرده بون م دی پس بلند بود با

 گفت:  یعصب ی سوار شم که با صدا خواستم

 ن یآورد فیزود تشر  یلیخ ی دادی لفتش م گهی د کمی_

 _گشنم بود زمان هم از دستم در رفت 

 بهم رفت و حرکت کرد  یغره خفن چشم

در حاله درس خوندن بودم و تمامه حواسمو به متن کتابم داده بودم خو   نی ماش ی تو
گرفتم   یهم م  ی نمره خوب دادموی امتحان م د یگفت؟من امروز با یچ  دی دی نشن ه؟مگهیچ

 بود:/  نیوگرنه سرو کارم با آرت 

کردمو به   یمهمو دوره م ی از نکته ها  یطور که درحاله درس خوندن بودمو بعض همون
 آقامون)خخخ(در اومد  ی صدا کهوی دم سپار یخاطرم م

 نزن یزور اضاف ی خود یپس ب ی خوندی م روزی د دی با شهی_االن حفظت نمنیآرت

بلکه داره   ده ی نم یدواریاونوقت نه تنها ام یتونیبده بگه تو م یدواریبه من ام دیبا  نی ا االن
 شانسه من دارم؟!  نیکنه آخه ا یم دمی آدمو ناام

خودتون نبود که من نتونستم   ریتقص  روزید انایاح  امنشیآر  ی آقا خوامی_واقعا معذرت م
 درس بخونم؟ 
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  د یتونستیمن نبود اما خانوم جهانبخش به نظر خودتون شما نم  ری_خب مسلما تقصنیآرت
 د؟ ی درستونو بخون دی نیبش دنیخواب  هیبه جا شبید

کرد  یه نمدونه از ابروهاشو باال داد و همون طور که حواسش به جلوش بودو به من نگا  هی
 ادامه داد: 

 ؟ ی تونست ی_نمنیآرت

موندمو سفارشاتونو انجام دادم قربان   داری_با اون کارها و سفارشات شما تا ساعت سه ب
 نمونده بود  یخوندن درس باق ی برا یوقت گهید

  نیکار آرت می دیکش یزنونه م  یطرح لباس مجلس  میباهم نشست نیهمراه آرت شبید آخه
کردم که  یم ادهیکاغذ پ ی و رو دادمیبهش م ییها دهی ا هیواقعا حرف نداشت من هم  

 اومد و مورد پسندش بود   یازش خوشش م

بهش   نکهیزبر دست بودم اما تاحاال جرات ا یلیلباس بودم و توش هم خ یعاشق طراح من
شه پس چرا  سوال با  ی براتون جا د یطراح لباس بشمو ندارم حاال شا  هیبگم که دوست دارم  

رشته   نی بخونم که توش پول باشه ا  ی رشته ا خواستمیمن م تشیراس یاومدم رشته تجرب
  هیقراره زن   دونستمیخواد اگه م ی م ییباال یل یخ شتال  یهست ول ی ادی توش پول ز

  رفتمیاز همون اول م  دادمی به خودم نم یسخت  نهمهیبشم خب ا  یمرد پولدار  نیهمچ
و  یمرخص یشرکت شوهرمم استخدام بشم اونم با کل ی تو تونستم ی تازه م یرشته طراح

 حقوق اضافه:( 

چون    یگرفته بودم ول ادی و منم از اون  دیکش  یم یقشنگ ی بودو طرح ها اط یخ مادرم
مادرم   دنی پوش ینم یاون طور یزناشون اصال لباس مجلس میکرد یم   یکه ما زندگ  ییجا
   دوختی ساده م ی لباس ها ایچادر  شهیهم

 ادشیکاغذ پ ی ذهنم بودو رو  ی که تو ییشانس طرح ها ی عالقه خودم و از رو ی از رو من
بلد   هاشویکار زهیچون من که ر شدیاصالح م نی از جاهاش توسط آرت یکردم و بعض یم

هم تا ساعت سه صبح طرح   شب ید  دیکش یم نی گفتم و آرت یمن طرحو م شترینبودم ب
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صبح  یکه ک  دمیها خوابم بردو اصال نفهم طرح  ی رو  یکه تموم شد از خستگ ی وقت دمیکش
ساخته بشه رو  یدب ی ساختمون که قرار بود تو  هیشد آقا هم فکر کنم داشت طرح  

به رشته آرتان عالقه داشت و    نیدر واقع آرت کنیآخه همراه آرتان برادرشوهرم شر  دیکشیم
که چرا و   دمیهنوز که هنوزه نفهم یول  داشته باشه یشرکت مهندس ه یدوست داشت که 

 اورد ی کار رو نیعالقشو کنار گذاشتو به ا  یچه طور

  امویب رونی ب الیباعث شد از فکرو خ زانشیآم دی تهد ی صدا کهویفکرها بودم که  نی تو هم 
 بهش نگاه کنم 

به حالت اگه امروز از مدرسه به من زنگ بزنن و درس نخوندنتو بهم گزارش   ی _وانیآرت
 باتو   دونمیبدن اون وقت من م 

چه طرز حرف   نیمنو سکته بده؟ا  خوادیچرا امروز همش م نیبهش نگاه کردم ا باتعجب
 :/هیرستانیبچه دب هیزدن با 

آخه مگه تو اجازه    مید یکشی طرح م میباهم داشت کسرهیبعد از خوردن نهار  روز ید  نی_آرت
 لحظه سرمو بخارونم تا درس هم بخونم؟  هیکه من  ی داد

چه قدر زود    یلعنت فمیک  ی مدرسه پارک کرد که باعث شد با حرص کتابامو بذارم تو ی جلو
 م ی بود  دهیرس

 _خالصه من هشدار خودمو دادمنیآرت

 ی نی_آرت

 _نوچ نیآرت

 اعتراض دوباره صداش زدم  با

 ن؟ ی_آرت

 _هاااان نیآرت
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 بار باشه؟  هی  نی_هم

 شده  رمی شو د ادهی_پنیآرت

 ن؟ ی_آرت

و هشت سال    ستی؟بیبذار  ییخوایم ؟اسممویکنی م نیآرت  نیآرت یبابا چته ه  ی _انیآرت
 شو کار دارم بچه ادهی خانوم حاال هم پ ی اومد ریاسممو گذاشتن د شیپ

  ی د؟تویحرص خوردن و استرس خندمم گرفته بود چه جالب شماهم متوجه شد  نیب
 جملش از دو کلمه ضدهم استفاده کرد 

 مـــن؟!  ی:کــــگهیحرفشو م  ر یز زنهی ...خانوم...خخخخخخ االن اگه به خودش بگم مبچه

که عجز و   یموضوعو که سربه سرش بذارم فراموش کردم با لحن   نیافتادن مشکلم ا  ادیبه  با
 گفتم:  زدی توش موج م ینگران

امروز هم بهت خبر   نیو هم کنم ی بشم من امروز امتحانمو خراب م ادهیپ رویچ یچ  نی_آرت
 اون وقت تو... دنیم

شده ساعت نه جلسه دارم...بعدا باهم حرف   رمید  یشو تا االنشم کل ادهیاالن پ نی _ببنیآرت
 م یزنیم

 گفتم:   یمظلوم  ی صدا با

 _باشه 

زور گفتناش دلم  نی اوقات از دست ا یشدم گاه ادهیپ یباز کردم با ناراحت نویماش در
  ی برا گهیبار د هیاگه من  کردیذره هم درکم نم هیاصال  شعوریخفش کنم پسره ب خواستیم

 از پشت بسته نویانجام دادم ظالم دست صدام حس  یتو کار

 . بگذرونه امروز رو.. ریو وارد مدرسه شدم خدا به خ دمی کش یهوف
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 کنارت نباشه یکه کس  ستین نی ا یی"تنها

 حرفتو نفهمه یچکیه  یعنی  ییتنها یگاه

 درکت نکنه و نخوادت... یچکیه

 ی کش یم واری د  هیاون موقعس که به دور خودت  وتو

 ... ی و از خودت دور کن گران ی د نکهیا ی برا نه

 ..."کنهیخراب م وارو ید  دنتید  ی برا یچه کس ینیبب  نکهیبه خاطر ا بلکه

 

 :سندهی نو نستاگرامیا ی دی آ

Kiana__bahmanzad 

 

 ( نی)آرت

چرا   روزید  دونستمیم دمیفهمی رفتارهاشو م نیا یخوب معن  دمیتو موهام کش یدست کالفه
اون   ادیمنو انجام داد تا به چشمم ب  ی درسو مشق خودش کارها ی پا  نهیبش نکهیا ی به جا

که واقعا من دربرآورده کردنش ناتوان بودم به  ی زیچ خواستیاز من محبت و عاطفه م
که اون   شدمیداشتم با محبت کردنم باعث م  لیدل ارممک  نیا ی برا انایک  ی خصوص برا

خواستم وابستم بشه چون   ی ظربرو بخوره نم نی به من وابسته بشه و خودش اول  شتریب
از هم   انایمنو ک  نی ب وندیپ  نی زود ا ای  ری خواهد داشت دن یدووم انایمن و ک  یزندگ  نیا

 خودم   یدگ زن یپ رفتمیخودش و منم م  یزندگ  یپ رفتیاون م شدویگسسته م
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از من داشت   شهیکه هم یمن بود اما حفظ کردن سام ریتقص انایدرس نخوندن ک  نکهیا با
  یشد فکر کنم دستش اومده بود که من همه جوره پشتشم ول لیبا زدن اون حرف تکم

 کردن و ندادن امتحانش اصال  یتنبل ی تو

ذاتا  نکهی ا ای  ترسهیبذارم که از من م نی ا ی پا شوی زرنگ ن یا دونمیبود اما نم یزرنگ دختره
 !  ه؟یخودش دختر درسخون

 دم ی کش یپوف کالفه

  یلیشده بود اعصابم،برنامه هام وخ م ید زندگ وار انایک  یشده بود از وقت  رمید یاندازه کاف به
 از کارهام بهم خورده بود درواقع هم اعصاب من و هم اعصاب خودش 

داشبورد برش دارم که با  ی دستمو دراز کردم تا از رو نی زنگ خورد به خاطر هم می گوش
منو آرتان بودن در واقع   یمیصم  ی دوست ها اریو رام وانیزدم ک  ی لبخند وانی اسم ک  دنید
 لنگه نداشتن  ایبودن که تو دن ییها وونهیدوتا د  نیا

  د ی به گوشم رس طونشیشاد و ش ی برقرار کردم که صدا تماسو 

 _سالم دادا  وانیک 

 اخم کردم و فرمونو چرخوندم کمی

 منو صدا نزن ینطوریمرضو دادا...صدبار من به تو نگفتم که ا ی _ا

 یبگم قصد ندار  دمیشروع شد...اه...زنگ سی جناب رئ ی رها_هنوز اول کالم غرغوانیک 
  یبه کارات برس نجایا  ییایب ویدل از زنت بکن ییخوای شرکت تنبل خان؟تو نم یاریب فی تشر

 ! دی کارهارو دار نی به خدا شب هم وقت ا

 انجام... تونمیکه شب م یدرست حرف بزن دوما حرف دهنتو بفهم چه کار ستی_اوال با رئ

 : دمی که زده بود گرفتمو با حرص غر یمنظورشو از حرف کهوی
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خودش همش با   ستیپسره الدنگ ن کنمیم چارتیدستم بهت برسه ب وانی _به قرآن ک 
  ستمین ششیمن که االن پ م؟درضمنینطور یمنم ا یکنی اون فازهاست فکر م ی خاطره تو

 راهم  ی رسوندم مدرسه و االن هم تو انارویک 

 ده ی پسرم؟چه قشنگ داره آمارو بهم م ی دیجانم...ترس  ی _اوانیک 

 کنم  یم  یاماره؟دارم ذهنه مسمومتو پاکساز نیزهرمار...ا ی _ا

باشه  ادمی  فهیمد چه قدر ضع یتی شرکت گ سی_نوچ نوچ نوچ فرهنگ حرف زدن رئوانیک 
طرز حرف   نیخاک برسرت با ا  ـــــــمیبرات بذارم ا انو یکالس فرهنگ زبان با اطراف هی

من که  د یانجامش بد  د یتونی شب هم م دی من گفتم کارهاتونو بذار یزدنت منحرف خودت 
 اشاره نکردم  یزیبه چ

 تر شدو ادامه داد:  یطونیش لحنش

جناب  فهی ضع  یلیذهنت مسمومه بدبخت...فرهنگ حرف زدنت خ ؟خودتی نیبی_موانیک 
در واقع  می چون ما فعال نامزد م یستیهم ن یفاز  چ یه ی در ضمن منو خاطره تو سیرئ

 نه االن گلم  هی لذتش به شبه عروس میهردومون معتقد 

 گفتم:   یلحن طعنه دار با

 د؟ ی _واقعا؟هردوتون معتقد

هرچند االن دورو   زنهیحرفه اولو اخرو مرد م زنمی_خب من از طرف نامزدمم حرف م وانیک 
 بگه چـــــــــشم  دیمرد با  گهی م زیچ هیکرده زن  ری زمونه تغ

   ری_بم

 مگه زوره  رمیبم  خوامی_نموانیک 

 بود  ی و زبون دراز طونیکنارش شاد بودم پسر فوق العاده ش  شهی گرفته بود هم خندم

 از دست تو؟   کشهیم   یخاطره چ وانی_ک 
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 که برات بکشه؟   یی خوایم یتو چ کشهیم  یچ ،همهی،نقاشی _خب طراحوانیک 

   می دی آروم خند هردومون

    کشمی _من باالخره تورو م

  ییو من خدا  یواهلل اگه منو بکش  سیجناب رئ  ی هم که شد ی_واه واه واه وحشوانیک 
از   ایشیاون وقت تو قاتل دو نفر م  کنهیم ینامزدمم)خاطره(به دنبالم خودکش رمینکرده بم

 ما گفتن بود 

 _نه بابا  

 ه؟ ی_به خدا دروغم چوانیک 

 رسم یخب قطع کن پشت فرمونم االن م یلی_خ

  سا یوا  یخان...راست نیآرت کنم یم استیمن خودم ر این یخواست ستی ن ی _عجله اوانیک 
 کجام؟   یگفت

 _پشت فرمون  

 ه؟ یرانندت کدوم گور یکنی کار م ی_تو پشت فرمون چنوایک 

 گرفته چرا؟  یساعت ی_مرخص

   یبابا آخه شما زشته پشت فرمون باش یچی_هوانیک 

به نشونه تاسف تکون دادمو  یبود سر میهمون طور که حواسم به رانندگ  دی خند زی ر زیر
 گفتم: 

 پسر  یچه قدر وراج ی بابا تو کار ندار ی _ا

 _واال کار که دارم اما دل انجام دادنو ندارم وانیک 
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 _اون وقت چرا؟ 

   هیلیل شی _خب دلم پوانیک 

 ؟ یگ  یبه من م نارویا ی دار یترس ی_تو نم

 _وا چرا؟ وانیک 

 کف دستش  ذارمیم  رمیراست م نکهی_به خاطر ا 

   یداشته باش یخصلت ن یهمچ هیتا  یستی_تو که زن نوانیک 

 ونت حاللهباور کن برسم اونجا خ وااااانی_ک 

 کار کنم یخودته من چ  ری_خب تقصوانیک 

 خب بسه   یلی_خ

 نیآرت ی_باشه...ولوانیک 

 _بله؟ 

 زم؟ ی تو سرم بر یچه خاک ؟منی کار کنم؟اگه خوب نشه چ ی_چوانیک 

 _در رابطه با خاطرس؟ 

   می _اهوانیک 

  کمی نیتر شدم به خاطرهم  ی جد یکردن عوض شدو کم یاز حرص خوردنو شوخ لحنم
 اخمامو توهم بردم 

   وان؟یافتاده ک  ی_چرا؟اتفاق

 عشقم سرماخورده:/  می هی_اوانیک 
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 ینطوریساده داره ا یسرماخوردگ  هی ی االن برا ن یکه زد چشمام گرد شد ا یاز حرف کهوی
 کنه؟  یرفتار م

 درمون داره  یافتاده سرما خوردگ  یزیچ یخاک تو اون سرت کنن فکر کردم اتفاق ی _ا

 ستم ین ششیمن که پ  یول دونم ی _موانیک 

 یی _مگه درمونش تو 

تو   رهیگیتخت م  گهیاستراحت بکنه از خداشه د تونهیبهتر م یطور نیا  ی_نه خب ولوانیک 
به خودم اومدمو بهش نگاه   یوقت  زدمیشب داشتم براش حرف م هیباور کن  خوابهیبغلم م
 تو بغلم خوابش برده انقدر حرصم گرفت که نگو  دمیکردم د

 ؟ی کار کرد  یچ _خب تو

 بشه  دارینخورم تا ب  یتا خوده صبح نوازشش کردمو مراقب بودم تکون گهید  یچی_هوانیک 

سقف هم تا خوده    کی  ریز  دی رفت یوقت ییخوای بکنم بدبخت م تیلی_خاک برسره زن ذل
   ؟یصبح چشم رو هم نذار

که دست   نه یبهتر از ا یلیباشه خ لیدوما آدم زن ذل  کنم یکارو م نی_اوال اگه الزم باشه اوانیک 
 نده آقاپسر   تی روش بلند کنه وبهش اهم

  گهیمتنفرم باز م  شیدو جمله به خصوص اول نی از ا دونستیباز به روم آورد حاال م نیا
شوخ بودن جملش   یکنه چون لحنش شوخ بود ول  یم یداره شوخ دونستمیالبته هرچند م

 و کالفه جوابشو ندم  یکه من عصب  شهینم ن یبر ا لیدل

 حوصلتو ندارم   وانی_خفه شو ک 

 خب دادا خداحافظ   یلی_خوانیک 

  نیتماسو قطع کرد اعصابم چه قدر داغون بود ا  عیخواستم دوباره اعتراض کنم سر  تا
 هم داغون ترش کرد وونهید
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 :سندهی نو نستاگرامیا ی دی آ

Kiana__bahmanzad 

 

 (انای)ک 

 ... نیآرت  شیکالس و ذهنم پ ی نشسته بودم خودم تو سرکالس

 

 افتد"  یتو م  ش یبازهم پ کنمیروزها هرچه قدر هواسمو پرت م نی"ا

 

  دهیبود که کش یاون سه طرح شی ذهنم پ دمیفهم  یاز درس نم یچیاما ه  می داشت یاضیر
براش   ی اد یز ی لیبکنن چون زحمت خ دشیی و تا  رهی مورد قبولشون قرار بگ دوارمیبودم ام

   شهیخوشحال م نیمطمئنم آرت ینطور یبودم ا دهیکش

از   یکیفکر افتاده بودم که بهش بگم بذاره که تو شرکتش به عنوان   ن ی حاال چندبار به ا تا
عالقه داشتم اما جرات  ی لیداشتم و بهش خ  شوییطراح ها کار بکنم چون واقعا توانا

 مونده کلمم بکنه نمیبشه طراح؟هم نیگفتنشو نداشتم زنه آرت

جوره از   چی بود که اصال دوست نداشتم ه نی طرح ها و نقشه ها تنها راه ارتباط منو آرت نیا
 دستـــ...

 _جهانبخش 

باال  سرمو   عیاومدمو سر  رونیب  ال یاز فکرو خ مونیاض یر ری دب یخانوم کاظم ی صدا دنیشن با
 گرفتمو بهش نگاه کردم
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 هول شده بودم اما خودمو نباختم   یکم

 _بله خانوم؟ 

   یستی_حواست کجاست دخترم؟توکالس نیکاظم خانوم

 شه  یتکرار نم گهیشد د   ی مسئله ا هی لحظه حواسم پرت  هیخانوم  دی_ببخش

 گفت:  ی کردو با حالت تاسف وارانه ا یبه دفتر نمره نگاه یکاظم خانوم

 اومده؟   شیپ  یدخترم مشکل دهیافت کرده جهانبخش از تو بع  _درساتم که

   ستین یمشکل ی_نه خانوم کاظم

 یو تکرارش کن یکه اگه افت کن ی مدرسه ا خوندمیدرس م یمدرسه نمونه دولت ی تو من
به نمره پونزده افت کرده بودم   ست یو حاال من از نمره ب  دنی خبر م نتی به والد  عیسر  یلیخ

رو خبر بدن و   یلیافت تحص نی ا  نیو فرصت جبرانشم نداشتم و نخواهم داشت اگه به آرت
 کرد ی افت کردم زنده زنده منو چال م زدهبه پون  ستیبفهمه که از ب

دختر سال آخر   هی ی نمرتو به دفتر گزارش بدم چون برا نی_دخترم من مجبورم که ایکاظم
  یداشت یمشکل  دنیبه خانوادت اطالع م شهیفاجعه محسوب م  هیل تو واقعا مث ی نمونه ا

   ینمرتو هم جبران کن نیبذار تا کمکت کنه ا ونیبا مشاور مدرسه در م

کند  یلیخ  یلیکرده بودو ضربان قلبم خ خی  یبدنم حساب زدمی رسما داشتم سکته رو م گهید
 کارو بکنه نیا  دیبود و زبونم بند اومده بود نه نبا دهیرنگم پر  زدیاصال انگار نم زدیم

نمرات   ی اون رو  شدمیم چارهی من رسما ب دادنیخبر م نیبود اگه به آرت نی من آرت خونواده
 حساس بود یلیخ میدرس

   دی بهم زده بود افتادمو چهارستون بدنم لرز نی ماش ی که تو یحرف ادهی  کهوی

ن زنگ بزنن و درس نخوندنتو بهم گزارش بدن اون  به حالت اگه امروز از مدرسه به م  ی " وا
 باتو"   دونم ی وقت من م
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 ذیمدرسه تنها الهام و پان  نیا ی چشمشون به حال بدم افتاد حالمو تو ذیو پان الهام
   ترسمی م  نیاز آرت ایبه اندازه تمام دن نکهیخبر داشتن از ا یچون از همه چ دنیفهمیم

  دیدونی خودتون م دی بارو به خونوادش گزارش ند هی  نیحاال شما هم  ی_خانوم کاظمذیپان
   دی بهش بد  گهی فرصت د  هی ه یجبران کنه فقط کاف تونهیم هیدختر درسخون انایکه ک 

پام  ی بندازم هنوز رو  نییکه باعث شد سرمو پا  دی قطره اشک از گوشه چشمم چک هی
تونست   ینم یکه کس ردمک یخدارو شکر م دنی لرزیبودمو زانوهام به شدت م سادهیوا

   رفتی وگرنه آبروم م نهیلرزونمو بب ی زانوها

   کننیبعد منو سرزنش م ننیبیدخترم اگه گزارش ندم دفتر خودشون م تونم ی_نمیکاظم

رو   یحرف آب پاک نیشدم با ا   چارهیانداختم و سرجام نشستم تموم شد تازه ب نیی پا سرمو
  کنهیم کمیت کهی و زنده زنده ت فهمهیم نیآرت ختن یدستم ر  ی رو

 آروم در گوشم گفت:  الهام

 نکن خدا بزرگه  هیگر  انای _نگران نباش ک الهام

 ...نیاما آرت دونمی_م

 _نگران نباش  الهام

 

 

 بود   حیتفر زنگ

عکس العمالشو   ی تمام کردمی روم فکر م شیپ یکالس نشسته بودمو داشتم به بدبخت ی تو
که باعث مور مور شدن بدنم و   کردمیخودم تجسم م ی برا خاشویداد زدنها و توب  یحت

   شدیلرزش دست و پاهام م
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  یاشکام ب بستمویهم م ی ناخوداگاه چشمامو رو  کردمیفکر م زدیکه م  ییبه نعره ها یوقت
نبود پناهم باشه و   یکس بودم کس یمن در برابر اون ب شدن یم یاز قبل جار شتریمهابا ب

  یتیسربه تن من نباشه پس از هر موقع خواستیاون دلش م میازم مراقبت کنه از طرف
 کرد ی خوب استفاده خودشو م

گذشته و اون حرف   ی همش بزنه به خاطر ماجراها نکهیدست بزن داشت البته نه ا  نیآرت
موضوع    نی نه سر ادست روم بلند ک  نیکه برام درآورده بودن باعث شده بود که آرت یبزرگ 

پا بذارم  شهی که باعث م زنهیم یی حرفا  هی ندازهیدادو قال راه م دونستمی درس خوندن هم م
و باعث    شهیبرام بد تموم م  ن یهم دونستمیجوابشو بدم که م وکه ازش دارم یترس ی رو
 که دست بلند کنه شهیم

ابر بهار دارم  نهیع دی دینم یکس  ی نطوریبود ا یبود که کالس خال  یشکرش باق  ی جا تنها
  شیهم رفته بود پ  ذیپان دادی م می دلدار شهیالبته الهام کنارم بودو مثل هم کنم یم  هیگر

  دونستمی نده اما من م ی تا باهاش حرف بزنه اقال امروز رو بهشون خبر یخانوم کاظم
 االن چه بعدا   هچ فهمهیم  نیبشه آرت یهرچ

از درسام  یخوب ی مدت خبرا نی ا کردمی م ریوحشتناک خودم س ی ا یحالو هوا و رو  ی تو
 غوزباالغوز  شدی هم م  یکی نی بود ا دهی بهش نرس

  دنی وارد کالس شد با د  دهی رنگ پر یبا صورت ذیپان کهویموقع ها بود که   نیهم ی تو
  نیهم اضطراب داشت وا  ذیبهش نگاه کردم پان یضربان قلبم باال رفت با نگران افش یق

 نگران بودم  یلیخ دادوی ترسوند دلم گواه بد م یم  شتریموضوع منو ب

 ذ؟ یشده پان ی_چ

 کارت دارن   نییبرو پا  ای...بزهیچ می...اانای_ک ذیپان

 گفتم:  باترس

 _بامن؟ 
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 م یهی_اذیپان

  فیموفق نشده بود؟اشکامو پاک کردم ضع یعنی به هردوشون نگاه کردم پس  یبانگران
 رفتم     نیی و الهام از پله ها پا ذیهمراه پانکرده بودم  هیگر یبود به اندازه کاف  یبودن کاف

من نگران   نیکه ع ذیبه الهامو پان دمیکش یقی نفس عم ستادمیدر اتاق دفتر که ا ی جلو
 بزنن که نگرانم نباشم  ی بودن نگاه کردم که باعث شد اونام لبخند 

و سه   ری دره اتاق دفترو باز کردمو وارد اتاق شدم فقط مد ی ازشون گرفتم و با تقه ا رومو
 دادن  لیاز معلما نبود احتماال باز انجمن تشک یمعاون هاش داخل دفتر بودن خبر

متنفر   رمونی مد نیکه چه قدر از ا  دونستیبرگشتم در واقع فقط خدا م  رمیسمت مد  به
گزارش بده و   نی به آرت از من بود تا ییو گرفتن آتو  یبودم چون همش درحال چاپلوس

  شتریحرص بخورمو نفرتم ازش ب شهیمن هم شدیباعث م  نیباهاش بتونه حرف بزنه و ا
 بشه

 _سالم

 زدو گفت:  ی لبخند ری مد

   نمیبب نجایا ای _سالم دخترم بری مد

قرار   نیبود که آرت یینبود بلکه از حرفا  ری ترسم از مد دمی ترسیجلو استرس داشتمو م رفتم 
 بود بشنوه  

 

 ( نی)آرت

قرار گرفته بود همون طور که   دییاومدم چون هر سه طرح مورد تا  رونی ب یجلسه راض از
  یعنیکارم  جهی از نت یلیگذارا خوششون اومده بودو من االن خ هیانتظار داشتم همه سرما 
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ونده  م  یبودم فقط االن سفارش پارچه و سپردن طرحها دست کارگاه باق یراض انایکاره ک 
 بود 

درست کنه و اون هم بهم   یسرپرست کارگاه شرکت حرف زدم که لباسو تن چه مانکن با
 ده یم لم ی کارهارو تحو شهیمثل هم رادی و بدون نقص و ا یداد که عال نانیاطم

 صدام زد: یوارد اتاقم بشم که منش خواستم

 ( داخل اتاقتون هستن ار ی)رام یلی( و وک وانیراد)ک  ونیبرادرتون و آقا  سی _جناب رئ

 تکون دادمو گفتم:  یسر

رو   یروز  هیزنگ بزن و بگو که طرح آمادس  امهرپارسیهستم فقط به شرکت آر  ان ی_در جر
 د یبه خط تول میبفرست مویبد   شیارائه طرح بذارن تا طرحو نما ی خودشون برا

 _چشم 

 اتاقم شد که با صحنه مقابل مواجه شدم:  وارد

هم با   وان ی و ک  اریو رام زدیمبل نشسته بودو داشت با تلفن همراهش حرف م  ی رو ارتان
لبخند از سره   هیبه سمتم برگشتن با  وانیو ک  اریبا ورود من رام زدنی هم داشتن حرف م
 جاشون بلندشدن  

 !!! نورایاز ا ن ی _به داش آرتاریرام

 رفتمو گفتم:   بهش ی غره ا چشم

 ورا  نیبگم از ا دی جا اتاق منه من با  نیا  دای_ببخش

   دی خند زیر زی بهش رفتم که ر یبرگشتم و چشم غره توپ وانیسمت ک  به

 زده بود ییچه حرفا  یرفته پشت گوش  ادشی  شعوریب مردک 

 ...خداحافظ گمی_خداحافظ...باشه گلم...نه...بهش مارتان
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گذاشت و باهمون حالتش به سمتم   زیم ی رو  لو ی لبخند موبا هیقطع کرد و با   تماسو 
 برگشت  

 داداش؟  یخوب نی_سالم آرتآرتان

 ناقال؟  ی زدیحرف م یبا ک  ی_داشت

 داده بودو بهش وفا نکرد یقول  هیبگو باهاش قهرم بهم  نیبه آرت گفت ی _با آرام مآرتان

   مدیکه به آرام داده بودم اخمامو توهم کش یافتادن قول  ادیبه  با

 رفته بود  ادمی_

بهمون خبر دادن   یوقت ادمهی طونیشرو ش ی خواهر کوچولو هیخواهر منو آرتان بود  آرام
اومدن   ایبه زودتر دن  ی و همش برا م ید یخواب یمنو آرتان شبها نم میقراره خواهر داشته باش

هر   م یکرد یاما ما فکر م میحتما نه ماه صبر کن دیبا  نکهیغافل از ا م یکرد یخواهرمون دعا م
هم شد آرام تخس ما هفت ماهه به   یطور نیو ا ادیم ایزودتر به دن  میکن عاد شتر یب یچ
 بود و هست و خواهد بود  زتریاومد از جونمون برامون عز  ایدن

   کنمیم  یو ازش عذر خواه  زنمی _بهش زنگ م

 نی بود آرت یاز دستت شاک یلیخ ی_ولآرتان

 نکن؟   تیاذ  موی_من صد بار به تو نگفتم آبجوانیک 

 کالفه روبه آرتان گفتم:  وان یتوجه به ک  بدون 

   گسی د ی جا ه یاعصابم خورده همش فکرم  یلیروزها خ نینمونده بود ا ادمی_اصال 

 گفت:  یطونیبا ش وانیک 

 _کجا مثال؟  وانیک 

   می دی فهم یفقط منو خودش م شویکجا مثلناش معن  نیا
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   وانی_خفه شو ک 

 فکرت کجاست    میدونیداداش ما که م الیخی_باریرام

 فم یخودم پشتشما همتونو حر نیآورد ری داداشمو مظلوم بگ دیفکر نکن ی آ  ی آ ی _آآرتان

   ه؟یمظلومه؟؟!!!نه بابا پس ظالم چه شکل نی_ااریرام

که مثال داداش من   یاعالم وجود کن ی حرفت اومد نی آرتان مثال با ا  گهی_راست موانیک 
 ؟ یاون نقشه رو ازش بقاپ له یپشتتم بعد با ح

 گفت:   وان یچشمک روبه ک   هیبا   دویخند  آرتان

 ی باهوش نبود نقدریوال خاطره بهت خوب ساخته قبال ا ی _اآرتان

  نیا  دیباال آوردو خند  می برد که آرتان دستشو به نشونه تسل زیبه سمتش خ وانی ک  کهوی
و خونسرد داشتم   ی کرد اما من جد ی هم سرجاش نشست و تک خنده ا وانیک  یطور

 کردم یبهشون نگاه م

   ؟ی _بهش سر زداریرام

 گفت: ینیافتادنش صورتش ناراحت شدو با لحن غمگ اد یبا به  وانی ک  کهوی

   رمی _امروز موانیک 

  کینزد ست یما چه قدر عاشق خاطره بود کم که ن طونیش وان یک  نیدونست که ا یم خدا
 پنج ساله که به پاش نشسته 

 م؟ یی ای_مام ب

   می شیمزاحم اوقات خوشو عشقوالنشون م می کجا بر گه ی_نه بابا ما د آرتان

سر خر که    دی ایشما کجا م گهی د گهیحرف راستو از بچه بشنو راست م  گن یوال م ی _اوانیک 
 خوام با خودم ببرم ینم
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 بچه؟   یاالن به من گفت_تو آرتان

من دوست داشت سرخر باشه   ی برادره دوقلو ن ی ا یعنی  دیاما بچه رو شن دینشن سرخرو 
 بچه نباشه؟   یول

هول شده   دادی که مثال داشت نشون م یلحن هیخودشو دست پاچه نشون دادو با   وانیک 
 گفت: 

  اریرام نیخود خود نامردش بود منظورم هم دیغلط بکنم سرورم باور کن  ؟من؟منی_ک وانیک 
  ریبه غ ادیم  یبه هر چ افش یهرچند ق ت یمازموره که کنارم نشسته و خودشو زده به مظلوم

 از مظلوم 

زنگ   می تکون دادم که گوش وان یک  ی به نشونه تاسف برا یکردمو سر ی خنده مردونه ا تک
ه کردم...شماره ناشناس بود  دادم به شماره نگا می خوردو نگامو از اونا گرفتمو به گوش

باشه تماسو   انایامکان داره از طرف مدرسه ک  نکهیحوصله جواب دادن نداشتم اما با فکر ا 
 کالفه برقرار کردم 

 د یی _الو بفرما

 امنش؟ یآر  ی _آقاناشناس

 زن بود اما نشناختمش  هی ی صدا

 _بله خودم هستم  

 هستم   یهانی_من ک ناشناس

 هیک  ادینم ادمی  یآشناس ول ه؟صداشیک  هگید یهانی...ک ی هانی...ک یهانیک 

 بشناسم؟    دیبا اوردمیبه جا ن  دی_ببخش

 ! امنشیآر  انایمدرسه خانومتون هستم ک  ری_من مد یهانیک 
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  یعنیذاره؟یم انایک  ی منو رو  لیچرا فام  نی بابا ا ی جمله اخرش حرصم گرفت ا دنیشن با
 داره ی باز چه نقشه ا ستیتخس معلوم ن کهیزن زنن؟یصداش م  لیفام  نیاونجا هم به هم

   امنش؟ی آر ی _آقایهانیک 

 اسمم از زبونش به خودم اومدم دنیشن با

   د؟یداشت یکار دیی_بله...بله...به جا آوردم...بفرما

چشم   دنی که با د خوردیم روین یر یش  نینگاه کردم که داشت ششم وانی چپ چپ به ک  بعد
  نیهم یعن یباال آورد که  میبرداشت بعد دستشو به نشونه تسل گهید  ی دوتا دوی غرم خند
 خورمینم گهی چندتا د

ارجاع   نشونیدانش آموزامونو به والد یلیما هر گونه افت تحص دیی بخوا تشوی_راسیهانیک 
  ن یبه خاطر هم می به خودتون بگ انارویک  یلیکه هر گونه افت تحص دی لذا شما گفت می دیم

مدت افت داشته و نتونسته درسهاشو جبران بکنه و امروز هم   نیا یط  انایزنگ زدم بگم ک 
 مستمرشو خراب کرده   یاضیر  تحاناون طور که معلومه ام

حرفارو   نیکار داشتم اصال وقت ا  یماساژ دادم من کل قمو یبا دستم کناره شق یو عصب کالفه
 ده یکارم به کجا کش  نی بب اینداشتم خدا 

 دادم گفتم:   هیبهش تک قمویبودو شق زیم ی طور که آرنجم رو همون

 نتونست درس بخونه  انایاومد ک  شیپ یمشکل هی روزی _متوجه هستم د

  نیمشکالتو به والد نگونهی ماست که ا فهیگفتن اما وظ اناجانی_بله اتفاقا خود ک یهانیک 
 مدرسه و ....  دیی ایاالن ب دیمدرسه با  نیو طبق قوان می ارجاع بد

   فرستمی رانندمو دنبالش م امیب تونمیجلسه دارم نم گهی ساعت د میمن ن  یهانیانوم ک _خ

امر دوباره تکرار   نی که ا دیو تعهد بد  نجایا  دییا یب دی محترم شما با   ی آقا شهی_نمیهانیک 
 نجاست یا نهیجزو قوان شهینم



 گمشده   مه ی عشق ن   ی ب 

 
33 

 

من با مدرسه طرفم نه شرکت به   دمیکه فهم فرستم یم  لمویبگم خب وک  خواستم
  یکشونیتو چرا منو م دونمیمن که م یهانیلعنت بهت ک  ی ا دمیکش یکالفه پوف نیخاطرهم

 اونجا

با   دنیکرده و بهش گزارش م  یباباها افتادم که دخترشون تو مدرسه خراب کار نیا  ادهی
 ه ازدواج کردم:/بچ  هیحسو ترجبه کرده بودم چون با  نیهنوز بابا نشده بودم اما ا  نکهیا

   رسونمیخب االن خودمو م یلی_خ

 _ممنون خدا نگه دار یهانیک 

کار  یچ  د یبا  یلعنت نی گذاشتم من از دست ا زیم  ی رو لویموبا  یقطع کردمو عصب تماسو 
برم    دیکار آماده کنم اون وقت با ی طرحارو برا دی دارمو بعدش با  گهیجلسه د  هیکنم؟االن 

 دنبال خانوم

 ن؟ ی شده آرت ی_چاریرام

  ینیریش  هیافتاد که  وانینگاه کردم که چشمم به ک  اریدستام برداشتم به رام نیاز ب سرمو
  ینیری داشت ش ینطوریدهنش حتما صبحونه نخورده بود که ا ی برداشت گذاشت تو گهید

 کردیهارو تموم م

 برگشتم  اریشدم و به سمت رام وانیک  الیخ یب

خانوم نتونست درس بخونه و امروز هم   روزی بود به خاطر کار د انایمدرسه ک  ری_مد 
 من کرده!   شیپ شویهم چغول ر یامتحانشو خراب کرده مد 

 یکردم غضبمو کم یکردمو سع ی خنده که من هم تک خنده ا ری تاشون زدن ز هرسه
 اون دختره بد نشه ی بخوابونم تا برا

   دن یزود خبر م _ا نه بابا چه قدروانیک 

 :دیبهم نگاه کردو مشکوک پرس  یسوال اریرام
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 ؟ ی_چه کاراریرام

  گهی طرح ها د نی_کار ا

مودب نشست که باعث شد خندم   وان یک  دمیکه د دمیبلندشدمو کتمو پوش یصندل ی رو از
   رهیبگ

 _کجا؟  وانیک 

 _خونه آقا شجاع  

با پسر شجاع در ارتباط باشم و رموز   خوامی_واقعا؟خونشون کجاست؟منو هم ببر موانیک 
   خورهیبا خاطره بدردم م  یزندگ  ی تو رمی بگ ادی شجاعتشو 

  گهیدنبالش د رمیدارم م وانی_اه بس کن ک 

 هم برو دادا  ؟حاال ی مردیم یگفتی_خب از اول م وانیک 

 تندتند گفت:  دویبردم که خند ز یمتش خاستفاده کرد به س زیکلمه نفرت انگ نیباز از ا نیا

 دادا  گمینم گهید می _باشه بابا تسلوانیک 

که باعث شد   ستادیبرم که آرتان از سرجاش بلند شدو به سمتم اومد روبه روم ا خواستم
دوقلو   نکهیاندازه هم بود با ا بایتقر کالمونمیه می توجهمو بهش بدم هردومون هم قد بود 

 بهم نبود  هیهامون اصال شب افهی اما ق می بود

 گفت:  ی نیبالحن غمگ آرتان

 شده  هی و تنب دهیخودش ترس ینکن اون االن به اندازه کاف خشیتوب  ی ادی_داداش ز آرتان

 ادامه داد:  ی تکون دادم که با لحن آروم یاخم سر با

 بذار من برم دنبالش   یتحمل کن یتونینم  ینیبی_اگه مآرتان
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 تعهد هم بدم  د یخودم برم چون با  دی _نه با

 خب خدانگه دار ی لی_خآرتان

   رونیسپردم دست اونا و از شرکت زدم ب  رویکردمو همه چ یبچه ها خداحافظ  از

به اونجا برسم هرچند   عتریهرچه سر  خواستمیم کردمیم یرانندگ  ییسرعت باال با
 دوتا جلسه قبل از ظهرمو از دست دادم دونستم یم

که همش برام   انایبه فرمون زدم اه لعنت بهت...لعنت بهت ک  یمشت  ک یتراف ی تو افتادم
 یدردسر

اگه بحث اجبار وسط بود چرا از   فهمم ینوزده ساله من نم جدهیدختر ه هیمنو چه به   آخه
 شد زن؟  نمیخونواده پولدار و هم سطح خودمون برام زن نگرفتن آخه ا  هی

نکرده بودم آخه امروز رانندم   یگ وقت بود رانند یلیپارک کردم خ نمویدر مدرسه ماش ی جلو
کارهام  ی رو دیحفظ کنم با  مو یخونسرد  دی با دمی کش یگرفته بود پووووف  یساعت یمرخص

 تو بوده  رینداره همش تقص یریتقص  چی کنترل داشته باشم چون اون ه

نباشه  حیکه زنگ تفر کردمی قفل کردم خدا خدا م موتیشدمو درو با ر  ادهیپ نیماش از
هووف شکر   هیخال اط یح دن یدخترارو اصال نداشتم وارد مدرسه که شدم د  ره یتحمل نگاه خ

 زنگ کالس بود 

صحنه مقابلم چشمامو بستم   دن یکردمو وارد سالن مدرسه شدم که با د  یمدرسرو ط اط یح
 و دستامو مشت کردم 

ننه مرده ها   نی ا نی ع افشیکرده بود ق هینشسته بود از پس گر نیزم ی رو  واریگوشه د  انایک 
و   ذیپان شناختمشون یکرد دو دختر هم کنارش بودن م یم هیو گر  دیلرزی شده بود داشت م

  ی درحال آروم کردنش بودن و محتو ختنویری اشک م انایک  ی الهام بودن هردوشون پا به پا
رفتاراش   ن یا لیدل دونستم یم  دادنیکه معلوم بود بهش آب قند م رکه اون طو وانیل ی تو
 شت به خاطر سن کمشم بود حقم دا هیچ
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کدومشون حواسشون به اطرافشون نبود  چیمتوجه حضور من نشده بودن در واقع ه هنوز
 الهام بودن  ذویو پان  انایبودو فقط ک  یخال یسالن خال

  شهیم ی عصبان شتریب نهیبیحالو روزتو م  ادینکن االن م هیتورو خدا گر  انای_نگران نباش ک 

  ی اما جلو شهیم یعصبان  دی کردم تورو خدا بهش خبر ند هیالتماس کردم گر ی_کلانایک 
 خودم بهش زنگ زد ی چشما

از شدت خشمم بخوابه   کم یبراش سوخت لحن صداش و حالو روزش باعث شده بود  دلم
مشکوک شده بودمو همه   انایبود به ک  یبود همراهم بود مدت یکه مدت ی تیاز شدت عصبان
   نوشتمیم زیچ ه ی ی رفتارهاشو به پا

قرمز و پف کردش به من افتاد به  ی چشما کهویپاهاش بلند کرد که  ی سرشو از رو انایک 
آب   وانی ل شترشدوی مرده ها شد لرزش دستاش ب  نهیرنگ صورتش ع دو ی وضوح رنگش پر

   رهی باعث نشد که نگاشو از من بگ وانی شکستن ل ی صدا  یقند از دستش افتادو شکست حت

بود   زونی کنارم آو گممیبودو کتم روش افتاده بودو دست د بمیج ی دستم تو هیکه  یطور
 ی بدنش بود از رو ی که تو  یو لرزش یبانگران انایها با اخم نگاه کردم ک  شهیبه خورده ش

باال آورده بود  که  ی گند  ادهی یحد ازم بترسه اما وقت  نی بلند شد دوست نداشتم تا ا نیزم
 یراض ترسهیحد ازم م نیتا ا نکهیاز ا  شدی ها باعث م لمیاون عکس ها اون ف ادیافتادم   یم

 باشم 

 گفتم:  یتیتوش باشه نه عصبان ی دیکه نه تهد  یطور یلحن خنث با

 _خوبه بهت هشدار داده بودم نه؟ 

  زشیکارش باعث شد ر  نی هم بست که ا ی کردو چشماشو رو هینگفت فقط گر یچیه
بود که چه با لحن   نیا انایک   یسرش داد بزنم چون خوب خواستمیبشه نم شتر ی اشکاش ب

 !  دیترس یم بردو یازم سام م زدمیباهاش حرف م یخشن وقت ایآروم و چه با لحن بلند 

 گفتم: یعصب ی سمتش قدم برداشتم و با صدا به
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   انا؟یک  ی دوهفته چرا افت کرد نیمن بود درست اما در طول ا  ری_امتحان امروزت تقص

هم نداشت   یهرچند بدبخت جواب د یلرز یو م کردی م هیفقط گر دمیاز جانبش نشن یجواب
درس    زیبه ر  زیکه خودم از ر ینه دختر دادیسوالمو م نیجواب ا  دیمدرسه بود که با  نیا

 خوندناش خبرداشتم 

 گفتم:  یآروم یول  یعصب ی باصدا

 ی برا یدونی دستت ندم م یبه من بده که قانع بشمو کار ینکن جواب درست هیگر   نقدری_ا
 درس خوندنت چه قدر پول دادم اره؟!   موندهی سه ماهه باق نیا

 گفت:  هیباال آوردو با گر سرشو

 به خدا من فقط... نی_آرتانایک 

  یبه وضعش نگاه دی شدو ترس شتریسکوت باال آوردم که لرزش بدنش ب ی به معنا دستمو 
 گفت:   عیپوزخندمو گرفت چون هول شدو سر یمعن ی زدم خودش به خوب ی مو پوزخندکرد

 االن...  نیمن هم نی _به خدا آرتانایک 

 از دخترها برگشتمو گفتم:  ی کیسمت  به

 نشسته بود؟  نی زم ی _تمام مدت رو

  یطور نی ا یوقت یبده ول یبهم نگاه کرد فکر کنم مونده بود که چه جواب  یبانگران دختره
که تمام وقت بوده دختره احمق   نیا  یعنیچشاش   ی تو یطرز نگران نی کنه و ا یبهم نگاه م

به   کردویاز خودش مراقبت م یطور نیکه داشت خبر داشت ا  ی خوبه خودش از درد 
   دادیم   تیاهم شیسالمت

 کردم باالتر نره گفتم:  یم یکه سع ی ا  یبا لحن تهاجم برگشتمو انایسمته ک  به

بلند شو    ؟هان؟االن ی سرد نشست نی زم ی پس چرا رو ی_د آخه احمق مگه تو مشکل ندار
   رسمی بعدا به خدمتت م رتی مد شهیپ می بر
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ازمون دور شدنو به سر   عیکوتاه سر یخدافس هیکردن با  یالهام به هم نگاه ذویپان
 کوچولوش گرفت   ی دستا نی بازوم گذاشتو ب ی دستشو آروم رو انا یکالسشون رفتن ک 

  هی ی برام مضر باشه باور کن برا  ایکنه  تمیسرد نبود که اذ  یلیخ نیبه خدا زم نی_آرتانایک 
نشستم   نیزم ی رو نیبه خاطره هم  سمی پاهام وا ی لحظه زانوهام سست شدو نتونستم رو 

 حرفام بهت ثابت بشه  قتیو حق  یها نگاه کن نی از دورب یتونیداره م  نیسالن دورب داخله

 مدرسه روشن کنم   نیا ی تو و خودمو تو فی تکل د یامروز با  می بر  ا یخب حاال ب یلی_خ

بود تعجب کرده   دهیکه شن ی بهم نگاه کرد فکر کنم از جمله ا  یطور نگران نیو هم باتعجب
 ینم یطور نیمدرسه روشن کنم ا  نیا  ی تو زهارویچ یلیخ دی داشت با  قتیحق یبود ول

 شد  

 برگشتم  انایاما به سمت ک  سادمیدره دفتر وا ی پشت سرم راه افتاد جلو آروم

 _اشکاتو پاک کن 

شدم که دستاشو   کی قدم بهش نزد  هیلرزونشو باال برد تا اشکاشو پاک کنه  ی دستا انگشت
دستمو دراز کردمو گوشه    هیلرزونش بهم نگاه کرد   ی صورتش برداشتو با چشما ی از رو

 گفتم:  یچشمشو پاک کردم با لحن آروم

 ش؟ ی _نشسته بود

 _نهانایک 

 ده؟ یم  ری مدرسه بهت گ یگ   ی_اون وقت تو نم

  هیپاک شده االن که گر  ملمیر دم ی نگاه کردم د نهییآ   ی مونده آخه صبح که تو دونستمی_نم
 شده؟   اهیس یل یخ ختهیکه مونده بود ر  کمی کردم حتما 

  ییایم  یوقت یزن یم نایبه بعد که از ا نیپاکش کردم از ا ستین یز یذره اس چ هی_نه 
 پاکش کن  رپاکنیمدرسه حتما با ش
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 _باشه انایک 

  یگاه انایدراوردو مشغوله پاک کردن چشماش شد ک  بشیج ی از تو ی دستمال کاغذ هی
که با دستمال مرطوب داشت اون ذره   دمیکرد امروز صبح د یم شی خونه ارا ی اوقات تو

طبق گفته خودش به خاطر   نمیکرد حتما ا  یبه جا مونده بود پاک م شش ی که از آرا ییها
پر و  ی به خاطر مژه ها دی هم معلوم نبود شا ادیشده هرچند ز  ی طور نیکه ا شهی گر

 شد   یبود که معلوم نم دشیکش

که سرمو به نشونه مثبت   ره یاز من بگ روید یینگاه بهم کرد تا تا هیکه پاک کرد  چشماشو
 که همه به احترامم بلند شدن   میتکون دادمو دره اتاق دفترو زدم وارد اتاق شد 

چه   ره ی مد ن یمن از ا  دونهیبه همراه سه معاوناش حضور داشتن خدا م  ریاتاق فقط مد  ی تو
 ...ری از همه از مد شتریب یمعاوناش ولو هم از   ریقدر متنفرم هم از مد 

   نیآورد فیتشر  ر یچه قدر د امنشی آر ی _آقایهانیک 

 بودم   کی تراف ی _تو

داخل اتاق   ی اومد با دست به سمت مبلها رونی ب زشی زد و از پشت م ی لبخند یهانیک 
 اشاره کرد 

 ارنی ب ییبراتون چا گمیاالن م دینیبش  دیی _بفرمایهانیک 

 برگردم شرکت  عتری سر د یمن با  دی زحمت نکش ستین یازی_نه ن

 تعارف نکنه   گهیباعث شد د می باال داد با اون لحن محکم و جد ییابرو یهانیک 

  فی تشر نجا یتا ا  می که به شما بابتش زحمت داد ی اتفاق ستین یخب مشکل یلی_خیهانیک 
 ا شما که باهاتون گرفتم خدمتتون عرض کردم فقط مونده تعهد و امض  یتماس ی تو نیاریب

 ؟هـــــــــــــــهیر ی تعهد بگ ییخوا یها داشتم من امروز...تعهد؟از من م  نقشه
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  ن یبه خاطر ا دونستمی انداخته بود برگشتم م نییبودو سرشو پا  سادهی که وا انایسمت ک  به
کردم  یحسش م یمن به خوب  یچشاشو نفهمه ول  ی ترسه تو یانداخته تا کس نیی سرشو پا

از خودش ضعف نشون بده آروم به سمتش رفتمو روبه روش   نایمقابله ا دادمی و اجازه نم
   دی ترسیازم م نقدریا یعن یبود   رددستشو گرفتم سرد س  سادمیوا

 و معاونهاش بتونن بشنون گفتم:  ری که مد یطور یلحن آروم ول با

  یجبرانش کن یتونی تو مکه  دونمی من م یو نگران باش  یقدر بترس نیکه ا  نمیبینم ی_لزوم

بهش رفتم که   ی و معاوناش چشم غره ا ری سرشو باال آورد که دور از چشم مد یناباور با
 از نقشه بود  ی جزو نمیحساب کار دستش اومد بله ا

همراه خودم  شهیکه هم  یاخم مچهین هیو  ی لحن جد هیبرگشتمو با  ر یسمت مد  به
 داشتم گفتم: 

  نیدر طول ا  دی هستم اما شما گفت  انیو درس نخوندنه امروزش خودم در جر روز ی_مشکل د 
 کمتر از اطالع من  یعنی مدت 

  خواست ی نگاه کرد فکر کنم نم ری باترس سرشو باال آورد و به مد انایکرد ک  دیی حرفمو تا ری مد
من از   م ی از هم نداشت یپنهون زیاما منو اون که چ ارمیموضوعات سر در ب یسر  هیمن از 

 مه نمراتش خبر داشتم ه

اسمشو    یگشتم وقت  ستیل ون یدفتر نمره رو جلوم گذاشت و منم دنبال اسمش م یهانیک 
کردم به نمراتش نگاه کردم بدون استسناء همه درساش دونمره تا پنج نمره افت کرده   دایپ

بود   میاوضاع نمره ورزششم وخ یبه هفت نمره افت کرده بود حت کی فقط نزد  کی زی بود ف
  ینگاه یهانیدست خودم نبود به ک  تم یاخم و عصبان کنترل  گمینم یاض یاز ر یزیچ گهید

کردم که باعث   ری نگاهشو غافلگ کردیبهم نگاه م اوردو یدر م یباز زیکردم و چون داشت ه
 هول کنه یشد حساب

   رمیگیازش م  لویحصنمراتشو جبران کنه وگرنه حق ت ن یکه ا دمی_من به شخصه قول م
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 تمام ادامه دادم  یبدجنس وبا

من   رمیگیپرداخت کرده بودمو هم ازتون پس م  انایکه بابت درس خوندن ک  ی_و نصف پول
شد   نایها حمل و نقل و دستمزدو ا نهیهم با همه هز  ی کالسو هوشمند کردم که رو ستیب
 انایکه ک   دی شما اجازه بد نکهی هم بابت حق السکوت و ا  ونی لیم ستیو دو  ونی لیم  ستیب
   ونی لیصد و ده م شهی پول ها م  نی ا یدرس بخونه که نصف همگ نجایا

 ادامه دادم: یکردمو با لحن منظوردار یمکث

 م؟ یه یهانینرفته خانوم ک   ادتونی _قرارمونو که 

داخل  ی مبلها   از یکیهول کرده به سمت   یدستپاچه شد معلوم بود حساب یهانیک  کهوی
مدرسه   نیا  ی بود و زن من تو سادهی که وسط اتاق وا یدفتر رفتمو نشستم و به دختر

بدون   نی به خاطرهم نهیکنارم بش ادیکردم بهش اشاره کردم که ب ینگاه شدیمحسوب م
بچه تر نشون   یمشک  فرمیونیاون  ی قدر تو چهبه سمتم اومدو کنارم نشست  یحرف چیه

 شد یداده م

زنم   نکهیا  ایمدرسه زنم باشم   ی روز برسه که من تو هیکردم که  یوقت فکرشو نم  چیه
 محصل باشه  

پشت حقرو پشت   یعنی رمیبگ انارویمدرسه پشت ک  نیا  ی بار تو نی اول ی برا خواستمیم
   پول از شوهرش دن یکش ی اونم فقط برا خوردنیمدرسه م  نیا ی که داشتن حقشو تو یکس

 حرفارو از من نداشت  نیهنگ کرده بود انتظار ا یحساب چارهی برگشتم ب ر یسمت مد  به

من   دیفکر کنم شما هنوز منو نشناخت یهانیشما خبردارم خانوم ک  ی _من از همه نقشه ها
   دمی شهرت و مقام نرس نهمهیبه ا یالک

بالحن   رفتمی م زشی آروم به سمت م  یمحکم ول ی شدم و همون طور که با قدمها بلند
 ادامه دادم: یزی آم دی تهد
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وگرنه    دیکنی کارهارو م نیا  نی کش رفتن پول از من دار ی که شما فقط برا دونمی _من م
چون سرم شلوغه اصال به درساش  دی تحت کنترل منه فکر کرد انایک  ی درس ها یتمام
با من   شتریبر دارم چون بخانوم خ نیا ی من از همه کارها و درسها ر ی دم؟نخی نم تیاهم

و   کنهیسطح باال حل م ی کتاب ها انایکنم ک  یدرساش کمکش م ی خونه و تو  یدرس م
 ی ادیکه افتخارات ز دینیب یم  ادیهم از پسشون برم یبه خوب زنهیم  ن یسنگ ی تست ها

خانوم  ی مدرسه برا  ی به دست آورده پس امتحان ها ادهایهمه المپ ی مدرستونم تو ی برا
 شهیمحسوب م   چیمن ه

 نکرده بود  نجاهاشویبهم نگاه کرد فکر ا  یبا ناباور یهانیک 

و مدال برنز   ارهیرتبه سه ب کی زی ف ادیکه تو المپ ید؟کس ی_شما منو احمق فرض کرد نیآرت
  شهیم شینمره کتب ادو یبر ب تونهیمدرسه نم  کیز یکسب کنه به نظرتون از پس ف

  ی تو انایک  ادیدر م یدارم که نمره هاش عال مانیمن ا  اگرهم درس نخونه ی!!حتزده؟؟یس
پرداخت   ونیل یفقط پونصد م لشیشش ماه تحص بت که با خونهیداره درس م ی مدرسه ا

روزگار   نیا  ی تو ادیاما از پول زور خوشم نم ستین ی چیمن ه هیپول در برابر سرما ن یشده ا
  ی رفتار نی اگه دوباره همچ ستی ن یکه اصال پول کم دی دونی خودتون م  ونی لیهم پونصد م

مطمئن   ادی ب نییپلمش پا ی د یانیو معدل پا دی بد انایناحق به ک  ی نمره ها  ایتکرار بشه  
کارو االن هم   نیکه ا  دیدونیخودتون م  کنمیسر همتون خراب م ی مدرسرو رو نیا  دیباش

بابت   شهیبد تموم م یلیبراتون خ دیمطمئن باش دی دم من بذار ی بکنم اگه پا رو تونمیم
 بکنم   تی ازتون شکا تونمیم نیازم گرفت  دایکه جد یون ی لیم ستی و ب ستیدو  نیگرفتن هم

  دی شما گفت د یبه ما داد شنهادوی پ نیشما ا  امنشیآر  ی خودتون هم وسطه آقا ی _پایهانیک 
 کنم یپرداخت م رویپول نیمدرسه همچ نیا  ی تو لشیکه در برابر تحص

 م یرفته بود من ک  ادش یزدم فکر کنم  ی پوزخند

که روزانه  دیزنی حرف م دیدار یشما با آدم  دیزنیحرف نم یشما با آدم معمول یهانی_خانوم ک 
منو شماست برام صفر   نی که االن ب ی قرار داد  نیو ا  بندهیبه باال قرار داد م اردیلیم  کی

طمع  یدم درست ولدا  شنهادویندارم من پ  ییپس از سوختنش عبا شهیمحسوب م
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  ستیحرکت دو هیکه من چرا با دیبا خودتون فکر نکرد   شما  دیخودتون بود که قبول کرد
 به حساب؟  ختمیر ون یلیم

 زدم   ی زهرخند

شما اون موقع گزارش   زنمیو به مدرسه زنگ م شم یدرساش م  ریگی _هرماه خودم پ
تک به   دی اگه دوباره اتفاق امروز تکرار بشه مطمئن باش دید یبالعکسشو بهم م ای  شرفتیپ

 د ی نیبیتکتون بد م

 بود  دهی ترس دامیخوب معلوم بود که از تهد یکرد ول یاخم یهانیک 

 محترم  ی آقا یگی مزخرف م ی_چرا داریهانیک 

  دونستم یبهم کرد م یبلند شدو به سمتم اومد نگاه نگران انایبهش نگاه کردم ک  ی خونسرد با
 رفتار کنم  یباهاش چه طور دونستم یکار خودم بود م طیرسس اگه محمد نجایا

 دستوبالم بسته بود کمی  نجایمرد عمل بودم تا حرف اما خب ا شتریب من

اشتباه بوده   یلیکه سکوت کردم خ یتا االن یهانیخانوم ک  دی_مواظب طرز حرف زدنتون باش
تا   دیکش یم  نییپا  شوینمرات درس نجایکشوندن من به ا ی که برا دیشما اونقدر وجدان دار

تطابقت   شیامتحان ی برگه ها ی دفتر نمره با نمرات رو ی نمرات تو د؟چرای ری پول از من بگ
 م؟ ی نداره ه

 نفس خورد هیو   ختیبراش خودش آب ر کمیابروم باال رفت   هیهول شد  کمی یهانیک 

خانوم   گمیدارم م یکه چ دیدونیب مشواهدو مدرکه خودتونم خو ی _من همه حرفام از رو
 ر ی مد

بودم   خته یمن زهر خودمو ر  کردمیوقتمو تلف م  نجایا ی ادیداشتم ز   گهیزدم د ی پوزخند
  نجایمثل خودشون رفتار کنم ا  نایبود اما بهتر بود که با ا دهیفا  یحرف زدن ب گهیپس د

 کنه یمدرسس با شرکت و آدماش فرق م
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 ادامه دادم ی خونسرد با

به   یکس ختیری از ترس اشک م واری که گوشه د دمی دخترو د  هی_امروز که وارد مدرسه شدم 
   دمی دوروبرش ند  ری مد ایاسم معاون  

که فقط خودش بشنوه ادامه    یخم شدم با لحن آرومتر زشیم ی رو کمیباال دادم و   یی ابرو
 دادم 

 د یکنی در حقش ظلم م ینطور یکه ا ستیکسوکار ن ی_اون دختره ب

 شده بود   رمینگاه کردم د می اخم کرد راست شدمو به ساعت مچ کمی یهانیک 

روز   نیع زویکه االن همه چ ییکه نکردم تعهد بدم از اونجا  یی_من عادت ندارم بابت خطا
خود   نی بلکه ا   کنمیامضا نم  روی تعهد نامه ا چیکه من ه میر یگیم حهی روشن کردم پس نت

دفتر نمره   ی دست تو دویکن  یکه به تعهداتون عمل م دی به من تعهد بد دی که با دیی شما
 د یبر ی نم شتریپول ب ی دانش آموزاتون برا

  دنشیبود با د ومدهیازش در ن ییبرگشتم که تمام وقت ساکت بودو صدا انایسمت ک  به
در صورت و بدنش   ش یهم از غم و تشو یاثر  کردوی نم هیگر گهیآروم شدم چون د یکم

 کرد   یلبخند محو داشت بهم نگاه م هیو فقط با    دی لرزینم گهینبود د

   می جمع کن بر التوی_برو وسا 

  نم یس ی که تو یناخواسته خشم شدیکه باعث م زدی ستاره بارون شده بودو برق م چشماش
 بخوابه   گشمی د کمیداشتم  

شده بود فکر کنم تا االن جلسرو شروع   رمی د یانداختم حساب ی ا گهینگاه د م یساعت مچ به
 کرده باشن 

 با خودم ببرم؟  انارویک  تونم ی برم م د ی_من با 

 امنش یآر  ی _آخه االن زوده آقاناظم
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 نهیبه خاطر هم امیدوباره دنبالش ب تونم یگرفته خودمم نم یساعت ی_امروز رانندم مرخص 
 با خودم ببرمش  خوامیم

 به سالمت   دشیببر  دیتونی م ستین یطوره مشکل نی_اگه ا ناظم

از اون جهنم   عیتامل کنم سر ی ذره ا نکهیازشون از اتاق خارج شدم بدون ا یاز خدافس بعد
زودتر   یلیسال تحص نیا  دوارمی اه چه قدر از مدرسه متنفر بودم فقط ام رون یدره زدم ب

 فتهیچشمم بهشون ن  گهی تموم بشه که د

طرف از دوشش بود   هی ی که کولش رو یشد در حال دا یهم پ انایبعد سرو کله ک  قهیدق چند
روشن کردمو راه   نویشد که با بسته شدنه در با اخم ماش نی اومد سوار ماش نی به سمت ماش

 افتادم  

 شکسته شد  انایچون توسط ک  اوردیدووم ن  ادیز نمونیب  سکوت

رم داد  س  ینداره و اون طور  قتیکارنامم حق ی تو ی که نمره ها یتو خبر داشت یعنی_انایک 
 ؟ ی زدیم

 زنهی موضوع حرف م نی باالخره درباره ا دونستمیبه شدت بردم توهم م اخمامو

 ی دربارش حرف بزن خوامی_نم

چه قدر قسم خوردمو گفتم به خدا   یدونیچه قدر درد داشت؟م یدونی ن؟می_چرا ارتانایک 
کتک    ؟اونمی باز کتکم زد ی دونستی خودتم م نکهینداره بعد تو با ا  قت ینمره ها حق نیا

 با کمربند؟؟  ی زدی که تو م ییها

نمره   دونستیتوهم االن وقت باز کردن گذشته نبود وگرنه خودش خوب م دمی کش اخمامو
بود که االن اصال حوصله نداشتم    گهید زی چ هیهاش همه بهونه بود اون کتک ها علتش 

ه بودم از اول که خبر  تضادها شد نی متوجه ا دایمن جد  می دربارش حرف بزنم از طرف
 نداشتم 

 دربارش بشنوم  یزیخوام چ یگم نم ی_دارم بهت م
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 _چرا؟برات سخته؟ انایک 

 نکن که...  یخورد هست کار یاعصابم به اندازه کاف انای_خفه شو ک 

بده مگه   ؟خبی دی م ؟فحشمیزنی تو دهنم؟کتکم م یزنی ؟هان؟مینکنم که چ ی_کارانایک 
 ؟ یشد به ناحق منو کتک بزن  یم یسواله چه طور دلت راض هیباره اولته؟فقط برام جا

  یعکس العمل دی با شدینم یطور  نیپارک کردمو به سمتش برگشتم ا  ابونیگوشه خ  نویماش
به سمتش   سوندمویوا  نویماش یناگهان نکهیهم شدیوگرنه خفه نم دادمی از خودم نشون م

 خودشو محکم به در چسبوندو با ترس بهم نگاه کرد  دویکش  ینیه کهویبرگشتم   

 یم  یچرا بلبل زبون یترسیسگ ازم م نهیع ی طور نی تو ا ی_د اخه دختره احمق وقت
 بکنم؟  یکار تونمی نم نیماش  ی تو ی کرد ؟فکریکن

 ...یول یتونیکه م دونمی _اتفاقا مانایک 

 هان؟  یچ یبدونم ول  خوامی؟میچــ ی؟ولیچ ی_ول

 گفتم:  یلحن مشکوک و عصبان هیکردمو با  زیر چشمامو

زار  یداشت  وی گداها نشسته بود نهیع نیاون زم ی ولش کن چرا امروز رو  ناروی_اصال ا
ننه مرده ها شده بود  نهیع افت یدله دوستات برات بسوزه آره؟ق یخواستی؟می زدیم
 نه؟  یبفهمن که چه قدر بدبخت  یخواستیم

 وقت... چی ه یمیصم ی _اونا دوستامن دوستاانایک 

سکوت کنه    دمی نگه با یزیداد که سکوت کنه و چ حینگفت فکر کنم ترج ی زیکردو چ سکوت
 گفتن داشت؟  ی برا یاصال چ

 ؟ ی گرفت یاللمون ؟چرا یوقت چ چی_ه

 یکردم نگران کی نزد یسمت خودم صورتمو بهش کم  دمیدستم گرفتمو کش ی تو مقنعشو
 کردیاز گستاخ بودنش کم نم یزیاما چ دزی تو چشماش موج م
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 رو دستم دختره سمج احمق یفتیب یکن یکار یی خوایم؟میگفته بود ه ی_دکتر به تو چ

ادامه  ی ز یآم  دینگاه کردمو با لحن تهد  دشیملتمس ترس ی به چشما یعصبان ی چشما با
 دادم: 

  اینکرده و اتفاقا افت کرده   دایپ  ی بهبود شی ضیافت کنه...اگه دکتر بگه که مر تی ضی_اگه مر
 ؟ یفهمــــــــــــــــــــ یم انایک  کنم یم  چارتیبشه مطمئن باش ب تی زیچ

دستم   ی و هول کرده بود دستشو رو دهی ترس یحساب کردیم  هیشده بودنو گر  ریسراز   اشکاش
 اون موقعرو نداشتن   ی سرد  گهی ستاش دبودم گذاشته بود د دهیکه مقنعشو صفت چسب

 نه یب یمارو م ی کیاالن   فتیزشته راه ب نی _باشه آرتانایک 

 م؟ یکن یکار م یچ  می مگه دار نهی_بب

   فتیخب راه ب یلی_خانایک 

 گرفت گفتم:  یداشت مچ م یکه نسبت به قبل آروم بود ول یلحن هیکردمو با  زیر چشمامو

 ؟ یخوریداروهاتو نم گهی_اصال چرا د 

 ندارم یازی_آخه بهشون نانایک 

 کردن آره؟  ز یعمت اون داروهارو تجو ی حتما برا ؟پسیندار ازی_ن

سر به تن من نباشه  خوادی به توچه تو که دلت م ؟هان؟اصال ینگران من نقدری_چرا اانایک 
 ...گـــیپس د

  یمظلوم ی ض و صدابغ هی حرفشو خوردو با  هی باال رفت تا بزنم تو صورتش که بق دستم
 گفت: 

 _نزنانایک 
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  یلیکردم از دستش خ یداشتم بهش نگاه م نیخشمگ ی بهم فشرده شده و چهره ا ی لبا با
 شده بودم   یعصبان

 _که به من چه آره؟ 

 گفت:  هیدستمو گرفتو با گر  عیکه همون لحظه سر  دمیاز مقنعش کش دستمو 

 نداشتم  ی_منظورانایک 

 _خفه شو 

 ی باهام ندار یخونه کار می رفت یوقت یکه بهم بگ  یزمان یول  شمی_خفه مانایک 

نگران و   ی از اشکش و چشما سیبه صورت خ یبه سمتش برگردوندمو عصب سرمو
 ملتمسش نگاه کردم 

 نداشته باش خب؟  م یخونه کار میفقط رفت خورمیبه بعد داروهامو م نی_از اانایک 

  ی رو یمشت آروم دمویکشتو موهام  یاون خب لرزون و معصومش کالفه دست دنیشن با
  ی گند ریکه در برابرش داشتم مقصر خودش بود تقص یحالت تهاجم نی فرمون زدم درواقع ا 

جلوه    رحمیمرد ب هیمنو   دی و حتما االنهم دار دی خبر ندار یچیکه باال آورده بود شما از ه
باهاش رفتار کنم با اون   ینطوریکه حق دارم ا دیفهم یم دی ونگذشترو بخ  یاما وقت دی دیم

 که باال آورد با اون... ی منو خودش به پا کرد با اون گند ی که برا یزیآبرور 

 امیب  رونیگذشته ب الیاسممو صدا زد که باعث شد از فکرو خ یلرزون و آروم ی صدا با

 ن ی_آرتانایک 

 ی که رو یاخم  مچهیبا ن کردمی به سمتش برگردم همون طور که به جلو نگاه م نکهیا بدون 
 صورتم بود گفتم: 

 نکن  هیندارم گر  تی_کار
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دادو به روبه روش نگاه کرد معلوم بود که  هیتک یشد به صندل  لیبه هق هق تبد شی گر
 تونست ی نم یدر خفه کردنش داشت ول یهق هقهاش نداره چون سع  ی رو یکنترل

 هست اشکاتو پاک کن  ی داشبورد دستمال کاغذ ی _تو

 هی ی جعبه دستمال کاغذ ی ورد دراز کردو بازش کرد از تو لرزونشو به سمت داشب ی دستا
باهاش مشغوله پاک کردن اشکاش شد دستمو به سمت   دویکش رونی ب ی دستمال کاغذ

 آبشو برداشتمو به سمتش گرفتم  یبردمو بطر فشیک  بیج

 نکن  هیگر   گمیآب بخور...د  کمی...ای_ب

 بهم زدو گفت:  یکرد لبخند آروم ینم هیگر گهید ینگاه کرد چشماش قرمز شده بود ول  بهم

 _باشه انایک 

  کمی شانس هرچند  ن یا ی گند بزنن تو ی ا رسمیبه جلسه سوم هم نم دونستم یافتادم م راه
 اون سه نفر هستن راحت بود نکهیاز ا المیخ

 ست؟ ی _گشنت نانایک 

موضع    ی تو یری تغ اوردمویخودم ن ی به رو یبود تعجب کردم ول   دهیکه پرس یسوال از
شد؟اصال چرا موضوعو عوض کرد؟لحنشو   گهی بحث د هیبحث وارد   هی خودم ندادم چرا از  

 باز تخس شده بود   کردیم  هیداشت گر شیپ قهیبگو انگارنه انگار چند دق

 _چه طور؟ 

 ی طور  نیهم یچی_هانایک 

 رستوران؟  می االن بر ی یخوای_خب تو حاال فرض کن گشنمه م

 _نه رستوران چرا؟من که هستم انایک 
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که زد با شوک به سمتش برگشتمو بهش نگاه کردم فکر کنم تازه   یحرف  دنی با شن کهوی
سرخ   ی انداخت حت نییگفته چون از خجالت سرخ شدو سرشو پا یبود که چ دهیفهم

 شدنشم بچگونه بود

 به تو   دمشینخوردم م رمویکه من هنوز لقمه نونو پن نهیمنظورم ا   می_اانایک 

 گفتم رومو ازش گرفتم  یآهان

 شرکت؟  یر ی خونه م ی گردی...فکر کنم بر نمشهی...نهار فعال اماده نمازدسی_االن ساعت  انایک 

 فعال  دونمی_نم

کنار   کوی که داشت پالست  یبرد لقمشو دراوردو در همون حال فشی ک  ی دستشو تو انایک 
 بست گفت: یم  فشویک  پیز زدویم

 م یکنم باهم بخور  ی _من که گشنمه فکر کنم توهم گشنت باشه نصفش مانایک 

 من... ستی_الزم ن

 حرفمو ادامه ندم   هیصورتم باعث شد بق  ی که گرفته بود جلو یچیساندو  کهوی

 گاز بزن هی ای_بانایک 

 تو هم بردم همون طور که حواسم به جلوم بود دستشو آروم پس زدمو گفتم:  اخمامو

 ...خودت بخور کنمیم ی...دارم رانندگ ستی_من گشنم ن

 گه یکوچولو د  هی ن یآرت ای_بانایک 

 گفت:  یدهنم گرفتو با لحن آروم  کی جوابشو بدم که لقمشو نزد خواستم

 شنمه گ یلیچون خودم خ ــــایگاز کوچولو بزن هی_فقط  انایک 

 کنه رشی فکر نکنم س ریگشنشه پس اون لقمه نونو پن یلیخ حتما
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 خرم یم   یزیچ هیاالن برات   فتی_بذارش تو ک 

 گفت:   یبا تخس یلحن بچگانه ول هیکردو با  یخنده جذاب تک

 ... یول خورمینم ی ا گهی د زهیچ  خورمیلقمه خودمو م نی _من همانایک 

  رکاکائوی با ش یشکالت کیبرام ک  نی گفت:آرت ی به سمتم برگشتو با ذوق بچگونه ا  کهوی
 ؟ یخریم

 خورم ینم یزی چ  ی_تو که االن گفت

 شدم   مونی_خب پشانایک 

 خب یلی_خ

 نه؟  ی خری_پس مانایک 

 یبهش نگاه کنم سرمو به نشونه مثبت تکون دادم که لبخند قشنگ نکهیاخم بدون ا  با
براش   یطور  نی دوست داره که ا رکاکائویو ش یشکالت  کیک  یلیداد معلوم بود خ لمی تحو

اصال به   نی همه حرکاتش بچگونه بود آخه ا  می شد  کیشر   یبا ک  نیبب ای ذوق کرده پوف خدا
 اومد؟  یمن م

تو االن   یست ی سابق ن انایک  گهیتو د گمیبار م نیکمی صدو  ی حرفو صدبار بهت گفتم برا نی_ا
  نیسنگ  دیبا یرفتار کن یطور نی ا ادیخوشم نم یستی ن چارهیبدبخت ب گهیو د  ی زنه من شد
  اقتیکه ل ییجا  ای نیزم ی رو یدر حاله جون دادن یاگه از خستگ  یحت یو مغرور باش

  ین ینشستن نداره نش

  ادیها طبق گفته تو عمل کردم تازه اصال خوشم نم  یمن که تو همه مهمون نیآرت ی_ولانایک 
 چاره یبدبخت ب  یگیبهم م

 دمی کش یبرگشت پوف ابونیروشو ازم گرفتو به سمت خ بعد

 یتالش بکن شتریب دی _با
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 بکنم  دامویمن خر  یسی وا ییجا  هی ییخوا یسرورم حاال نم یشما بگ ی_باشه چشم هرچانایک 

 کنم یم دای سوپرمارکت پ نمیبب سای _وا

 _آها اونهاش انایک 

  یزیشم تا برم براش چ ادهیخواستم پ سادمی که بهش اشاره کرده بود وا یسوپرمارکت ی جلو
باعث شد برگردمو درو ببندم منتظر بهش   ینطوری که خواسته بودو بخرم که بازومو گرفت ا 

 گهیم  یچ نمینگاه کردم بب

 ؟ ی هست یرفته ک  ادتینکنه  رم ی _من خودم مانایک 

 منو نشناسه  د یشا  رمیخودم م  ی ر_الزم نکرده تو ب

 گردم یزودم بر م رمیخودم م نیشناسن آرت  ی_همه تورو مانایک 

 بخره که گفت:  یکردم تا بهش پول بدم بره خوراک بم یشدمو دستمو تو ج می تسل

 گردمیمن خودم دارم االن برم  بتی_بذار تو جانایک 

دختره   نی حفظ کنم ا  موی دادم حرص نخورمو خونسرد حیدراوردمو ترج بمیاز تو ج دستمو 
به رخ من   دی اگه پول داشته باشه نبا  یبخره حت یزیبا من قراره چ  یکه وقت دونستیم

 بگه اون وقت... یزی بکشه و چ

  یکن یتو روم دست بلند م گهیذهنم غرغر کردم:بعد م ی با خودم تو  دموی کش یحرص پوف با
 گه ید زنمتیکه من م یکنیکارارو م نید خب هم

فکرها بودم که    نیهم ی دادم فراموشش کنم تو حی ترج دموی کش یکه بست پوف نو یماش دره
 شهیبه سمتش برگشتم خانوم سرشو از تو ش  ن یبخاطر هم دمیدوباره صداشو شن کهوی

  دیکرده بودم که با حتشینص یکل شیپ قهیچند دق ن یآورده بود تو خوب بود هم  نیماش
 مواظب رفتاراش باشه

 ؟ یخورینم ی ز یتو چ نی_آرتانایک 
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 شده   رمی بخر و برگرد من د ییخوا یکه م ییزای _نه...زودباش برو چ

 رم؟ ی_باشه برات دلستر بگانایک 

 _گفتم نه 

 رم یگ یم ی_ولانایک 

بکنه عقب گرد کردو وارد سوپرمارکت   یبهم توجه  نکهیتعجب بهش نگاه کردم که بدون ا  با
پس   یکنیرو م  ییخوایکه م یتو کار  یکار کنم؟وقت یدختره چ نی من از دست ا ایشد خدا 

 ؟ ی ری گ یاز من اجازه م گهیچرا د

مهمون صورتم بود برگشتم    شهیکه هم یگذشت به سمت سوپرمارکت با اخم  هیثان چند
  زی بود تا پولو حساب بکنه چشمامو ر سادهیکه وا دمشی د یبهش نداشتم ول یخوب دید

 بود توهم؟   دهی کردمو مشکوک بهش نگاه کردم چرا اخماشو کش

  یاومد معلوم بود داره سع نیبود به سمت ماش دهاشی که توش خر کی پالست هیبا   باالخره
که شد با حرص به روبه روش    نی موفق نشده بود سوار ماش یکنه اخمشو پنهون کنه ول یم
 شد  رهیخ

 شده؟  یزی_چ

 _نهانایک 

 _پس چرا...

  د یکه با ؟االنی خانوم کوچولو از مدرسه فرار کرد گهی...داره به من مشعوری _مردک بانایک 
بد   ش ییجاها هیبهش دادم که  یجواب هی...منم ؟یکن یکار م یچ  نجا یا یمدرسه باش

 کرد یسوراخ م موینیداشت ب یسوختگ ی سوخت...کال بو

 فرمیونی  نیخودش بره با ا   خواستمیبود نم نیبودم تو هم به خاطر هم  دهی کش اخمامو
 ... پووووووف یساعت نیهمچ هی ی تنش و تو
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 ؟ی بهش داد ی_چه جواب

 گفتم   یزی چ هی_حاال انایک 

 به سمتم برگشتو گفت:   دیخودش د ی منو رو نینگاه سنگ یاخم بهش نگاه کردم که وقت با

 گفتم کوچولو عمته بهش نزدم فقط  ی _باور کن حرف بدانایک 

 کوچولو عمته؟  یگفت  ارویبه   ؟توی_چ

  شتر یکرد که باعث شد حرص خوردنم ب ی هم فشار دادم که تک خنده ا  ی با حرص رو لبامو
 شد یشامل حال منم م باشونیز  یژگ ی و  نیزبون دراز بود ا ی بشه بدجور

 قشنگ حرص خورد کال حال کر... نقدری_آره...اانایک 

 گفت:  یافتاد آب دهنشو قورت دادو با لحن نگران افمیچشمش به ق  یوقت  کهوی

 نشه  رتی_دانایک 

 بهش رفتم  ی غره ا چشم

 گذشت یکردنام م حتیاز نص کمی  یذاشتیعقال م  ییپرو  یلی_خ

 گفت:   رفتیدلستر ور م شهیکه داشت با ش یدر حال انایکه ک  می راه بود ی تو

 بابا  ی ا شهی چرا باز نم نی_اانایک 

 بره؟بهشیازم م یتوروخدا چه سام ینیبیبود م دهیخودشو کرده بود دلستر برام خر  کار
   دهیچه خانوم رفته کاره خودشو کرده و برام خر  خورمینم گمیم

داد   شروی که ش یرو باز کرد که با اون زورو اون تکون شهیکه بود ش یبا هر بدبخت  باالخره
سمتم   شروی ش  رونوی بشه نفسشو با حرص داد ب یخال فشیک  ی ازش رو یباعث شد مقدار

 گرفت 
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 دمی برات خر یکه تو دوست دار ی مزه ا ای_بانایک 

 خورم  ی_گفتم که نم

 ن یلوس نشو آرت گهید ری بگ ای_بانایک 

 تو هم که با حرص گفت:  دمی کش اخمامو

 رون ی کنم ب یجا پرتش م نی از ا شی_به خدا اگه نخورانایک 

 اخم بهش نگاه کردمو گفتم:  با

 کنم یکار م یمن چ  نیکارو بکن بعد بب نی_تو ا 

 باال انداختو گفت:  یالیخیبا ب ی لباش نشست شونه ا ی رو یثیخب لبخند

 خورم ی_باشه نخور من آب جومو مانایک 

جور   ن یآب جو و از ا  ادیمن بدم م دونهی م نیره؟ایرو اعصاب من راه م یچه طور نیبب
 بخوره اون وقت... هایزهرمار

اومد   یخوشم نم  چی چه مالت چه الکل دار براش خوب نبود منم ه زهایاونجور چ خوردن
  گهیاون وقت راست راست کنارم داره م دونستیخوب م نمیبزنه ا زها ی لب به اونجور چ
 خورمینخور آب جو م

 : دمیحرص غر  با

 ؟ ی دی_آب جو خر 

 م ی_اهانایک 

 گفتم: ی لحن پر از تحکم با

 نم ی_بدش بب
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 خودم بخورم   خوامیم دمی_نمانایک 

 بدش به من  گم یدارم بت م انای_ک 

 دم ی_نمانایک 

 ...ی دی_که نم

که انجام  داش یخر  سهیک  ی آب جو از تو یقوط یحرفم همزمان شد با برداشتن ناگهان نیا
 ازش گرفت   وری هر عکس العمل

  اهیصدسال س دونستم یدادم م لی بهش تحو یثی حرص بهم نگاه کرد که منم لبخند خب با
فقط هدفش حرص دادن من    نیا  ذازمیکه زندش نم دونهی چون م زنهیلب به آب جو نم

 هم موفق شده بود   یبود که حساب

 با وحشت گفت:  انایشدم که ک  یول کردمو مشغوله باز کردن قوط   فرمونو

 وونه ی د ی دیاالن به کشتنمون م ری...فرمونو بگ هیچه کار  نیا  نیآرت ی _واانایک 

فرمون گذاشتم همون طور که حواسم به جلوم بود آب   ی رو که باز کردم دستمو رو یقوط
   خوردیم کشویو ک   رکاکائویبچه ها داشت ش ن یا نهیهم ع انایک  خوردمو یجومم م

خونواده    نی همچ هیکه پدرم   دونمی نم نمیا  میرم باهم ازدواج کرداجبار پد ی از رو انایک  منو
  ی آرتان برادر دوقلو  نجاستی جالب ا دی من پسند  ی که دخترشو برا شناختیاز کجا م رویا

 من گرفت  ی برا موی تصم نی من بود اون وقت پدرم فقط ا

شده بود وگرنه از اول   ینطوریبعد از فوت همسرش ا  انایمعتاد بود طبق گفته خود ک  پدر
که واقعا به شان و منزلت   نییخونواده سطح پا  هیتک فرزند بود   اناینبود ک  ینطوریا

 رفت ی وگرنه آبروم م میکرد یما از همه مخف  نارویهرچند همه ا خورد یخونواده ما نم
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دربارش با خونوادم حرف زده بودم اما   یاومد حت یخوشم م گهیدختر د هیخودم از  من
  نکهیبه خاطر ا کنمیاحساس م خورهیخالفت کرد گفت آتاناز به درد خونواده ما نمپدرم م

 کرد  ی زیبرنامه ر  روی ازدواج زور نیفکرشو از سرم بندازه ا

  یکه وقت دادمی نشون نم انایبه ک  یخوش ی رو نیکار پدرم آتاناز ترکم کرد به خاطرهم نیا با
 ی داخلش باعث شد دستم بدجور رو  اتی اون پاکت و محتو دنی با رس  میکرد  یعروس
 که حکم زنمو داشت باال بره  یدختر

قسمتش که  ه یالبته به جز  امیاز پسش برب تونستمی بود اما م نینسبتا سنگ انایک  هیمهر
که من به سه روز   دونستیپدرم بود درواقع پدرم م  ریتقص نمیخودم بود ا ی از اعضا یکی

 انایک  کهیکارو بکنم مگر زمان  نیکرد که نتونم ا  یکار  ینطوریا  دمیق مطال  انارویک  ده ینکش
 شو بهم ببخشه  ی اون قسمت از مهر 

  رونیمودب نشسته بودو به ب نیخوردنشو تموم کرده بود به خاطرهم انایک  دمی کش یپوف
و   شدیقد بلندش بود فکر کنم صدوهفتادوسه م انایشکرخدا تنها حسن ک  کردی نگاه م
به   کردوی م شیآرا  یساده داشت که وقت تی جذاب هیدخترونه صورتش بود  تیجذاب

 شد ی م دهی به رخ کش شتریب  دیرسیخودش م

پخش و روشن    رمیفاصله بگ االت یخ نیاز ا نکهیو ا  نیعوض شدن جو داخل ماش ی برا
 دادم  هیبه پنجره تکدادمو آرنج دستمو به ل  ن ییکردم پنجرمو پا

 

 :سندهی نو نستاگرامیا ی دی آ

Kiana__bahmanzad 

 

 (انای)ک 
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رفت و   نیشد که دستش به سمت پخش ماش  یچ  کهوی  دونمیخودم بود نم ی حالو هوا تو
 و شکست   نیسکوت ماش یلیسامان جل نیدلنش ی صدا

 

 قرارم  یدل ب از

 ناسازگارم

 گله ها که دارم   آخ

 شــــــــــــب   کی شده که  حسرت

 تـــــــــــــب  یو ب آروم

 رو بالش بزارم  سر

 

نه   گمی د یکیمن عاشق   یفهمیم ستم یمن عاشق تو ن  ستین تی)چرا حال
 تــــــــــــــــــو( 

 

 ی کاریدل تو ب مگه

 ی مردم آزار واسه

 

 اما تو... میداشته باش یخوب یزندگ   خوامیمن م نی)_آرت

  یباهام زندگ  نکهیچه برسه به ا   یستی حد خدمتکارمم ن در یتو حت ی_خفه شو دختره عوض
 ...( یکن



 گمشده   مه ی عشق ن   ی ب 

 
59 

 

 

 قرارررررمیدل ب نیا

 بهانس یپ

 چه عاشقانس طالعش

 که بس کن گمیم یهرچ

 احمقانس  نیا

 وانس یدل د یانگار

 ی کاریدل تو ب مگه

   یمردم آزار واسه

 

 ...( انایمطمئن باش ک  نویا می باهم خوشبخت بش می تونیوقت نم چی )منو تو ه

 

 دونه دلم باش هی یکی

 عاشقم کاش  یبش یروز هی

 یازم دور ینکن

 ی نجورینذار ا تنهام

 مثل خودم باش  وونهید هی

 دلم کاش وونهید یبش
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 ی مگه مجبور یگیم

 یزور ستیعشق که ن اخه

 یزور ست یعشق که ن آخه

 

بهت نداره و اصال   ی عالقه ا چ یکه ه ی با مرد یکه حاظر ی شد دهیپستو ترش نقدریا یعنی)
  یهرچ ی متاسفم...بابت خودت و غرور دخترانت...هـــه...آبرو  ؟براتیازدواج کن  خوادتینم

 ...( ی غرور دخترونه رو برد 

  ارهیدل منو به زبون م ی اهنگ داره حرفها نیکه ا  دونستیکاش م ی نگاه کردم ا  نیآرت به
 اما متاسفانه.... 

 به بابا بگو    یزیچ هیمان تو  ما خوامینم اناروی)_بابا مگه زوره من ک 

ما صالح تورو   یباهاش خوشبخت بش یتونی م هیآل  دهی تو دختر ا   ی برا انای_پسرم ک بابا
 ( می خوایم

. 

. 

. 

 بد روزگااااارم  از

 نداااارم  آروم

 دارم یکه چه حال ی واااا
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بره   نییآب خوش از گلوش پا هی ذارمیاما نم  کنمی خب باشه من باهاش ازدواج م یلی)خ
 ( د یمطمئن باش نویا

 

 قرارم یدل ب یه

 کنارم  بمون

 تو تمومه کارم  یب

   یکاریدل تو ب مگه

 ی مردم آزار واسه

 

بره   نییآب خوش از گلوت پا   هی ذارمینم ی در افتاد یخانوم کوچولو بدون با بد کس ی)ه
 ( ینیب یبه چشت نم   رویرنگ خوشبخت گهید یکش یبا من فقط زجرو عذاب م یزندگ  ی تو

 

 به دلم دوباره  یه

 است  نیکه ع گمیم

 حواست از دست  رفته

 زاره یسرکار م یه

 دوباره  تورو

 از پس  ییهوا سربه

 ی کاریدل تو ب مگه
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 ی مردم آزار واسه

 ی کاریدل تو ب مگه

 ی مردم آزار واسه

 

من  یموش کنخا ششویآت نی ا  یتونیم یپسرمو خوشبخت کن یتونی )مامان_دخترم تو م
 دارم  مانیبهت ا

صرف نظر    مشیتصم نی از ا دی ...توروخدا به همسرتون بگخوادی...اون اصال منو نمتونمی_نم
  شهیمو به تنم راست م کنهی م دمیتهد  یکنه وقت

بده   رشی تغ انایداره...ک  مانی ...بهزاد هم مثل من بهت ا یتونیدارم که م مانی _من امامان
 ادتی نویجابه جا کنه...ا تونه یاراده کنه کوه رو هم م یزن وقت هی...کنمی ازت خواهش م

 باشه( 

 

 دونه دلم باش هی یکی

 عاشقم کاش  یبش یروز هی

 یازم دور ینکن

 ی نجورینذار ا تنهام

 مثل خودم باش  وونهید هی

 دلم کاش وونهید یبش

 ی مگه مجبور یگیم
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 یزور ستیعشق که ن اخه

 قرارم(  ی...ازدل بیلی)سامان جل

 

حوصله کولمو   یشدمو ب ادهیپ نی توقف کرد از ماش یپارک کرد وقت نگ یپارک  ی تو نویماش
از خاطرات تلخ گذشته   یل یداغون بود خ یلیچرا حالم خ  دونم یدوشم انداختم نم ی رو

زدواجمون  قبل از ا نیآرت  زیآم  دی از حرفها و جمالت تهد  یلیدوباره به سراغم اومده بودن خ
داشتن   لمیف  هی نهیها دعواها همه و همه ع د یبه ذهنم هجوم آورده بود جروبحث ها تهد

 گذشتن   یاز جلو چشمم م

کرد من هم مثل   یازدواجم فکر م نی به ا یکرد که من هم راض یفکر م  نیموقع ها آرت اون
  ست یچشمم پول و شهرتشو گرفته و برام مهم ن کردیازدواج موافقم چون فکر م نیبا ا هیبق

ازدواج کنه و اون   امنشیآر ن ی دوست داره با آرت  یدر واقع هردختر خوادیکه اون منو نم
که فقط   ی قراره با مرد دم یشن  یاون دخترهام...هرچند وقت ثلمنم م کردیهم فکر م

واج کنم سر از پا  ازد دمی د یم خوندمویو جمالت و مصاحبه هاشو م نستاگرامیعکساشو تو ا
خوشحال بودم اما خودمو لو   یلی بهم رو کرده و خ یکردم خوشبخت  یفکر م  شناختمینم

دختر   ی پا  نکهیو ا ن یآرت یلیم  یب یتوق یول اوردمیخودم ن ی به رو ادی ز یلیخ یعنیندادم 
شدم اما خب نشد درواقع   مونیهم وسطه منو سرد کرد و من هم نخواستمو پش ی ا گهید

 بود نیما هم ری طور نخواست...تقد نی روزگار ا یباز

عذاب   یبود تو زندگ  نیا رمی ازدواج کنم تقد یسالگ  جدهیبود تو سن ه نیمن ا  ری تقد
  ری ازدواج کنم که اصال منو نخواد تقد ی بود با مرد نی ا رمی بکشم و خوشبخت نباشم تقد

  لیدخترو بهش تحم هی بود با دختر مورد عالقش ازدواج نکنه حرف زور بشنوه و  نی ا نیآرت
و مکافات هارو از پشت بسته    هایکه دست همه بدبخت ری تقد نیست ا   یریکنن و چه تقد 

کنم   ینم یداغون بشه من که زندگ  نیارت یمن و حت  یکه باعث شده زندگ  هیری چه تقد
  یدرست م ای گذره حاال  ی گذرونم در واقع وقت برا یکنم فقط وقتو م  یفقط شبامو صبح م 

   نیره همی به غلط ماله من نه درسته نه غلط چون هدر م ا ی شیگذرون



 گمشده   مه ی عشق ن   ی ب 

 
64 

 

آب دهنمو   ی گلومو گرفته بود هرچ ینیسنگ یلیعرق کرده بودو بغض خ یدستام حساب کف
   رفتینم نییپا یجور چیه دادم ی تندتند قورت م

 

 ازحالم؟  یدانی"توچه م

 که من با فکر تو دارم...  یحال نیا از

 " گذارمیدوشت نم  ی رو شوین یو سنگعمره عذاب   هیکه  یبغض نیا از

 

زورم  ایدن نی ا ی تو دیشا  شدمیکردمو مانعش م ی نابودش م دیبا دادمیقورتش م  دی با اما
  دانیم روزی اون پ شهیکه با بغض داشتم هم ی هر نبرد ی دروغ چرا تو  یبه بغضم برسه ول

 بودو من شکست خورده نبرد  

دوشم سر خورد که با دستم   ی باز کردم و تند تند از پله ها باال رفتم کولم از رو درعمارتو
  فمیک  شدن یم  ریگونم سراز  ی مهابا رو یو اشکام تندتندو ب دمیدو یسالن م  ی گرفتمش تو

در خفه کردنش داشتم تا به اتاقم برسم   یکه سع یدستم بودو از شدت هق هق زونی آو
کولمو ول   خواست ینبود دلم م ف یبد اصال قابل توص  یلیخ بودحالم بد    زدمینفس نفس م

تنم بودو باعث از پا در اومدنم   ی رو ینیهمه سنگ ن ی به دوش نکشم ا رو ینیسنگ ن یکنم تا ا
 دستم... ی رو ینیدلم و سنگ ی رو ینیقلبم سنگ  ی تو ینیگلوم سنگ  ی تو ینیسنگ شدیم

دادم سرمو باال گرفتمو   هیپناه بردمو درو محکم بستم پشت بهش تک ن ی اتاق خودمو آرت به
هق هقم باال نره و   ی هم بستم لبمو گاز گرفتم تا صدا ی به در چسبوندم چشمامو محکم رو

  نجایدر حاله جون دادن بودم ا شهیاتاق هم نیا  ی بمونه من تو یطور سربسته باق نیهم
  ن یتوش خاطره بد داشتم به خاطر هم ترشیمن بود ب ی دردها وگورستان اشکا بغض ها 

 ی خوندم پر بود از امواج منف  یاتاق درس نم نیا  ی وقت تو  چیبود ه
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وقت فکرشو   چیصورتمو زجه زدم ه ی ول کردم دوتا دستامو گرفتم جلو نی زم ی رو کولمو
پولدارا بشم وارد   ی ایوارد دن کردمیوقت فکرشو نم  چ یبکشه ه نجایروز کارم به ا هی کردمینم

  یوقت تجسم نم چی بشم ه دمشیپرست یکه از دور م یمعروف و کس ت یشخص یزندگ 
از   یاز کارهام از برنامه هام و حت میواقع تینقدر از شخصیاز خودم دور بشم ا  نقدریکردم ا

که باعث شد   دمی کش رونی مقنعمو از سرم ب یرمق  یخنده هام سرمو راست کردمو با ب
تو صورتم که باعث شد کالفه پسشون بزنم حالم داغون بود اون   فتهیشه بب شونیموهام پر

 آورده بودن    ریها هم وقت گ یلعنت نیوقت ا 

  یو من ب  شدنیم ر یگوشه اشکام سراز  هیلباس هامو عوض کردمو همشو پرت کردم  عیسر
بهشون   یتا ک  دادمی م تیبهشون اهم یتا ک  کردمی به همشون لباس هامو عوض م تیاهم
  یبدون اجازه وقت و ب یطور  نیخودم بود که ا  ی ادیز ی بها دادن ها نی هم دادمیمبها 

   دنیچک یوقت از چشام م

و لبام   م ی نیمن بودن و جزو صورتم همون طور که چشمام و ب ی اشکهاهم همدردها نیا
صورتم شده بودن پس چرا   یسال عضو رسم  هی  نیا ی عضو صورتم بودن اشکامم تو

 دادمی م تی اهم دادی از صورتم که داشت کارشو انجام م ی بدم؟چرا به عضو تی بهشون اهم
من نفس بکشمو زنده بمونم؟مگه به  شهیباعث م یکه چرا ه دمی م ر یگ م ینیمگه به ب
کرد؟مگه به   یفراموشش م ی ول دی دی م نویآرت ی ها یکه همش کم محبت دمیم ر یچشام گ

بارم   هی ی از حق صاحابش برا تونهیحرف حق بزنه؟چرا نم تونهیکه چرا نم دادمی م ریلبام گ
 شده بدون ترس دفاع بکنه؟ 

  شونیشدم موهام پر  مونیپش یبخوابم ول کم یتخت تا عقال  ی خودمو بندازم رو خواستم
 اوردمیسرشون ن ییگرفتم تا بال  م یتصم ن یبه خاطر هم کردیم میشده بودو داشت عصب

 بکنم شونیکار هیبهتره  

 زدم یغر م یو ه بافتمیبودمو موهامو م ساده ی وا نهییآ  ی جلو

که بافتنش   یو کوتاهشون نکن یموهاتو بلند بذار نهمهیا  ی_آخه بگو دختره احمق مجبور
ها   ی لیخ ستی ؟نیداری بلند نگهشون م یدار یک  ی برات سخت باشه؟مثال برا نقدریا
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برات اون  رمیواقعا بم ینوازشش کنن و لذت ببرن حق دار ایتا برات ببافن  سادنیوا
   یبزن بره خالص ش خیکه کال از ب ونها ی اگه برا لهیشوهرتم که کال تعط 

وقت موهامو   چی به خودم زل زدم و دست از بافتن ادامه موم برداشتم قبال ه نهییآ ی تو
وقتها از کناره   یلیبود و خ ی ماه غیت شتریتوش بود ب یمدل هی شهیبافتم هم  یساده نم

 االنا به همون بافتن ساده قانعم  یول ذاشتمیبراشون م ی ادی وقت ز بافتمشیسرم م ی ها

  ی عاشق مو وان یبلند نگهشون داشته چون ک  وانیبلند متنفره اما به عشق ک  ی _خاطره از مو
  ن یا ی حداقل تو شم یو از شرتون خالص م رمیپنجشنبه م نیمن که...اصال هم یبلنده...ول

خالص شم   نی گم ش نی پسرونه برام کوتاهتون کنن بر دمی م رسهیزورم به شماها که م ایدن
 از دستتون 

   ؟ی_اون وقت با اجازه ک 

به سمتش   ی اراد ر یغ یلیبه سرعت خ  دمویکش یکوتاه  غیج نیآرت ی صدا  دنهی با شن کهوی
همه  یعن ی  یییییییاتاقه ه ی بودم که تو دهینفهم موندیجن بو داده م نیبرگشتم ع

 خاک به سرم  ی د؟وای حرفامو شن

اومد تو که من   یک  نیکرد ا یبودو داشت به من نگاه م سادهیوا نهیاخم دست به س با
 ! دم؟ینفهم

 مثل خودش اخمامو بردم تو همو گفتم:  منم

 تو؟  ی اومد ی_تو ک 

  یهم م  نیدر همون ح شدی که بازش کنه اما باز نم رفتیبا کراواتش داشت ور م کالفه
 گفت: 

   ی کردیغرغر م  یکه داشت ی از همون لحظه ا  قای که اومدم دق شهیم ی ا قهی_چند دقنیآرت

  سادمیمرد قدبلندم وا ی دستاش بود روبه رو ی توجه به جوابش جلو رفتم فقط نگام رو یب
   د یرسیم  نشیس  ریقدم تا ز 
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کنار   پام بلند شدمو آروم دستمو به سمت کراواتش بردم که اونم دستشو ی پنجه ها ی رو
و عطر   شدی که بهم منتقل م ی حس قشنگ هیگذاشت با   یمن خال  ی برا  دونوی م دویکش

بهم دست   یقشنگ یلیحس خ هیکه زده بود مشغول باز کردن کراواتش شدم  یدلنواز
 خواست از دستش بدم  یجوره دلم نم چیکه ه رفتیازم باال م دادویم

  کردمیمن بهش نگاه نم  یکرد ول  یبود و بهم نگاه م سادهی حرکت روبه روم وا یب آرومو 
خودم  ی نگاشو رو ینیسنگ یخودم و کراوات اون بود ول کیبار  ی انگشت ها ی فقط نگام رو

  شتریتنشو حس کنمو ب ی گرما شتر یتا ب دادمیطولش م کمیکردم در واقع داشتم   یحس م
   مهام پر کن ه یر ی عطرشو تو ی بو

 ی تو یری نگرفتمو تغ ی ازش فاصله ا  یخت انداختم ولت ی بازش کردم نوار و رو یوقت
  نیبود که آرت یبار نی اول نیا م یهم غرق شده بود   ی چشمها ی حالت خودم ندادم آروم تو

   م یشد   یتو نگاه هم غرق م یطور نیا زدویپروا بهم زل م یب

فرو کرد با لحن    میبلندو مشک ی بار دستشو تو موها  نیاول ی دستشو باال آورد و برا آروم
 بودم گفت:  دهیکه تا حاال اصال ازش نشن یفوق العاده آروم و روح نواز

 کن   رونی از سرت ب نهاروی_فکر کوتاه کردن انیآرت

کردم که دستشو   یکه زده بود فکر م یحرف یو داشتم به معن کردمیتعجب بهش نگاه م با
ازم فاصله   کمی د یتش کشخوش حال  ی تو موها یآورد و کالفه دست  رونی از تو موهام ب

  نیبه خاطر هم شهی م تیاالن داره اذ  دونستمی دستشو به کمرش زد م یکیگرفتو اون  
 گفتم:  

   میتا نهار بخور نییپا  ایغذارو آماده کنم دست صورتتو بشور ب رمی _من م

از   یکی رفتم  نهییاز جانبش بمونم ازش فاصله گرفتمو به سمت آ یمنتظر حرف نکهیا بدون 
کش که   هیتوشون داشتمو بازش کردم و   یخوشگل ی و کش ها رهیکشوهارو که توش گ 

موهامو بافتمو با   هیبق نهییآ  ی تو یبهش وصل بودو برداشتمو با ناز خاص یعروسک ناز
  شتریب نی روم بود به خاطر هم نیتاب و نااروم آرت  یکش انتهاشو بستم تمام مدت نگاهه ب



 گمشده   مه ی عشق ن   ی ب 

 
68 

 

  یکردم در واقع طور یکارو م ن یا  یپنهون یکردم طولش بدمو با ناز خاص ول یم یسع
 باشه   هیضا یلیکه خ کردمی رفتار نم

زدم موهامو که  ی به خودم انداختمو لبخند نهیینگاه از تو آ هیموهام که تموم شد   کاره
خه من از کالس چهارم دبستان موهامو کوتاه  ا د ی رسی باسنم م یکیبافته بودم االن تا نزد

 بلند بلند شده بود    یبودم حساب رستان ی نکرده بودم و االن که سال اخر دب

  رون یبه راه افتادمو از اتاق زدم ب یبکنم به سمت دره خروج یتوجه ن یبه آرت نکهیا بدون 
دلم داشتن   ی خوشحال کال تو  یلیزدم خوشحال بودم خ ی لبخند رفتمی طور که راه م نیهم

موهامو   نی بار آرت نیاول ی برا اوردم یداشتم پر در م  یاز شدت خوشحال دن یسابیقندو شکر م
موهام پنهون   ی اون فقط آروم دستشو تو ذارمیمن اسمشو نوازش م تهنوازش کرده بود الب

پس  از خودش ضعف نشون داده بود  نکهینشونه بود ا هی  نمیخب هم یول  نیکرد فقط هم
خودم بدونم داشتم   نکهیمدت بدون ا ن یو تمام ا ادی بلند خوشش م ی از مو ن یآرت یعنی

 کردم  یطبق عالقه اون رفتار م

  ی هم بستمو با ذوق خدارو شکر کردم بعد چشمامو باز کردم و بالبخند گنده ا ی رو چشمامو
دور خودم زدم که  یچرخ نیی رفتم و در سالن پا نیی لبام بود از پله ها تندتند پا ی که رو

تورو   نی بافته شدم دور گردنم چند دور زد که با خنده بازش کردم بب  ی مو سادمیوا  یوقت
از  د یبا  نی هم یعنی یزندگ  یول کنمیذوق م یی که با چه کارها دهی رسخدا کارم به کجا 

چون خنده خنده   یشو شاد با یکن یخوشحال ادیهم ز  زهای چ نیکوچکتر  دنی د ای  دنیشن
 ی شاد ن یا  ایآغوششو برام باز کرده!خدا   یکنم که خوشبخت یو االن من احساس م ارهیم

   ری هارو ازما نگ

  تونستیصدامو بشنوه اصال کاش دلم م  یبه خوب ن یکه آرت یبزنم طور  غیداشتم ج دوست
 داد بزنه و حرفه خودشو به زبونه خودش بگه  

 یروز  شمیمسئله ساده ام که حل م هیباور کن من  نیداد بزنمو بگم:آرت خواستیم دلم
که من از ته قلبم تورو دوست دارمو   نی هم هیدوست داشتن من کاف نی آغوشت و هم ی تو
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مال من باشه   دی ابودن تو فقط ب یفراموش کن  دیرو با  یپرستمت دموکراس ی با جانو دلم م
   ارمیکه تورو در برابر عشقم به زانو در ب رسه ی م یزباالخره رو خورم یو بس قسم م

 

"دوست ندارم تو را آرزو کنم داشتنت آنگونه لذت بخش است که خودت با دل و عشق 
 من"  ی نه با آرزو ییای خودت جلو ب

 

 ی بود از ته دل به روکه مدتها  ی کرد لبخند نیریکه کاممو ش  ینیریزدم لبخند ش ی لبخند
که به  یدست نیلبام پاک بشه هم ی از رو خواستیکه دلم نم ی بود لبخند ومدهیلبام ن

بغضمو شکست    یچه طور نی کشوند بب رونیب یمنو از داغون  یچه طور نی موهام خورد بب
با ساده   یتو اراده کن یتو آرامش من نیآرت ینیبیبرد م  نی بگلوم و قلبم از  ی رو ینیو سنگ

  دی االنت شا  کی کار کوچ نیهم  یکن لیتبد ایزنه دن  ن یمنو به خوشبختر  یتونیکارها م ن یتر
 ایدن هیمن   یول  دادیم لت یتحو  ی فقط لبخند ی دادیکه انجام م ی ا گه یهر دختره د  ی برا

هر دختره   د یه ذوق گرمابخش شا یلبخند گرم و  هی دمی م لیبهت تحو  یذوقو خوشبخت
  میبهم تقد  یدو دست ارویمن االن انگار دن یول کردی بود اصال به اندازه من ذوق نم ی ا گهید

کوچک   ی ها یخوشحال دنیبزرگ با پرست ی ها یگرفتم که خوشحال ادی  یکردن چون از بچگ
 اد یبه دست م

به فکره   شه یما هم گهینهار امروز درست کرده بودمو گرم کردم بله د ی برا  شبیکه د ییغذا
 م؟ یشکم اقامونو گشنه بذار  شهیمگه م می فردامون هست

  نیآخه آرت  ارمیهم ب تونیبودم که حتما ز نی فکر ا  ی حاله آماده کردن ساالد بودم و تو در
هم سر   نی ها بودم که آرت ال یفکرو خ نیهم ی تو  خوردیم یبودو با همه چ تونیعاشق ز

آشپزخونه بود ضربان قلبم    ی حضورش االن تو نکهیچرا با اومدنش و ا   دونمی نم دیرس
 شد   شتریو ب  شتریب
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 " دهدی خبر نم یی....جدادی عاشق شو  اط ی"بااحت

 

گذاشتم دوغ   ز یم ی دراوردمو رو خچالیرو هم از تو  یو ترش تونیکه اماده کردم ز ساالدو
و جلوش گذاشتم   دمیغذارو کش م ینداشت یکموکثر گهیبود پس د زیم ی که از همون اول رو 

  هیچند ثان ی سرمو باال آوردمو برا ی رارادیغ یلیآوردو بهم نگاه کرد که منم خکه سرشو باال  
به خودش اومدو نگاهشو ازم گرفت و به غذا نگاه کرد   عیسر یلیکه خ شد  ره یتو چشمام خ
تند شدن ضربان قلبم بود تند شدن ضربان   نیشدو من چه قدر عاشق ا  شتریضربان قلبم ب

 بود  شیباعث و بان  نیوجود آرت ی که نگاه و گرما  یقلب

رو   ششیذوق نکنم تا دستم پ   ادیزدمو گوشه لبمو گاز گرفتم نشستم بهتره ز  یپنهون لبخند
 ذوق بکنم   تونمینشه بعدا هم م

دوست داشتم سکوتو بشکنم   میخورد یغذا م میحاکم بودو داشت  نمونیب ینیسنگ  سکوت
 هیدادم چند ثان حیترج نی نکردم به خاطر هم دا یشکستن سکوت پ  ی برا یموضوع یول

براش ضعف بره سرمو باال آوردم و  ینگاه کنمو دلم کم خورهیکه داره غذا م ینیبهش ح
دارم   دید  یه سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد که وقتیچند ثان ی بهش نگاه کردم که اونم برا

بهش نگاه کردم   یتو گلوش و شروع کرد به سرفه کردن با نگران دی غذا پر کنم یبهش نگاه م
ازش خورد دوتا   کمیو به دستش دادم که  ختمیبراش آب ر کمیبلند شدم  عیسر  یلیخ

 آب خورد   گهید کمیکردو  گهیسرفه د 

 :دمی پرس زدی موج م یکه توش نگران یلحن با

 ؟ یخوب نی_آرت

 م نگاه کنه گفت: به  نکهیا بدون 

 _آره خوبم  نیآرت
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  گهیدور زدم سرجام روبه روش نشستم د زویحرفش تکون دادم و م د یی تا ی به معنا یسر
تا آخر غذا نه من به اون نگاه   فتهیب ی براش اتفاق  دمی ترسی دادم بهش نگاه نکنم م حیترج

 کردم و نه اون به من

فکر بوده و   ی تو یکه معلوم بود مدت ی ا افهی با ق نیظرف هارو بشورم که آرت خواستم
  نکیس  ی جمع کردمو تو زیم  ی توجه بهش ظرفارو از رو یمشکوکه وارد آشپزخونه شد ب

که به  یدر حال نیبودم که آرت تونی و ز یکردن ترش یگذاشتم در حاله خال ییظرفشو 
داشتم  بهش نگاه کنم همون طور که  نکهیه داد بدون ایبود تک کروفریکه باالش ما  ینتیکاب

 تموم بشه برم درسامو بخونم گفتم: عتر یتا سر دادمیکارامو تند تند انجام م

 ن یداغه آرت کروفری _مواظب باش ما

  تونیدونه ز هیهم به پشت سرش نگاه کردو دست هاشو از هم باز کرد جلو اومد و  نیآرت
پونزده   ده ه ی یکردم ول شیبرداشتمو خال تونوی ظرف ز سادی ظرف برداشت کنارم وا ی از تو

دوست داره کال ما مصرف   یلیخ تون ی ز دونستم یبخوره م نی گذاشتم تا آرت ی توش باق ییتا
برداشتو خورد که   گهی د تونیز ه یهم که معلوم بود از خداشه   نی آرت دباال بو یلیخ تونمون یز

 زدم  ی ناخواسته لبخند

  هی خچالیخوردمش و پارچو برداشتم تا بذارمش تو  ختمویخودم ر  ی دوغ برا وانیل هی
رو هم چسبونده بودم به خودم  تونی ز شهیو ش یترش  شهیش  گمیدستم پارچ بودو دست د

جلو اومدو   نی ارت دمید  کهویباز کنم که  خچالویدره  یموندم حاال چه طور نی به خاطر هم
 درو برام باز کرد 

 _ممنون 

به خودم چسبونده بودم   تونویز  شهیحظه چون شکه همون ل خچالی  ی گذاشتم تو پارچو
به شکمم   شرویبود که ش یگرفتش و چون گرفتنش طور  نی آرت عیکه سر فتهیخواست ب

بود که از خجالت سرخ شدم معلوم بود که خودشم   یی جا  هی کی چسبونده بود دستش نزد
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چشم    هیبرداشتو با   تونویز  شهی ش ستشد یکیبا اون   عیسر نیمعضب شد به خاطر هم
 غره خفن گفت: 

 یهمشو باهم بردار ی_مجبورنیآرت

  یاگه ظرف ترش دونمینکنم من م یدادم صحبت حیکه افتاده بود ترج  یبه خاطر اتفاق منم
تونست   عیبود سر تونی چون ز یول دادیس العمل نشون نمبود اصال از خودش عک

   جنگهیم قشیعال  ی بله آدم برا  رتشیبگ

 یدر حال ن یگذاشتم به سمت ظرفها رفتم تا بشورمشون و آرت خچالی  ی هارو که تو شهیش
 من گفت:  یکنار  نتیبه کاب هیتک خوردیم داشتویبرم ی ا گهید تون یکه داشت ز

خورشت   ادی نم ادممی شهیاماده نم مهیساعت خورشت ق میمدت زمان ن ی _تونیآرت
درست کرده   یغذا رو ک  نیا یول  ی از قبل درستش کرده بود یعنیگرفته باشم پس  یحاظر

 دم؟ یکه من نفهم ی بود

  یکرد که ک  ی م یاون چه فرق  ی زد؟برایحرفو م نیبه سمتش برگشتم چرا داشت ا  باتعجب
 اومده بود  درستش کردم؟اونکه ازش خوشش

 _چرا؟ 

به خاطر   هیظرف خال  دیبرداره که د ی ا گهید تونی باال انداختو خواست ز ی شونه ا نیآرت
 توهمو جوابمو داد:  دیتخس کش ی پسر کوچولوها نیا  نهیاخماشو ع نیهم

 ی طور نی_همنیآرت

   شدیم دنم ی و تعجب خودم مانع خند نی سوال آرت نی اخم و ا نیا یگرفته بود ول   خندمم

 ینقشه م یداشت وی اتاقت بود ی که تو تو یطرحها زمان دنیوقت کش شبی_خب د
 ی دیکش

 : دیپرس مشکوک 
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 شب؟ ی _دنیآرت

   کردمی و هم غذا درست م دمیکشیهم طرح م میهی_ا

 _اون وقت چرا؟!  نیآرت

حرفو   ن یچرا داشت ا اوردمیو از شدت تعجب شاخ در م ی رسما داشتم از کنجکاو گهید
 زد؟ یم

نهار   یخواستم تو ب یغذا درست کنم م تونمیکه نم  امیمن از مدرسه م ؟خب یچ یعنی_وا...
 کردم؟ یو شکم هردومون گشنه نمونه بد کار ینمون

باال انداختم و مشغول   ی ا ؟شونه یچ یعنین؟ یگفتو رفت هم  یابروشو داد باال و آهان هی
خودم لبخند محو   ی به نگاه هاش فکر کردمو برا نیشستن ظرف هام شدم در همون ح

 ها بود  یواهلل بهتر از فکر کردن به مکافات و بدبخت کردمی دخترونه م االتیو خ زدمیم

رفتم خوبه   رونیشستن ظرف ها که تموم شد دستامو خشک کردم و از آشپزخونه ب کار
گذشتمو   ن ی آرت ی برم درس بخونم از جلو تونستم یم  گهی تموم شده بودو االن دهمه کارهام 

 در اومد  نیآرت  ی به سمت پله ها رفتم که صدا

 _کجا؟ نیآرت

 سمتش برگشتم و گفتم:  به

 برم اتاقم درس بخونم   خوامی_م

 ایهم به ناحق  ی؟کاری دیدوست ندارم اتفاق امروز دوباره تکرار بشه فهم گهی د نی _ببنیآرت
 عقب افتادم  می از کاروزندگ  یحق بودنش ندارم امروز کل

  یبا لحن مظلوم  نیبگم به خاطرهم  یزیچ تونستمیانداختم حقم داشت نم نیی پا سرمو
 گفتم: 

 _باشه 
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 ی بر یتونی _منیآرت

که تو دستش بود داد  یگرفتو توجهشو به تبلتنگاشو ازم  عیسر  یلینگاه کردم که خ بهش
دادم  هیدرس داشتم وارد اتاقم شدمو دروبستم و بهش تک یشدم چون حساب الیخیب

زدمو آروم با   ی بده لبخند یزی چ  یدستور هیجذبشو بهم نشون بده و   خواستیم شهیهم
   گهید یشکارها  نیخودم گفتم:و تو هم عاشق هم

خوب درس   دی خسته شده بودم اما با یساعت شش به کوب درس خوندم حساب تا
هم امکان داره بگه برو درساتو   ن ی ندم به خصوص که آرت ری دست مد ی تا بهونه ا  خوندمیم
 کردم؟ ی به سرم م یاونوقت چه خاک رمی ازت امتحان بگ خوامیم اریب

 گذاشتم روش   ممی بستمو مداد فشار  کتابمو

حتما   می آقامون هم ببر  ی و برا  میعصرونه بخور  ه ی م یبا خودم گفتم:بر ذوق بلند شدمو  با
 شکمش بلند شده   ی االنم صدا

ظرف گذاشتم و خودمم هول   ی تو نیآرت ی برا کی و دو قاچ ک  ختمیفنجون قهوه ر دو
که جا نشد نصفشو چپوندم و نصفه  یی دهنم و از اونجا ی چپوندم تو  ک یقاچ ک   هی یهولک

گذاشتم تو   گهی خودم دو تا قاچ د ی دهنم و برا ی بعد از قورت دادنش گذاشتم تو  گشم ید
 :( یگن زرنگ یم نی ا  هب گهیزدم بله د یثیظرف و لبخند خب

دره اتاقش   ی جلو ن یسمت اتاق کارش رفتم مطمئن بودم که اونجاست به خاطر هم به
 اجازش وارد اتاقش شدم  دنیم بعد با شندر زد ی با بدبخت سادمویوا

  یستمیبا س  یحوصلگ یرفع ب ی حوصلس و داره برا   ینشسته بود معلوم بود ب یصندل ی رو
دستم نگاه   ی تو ینیکرد به س یبه سمتم برگشتو بهم نگاه زدیپاهاش بود طرح م ی که رو

 زدمو گفتم:  ی کرد منم لبخند

   ی_خسته نباش

 طور    ن ی_توهم همنیآرت
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 ی رو رو ین یکه مثال تعجب کردم س اوردمیخودم ن  ی به رو ادیب کردم اما خب زتعج اولش
لباس کوتاه   هیطرح   دمیکش  یصفحه لمس ی تو  یگذاشتمو به سمتش رفتم سرک  زیم

  ی رو ستمی زدمو مداد مخصوصو از دستش گرفتم همون طور که س ی لبخند  دمی خوشگلو د
 گفتم:  یلحن آروم  با دمو یکمرش کش ی رو رو ی پاش بود طرح کمربند

 قشنگتره   یلی باشه خ یری _کمربندش اگه زنج

 بودم نگاه کرد  دهیکه کش ی زیبهم انداخت بعد نگاشو ازم گرفتو به چ ینگاه م ین نیآرت

 االن مثال کمربنده؟  نی_ا نیآرت

 م ی_اه

 _واقعا؟ نیآرت

بودم نگاه کردم   دهیکه کش یر ی زنج د؟بهید یباال رفتش نگاه کردم د خب مگه نم ی ابرو به
  ست؟مگهی ن یعنی گهید ره یبودم مثال زنج دهی تو هم توهم کش رهی دا  رهی خب چندتا دا

 ست؟ ی ن یطور ن یا ریزنج

 _بدش به من نیآرت

بودم پاکش کرد که با حرص بهش   ده یکه من کش رو یازم گرفتو با سر مداد اون قسمت مدادو
  دنیشد با د ری زنج دنیشخودش مشغوله ک  دمی نگاه کردم خواستم اعتراض بکنم که د

 بود   ینبود خط خط ریاصال زنج دمیمن کش کهی اون دمی فهم دیکش نیکه آرت یریزنج

 ر یگن زنج ی م نی_به ا نیآرت

 ی کرد ش یکه من دادم توهم طراح دسیمهم ا  ی_حاال هرچ

گذاشته بودم رفتم فنجون    ز یم ی که رو ی خوشمزه ا ینیفاصله گرفتمو به سمت س ازش
  کردیبرداشتمو به سمتش گرفتم که از دستم گرفت همون طور که مزه مزش م نویقهوه آرت
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  ستاده ی رو برداشتم همون طور که روبه روش ا  ک یپاش بود ک  ی رو ستم ی حواسشم به س
 بودم گفتم: 

 قهوتو بخور   کویک  ایکنار بذار ب زروی _اون چ

 شم... اسم داره اسم ستین زی چ نی_ا نیآرت

 وسط حرفشو گفتم:  دمی پر عیسر

 ی _حاال هرچ

لبه   ی از دستم گرفت آروم مشغوله خوردن شد منم رو کویخاموش کردو ک  ستموی س نیآرت
  نجایوقت بود به ا یلیبودم که خ نیفکر ا  ی تختش نشستمو مشغوله خوردنم شدم تو

  نجایاتاق کارش بود و من کمتر به ا نجا یتخت ننشسته بودم آخه ا نیا  ی بودمو رو ومدهین
 اومدم   یم

 ؟ی _درساتو تموم کردنیآرت

 تموم کرد؟  ی زود نیبه ا یعنیبه سمتش برگردوندمو بهش نگاه کردم ااااااااه  سرمو

کردم خودمو کنترل   یکردمو سع شی گرد شده بود درو  یهندونه حساب نهیکه ع چشمامو
 کنم چه قدر زود همشو خورد 

 گفتم؟   یچ ی دی _نشننیآرت

 گفتم:  یحالت خنگ با

 ؟ ی _ها چ

 ؟ ینشست نجا یراحت ا الیکه با خ ی _گفتم درساتو تموم کردنیآرت

 یخب مگه چ زدی باهام حرف م  یطور نی توهمو بهش نگاه کردم چرا ا دمی کش اخمامو
 کار به کار اون دارم یآروم نشستم چ نجایکارش کرده بودم من که ا
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 با ی_آره تقر

 با؟ ی_تقرنیآرت

 م ی...معلممون گفته چند صفحه از کتاب تستو حل کنمیهی_ا

 ؟ی _خب حلش کردنیآرت

 کردم  ریرو چندتاشون گ یعنی_نه هنوز 

 ؟ ی دی فهم نمشیتا بب یاریبعد با راه حل برام م یکن ی_همشو حل م نیآرت

 باشه  می_اه

 بگه عــــه یبلده جمالتشو دستور همش

به راه   ی ذاشتم به سمت در خروجگ ینیس ی تخت بلند شدمو ظرفو فنجونهارو تو ی رو از
به سمتش   نی افتاد به خاطر هم ادمی یز یچ هی کهویافتادم تا برم به درسو مشقم برسم که  

 برگشتم 

خوشگله پارچشم مثل همون پارچه شب   یلیخ  شی رنگ سبزآب ی دیکه کش ی_اون طرح
 م ی باشه که قبال با هم سفارشش داد یماکس یمشک

 چشمک گفتم:  هیزدمو با    ی باال اوردو بهم نگاه کرد که لبخند سرشو

 من آماده بکن ازش خوشم اومد  ی نمونشم برا هی_

 ن؟ ی_از ا نیآرت

 م ی_اه

 ...نوی_اون وقت تو ا نیآرت

 گفتم:   یزدمو با حالت متفکر ی لبخند
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بپوشم مطمئنم اگرهم   یمهمون  ی برا  تونمیهم بازه نم یلیکوتاهه و خ یل یکه خ یی_از اونجا
 پوشم  یخونه م ی تو نی به خاطر هم یذاریبخوام تو نم

بهم اعتماد   کنهیکار م یبدونم چ خواستمیم یول  ادیاز آب در م یلباس گرون دونستم یم
 نه  ای کنهیم

زانوت برسه اون وقت   ی بلندتر عقال تا رو  کمی  یول کنم ینمونشو برات آماده م هی_ نیآرت
 یتنت کن یمهمون  ی برا یتونیم

 گفت:  زدیموج م یلیم  یکه توش ب یزدم که با لحن تی رضا ی از رو ی لبخند

 یخونه بپوش  ی کنم تا تو ی کوتاهشو هم برات اماده م نینمونه مثل هم هی_ نیآرت

ه  کن خی ی سردش باعث شد که تن منم هم به گونه ا  ی زدم که حالت چشما ی ذوق لبخند با
 لبام داشتم کم نکرده بود  ی که رو یاز لبخند گرم یچیه یول

 ؟ یکن یم ی_حجابشم دست کار

طرح   شوی تو مدل بند ی کمر بازه برا ی آره چون پشتش تا باال ی_اون مدل بلندرو کمنیآرت
 دونم یکه نم قشمی نی ا زنمیم

 درست کن قشمی_نه 

حس کنم    تونستمی م کردیحس کنم که داشت بهم افتخار م تونستمیچشمام نگاه کرد م به
  ی تو تونستمی م روی لباس نیمن همچ ارهیخودش نم ی اصال به رو یخوشحاله ول یلیکه خ

من   یول   دنی پوشی بدترشو م نیاز ا  هیبپوشم چون بق نی خانواده آرت ی لیفام ی ها یمهمون
پوشش من   ی اصال رو نیخوشحال بودم که آرت یل یداشتم و خ دیعقا  یسر  هیخودم  ی برا
 کرد  یمنو محدود نم دادوی نم ریگ

 _من برم 

 _برو نیآرت
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 سفارشمون؟  نی ا شهیاماده م ی_خب جناب ک 

 ... ی_فعال سره کارگاه هامون شلوغه ولنیآرت

 قائل بشن  یپارت  هیمن   ی برا دی_خب من زنه توام با 

کنه  یداره منو نگاه م  یچه طور گای الزم شدم ن  ییبهم انداخت که دستشو ینگاه چنان
 ره یگی نگاشو ازم نم نی بب یاالناست سکته کنم ول دونهیم

 تا بلند نشدم  رونی _برو بنیآرت

 یکوتاه و آروم ول ی گذاشتم با قدمها زیم ی رو رو  ینیانتظارش جلو رفتمو س برخالف
از تعجبو تو چشاش بخونم دستمو   ییخرامان خرامان به سمتش رفتم که باعث شد رگه ها 

 گفتم:   یخودمو به سمتش خم کردم با لحن آروم یگذاشتمو کم  شیصندل ی دسته ها ی رو

 آقاهه  یکنیکار م  یچ  نمی_بلند شو بب

اشتم در  ند یکه توهم برده بود توجه ییمن اصال به اخما یتو هم ول دی کم اخماشو کش کم
االن  خواستیگونه هاش بود آخ چه قدر دلم م ی ندادم چون نگاهم رو یتیواقع اهم

 گونه هاشو بوس کنم   تونستمیم

 یلیخ  یو آن ی اراد ریحرکت غ هی ی گونه هاش بود تو ی طور که حواسم به رو همون
فرار کردم   عیکه همون لحظه هم سر دمی گونش گذاشتمو آروم بوس ی نامحسوس لبامو رو 

پاش   ی که رو یستمیافتاد دنبالم که س دوی از جاش پر یاونم به سرعت دنبالم کرد طورکه 
   نیبود افتاد زم

  یسرم گذاشته بودم با سرعت هر چه تمام تر فرار م  ی کله خونرو رو زدمویم  غیسالن ج ی تو
 اخه دختر؟  ی بود تو کرد  یچه کار نیکه ا دادمیفحش م یدلم به خودم کل ی کردمو تو

فردا    کنمیم  یکنم کار یم اهیسر مگه دستم بهت نرسه روزگارتو س رهیدختره خ سای _وانیآرت
 مدرسه ی بر ینتون
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 کردمیدلم داشتم نوش جان م  ی غلط کردنو تو نیبه غلط کردن افتاده بودم البته ا  یحساب
 بلندو رسا بهش بگم   ی فعال زود بود تا با صدا

ترس من   نی ا یبودم ول ده ی ترس یحساب دیکوب یکم مشدت ترس قلبم بوم بوم مح از
گونه شوهرم شده   دنی که موفق به بوس شدیهم بود آخه باورم نم  جانی از ه یمخلوط
 باشم!! 

  نجایموافق بودم چون اوضاع ا شتریدومم ب نهیبا گز یکنم ول هیگر ایدونستم بخندم  ینم
 بود   چی قاراچم یلیخ

فکر بکنم به سمت سالن بزرگ رفتم که همون   نکهیلحظه از اطرافم غافل شدمو بدون ا  کی
بزرگ   ی ا ره ی حالت دا هیو سالن   وارهی د رمیجلوتر م  یکه هرچ دمیلحظه در کمال تعجب د

البته چون   رهیمنو بگ تونستیم یبه راحت نیاز اونور آرت زدمیداشت که اگر هم دورش م
تونستم اصال    یبودو نم  شتریاز من ب ن یسرعت آرت  یرار کنم ولف  تونستم یسالن بزرگ بود م

 بکنم   سکیر

بهم فشرده و   ی با لبها دمیبه سمتش برگشتم که د یعنی به پشت سرم  یوحشت خاص با
و داره خونه خودشو   هیعصبان یلیمعلوم بود خ ادی مشت شده داره به سمتم م ی دستا

بودم که اگه   نیفکر ا  ی تو زدمی داشتم سکتهرو م نی حاله آرت نیا  دنیبا د  یگیمنو م خورهیم
گفتم فکر کنم   می تسل نیساخته و جان به جان افر  کارمو از همون مشتها بهم بخوره  یکی

کرده   ریگل گ ی تو یجمعم کنن االن مثل چ نیزم  ی با کاردک از رو  دیبعد با شدموی کتلت م
کرد که  ی م یکار نیکه آرت شدمیم می تسلشدن اگه  می بودم نه راه فرار داشتم نه راه تسل

زود منو   ا ی ری د کردمی فرار م  رهماصال خوب نبود اگ  نی مرده هام جلو چشمم برقصن که ا
 :/کرد ی م کسانمی با خاک مرده هام  گرفتویم

  ی ا دمیپشت سرم چسب  واری به سمت کمربندش برد تا بازش کنه با وحشت به د  دستشو
بوس   هی خاطر  ؟بهیکنیکار م یبا خودت چ نیبب  ده ی خاک تو سرت دختره نفهم شوهر ند

  دیاون وقت با  ن یکه گونه هاش نرمن زبرن چ یحسشم کن ینامحسوس که اصال نتونست
   زننیم   شونیکه ا ییاونم کتکا یکتکشم بخور
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که   دمید  یدر کمال ناباور یول دی چیپ یدور م هیاالن کمربنده چرمشو دور دستش  معموال
کارش باعث شد دوتا شاخ خوشگل رو سرم سبز بشه با   نیکه ا نیکمربندو انداخت رو زم

به   جانیه کمم یو   یمحکم به سمتم اومد که منم از شدت ترس و نگران یآروم ول ی قدمها
پر کرد و   نمونویب ی همه فاصله ها گهی قدم د هی با   دی رس بهم نیآرت ی وقت  دمیچسب وارید

  دنشید  ی برا دی کم بود و چون قدش از من بلندتر بود با یلیخ نیمنو آرت نی االن فاصله ب
  ی به چشما دهی ترس  ییکارو هم کردم و با چشما نیگرفتم هم یسرمو باال م یکم

 غضبناکش نگاه کردم 

 _بگو غلط کردمنیآرت

 ؟ ی_چ

 که کردم غلط کردم ی_بگو بابت غلط نیآرت

دوجمله االن   نیا  یعنیسخت شده بود  یلیدو جمله برام خ نی فتن اچرا االن گ دونم ینم
 نهیح شهیبگم من که هم تونستمی چرا نم  دونمی نم یجونه منو نجات بده ول تونستیم

دو جمله قرار بود منو   نیکه هم یاالن یافتادم ول یبه غلط کردن م ی کتک خوردن حساب
   ارمیبه زبونش ب تونستمینجات بده نم

برام سوال   زیچ  هیهنوز  یول وندم یکه قراره به مرده هام بپ دمی خودمو خوندمو فهم فاتحه
اگه  یخواست منو با کمربند بزنه؟ول ینم یعنیانداختش؟ یبود چرا کمربندشو باز کرد ول

 چرا بازش کرد؟!   گهیقراره با کمربند کتک نخورم پس د

  شدیکردم باعث م یاز صورتم حس م یبخش ی رو  یو داغشو به خوب یعصب ی ها نفس
هم   ی چشمامو رو نهیترسمو بب نیاز ا  شترینتونه ب نکهیا  ی و بترسم برا  رهی تمام بدنم گر بگ
پهلوم قرار گرفتو محکم   ی رو نی هم فشار دادم که همون لحظه دست آرت ی بستمو لبامو رو

 پهلومو چنگ زدو فشارش داد 

 اوردم یسرت ن  یی_بگو تا بال نیآرت
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حاظر   یول سازهی کارمو م دونستمیاز شدت ترس روبه موت بودم م دوی لرز یبه شدت م لبام
کردو محکم کمرمو   شتری آروم فشار دستشو ب نیآرت  ارمیبه زبون ب نبارینبودم اون دو جملرو ا

کارم باعث   نیهم ببندم که هم ی کنمو چشمامو محکم رو ی چنگ زد که باعث شد ناله ا
 که توش لذت بود بگه یشد با حرص

 ده یم یبهم لذت خاص یکش ی زجر م ی_وقتنیآرت

 کم بشه  یزیجمله مو به تنم راست شد اما باعث نشد از نفرت و خشمم چ نیا  دنیشن از

زد تو شکمم از درد خواستم خم بشم   یزدم که محکم با دستش مشت غیج ی فشار بعد با
  ینم یزیچ  یکم بود ول ژن یاومدو اکس یبود نفسم باال نم ده ی نتونستم چون بهم چسب یول

 گفتم چون توانشو نداشتم 

  هی خوامی م نباریا یداده ول یکتک خورد بهم لذت خاص  نهیح دنتیزجر کش شهی_همنیآرت
 کنم  ادهیروت پ گهی رفتار د

  نینبود آرت نیآرت  نیبشه ا شتر یب  شترویترسم ب شد ی هر لحظه باعث م زدیکه م ییحرفا  با
بارم  ه ی ی برا نیآرت  کردیباهام رفتار نم ینطوری ا  زدیحرف نم یطور  نی نبود ا یطور نیا

 دستش هرز نرفته بود 

و اون موقع فرار بکنم انگار   ره یازم فاصله بگ کمی  دی بزنم تا شا غیبا تمام توانم ج خواستم
و    رمیکه خوردم باعث شد هم خفه خون بگ یمحکم یبا تو دهن کهوی نقشمو خوند چون 

پخش شد با بغض و نفرت بهش نگاه   دهنم ی خون تو یمزه شور ستمی حرکت با یهم ب
باعث   نیازم گرفته بودو هم روی دادن هر عکس العمل نجامکار بکنم ا یچ  دونستم یکردم نم

  نیکه آرت فتادمیپس م شدنویزجر بکشم از شدت ترس زانوهام داشتن شل م  شتریب شدیم
 پشت سرم چسبوند   واریدستش منو گرفت و محکم به د یکیبا اون  

  نیاز طرف آرت یدر پ یکه پ ییاز شدت شوکا یحرکت ان هی ی بود تو ختنیفقط اشک ر  کارم
 ...کهوی  دموی کش یگوش خراش غ یج شدیبهم وارد م
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که داشت با تعجب بهم نگاه   ینیکتابام برداشتم با وحشت به آرت ی شدت سرمو از رو  به
 کرد نگاه کردم  یم

 ؟ ی گیم ونیهذ ی_چته؟چرا دار نیآرت

 

 :سندهی نو نستاگرامیا ی دی آ

Kiana__bahmanzad 

 

صورتم   ی به سرم و آروم رو  یمن...من...دست  شدیدو زانو مقابلش نشستم باورم نم  عیسر
 نداشتن؟  تیکدومشون واقع چیه یعنی یعنیهمش خواب بود؟  یعنی دمیکش

 گفت:  زدیموج م  تی که توش شکاک یبا لحن نیآرت

 ؟ ی دی د یم یچه خواب ی_داشتنیآرت

  یخوابم بود م ی که تو ینیاون آرت ادهی  یبه سمتش برگردوندمو بهش نگاه کردم وقت سرمو
  نی فرق داشت ا یلیروبه روم خ نی خوابم با آرت  ی تو نیافتاد آرت یافتادم رخشه به تنم م

 ی که تو ین یبار مثل اون آرت هی  نی آرت نی نکرده بود ا یبارم حرکت اشتباه هیآروم بود   نیآرت
نگاهش رفتارش و کارهاش هوس آلودانه نبود   نی آرت نی اه نکرده بود انگ مخوابم بود به 

 که خدا بهم داده بود   یفرشته بود فرشته مقدس نی آرت نیا

با اون طرحاشو   نیخوابمم بود در واقع آرت ی بود که تو یستمیهمون س نیآرت  ی دستا ی تو
 قرار داشت  کمیک  یقهوه و ظرف خال یو کناره کتابام فنجون خال دیکش یم

 ؟ یگ ینم  یزی _چرا چنیآرت
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کردم  یم  فشیمن عمرا برات تعر  یصورتش نگاه کردم رنگ نگاهش مشکوکانه بود ول به
تازه اصال هم روشو نداشتم که  ی کرد  یم  کسانمیاالن با خاک  نیگفتم که هم یاگه بهت م
 بکنم  فی براش تعر

 نجا؟ یا  ی _چرا اومد

 _جوابه سواله منو بده نیآرت

 بود   کابوس هی_

 باهات نداشته باشم؟  یکه کار یگفت  یم ویزدیزجه م یبود که داشت  ی_چه کابوسنیآرت

 ؟ ی_چ

 زدم؟ ی...کتکت م یشیم مونیپش نی نکن آرت یگفت ی _همش منیآرت

  هیچ نایخاک به سرم ا  ی ا دمیانداختمو گوشه لبمو گز  نیی با خجالت سرمو پا کهوی
 ه؟ ی کی در تار یری ت ای  دهی شن یبه خوب نارویهمه ا یعنی بود؟ هیضا  نقدریا یعنی ده؟یشن

 کرده بود گفت:  زیکه چشماشو ر یدر حال نیآرت

  یریگی و بعد م یکن یم االتیفکرو خ  ای یدرس بخون نجایا ییا ی_راستشو بگو تو منیآرت
 اد؟ یتا به خوابت ب یخوابیم

  نی داشت ا یمعن یلیتوهمو بهش نگاه کردم حرفش خ دمیاخمامو به شدت کش کهوی
ذهنه مسمومش به   نیبرام درست کنه بب می زیچ  هیکم بود  نمیگفت؟هم  یم یداشت چ

 کجاها که قد نداده 

چه   دونمی کنم االنم نم یهم نم یالیفکرو خ چیه  خونمویفقط درس م  نجایمن ا  رمی_نخ
 خوابم برد  نجایا کهوی  یطور

 کردم؟  یکار م یخواب داشتم چ ی _تونیآرت
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  دی شد شا  یطور  هیبشم برعکس قلبم  یبود عصبان دهیکه ازم پرس یاز سوال  نکهیا ی جا به
 ی نگاهش بود دلم برا نی ا  تیبه خاطر مظلوم دی بود شا انشیبه خاطر نگاه و لحن ب

  یاالن خودمو تو آغوشش پرت م خواستیداشتن و بغل کردنش ضعف رفته بود دلم م
صفتو   یل ی داغون بود بغض خ ی لیحالم خ ندچسبو یونم منو محکم به خودش مکردمو ا

  ی اما جلوشو گرفتم جلو کردی که داشت خفم م  یبود طور دهیهم به گلوم چسب ینیسنگ
 شکسته شدنشو گرفتم االن زمانش نبود 

 کردم؟   یم ی _کاره بدنیآرت

  نیا  دونمی کنم نم ی ریاشکام جلوگ  زشی تا از ر دمی انداختمو تند تند نفس کش نیی پا سرمو
کردن   یریبود از بغض بود از جلوگ  یبود از خفگ ژن ی من از کمبود اکس دنی تندتند نفس کش

 از ترس   ایاز اشکام بود 

 ی سابقه ا یشد که با وحشت ب کی بهم نزد کمی کتابامو کنار زدو  دیحالمو د  یوقت نیآرت
 به عقب زدمو گفتم:  یجست

 ...برو عقب...برو عقبایو ن...توروخدا جلای_جلو ن

انگار از عکس العملم تعجب کرده بودو انتظار   کردی با تعجب داشت فقط بهم نگاه م نیآرت
 از طرفم نداشت    روی واکنش نی همچ هی

از خودم نشون دادم  ی عکس العمل احمقانه ا  نی همچ هیچرا اون کارو کردمو   دونم ینم
با   نباریبشه چون ا  شترینسبت بهم ب نی آرت تیکه بود باعث شده بودم شکاک  یهرچ یول

 : دیپرس یلحن پر از تحکم

 ؟ ی دی د ی_چه خوابنیآرت

  کهویبشه و  لیتبد  تی االن به واقع نیکه خوابم هم دمی ترسیم یجوابشو ندم ول خواستمیم
 بهم حمله بکنه  

 ی چی_ه
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تو اتاقم   ی اومد ؟توکهی ترسی ازم م یطور نیکردم که ا یم ی_توش داشتم چه غلطنیآرت
که   ی تو کارم دخالت کرد ی اومد  ویگذاشت زمیرو م کمویقهوه و ک  یحالت خوب بود وقت 

که اصال حالت بد نبود پس حتما به خاطره   ی رفت رونیکه از اتاقم ب ی وقت ی خوب بود
 انا یک  ی دید  یوابزود بهم بگو چه خ  ی دیکه د هیخواب

 بگم  تونمی_نم

  یطور نیکار کرده بودم که ا  ی؟چ ی بگ یتونیکردم که نم یکار م ی_چرا؟مگه داشتم چنیآرت
 هااااان؟  ی ترسیازم م

 توروخدا نی _داد نزن آرت

 بهم نگاه کرد شیعصب ی جلوتر اومدو محکم سرشونه هامو گرفت با چشما  گهید کمی

 بعد... وینیبی جور خواب ها م نیاز ا  ادیخوشم نم چی ه نی _ببنیآرت

 ؟ ی فهم ی...چرا نمدمی ...ترس_درکم کن

سرت آوردم؟د بگو چرا   ییکردم؟بال  یکار کردم؟دست دراز یچ ؟مگهیلعنت ی _از چنیآرت
 ؟ ی زنینم یحرف

  نیوگرنه من که قبال ا دمی االن ازت ترس دمیکه د یبه خاطره خوابمه از خواب  نی_به خدا آرت
 نبودم  یطور

دستشو آروم    کردی غضبناکش بهم نگاه م ی با چشما  زدویاز شدت خشم نفس نفس م نیآرت
به   یحالتم و حالتش رخ نداد وقت ی تو یریتغ یباال اوردو موهامو زد پشت گوشم ول

 کردنم  هیاز اشک شده و باز هم در مقابلش در حاله گر  سیصورتم خ  دمیخودم اومدم د 

بهتره   خواب بوده پس یحرکت امروزت دوباره تکرار بشه همه چ خوادی _اصال دلم نمنیآرت
 بکنم  دی بکنم که نبا یکار شم یوگرنه مجبور م یکه فراموشش کن
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  رونی انداختو نفسشو ب نییبه نشونه باشه تکون دادم با حرص سرشو پا یسر تی مظلوم با
سروصدا بهش نگاه   یکردم ب یم  هیگر دموی لرزیکار کنم م یچ  دونستمیداد از شدت ترس نم 

  نیکه از آرت کردمی درک م نوینداشتم فقط ا رویحرف زدن ایعکس العمل    چی جرات ه کردمیم
 ترسم یم  یکی نزد نهمهیو از ا

  ی برا نیدلم براش ضعف رفت آرت یری و یر یاون ه ی بهم کرد که تو یباال آوردو نگاه سرشو
  ی برداشت و گذاشت رو ستمشویداد س هیبار جلو اومدو کنارم نشست به تختم تک نیاول
 گاه کردممن که منم منتظر بهش ن ی پا

 خودت مدل پشتشو بزن یلباس داشته باش نیکه از ا یدوست دار ی_گفتنیآرت

اتاقش بودم   ی که تو یوقت ی عنیداشت   قتیحق  نا یهمه ا یعنیتعجب بهش نگاه کردم  با
 دم ی د یخواب نم

 _من من لباس سفارش دادم؟

 ست؟ ی ن ادتی_اره نیآرت

 دمی خواب د کردمیفکر م   ی_چرا...چرا ول

تو کاره من   ی بعد اومد ی وارد اتاقم شد  کیظرف ک   هیفنجون قهوه و  هی_نه تو با  نیآرت
منم گفتم   خوامیم  یکی یبعدشم که از لباسه خوشت اومد گفت ی نظر داد وی دی سرک کش

 ...نیا

 کنم  یبلندترشو برات آماده م  یکیو   ستیمناسب ن یمهمون ی برا نیا  ی_گفت

 اومد؟  ادتی_ نیآرت

 شده؟  یبعدش چ   یول می_اه

 ی رفت گهی بعد د ی رنگشم انتخاب کرد گهید یچی _هنیآرت
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پشت لباس بودم  یزیگذاشتمو مدادو به دستم گرفتم مشغوله طرح ر   ستمی دور س دستمو 
تمام ترسو   شدیکه باعث م شدیبهم منتقل م یحس قشنگ هی نیبه آرت یکیهمه نزد نیاز ا

  تونستیت انگار فقط اون بود که مداش  یخاص تیحس امن هیهامو فراموش کنم  ینگران
 دربرابر خودش ازم مراقبت بکنه 

 ؟ یکن ینگاه م ییها  لمیچه ف ینیشیم ستمیمن خونه ن ی_راستشو بگو وقتنیآرت

شکاک بهم نگاه کرد بعد   ییبا تعجب به سمتش برگشتم که با لحن مشکوک و چشما کهوی
 نگاشو ازم گرفتو با حرص ادامه داد: 

  دی نبا می خونه بچه دار ی ماهواررو جمع بکنن تو  انیبه بچه ها ب گمی فردا م  نی_همنیآرت
 م ی ماهواره داشته باش

 نوزده سالمه دوما...  ستموی _اوال من بچه ن

 داره؟  ی_دوما؟دومننیآرت

   کنمینگاه م االروی من فقط سر  نی_آرت

 خب  یلی_خنیآرت

 باحال داره ی _ماهواررو جمع نکن برنامه ها

بزنم   ی بهم رفت که باعث شد لبخند ی بهم کرد چشم غره ا یباال اوردو نگاه سرشو
خوابم افتادم به خاطر   ادهی کهو یشونش گذاشتم که   ی ناخواسته سرمو کج کردمو آروم رو

 گفتم:  یشونش برداشتمو با هول ی سرمو از رو عیسر نیهم

دوست    یطور نیخودته من که ا لهیبهتره حاال هر جور م یطور نی...به نظرم ازهی...چمی_ا
 دارم

  یوقت ی کنم اونم متوجه هول شدنم شده بود چون احساس کردم خندش گرفت ول فکر 
 به صفحه زل زده یخاص تی با اخمو جد دمیبهش نگاه کردم د
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 گم برات امادش کنن  یها م خب به بچه یلی_خنیآرت

 سره کارگاهات شلوغه؟  ی _مگه نگفت

داره که فقط سفارش  یکارگاه جدا شخص هیشرکت من  ی_سره کارگاهام شلوغه ولنیآرت
 کنه یلباس خودمو خانوادمو آماده م ی ها

خدا   ییی من االن جزو خانوادش بودم؟وووو یعنی زدمو بهش نگاه کردم  ی لبخند
 جونم:(((((( 

 

 ........ ............... 

بهش   گهیفراموشش کردم اصال د بایگذره و تقر  یاز اون ماجرا م ی سه هفته ا  هی  بایتقر
  یهم همچنان خشک و عصاقورت دادس ول نیآرت  دمی کارهامو انجام م دموی نم تیاهم

  شیجوابه سواالمو کمو ب ده ی کنه و افتخار بهم م یاوقات منو آدم حساب م یخب گاه
   زدمی حرف م ذی االنم درس هام همشون تموم شده بود و داشتم با پان دهیم

 ه؟ یهنوز رفتارش سگ کنهیکارا م  یخانوم از آقاتون بگو چ انای_خب ک ذیپان

 ی کامال احساسات قیرف هیبود البته به موقعش  طونی دختر تخس و ش هی  ذیپان نیا  دمیخند

 تم: گف  یها با حالت تهاجم دهیشوهر ند   نی ا نهیع یشوخ با

جواب سوال اولت آقامون االن    ی درباره شوهر من درست حرف بزنــــا درضمن برا یی_هو 
 نجام یاتاق کارشه و من هم ا  ی تو

 گفت:  ارهیلبخندو رو لبم ب شدیکه باعث م یلحن هی با

 اونجا کجاست؟   ؟منظورمیی_تو کجا ذیپان

 ؟ ی شعررو نوشت یراست گهی _اتاق خودم د
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  هیوقت ضا  هیرو جا ننداختم   یز یچ نی بب خونمیبرات م گهیبار د  هی نی _آره نوشتم ببذیپان
 م ینش

 _باشه بخون 

 ... ی_استاد صدامو دارذیپان

 ... یمن نداشتم با عمت کار یوقت حت چی احترامت ه به

 ...میانداخت

 ...یدونستی م نکهیا با

 ... یاون حس  ست یترم ن ن یآخرم و تو ا ترم

 با تو درس... داشتم یبر م دیاز اولش من بودم که نبا دی شا

 چشماتو... یهام چه طور بست یحضور ی رو

 نگو فقط ببر صداتو... یچیه سیه

 چه دپرسم... نیبب

 حسم... یچه ب نیبب

 .... رسنی کل واحدام به چهارتا هم نم مجموع 

  یجا ننداخت  یزی_نه چ

 شیی باحال بود خدا یلی_خخخخ...خذیپان

 کردم  داشیچه قدر گشتم تا پ یدونی م میهی_ا

 ی دالور عجب همت والی_اذیپان
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که   ییانواع آهنگ ها میداشت ذیمنو پان دنیکه اونم پشت تلفن شروع کرد به خند دمیخند
  شیو خودمون هم دست کار  می کرد یجمع م دادنوی م رشونیتغ یمجاز ی فضا  ی مردم تو

 یکه کل می خودمون ساخته بود ی وبالگ برا هیکال  می کردیو دوباره پخشش م  میکرد یم
 :/ می کنکور داشت گهی م انگار نه انگار چند ماه دی بود وونهیهم طرفدار داشت کال د

 بگو   رویکیحاال اون   انای_ک ذیپان

گوشم بود دفتر خاطراتمو   ی خونه رو  می س یکه تلفن ب یدر حال دمویتخت دراز کش ی رو
 برداشتم و روبه رو صورتم گرفتمو گفتم:  رشوی رگه زبستمو ب 

و برات   زنمی تمومش کردم بهت زنگ م یروش کار کنم وقت دی کار الزم داره با کمی  یکی_اون  
 نه  ایخوبه  نیبب خونمشیم

   هیهفته کاف نیا ی هم برا  یکی  نی نداره هم ی_باشه گلم اشکال ذیپان

 نه؟   هیمن خال ی جا  یکنیکار م یاالن چ ی_خب عشقم دار

باهاشون   یلیاونجا بودن که خ  ذیپان ی دختر خاله ها ایو تارا و پر ال یو سه ذیامشب پان آخه
 ی ا یباحال و دوست داشتن   یلیخ ی جور بودم همسن وسال خودمون بودن و دخترها

  خیتخت س  ی در به شدت باز شدو منم از ترس رو کهویبودن من که عاشقشون بودم 
 نشستم  

 :دی مشکوک پرس نیآرت

   ؟یزنیحرف م یبا ک  ی_دارنیآرت

  یکه کال تو شوک طرز در باز کردن و وارد شدنش بودم زبونم بند اومده بود و جواب من
 ی ا گهی د زیچ ی سکوتمو پا  نیهم ا  ن ینداشته باشم فقط نتونستم و ارت نکهیندادم نه ا

 : دیگذاشت وبا خشم پرس

 ؟ ی زدیحرف م ینطوریا یبا ک   ی_گفتم داشتنیآرت
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 کردمو گفتم:  یاخم

   ذی_با پان

  نینکرد کال ا یتوهمو توجه دیزود اخماشو کش  یلیخ یتعجب کردن ول کمی  چشماش
خر  نهی ع یطور  نیکه ا زنمی مرد حرف م هیمنحرفه ها فکر کرده دارم با  یلیپسره هم خ

 تو اتاق  ادیم نو ییپا  ندازهیسرشو م

 ذ؟ ی_الو پان

 صدام گفت:  دنیبا شن عینگرانم شده سر یکه معلوم بود حساب ذیپان

   انا؟یشده ک  ی_چذیپان

 ؟ ی تو درس فردارو خوند یبود راست نیگلم آرت یچی_ه

   کنمی در واقع دارم مرورش م خونمیم نمیشیمونده که االن م  گهید  کمی_آره فقط ذیپان

 متن و تموم کردم  ذیپان ی_دلت بسوزه من کامل کامل تمومش کردم مرورشم کردم راست 

 گرد شده گفت:  اردی لیتوپ ب نهیتعجب کرده و چشاش ع  یلیکه معلوم بود خ یبا لحن ذیپان

 _جانه من؟ ذیپان

 _به جانه تو 

 ؟ ی ذاریم هی_ا چرا از جون من ماذیپان

 بگو به جانه من   ی_وا خب خودت گفت 

 عشقوالنس؟   ؟حاالی ریگی م ی گفتم تو چرا جد  یزیچ هیخب بابا حاال من   یلی_خذیپان

 ی ناخالص چی_عشقوالنه عشقوالنه...خالصه خالص بدون ه

 ؟ یتمومش کن ی زود  نی به ا ی تونست  یعاشقتم دختر چه طور انایک  ی _واذیپان
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 ...تازه داخل دفتر خاطراتم نوشتمش  گهی د می نی_ما ا

جونم   ییا یک  رمی گ یبوس خوشگل از گونت م هیمدرسه  ییا یول دختر بذار فردا ب ی _اذینپا
   کنهیبرم مادرم داره صدام م دی من با

 برو سالم منو به مادرت برسون   زمی_باشه عز 

 _حتما خداحافظ ذیپان

هفتمونم جور شد آخه من   نی به الهام هم خبر بده و بهش بگو که شعر ا یپان یراست ی _وا
بهم شک    ای  زنمی با تلفن حرف م نقدریبشه که ا یعصبان نیآرت  دیبهش خبر بدم شا  تونمینم

 گم؟  یم یچ یدونیکنه خودت که م

راحت   التیخ دمی خب خانوم شوهردار برو به شوهرت برس من بهش خبر م یلی_خذیپان
 خداحافظ  

 کردم  ی ا دهخن

 وونه ی _خدانگه دار د

کردم سرمو که باال   یتکون دادم نوچ نوچ یبه نشونه منف یبا خنده قطع کردمو سر تماسو 
 مقابلم رسما چشمام چهارتا شد  ی با روبه رو شدن صحنه  کهویآوردم 

خاک  ی وااا خوندیتخت نشسته بودو دفتر خاطراتمم دستش بودو داشت م ی رو نیآرت
 کنه؟  یکار م یچ نجایاالن ا  رون؟پس یمگه نرفت ب ن یعالم ا

نشده که سرشو باال اوردو بهم   یمنکرات ی تا وارد بحث ها دمی از دستش قاپ عیسر دفترمو
پسره چه    نیبود ا ی اما چهرش کامال مسمم و جد دنی خندینگاه کرد چشماش داشتن م

 قدر تخس بود  

 یم یدار یتو چرا نشست ه یشخص زهیچ هیخاطرات  ن؟دفتریآرت یکن یکار م یچ ی_دار
 ش؟ یخون
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 کرد گفت:  یم یکه ادمو مجبور به انجام دادن کار ینگاه کرد و با تحکم خاص بهم

   دمیرسیخوب خوبش م ی _بدش به من داشتم به جاهانیآرت

 داشت  ییبهش رفتم عجب رو  ی غره ا چشم

که تو   شهی نوشته شده نم یشخص ی زهایدفتر چ نی ا ی رو بدش به من؟تو یچ ی_چ
 ؟یخون ی دفتر خاطرات منو م یچرا بدون اجازه نشست ؟اصال یفهمیچرا نم شیبخون

نوشته   ییپاشا یاز مرتض ی دفتر خاطراتم افتاد که توش آهنگ ریچشمش به برگه ز  کهوی
درونش  اتیاجازه بده من برش دارم تا پارش کنمو از محتو  نکهیا قبل از  عیبودم که سر 
  نی آرت دی که اجازه نداد نبا رمی برش داشت خواستم برگرو از دستش بگ  کهویخبردار نشه 
   رفتیاصال بد هم تموم نشه آبروم م ای  شدیبرام بد تموم م  دیخوند وگرنه شا  یمحتواشو م

بازواش   نی منو ب گشی بهش نرسه و با دست ددست باال گرفت تا دست من  هیرو با   برگه
دستش تونسته   هیبکنم همون طور که با  ییبخورمو تقال  یمحصور کرده بود تا نتونم تکون

 کلی...هلیتقال بکنم از پس خر زور بود دست زور گور  تونستمیبود منو آروم کنه در واقع نم
 نه ته تهش وزغ... مونیم حاال افهیاورانگوتان..ق

کردم در کمال  یم یداشتم خودخور یعنیکندم  یم موینییشدت حرص داشتم لبه پا از
داره   نکهیا  شدیکه شروع کرد به خوندن از کارهاش داشت شاخام سبز م دمی تعجب د

  نکهیغالف کرده بود هم ا   یکنه و منو از انجام دادن هر عکس العمل یرفتار م ینطوریا
  نی بار در طول ا نیاول ی برا کهوی  دی رسیبهش نم زورم زدمی زور م یکه هرچحرصم گرفته بود 

بود   یو دلنواز  بایز  یلیخ تمی ر هیخندش  ی صدا  دمیشن  نویخنده بلند آرت ی سال صدا هی
  ی تا حاال صدا می کرد یم یزندگ  میباهم داشت شدیم   یسه ماه هیسالو    هیکه  یچون تا االن

واقع اون لبخند روهم به زور   در بود بخنده  ومدهین  شی بودم چون تا حاال پ دهی خندشو نشن
 حاال بخنده؟  زنهیم

پسره نفهم    ی رو آب بخند ی خنده ا ری به سمتم گرفت از دستش گرفتم که دوباره زد ز برگرو 
  ل یفوضول خرزور گور
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  نییبا خجالت سرمو پا شدی اون متنو خونده باعث م ن یافتادم که آرت یم نیا  ادهی  یوقت
 خندش تموم شدو گفت:  دی دی حرکت منو م  نیا  یبندازم که وقت

 _بخونش نیآرت

 دوباره من بخونم؟   گهیچرا د  شی _خب خودت که خوند

 مردونه بمش گفت:  ی شدو با صدا  ی جد نیآرت

 رو حرف من حرف نزن زودباش  نقدریبخون ا یعنی بخون  گم ی م ی_وقتنیآرت

 اصال  خوامی نم یگی_ا چرا زور م

 گفتم:   عیزدمو عقب رفتمو سر یببره که جست   زیخواست به سمتم خ کهوی

  یشی م یچرا عصبان خونمشی_باشه باشه م

 از دستش گرفتم و شروع به خوندن کردم: برگرو 

 _باز دوباره با نگاهت 

 و رو شد  ر یو رودم ز دل

 سر کالس درست  باز

 سطح و حجم شروع شد  رسد

 و رو شد  ری دوباره ز دل

 تو یر یسختگ باتمام

 تو  یگی م یدار درستو

 شه یم یچ گرگیو ا  کسیا  گمیم

 شه یم کال یراد یگیم
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 روزهابدتر از همس  نیحالم ا  یدونیم

 سر خودکار منو شکست   دیرس یهرک  حاال

 بده که تو  قول

 ی نر شمیپ از

 طرفس کی جاده  یاضی ر گهی من که د واسه

  یوقت نمیعکس العمل دومشو بب  خواستمیاتمام شعر سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم م با
  دید یاما وقت  کنهیلبخند بهم نگاه م هیکه داره با  دمیسرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم د

من لبخند    نبارینگاهشو ازم گرفت که باعث شد ا  عی کنمو نگام روشه سر   یدارم بهش نگاه م
لبخند خاص بهم نگاه کنه چرا اصال  هیبا   یطور  نی ا دی بودم که چرا با نیا فکر  ی بزنم تو

  یاضی و معلم ر یاضیو من با ر  ه یاضیلبخند رو لباش باشه اون که درس مورد عالقش ر د یبا
  هیبکنه که چرا   خم یتوب  کهنیا  ایبشه  یکه عصبان دمی ترسی م نیکرده بودم از ا یشوخ
از خودش نشون   ی عکس العمل بد چ یخدارو شکر ه یول  سمینو یم   ییزهای چ نیهمچ

 ی که تا حاال نسبت به خودم رو ی لبخند هم زده بود لبخند لمینداد بر عکس برخالف م
 بودم  دهیند  نمیآرت ی لبها

به خودم   یوقت ن یدادم بعدا فکر بکنم به خاطر هم  حیاومدمو ترج رونی هام ب الیفکرو خ از
 که... دمی اومدم د

خواستم اعتراض بکنم که با لحن  ن یدفتر خاطراتم دستشه به خاطر هم دمید  کهوی
 بودم گفت:   دهیکه تا حاال ازش نشن یطونیش

 م یمسابقه بذار هی ای _بنیآرت

مغرورو قده خودمونه که  نهیهمون آرت نی ا مشدیبهش نگاه کردم اصال باورم ن باتعجب
  یکه توش تعجب و ناباور یخوابه با لحن  نمیا  دیشا داد؟نهی نم تیاصال به وجود من اهم

 گفتم:  زدیموج م
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 ! ؟ی_چ

  مید یمسابقه م هیمنو تو با هم   نی بب گمی...االن بهت م؟ی سره چ یبگ دی نه...با ی_چنیآرت
  هی یدوست داشت ی اگه تو برد یول  خونمشیمنه و م شیاگر من بردم دفترت امشب پ

 اصال نخون  یبرام بخون دوست نداشت شویسر

دهن باز شدم نداشتم چون   ی رو  یگرد شده بود اصال کنترل  یاز شدت تعجب حساب چشمام
خواب  واقعا من   یعنیگفت؟  یم یداشت چ نی باز شده بود واقعا ا  صدریبه اندازه غارعل

بامن مسابقه بده؟از زور   خواستیم نیواقعا آرت یعن یکرده بود  ریچه قدر تغ ستم؟امروزین
االن   خواستیخوشحال بودمو دلم م یلیخ دمیگنج   ینم مو ذوق تو پوست خود جانیه

همش کارو حکمت   نایکردم چون ا یصفت ماچش م کردمیبغلش م  بودویم  نجایخدا ا
و آخرش   جهی به سرش زده بود اصال به فکر نت ی طور نی امشب ا نی خودش بود که آرت

کرده   ریتغ  نی آرت هبرام مهم بود ک  نی اون ببره فقط ا ای برام مهم نبود من ببرم  یعنینبودم 
بشه   دی تا شا کردمیم  یو باهاش همکار کردمیکمکش م رشی تغ نی تو ا دی بود و من هم با

بده و منو به عنوان زنش قبول داشته باشه   تیکه بهم اهم ی مرد خوامی که من م ی داون مر
   رهی بپذ  توی و بتونه واقع

دفترمو بخونه چه   نهیبش  کهویببره و  نیاصال اگه آرت هیچه مسابقه ا نکهیا یفکر  چیه بدون 
 گفتم:   زمیتو سرم بر یخاک

 _باشه قبوله 

شدنم باز هم توسط    دهیو کش  نیحرفم همزمان شد با گرفتن مچ دستم توسط آرت نیا که
 خودش....:(

  مویرفت رون یکشوند از اتاق ب  یطور که مچ دستمو گرفته بودو منو دنبال خودش م همون
به سمت آشپزخونه   می اون طور که معلوم بود احتماال داشت میرفت چیمارپ ی به سمت پله ها

   کردمی نشدنم شک م یاالتیبودن و خ داریاشتم به برسما د گهید  میرفتیم

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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 ی و اونم درست مقابل من هردومون تو زیطرف م هیمن   می هم نشسته بود ی رو روبه
که   میباهم درست کرده بود   شیپ قهیچند دق  نیبود که هم یبزرگ  چیدستامون ساندو 

  یول میداشت یچون حاظر می درست کن هیباعث تعجبم شده بود قرار بود ساالد الو نمیهم
ساعت دوازده شب منو مجبور کرد چندتا   ی وت نی آقا هوس کتلت کرد به خاطر هم  کهوی

  شدیکار باعث م  نیکمکم کرد که ا یلیخودشم خ میاز حق نگذر یکتلت درست کنم ول
  رمیاز خودم بگ شگونین هی یپنهون ستادهیکنارم اکنه و  یداره بهم کمک م دمی د یهربار که م

 دار یب  ایواقعا خوابم   نمیبب

 ی تو نیمنو آرت  ی خنده ها ی بار صدا نیاول ی برا  میکرد  یکتلتو سرخ م میداشت یوقت
  دادیم یبهم شورو انرژ  نیمردونه آرت ی خنده ها ی شده بود صدا ختهی آشپزخونه با هم آم

 دلم صدها بار از خدا تشکر کنم  ی هربار تو شدیکه باعث م

که مراقب کتلت ها   یدرحال نیبودم آرت ارشوریمن مشغوله خورد کردن گوجه و خ  یوقت
  تونیز  دی با یبا همه چ نی کال آرت یهم توش بذار تونینره ز  ادتی  گفتیبود همش م

   رفتینم نییوگرنه از گلوش پا خوردیم

که از کوه غرور ساخته شده   ی نین آرتقدو مغرور م  نیکه آرت کردمیوقت تصورشو نم چیه
مسابقه بده بعد   شنهادی بهم پ یساعت نیهمچ هی ی روز برسه که کناره من تو هیبود 

بعد    میکه هردومون باهم در کنار هم کار بکن  یدرست کردن کتلت اونم طور شنهادیپ
لحظه باعث بشه من فکر کنم که  ه ی ی و برا چهی آشپزخونه بپ ی خنده هامون تو ی صدا

کامال مرده   ستوین یکه اصال مرده مغرور ی بوده به گونه ا یطور نی هم شه یهم نیآرت
  ی واقعا شوهرمه و هم من قبول دارم و هم اون برا  نیفکر کنم که آرت شدیباعث م هیمهربون

د  شکل ممکن گذشت در کنارش باعث ش  نی به بهتر قشیکه برام هر دق یهمون چند ساعت
که   کردمیفکر نم  نیفقط همون چند ساعت برام مهم باشه اصال به ا زمویدور بر  رو یهمه چ

شبم   خواستم یبشه چون نم لی تبد یخیقراره فردا دوباره به همون کوه غرور و مرده سردو  
 گرفتمو از دست بدم یم یکه داشتم توش انرژ  ی ابیلذت کم نیاز ا نکهیا  ایخراب بشه و 

 هر کس زودتر تموم کرد اون برندس  میکن ی_خب با بشمار سه من شروع منیآرت
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 _قبوله  

 ابروشو باال داد و گفت: هی  ی حالت جذاب و بامزه ا هیبا   نیآرت

جر زدن و غرغر کردن هم   ی و جا  شهی _و اگه من بردم امشب اون دفتره مال من منیآرت
 ؟ ی اوک  میندار

 _باشه 

 ...دو...سهکیس..._پ نیآرت

روز معلوم   یبه روشن جهیاالن هم نت نی از هم می دومون تندتند شروع به خوردن کرد هر
اما باز هم قبول کردمو وارد مسابقه شدم چون   شه یبرنده م نیکه آرت دونستمی بود من م

که داشتم در کنار   ی وقت دوباره تکرار نشه مسابقه ا چی امکان داشت ه ابیلحظات کم نیا
بود که  یمسابقه به کتلت  نیلذت ا دونم ی بود نم بای لذت بخش و ز  یلیبرام خ  دادمی م نیآرت

به خاطر عوض شدنه   ایاونو سرخ کرده بود  میدر کنارش درست کرده بودمو عشقه زندگ 
  کردمیفکر نم   یمنف ی بود به فکرها ن یری که بود برام ش یهرچ یبود ول ن یچند ساعته آرت

 ی نقشه ا نکهیقرار گرفته باشه ا ی ا گهید زهیچ هیعوض شدن   نی امکان داره پشت ا نکهیا
فقط با لذت  ختمویدور ر  رویمنف ی ها یبکنه اون شب همه انرژ  یداره و قراره کار

 هیانتظار  شدیکه دو سال م ی مرد کردمیخوردمو به مرده روبه روم نگاه م چمویساندو 
 م ی بخند  مو یدر کنار هم خوشحال باش یطور نیکه ا  یرو ازش داشتم شب یشب نیهمچ

 _تموم  نیآرت

  ی تو  چی به ساندو دمو یمنم دست از خوردن کش ن یحرف "تموم" از جانب آرت دنیشن با
تمومش کرده بود   ن یدستم نگاه کردم خندم گرفته بود هنوز نصفشم نخورده بودم اما آرت

 دالور  ولیا

 بهم نگاه کرد و دستشو جلو آوردو گفت:  نیآرت

   ادیرد کن ب زمو ی ...خب مادمازل جازمی سراغ جا  می _خب حاال که من برنده شدم برنیآرت
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مادمازل   زدیلحن حرف م نیاونم با ا ینطوریا نیبود که آرت یبار نیاول  نی گرفته بود ا خندم
فتر خاطراتمو  بودم د  دهی به خصوص که از زبون مردم شن یو قشنگ نیر یچه اسم ش

 کهو ی نکنه  کردیفکر م  دشیاز دستم قاپ عی سر یلیبرداشتمو به سمتش گرفتم که خ
من باخته بودمو از اول   گهینداشت چون د مه ی مونیپش ی خب جا  یبشم ول مون یپش

 نداشتم  ی چاره ا گهیشرط بردن رو هم قبول کرده بودم پس د

 رمیمن از تو بگ یی_امشب چه آتوهانیآرت

اصال   جهیاصال نگران نبودم پس در نت  ن یتوش نداشتم به خاطر هم یمهم  یلی خ زیچ اتفاقا
  یکیتوش نداشتم تو اون   یمهم یلیخ ی زهایافتاد چون چ  ینم شونیبه دست ا  ییاتو

لبام  ی لبخند بدجنسانه رو  ه یازش خبر نداشت    نی حساس داشتم که آرت ی زای دفترم چ
اصال  نه یب یخونه و م یکه داره دفترو م یوقت کردم ی تجسم م نویآرت افهینشسته بودو ق

 رفتم  سه یدلم ر  ی تو ستیتوش ن  یمهم زهیچ

حد ممکن    نیچشمام تا اخر  کهوی کردم  یدلم مسخره م ی تو نویطور که داشتم آرت نیهم
توش نوشتم و اصال  ییزهایافتاد چه چ ادمی کهوی ی واااااااااااااااااااااااا ی گشاد شد نه نه ا

بهش نگاه کردم    ی ا هیضا یل یخ یبا نگران دییبفهمه پس رسما گاوم زا اونارو نیآرت  دینبا
  دنیسرشو باال آوردو بهم نگاه کرد و با د  دیخودش د ی منو رو نینگاه سنگ یکه اونم وقت

 گفت:  یابروشو باال دادو با تخس هی افمیق

   ؟یکنیبهم نگاه م  ینطوریا ی چرا دار  هی_چنیآرت

  یچی_ها...ه

   م یکار کن یچ کنمیم  نی_خب حاال که من بردم من تع نیآرت

 حرفش تموم شد رسما با حرفش شاخ درآوردم  یکرد وقت  ینگاه بهم

  ی هردومون کناره هم رو میداده بود  هیتخت تک  ییبه تاج باال مویتخت نشسته بود ی رو
  یدستش گرفته بود شانس ی چشماشو بسته بودو دفترمو تو  ن یو آرت م یتخت نشسته بود 

 شدو گفت:   کیبهم نزد گهید  کمی صفحه رو باز کرد دفترو دستم دادو خودش  هی
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 _بخون نیآرت

  یول کردمیذوق م یتازه داشتم تو دلم کل اوردمیداشتم شاخ درم چیه  یکیهمه نزد نیا از
و   ر ی همه تغ نیکه انگار نه انگار بابت ا  یخودمو بزنم به اون راه طور دادمیم حیترج
 کنم  یکه چه عرض کنم تن تن قند آب م  لویک   لویدارم تو دلم ک  نی از جانب آرت یکینزد

لب بسم   ر یبازش کرده بودو نگاه کردم آروم ز  نیکه آرت ی پام گذاشت و صفحه ا ی رو دفترو
دفتر   ی تو مویننوشته باشم اخه من همه چ ی بد  زیگفتمو دعا کردم که توش چ یالله

 توش نوشته باشم   ی بد ز یچ دمی ترسیو االن م  نوشتمیخاطراتم م

را هزاران بار   نی رود و ا ینم یکس است که نگاهم دنبال کس  میرا دارم که آنقدر برا  ی_کس
لرزاند تنها  یدلم را نم ینگاه چی ه گری د دوی آ یبه چشمانم نم  یکس  گریکه د زنمیم ادیفر 
 دهم... یهم نم ایگرفته است وجودش را به دن یینفر هست که در دلم جا کی

که  ه یعکس العملش چ نم یبب خواستم یم یچشم ریبهش انداختم درواقع ز  ینگاه مین
هم به سرم نزنه   ی ندمو فکر دخترانه ا یتیدادم اهم حیترج کنهی با غم داره بهم نگاه م دمید

 ادامه دادم:  نی به خاطر هم

 : یعنی_عشق 

 ... ی که باهاش باش یخواهیو م  یباش ادشیبه   ستشین یوقت

 ... ینگاش کن ییخوا یهمش م یباهاش یوقت

 از ته دل شاد بشه... خوادیدلت م یکنی نگاهش م یوقت

 یباش   شهیاز ته دل خوشحاله عاشق تر از هم یفهمیو م یکنینگاش م یدار یوقت و

که سرشار از شورو   یآل داشته باشه زندگ   دهیا یزندگ  هیکه انسان  شهی عشق باعث م نیا
 :یعنی آل   دهی ا  یزندگ  هیباشه در واقع  جان یعشقو ه
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اومد   ی...وقتی...لباس نو تنت کنی(عطربزند ی...)صدام لرزیکن شیاومدنش براش آرا قبل
 ... ی...نگات کنه و نگاش کن یو دستتو دور گردنش بنداز یبغلش...بوسش کن یبپر

چه   کردمیدهنمو محکم قورت دادم تا صدام نلرزه اون موقع ها چه قدر احمقانه فکر م آب
 کردمیتصور م ییا یرو رویقدر زندگ 

  یم شیکه روحتو تشو  ی مردونه ا ی ...با صداوونتمیمرد من د ی_بگه خانومم عاشقتم...بگ
  گوریف  و برات سدهی میوا نهییآ  ی جلو ی...وقتیکن یطونیکنه بغلت بخنده...با ظرافت ش

بهت    نهییاز تو آ یمرد جهان ن یتر ی تو قو یو بگ ی بخند گایعضله رون گهی و م رهیگیم
به زور  یدنبالت فرار کن ادی...بییایدختر دن نیخوشگل تر  مچشمک بزنه و بگه وروجک توه 

آروم شه   ه ی یآروم ش هویکنه... وونهید ارویخنده هاتون کله دن ی ...صدای بلند بخند رتتیبگ
 ی نباش رمیمیدوستت دارم تو گوشت بگه م یتو گوشش بگ

  د یاز گوشه چشمم چک گهی اشک د هیقطره اشک و به دنبالش  هی  دیمتنم که رس ی نجایا به
بشم   ی احساسات خواستمیپاکش کردم نم  نمیدور موند آروم با آست ن یاز چشم آرت نییپا
 ن یبراش بخونم هم خواستم یکنم فقط م هیگر خواستمینم

  یبزن  ششویبره حموم تو ر  خوادی م یموهاتو خشک کنه...وقت  رونیب ییای از حموم م ی_وقت
  یعنی ینازتو بکشه...زندگ  یکارا برو غذاتو بسوزون...لج کن نی بگه آخه کوچولو تو رو چه به ا

 باشه...وجود داشته باشه...   دیکه با  یاون یبه شرط یخوشبخت باش  هاشیبا تمام سخت

نگاهشو ازم گرفت دو صفحه تموم شده بود به   عی کردم به سمتش برگشتم که سر سکوت
دستشو دراز کردو ورق زد که باعث   دمیکه د کنهیکار م  یچ نمیمنتظر بودم بب  نیخاطرهم

 صفحه بعدشو بخونم   خوادیشد بفهمم م

نفر که خاصه و   کی  یکن هیگر  یتونی نفر م کی فقط در آغوش   یول دی خند شهیم ی_باهرکس
ات و   نهیس ی رو یعاشقانه آرام که سرم را بگذار هی  ی دلم لک زده برا مونهیتا ابد در کنارت م

و حس کردم فقط  دمیکه شبها از نبودنت کش ییگله کنم از تمام کابوسها  یبگذار
 انیدرد تنگ شده است...درد فشرده شدن م هی ی ...دلم براخواهمی...بودنت را مایب
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...تنها درد به دمیکش ی همه نوع درد ایاست... خدا ینیریچه درد ش  میآغوشت...خودمان
 را با خود به گور ببرم  دنشیدرد کش دیدرد...که با ن یتر  ن یری...شدمیرا نکش دنی آغوش کش

"همه   یخوب معن انداخت فکر کنم نیی برگشتم چشماش قرمز بود سرشو پا ن یسمت آرت به
 " گرفته بود دمیرو کش ی جور درد

 ی اون بالها خودت سر خودت آورد یدونی_خودت منیآرت

 هم بسته شد  ی رو چشمام

  ی تو یحت  ستمیبلند نشده من اصال اهل دعوا ن  یزن چیه ی _من تا حاال دستم رونیآرت
  شیبرن گوشمال سپارمیاصال به آدمام نم شمیم ریدرگ  بامیرق ایاز شرکا    یکیبا   یشرکت وقت

 زنم یشرکتش بهش ظربه م  قیبدن فقط از طر 

 به سمتم برگشت  دمیباال کش موینیسمتش برگشتم ب  به

درد   ی که خورد یی که زدم درد لگدها ییها یلیکابل...درد کمربند درد س  می _درد سنیآرت
خودت باعث و   زدمیکه بهت م یبرق ی درد اون شوک ها ی که تحمل کرد ییمشت ها 

   ی بود شیبان

 ادامه داد: یازم گرفتو به سخت روشو

گند کارات بلند شد که زنم   یزمان  نهیسخته اون صحنه هارو بب یلیمرد خ هی ی _برانیآرت
 شناسن ی همه مارو م یدونیخودت م  شهیمنم نوشته م ی به پا یبکن ی توهرکار ی شده بود

که من   گفتمیبودم به همه مدرسه م نینکردم آبروتو ببرم اگه دنبال ا یوقت کار  چی _من ه
 پنهون کردم نیبب یول میک 

   ی دی و ترس ی هستم که اون کتکارو خورد نی ا ون یمد  نمی_ا نیآرت

 ستم ین  ی _من دختر هر*ه ا
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  کهویزخم گذشترو باز کنم چون باز  خوامیحاالم نم  گفتنیم  گهید زیچ ه ی_اون مدارک نیآرت
 انا یرلمو از دست دادم پس ادامشو بخون ک کنت ی دید

ثابت   میگناه  یداره ب یچه ارزش یبودم باالخره که چ ده یازش گرفتم اونهمه زجر کش رومو
 خوردمیدستوپاش م ری که ز یی بودم لگدا دهیمن همه دردارو به جون خر   یبشه وقت

آرتان که با   ی چنگ زدن به بازوها ایولم کنه  نکهیآرتان بابت ا  ی ها شد؟التماسیفراموش م
 یکه به راحت ییرفتنم صحنه حقارتم صحنه ها  غیت   ریصحنه ز  ایبرادرش حرف بزنه ولم کنه 

عذاب   هیفقط    شدینم شد؟نهی اونا فراموشم م زیم  وارویبه درو د خوردمیم دادیمنو هول م
 کرد ی مباور ن خوردمویکه م ییوقت قسم ها  چ یکه ه شدیدرست م نی آرت ی وجدان برا

 روم باز بود نگاه کردم ادامه دادم: ی که جلو  ی صفحه ا به

 ینم ادیکس مرا به   چی...هکنم ی...بغض مکنمی_تنها نشسته ام در اتاقم و با خودم فکر م
 نفر هم نبودم ک ی ی آرزو یو من حت یبزرگ   نی کهکشان به ا ی همه آدم رو نیآورد...ا

 یبرام تحمل بعض دیکشیموهاش دست م  ی و کالفه تو کردی ناراحت بهم نگاه م نیآرت
و   اهیس دادموی داشتم جون م  ضمیزدوخورد احساسات ضدو نق انیعذاب اور بود م زهایچ

 نه گه یادامه بدم و از طرف د خواستم یطرف م هیاز   شدمیکبود م

چون من  شمیم ریدارم تحق ی ادیکردم ز یاحساس م  تونستم یادامه ندادم نم  گهید
منو   خواستیم گرو ید  یکیقلبش دوست داره اون    ی تو گروید ی کیاون   دونستم یم

 رو نداشتم  ی ا گهیجز اون کسه د ؟منکهی اما پس من چ خواستینم

هم   ی کشم؟چشماشو رو یدارم عذاب م یلیاز خ شتریکه ب فهمهیجمالت م ن یاز ا یعنی
 فته یچشم مردم ب  قطره اشک مردونه از گوشه  هیبستو فشار داد که باعث شد 

 گفتم:   یبا لحن لرزون آروم

 نم؟ یآرت ی ز یری مشت چرت و پرت من اشک م هی به خاطر  ی_چرا دار
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چه   نمیآرت  گفتمیبود که بهش م یبار ن یاول نیتعجب سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد ا  با
به خاطر   خواستمینم ادشیبرام داشت من اونو به خاطر شهرت و پول ز یحس قشنگ

   خواستمشیدوسش نداشتم به خاطرخودش م تیجذاب

 گفت:  ی گرفته ا  ی صدا با

  ییتوانا یچه زن یآرومت کنه؟مردونه بغض کن تونهیکدوم زن م ره ی_مردونه دلت بگنیآرت
  نویفقط در دل نگه داشتنه هم  حقت یرو ندار نهایحق ا یآروم کردنت رو داره؟مرد که باش

 بس   

نگفت خوشحال بودم که نزد تو ذوقم خوشحال بودم از  یزی انداخت و چ نیی پا سرشو
قرار   ریتحت تاث یکوه غرورم دلش از سنگ خالص خالص نبود خوشحال بودم که کم نکهیا

 نبودم  دنش یبه عذاب کش یخدا سر شاهده که راض یگرفته بود ول

آرومت کنم...توروعاشق   تونم یو آروم کنه...عاشق خودش کنه...من مشوهرش تونهیزن م هی_
 یلیمن خ  یفهمینم زاروی چ نی ا ی نگو هنوز بچه ا نیآرت  ییبخوا هی خودم کنم فقط کاف

  یسالم بود که اونطور  فدهی...من فقط هنیآرت یدونیاز سنم بزرگترم خودت خوب م یلیخ
  یچ یعنی عشق  دمیسالم بود که فهم  جدهیازت شکنجه شدم...فقط ه

   دیدستشو انداخت دور شونم و خند  آروم

 _از دست تو  نیآرت

 دستاشو دو طرف صورتم گذاشت که باعث شد مجبور بشم بهش نگاه کنم  

دل   یزیچ  چی کسو ه چیعشق نکن به ه ریوقت خودتو درگ  چی _گوش کن دختر کوچولو ه
نذار که بالهات در  یمونیو تو مثل پروانه م هم نشو عشق مثل تار عنکبوت بندی نبندو پا

 ؟ ی دی تباهه فهم ت ی کنن که در اون صورت زندگ  ریحصار چسبناک تارعنکبوت گ

 تباهه   م ی _من االن هم زندگ 
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و محکم باش و   ی و نابود کن قو یکه به من دار ی حس نیتباه ترش نکن...ا نی_از ا نیآرت
و از خودت ضعف نشون نده منو تو عاشق هم   سایممکنت وا  ریدر برابر احساسات غ 

 مطمئن باش   نویا میشینم

 نی اما از ا کنهیفکر م یبفهمم داره به چ  خواستیانداخت دلم م ن ییسرشو پا آروم
 شونه هاش گذاشتم که ی تر شدم دستمو رو کی که به آتاناز فکر کنه بهش نزد دمی ترسیم

 ره یباعث شد روشو ازم بگ

خودم   ی صدام از کجا اومد که باعث شد اونقدر دلم برا  ی تو ت یمظلوم نهمهیا دونم ینم
 زمیبسوزه که اشک بر

  یببخشم تا بتون مویاون قسمت از مهر یاگه مجبورم کن یاگه ولم کن یی_اگه منو نخوا 
رو دارم که  ی ا گهینه کس د خوادیچون نه پدرم منو م شمیمن...من بدبخت م ی طالقم بد

 داشته باشم  یسرپناه  هی دی نفر باشم تا شا  هیخونه  د یمنو بخواد و اون وقت هر شب با 

 مچهین  هیمسمم با   یبودم ول دهی ترس نکهیمشت شد و با خشم نگاهم کرد با ا دستاش
 اشکام بود ادامه دادم: نیلبخند که ب

 شه یم یرتیشوهرت روت غ یوقت  هینیری _چه حسه ش

از اشک   ی هم فشار بدمو پشت هاله ا ی پشت گوشم زد که باعث شد لبامو رو موهامو
 بهش نگاه کنم  

   رهیبا دمه ش یمرد باز  هی  رتی با غ ی_بازنیآرت

و اونهم درکنارم بود   در کنارش بودم نکهی...از ته دل...خوشحال بودم خوشحال از ادمیخند
خوشحال بودم که  دیشنیکه حرفامو...درهامو...غمامو...همه وهمه رو م نیخوشحال از ا 

مقصرش   نهایکردم و همه ا  یداشتم ذوق م دمی خند  یهام داشتم م  هیاشکها و گر  ونیم
 بود  نیآرت

 زد بالبخند گفتم:  ی لبخند اروم
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   ی بار هم لمسشون نکرد هی ی که برا یباش ییحرفه وفادار دست ها  یلی_خ

 د یخند

چون   یو وفادار بمون یوفا دار باش ی که لمسشون نکرد ییدستا نی_بهتره که به همنیآرت
ناقصت بکنم   ایکه فلج    ی...فکر نکنم دوست داشته باشیکنیخودت ظرر م یاگه نباش

 !! م؟یه

   کنمیچرا چون االن دارم لمسشون م یدونی _وفادارم م

  ی مردونش بودو اروم با انگشت شستم دستا ی دستا ی م رودستاش نگاه کرد دستا به
داشت چه قدر دوست داشتم دوباره امشب تکرار  یگرمشو لمس کردم چه قدر حس قشنگ 

حالو   نی هم ی تو نی تا منو آرت کردیامشبو استب م هیبشه چه قدر دوست داشتم که خدا 
   می بمون  یهوا باق

مردونش گرفت که  ی دستا  ی دستامو تو یاز دستامون گرفتو بهم نگاه کرد به نرم نگاشو
خم شدو   یبه آروم نیآرت م ینگاه کرد گهیبشه بهم د  جادیتنم ا ی تو  یباعث شد لرزش

 هامون بهم بچسبه   یشونی دستشو پشت سرم برد که باعث شد پ

رفته شرط زنده موندنت  ن ادتی...انایگذشته تکرار بشه ک  ی ماجراها گه ید خوامی_نمنیآرت
 یبهم داد ینرفته چه قول  ادتیبود؟هنوز   یچ

فرو رفتم   یآغوش گرم  ی تو کهوی به نشونه آره تکون دادم موهامو زد پشت گوشم که  یسر
  هیهم بسته شد با آرامش دستام دورش حلقه شد خودشم به تاج تخت تک ی چشمام رو

 آغوشش نگه داشت  ی دادو منو همچنان تو

پولو شهرتو   نهمهیا کننی همه فکر م کشمیدارم م ی من خبر داره که چ  یزندگ از  ی_ک نیآرت
جاو   نی به کمک پول بابام بوده که به ا کنن یها هم فکر م یشبه به دست آوردم بعض هی

 دم یمقام رس

 آغوشش فشردم که باعث شد حلقه دست اونم تنگ تر بشه   ی خودمو تو شتریب
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به  یکن یفکر م  ینیبیتوهم فقط صبور بودنمو م  گذرهی دلم م ی تو ی_خبر ندارن چ نیآرت
دستم به خونت قرمز شد   یحلقه دستت کردم وقت  یبستم وقت یهمه چ ی چشم رو یراحت
درکم   دمیکش یکه چ ی دیکه دوسش داشتم دست رد زدم نفهم یکس ی رو یبه راحت یوقت

 ن یفقط قضاوت شدم هم انایک  ی نکرد

  نیآرت ی _تو قضاوت نشد

  یرفته وقت ادتیکرد؟ی باهام رفتار م یچه طور ادتهی_شدم...برادرم ازم متنفر شده بود  نیآرت
راحت   یلیبرام خ  ی کردیفکر م زد یسرم داد م یچه طور دی کشیم  رونیدستوپام ب ریتورو از ز 
 بوده  گهی د یکیبا   می زن زور  نمیبود که بب

 خورم ینبودم قسم م ی_من با کس

 پس نگو...ششش بسه قسم نخور  کنمیکه باور نم یدونی_نگو...نگو بسه...خودت منیآرت

 ی بردیم یپ  قتیبه حق ینطوریا  ارن یتهشو در ب ی _چرا آدماتو نفرستاد 

 شه  یزی آبرو ر  خواستمی_نمنیآرت

  یچونم بردو به آروم ریدستشو ز نی آرت دمیکش ی انداختم ازش خجالت م نیی پا سرمو
 سرمو باال آورد که باعث شد بهش نگاه کنم 

  دمی ازت ند ییمنم فراموشش کنم و ببخشمت خطا یغلطا نکن نی_قرار بود اگه از انیآرت
 یکن هیگر  ینطورینداره ا یلیپس دل

 اشکامو پاک کردم  دمو یبه چشمام کش یدست

 ؟ یوقت دست روم بلند نکن چی ه گهیازت بخوام د شهی م نی_آرت

 یفیاخم کرد که باعث شد لرزش خف کمیچونم برداشتو بهم نگاه کرد    ر یدستشو از ز  نیآرت
 بشه  جادیتنم ا  ی تو
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به ناحق  ای  شهیانگار من راه به راه دستم بلند م یزنیحرف م یدار  یطور هی_ نیآرت
 بار دست بلند کردم اونم فقط اون دفعه بود  هی...من زنمیم

 د ی ابروم باال پر هی

 _واقعا؟ 

 شد که باعث شد با حرص بهش نگاه کنم  دهیمحکم تر توهم کش اخماش

 شه؟ یهات جزو کتک محسوب نم یلی_س

 نزدم   لیدل ی_اونم بنیآرت

   زهیحرص بهش نگاه کردم که باعث شد موهامو بهم بر  با

 باشه  خب حق باتوهه یلی_خنیآرت

   دی کش یپوف

 ن؟ یآرت  ی دی_قول م

 باال اوردو به چشمام نگاه کرد    نگاشو

 دم ی _قول منیآرت

لباش نشست ازش جدا   ی رو ی زدمو بهش نگاه کردم که اونم لبخند محو ی ذوق لبخند با
 شدمو دفترمو بستم 

 من مدرسه دارم و تو هم شرکت   میزود بلند بش  دی فردا با هیامشب کاف ی _برا

  ی اتفاقا باز تو نیشده بود کاش از ا ی ا گهیتر از هر موقعه د ینگاه کرد برام خواستن بهم
 فته یب  میزندگ 
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  دنیبرم تا مسواک بزنم که با شن ییتخت بلند شدم خواستم به سمت دستشو  ی از رو 
 به سمتش برگشتم  سادمویوا  نی آرت ی صدا

 انا ی_ک نیآرت

 _جانم!! 

 بام شهر؟!  م یبر   ییخوای_منیآرت

 _کجا؟! 

   گهی_بام دنیآرت

 ساعت چنده؟!!    یدونینصفه شبه م نی_حالت خوبه آرت

   می برگرد مویکن ه یمونو اونجا تخل یانرژ  کمی  می _برنیآرت

 گفتم:  عیسر  یلیخ

   م؟یکن هیتخل ی_انرژ

 حرف  گرفتم و با ذوق گفتم:  نی منظورشو از ا  کهوی

 م ی _باشه بر

 

 :سندهی نو نستاگرامیا ی دی آ

Kiana__bahmanzad 

 ......................... 



 گمشده   مه ی عشق ن   ی ب 

 
111 

 

دور زدو به سمتم اومد آروم در   نو یکه زد ماش موتوی ر نی آرت می شد ادهیپ  نیاز ماش هردومون
حاکم بود  نمونیب ینیسکوت سنگ مویزدینم یکدوممون حرف  چیه م ی زدیکنار هم قدم م

 کرد آروم گفت:  یبهش نگاه کردم که اونهم بهم نگاه

 شده؟   یزی _چنیآرت

 گفتم:  یباناراحت

 _نه 

کناره  یطور نیا  می حاال که منو اون زنو شوهر بود خواستیواقع ناراحت بودم دلم نم در
  شتریب فشیک  یلیخ یطور نی ا م یراه بر  رهی االن دستمو بگ خواستیدلم م میهم قدم بردار 

 در واقع از خدامم بود  خوام یمن م یخواد ول یاونه که نم یعنی  شهیبود اما خب نم

شد که باعث شد   ریبه تمام وجودم سراز   ییگرما کهوی  رفتمیکه با خودم کلنجار م نطوریهم
  ی د ی حرف دلمو شن عی بار چه قدر سر  نیا ا ی خدا نهیلبام بش ی رو ی ا زهیم زهیلبخند ر

  ی دستا ی دخترونه من تو ی بود نگاه کردم دستا ن یمردونه آرت ی دستام که تو دستا به
به نظرم    یهر دختر ی که برا ی ا دهی پد نیباتر یساخته بود ز درو یپد  نی باتریز ن یمردونه آرت

 ی به خصوص اگه طرف مقابلتو دوست داشته باش نهیو عاشقانه تر  نیباتر یز

 گفت:  رفتی راه م کردوی شت به روبه روش نگاه ماخم دا  مچهین هیهمون طور که با  نیآرت

   ؟ی خواستینم  نوی_مگه همنیآرت

   رهی که کرده بودم بگ یدادم جوابشو از سکوت  حیکردم ترج سکوت

اما   کردی دستشو دور بازوم حلقه م شهیهم می اومد یم  نجایهمراه آتاناز به ا ی_وقتنیآرت
 قدم شدم  شیکار خودم پ  نیا  ی برا یعنیچرا امشب دست تورو خودم گرفتم   دونم ینم

 گفتم:  دی لرزیداشت م تیکه از شدت شکا  یلرزون ی صدا با

 من زنتم  نی_آرت
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 که معلوم بود کالفه شده گفت: یبا لحن نیآرت

   یستین یاما دل یهست یکه قانون  یدونیخودت م انایک  نی _ببنیآرت

من هم   ی برا  ینبود ول یاون دل ی نبود در واقع برا  یدل گفتی انداختم راست م نیی پا سرمو
   یو هم شرع  یبود هم قانون یدل

و به  سادمیکه عاشق گرفتنشون بودم جدا کردمو روبه روش وا  ییاز اون دستا  دستمو 
  یلیخ سکیکه پام بود ر یبلند اونم لژدار ی راه رفتم با اون کفش ها  یصورت عقب عقبک

که تنم بود   ییرنگ مانتو  نیکه پام بود هم یکفش  نیراه رفتن هم یبود عقب عقبک یبزرگ 
بود   ی عشق و عالقه ا ی صورتم بود همه و همه از رو ی روکه  ی ساده ا  شیمدل آرا  یو حت

 مردم بود  قهیداشتم چون همشون طبق سل نیکه به آرت

دوست   ادیبدش م یاز چ ادیخوشش م  یاز چ نی سال دستم اومده بود که آرت هی ن یا ی تو
  نیآرت  یاستفاده نکنم همه چ ییبپوشم و دوست داره از چه رنگا   ییداره من چه رنگا 

  ؟همش ی اون چ یرفتارارش دقت داشتم ول ی دستم اومده بود چون دوسش داشتم و رو
  ن یبار در طول ا  کی قسم بخورم که  تونمیم یحت هکن یتو فکره اتانازه همش به اون فکر م

 بارم به من فکر نکرده   هیسال   هی

کنه به عشقه منه چرا دوسش نداشته باشم مگه من   یم یدختر هر کار نینکرده بگه ا  فکر 
 زن که بهم وفادار باشه و دوسم داشته باشه   هی  خوامیم یاز خدا چ

 بهش قدم برداشتمو سرمو باال گرفتمو دادزدم:  پشت

 ازت ــــــــــــــــرم یخدآآآآآآ دلگ  ی _آآآآآآ

 ازت   ـــــــــــــــــرم یس یزندگــــــــــــــــــــــــــ ی آآآآآآآ

 رمــــــــــــــو یمیم یزندگـــــــــــــــــــــــــ ی آآآآآآآآآ

 ازت   رمی گیم حقمـــــــــــــــــــــو
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــزارم ی ازت ب زارمیب ـــــــــــــــــایدن

وجود لب   نیاما باز هم با ا  سوختیم یگلوم حساب زدمیکه م ییو دادها غیشدت ج از
 : دمیکش غی ج سادمویپرتگاه وا 

از   یکی که من  ستیکس ن چی...هی برد ی_مــــامـــان کاش منو هم همراه خودت م
منو   ـــــــــای... خداخوادیکس منو نم چیمنو دوست نداره...ه چکسیآرزوهاش باشم...ه

  ری خسته شدم از پس تحق ـــــــــایبکش تا همه از دستم خالص بشن...خدا
زنـــــــــــــــدم...اصال  ی د ی چه ام بهآب شد...من   تمیشدم...غرورم خورد شد...شخص

 یهدفت از خلقت من چ  اــــــــــــــــــی ... خداکشمیدارم نفس م ی دیبه چه ام
  گهی...بسمه بـــــــابــــــا بسمه درشدن؟یبود؟...رنج؟عذاااااب؟درد؟خوردشدن؟تحق 

...  ی...محبت پدرمو ازم گرفت ی کشم...از محبت مادرم محرومم کرد ینم گهی...دتونمینم
...عشق همسر...محبت  یهمه وهمه رو ازم گرفت م ی...دوران خوشمی ...جوونمینوجوون

در ازاش  ی ...محرومم کردی ...ندادی...همه و همرو ازم گرفتیآروم...خوشبخت  یهمسر...زندگ 
  هی...شکنهیقلب شکسته که هر روز م  هی؟؟؟ی ــــــــــــیبه من دااااااااااااااااااااد یچ

  ترشیکه هر روز درد هاش ب  دهیتن درد کش هی...شهیاعصاب خسته که هر روز خسته تر م
  یمثل همه ادمات حق زندگ   نکهیخوشبخت باشم؟...ا نکهیخداااااا...ا ه یادی...انتظار زشهیم

 کردن داشته باشم؟ 

  زدیبود که پرنده هم پر نم نی ا زدمیکه م ییغایدر برابر ج نیمحکم سکوت آرت لیدل دی شا
 کنم ه یخودمو تخل کمی  تونستمی م ینطورینبود چون ا یچه قدر خوشحال بودم که کس

  یکار کرده بـــــــــــــــودم...مگه من چه گناه ی_چراااااااا خداااااا مگه من چـــــــــ
گفت   یروزگار...هرچ ی ها داد یعمر سکوت کردم در مقابل داد و ب هی به درگاهت کردم؟...

روزگار   یگفتم چشــــــــــــــم حاال نوبته منه که سرش داد بزنم غر بزنم هـــــــــــ
 خرخرتـــــــــــــــــــــــــو خودم بجوام  وااااااااااامخیم

  ینفس هام صدادار شده بودو خس خس م دمیکش یکردمو تندتند نفس م یهق م هق
 بکنم  یهمچنان داد بزنمو خودمو خال خواستمیم ارمی کم ب خواستمینم یکردم ول
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ها چهار نعل  یه با بعضتو ک  ییایباهام راه ب یکم ی دی افتخار م یزندگ  ی _آآآآآآهــــــــا
پشتم   یکسم کس یکه ب  ی دی ده؟فهمیزورت به من رس یتازوووونــــــــــــیم یدار

 ؟ یکن  یم یکه از من دربرابر تو دفاع بکنه عقده هاتو رو من خال  ستی ن یکس ستین

کرد ابهت مردم روم   یاخم داشت بهم نگاه م مچهی ن هیبرگشتم که با غم با  ن یسمت آرت به
براش حرف    هیبا بغض و گر  نوییپا  ارمیگذاشت و باعث شد صدامو آروم کنم صدامو ب  ریتاث

 بزنم 

   ستمین ی من دختر بد نی_به خدا آرت

 کردمو زجه زدم  هیزانوهام سقوط کردم گر  ی رو آروم

...خودت کمکم کن...خودت آرومم کن...خواهش  کشمینم گهی...دتونمی نم گهید ا ی_خدا
  ی که به من داد یز یچ نیتو کمتر  ستین ادیاما صبر من ز ادهی...درسته صبرت زکنمیم

انصافه   نیبازهم صبره د اخه ا ییخوایکه ازم م یزی چ نیشتر یدر عوض ب یصبره ول
عقده هاشــــــــــــو سر    ـــــــــــــــــــــایاگه من نبودم دن  ش ییخدااااااااااا خدا

 کرد؟ یم یخال یک 

پرت شه   کهویکه  دمی ترسیبدم م ی اون حالو هوا ی تو  ستادیجلو اومد و لب پرتگاه ا  نیآرت
  ی شده بود دستاشو از هم باز کرد و با صدا کی به لبه پرتگاه نزد ادیز  یلیاخه خ نییپا

باال برده   ادیز  یلیختنم حس کنم صداشو  ی تو ی زد که باعث شد لرزش ی مردونش نعره ا
 ...یبترسم ول شدیم عثبمو محکمش با ی بود صدا

  دمیم ری ...خودمو...همه وهمه رو تغموی...زندگ روی...همه چدمی م ریتغ  روی_همه چنیآرت
 منم بگم چشم   گهی م یروزگار چ نمیبب ستمینمیوا گهید

 گفت: دوارانهی سمتم برگشتو تهد به

و مطعلق    رهی جوب نم هی ی _گفته بودم که گرفتارعشق نشو گفته بودم که ما آبمون تونیآرت
 م ی ستیبهم ن
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 زد:  نعره

 نگفتم؟   ای_گفتم نیآرت

 آسمون نگاه کردو ادامه داد:  به

  ی_خودت خواست نیآرت

آزاد بودم اگر دنبالم   نجا یبه اسم ترس برام وجود نداشت ا یزیچ گهینگاه کردم د بهش
آره جلو   نیی پا ندازمیلب پرتگاه خودمو م کنمو یفرار م عیمنو بکشه سر   واست خیم ای  کردیم

 تا اون منو بکشه   ستمی نمیدستش وا 

 لب زد: آروم

...اما...اما ازم نخواه بهت عشق می...رفتارم...اخالقم...همه چشمی _من خوب منیآرت
آره خوب   شم ی...خوب میکن  ی بورزم...ازم انتظار نداشته باش که اجازه بدم که برام خانوم

وقت   چیمطمئن باش منو تو ه  نوی...اینیبی...خودت ضربه مشهیخودت بد م ی اما برا شمیم
  میمل کنتح  گروی...همدمیتحمل کن گرویهمد  میفقط مجبور  میشیروحا جسما مال هم نم

 خودم یزندگ  یخودت و من هم برم پ یسمت زندگ   یتا من بتونم کارهامو بکنمو تو بر

و دستامون تو دست هم بود از   می بود ستادهیگرفتو بلندم کرد باهم لب پرتگاه ا دستامو 
   می سادی هم وا ی روبه رو یول  می هم فاصله گرفت

 آروم گفت:  نیآرت

 بدون عشق... شم ی_پناهت منیآرت

 گفتم: یلرزون ی جلو رفتمو با صدا کی کوچ ی جلو اومد منم با قدما آروم

 مونم ی_بهت وفا دار م

 تا آخر عمرمون  میهم خونه ا هیدر کنار هم  میگونه حس...باهم چ ی_بدون هنیآرت
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  بردمویصبرمو باالتر م د یکردم با  یتحمل م دی با یول  ست ین یکاره راحت و آسون دونستم یم
  تیفقط من بودم که اذ  نی ب نی شدم چون اون طور که معلوم بود در ا یتر م ی قو یکم
   شدمیم

   نهیچشمامو بب ی تو ی غما خواستمیانداختم نم نیی پا سرمو

 م ی خوب اومد نجاشم یتا ا انایک  یهمه چ  شهی_درست منیآرت

اومده   شی خوب پ نجاشمیتا ا گفت ی اشکامو پاک کردم راست م دمو یبه چشمام کش یدست
 م ی بود

آغوشش دستامو دورش حلقه کردمو    ی تو دیمنو کش یدستمو گرفتمو به آروم نیآرت
 هم بستم  ی چشمامو رو

 

 :سندهی نو نستاگرامیا ی دی آ

Kiana__bahmanzad 

 ............................................... 

خونه  ی سابق نبود تو نیاون ارت گهی کرد د ریتغ نیبه کل اخالق آرتاون شب به بعد  از
  شتر یو ب می خونه داشت ی تو یشاد و خوب ی همخونه فضا هیدر حد   کردی باهام خوب رفتار م

  ینگاه م لم ی ف می زدینداشت با هم حرف م یهم کار نیاوقات که من درس نداشتم و ارت
خوب   یلی خ نیآرت  میاتاق مشترکمونو عوض کرده بود  ونی سدکورا ی به تازگ  ی حت میکرد

 دادی م تی خوشحال بودم چون مهربون بود بهم اهم یلی رفتارش خ ریتغ  ن یشده بودو از ا
و از   دمیترس ینم نیاز آرت گهی من د  می خشک و سرد نداشت ییفضا  گهی د زدیباهام حرف م

با   شدیم  یعصبان یزیاز چ یقت و  یتسرم داد نزده بود ح  ایبارم دعوا  هی اون شب تا به االن 
بود و خوشحال بودم که هروقت   یخوب یکرد زندگ  یو م خی و اخمو تخم منو توب  متیمال 

   دمید  یرو نم یتفاوت یو ب ی سرد گهیکردم د  یبه چشاش نگاه م
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 شکست   یخط قرمزهارو نم نیآرت

همخونه  هیمنو به  نیآرت  خواستیبود من دلم نم ن یهم دادیکه آزارم م یموضوع تنها
باشه اون به    یطور نیو اصال منو به عنوان زنش قبول نداشته باشه دوست ندارم ا نهیبب

 یحس هی چرا  دونمیشدم اما نم یم تی اذ  نیبه خاطر هم کردی من به چشم زنش نگاه نم
 بود   لیکار کاره حضرت ف نیکنم اما ا  ودماونو عاشق خ   تونمی م گفتیبهم م

و   میکرد ی نگاه م لمی بهم ف  دهیاوقات چسب یما بهم در حده دو دوست بود گاه یکینزد
منو از پشت محکم تو اغوشش   کردیکردمو دنبالم م ی م تشیکه اذ  یاوقات وقت یگاه یحت
دوتا   نی بغلش بودم کال انگار منو آرت ی تنها اون زمانها بود که تو دادی گرفتو قلقلکم م یم

 از جنس مخالف... ی ه ادوتا دوست همخون می دوست بود

و دوتا   نیخوشحال بودم خونواده آرت یلیموضوع خ نیو از ا  میمهمون داشت  امشب
 دوستاش به همراه خاطره...

  یوقت شه یرو راه ننداخته بودم هم یمهمون هیاسترس داشتم چون واقعا تا حاال  یلیخ
 یکردم ول یم  به مادرم کمک یجزئ  ی کارها ی نداشتم چون تو یمن نگران می داشت یمهمون

که  دوارمی نگران کننده بود ام  کم ی واقعا  نی االن قرار بود همه کارهارو خودم انجام بدم و ا
 بره آبروم نره  شیپ نقصبدون  وی عال زیهمه چ

 ــــن ی_آرت

 _بلـــه  نیآرت

   رون؟ی ب ییایب یتو قصد ندار  انای_اح

 ام یم گهی د قهی_چند دقنیآرت

 ی گیم  نویبابا تو که همش هم ی _ا

 بکشمت   ومدمیتا ن نیی برو پا  انای_ک نیآرت
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 اه  یکنیم  د یتهد  ستیبند ن ییدستت به جا ینیبیخب بابا تا م  یلی_خ

   ــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــا ی_کـــنیآرت

  رونیب ایب  گمیم یدو ساعته که تو حمومه ه کهیشدم نزد می ج عیکه زد سر ی داد دنیشن با
همه  یاتاق خودمم حموم داشت ول گهید قهیچند دق گهیم یشه؟هیم شیمگه حال

  یحموم  ی همشون تو میمامان ف یکه دوست داشتمو همراه ل یی اون شامپو یعنی  المیوسا
استفاده کنم چون همه   یحموم  چی از ه تونستمیاقا توش بودن کال نم نیبود که آرت

  رمیبده م  المویعقال وسا گمیبهش م یهرچ کردیم  یداشت منو روان نی نبودن و ا  المیاوس
 برو تو  ایبعد تو ب  رونی ب امیم گهید قهیچند دق گهیم یحموم ه یکیتو اون 

 ...نیآرت نی اون وقت من هنوز حموم نکرده بودم اوووووف از دست ا  دنیرسیمهمونا م االن

موهام از پشت توسط   نییپا کهو ی که  کردمی آشپزخونه بودمو داشتم غذارو مزه مزه م ی تو
 شد   دهیکش نیآرت

 سرم     ی ولم کن آ وونهید ی آ  ی آ ی _آ

 آره    ست ی بند ن یی_که من دستم به جانیآرت

   ی ولم کن موهامو کند  نی_آرت

 _بگو غلط کردم تا ولت کنم  نیآرت

 ولم کن   ی _غلط کرد

 گفتم:   عیکه سر  دی کش شتری از پشت ب موهامو

 _باشه باشه غلط کردم ولم کن  

  خواستمی م دمی نشدمو دنبالش دو الیخ یدر رفت که منم ب عیموهامو ول کردو سر  نیآرت
 :/دهیرس یرستانیزورش به بچه دب شعوریکنم پسره لندهور ب کشی ت کهیت رمشیبگ
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من هم دنبالش واقعا صحنه بامزه و خنده   کردویداشت فرار م کلی با اون قدو ه نیآرت
 بود   یدار

 ؟ یکنیترسو چرا فرار م سای _وا

بود هم   ادی هم سرعتش ز گهی لنگ دراز بود د دم؟بابای رس یمگه بهش م  دمیدو  یم یچ هر
   رمشیتونستم بگ ی اصال نم ن یفرز بود به خاطر هم ی ادیز

به مغزم   یفکر   کهوی بکنم  یفکر   هی  دی با شد ینم یطور ن ینفس نفس زدم ا سادموی وا  کهوی
که بتونه   ی بلند ی با صدا ن یلبهام نشست به خاطر هم ی رو یطانی خطور کرد لبخند ش

 حرفامو بشنوه داد زدم:

  کلیه  نیآره...خاک برسرت کنن...پس ا  یترسیبدبخت...از زنت م لیعرضه زن ذل ی_ترسو ب
 ؟ ی بادکنک کلیه رسهیهمش باده...آره...زورت بهم نم

 نکهیبه سمتم برگشت منم به خاطر ا  سادوی وا کهویطور که انتظارشو داشتم   همون
  غیبرداشتو افتادم دنبالم ج زی براش درآوردم که به سمتم خ یزبون ارمی در ب شتریحرصشو ب

 نهیافتم حسابم با کرام کاتب یبه چنگش ب  ا ی سمیاگه وا  دونستمیم کردمی فرار م  دمویکشیم

   سای وا ی _اگه مردنیآرت

 چشم شما   یزنم به کور ستموی_مرد ن

طرفش    هیو چهار نفره بود من   ستیکه ب م یداشت ییرای سالن پذ ی تو  ینهارخور زیم هی
دستش بهم برسه   تونهینم دمی د یهم وقت ی روبه رو  قایورش دق هم اون  نیبودمو آرت
  سهیدلم داشتم ر ی تو شدویلبام محو نم ی لبام بود اصال از رو ی که رو یطونیلبخند ش

  نیشد که رنگ نگاه آرت یچ کهوی دونم ی نم یحقمو بذاره کفه دستم ول  تونهی که نم رفتمیم
 گفت:  یطون یتخس شدو باش

 گفته؟   ی...اون وقت ک ؟ی_ا...پس شما زننیآرت

   ینیبیچشماتو وا کن م زمیعز ده ی _شواهد نشون م
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 ...ی_چشام باز هست ولنیآرت

   ؟یچ ی_ول

 زدم: غیمنظورشو گرفتمو با خشم ج کهوی

   ــــــــــــــنی_آآآآآرررررت

شرارت  که ازش  یزدو با لحن یپاک بکنه چشمک طونشویو ش انهیاون لبخند موز نکهیا بدون 
 گفت: د یباریم

 شهــــا یخشک م رتی_حرص نخور شنیآرت

  چی با لبو ه  ی دید یاالن منو م یعن یقرمز شده بودم  ی هم از خجالت هم از خشم حساب گهید
من   افهی ق دنیآخه با د  دی خند یاونم داشت م خوردمینداشتم من داشتم حرص م یفرق

 خنده و گفت:  ریزد ز  کهوی

 لبو شده   نهویگوجه شده بازم صد رحمت به گوجه ع  نیع افشوی _قنیآرت

 از کوره در رفتمو داد زدم: کهوی

 کشمــــــــــــــــــــــت  ی_م

فرار    دویکش یشی فرابنفش زنونه نما غیکلمم مصادف شد با دنبال کردنش که اونم ج نیا
 :زدیکرد داد م یکه فرار م  ینیصداشو زنونه کرده بودو در همون ح نیکرد آرت

  ادیب گمیبه شوهرم م  ایح یب یکنی منو دنبال م یدار  ی_واااا مگه خودت ناموس ندارنیآرت
 بکشتتـــــا 

بودم  یلحنش تعجب کرده بودم و هم عصبان نیحرفا و کارهاش به خصوص از ا نی از ا هم
اخه اون مرده   ارهیادا در ب ی طور ن یصداشو زنونه بکنه و ا نیشد که آرت یاصال باورم نم

کاش االن    ی بود ا دی بع ییکارها ن یازش همچ شناسمیکه من م ی مغرورو عصاقورت داده ا
 موند یخخخخ آبرو اصال براش نم نستایا ذاشتمیم  گرفتموی م لمیف شبود تا از  نجایا لمیموبا 
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من هم    سادوی وا نی منتظره آرت ریحرکت غ هی ی تو  کهوی شدم که  یم  کی داشتم نزد بهش
محکم خوردم بهش  رموی نتونستم خودمو بگ نیچون انتظار توقف رو نداشتم به خاطر هم

من محکم خورده بودم بهش نتونست تعادلشو حفظ بکنه به  نکهی هم به خاطر ا نیآرت
 :/ می شد نی هردو باهم نقش زم ن یخاطر هم

  چکدوممونیه می شد رهیهم خ ی تو چشما ی رارادی غ یلیخ کهوی خواستم بلند شم  نکهیهم
  چی ه می کرد یبهم نگاه م مو یشده بود  رهیهم خ ی و فقط تو چشما  میزد ینم یحرف

   می رینگامونو از هم بگ خواستینبودو دلمون نم وندی پ نیکدوممون حاظر به شکستن ا 

اف   ی صدا  دنی زنگ خورد با شن فونیآ  کهویدستاشو خواست دور کمرم حلقه بکنه که  نیآرت
 بلند شدم   عیمنم سر مینگاهامونو از هم گرفت  عیسر   می اف هردومون به خودمون اومد

 :/د یرس یافتادو کار به کجاها م یم یمعلوم نبود چه اتفاق خوردی اف اف زنگ نم اگر

  کردیم  وونمیکه گرماش داشت د  یگرمم شده بود طور یهام گر گرفته بودو حساب گونه
قشنگ و   یل یحس خ هی شدمیم  یطور هیافتم  یذش مناف یمشک ی اون چشما ادهی  یوقت

نشده بود   رهیخ ی نطوریبهم ا نیرفت تا حاال آرت  یبهم دست و ازم باال م یدوست داشتن
   می قرار نگرفته بود  یتی موقع نیهمچ هی  ی درواقع تا حاال تو

از   دمی فهم  یم دیکش یموهاش م ی که همش تو ی دست ی از رو نویکالفه بودو ا نیآرت
لباسشو مرتب   یعصب شهیم  تی که داره اذ  دمیفهم  یم یحالت صورت و چشاش به خوب

 نشسته بود بلندشدو به سمت اف اف رفت تا درو باز بکنه نیزم ی که رو یکردو در حال

 گفت:  رفتی که داشت به سمت اف اف م همزمان

 به صورتت بزن مهمونها اومدن   یآب  هیبرو  انای_بلندشو ک نیآرت

  یم نمیمحکم به قفسه س ی لیبلند شدم ضربان قلبم کند شده بودو خ ن یزم ی واز ر آروم
اما خب   دونمی تونستم حرکت کنم نم ینم رونیبزنه ب نم یاز قفسه س خواستیانگار م دیکوب

 برام... نیاز جانب آرت یینگاها نیهمچ
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  کهویسرمو باال گرفتمو بهش نگاه کردم که   شهیم کی داره بهم نزد نیآرت  نکهیحس کردنه ا با
بودو داشت بهم   ستادهیا نهیانداختم روبه روم دست به س نیی دوباره سرمو پا دنشیبا د

 کرد ی نگاه م

...بلندشو...تا  ی نبود فیضع نقدریاتفاق بود دختر...تو که ا هیاون فقط   انای_آروم باش ک نیآرت
 به دست و صورتت بزن   یآب  هیبرو  تو هم ذارنیم نگیپارک  ی تو ناشونویاونا ماش

 گفتم:  باخجالت

 _باشه  

 گفت:  یلحن آروم با

 _بهم نگاه کن نیآرت

  دینگاه اخه چرا با  هیبه خاطر   دونستمینم دمیکش  ینگاه نکردم آخه ازش خجالت م بهش
 خب من... یازش خجالت بکشم ول

 _بهم نگاه کن  نیآرت

  ریکه تمام وجودمو تحت تاث یبا لحن نیچونم گذاشت و سرمو آروم باال آورد آرت ر یز  دستشو
 حالمو بهتر بکنه آروم گفت:  شدیقرار داده بودو باعث م

 اتفاق بودو تموم شد   هی...میکه نکرد  ی...کارانای_خجالت نداره ک نیآرت

 رسنی_االن مهمونها م

 د یخند

   دنی _رسنیآرت

 با چشم و ابرو به در اشاره کرد  نیونه به صدا اومد آرتحرفشو زد زنگ خ نی آرت نکهیهم

 گذاشتن  نگیپارک  ی تو ناشونویچه قدر زود ماش  یگفتم ول ی دی_بفرما د نیآرت
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  گهید ن یپنج ماش ی تعجبه که جا برا ی جا یکه تو دار ینیبا اون همه ماش یگی _راست م
 هم باز شده 

 بهم نگاه کرد که دلم براش ضعف رفت   یسمتم برگشت و طور به

  ستیپونزده ب گهی...دشناسنشیم ایکه همه دن یکنیم یزندگ  یدار ی با مرد ی_خانومنیآرت
 اونور برم  نورو یهمش ا  نی ماش هیکه با  شهینم هیالزمه زندگ   ستین  یزیکه چ ن یتا ماش

 بود؟  یک  گهید  نیگرد شده بهش نگاه کردم ا  ی چشما با

 گفت:   دویآروم کش  موینیب نیآرت

البته به   یکه ببر  ینی...بلندشو...از خداتم باشه...االن اسم هر ماشی بچه ا یلی_هنوز خنیآرت
 بنده دارمش کانیجز پ

 از روش ببرم خواستمیباال انداختم م  یی ابرو

 _پژو؟ 

 گفت: ی لحن مسخره ا با

که اسم   یوکسل یخارج نی بود که هر ماش نی...منظورم اخورهی_پژو به کالس ما نمنیآرت
 بنده دارم   یببر

 زدمو گفتم: ی پوزخند

 ...وی پولدار گهی _بله د

  دمیکش یحرفمو ادامه ندادمو پوف هیبق نیسمتم برگشتو بهم نگاه کرد به خاطر هم به
 دادم که ادامش ندم   حیترج ن یاومد به خاطر هم یحرفا بدش م نیاز ا  نیآرت

خب  ی هم بود ول گهید نی چندتا ماش هی ی بزرگ بود و جا برا یلیخ  نیآرت ال یو  نگیپارک 
سخت بود به   نایماش نیپارک کردن ب کمیپراکنده پارک شده بودو  نیآرت  ی ها ن یهمه ماش
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از   می دیپارک شدن که در اخر فهم  نایکه چه قدر زود ماش میتعجب کرده بود  ن یخاطر هم
  ی تو ناشونویدادن ماش حیترج نهیشما  شگاهیما نما  نگیکه همه خبر داشتن پارک  ییاونجا

جا شدن به   ن یبود که هر پنج تا ماش نیا  شیبزرگ بودو خوب  اطمونیپارک کنن ح اط یح
اونام  ی ها نیگم بشه اخه ماش  نیآرت ی نهایماش نهیب  ناشونیماش دنی ترسیم وانیقول ک 

 نداشتن ن یآرت ی ها نی از ماش یدست کم

قبل از   نی آرت می به استقبال مهمونها بر  مویتا درو باز کن می با هم به سمت در رفت نی آرت منو
 اخم کرد که باعث شد تعجب بکنم  کهویانداخت که  یکه درو باز کنه بهم نگاه نیا

 ؟ یلباساتو عوض کن  ییخوای_تو نمنیآرت

فه کال  نیخونم بود آرت ی تو  ی همون لباسا ی خودم که نگاه کردم چشمام گرد شد وا  به
  دمیبه سمت اتاقمون دو  عیبا حرص رومو ازش گرفتمو سر  دیموهاش کش ی تو یدست

لندهور بود وگرنه من هم تونسته بودم حموم کنم هم االن آماده شده   نیا  ریهمش تقص
 بودم

باال بستمو   یکه از قبل آماده کرده بودمو تنم کردم موهامم که ساده دم اسب ییلباسا تندتند
به   دمی رژ زدم و دو  کمیخط چشم نازک و  هی ع یسر  یلیهامو مرتب کردم خ یچتر کمی

که  دادیم  نیکه نشون از ا  دیرس ی هاشون به گوش م یسالمو احوالپرس ی سمت پله ها صدا
رفتم به سمت مهمونها به راه   نییه ها پا از پل دمو یکش یقیوارد سالن شدن نفس عم

که باشه   ی هر جمع ی پسره کال تو نیزدم ا ی ناخواسته لبخند وانیک  ی صدا دن یافتادم با شن
بامزه و   یل یچون خ شهینم ریوقت از دستش پ چیفکر کنم خاطره ه  یعنی  خندونهیهمرو م 

 شوخ بود 

امشب   می ...کال از پس که صفا آوردمیصفا آورد ی لیخ یلی...خمیخوش اومد  یلی_خوانیک 
بکوب   ایپس فردا ن ارهی م شویمهمون همراه خودش روز  نی آق آرت نی...ببمی خورینونو صفا م

که منو زنم کار  گم ی االن م نی که من "شام دادم فردا نوبت توهه" از هم یتو چشممونو بگ
با خودتون    یروز در ضمن شما که دیمونیپشت در م  دییا یب میدعوت مفردا خونه مادر میدار
 ...بله  ستی پس دعوت کردنتون اصال به صرفه ن د ی بریم یروز دیارینم
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بامزه بود هنوز از راه   یلیرفت خندم گرفت خ وانیبه ک  نیکه آرت ی چشم غره ا  دنید با
 شروع کرده بود دهینرس

   وانی_بذار جا پامون خشک بشه بعد شروع کن ک خاطره

 _مگه کفنه که بذارم خشک بشه بعد...وانیک 

 وان ی _ک خاطره

که  می رو بزنه مجبور  ییحرف ها نیعرضه نداره همچ نی آرت نی _جانم؟آخه گلم اوانیک 
فدات بشم    شاءاهللیا زمیاز دهنش دراومد بگه دوست عز  نیبب می خودمون به خودمون بگ

  ویاز روم نبردممنونم که   ؟ازتی اومد ویچشمم گذاشت ی که پاتو رو ی صفا اورد یلیخ
 ؟ یرفتی دعوتمو بپذ

 _سالم 

زد منم   یلبخند جذاب دنمیسرها به سمتم برگشت ناخواسته به آرتان نگاه کردم که با د همه
 بودمش  دهی وقت بود ند یلیپاشوندم چه قدر دلم براش تنگ شده بود خ ی به روش لبخند

 (رفتم  نیبه روم زدن به سمت بهناز)مادر آرت ی لبخند همه

 _سالم عروس گلم  بهناز

  ایدر آغوش مادرانش فرو رفتم بهناز منو به خودش فشرد که غرق لذت شدم خدا آروم
 که اسمش مادر بود  یاغوش یآغوشو ازم گرفت نی زود بو و محبت ا یلیخ

 (:خانوم بذار به ما هم برسه ن ی)پدر آرتبهزاد

چه قدر   دونستیزدمو از مادرجون جدا شدم و به سمت پدرجون رفتم خدا م ی لبخند
بود باهاش دست دادم که بر خالف انتظارم پدر    زتریدوسش داشتم از پدره خودم برام عز

راحت چشمامو بستمو   الیباخ  دیدست دادن اکتفا نکردو منو به آغوشش کش نیبه ا  نیآرت
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دلم   شهیباشه که ازم جدا م یکس نیاول دشخو دادمیم حیدر آغوشش موندم ترج
 دور بشم  دادی م تیپدرو حما  ی که بو یاز آغوش  خواستینم

 که فقط خودم بشنوم گفت:  یآروم دره گوشم طور بهزاد

   کنه؟ی نم تتیکه اذ  نی _دخترم آرتبهزاد

 ه ی_نه پدر جون پسرخوب

  رون یاز اغوش پدرجون ب یچرا وقت  دونم یجوابشو دادم نم ی که با لبخند دی خند مردونه
بود افتاد وجودش   سادهیوا  نیاومدم ناخواسته دوباره نگاهم به سمت آرتان که کناره آرت

  نیبود اما خب در مقابل آرت یطور  نیهم هم نیالبته وجود آرت  دادیم  یهمواره بهم دلگرم
 بود،بود   برادرشتنها پناهم آرتان که 

 لبخند گفت:  هیبه سمتم اومد با  آرام

 خانوم خانوما؟   ی_به به زن داداش گلم چه طور مطور مآرا

رو  ینیفرشته زم  هیبرام حکم   گهید  ی دوست داشتم بر خالف خواهر شوهرها یلیرو خ آرام
 بودم ن یداشت در کل من عاشق برادر)آرتان(و خواهر)آرام(آرت

 بالبخند گفتم:  می دی بوس گروی همد

   ؟ی_ممنون گلم تو چه طور

 م ی _ما که توپ توپآرام

کردم از  دش ییلبخند تا  هیرو بهم بگه که با   ییزها ی چ هیچشمک بهم فهموند که قراره   با
 آرام جدا شدمو به سمت آرتان رفتم  

   د؟ی_سالم آقا آرتان خوب هست

 بهم زدو گفت:  یچشمک آرتان
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   کنه؟ینم تتونیداداش ما که اذ   نی؟ا ی_سالم زن داداش شما خوبآرتان

خبر نداشتن   ن یآرت ی که از رفتارها ییخبر داره تنها کسا زیآرتان از همه چ که دونستم یم
از   یخاطره هم خبر داشتن حت  ارویرام وانویک  یکامال خبر داشتن حت هیمادروپدرش بودن بق 

 ن یآرتان نسبت به من در مقابل آرت ی ها ت یحما

 زدمو گفتم:  ی لبخند

   یتی _نه بابا چه اذ 

 نوبت ما نشد؟  زن داداش  دی_اه بس کنوانیک 

  یاوقات منو زن داداش صدا م یگاه  اریرام وانویخنده ک  ری همه زدن ز وانیحرف ک  نیا با
 به سمتش رفتمو باهاش دست دادم   انایاوقات هم همون ک  ی کردن و گاه

   دی خوش اومد  وانی_سالم آقا ک 

خسته   ی بگ ی دی حالمم که خوبه فقط نپرس نیسالم هم که داد می _خوشو که اومدوانیک 
   انه؟ی ی شد

 ؟ ی _وا از چ

خونتونم خدارو شکر   نکهیو از ا یبهم سالم کن ییایتا ب  سادمیسراپا وا  نهمهیا نکهی_از اوانیک 
   ی بد یپام قربون ی و جلو   ی بهم نشون بد تویو خوشحال یکن

 از خود متشکر  ووونهی...دیزنی چه قدر حرف م وانی _اه بس کن ک خاطره

  ادیخوشم م یلیخ رن یگی م ندشونویپشت شوهره آ  یطور نیکه ا  ییدخترا تی _از حماآرتان
 خودت خاطره   ی بزرگ فقط برا کی ال هی

 تو ذوقت!!  زننی با حال تو جمع م یلی _آره خاریرام

 با غرغر گفت:  وانیک 
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 گه ید  هیطور  نی شانس ما ا ستنین یطور نیهمه که ا ری_نخوانیک 

 زدو گفت:  یکرد که اونم چشمک ینگاه  وانیکردو به ک  ی تک خنده ا خاطره

 نگاه کردنت    نی ا ی فدا ی _اوانیک 

 نگاه خر شد   هیبا   ای _بآرتان

   وانیخوده ک  یخنده حت ری زدن ز همه

 لباش بود بغلم کردو گفت: ی رو یلبخند قشنگ کهیدرحال خاطره

 مغزتو خورد نه؟   وونهید وان یک  ن یا یجون خوب انای_سالم ک خاطره

 زدمو گفتم:  ی لبخند

 ی...دلم برات تنگ شده بود خواهر الیخی...بگهید م ی_عادت کرد

 اناخانومی_دستت درد نکنه ک وانیک 

 روبه من گفت: وانی ک  ی توجه به غرغر ها یب خاطره

بهم زنگ زدو گفت که قراره   وانی ک  یذره شده بود وقت هیطور دلم برات  نی_منم همخاطره
 خوشحال شدم   یلیخ نجایا  مییایب

  ی بود ول یپسره آروم  وانیک  یعن ی قش یبرعکس رف ار یرفتم رام اریزدمو به سمت رام ی لبخند
 به موقش شوخ بود  

 خانوم   انایسالم ک  می آخر شهی_مام که هماریرام

 وسط   دیپر  وان یک  کهوی بزنمو جوابشو بدم که  ی لبخند خواستم

 _زن داداشوانیک 

 ! ؟ی_چاریرام
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   یارینامحرم اسم زن داداشتو ب  ی زن داداش زشته جلو یبگ  دی_با وانیک 

 خندم گرفته بود  یبا سر به آرتان اشاره کرد!!حساب بعد

 گفت:  وانویزد پس کله ک   یکی با حرص  آرتان

 _حاال من نامحرمم اره؟  آرتان

 گفت:  یطونیبا ش وانیک 

 ؟ یستی_جانه من مگه نوانیک 

 آره؟   ی_حتما تو محرم آرتان

   گهی_خب زن داداشمه دوانیک 

از اون دوتا   کردی داشت ماجرارو برعکس م وانیبود اقا ک  یکردم عجب تخس ی خنده ا تک
 رومو گرفتمو به سمت خاطره برگشتم:  کردنیموضوع باهم کل کل م ن یکه داشتن سر ا

 آشپزخونه؟  می بر ییای_م

 م یر ب  میهی_ا خاطره

 یه کردیبهش نگاه م اریرام یقبل از رفتن به آرام نگاه کردم که وقت ی ول  میبلند شد  باهم
 خندم گرفته بود    شدیم  دیسرخو سف

 سمتش رفتمو گفتم:  به

   ؟یکمکم کن  کمیآشپزخونه  م یبر  ییا ی_آرام م

 گفت:   یاز خدا خواسته با خوشحال اونم

   لی_با کمال مآرام

 آشپزخونه لپمو بوس کردو گفت:  ی آرام تو می دخترها به سمت آشپزخونه رفت همراه 
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   ی نجات داد اریرام ی نگاه ها ریبده مادر منو از ز   رتیخدا خ ی _اآرام

 چشمک گفت:  هیبا  خاطره

   ه؟ی_آرام راستشو بگو خبرخاطره

 مثال؟ ی_وا چه خبرآرام

  مید یو نفهم می آره ما خر  خودشو بزنه به اون راه که یعنیبه خاطره زدم که  یچشمک
  دیچیظرف م ی هارو تو ی که داشت نون خامه ا یشدم آرام در حال ییچا  ختنیمشغول ر

 گفت: 

 ستم ی هنوز مطمئن ن یعنی کار کنم  یبگم نگم چ دونمی_خبر که هست اما خب نمآرام

 م ی_بگو گلم ما محرم رازهات

هم که  انایباهاتم ک  یآرام بهمون اعتماد داشته باش من که از بچگ گهی _راست مخاطره
 معلومه پس بگو  گهید

 ها  وونهی_من که بهتون اعتماد دارم دآرام

 کرد یمکث

 که عاشق شدم  کنم یاحساس م هیچ  دیدونی_خب مآرام

 باتعجب سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم   ینیس ی تو ختیها ر ییاز چا  کمی  کهوی

 ؟ یگی _راست م

 م یهی_اآرام

 مرد خوشبخت؟   نیا هی _اون وقت ک خاطره
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 قی چون هم رف رسهیاز دو جهت بهش م اناینامزده توهه با ک  ی ها  قیاز رف ی کی_آرام
 برادر شوهرش!!!  قیشوهرشه هم رف

 همه؟؟؟؟!!!!  نی ا قی_رفخاطره

 م یهی_اآرام

 گفت:  یبا لحن متفکر  خاطره

 قیرف وانهینامزده منه و نامزد منم ک  قیخب بذار حلش کنم خب رف هی جالب ی _معماخاطره
 شهیم  یعنیهم که آرتانه   انایبرادر شوهره ک  نهیهم که آرت  انایو شوهره ک  اناسیشوهره ک 

 ن یو آرت  وان یآرتان و ک  قیرف

 م ی_اهآرام

 تو سرشو گفت: دی کوب یکی خاطره با حرص  کهوی

 ینکن دهی چیموضوعو پ نقدریا  یاز همون اول اسماشونو ببر یتونستی_خب نمخاطره

 آرامو دراوردو گفت:  ی ادا بعد

  قیچون هم رف رسهیاز دو جهت بهش م اناینامزده توهه با ک  ی ها  قیاز رف یکی_ خاطره
فسفسر   نقدریتا من ا یاز اول اسماشونو بگ ی مردی برادر شوهرش!!!م قیشوهرشه هم رف

 سوزوندم؟  ینم

 جوش نزن نقدریحاال ا خب یلی_خآرام

 مشترک هرسه تاشونه؟  قی_رفخاطره

 _آره  آرام

 خودمونه؟  پ یآرام نگاه کردو گفت:تو اک به

  یرس ی بهش م یدار میهیبا ذوق گفت:ا  آرام
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 ...ـــیو رام نی...آرتان...آرتوانی...خودت...ک انایشامل من...ک  پمونی_خب اکخاطره

 !!! اره؟؟ی:نکنه راممی منو خاطره همزمان گفت کهوی

آرتانو   نویتو فقط اسم آرت ی_آره حتما اونه چون فقط اسمه اون بدبختو جا انداخت خاطره
پس   یازدواج کن یتونیهم که نم انایخودمونه...با منو ک  پیکه تو اک  ی...گفتی برد وانویک 
 خودمون  اریرام مونهیم

 به خال   نی_زدآرام

 ؟ یگ ی:راست ممی ذوق گفت خاطره هم با منو

   دنیبابا همه فهم سی_هآرام

 خبر داره؟  ی_کس

 نگفتم  ی_نه آخه تا حاال به کسآرام

 سخته منظورم داداشاتن  یلی_کارت خ

 گفت:  ی دمغ شده بود با لحن خسته ا یکه حساب آرام

   ترسمیاز همون دوتا م قای_دقآرام

 ظرف شکالتو به دستش دادمو گفتم:  ارمیاز اون حالو هوا درش ب نکهیا ی برا

 کنه نی ری آقاتون شکالت ببر تا دهنشو ش ی برا  ای_پس ب

 گفت:  ی با لحن بچگونه ا کردی همون طور که داشت به شکالت ها نگاه م آرام

 آقامون ببرم؟!!!   ی _فقط براآرام

 با خنده گفت: خاطره
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  دارهی داره خودش بر م فی اون پرو تشر یچه نبر یببر شوهره منم ببر چون چه  ی _براخاطره
وگرنه آبرو برات   گمیحفظ آبرو خودت م ی برا کنهیم  ختی ی جمع سنگ رو ی اون وقت جلو

 ذارهینم

  ی ا وونهی بهشون نگاه کردمو د ی که منم با تک خنده ا دنی خند زیر زی خاطره با هم ر آرامو
و آرام   ینیری خاطره ظرف ش می اومد رونی به دست از آشپزخونه ب ییچا ی نینثارشون کردم س

  داشتیمنو خودشو بر م ییچا وانیکه ل یدر حال دمی رس نیبه آرت یهم شکالتو گردوند وقت
 آروم گفت: 

 ؟ی کرد اه یچشمتو س ری ز  ی فکر کنم اونقدر عجله کرد  انای_ک نیآرت

 بهش نگاه کردم چشمام گرد شده بود  باتعجب

 ؟ یگیکه نم ی _جد

 نی برو خودت بب ییخوای_باور کن...منیآرت

آرام افتادم   اده ی  کهوینگفتن   ی ز یآشپزخونه چ ی پس چرا دخترا تو دمی کش یحرص پوف با
 رفته بود  ادشونیآرام  ی حتما به خاطر ماجرا 

 ی ممنون که گفت کنمی درستش م رمی _باشه االن م

 گفت:  طنتیکه فقط خودم بشنوم با ش یبردم طور وان یک  ی برا  وییچا

   ؟ی لفتش داد نقدریکه ا دی گفتیبهم م  یچ دی _داشتوانیک 

 بعد ادامه داد: ارهیدر م نویآرت ی که انگار داشت ادا یصداشو کلفت کرد طور بعد

مثل آرتان نشسته اونوقت   ی...نامحرمی خم نشو...چرا شال سرت نکرد ادی_خانوم ز وانیک 
 ؟ ی گردیسرووضع م  نیا جلوش با   یراست راست دار
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پولدارا به   ی ایداده بود؟تو دن ریبه نامحرم محرم گ نقدریامشب چرا ا  نی کردم ا ی ا خنده
به اسم محرم و نامحرم وجود   یزیاصال چ انشونی خانواده و اطراف ن یا ی خصوص تو

 نداشت همه محرم هم بودن!:/ 

سمت جلب شد خندم   نیآرتان به ا نویکه توجه آرت دی خند ریخودش زد ز ی از حرفا وانیک 
 ی پا ی رو  یی چا ینیخنده وگرنه س ری گرفتم تا نزنم ز ی همش جلوشو م یگرفته بود ول

 شد یم یخال وانیک 

   یکشیمسئله جلو م ن یبرادرشوهر منو به خاطر ا  نیا  هیچرا تو همش پا دونمی _واقعا نم

 _واضحه چون از نظر من نامحرمته وانیک 

 ی ستی_حتما از نظر خودت تو ن

 ؟ یمن نه مگه خبر ندار  تش ی _خب راسوانیک 

 ؟ ی_از چ

مادربزرگتو خوردم  ری و چون ش تیی نوه دا شمی من از طرف مادربزرگت م نکهی_از اوانیک 
 مادرت پس محرمتم   ی ریبرادر ش شمیم

 یقالب ییدا یخیپس ب خودهی موضوع با تو ب نی_کال جرو بحث سره ا

 شکالت از تو ظرف برداشتو به سمتم پرت کرد  هی وانیرفتم که ک  اریسمت رام به

   شعوری_بوانیک 

همزمان و   یعنیبه نشونه تاسف براش تکون دادن  ی نگاه کردنو سر وان ی آرتان به ک   نویآرت
کار هماهنگ کرده بودن الحق که  نیا ی اجرا ی که انگار از قبل برا  یهماهنگ طور  یلیخ

 داشته باشه   تونستیم ید که هر دختربو یبرادر شوهر  نیبرادر دوقلو بودن آرتان بهتر 

 زد: ی کردو لبخند یبهم نگاه اریرام
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 جان انای_ممنون ک اریرام

  داشتیبرم نیزم ی که به سمتم پرت کرده بود از رو رویکه داشت شکالت یهم در حال وانیک 
 گفت:  ی با لحن بامزه ا ن یبه خاطر هم د یشن ارویحرف رام

  انایبه ک  دیخانوم رس انایاز ک  شهی باش داره خطرناک م اریرام نیمواظب ا  نیآرت  گمی_موانیک 
 جون 

خودت   ستین می حرفا دار  نیاخه بگو ما از ا  شعورهیپسره چه قدر ب نیتوروخدا ا  نیبب
 یزنیرو حاج خانوم صداشون م گهید ی دخترها

 ـــــــــــــواااااااااااان یگفتن:ک  ی بلند ی شون بااعتراض و صدا هرسه

 گفت:  ی ا دهی با حالت ترس وانی ک  کهوی

 کنن ی م کهیت کهیمنو ت  یرتی هاشم االن قوم مردان به ظاهر غ یقمر بن ای _وانیک 

و همواره    کنهیم یهمش شوخ وانیکه ک  دونستنی همه م دمیکوشولو خجالت کش هی
  نکهینشستم هم نیزندش نذاشته بود رفتمو کنار آرت نیمگرنه االن آرت ختنهیدرحال کرم ر

 یکنارش نشستم مادرجون و پدرجون بالبخند بهمون نگاه کردن چشماشون از خوشحال
 د یدرخشیم

 آروم خم شدو دره گوشم گفت:  نیآرت

 ؟ یپاک کن رچشمتویز  یقرار نبود بر انایشما اح  گم ی _منیآرت

  ذارهی آدم نم  ی که هواس برا وانیک  نی ا دمیکش یافتاده باشه کالفه پوف ادمیتازه   انگار

 رم ی نبود االن م ادمی_

 م ی هم همراه من بلندشد باتعجب بهم نگاه کرد وانیکه همزمان ک  بلندشدم

   ییدستشو  ییا یهمراهم ب ییخوای _نگو توهم موانیک 
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 جمع از خجالت سرخ شدم  ی حرف اونم تو  نی ا دنی با شن کهوی

 : دی با حرص غر نیآرت

 ـــــوااااان ی_ک نیآرت

 کرده   ی ادیها سرشون به تنشون ز  یبعض نکهی_نه مثل ا آرتان

 شد   ی رتیاوه اوه برادر شوهرمونم غ اوه

 د یبرم به اتاقم شما بر  خواستم یم وانی_نه آقا ک 

 راحت شد  المی_خوبه خوانیک 

 ــــواااااااااانیآرتان:ک   نویآرت

اونکه   یخیاخم کرده بود ب نیاما آرت دنیرفت که همه خند ییبه دستشو عیسر وانیک 
 عادتشه اخماش توهم باشه  شهیهم

فکر فرو رفته بودم که متوجه    ی اتاقم شدم که پشت سرم آرام هم اومد تو اونقدر تو وارد
  کمی گفت یراست م نینشستم آرت نهییآ  ی آرام که دنبالم راه افتاده بود نشده بودم جلو

خط   کمیشدمو   رچشمم یز ی اهی برداشتمو مشغول پاک کردن س پاکنوریشده بود ش اهیس
 چشممو کلفت تر کردم 

 _رابطتون خوب شده؟ آرام

   ینگ یبگ ی _ا

 _خوبه خداروشکر آرام

 سمتش برگشتم   به

 _خوب شد؟ 
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 تا حاال باهم رفتارتون خوب شده منظورم...  انایک  گمی م ادیبهت م  مینطور ی_آره اآرام

حرفشو ادامه نداد آخه انتظار نداشتم بخواد حرفشو   هیبه سمتش برگشتم که بق باتعجب
 ادامه بده 

 ندارم فقط... یبه خدا منظور  نی_ببآرام

 زدموگفتم:  ی لبخند

 م یجون نداشت ی_نه آبج

 بهم نگاه کرد یناراحت با

 اجبار بوده   ی از رو می عشقو عالقه باهم ازدواج نکرد ی ما که از رو زمی_ناراحت نباش عز 

 ... خواستیبابا بهزادم فقط م  یدونی_واقعا شرمندم تو که مآرام

االن   نیی پا می حاال هم بلند شو بر یگلم...دشمنت شرمنده...تو چرا شرمنده باش دونمی_م
 کنن  یبهمون شک م

 کردم ی خنده که منم خنده ا   ریکرد بعد زد ز  باتعجب بهم نگاه اولش

تو   تویزدو رضا یبه سمتم برگشتو به صورتم نگاه کرد لبخند قشنگ نیآرت می رفت نییپا  یوقت
 خوشحال بشم  شی که باعث شد از خوشحال دمی چشماش د

گفتم که   نیکردم که چرا به ارت یکم موقع صرف شام بود و خودمو همش لعنت م کم
خونه شدم    نی من وارد ا یآخه وقت می د یهمه کارهارو خودمون انجام م  میخدمتکار الزم ندار 

من تحت فشار باشم همه  نکهیبه خاطر ا  ن یشش تا خدمتکار داشت که ارت نجایا
  دی با  امیکه از مدرسه هم م ییموقع ها یحت هرروز دی خدمتکارهارو مرخص کردو گفت که با 

هم که   یمدت  نیا  ی کنم تو یر ی گردگ   روی بزرگ  نیخونه به ا ییودم به تنهاغذا اماده باشه و خ
  ومدیخوشم ن  یداد تا خدمتکار استخدام بکنه ول شنهادی رابطمون خوب شده بود بهم پ
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  مویجواب منف نیهم خاطربخوره:/به  گروید یکی دست  ی غذا نی آرت خواستیدلم نم یعنی
 هم تعجب کرد   یبهش دادم که کل

  دوارمیبودم که ام یغذاهام راض زویبود از م یعال یهمه چ می شام نشسته بود زیم دور
 طور باشن  ن یمهمونامم هم

   ی دیزحمت کش یلیخوشمزس دخترم دستت درد نکنه خ یلی_خمادرجون

 زدمو گفتم:  ی لبخند

 _نوش جونتون 

 بود یمهمون که راض  نیاز اول نمیول ا ی ا

غذا درست کنه   یبده که چه طور ادیخاطره   نیخونه ما به ا  ا یچند بار ب انایک  گمی_موانیک 
جرات   کترهیمنم گردنم از مو بار  دهی بد مزه بهم م  ی چه قدر الغر شدم از پس که غذا نیبب

از سره    کنمیقابلمه هم رحم نم خهیبه ب یحت خورمیتا تهشو م نمیشی اعتراض که ندارم م
 گه ید هیناچار

 زدو گفت:  یلبخند حرص دار خاطره

 له یبد مزه هم تعط ی به بعد همون غذا  ن یاز ا زمی_عزخاطره

به خاطره   زدیموج م یشیکه توش عجز نما ی ا افهیکه مثال هول شده بود با ق یطور وانیک 
 نگاه کرد 

 فهی حرفو ندارم باور کن قلبم ضع نیحرفو نزن من تحمل ا نینه خاطره ا ی _واوانیک 

 خونه  اری بعد همراه خودت غذا ببه   نی_از ا خاطره

دارم تو   هیسرما ی رم؟هرچیغذا بگ رونی پول دارم که هرشب از ب یلیمن خ یکنی_فکر موانیک 
   نهیشرکت آقا آرت
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   دی خند وانیرفت که ک  وانیبه ک  ی چشم غره ا  شهیمثل هم نیآرت

 خانوم ما هم غذاش خوبه مخصوصا املتش   یجدا از شوخ ی_ولوانیک 

 خاطره   یخنده حت ری همه زدن ز وانیحرف ک  نیا با

  دمیبا طونهیمرده زبون درازو ش  هیزنه  ستیکه ن یعادت کرده بود کم کس چارهی ب خاطره
 حرفا براش مهم نباشه  نیا

 که آرتان گفت: م یکرد  ینگاه م یی نمایس  لمیف م یاز صرف شام داشت بعد

 م؟ ی بر   هیقراره به ترک  یک  نی آرت ی_راستآرتان

 ه؟ یک  قشیدق خی بپرسم تار نویهم خواستمی _اتفاقا منم ماریرام

ماه   هی نی به خاطرهم م یاونجا باش دیهفته قبل از مراسم مدشو با  هی با ی_خب ما تقر نیآرت
 م ی افت یراه م گهید

 قش؟ یدق خی_تار وانیک 

 نوامبر  زدهی_سنیآرت

 ؟ ی و هتل رزو کرد  مایهواپ طیبل  هیخوب خی _تاراریرام

 اون شرکتم  سیکه رئ یشما بود نه من فهی وظ  گهید نای_ا نیآرت

 ؟ ی دیماهمونو نم  هیحقوقه  میکه انجامش نداد  نی_االن به خاطر ا وانیک 

 نگاه کرد  وانیمظلوم شده ک  افهیکرد و به ق  ی تک خنده ا نیآرت

همه   دیخب دلم براتون سوخت نگران نباش یحقوقه دوماهتونو ندم ول خواستمی_منیآرت
 آمادس   یچ

   می افت ینم یاز روز گهید ی طور نی_پوف خوبه خدارو شکر ا وانیک 
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 به نشونه تاسف تکون داد  یبا خنده سر نیآرت

 م؟ یبر یبا خودمون م ویی _چه کسا آرتان

شده    نیتع ی خودمونو مانکن ها ی دوتا از بچه ها  شگرویآرا  موی_خب گروه طراحو گر نیآرت
 و دخترها 

نکنه منظورش از دخترها شامل حاله منم   نمیبب سا یباتعجب بهش نگاه کردم وا  کهوی
 شد؟ یم

 ام؟ ی_منم ب

   ییا یهمراه من ب دی _آره تو هم با نیآرت

 ام؟ یچرا ب گهیمن د مونمی م نجای_هم

 بهم رفتو گفت:   ی چشم غره ا نیآرت

زنم   دیکه من زن دارم اونجا نبا دونن یم ایمن ازدواج کردمو همه دن یظرت وقت _به ن نیآرت
  نجا یکه تو ا شهی نم ییایهمراه من ب دی همراهم باشه؟درضمن من هرجا که برم تو هم با

 ی توهم باش دی با  رمیهرجا که م  ایمن اونور دن یباش

 ی کنیهم عوض م ییحال و هوا هی انایک   گهی _راست مخاطره

البته خودمم دوست داشتم که برم فقط   شدمیم نی خواسته آرت می تسل د ی نداشتم با ی ا چاره
  نیانتظار نداشتم که ارت تی موقع نیا  ی فصل و تو  نیا ی شدم اخه تو ری لحظه غافلگ هی

 بودم:) یبخواد منو همراهه خودش ببره آخه من بچه محصل

 شمال؟  می بر هینظرتون چ هیقبل از رفتن به ترک  گمی_مآرام

 آرام؟   ی شد وونهی _دنیآرت

 االن وقت مسافرته اونم شمال؟  یآخه ک  گهیراست م  نی_آرتآرتان
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 _من موافقم  اریرام

پاشو رو هم انداخت و   ی با خونسرد اری برگشتن رام اریبا تعجب به سمت رام نیآرت  آرتانو
 گفت: 

وزه بر  دوسه ر می ر یم می اونم شمال نرفت یوقته که مسافرت دسته جمع یلی_خاریرام
 شه یهم م یاستراحت  هی  می گردیم

 _منم موافقم خاطره

 گهی د امیمن هم م ادیخاطره ب  ی_وقتوانیک 

 جا خوردم یبه من نگاه کردن که حساب همه

 انا؟ یک  هی_نظرتو چآرتان

 نگاه کردمو گفتم:  نیآرت به

 بگه  نیآرت  ی_هرچ

 بدبخت  لی شوهر ذل ی _اوانیک 

چپ و مشغوله فروختن تخمه   ینگاه کردم که خودشو زد به کوچه عل وانیچپ به ک  چپ
 شد 

بودن    هیمخاطبش بق یلبخند جذاب همون طور که نگاهش رو من بود ول هیبا   نیآرت
 گفت: 

 !! میی ای_ما نمنیآرت

 ن ی_ا بس کن آرتآرام

   یرینم ییتالش نکن تو هم جا ی خودی_بآرتان
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 _داداشآرام

 کـ....  ییخوا یتوم می ر یما نم  ی_وقتآرتان

 نگاه کرد  یبهم سوال نیآرت

 ؟ یبر یدوست دار انای_ک نیآرت

   یتو بگ  ی_گفتم که هرچ

 تا چه حد آخه یل یحالم بهم خورد شوهر ذل ی ا ی _اوانیک 

 گفت:  عیبرگشتمو خواستم فحشش بدم که سر  وانیبه سمت ک  دوباره

 ام یمن از پس زبون زنا بر نم می خب باشه تسل یلی_خوانیک 

 ظرفش خورد  ی تو لیزدم که اونم با حرص روشو ازم گرفتو از آج ی ا  روزمندانهیپ لبخند

   مییا یخب پس ما هم م یلی_خنیآرت

 نه؟  ا ی دی اریم  فی_اه باالخره تشروانیک 

 یآرام با خوشحال  کهویرفت آرتان خواست اعتراض بکنه که  وانیبه ک   ی چشم غره ا نیآرت
 گفت: 

 به موال  یتک ی_اوخ جون عاشقتم داداشآرام

 _من نشستما آرام خانوم آرتان

 گه ید دیمن ی ها ی_شما دوتا عشقولآرام

 ؟ یچ  ی_عشق چوانیک 

 دوتا عشق منن نیا ایدن ن یا ی تو یعنیمن  ی ها ی_عشقولآرام



 گمشده   مه ی عشق ن   ی ب 

 
143 

 

هم   اریجانم پس رام ی ا دکریآرتان نگاه م   نوینگاه کردم که داشت با حسرت به آرت اریرام به
 آره...

 گفت: ارهی باال ب خوادیکه انگار م  ی با صورت جمع شده ا وانیک 

که   یی...باز صد رحمت به ابراز عالقه هاهایسوسول باز  نیاز ا  ادیبدم م نقدری_اه اه اه اوانیک 
 قربونش برم دست هزار تا فحشو از پشت بسته   کنهیخاطره بهم م

 ...ی _اخاطره

دهنه خاطره گذاشت و   ی دستشو جلو  دوی مبل پر ی از رو عیراست شدو سر وانی ک  کهوی
 مانع حرف زدن خاطره شد 

ما  ی از رو  ادیخوشم نم چی ه رن یگی م ادی نامی_من فدات بشم...ابراز عالقه نکن...اوانیک 
 م یبکنن بذار ما تک باش دیتقل

 دهنش برداشت  ی از رو وانویبا خنده دسته ک  خاطره

 ی رژمو خراب کرد ؟همهیکن یکار م یچ وونهی_د خاطره

 گه یخودته د ریپررنگ نصاب اون المصبو تقص نقدری_من که صدبار گفتم اوانیک 

 بلند شد تا بره رژشو درست بکنه   دو ی کش یپوف خاطره

خانومارو اختراع کرد زنده به گورش   ی برا شیآرا  لیوسا یروز بفهمم ک  هی_من اگه وانیک 
 رژو  نیکنم به خصوص ا یم

 امی _منم باهات منیآرت

 شکنجه روح مردان باشه  لیاسمش وسا  دیباشه با شی آرا ل یاسمش وسا دی _نباوانیک 

 ی _اخ گفتآرتان

 گره یداره پشت منو م یطور نیال توهم انگار زن داره که اخب حا  یلی_خوانیک 
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 رمی گیم الغوزویکه مگه بد کردم که دارم پشت توهه  یندار اقتی_لآرتان

 رفاقت  ولی ؟ایکن تی بگم تو ازم حما  یهرچ  دی _من باوانیک 

 کرد  یتکون دادو نوچ نوچ یبه نشونه منف یسر آرتان

 که...  یندار اقتی_لآرتان

مبل نشست که آرتان   ی خاطره اومدو رو نکهیطور باهم کل انداختن تا ا نی هم قهیدق چند
 موضوعو عوض کنه به سمت ارام برگشتو گفت: نکهیبه خاطر ا

 د؟ ی_و شما سرکار خانوم...شما دانشگاه ندارآرتان

بود اما امشب  هیهمه جا پا ی برا شهیامشب آرتان چش شده اونکه هم فهممینم من
 زد یهمش داشت ساز مخالفو م

 افته که  ینم یسه روز اتفاق  ی _خب براآرام

بکشم تمام مدت    یبه سمت من برگشت که باعث شد پوف  نیآرت کهوی حرف آرتان  نیا با
 سوالو اصال ازم نپرسه   نیکه ا کردمی داشتم دعا م

 که  یتوهم مدرسه دار انایک  ی_راستنیآرت

  یرستانی کرده توهنوز بچه دب  لیآدم پولدارو تحص نهمهیا  نیبود که ب ی حس مزخرف یلیخ
 :/یباش

 افته   ی_فردا سه شنبس فقط دو روز از درس عقب ماریرام

 گفت:  اری کرد بعد روبه رام یبهم نگاه نیآرت

 تو مدرسه نمونه اقامت دارن پنجشنبه ها هم کالس دارن   شونی_ا نیآرت

 ی خوریز تو حرص مرو هی  ی سه روز حاال برا شهی م ستی ن یزی_بازم چکامران
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 _سه روز خودش سه روزه نیآرت

   نیافته آرت ی نم یچند روز اتفاق  ی _حاال براپدرجون 

 سرش امسال کنکور داره   ریخانوم خ  هیترک  می ری م گهیماه د هی_از اونورم نیآرت

 خودشو برسونه  تونهیم هی_دختر زرنگ مادرجون

 م ی تا نر یی خوایاگه م نی_آرت

 نیدادم ا  حیترج ن یکشه به خاطر هم یمنو م نیدرسهام افت کنم آرت   ی اگه تو دونستم یم
 :( شهیخودش م رهیتقص یهمه چ می حرفو بزنم فوقش اگه باز هم رفت

 انه؟ ی می ر یم دیمنو زنمو روشن کن فیبابا تکل دی پاره نکن کهیتعارف ت نقدری_اوانیک 

 افتاده باشه به سمت خاطره برگشتو گفت:  یزیچ هی  ادهیهم انگار  وانی ک  کهوی

  دااای بریاز دانشگاه نم یسرکارخانوم...خوب اسم   دیشماهم دانشگاه دار ی_راستوانیک 
 چپ  یبه کوچه عل  دیخودتونو زد 

 !! م؟؟یبر   دیاالن فقط منو آرام با  یعنی_اریرام

 د ی رینم  یی_شماهم جاآرتان

 _پووووف آرام

بهش نگاه کرد انگار دلش   یبا ناراحت اریکه رامانداخت  نیی سرشو پا یبا ناراحت آرام
 بکنه یاگه شده همرو راض یهرطور شده آرامو خوشحال کنه حت خواستیم

 م ی آخر هفته برگرد  می _خب برنیآرت

 ن؟ ی_آرتآرتان
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 یبرم میر یحاال دو سه روزه م رن ی همه دوست دارن برن به خاطر ما نم ینیبی_نمنیآرت
 آرتان  می گرد

 انه؟ ی  می ری شد م ی_چآرام

 _نه آرتان

 داداش؟  یزنیساز مخالف م یخدا تو چرا امشب ه ی _اآرام

موضوعو   ن یبه خاطرهم هی فکر کرد واقع اریبرد که رام زیبه سمت آرام خ یبا شوخ آرتان
  رهیرو بگ یری آرتان و درگ  ی گرفتو باتعجب سرشو باال آورد خواست بلند شه تا جلو  ی جد

شد همه با تعجب به عکس    می قا نیل آرترفت پشت مب د یخند  دوی کش یغیآرام هم ج
اوه   دیخجالت کش یانداخت حساب نیی خجالت سرشو پا ز ا یطفل مینگاه کرد اریالعمل رام

 هم اره...  شونیاوه اوه پس ا 

 بکنه  ینکرده کار ییبلند بشه خدا خوادیم یفکر کردم واقعن  دی_ببخشاریرام

 آرام؟!  ی ؟برای!من!؟اونم ک ؟ی _چآرتان

ندارن چون   رویاما اونها عرضه انجام کار زنمیوقتها م   یلیآرتانو خ نو یمن آرت اری_رامآرام
  نیآرت نکهیبار قبل از ا  هی کنمی م کسانشونیبا خاک  کنمویجراتشو ندارن دستاشونو قلم م

سرشون اوردم که با کاردک به زور جمع  ییبال  هیمامان بابا هم خبر دارن   یازدواج بکنه حت
 پهن شده بودن  نیزم ی رو  شونشدن هردو

 دن یخند  نیآرت  آرتانو

 م یپرو بارت اورد ی ادیخودمونه ز ری _تقصآرتان

 ...شدمیبلند م ی ا گهیوگرنه االن مثل هر داداش د می نکرد تتی_تربنیآرت

 ادامه داد: ی با لحن بامزه ا نویوسط حرف آرت  دیپر  وانیک 

 که...  ی دچه طور جرات کر فهیضع ی :آی زدی داد م ویاوردی_کمربندتو در م وانیک 
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  یلیخ دنی خنده که همه به دنبالش خند ر ینتونست از شدت خنده ادامش بده و زد ز کهوی
 فهیضع ی اداشو بامزه در اورده بود به خصوص اون قسمت که صداشو باال بردو گفت:آ

 با خنده ادامه داد:  وانیک 

آرتانو   ی من به وضوح شاهد بودم که آرام همزمان موها  گهی راست م ش ییخدا ی_ولوانیک 
محترم خسته بودنو   ی بود که داداش ها ن یبود؟آها سره ا یسره چ  می ا  دیکشی م نویآرت
کرد اونم   یم  هیهم داشت داداش هاشونو تنب شونیو ا  یخانومو ببرن شهرباز  تونستنینم

که اشک تو چشماشون   یوقت  و آرتان نی آرت نیا افهیق ودبامزه ب  یلیمن خ ی ؟جلویک  ی جلو
که   یینایا  نهیمن ع یکمکمون کن ول وانیگفتن:توروخدا ک   یم زدنویجمع شده بودو زجه م

 کردمیداشتم فقط نگاشون م کننیاکشن به صورت زنده دارن نگاه م  لمیف

آرتان همزمان با حرص   نویخنده و آرت ریزد ز وان ینگاه کرد که ک  وانیبا حرص به ک  آرام
 شد   شتریب وانی" نثارش کردن که شدت خنده ک ی "زهرمار

 به سمت آرام برگشتو گفت:  آرتان

 رسهیخونه دستم که بهت م می خانوم ما بر   ؟آرامی دیجمع لومون م ی _حاال توآرتان

 د؟ ی خوریجوجه کتک م هی_خاک برسرتون که از وانیک 

  یگنگ  ی با صدا اریرام کهوی نگاه کردن   وانیک  تا برادرا باتعجب سرشونو باال آوردن به دو
 گفت: 

 _آرام؟!!! اریرام

آرام از شدت    میجا خورد  یصحنه مقابلمون حساب  دنی به سمت آرام برگشتن که با د همه
هم آب دهنشو قورت داد که   وانیک  کردینگاه م وانی خشم قرمز شده بودو داشت به ک 

 دیکه ارام کش یغ یمصادف شد با ج

 _من جـــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــــــــــم؟؟؟!!! آرام
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 برد و داد زد: زیخ وانیآرام به سمت ک  کهویبا تعجب بهش نگاه کرد که  وانیک 

 نفــــــــــــس کش  ی _آآآآآآآآآآرام

 داد یفحشش م دویکشی و محکم م وان یک  ی موها

 نکن آرااااام  ینکن دختر روان ی _آآآوانیک 

 ردم _بگو غلط ک آرام

   دادمی مگرنه نشونت م یدختر فی ح ی _غلط کردوانیک 

 یکن یکار م یچ نم ی_نشون بده ببآرام

حرکتو نداشت   نی و چون آرام انتظار ا  دیحرکت دست آرام رو گرفتو کش هیبا   وانی ک  کهوی
 آزاد بشه  وانیک  ی باعث شد که موها

 گفت:  یشوخ دو ی با تهد آرتان

 باتو    دونمی من م ی_دست رو خواهرم بلند کنآرتان

 دستاش بود گفت:  ی آرام تو ی بودو دستا ختهیکه موهاش بهم ر  یدر همون حال  وانیک 

 بار دومم باشه نی_آخه احمق من چند بار دست رو زن جماعت بلند کردم که اوانیک 

 مردونش بود نگاه کردو گفت:   ی آرام که دستاش تو دستا به

 که داداشات حضور نداشته باشن  یوقت   ی بعد برا ی برا رمذایم هتوی_تنبوانیک 

(محکم  یبر گردان در دفاع شخص  یچی حرکت دستو پا)ق هیآرام دستشو آزاد کردو با   کهوی
  ی زدو روبه رو ی ا روزمندانهیکه باعث شد از درد سرخ بشه آرام لبخند پ  وانیک  ی زد به پهلو

 ساد ی که از درد سرخ شده بود وا وانیک 
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  نی دوست دارم وگرنه ا وی دوستم فیآقا پسر؟ح ترسمیمن از مرد جماعت م ی د_فکر کرآرام
 کردم یم ادهیات پ  گهی د ی جا هیحرکتو 

 کردنیبا اخم داشتن به آرام نگاه م  نیبالبخند اما آرت اریرام آرتانو

 و گفت:  دی به خاطره زد که خاطره خند  یچشمک آرام

 خوشم اومد دلم خنک شد  یخی_بخاطره

 با درد گفت:  وانیک 

  ستیدوتا ن یکی من که  یخداااا...دردو بدبخت ی...هــــــمی قد ی دخترها ی ایح ای_حوانیک 
اون وقت   یآرامو بکن ی دونه دونه موها یبلندش دیکه دارم خاطره تو االن با  یاز زن نمیا

به درگاهت   یخداااااااااا مگه من چه گناه یخوشم اومد؟هــــــــ یخیب یگیم یدار
 مرتکب شدم 

 

 :سندهی نو نستاگرامیا ی دی آ

Kiana__bahmanzad 

 

حوصله   انیمادرجون و پدرجون قرار بود که باهامون ن میافت یشد که فردا راه ب  نیبر ا قرار
  شی و پ ومدی بهتر بگم پدرجون کار داشت و مادرجون به خاطر پدرجون ن  اینداشتن 

   موندیمشوهرش 

  یول انیهم خبر بدم که اونام باهامون ب ذیجمع جوونا بودن قرار شد به الهام و پان فقط
 یل یخ نی به خاطر هم  ادیهمراهمون ب ذیاجازه دادن که پان ذیخب فقط خانواده پان

   گذشت ی خوشحال شدم چون صددرصد بهمون خوش م
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فرو رفته بود ساعت   یبیآرامش عج  ی که مهمونها رفته بودن و خونه تو شدیم  یساعت هی
 وارد آشپزخونه شد  نی که آرت کردمیم زیدو نصفه شب بودو داشتم آشپزخونه رو تم

 انا؟ یک  یبخواب ییای ب ییخوای_نمنیآرت

 بهش نگاه کردم دمو یاز کار کش دست

 یلیخ یقابلمه رو اونجا بذار   نیا  شهیم نیآرت ی_نه تو برو بخواب من فعال کار دارم راست 
 نتونستم برش دارم  نهیسنگ

اپن  ی کردو اخماشو توهم برد قابلمه رو برداشت و رو  یبه قابلمه پر از غذا نگاه نیآرت
 گذاشت 

قابلمه رو همش جابه   نیا یتونیچون تو نم گهیقابلمه د  هی ی کن تو یغذارو خال  نی_ا نیآرت
 یجا کن

 رفتن   یلیو  یلی مثل ق یطور هی شد   یجور هی  قلبم

 ی بود دهیزحمت کش یلیخوشمزه بود دستت درد نکنه خ  یلی_غذات خنیآرت

 زدمو آروم لپشو بوس کردم  ی لبخند

 یی بود آقا فهی_وظ

 کرد که دلم براش ضعف رفت   یخنده مردونه جذاب تک

 آروم از پشت بغلم کردو گفت:  نیکه آرت شستمیظرفهارو م  داشتم

که ظرف هارو داخلش  دمی دکور آشپزخونه خر ی برا  ییو ظرفش نی_دختر خانوم ماشنیآرت
   ؟یشوریو خودت م  یذارینم

  نیداشت از ا یشده بودم حس قشنگ یطور هی بدنم باال رفته بودو   ی چرا دما دونم ینم
 اومد  یخوشم م یلیرفتارها و کارهاش خ 
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   نیگذاشتم تو ماش  ارویتعدادشون کمه اصل نای_ا

 بهم نگاه کرد   سادو یازم جداشدو کنارم وا نیآرت

   ؟یبخواب  ییایخب باشه بابا حاال نم یلی_خنیآرت

 راهمون درست کنم  هیتو  ی هم برا  یزیچ هی  دی _نه فعال کار دارم تازه با

 گفت:   شدمیم  دهیهمزمان که من دنبالش کش دیگرفتو دنبال خودش کش دستمو 

  میبر  ای؟بیغذا درست کن ینی االن بش ییخوایدو نصفه شبه م ؟ساعتی شد وونهی _دنیآرت
 دختر  رهیاالن د خوادینم م یبخواب

 راهمون درست کنم   ی تو ی برا یزی چ هی دی با شهی جان نم نی_نه آرت

  دی کنم پس با یمن فردا قراره چند ساعت پشت فرمون باشمو رانندگ  انایک  نی _ببنیآرت
و من هم از   یکنیتو با کار کردن سرو صدا م یخوب استراحت کنمو االن هم بخوابم ول 

 و تو  دونم ی اون وقت من م شمیبعد بد خواب م پرمو یخواب م

 بهش رفتمو با حرص گفتم: ی غره ا چشم

  یکن د یتهد  ای یزور بگ  ی _همش بلد

 : دوگفتیخند

   گهی_قدرتشو دارم دنیآرت

تخت    ی رو نیموهامو باز کردمو کنار آرت می وارد اتاق شد مویتبه طبقه باال رف  گهیهم د  با
  نیبازهم شبا دوست داشتم باز باشن اخه ا یبلند بود ول یلیموهام خ  نکهیبا ا دمیدراز کش

شدنشون    دهیاز درد کش کردویم ر یدستم گ ریز یشبا وقت  یبعض یراحت تر بودم ول یطور
 بافمش  یکه چرا وقت خواب نم دادمیخودم فحش م به  یکل شدمیم داریب
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معلوم بود که  شدیکه چشماشو بسته بود نگاه کردم چه قدر تو خواب مظلوم م نیآرت به
 خستس  یلیخ

زدم نگاهمو باال آوردمو به صورت جذاب   ی بازوش افتاد لبخند محو ی عضله ها ی رو چشمم
 ی که ا بهم داده یهمسر نیهمچ  هیشدم چه قدر خوشحال بودم که خدا  رهیمردونش خ

 داد یکاش همراهش عشقشم بهم م

بسته همونطور که خواب بود آرومو   ی با چشمها نی آرت کهویفکرها بودم که   نیهم ی تو
 خواب آلود گفت: 

 ینیها بهم گفتن...نگات روم سنگ یلیخوشگلم...خ  دونمینگام نکن...به خدا م نقدری_ا نیآرت
   اناخانومیته دره ک  م ی ری اون وقت فردا م  برهیخوابم نم کنهیم

عصاقورت   شهیهم شناسمیکه شمارو م  یی_اعتماد به نفست تو حلق بچت!...من تا اونجا
من دارم به تو نگاه   یدونیاعتماد به نفستون سقفو ترک داده...اصال از کجا م نویداده بود

 فته؟ یخودش ی آقا  کنمیم

 چشماشو باز کردو بهم نگاه کرد نیآرت  کهوی

اعتماد به نفست تو حلق  ی گیدارما چرا م رتینداشتم غ  ی بچه ها ی من رو نی _ببنیآرت
 بچم؟  

 برش داشته حاال خوبه بچه مچه نداره هاااا ی چه جو  گای ن دمیخند

 ن؟ ی_آرت

 بخوابه گفت:  خواستیکه م یچشماشو بستو در حال نیآرت

 _هوم؟ نیآرت

 ؟ ی_تو بچه دوست دار

 تعجب چشماشو باز کردو گفت:  با
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 ؟ ی پرس ی_چرا منیآرت

 ی طور نی_هم

 بهم نگاه کرد موشکافانه

 ! ؟یکن یکار ییخوا ی؟می دار ی_منظورنیآرت

 د یسرش که خند ی زدم تو آروم

 انه؟ ی  یدوست دار یمنحرف نگفت ی  وونهی_د

 ی لی_خنیآرت

 _چندتا؟ 

 ی لی_خنیآرت

 چه قدر؟  یعنی  یلیخ گهینکن بگو د  تی_ا...اذ 

 داشته باشم   یلیدوست دارم خ کنمینم  تی _به خدا اذ نیآرت

 چندتاست؟!!  ی لی_وا منظورت از خ

 !!!! یییتا ستی دوازده ب هی_ نیآرت

 !!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟ی_چــــــــــــــــــــــ

 کردم حداقل چهارتا   یشوخ  وونهید ی گوشمو کر کرد غویج غی دختره ج ی _انیآرت

راه   ییخوا یم  یزیچ یمهد کودک  ی نکرده جوجه ساز ییخدا وقت هی  یجا نمون ی_اوهک
 ؟ یباش  میسه ران یا  تیباال بردن جمع ی تو ییخوا یم  ای؟یکن یانداز

 بشه  شتری که باعث شد حرص خوردن من ب دیخند
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بچه   نقدریو هند کمتره که ا  نیچ ی از مردا مونی مگه ما چ میکن یکار هی دی _خب بانیآرت
 ره ی باال م ت ی بخورن جمع یتکون هیدارن اگه مردا 

خودم  شتری صفت بود ب یلیاز بازوش گرفتم که چون خ یشگونیحرص بهش نگاه کردم ن با
 ادامه داد:  دیخند یآروم م کهیدر حال نی دردم گرفت آرت

  رانو یا ت یهاشونو دارم پس چرا نداشته باشمو جمع نهیبر اومدنه هز  یی_اوال توانانیآرت
حاال   می ری م شیگفتم حداقل چهارتا...اگه خدا بخواد تا شش تا پ م؟دومای ندم؟ه شی فزاا

 باشه   ینظر خانوممون چ مینیبب

 ! ه؟ی_وا مگه زنت دستگاه بچه آور

 گه ی_بله دنیآرت

   د ینثارش کردم که خند یشعوریبهش رفتمو ب ی غره ا چشم

 _بدبخت زنت 

 ی خندیم یزهرهالهل چرا ه ی ا دی کردو دوباره خند ینگاه بهم

تمام زحماتشو من   یبدبخت زنم ول یگی راست م یچه قدر خنده دار شده ول افتی _قنیآرت
  دارینکرش ب ی ها هیمن شب تا صبح بابت گر  دمی من خرج خودشو اون جغلرو م  کشمیم
ما مردها چه قدر   ینیبیبرم سرکار م دیو تا خانوم آرومش کنه صبح شده و من با  مونم یم

 نه؟ که قدر بدو یبعد کو زن می بدبخت

 باره یاز سرو روتون م یکال بدبخت نی _آره واقعا شماها چه قدر بدبخت

 اغراق نکن  ستین یگیهم که تو م ی به اون شدت گهی _نه دنیآرت

 د ی نثارم کردو خودشم خند ی ا  وونهی که د دمیخند

 ؟ ی بچه داشته باش ییخوا یچند تا م  ؟توی _توچنیآرت
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 _من دو تا 

   یکم توقع یلی_اوه چه قدر کم کال تو خنیآرت

 راحته  یلیبزرگ کردنشون خ ی _فکر کرد

 _نه واال نیآرت

   ؟یکن یکار م ی؟چی_اگه زنت حامله نشه چ

 گفت: یالیخیب با

 دم یکار کنم؟خب طالقش م یچ یچی _هنیآرت

 باز از تعجب گفتم: یگرد شده و دهن  ی چشما با

 !!! ؟؟ی راحت نی!به هم؟ی دی _طالقش م

 _اوهوم  نیآرت

 !  ؟ی دی طالقش م شهیحامله نم نکهی_به خاطر ا 

داشته   ادیدوست داشتم بچه ز ی همون بچگ ؟ازیفهمیمن عاشق داشتن بچم م انای_ک نیآرت
  جهی نداره و درنت یارزش  ارهیکه حامله نشه و نتونه برام بچه ب یمن زن ی باشم برا

 خوامش ینم

 خستس   یلیمعلوم بود خ بهش نگاه کردم چشمهاشو بست آروم

نامحسوس لپشو بوس   یلی زد خ ی بسته لبخند  ی رو روش مرتب کردم که با چشمها پتو
  کینزد یل یدور و نه خ یلیصورتش با فاصله نه خ  ی که صورتم روبه رو  یکردم و سرمو طور

نکرده  ییحرص بخورم چون من که زنش نبودم تا اگه خدا دیبالش گذاشتم نبا ی رو
  ییچه بال   یعنیخدا؟  شهیم یداستان چ  نی ا خرهپس...ا یبکنم طالقم بده ول دای پ یمشکل

 اد؟ یسره من م
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دخترونه   ی فکرها  ی موضوع بشم اون قدر تو  نیا الیخیدادم ب حی ترج دمو ی کش یپوف
 ابم بردخو یک  دمیفرو رفتم که نفهم نیآرت  ی خودمو حرف ها

 

 

ساعت دو    شبیتعجب داشت که د ی شدم برام جا داری از خواب ب می ساعت ششو ن صبح
نکردمو   دارشیبود ب دهیهنوز خواب نیآرت  یشدم ول  داریزود ب نقدریبودم چه طور ا دهیخواب

رفتم بعد از شستن صورتمو خشک کردنش به سمت آشپزخونه راه   یی به سمت دستشو
 افتادم  

وضع خونه رو سرو سامون دادمو   کم ی بشه فعال استراحت بکنه  داریب ی زود  نی نبود به ا الزم
روشنش کردم   دموی چ ییظرفشو  نیآشپزخونه رو مرتب کردم تمام ظرف هارو داخل ماش

راهمون شدم نصفه کارارو که انجام دادم به  تو ی برا  هیبعد مشغول درست کردن ساالد الو
به سمت   دادی رو نشون م قهی ساعت چنده ساعت هشت و ده دق نمیساعت نگاه کردم تا بب

 کردن آقا رهسپار شدم   داریب  اتیاتاق جهت عمل

  مونیپش د یاز ذهنم پر کش دانهیاون فکر پل دنشیصحنه خواب  دنیاتاقو که باز کردم با د در
بود   دهیمظلومانه بالش منو بغلش گرفته بودو خواب   یلیخ ارمیو سرش بشدم که اون بالر

 جانم   ی پسر کوچولوها ا نیا نهیع

تخت   ی رفتمو رو نیفکر کردم به سمته آرت م ی که قرار بود بر  یبه سفر دمو ی کش یپوف
 بود  دهی بغلش بودو خواب ی نشستم پشتش به من بودو بالشتم تو 

   نی_آرت

بود کنار زدمو   ختهیصورتش ر ی تو کمی کوچولو تکون خورد موهاشو که   هینداد فقط   یجواب
 دوباره آروم صداش زدم:

 جان   نی_آرت
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 _هوم  نیآرت

   هیساعت هشتو خورده ا دارشوی_ب

 _خب بذار باشه...به منچه نیآرت

 شمال  می سرمون بر ره یکه قراره خ دیفهمی خواب بودو نم هنوز

 م یفتیتا راه ب ی و انجام بدو کارات  یصبحونتو بخور دی شو با  داری_ب

   ادیندارم خوابم م یولم کن من کار انای_ک نیآرت

انجام   ثانمویکردمــــا کاش اون کار خب یرومو ازش گرفتم عجب غلط دمو ی کش یپوف کالفه
هم   شدیم یاون وقت هم ورزش خوردیحرص م یو کم کردیدنبالم م کممیاالن   دادمیم

 داشت  یو هم انرژ  دی پر یهم خواب از سرش م  اوردمیحرصشو در م

 زنده بودنت نبود   ی برا یضمانت گهی_اون وقت د نیآرت

لحن   هیبودو چشماشو بسته بود با    دهیتعجب به سمتش برگشتم همون طور که خواب با
 خواب آلود حرفشو زده بود 

 !! ؟ی دی_تو فکرمو شن

  ستم یکر که ن یخواب بودم ول دمی من هم شن دی فکر تونو به زبون آورد ر ی_نخنیآرت

بازوش هاش گذاشتم اوف چه قدرم   ی نه دستمو رو دی گم تخسه شما بگ یم  دمیخند
بشه آروم کنار  داریکنه تا ب کشی که بتونه تحر یگندس آروم روشون خم شدمو با لحن

 گوشش گفتم: 

    رمای گیبرات م یکه دوست دار ییاز همون لقمه مخصوص ها ی _اگه بلندش

 ؟ ی زنیکلک م یدار  ای  ی دی _قول منیآرت
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ها شده بود که از مامانشون   یپسر بچه دبستان  نیگرفته بود آخه لحنش مثل ا خندم
 بچه مغرورم چه تخس و مظلوم شده بود  یگرفتن اوخ یو ازشون قول م خواستنیم یزیچ

   ــــــــــــــــنی کنم آرت دارتیب ی ا گهیبا زبون د ای  یشیند محاال بل دمی_آره قول م

تخت نشستو بالشتو   ی رو  عیبرق گرفته ها سر  نهیصدارو نداشت ع  نیکه انتظار ا نیآرت
 گفت:  ی زی پاش گذاشت با لحن اعتراض آم ی رو

 امیباشه برو االن منم م  ی زنی_چرا داد منیآرت

 گفتم:  شدمی تخت بلند م ی که از رو یزدم در حال ی ا  روزمندانهیپ لبخند

 _منتظرم 

  یم دی ناپد نیآرت  دی از د رفتمویم رونی از اتاق ب یوقت ختم یبهم رفت که کال گر ی غره ا چشم
 که آروم با غرغر گفت: دمی شدم شن

 گوشمو کر کرد  وونهی_دختره د نیآرت

 

 

  ختمیریست زده بودم منون ت  ی که رو ی شکالت صبحانه ا ی رو کردمو یگردو خورد م   داشتم
که  دیجذب سف  شرتیت هیچه کرده   گایاومد اوووووف ن نیی آراسته پا  ی ا افهی که آقا با ق

 ی سورمه ا یشلوار ورزش هیعضله هاشو به رخ بکشونه با   ی حساب شدیباعث م

 خانوم انای_به به چه کرده ک نیآرت

 سالم  ک ی_عل

  یشیم یچه قدر زود عصبان دای جد ریسالم صبح شما بخ خوامی_معذرت منیآرت

 م یقدرتشو دار گهی _بله د
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گرفتم خخخخ حرف   ادیپرورده خودتم از خودت   ؟دستی جانه من خورد ؟نهی خورد
 داده بودم لیخودشو بهش تحو  شبید

 ی سرش تو کهیچندتا از اون لقمه ها براش گرفتم اونم درحال هینشست   ز یپشت م نیآرت
شدنشم بلند شد رفت   ریلقمه هارو خورد بعد از س رفتی بودو داشت باهاش ور م  لشیموبا 

 درست کردم  مویمنم ادامه ساالد الو نشیمربوط به ماش ی کارها  یسر  هیدنبال 

 

 

 آمادس...   یهمه چ گهید خب

 ؟ ی آماده شد  انای_ک نیآرت

 ؟ یی ایب یتونی لحظه م هی  نی_آرت

 وارد آشپزخونه شدو گفت:  نیآرت

 _بله؟ نیآرت

 تا من برم خودمو آماده کنم  ستیکمو کثر ن یزیچ  نی هارو چک کن بب ل یوسا نی تو ا نی_بب

 شده   ر ید انایتر ک  عیسر کمی_باشه فقط  نیآرت

 _باشه 

 

 :سندهی نو نستاگرامیا ی دی آ

Kiana__bahmanzad 
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لژدارمم پام   یپاشنه هشت سانت ی سرم بودم کفش ها ی رو دی حال مرتب کردن شال سف در
 ی بوس برا هیزدمو   نهییخودم تو آ  ی برا یچشمک هیکردم و  شیکوشولو هم آرا هیکردم 

 رفتم  رونی خودم فرستادم از اتاقم ب

اون   ی تو  نیآرت  دنهیرفتم که با د نیی پله ها با هزار ترسو صلوات با اون کفش ها پا از
  یهول هولک گهی م بعد به من خوردمیهم خندم گرفته بود هم داشتم حرص م تیوضع

 !!خورهیم یفرار کرده نگاه چه طور  قاینخور نگاه انگار از آفر یزیچ

 به کمر با لحن حق به جانب گفتم:  دست

 نی_چشمم روشن آقا آرت

با  یاونم چه خوردن خوردیتو راهمون آماده کرده بودمو م ی که برا ییداشت کتلت ها نیآرت
خودشو    ادیز یمعلوم بود که هول شده ول دنمیبه سمتم برگشت با د  کهو یصدام    دنیشن

 افتاده  یوانمود کرد که انگار نه انگار اتفاق ینباختو طور

 نه  ایخوشمزس سالمه خوبه  نمیبب کردمیمزش م ؟داشتمی _ِا اومدنیآرت

 با حرص گفتم:  نهیبه س دست

 واقع بود؟   تتونی_مورد رضا 

 کرد گفت: یکه لباشو کج م یخودش گرفتو در حال به ی ا مانهی عاقل اندر سه افهیق

 خورد   شدیبدک نبود...م ی _انیآرت

قابل تحمل   ی ا گهیو م خورهی خشم بهش نگاه کردم پسره شکمو نشسته داره همشو م با
 بود پرو قدر نشناس  

تو   توی به سرتاپام نگاه کرد برق رضا  سادیروبه روم وا نی جلو آرت ادیچرا داره م نیا ی وا
 بزنم  ی که باعث شد لبخند محو دمی دی چشماش م

 بوس کردو گفت: موی شونیپ آروم
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  ی برا دی قبال با  ی ماشاءاهلل چه قدر هم بلند شد شه ی_حرص نخور پوستت چروک منیآرت
   شدمیتا کمر خم م  تیشونیپ دنی بوس

که باعث شد حرص خوردن من  کرد  ی حرص بهش نگاه کردم که تک خنده مردونه ا با
 بشه   شتریب

  می نه من...بدو بر یکه تو کم دار می رسی م نیچون تهش به ا می بگذر نای_حاال از قدو ا نیآرت
 شده   رمونید یکه حساب

 یکال ب نی جروبحث با ا دمیکش یرفت پوف رون یبرداشتو از خونه ب الروی بعد خودش وسا و
 بود بهتره اعصاب خودمو خورد نکنم   دهی فا

  شویآفتاب نک یمنتظرم بود سوار که شدم ع اط یرنگش رفتم که وسط ح  یسمت بنز مشک به
 روشن کرد نویچشماش گذاشتو ماش ی موهاش بود رو ی که رو

  لمویفرمونو چرخوندو گازشو گرفت موبا   کافی ت هیبا  نیآرت  می خارج شد ال یاز و  یوقت
  ی چون قرار بود بهش خبر بدم وا می راه افتاد نیدادم که منو آرت ذینبه پا امیپ ه یدرآوردمو 

بهمون خوش   یقراره کل کردمیداشتم احساس م  جانی مسافرتمون ه  نیا  ی که چه قدر برا
 بگذره 

دستمو سمت پخش  دموی کش یپوف ن یبرام کسل کننده بود به خاطرهم نمونیب  سکوت
از آهنگارو   یکیکردم تا آخرش   نیی باال پا ستشویل یبردم روشنش کردم کم نشیماش

شده به  ر یبود که د دهیکرد فکر کنم فهم  ینگاه شیبه ساعت مچ نی انتخاب کردم آرت
بردمو همراهش شروع به  رونیب  پنجرهسرعتشو باالتر برد دستمو از   یکم نیخاطرهم

 خوندن کردم 

 

 دارم  دوست

 تو قلبم  یدونیم
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 از توووووو....  ری غ دمی راه نم ویکس

 

 نگاه کردم که بهم نگاه کرد(  نی)به آرت

 

م... به ََ ََ ََ ََ  تو وابسته شده احساَس

 عاشق شووووو... کمیمن تو هم   عشق

 

 )بهش اشاره کردمو همراهش با ناز ادامه دادم(

 

 شـــــــن یغمام گم م یخوشحال یوقت

 منـــــــــــــــه  هیایهات تمومه دن  خنده

 هامــــــــــه رو لب  شهیتو هم اسم

 منــــــــــــه  ی و آخرحرف ها اول

 منـــــــــــــــه  ی و آخرحرف ها اول

 

 ( د ی)بهش اشاره کردم که خند

 

 تـــو  با
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 )به خودم اشاره کردم(

 

 حال من  شهیم بهتر

 من الهیخ راحته

 مال من  یباش یوقت

 خوام یم یچ

 

 زدمو همراهش خوندم(  ی)به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد که چشمک

 

 رو لبهات قشنگتره  اسمم

 باوره  هیبرام  نیا

 تا آخرش رو حرفام  مونم یم

 

 ( نی شروع کرد که فکم افتاد کفه ماش نی آرت  نباریا ی)با ناباور

 

 باتو 

 حال من  شهیم بهتر
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 )با انگشت اشارش به خودش اشاره کرد( 

 

 من  الیخ راحته

 ماله من  یباش یقتو

 خوام یم یچ

 رو لبهات قشنگتره  اسمم

 باوره  هیبرام  نیا

 تا آخرش رو حرفام  مونم یم

 

 گفت:   نیاز تموم شدن آهنگ آرت بعد

 یآهنگ خارج هی  میداشته باش می _برنیآرت

 ی جانی_ه

 _قبوله نیآرت

 کرد بعد آروم همراهش شروع کرد به خوندن  یپل آهنگو 

 نیکه فقط منو آرت  یبود اماخب پر بود از معنا و مفهوم معنا و مفهوم یجانیه آهنگ
 کردم ی من هم بهش نگاه م کردویاوقات بهم نگاه م  یبعض  م یکردیدرکش م

 بود...نگاه...  نیاز کنار هم بودن فقط هم یزندگ  نی از ا ن یمنو آرت سهم
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Do  you  ever  feel   like  a  plastic  bag  

 ...یمونیم کی پالست سهیک  هیمثل  ی حاال احساس کرد  تا

Drifting  through  the  wind 

 ...یشناور  توهوا

Wanting  to  start  again 

 یاز نو شروع کن خوادیم دلت

Do  you  ever  feel …feel   so  paper  thin… 

 یکاغذ نازک  هیکه مثل   ی کرد تاحاالاحساس

like  a  house  of  cards … 

 هزاران کارت  مثل

an  blow  from  coving  in … 

 ره یم ن یانفجار از ب هیبا که

Do  you  ever  feel  already  buried  deep… 

 ... ی شد  زنده زنده دفن ی احساس کرد تاحاال

 

قسمتش کامال شرح حال   نیا  کردینگاه کردم آروم باهاش زمزمه م نی زدم به آرت ی پوزخند
 منم آروم شروع به زمزمه کردم: نی من بود به خاطرهم
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Feet  under  screams  but  no  one  soems  to  heart  a  thing    

 ... شنوه ی نم یزیچ یاما کس یزنی م ادیفر که

Do  you  know  that  theres  still  a  chance  for  you … 

 ...یشانس دار هیکه هنوز   یدونستیم

Cous  theres  a  spark  in  you 

 هست... ی (د یدرتوجرقه)ام چون

You  just  gotta  igniiiiiiiiiiiiit  the  riiiiiiight  and  leeeeet  is  shiiiiin 

 بدرخشه  یو بذار یدرونت رو روشن کن دنوریبا  توفقط

Just  own  the  night  like  the  4th  of  july 

  ی و ازآن خودت کن مثل چهارم جوال شب

Cous  baby  youre  a  firework 

 ی مونی م یباز شیتو مثل آت زمیعز  چون

Come  on  show  em  what  youre  worth 

  یدار یو بهشون نشون بده که چه ارزش ایب

Make  em  go  oh  oh  oh 

 بگن اوه اوه اوه  بذار

As   you  shoot   a cross  the  sky-y-y-y 

 ی شیتوسراره آسمان پخش م وتو
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baby  youre  a  firework 

 یمونیم یباز ش یتو مثل آت زمیعز

Come  on  let   youre  colors  burst 

 وبذار رنگهات تو آسمون پخش بشن  ایب

Make  em  go  oh  oh  oh 

 اوه اوه اوه  بذاربگن

Youre  gonna  leave  em  all  in  awe-awe-awe 

 همشون تعجب کنن   یشیباعث م تو

You  don’t  have  to  feel  like  a  waste  of  space   

 ی کنیبودن نم یاحساس اضاف گهید تو

Youre  orginal   cannot  be  replaced 

 ی عوض بش یتونیو نم یکه هست ینیهم

If  you  only  knew  what  the  future  holds 

 برات رقم زده  یو چه سرنوشت ندهیکه آ ی دونستی فقط م اگه

After  a  hurricane  comes  a  rinbow 

 شه یکمان ظاهرم نیرنگ بعدازطوفان

Maybe  a  reason  why  all  the  door  are  closed 

 باشه که نیدرها بروت بسته شدن ا نکهیا لیدل دی شا
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So  You  could  open  on  that  leads  you  to  the  perfect 

 کند یم ییراهنما  ری مس نی تو رو به بهتر که یرو باز کن یاون در یتونیم

Like  a  lighting  bolt  Youre  heart  will  grow 

 درخشه یم شیتوپ آت  ه یمثل  قلب

And  when  its  time  You ll  know 

 یفهمیکه وقتش برسه م یوقت و

Boom  boom  boom 

 بوم بوم  بوم

Even  brighter  than  the  moon  moon  moon 

 ی ازماه هم درخشان تر یحت

Its  always  been  inside  of  You You You 

 مونه   یم یدر درونت باق شهیهم

And  now  its  time  to  let  in  through ough ough   

 یوقتشه که آزادش کن حاال

 )firework(  یپر ی....کت

 

 بود  ی_آهنگ قشنگ

 خوبه نقدریا  تیخارج دونستمی...نممیهی_ا نیآرت
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 م ی نی_ما ا

  مینفر بود  ن یبودنو اون طور که معلوم بود ما آخر  دهیهمه رس می دیرس نا یا وان یکوچه ک  سره
بهم بره اونطور که معلوم بود همه کاسه کوزه ها سرمن   ی چشم غره ا  نی که باعث شد آرت

 شد:/  یخال

به سمتم   ذینفر پان نیباز کردم که همون لحظه اول نویگذاشتم در ماش  فمیک  ی تو لمویموبا 
 اومدو محکم بغلم کرد

 ی خواهر ی چه قدر خوشحالم که اومد یدونینم ذیپان ی _وا

 خواهرمو تنها بذارم شهی_مگه مذیپان

 ؟ ی دیرس ی_ک 

 ی دیخوب شد رس شهیم ی ا  قهیچند دق هی_ذیپان

 آروم دره گوشم گفت:  ی زده ا جانیو ه  طونیبا لحن ش بعد

  ستین ؟مهمیخوشگلو برام تور کن ی پسرها نیاز ا یکی  یعرضه دار نی بب انایک  گمی_مذیپان
 تر  گریج  گهید  یکیاز   یکیکدومشون باشن چون 

 زدم تو سرشو گفتم: باخنده

 ی خاک بر سرت پس بگو چرا همراهم اومد ی _ا

 باخنده گفت:  ذیپان

 _کدومشون مجردا؟اخه...ذیپان

نصفه تموم موند و باعث شد که به سمتش    ذیآرتان حرف پان ی صدا  دنی با شن کهوی
 م ی برگرد

 نه؟ یداخله ماش نیآرت  انای_ک آرتان
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 داد لم یتحو  یزدم که لبخند دخترکش ی سمتش برگشتمو لبخند به

 ی _سالم آرتان

 گفت: ی با لحن شرمنده و بامزه ا دویبه پشت سرش کش یدست

 _سالم نکردم؟ انآرت

 گفتم:   دمویخند

 نهیداخله ماش نیرفت در خصوص سوالتون آره آرت ادتی_نه 

 انداخت  ن ییهم باخجالت سرشو پا ذینگاه کرد که پان ذیزدو به پان ی لبخند آرتان

 نگاه کرد بعد به سمت من برگشت  ذیباال رفته به پان ی لبخند جذاب و ابرو هیبا  آرتان

 زن داداش؟  یکن ینم ی_معرفآرتان

  اریچندساله بنده   نویو چند ی میخانوم گل دوست صم ذیپان شونی _معرف حضورتون ا 
 هستن  می دبستان

 نگاه کردمو به آرتان اشاره کردم  ذیپان به

 هم برادر شوهرم هستن آقا آرتان شونی_ا

 زدو گفت:  ی باخجالت لبخند ذیپان

 _خوشبختم ذیپان

 گفت:  یزدو با لحن گرم ی هم متقابال لبخند آرتان

 طور نی _منم همآرتان

 یپس تو چه طور کشهی خانوم خجالت م کنمیدارم باهم آشناشون م ینیبیم  توروخدا
هم که متوجه حضور ما شدن به سمت ما اومدن    هیآخه؟بق یپسر مردمو تور کن ییخوایم
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شد همه داشتن باهم   یتوسط من به همه معرف ذیپان موی کرد کیو با اونا هم سالم عل 
 برگشتم   نیکه به سمت آرت زدنی حرف م

 اد؟ یبا ما ب  ذیپان شهیم ینی_آرت

 به سمتم برگشتو گفت:  نیآرت

 داره ی_چه اشکالنیآرت

خانوم دوست داشته   ذیو من تنهام اگه پان شهیم ار یرام نیآرام سوار ماش  نی_خب آرتآرتان
 تا من هم تنها نباشم  ان یمن بهمراه  تونن ی باشن م

 خانوم قصد ازدواج ندارن ذی_خجالت بکش آرتان پانوانیک 

کرمهاشو   د یبا  شهیهم وانی ک  نیا  رخندهیزدن ز وانیحرف ک  نیا دن یهمه با شن کهوی
  دهیبود چه طور خجالت نکش  ییچه قدرم آدم رک گو  شدیمگرنه روزش شب نم ختیریم

  ینداره و داره شوخ یمنظور  چیه وان یکه ک  میدونستی خجالت؟هممون م وانو یک  یبود ول
از خجالت   ذیهرچند پان شهی داره ذوق مرگ م اکه خبر نداشت االن حتم ذیپان یول کنهیم
 رفت  وانیبه ک  یچشم غره خفن ذیپان افهیق  دنی لبو شده بودو آرتان هم با د نیع

 یتو الل گهی نم یکس یتو اگه ساکت باش نی_ببآرتان

 ؟ یکنیم ن ی فکر کردن اللم اون وقت تو تضم دی _از کجا معلوم شاوانیک 

 یطور کالفه و عصب  نیبار بود که ا  نیاول نی ا د یتو موهاش کش یکالفه دست آرتان
از من   نویآرت   ایمن کتک خوردم  دی دی اومدو م یکه م یی البته به جز اون زمانها دمش ی دیم

بار بود که در برابر   نیاول نی ا دی دی م مارستانیکه منو رو تخت ب ییزمانها ا یکرد  یجدا م
 شد یم یورط  نیا  وان یک  ی ها یشوخ

 زدو گفت: ی لبخند نمیآرت
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  دی تونیم  دیآرتان تنها نباشه شما اگه دوست داشته باش  نکهیخانوم به خاطر ا ذی_پاننیآرت
  تیاذ   نکهیاای  ییخوایاگه م نانیو مورد اطم هیآرتان برادر منه پسرخوب  دیی ای همراه اون ب

 د یآرتان ش نی سوار ماش  دیشینم

 بهش زدم که گفت:  یبخش نانی بهم انداخت که لبخند اطم ینگاه ذیپان

 شم ی_باشه مزاحم آقا آرتان مذیپان

 گفت:   دیبار یم یکه ازش خوشحال ییزدو با چشما   یلبخند قشنگ آرتان

 ه یچه حرف نی بابا ا_نه آرتان

 گفت:  ذیجلو اومدو دره گوشه پان وانیک 

  هی هی کاف زهیر یمثل خودم کرم م  ای کنهی م تتی پسره داره اذ  نیا ی د ی اگه د ذی_پانوانیک 
 دخترعمه  کنمیاون وقت از وسط نصفش م یبزن یزنگ هی  ایعالمت 

  ذیدر واقع پان یعنی لن یباهم فام وانیو ک   ذیرفته بود بگم پان ادمی یراست آهــــــــــــــا
واال خودم هم تازه از زبون خاطره   شیی پسر دا شهیهم م  وانیو ک  وانیدخترعمه ک  شهیم

 به عرضتون رسوندم  ریکه د دی ببخش دمیشن

 شوهرتو خفه کن تا خفش نکردم   نی_خاطره ا آرتان

 خفه کن؟  یب ای_داداش با خفه کن وانیک 

 رفت پشت خاطره و گفت:  یشیبا ترس نما وانیکرد که ک  وانیبه ک   ینگاه خطرناک آرتان

 ساقط شدم  یچه قدر وحشتناک بود از هست  ی دی چشماشو د یمامان ی _وااااااوانیک 

 

 

 م یما بر  ال یهاشون مستقر شده بودن قرارشد که به و  نیتو ماش همه
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  می ن که کال شدو خاطره هم باهم بود وانی...ک ذی...آرتان و پاناریباهم ...آرام و رام نی آرت منو
  ستی دنبال هم ن میفتیب ی نیداشت آخه قرار بود چهار ماش جانیه  یلیخ نیچهار ماش

  نی :/ اصال علت هممی برده بود  نیبود که چهار ماش نیبود به خاطر هم ادیز  یلیخ تیجمع
 م:/ییشمال ما  کی تراف

بودو قرار بود جاهامون هم   ادیهامون ز  لهیاما چون وس می ببر نیاولش قرار بود دو ماش
 مسافرت... می بر ینیشد که چهارماش ی طور نیا  گهید زیچ  یلیراحت باشه و خ

بردمو روشنش کردم با پخش شدن اهنگ همزمان منو   نی به سمت پخش ماش دستمو 
 م ی دی خند مویبهم نگاه کرد می به سمت هم برگشت نیارت

 ...!!یتصادف عجب

 

 شمال  می بر بزن 

 و عشق و حال  ایدر

 شمـــــال  می بر بزن 

 ال یاز فکرو خ دور

 شمال  می بر بزن 

 سال  ی ماه ها همه

 شت یبودن پ واسه

 سال  ی ماه ها کمه

 

 کردم  شتریصداشو ب  کمیسمت والوم بردمو   دستمو 
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 فانوسه و  جاده

 چالوسه و  جاده

 تو گوشمه  آهنگ

 نم نمــــه  بارون

 ازت  خوامیم نویا

 فقط  آرزومه

 غرق غمو  یوقت

 ا یچشام راه ب با

 

 گه ی م یچ وانی ک  نیا نم یکمش کن بب کمی  انای_ک نیآرت

 ی سبقت گرفتو افتاد جلومون چراغ ها نی از سمت آرت وانیک  کهویکم کردم که  کمی آهنگو 
به   یسر  نیآرت بردیانگار داشت عروس م زدنیراهنماش همه روشن بودن و چشمک م

سبقت   وان یمناسب از ک  تیموقع   هی ی تکون دادو خودش صدارو باال بردو تو ینشونه منف
 گرفت 

 

 شمال  می بر بزن 

 ایدن الیخیب

 تو قشنگ تره  با
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 ا ی در نیا  غروب

 اتفاق خوب  هی

 یی ای حس رو هی

 ش یات نیا کنار

 م ییتو تنها منو

 حاله شمال  حسو

 هیعال کنارت

 چالوس باهات  جاده

 هیعجب حال ی وا

 من عاشقه  قلب

 ه یاحساس باتو

 ( ی محمود اسر یشمال...از  می )بزن بر

 

 شد   دهیآرتان از ما سبقت گرفت که نگامون به سمتشون کش  نیماش کهوی

 زدو گفت: ی لبخند نیآرت

 _فکر کنم داداشمم سرو سامون گرفت  نیآرت

سرم سبز شد به سمت   ی اون حرف از شدت تعجب دوتا شاخ رو دنی لحظه با شن هی ی برا
 گفتم:   ی ا دهیبرگشتمو بهش نگاه کردم با لحن آرومو کش نیآرت

 _نـــــــــه 
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 ذی_آره آرتانو پاننیآرت

 باهاش بره؟  ذیداد که پان شنهادیآرتان پ نکه ی_فقط به خاطر ا 

کار  یچ ذاشت یمسربه سرش  وانیک  یوقت ی دی دی نم دمی_نه از رفتاراش فهمنیآرت
 درسته؟  هیدختر خوب  دهیلرز  کرد؟دلشیم

 به نشونه آره تکون دادم یلبخند سر با

 خانومــه ی_تا بگ

 فقط حدس زدم  شهیم یچ  م ینی_حاال ببنیآرت

  یهرچ شدیسرسبز بود که باعث م  یازش گرفتمو به سمت جاده برگشتم جاده حساب رومو
من پررنگ تر بشه اما به همون سرعت پر از غم شد   ی لبا ی لبخند رو می رفتیجلوتر م

 اطرافم خوشبخت بودن اما من...  ی دلم گرفت همه دخترها کهوی چرا اما  دونم ینم

 ن ی از خدا گله داشتم هم ینبودم فقط کم حسود

 لب با خودم آروم زمزمه کردم:  ریز

 یاز همه دل بکن شدیم کاش

   یو دل نکن ی دل بد یباش بامن

 دارمش  نیماش ی آهنگشو برات بذارم؟تو   ییخوای_منیآرت

شوهرم حرف   ی دارم برا نکهیتوجه به ا  یباشه ب تمی و موقع گاهمیحواسم به جا نکهیا بدون 
 گفتم:  ین یبا لحن غمگ زنمیم

بود   ی مرد  نی اول ریدر واقع ام ه یچ یدونی م خوندمی آهنگو م نی عاشق بودم همش ا ی_وقت
بود که براش آواز   ی مرد نیاول  یحت دمشی پرست  یکه با دلو جونم عاشقش شده بودمو م

   تاریآهنگو اونم با گ نی خوندم به خصوص ا یم
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 زدمو ادامه دادم:  ی پوزخند

آهنگو   نی ا شهینزدم اما هم تار ی دست به گ گهیقلبم پا گذاشتو تنهام گذاشت د ی رو ی_وقت
دوست    نی ا یبازهم دوسش داشتم ول یرفته بود ول کهنیبا ا  خوندمیداخل ذهنم براش م 

شده بود به هوس   ل یبود که تنها بودم عشق شعله ور درونم تبد ن ی داشتنم به خاطر ا
برطرف کردن همه  ی که بهم کرده بود برا یانتیو خ هایدبا تمام ب  خواستمیکه م یهوس

  هیخودم داشته باشمش هربار عاشق شدم خدا   ییبرطرف کردن تنها  ی سوءتفاهم ها برا
رفت عاشق   دوی نمونه عاشق مادرم بودم پر کش شمیکرد که ازش دور بشمو تا ابد پ یکار
طالع منه...من حق  نی...خورد شدم...شکستم...ادمید انتیبودمو شکست خوردم...خ ریام

  یباشمو ندارم گاهنفرو حاال چه مرد چه زن دوست داشته  هی نکهیعاشق شدنو ندارم حق ا
منو دوست داشته باشه اون وقت   یکی  ترسمیم ترسمیاوقات از دوست داشته شدن هم م

  کنمیوقتا که فکرشو م یخودمه بعض ینحس نی ازش دور بشم چون فکر کنم ا ای  رمیبم
  نیدوست دارم هم انایکه ک  یگفت وی روز تو بهم ابراز عالقه کرد هیفرض محال   براگه  گمیم

 ی ا گهید  زیبا هرچ ای با مرگ  ا یاز هم حاال   میدور بش دی که با ادی سرمون م  ییبال  هیفرداش  

حرف زدم اونم   ری !!!من...من...االن درباره امنم؟یسابب ی خودم که اومدم سکوت کردم وا به
 خوده خدااااااااا ایخبر نداشت   یچیشناختو از ه ی نم رویکه اصال ام ینی!آرتن؟یآرت ی برا

دستاش داشت له   ی متوجه فرمون شدم که تو  کهویبرگشتم که   نیه سمت آرت ترس ب با
 شد یم

بشه به سمتم   جادیتنم ا  ی تو یفیزد کنار که باعث شد رنگم بپره و لرزش خف نو یماش کهوی
 به سمتم پرتاب کرد نشویبرگشت و نگاه آتش

 ه؟ یک  ری _امنیآرت

 یلیسوال برام خ  نی ا دنی با پرس نیماش ی فضا  دی قطره اشک از گوشه چشمم چک هی
 یو ک  هیک  ر یام نکهیا  یادآوریتحملش کنم  خواست ی که اصال دلم نم یشده بود طور نیسنگ
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از همون اول حس بهش   نکهیفقط به خاطر ا دی کار کرده برام زجر آور بود شا  یبوده و چ
 نداشتم   روی کار نیهمچ هی  نتظارازش ا نکهیبه خاطر ا دی داشتم شا

دادم  حیترج  نی بود به خاطر هم کی کوچ یلیخ می اون جو و حس عظ ی برا نی ماش ی فضا
 شد    ادهیهم پ نیشدم که آرت ادهیپ نینباشم از ماش نی ماش ی تو

روشون   یکه کنترل  ی طور شدی م ری گونم سراز ی مهابا اشکام رو یافتادم ب یم ادشی  یوقت
 شده بودن گفتم:  ری نداشتم همونطور که اشکام سراز

که از  ییفرق داشت پسر عمو   ایدن ی که باتمام پسرعموها ییپسرعموم بود پسرعمو ری_ام
دوسش داشتم دوسال ازم بزرگتربود اونم   یبود من از ده سالگ اورمیپشت و  یهمون بچگ

بسته   گهیه جونمون بهم دک  یطور  م ید یپرست یم گرو یمنو دوست داشت هردومون هم د
  ریداشتم چون ام رو یچون ام کردمیا احساس میدختر دن نیبود خودمو خوشبخت تر 

که من توش بودمو اون   ی ا ندهیگفت آ  یکه قرار بود برام بسازه م یقشنگ ندهیاز آ  شهیهم
به   شهیعاشقش بود که داشته باشه هم ریکه ام ی دونه دختر بچه دختر بچه ا  هیبه همراه 

من دوسش داشته   ز ا شتریب ر ی ام دمیترسی چون م  شدیم  مینداشتمون حسود  ندهیدختر ا
قلقلک دادنم منو بلند    یبعد از کل  کردوی دنبالم م گفتم ی موضوعو م  نیباشه هربارم که بهش ا

تو   یلدخترمم عروسکمه و یتو عروسک من  گفتی چرخوند بهم م یدوره خودش م کردویم
   ی ا گهید زهیچ هی

خودمو کنترل   دیهم فشار دادم با ی دهنم گرفتمو لبامو رو ی کردم دستمو جلو بغض
 منو نداشت  ی اشک ها اقتیاون ل کردمیم  هیگر   دی نبا کردمیم

گفت نگران نباش   یم زدمیدرباره دانشگاه باهاش حرف م یبود وقت ی_وجودش برام دلگرم 
 ی ادی اونم پول ز دونستمیتو فقط شاد باش م کنمیرو پرداخت م  هیپدرت نتونست من شهر
روال خودش   ی رو یخوب و قشنگ بود همه چ  یبود همه چ ینداره اما خب برام دلگرم

رو به اون رو شد   نی از ا می اومد که زندگ  شیپ ی چ کهویشد؟ یچ کهوی  دونمی بود اما نم
کرد و   ر ی تغ یکرد رفتاراش کاراش حرکات و حرفاش همه چ ری تغ ری د امکر ر یتغ  میزندگ 
بود...مادر نداشتم   یمادرم تنم بود...دوروبرم خال  ی عذا اهی به خودم اومدم لباس س یوقت
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  ندهیبه دختر ا یحت ندمونیآ  بهکرد...به عشقمون  انتیاز دست داده بود...بهم خ رویام
ازم  زمو یکرد...همه چ انتینداشتمون هم خ
 زمو ی...همه چموی...مادرمو...خوشبختتمویگرفت...آبروم...حث

 گفت:  یحالت گنگ  هیبا  نیآرت

 ؟ یچ یعن یحرفا   نی_ا نیآرت

خانوادم برد...مامانم دق کردو مرد...بابام هم با مرگ مادرم معتاد شد...اعتماد  شی_آبرومو پ
  ایدن نیا ی مادرمو از دست دادم...تو پدرمو نسبت به خودم از دست دادم...محبتو آغوش

روز   ی بچه بودم برا یوقت ریکه ام یتنها با همون عروسک ی خودم تنها دموید ی فقط خودمو م
بود؟عاشقش بودم دوسش داشتم جرمم فقط   یچ  میی علت تنها یدونی م دی ردختر برام خ 

خوشحال   ی سال بعدش تو اومد  هیهم عاشق باشم  هیچند ثان ی برا  دیبود من نبا  نیهم
مارک لباس    تونستمینم نکهیطرفدارت بودم با ا  شهیکه هم ی بود یتیبودم چون تو شخص 

بهم   ریام  یهمه دخترا گفتم وقت مثلبودم  کتیباز هم طرفداره درجه  یتوروبخرم ول ی ها
د  رفته بو گه ینبود اون د انتیکنم هرچند کاره من خ  انتیبهش خ تونمیکرد منم م انتیخ

 پس حاال نوبت من بود که برم  

 د یموهاش کش ی تو یکالفه دست نیکردم آرت یمکث

 ؟ی دربارش نگفته بود یز ی _چرا قبال چنیآرت

 بود که دربارش باهات حرف بزنم   ومدهین شی پ یتی_موقع

 عکسا بود  ی _همون پسره تونیآرت

 شناسم ی...من اون پسررو نمنی _نه نه به خدا نه آرت

داد روشو ازم گرفتو به اطرافش نگاه کرد  هیتک  نشیبه ماش دویکش یپوف یعصب نیآرت
اشک شد   سی دلم پر از دردو بغض بود که باز صورتم خ ی اشکامو پاک کردم اما اونقدر رو

 اون رومو ازش گرفتمو به آسمون نگاه کردم  نهیمنم ع
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و  دلت  ی سخته بهش دل ببند یلی...خخوادتیسخته بهت بگه دوست داره اما نم  یلیخ
  یلی...خیدوسش داشت  یلیچون خ ی نکرد یول یدلشو بشکون  یتونستیبشکونه...تو هم م

  نیسخته بزرگتر  یلی...خیبگ یدردو دلتو به کس  ینتون گنیم یمردم چ  نکهیسخته از ترس ا 
  ی آرزو  گهی...حاال دیبراش نداشت یتی اهم چیکه ه ی اون بشنو نویکه از ا یباش یآرزو کس

اسمش اونقدر خوشحال  دنهیبا شن ادیم ادتیکه  یسخته وقت یلی...خکنهی نبودنتو م
  بتیجز نجز و عذاب نص یز یچ دنشم ی حاال با د ی ول یداد بزن یکه دوست داشت ی شدیم

 ...ــــــــــــــستی...مــــــــــــــــــــاله تو نگهی... چون...اون...دشهینم

  یرو داشته باش یرئت هرکارسخته ج  یلیهم فشار دادم به جدول نگاه کردم خ ی رو لبامو
 ی رو ی عمر پشتت به دره بوده پوزخند کیکه  ینیبب   ویبرگرد  یکوه پشتته ول نکهیا  دیبه ام

دل  ی...به هرک ی کارهارو خودت کرد نیهمه ا  ایلبام نقش بست به آسمان نگاه کردم خدا
 لونه ساختم خرابش کردن..  رجابستم دلم رو شکوند...ه

کاش ازم سوال کنه اصال  ادیکاش به حرف ب کردیم  تمی داشت اذ  نمونی مدت سکوت ب تمام
  نی اون بودم تنها تفاوتم با اون ا نهینکنه خب االن منم ع ی دربارم فکر بد یفحشم بده ول
 عشقمو دوست نداشتم اما اون داشت  گهی بود که من د

 داده بود  هیتک نشی به جلو ماش نهیدست به س ینگاه کردم با اخم کمرنگ بهش

  کنمیم  امتیدلتو شکستن به خدا اون روز ق ایخدا ازم بپرسه ک  امتی_دوست دارم روز ق
حواست   وی ری فقط سرتو باال بگ ینزن ادیفر وینکن یدلت شکست تالف  یکه وقت  نهیاعتقادم ا

 داره  ییباشه که دله شکسته ات خودش خدا 

زخم   یی جورا هیهردومون   رهی نم شیپ  مییخوا  یکه ما م یاونجور شهی هم ای_دننیآرت
 م ی خورده ا

دادم هردومون   هیتک نشیماش ی به جلو ستادموی به نشونه آره تکون دادم کنارش ا یسر
 نامعلوم روبه رومون بود رینگاهمون به مس

 ی فام گوش داد_ممنون که به حر
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 ست ی _تشکر الزم ننیآرت

 زدم ی سمتش برگشتمو لبخند به

 ی درکم کرد نکهی_و خوشحالم از ا 

به نشونه  یکج کردم که باعث شد سر یبه سمتم برگشتو بهم نگاه کرد سرمو به آروم نیآرت
 تاسف تکون بده 

 افشو ی _قنیآرت

  نیبود من با اون خوشبخت تر  یکنارم بود برام کاف نکهیهم دمی براش درآوردمو خند یزبون
 بودم  

هم   ی مردونه اونم دورم حلقه شد که باعث شد پلکام ناخواسته رو ی بغلش کردم دستا آروم
بازم نشست    ی موها ی ازم باال رفت دستش که به نشونه نوازش رو ی آرامش خاص فتهیب

 بشه  شتریب شترویآرامش قلبم ب  شدیباعث م

. 

. 

. 

 . 

گذاشتم هنوز لقمه    هامونیسبد خوراک ی عقب تو ی صندل  ی بستمو رو رو ی رف ساالد الوظ در
نوشابه   کم یتندتند با  نیزنگ خورد به خاطرهم  می دهنمو قورت نداده بودم که گوش ی تو

 برداشتم  فمیک  ی از تو مویقورتش دادمو همزمان گوش

 آرومتر   یشی_خفه منیآرت
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کردم زبونشو تا   ی افتاد خنده ا ذیپان افهیبه ق چشمم ی نگاه کردم که وقت لمی صفحه موبا به
عکسو   ن یشلخته اگه بدونه که هنوز ا  ی با موها ی آورده بودو چشماشو بابا غور رون یته ب

  شهیم  ال یحذف نکردم وا و

 دادم فعال تماسو برقرار کنم تا کچلم نکرده  حیترج

 ؟ ی_جانم پان

 نگرانتونه یلیآرتان خ نی کرد ر ید نقدریشما؟چرا ا  نیی_کجاذیپان

که  دمی از ته دلم زدمو فهم  ی لبخند یزی چ ییاسم برادرشوهرم بدون پسوند آقا دن یباشن
 هم بله  ذیپان

 گفتم:  بارهیم طنتیکه معلوم بود ازش ش یلحن با

 _آرتان؟ 

با   ختهیو آم یکه توش شرمندگ  یبا لحن دهیهول کرده و خجالت کش یبود که حساب  معلوم
 موضع دادو گفت:  ریتغ عیخجالت بود سر 

 ...منظورم آقا آرتان بود  می_اذیپان

 _آهان بله حاال فقط آرتان نگرانمونه؟  

به نشونه تاسف تکون داد فکر کنم اونم   یبهم کرد سر یبه سمتم برگشتو نگاه نیآرت
    دهیسرشو تکون م یطور نیکه ا ذارمیم ذیبود دارم سربه سر پان دهیفهم

 د ی _خفه دختره چشم سفذیپان

 ی فقط اسم آرتانو برد  اریآرتانو رام  وانوی ک  نیب ی_خودت

 خفه شو جانه من ی برد نیآرت   ی آبرومو جلو انایتوروخدا ک  ی _واذیپان

 ...دوما... نینه آقا آرت  نی_اوال آرت
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 :دی با حرص غر ذیخنده که پان ری ادامه بدمو زدم ز شوی بق نتونستم

اسم آرتانو   یشد وقت یطونی اصال چرا خودت لحنت ش یزهره مار دختره عوض ی _اذیپان
   ؟ی برد

  رتینشده غ  یچیداداشمه نکنه هنوز ه ی آرتان برادر شوهرمه جا هیهان یزیچ یلی_خ
 گل کرده که نکنه به برادر شوهرم چشم داشته باشم؟   ت یباز

 نی ماش ی تو نویلحظه حضوره آرت هی ی شدم اخه برا  یطور هیکه زدم  یاز حرف خودم
اون حرفم محکم به سرفه کردن افتاد به سمتش با   دنی با شن نیآرت  کهویفراموش کردم  

فرمونو محکم تو دستش فشرد آب دهنمو به زور قورت دادم فکر    دمیبرگشتم که د  ینگران
پوف عجب  کنهیگردنه منه و داره منو خفه م فرمونهکه اون   کردیکنم االن داشت فکر م

  رتیبود غ   شیشمی ریفت اما جلوشو گرفتم چون اوضاع قخندم گر  کهو ی  یزدم ول یحرف
  ی اس فکر کنم تو ذیپان نی منظورم ا  کنهیکارا که نم یناکس چ نیا ن ی آقامونم گل کرد بب

  هیسربه سرش بذارم به خصوص االن که  یبهم خوش بگذره و کل یمسافرت حساب  نیا
 ازش دارم یحساب ی اتو

 انـــــا یک  ی چرخ آبرومو برد جدهیه ریز  یبر یاله ی _اذیپان

 یتا تو بهش نرس برمیچرخ برادر شوهرم رو هم باخودم م جده ی ه ر ی_واال من برم ز 

حرفمو به    نیحتما ا  نهیماش ی تو  نی رفت که آرت ادمی هام از خجالت سرخ شد دوباره  گونه
  ذیسربه سر گذاشتن پان ی خدا سر شاهد بود فقط برا یکنه ول یبرداشت م گهی د زیچ هی

   زدمیحرف م یطور نیداشتم ا 

به نشونه تاسف تکون داد   یگرد شده بهم نگاه کردو سر ی با چشمها نیآرت  کهوی
که داره حرص   کردمیحس م یندارم اما به خوب یحرفام منظور ن ی که از ا دونستیم
 که نبود  ینیزم بیخب مرده س خورهیم

 هت زنگ زدم خداحافظ خدااااا...بابا غلط کردم ب ی _اذیپان
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 گلــــــم  ی _با

فحش هاشو بشنوم چون واقعا لحنم حرص در   خواستیقطع کردم اصال دلم نم زود
  یتونستی اگه نم دادی م یبلد بود که وقت ییفحش ها  هی ذیبود که نگو و نپرس پان یآوردن

  ی جلو نقدریبس بود ا نی به خاطر هم سوختیبد م ی لیخ تییجاها هی  ی جوابشو بد
تا دهن باز کنه و منم   کردمیقطع نم گرنهنشسته بود و  نیآرت  فیح میداد  یشوورمون سوت

   کردیدهن باز کنم بعد چه شود مخابرات خودش تماسمونو قطع م

 دااا ی زنیخوب پشت داداش من حرف م گم ی _منیآرت

 گفتم:  ی خاص طنتیباش

 شه؟ ی م  تی_نکنه حسود 

  یگاه شدیپر جذبش که باعث م ی ون اخم هاتو هم بردو اصال بهم نگاه نکرد از ا اخماشو
 اوقات ادم سکته بکنه

 ؟ یگیخودت م  ی برا یدار یچ یفهمیکنم؟م ی _من به داداشم حسودنیآرت

 حرف زدم کردمینگاه م رونیسمت پنجره برگشتمو همون طور که داشتم به ب به

چون اون از همه نظر و صد درصد   یاریخودت ن ی بشه و به رو  ت یحسود دمیبا  گهی_آره د 
 از نظر اخالق از تو سرتره 

کارد  یعن ی خوردیبفهمه بهش نگاه کردم داشت خون خودشو م نکهیبدون ا  یچشم ریز
زده بودو واقعا وحشتناک شده بود فرمونو   ی به کبود افشیاومد ق یخونش در نم  ی زدیم

از شدت فشار  رهی بگآب فرمونو  خواستیکه انگار م یطور دادیمحکم داشت فشار م
 باال زده بود   یبدستش حسا ی رو ی رگا زدوی م ی دستاش به زرد

  یجور هیکه زده بودمو   ی گند  نیبهتر بود ا نیبه خاطرهم ستی اصال اوضاع خوب ن دمید
گونشو   دموی جهش پر هیبا  یحرکت آن  هی  ی تو نی به خاطرهم کردمیخودم جمعوجورش م

 گفتم: ی شاد ی صدا ه یبوس کردم بعد با  
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 ه؟ یخودم آرتان خره ک   پیآقا خوشت ی _فدا

خوب    ست ین یچیه هیاما خب هنوز معلوم بود عصبان دیخواب  تشی از عصبان کم ی  نیآرت
 م ی :(به قول خودش ما فقط دوستشهیم

 

 :سندهی نو نستاگرامیا ی دی آ

Kiana__bahmanzad 

 .... 

 .... 

 .... 

 آرام   ابمخویم نجای_من ا

 من زودتر گرفتمش   یکنی_توغلط مآرام

   خوابمیم نجایرو زودتر گرفتم من اول گفتم که ا یچ ی_چ

 خوابم ی م نجای_منم ا خاطره

 خاطره  خوابمی _منم کنارتو مذیپان

 ارنیدر م  یهم خواهر شوهر و زن داداش باز ی رو ول کن دارن برا نایا  ای_باشه گلم بخاطره

 گفت:   یروبه ما با لحن دستور بعد

   می بخواب میی خوایم یارومتر منو پان  کمی_شماهام لطفا خاطره

 ...ـیم نجایخب منم ا یلیخ یحرف نزن خاط نقدری_ا

 منه گفته باشم  ی کن اونجا جا رونی _فکر اونجا رو از سرت بارام
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اخمامو بردم تو   وارد اتاق شد  ن یدر اتاق باز شد و آرت کهوی دوباره مقاومت کنم که  خواستم
 ی تو نایاالن ا  دیشه؟شا ی خر بدونه در زدن وارد اتاق چهارتا دختر م نهیچرا ع نیهم...ا
  ختمیریتو سرم م یمنو بگو؟چه خاک ا ی!کنه؟یکار م  یچ الغوزی نی نباشن! ا یمناسب  تیوضع

 !! کردم؟یم  رون ی از ذهنش ب حنرواون ص یچه طور

 ...!!!!!برهیم  ضیواهلل...ف یچیه

  ذیو خاطره و پان  میهم گارد گرفت ی منو آرام برا د ی د یبه هممون کرد ووقت  ینگاه نیآرت
به   شهیسرو صداها از گوره منو خواهرش بلند م نی که همه ا دی اروم و مظلومن فهم یلیخ

کنه به صورت جمع صحبت کرد   تی حفظ موقع نکهیا  ی شد و برا قیما دق ی رو ن یخاطر هم
 هم نقش داشتن  ذیثال خاطره و پانکه انگار م یطور

کارمونو بهمون   یزشت خواستینگاه سرزنش کننده که مثال م هیتوهم با   ییبا اخما نیآرت
 دختر بچه ها سرزنش بکنه گفت:  نهیبفهمونه و مارو ع

   نی _چتونه خونرو رو سرتون گذاشتنیآرت

 گفت:  ی بلند ی با صدا  بردیخودشونو م ی که داشت چمدونها یدر حال وانیک 

 ! دی دیشما که گوش نم   میدخترا بذار  ی صداست برا قهیکه عا ی_من گفتم اون اتاقوانیک 

 بشنوه گفت:  وانیکه ک  یبلند طور ی با حرص با صدا خاطره

 وان یآق ک   میخروپوفتون راحت باش ی تا شبها از صدا می شما گذاشت ی _اون اتاقو برا خاطره

 ذیپان کهویحال کردم   ییجوابه نامزدشو داد خدا یچه طور  دی نی...خوشم اومد ببیخاط ولیا
 بهم زدن   یچشمک  هیو خاطره که کناره هم بودن باهم زدن قد هم و 

 خوام ی_من منم م

 جلو  ای_بخاطره
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پرش   هیکنان به سمت خاطره رفتمو با   زیجست و خ نی آرت ی چشما  ی بچه ها جلو نهیع
قد    میکردو جلو اومدو زد ی م خنده اانداختم که اون  ینگاه میزدم قدش و بعد هم به آرام ن

 هم 

 شد که گفت:   دای سروکله آرتان از کجا پ کهوی دونم ینم

فکر   شناسهیحرفارو نزن زشته اون که مارو نم ن یخانوم ا  ذیپان ی خاطره جلو نی_ببآرتان
   م یکنیما واقعا خروپوف م کنهیم

  ن یخدا ا یگاز گرفت ه  شوینیینگفت فقط گوشه لب پا  یزیانداخت و چ نییسرشو پا  ذیپان
سرخو    یطور نیکه ا ارهیعنترو م نی مثالهاش اسمه ا ی آرتان ما هم چرا داره همش تو

 ماس  ی نگاش کن سگ شدناش فقط برا اسیبا حجب و ح یلیخ یحاال انگار شهیم دیسف

  یلیبودم قدم خ  و چون کفشامو دراورده  سادمیوا  نیآرت ی جلو رفتمو روبه رو تی بامظلوم
  یول دادیداشت حرصم م  نیو تخسانه آرت طونیموضوع و نگاه ش نیکوتاه تر شده بود و ا 

صادر بکنه و بدونه که همه  ی خواهرش را  هیبرعل ن ی کامال خودمو مظلوم نشون دادم تا آرت
   شینه زنه خوشگلو مامان هخودش  تهی عفر رهیتقص یچ

نگاش کردم که  یبهم انداخت که چنان چپ چپ  یبه پاهام کرد و بعد نگاه  ینگاه نیآرت
جان کفش   ی که ا فهموندینگاه بهم م نیجلوشو گرفت ناکس داشت با ا   یخندش گرفت ول

دختره به   ن ی بگه ا کنهیخودش نگاه نم لیاون وقت به قده گور یچه قدر کوتاه  ستیپات ن
 برقو از پشت بستم  ر یدست ت ی ادیاندازه خودش قد داره منم که ز 

ارام  نی ا  یبخوابم ول خواستم یکه م یگرفتمو تکون تکون دادم بعد به اون سمت بازوشو
تا   دادنی م حیباباشون توض ی دختر بچه ها که داشتن برا نیا نهیاشاره کردم ع ذاشتینم

 !  رهی ازشون دفاع بکنه و حقشونو از ظالم پس بگ

و   ذارهی خواهرت نم نیا یمعلومه بخوابم ول ونر یاونجا که روبه تراسه ب خوامیم ینی_آرت
 اره یدر م یداره برام خواهر شوهرباز
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  یپاهامون بودو اون قسمت ر ی ز ایقشنگ در  م یخونه بلند بود و ما هم طبقه دوم بود چون
بود منو دخترا    یخواب عال ی داشت و برا دوید  نیهم که منو آرام سرش دعوامون بود بهتر

اتاق به همراه اتاق پسرها چون بزرگ   نیا م یاتاق باش هی  ی هممون تو  می گرفته بود میتصم
 بود دوتا تخت دونفره توش داشت  ال یو  نیا  ی اتاق ها ن یتر

 نگاشو از من گرفتو به آرام نگاه کرد  نیآرت

من   یاما وقت یاریدر نم یخواهر شوهر باز یکنیمن که باهاش خوب رفتار م  ی _جلونیآرت
 ...ستمین

که   کردیداشت با نگاهش ادامه جملشو کامل م یطور  هیحرفشو ادامه نداد به جاش   هیبق
با ذوق دست به کمر به   گرفتیپشتمو م یلیخ دای چرا جد دونم یخودم تا تهشو خوندم نم
 براش که چشماش گرد شده بود درآوردم یسمت آرام برگشتمو زبون

آقامون پشتمونه رفتم با    ی دید  ی بود رآورده یجانه من خوشمزه بود؟مظلوم گ ؟نهی _خورد
از اتاق   رونی ب فرستمتی م ی هم بخواب نجایا  ذارمینم یحرف بزن ی ادیشوهرم اومدم ز

 ؟ ی دی فهم یبخواب

 به سمتش برگردم خواستیکه انگار م یدو ضربه آروم به کتفم زد طور نیآرت  کهوی

 خانوم دی_ببخشنیآرت

 برگشتمو با لبخند گفتم: سمتش  به

 _جانم؟ 

با خواهرم خوب تا   یاریدر نم یمن هستم زن داداش باز ی_با شما هم هستم وقتنیآرت
 یکنیم

خنده بچه ها باعث   زیر  زیر ی و با حرص بهش نگاه کردم که صدا دیلبخند رو لبم ماس کهوی
نگاه خطرناک به همشون بندازم که حساب کار  هیدستم فرو کنمو  ی شد ناخونامو تو

 اد یدستشون ب
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 من زوم شدو گفت:  ی کردو بعد رو یبه هردومون نگاه نیآرت

شماها رو   تونه ینم ی مرد چیکه ه دی هست ییمکارها هی_مگه خدا شما زنهارو بشناسه...نیآرت
  شهیکه آدم باورش م دیکن ی م یباز رو یز یچ هینقش  یبشناسه طور

 زنت؟  ا ی ی االن تو از خواهرت دفاع کرد دمی نفهم _آقا منخاطره

 گفتم:  یزدمو به سمت خاطره برگشتم با لحن طعنه دار ی پوزخند

از خواهرش   می ری گیم جهیگلم؟منظورش از مکار من بودم پس نت ی دی_جمله آخرشو نشن
 کرد ی حرف زدن بهم نگاه م نیح یکه چه طور ی دیدفاع کرده د 

 نگاه کردمو ادامه دادم  نیآرت به

  یاتفاق افتاد گذاشت نیماش ی که تو  یزیاون چ ی _منظور حرفتو گرفتم حتما رفتار االنمو پا 
 درسته؟  

 سمت ارام برگشتم   به

تو و   فی من حر  خوابمیبخواب منم اونجا م نجای داداشت خوب پشتته آرام تو ا  ی _تو برد
کنه خودمم که ازپسشون   تیحماکه از من دربرابرشون  ستین یچون کس  شمینم اتیحام
 ی من باختم تو برد ال یخیپس ب امیبرنم

 تو هم بهم نگاه کردو گفت: ی با اخمها نیآرت

 من... انای_ک نیآرت

به   دمی کش یخجالت م یل یبچه ها خ  ی جلو دی قطره اشک لجباز از گوشه چشمم چک هی
 لرزون گفتم: ی سکوت باال آوردمو با صدا  ی دستمو به معنا ذی پان ی خصوص جلو

پشت   نکهیمنظورتم گرفتم انتظار ا  دمویومن هم شن ی تازه حرف خودتو زد نی آرت سی_ه
  دی با شهی هم نهیوجه ندارم شانس منم هم چیبه ه  ویو پشت خواهرتو ول کن  یمن باش

 وجود نداره که پشتم باشه  ی چون مرد  ستمیمشکالتم وا  ی جلو ییتنها
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  ییهستم که به تنها ی اونقدر من قو یعنیبلکه  ستی ن میکس یمن نشانه ب تادنس ی"تنها ا
 ..."امیاز عهده مشکالتم برب 

 

تخت بودو فشار   ی که رو یبالش اضاف  دمویتختم پشت به همشون دراز کش ی رو آروم
به من   یاشکام روون شدن خوش لیو کم کم س  گهید یکی...گهیقطره اشک د هیدادم 

 خود ذوق زده شده بودم   یبود ب  ومدهیشوهرمم بهم ن تی حما  یحت ومدهین

 تو گوشم اکو شد:  صداش

که به زور اسمش وارد   یبه تو نداشته باشم اما نسبت به دختر ی عالقه ا دی شا نیبب انای"ک 
بذارکه نسبت بهت دارم   رتمیغ  ی کارمم به پا ن ی؟ای دیفهم  ستمین رتیغ  یشناسنامم شده ب

 بهت حس دارم" نکهینه ا

خسته شده   رتونی مد ی ها یبذار که از چاپلوس  نیا ی عالقه نذار پا ی امروزمو پا  تی "حما
 بودمو امروز حقشو کف دستش گذاشتم پشت حقو گرفتم" 

بشه  ن ی ری پوزخندم ش نیا  دیشا  ادی جلو ب نیاگه آرت یلبام نشست ول ی رو یتلخ پوزخند
 ... یول

  یحت ایکنه  ینموند ازم عذرخواه یشدن حت ریسراز شتریبسته شدن در اشکام ب  ی صدا با
 مزخرف   ؟چهیعذرخواه نویتا از دستش ناراحت نباشم هــــــه آرت ارهیاز دلم در ب

هرچند اونا درباره   دمیخجالت کش یلیکه خواهرش بود خ یآرام یحت ذ یخاطره و پان ی جلو
  هیجلوشون ضا ی قابل تحمل بود حساب  رین اما خب برام غخبر داشت  ن یمنو آرت نیرابطه ب

 کرد یاونا مراعات م ی جلو کمی  تونستیشدم حداقل م

دوسش داره احساس   یو چه طور کنهیکار م ی خاطره چ ی برا وانیکه ک  دمی دی م یوقت
  دهی م تی به آرام چه قدر اهم  اریکه رام دمی دیم یوقت   دادیخاطره بهم دست م ی کمبود جلو
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مراقب   انهی مخف یامروز داداشم چه طور دمی دیم یکردم و وقت  یاحساس حقارت م یپنهون
 شدم یکه داشتم متنفر م  یزندگ  ازنکنه  یبیبود تا احساس غر ذیپان

که قدرتشو   ییهم فشار دادم تا جا ی چنگ زدمو چشمامو محکم تر رو شتریب بالشتمو
 نشنوه   یو کس  دادم تا صدام باال نره یهم فشار م ی داشتم لبامو محکم رو

 گفت: د یلرز  یکه از شدت بغض داشت م یلرزون ی آروم کنارم نشستو باصدا آرام

 نکن توروخدا  هیگر یبشه آج ینطوریا خواستم ی_به خدا نمآرام

اونم   ی اشکا دیاز اشکمو د  سی خ ی چشما یزدمو به سمتش برگشتم که وقت ینیغمگ لبخند
  رویآرام االن حکم اون طوفان ی شد چشما یبارون اشیبه رنگ در ی شدو چشما ری سراز

دوست   یلینازش به تالطم افتاده بود من آرامو خ ی عمق اون چشما  ی ا یدر ی داشت که تو
  یطور نیا یو معمول ی عاد  زیچ  هیبه خاطر  ی رطو نی که ا خواستمیداشتم و اصال نم

 ناراحت باشه و خودشو سرزنش بکنه 

منو   نی آرت یدونیآرامه من خودت م  ینداشت یر ی من اصال تو تقص زهیتو نبود عز  ری_تقص
کرد   شهینم شی کار هیطور نیمن هم یبه من نداره زندگ  ی عالقه ا چی اون ه خوادینم
 که به زور زن برادرت شده خراب نکن   یمسافرتتو به خاطر دختر ی آبج الیخیب

 گفت:  هیکردو باگر  بغلم

 یحرفو بزن نیخوام ا ینم  گهی بفهم د نو یا یزمی تو خواهر عز  وونهید  هیچه حرف ن ی_اآرام

 شهیباالخره تموم م  شهیتموم م  ختمیبغلش ر ی به خودم فشردمشو اشکامو تو  محکم
 مونه  ینم یباق یطوفان شهیمن تا ابد هم  یزندگ 

تخت دونفره   ی هم رو ذیتخت بغل هم خوابمون برده بودو خاطره و پان هی  ی آرام رو منو
  انیو خروشش نما ای شده بود اما باز هم برق در  کی هوا تار دن یکه کنارمون بود خواب ی ا

نشن آروم بلند بشمو درو باز   داری بچه ها ب  نکهیبود دره اتاق زده شد که باعث شد به خاطر ا
در  گهیبار د هیکه دستش باال رفته بود تا   دمیپشت در د ارویکردم رام ازدرو ب  یبکنم وقت
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  دونستیچشماش شرمنده شد انگار نم  دی منو د ی المپ اتاق و چشما   ی اموشخ یبزنه وقت
 م یبود دهیخواب

 د؟ ی بود دهی _خواباریرام

 شده؟  یزی_آره چ

لب  م یشام بر  ی کردم خواستم بهتون خبر بدم قراره برا دارتونیب خوامی_معذرت ماریرام
 م ی فتیتا راه ب ن یساحل آماده ش

 کنم ی م داریباشه االن دخترهارو ب می شدی م داری ب گهید د یبا هی چه حرف نی _نه بابا ا

 " رفت و منم درو بستم م یمنتظرتون نیی"پا  نکهیتکون دادو با جمله ا د یی به نشونه تا یسر

 گفتم:   عیخوردنو آماده غر زدنو فحش دادن شدن که سر یاتاقو روشن کردم که تکون المپ

 ساحل   میقراره بر  دی ش داری _دخترا ب

 تخت نشستنو گفتن:ساحــــــــــــــل؟؟!!  ی رو خی هرسه شون س کهوی

  نیا نهیع یبا خوشحال نیسوالشون به خاطر هم  ی بود رو ی دیی کردم که مهر تا ی ا خنده
هر سه تاشون همزمان باهم بلند شدنو به تالطم   دنویکش ی بلند ی بچه ها باهم هورا

 نهیافتاد چمدونم داخل ماش ادمیافتادن منم خواستم لباس عوض کنم که  

 گفتم:  دمو ی کش یپوف

 ارم یب نی چمدونمو از تو ماش  رموی من م دی_تا شما خودتونو آماده کن

 _باشه برو ذیپان

سالن نشسته بودنو داشتن    ی رفتم پسرا همشون تو نییمرتب کردمو از پله ها پا   شالمو
گذشتم   نیبهشون به خصوص آرت یپسرها بدون توجه ی منم از جلو زدنیباهم حرف م
  دیاصال بره به درک همون بهتر که نپرس رمیکه دارم کجا م دی م نپرساز یهــــــه حت
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 اط یوارد ح کردمیکه داشتم با خودم غرغر م ورط ن یهم دادمیجوابشو م یلیمن خ ستین
  ن یدادم به خاطر هم صیتشخ نهایماش نیاز ب نوی آرت  نیرفتم ماش نگی شدمو به سمت پارک 

که قفل نباشه چون عمرا من برم باهاش حرف بزنمو بگم   کردمیبه سمتش رفتم خدا خدا م
لبام  ی رو ی لبخندکه با باز شدنش  دمیکش نویدره ماش رهی باز بکنه دستگ نشویکه ماش

 باز بود  نشینشست خوبه خدارو شکر در ماش

گذاشتم    نیزم ی آوردمو رو رون ی ب یباز شدن صندوق عقبو زدمو چمدونمو با بدبخت دکمه
بود افتاد   ستاده یکه روبه روم ا  نیکه چشمم به آرت  دمی کش یو هوف دمی به کمرم کش یدست

 جلو اومدو دستشو رو دهنم گذاشت  عیکه سر دمیکش یغیاز ترس ج

 منم نترس  انایک  سی _هنیآرت

 گفتم:  تی مو با عصباناز رو دهنم کنار زد دستشو

 دم یترس یمونیجن بو داده م  نی_ع

 به حرفم به چمدون اشاره کردو گفت:  یتوجه بدون 

 ؟ ی اومد رونیب  نی _به خاطر انیآرت

 دنبالم اومده بود  نی شده بود به خاطر هم کی آقا تحر ی بگو...کنجکاو پس

 _آره 

 ارمش؟ یتا برات ب ی_چرا به من نگفتنیآرت

 ابرومو باال دادمو دست به کمر بهش نگاه کردم  هی

 کنه؟ ی هم م یتو مگه فرق  ی _چالق نبودم خودم دست داشتم تازه گفتنو نگفتن من برا

 زدو گفت:  ی پوزخند

 کنهینم ی_نه فرقنیآرت
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بار   ی جمله...قلبم برا هی...چه راحت...با د؟ی دیشکستن قلبم...هـــــه...شما هم شن ی صدا
 هزارم شکست 

جلومو گرفت خواستم از اون طرفش برم که دوباره سده راهم شد   کهویبرم که  مخواست یم
دنبال خودم بکشونمشو فشار دادمو با لحن  خواستمیدسته چمدونو که گرفته بودمو م

 بهش نگاه کنم گفتم:   نکهیبدون ا یو دلخور  نیخشمگ

 _برو کنار 

  ی که تو برداشت کرد یبود؟من منظورم اون یچ ی اونها زد ی که جلو ی_اون مزخرفاتنیآرت
 نبود 

 گفتم:  یزدمو با لحن طعنه دار ی زهرخند

 _آره کامال معلوم بود 

 شد یتر م ینگاه کردم دست خودم نبود هر لحظه صدام باالتر و نگام وحش بهش

_نگـــــــاهت...لحنـــــــــــــت...همه و همه منظورت من بودم با خر که حرف  
 یزنینم

 انا یمن باال نبر ک  ی صداتو برا_ نیآرت

 که زده بود داد زدم: ی توجه به حرف بدون 

  ی دیفحش م  یزنیبزن چرا نم ؟خبیزنی ؟هـــــــان؟می کنــــــیکار م ی_اگه باال ببرم چ
  هیکه خوب  ییبگو از همونا  ؟خبی بگو مگه بار اولته هاااااان مگه تا حاال فحش نداد

  یچرا کار االیبزن د  شهیو کبود م  اهیتمامه بدنم سکه  یبگو اون طور یسوزون یم مو ییجاها
 ؟ ی دیانجام نم

  یتا هم کار رهیگ یخودشو م ی جلو یلیمعلوم بود داره خ دیتو موهاش کش یدست یعصب
 نگه یز یدستم نده و هم چ
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 که من...  ی دی _دنیآرت

کنه؟من به تمام   یزن چه قدر سخته که شوهرش پشتشو خال هی ی برا ی دونی م نیآرت  نی_بب
تو دل خوش کرده بودم بهش عادت کرده بودم اما تو امروز   نیدروغ ی تها ی محبت ها وحما

به   اخودتوی   یفهمیم نویا ی خواهرت سکه پولم کرد  ی جلو ذیدوستم پان ی خاطره جلو ی جلو
 ؟ی زد ینفهم

 ؟ یفهمیهردوتون بود چرا نم نزدم من منظورم ی_آخه احمق من که حرفنیآرت

  هیچرا  دونم ی نم یبرام تلخ بود ول  قتیحق رفتنیباال آوردمو بهش نگاه کردم پذ سرمو
 نه یکه حق با آرت گفتی ته دلم م یزیچ

 گفت: دویتو موهاش کش یکالفه دست نیآرت

 انا؟ یک  ی دیحرفها و خرافات عذاب م نی_چرا خودتو با ا نیآرت

 گفت:  ی خجالت بکشه اما با لحن کالفه ا کمی  دینگاه کردم تا شا بهش

 دسته اونو بده به من  الیخی_بنیآرت

 ارمش یب تونمی خودم م خوادی_نم

 ی تونی _بهت گفتم بدش به من نمنیآرت

 به نشونه تاسف تکون دادو گفت:  یبهش دادم که سر  دستشو

 فت ی_راه بنیآرت

مدونم پشت سرم راه افتاد درو براش باز کردم از اون به سمت در رفتم اونم با چ جلوتر
 خودمم کنار رفتم تا بتونه از در رد بشه  

 گفتم:  یفکر  چی به سمتش برگشتمو بدون ه می دی و به در اتاق رس  میپله ها باال رفت از

 تو اتاق تو بخوابم؟   امیب  نی_آرت
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 د ی کرد که چهارستون بدنم لرز یوحشتناک اخم

 که سه تا مردان؟  یتو اتاق ییای_ب

 م ی خودمون بردار ی برا  گرویبود که اون اتاق د  نی_منظورم ا 

 چرا شما که... گنینم  نای_اون وقت ا نیآرت

فقط منو تو    نجایا می ستیکه ن نایمثل ا می سرمون زن و شوهر ریمنو تو خ نیبابا آرت ی _ا
 مزخرفو نداره  ی حق فکر ها یپس کس  می زنوشوهر

 تو اتاق خودم ارمتیم ی بهانه ا هیبخواب فردا به    نجایاخب امشب   ی لی_پوووف خنیآرت

هم هست دره اتاقو باز کردم   گه یبه جز من اتاق سه تا دختر د نجایباشه ا ادمی  نکهیا بدون 
نه  یی ای...نه حلیشلوارک خاطره که کال تعط  ذیآرام تاپ تنش بودو پان دمی د کهویکه 
 ...پووووف یزیچ

درو  نهیرو بب  یجذاب و منکرات ی صحنه ها نیوارد بشه و همچ نیآرت نکهیقبل از ا  عیسر
 باتعجب گفت:  دیبسته شدنه درو شن ی هم که صدا نی بستم آرت

 ؟ یکن ی کار م ی_چنیآرت

 کنم یم ی ریبردن شما جلوگ  ض ی _دارم از گناه و ف

 گرد شده گفت:  ی با چشما کهوی

 !!! ؟؟ی _چنیآرت

 طرز حرف زدنم  نی خاک به سرم با ا ی خاروندم ا سرمو

 آرام تاپ تنشه بذار عوض کنه بعد  زهیخب چ م ی_ا

 برو کنار دمشی تا حاال صدبار توخونه با تاپ د وونهی_آرام خواهرمه دنیآرت
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 جلوش قد علم کردمو اجازه ندادم   عیخودش درو باز کنه که سر خواست

 تو  ییایب شهیهم شلوارک پاشه نم ذی_خب خب پان

 کردمو ادامه دادم: یاخم دی کش یپوف کالفه

 تو؟  ییایبذارم ب ی_نکنه انتظار دار

 گفت:   دویتو موهاش کش یدست کالفه

 تو؟  شی خودت ببر یتونی _منیآرت

   برمشی_آره تو برو من خودم م

 تا اونجا سردت نشه یبپوش ی_باشه فقط لباس مناسبنیآرت

 _باشه 

بردم تو بهشون نگاه کردم به خاطره    یدره اتاقو باز کردمو چمدونو بابدبخت نی رفتن آرت با
 گفت:   ذیطرز حجاب و پوشش رفتم که پان نیبابت ا  ی چشم غره ا

 ش؟ یبساز ای  یاریچمدون ب  ی؟رفتیی _کجاذیپان

 حرفهاست آخه  نی _ولش کن االن وقت اخاطره

 به سمتم برگشتو ادامه داد:  خاطره

 گهی د می اده کن بر_زودباش خودتو آم خاطره

  شگون ی ن هیانگار خودش آماده شده بود با حرص جلو رفتمو  زدیحرف م یطور هی حاال
 دراومد   غشیازش گرفتم که ج

 ؟ ی _چته روانخاطره

 ؟ ی گردیم ینطوریهم ا  وانیک  ی _جلو
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 سقف اون وقت... هی ر یز  میهروقت رفت می_خفه باو...منو اون نامزد خاطره

 ایح  ی زد که گوشم کر شد دختره ب یغیازش گرفتم که چنان ج یشگون یدوباره ن کهوی
حرفا    نیاز ا شهیمن ادامه بده من که شوهر دارم روم نم ی حرفشو جلو هیبق خواستیم

 ...نیبزنم اون وقت ا 

هم کردم    شیکوچولو آرا هی دمی پوش دیبه همراه شلوار و شال سف یمانتو جلوباز بلند آب هی
  هیسمت دخترا برگشتمو بهشون نگاه کردم همشون آماده بودن ...بله من امادم به گهیو د

   میرفت نیی کم عطر زدمو همراه دخترا پا

 اخم کرد کمیورانداز کرد بعد    یبه سمتم اومد سرتاپامو کم نیآرت

 ی خوریسرمام شهیشب هوا سرد م انا یگرم بپوش ک  زیچ ه ی_خوبه گفتم  نیآرت

 ه یکاف نی هم شهی_سردم نم

 خودته  رهیسردت شد تقص یول می خب بر  یلی_خنیآرت

 زدمو گفتم:  یچشمک

 کت تو هست   الیخ ی_ب

 تکون دادو گفت: یبه نشونه منف یسر

 ی از پشت بست نوی سنگ پا قزو یدست هرچ ستیرو که ن  فتیراه ب فتی_راه ب

 ......../////////./............ 

  ی حالو هوا ی تو می مشغول حرف زدن بود مویهممون نشسته بود شی ساحل دور آت لب
گاه و   ی و نگاه ها  شیخنک...آت ی خنده ها...ساحل...هوا ی ...صداایدر ی خودم بودم صدا

خودم غرق بشمو از بودنم در   ی ها الیفکرو خ ی !همه و همه باعث شده بود تونیآرت  گاهیب
 خوشحال باشمو لذت ببرم   نجایا
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  ینگاهش به خوب ی قشنگ شده بود و تو یلیخ نیآرت  ی چشما ی تو شی آت  ی شعله ها رنگ
  افهیبه ق  یخاص تیآتش جذاب ی نافذش شراره ها ی مشک ی اون چشما ی بود تو انینما

  ی لبم بودو پاک نکنه و خدارو برا ی که رو ی لبخند شدیداده بود که باعث م نیجذاب آرت
 دارمش شکرگذار باشم  نکهیا

  دی د یسمتم برگردوندو بهم نگاه کرد که وقتسرشو به    دیزدم که اونم آروم و با ترد  ی لبخند
لبخند   هیزد که باعث شد اون لبخندشو به  یلبخند کج کوتاه کهو یکنم   یدارم بهش نگاه م

دست خودم نبود  ینگاه بکنم ول نیدادم کمتر به آرت حیو تجسم بکنم ترج ه یبزرگ تشب
از نگاه   موندیاون ثابت م ی دوباره رو نداختمیبود هرجا که نگامو م هچون روبه روم نشست

درست نبود از   موی جمع بود ون ی خب االن م یدوسش داشتم ول بردمویکردن بهش لذت م
به سمت آرام که کناره دستم نشسته   نی بشه به خاطر هم ت یاذ  نیآرت  خواستمینم یطرف

 که فقط خودش بشنوه گفتم:  یبود برگشتمو آروم طور

 م؟ یقدم بزن کمی ایکنار در م یبر  ییا ی_آرام م

 اط یو با احت یچشم  ریز اریداشت به رام کردمینگاه م نیهم مثل من که داشتم به آرت آرام
 دم یکه ازش پرس ینفهمه و واقعا موفق هم بود با سوال یکه کس یطور کردی نگاه م

 گرد شده به سمتم برگشتو گفت:  ی گرفتو با چشما اریچشمشو از رام

 االن؟   وونهی_دآرام

 گفتم:   ی لحن مسخره ا ه یکج کردمو با   لبامو

   گمیم ذیزدنت ادامه بده به پان دیبه د  ایخب شما ن یلی_خ

  نی بود اگر هم آرت کی تنها برم قدم بزنم به خصوص که هوا تار ذارهینم ن یکه آرت دونستم یم
  شونیکی ن یکنم از پس ا  یراض روی کیکال اگه بتونم اون   یعنیآرتان که عمرا بذاره   ذاشتیم

 بلعکس یحت اینتونستم  نو یآرت یکنم ول  یتونستم آرتانو راض ی دیحاال د  امیمبرن

بلندشو   ام یمگه من مردم خودم همراهت م یبگ  ذیبه پان خوادی_باشه حاال قهر نکن نمآرام
 م یتا بر 
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با   نیخوشحال شدم به خاطر هم یلیخ ادیباهام ب خواستیم لشیآرام برخالف م نکهیا از
که توجه همه به  می کردم همراه آرام همزمان بلند شد  دیی حرفشو تا تی رضا ی لبخند از رو

 همزمان گفتن:کجا؟  اری رام نویسمتمون جلب شد و آرت

 برگشتم  ن یسمت آرت به

 روبه روتونه   دیشما اگه دقت کن یچند قدم نی هم ای_لب در

چشمه خودمون   ی جلو نی دور نش ادیبهتره که ز کهی االن شبه و هوا تار انای_آرام ک نیآرت
    دیباش

 _باشه 

 باهاشون بره؟  مونیک ی  ستی _بهتر نآرتان

 گفت:  دی نگامو د ی بهش نگاه کردم که وقت ی تینارضا با

گفت بهتره که جلو چشم   ن یهمون طور که آرت کهی هوا تار یول دی خب بر  ی لی_خآرتان
 د ی خودمون باش

 : دیبا حرص غر  آرام

 گه ی_چشم امر د آرام

  شونی راض م یخوبه خداروشکر تونست میرفت ایآرام رو گرفتم و با هم به سمت در  دست
 م یبکن

دلنواز آب لذت  ی و صدا  نمونیاز سکوت ب می داشتیکه کنار هم آروم قدم برم نطوریهم
 چون باالخره توسط آرام شکسته شد  اوردین ی دووم ادیسکوت ز ن یاما خب ا  می بردیم

 بگم؟  یزی چ هی انای_ک آرام

 م _بگو گل 
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 ه؟ یپسر خوب اریبه نظرت رام گمی_مآرام

  شناسمشیاما من فقط دوساله که م د یباهم بود  یشما از بچگ شناسمشینم ادی _من ز
  دمی و خودم هم د دم یشن فشویتعر  نیاون قدر که باهاش رفت وآمد داشتم و از آرت یول

 ه یپسر خوب

 لباش بود گفت:  ی رو یکیکه لبخند کوچ یزدو در حال ی لبخند خجوالنه ا  آرام

از حرکاتش...از رفتارش...از  نی اونم منو دوست داره...امروز داخل ماش  کنمی _احساس مآرام
 وجودم حسش کنم  ی نِ  یبا نِ  یبه خوب تونستمیدر واقع م دمی فهمیطرز نگاهش م

 زدم ی لبخند

 د یبش  ریهم پ ی به پا  شاءاهللی_ا

 و با خنده گفت: دیبه بازوم کوب یآروم  مشت

و بله   یخاستگار  ادیمنت بکشه من ناز کنم ب دیبا  ستیمعلوم ن یچی هنوز ه وونهی_دآرام
 برونو...

 توله آوردنو... وی_ازدواجو شب عروس 

   شعـــــــــــــــــــوریزد:ب یغیآرام ج  کهوی

 مفرار کرد  دمویدو  عیحرف افتاد دنبالم که منم به خاطر نجات جونم سر نی گفتن ا با

 گم؟ ی_مگه دروغ م

   یگی دروغ م ای یگی تا بهت نشون بدم راست م سای _واآرام

  نیدر ا ی شتریب ی حرفا دموی خند یم  ی بلند ی با صدا ارمیلجشو در ب شتر یب نکهیخاطر ا به
  رمویفرار کردنم مس  ونیخورد م یخونه خودشو م شدویتر م یعصب شتر یکه ب زدمیباره م
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پهنش  ی شونه ها  ی شدم دستمو رو می و پشتش قا  نیسمت آرت دمیدو  کهویدادمو  ریتغ
 گذاشتمو گفتم:

و   زشیت  ی االن منو با اون دندون ها ریخواهرت و بگ ی جلو ی_جون هرکس دوست دار
   کنهیم کهی ت کهی دراز و الک زدش ت ی اون ناخن ها

 نگاه کرد   کردیکردو به آرام که با خشم داشت بهم نگاه م یاخم نیآرت

 رون یب اوردمتیتا خودم ن  رونی ب ای_بآرام

 ن یبش ای_آرام ولش کن بنیآرت

 نور یا  ایتو تو مسائل زنونه ما دخالت نکن ب ن ی_آرتآرام

 _خجالت بکش آرام 

بهم رفتو   ی اشاره کردم که چشم غره ا اریبه رام یواشکی  یمنظور خاص ه یگاز گرفتمو با  لبمو
 چه قدر خوب رامش کردم؟!    دید یرفت سره جاش نشست د 

 از پشت من   نوریا  ای_بفرما آتش بس داده شد بنیآرت

   ستیمنو نکشه ولکن ماجرا ن ؟تایشناسی _آتش بس؟تو خواهرتو نم

 خودم مواظبتم   کنهینم یکار دم ی _من قول منیآرت

  تونستم ی م یچشمام هم به خوب ی حالت تو نیا  یکه حت یطور دی ته دلم لرز یزیچ  کهوی
شدم درواقع با   رهیکرد به چشماش خ یحرفش بهم نگاه نی شد با ا انیکه نما  حدس بزنم

لبخند از اون   هیچون   دیکه فکر کنم فهم کردمی م  انیچشمام داشتم احساساتمو براش ب
 بزنمو بگم:  ی شد منم لبخند باعثنادرشو تکرار کرد که  ی لبخند ها

 کامل رو دارم  تیپس امن یتو مراقبم باش   ی_وقت
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  المیزدو بهم نگاه کرد خ ی لبخند محو نی ارام نشستم که آرت یعنی  میکنار دشمن خون رفتمو
 هست که ازم مراقبت بکنه و پشتم باشه  یکی  دونستمیراحت راحت بود چون م

 یالحق که شوهر خودم ولیا

 _فکرنکن آتش بس زدمــــــا آرام

 ادم بسوزه گفتم:  ی جاها هی  شدیکه باعث م یطور الیخ  یلحن ب هیبا   منم

 کنه یشوورم چه طور از وسط نصفت م نی بکن بعد بب خوادیدلت م ی_هرکار

  یطور نیجا خورده بود چون داشت هم ی باتعجب بهم نگاه کرد فکر کنم حساب نیآرت  کهوی
خندمو    ی جلو کردمیم یسع  یخنده دار شده بود منم ه یلیخ افشیکرد ق یبهم نگاه م

 خوبه خدارو شکر موفق هم شدم   رمیبگ

عکس    عیسر  نی اطراف که نگاه کردم متوجه نبود دو نفر از بچه ها شدم به خاطر هم به
 : دمیالعمل از خودم نشون دادمو پرس

 کجان؟   وان ی_خاطره و ک 

   ارن؟ی ب تاروی_رفتن گآرتان

افتاده باشه   ادشونی  یزیچ هیکه   یینایا  نهیبه سمتم برگشتو ع ذیپان کهو ی گفتم که  یآهان
 گفت:   عیسر

 اون شعر رو هنوز حفظته؟   انایک  ی_راستذیپان

 _کدوم شعر؟ 

 اومد؟  ادتی_اتل متل توتوله...ذیپان

 گفتمو گفتم:  یآهان ن یاومد به خاطر هم ادمی کهویبه مغزم فشار اوردم که  کمی

 _آها آره چه طور؟ 
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   مشی بخون ای_بذیپان

 _وا 

 انایک  کنمی_وا نداره خواهش مذیپان

  نیاجازه ندارم که بخونم هرچند ا نکهیا یعنی نی نگاه کردم اخماش توهم بود ا نیآرت به
چشما نشون   نیاخمو ا  نیبکنم در ضمن ا سکیر  تونستمینم یاخماش توهمه ول شهیهم

 دادیم  نویآرت  یتیاز نارضا

 اشاره کردمو آروم گفتم:  ن یبه آرت ذیپان روبه

   شهیمن بخونم ول کن توروخدا شر م ادی حتما خوشش نم نیبب_اخماشو 

 گفت:  یبا ناراحت ذیپان

 خب...باشه یلی_خذیپان

 یکم  نیحرف گوش کن شده بود تعجب کردم به خاطر هم نهمهیا  ذیپان  نکهیاز ا اولش
  یینقشه ها ه ی ستیقدر ساده ن نیهم هیقض کردمیبهش مشکوک شدم چون احساس م

 داره

  تارویبرگشتن و هردوشون کناره هم نشستنو خاطره گ وانیخاطره و ک  قهیاز چند دق بعد
 وسط گذاشت  

   خونه؟یبرامون م ی _خب حاال ک خاطره

قشنگ و تابلو روشو از   یلیهم خ نیبرگشتنو بهش نگاه کردن که ارت ن یبه سمت آرت همه
 بامزه بود  ی لی ش خحرکت نیچپ زد خندم گرفته بود آخه ا یهمه گرفتو خودشو به کوچه عل

 گفت:  ذیپان کهوی

 م یخونیم انای _بچه ها منو ک ذیپان
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  نیزد انگار برق سه فاز بهم وصل کردن با تعجب نگامو از آرت ذیکه پان یحرف دنیشن با
 ادیاز موضع خودش کوتاه نم یبه راحت نیگفتم ا  نی دی برگشتم د ذی گرفتمو به سمت پان

برگشتم که اونم    نیآخرشم کار خودشو کرد با همون حالت به سمت آرت  تی قزم ن یباالخره ا
  فهموندیبهم م رو یز یچ هینگاه داشت   نیآوردو بهم نگاه کرد ا  باالحرف سرشو  ن یا دنیبا شن

 ... یول

 د ی_بخونخاطره

   د؟ی بزن دی _خودتون بلد وانیک 

 بزنه  تار ی بلده گ انایک  یول ستم ی _من بلد نذیپان

 _ا نه بابا! وانیک 

 برگشتو گفت:  نی به سمت آرت وانیک 

 بزنه   تاری بلده گ انایک  ی _نگفته بودوانیک 

 برادر من  دهیچندبار براش زدم خودشم امروز فهم ستیبابا ن نه

 یچشماش عصب نکهیبا ا دمی ترس یاز نگاهش م کردیهمچنان داشت بهم نگاه م نیآرت
رابطه   نیخواست که ا یاز عکس العملش هراس داشتمو دلم نم دمیترس یم ینبود ول

دوباره خراب بشه اصال دلم  زنهیجوونه م نیمنو آرت  نهیکه داره ب ی نسبتا آروم و قشنگ
 دوباره برگردم به منزل اول   خوادینم

 که همه بتونن بشنون گفتم:  ییبا صدا  ینگرفتم ول نیاز آرت چشم

 خونم ی_من نم

  نیوخاطره همزمان با هم اول وان یهم جا خورده بود ک  ن یباتعجب بهم نگاه کردن آرت همه
 عکس العمل از خودشون نشون دادن:چرا؟!  عی بودن که سر  یینفرا

 دستور از اون باال باالها بهش صادر نشده  خونهیچرا نم دونم ی _من مآرتان
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م با تعجب به همشون  ه نیبرگشتن که آرت  نیحرفو گرفتنو به سمت آرت نیمنظوره ا  همه
 نگاه کردو گفت: 

 د؟ یکنیبه من نگاه م نیدار ه؟چرای_ها چنیآرت

 نخواد زنش تو جمع بخونه د ی_بچه ها خب شوهرشه شا وانیک 

  عیهم سر  وانیبزنتش که ک  وانویچوب برداشتو خواست با اون چوپ ک   کهیت هی  نیآرت  کهوی
 گارد گرفتو گفت: 

 خب بابا غالفش کن  یلیخ دیببخش دی _ببخشوانیک 

 ادامه داد یطونیباش بعد

 _حتما دوست داره فقط تو خلوت خودشون زنش براش بخونه تا اون وقت.... وانیک 

بلند شد ازش فاصله گرفت و    عیجملرو ادامه نداد سر هیبق وانیک  نیبا بلند شدن آرت گهید
چند   نیوآرت دمش یشد من چند درجه سرخ م یبلند نم ن یاگه آرت دونهی خنده خدا م ریزد ز

 ست ی ن دی پسره بع نیاز ا ی حرف چیواهلل ه شدی م کی نزد ی درجه به بنفش و رنگ کبود

 ن یبش ایب ی_اگه جرات دار نیآرت

   ترسمی بابا پسر اون چوبو کنار بذار من از اون چوب م ی _اوانیک 

   دی و لحن بامزش خند وانیهم آروم و کوتاه به حرف ک  نیخود آرت  ی حت دنی خند همه

 شعر باحال و خنده داره  هی  ستی که خوندن ن ن ی_آخه اذیپان

 تو بخون  ذیبزن...پان  تاری تو گ انای_ک نیآرت

برادرها  نیاخماش توهم رفت خندم گرفته بود ا  نیحرف آرت نیا دن ی آرتان با شن  کهوی
 اصال بخونم من  خوادیکامال مطمئن شدم که نم ن یحرف آرت نی داشتن با ا ییعجب ماجرا 

 م ی هست  یخلوته مام که خودمون نجایبخونن ا  دیپس بذار   ستین نجای ا ی کس دینی_بباریرام
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  یتینارضا  هی  نیآرت  ی تو چشما ذیبه من و آرتان به پان ن یبهمون نگاه کردن آرت نیآرت  آرتانو
وجود   نی باز هم با ا  یهم بخونم ول نایا ی خواست که جلو یدلش نم  یبود معلوم بود حت

 نه ای  ذارهیباالخره م دونستمیم دی شد با  یروشن م  فمیتکل د یبا

 که فقط خودش بشنوه گفتم:  یطور نیروبه آرت یلحن آروم با

 ؟ یذاری_م

 بهم کردو گفت:  ینگاه قشنگ نیآرت

 باال نبر باشه؟  ادیصداتو ز  ی_بخون ولنیآرت

 که گفت ضعف رفت  ی اون باشه ا ی زدم دلم برا  ی لبخند

 _چشم 

بهش   نیکناره خاطره نشست که آرت شی قبل هیاومد و سره جا گهیچوب د کهیت هیبا   وانیک 
 یخنث نی آرت یبه سمتش برگشت معلوم بود خاطره نگرانه ول ینگاه کرد و خاطره با نگران

 ماجرارو فراموش کرده بود  یکرد انگار ینگاه م وانیبه ک 

 کنم ی و کبودت م اهیچوب س نی_اگه چوبت بهم بخوره با ا وانیک 

  وانینداد ک  یتیبه نشونه تاسف براش تکون دادو اهم یسر  د یآروم و مردونه خند نیآرت
 گرفتو به سمت ماها برگشت  نیهم روشو با خنده از آرت

 بابا   گهید دی بخون د یذاری_اوه اوه اوه شمام چه قدر برامون کالس موانیک 

  تاروی گ می بهم زد ینگاه کردم چشمک ذیاز وسط برداشتم و به پان تارویگ   وانیحرف ک  نیا با
کردم شروع به زدن کردمو   مشیپام تنظ ی که راحت باشم رو یپام گذاشتمو طور ی رو

 : میشروع به خوندن کرد  ذیهمراه پان
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 متل توتوله اتل

 پسره سوسوله نیا

 خهی س شهیهم موهاش

 خه یم شهیهم نگاش

 شه یهم کنهی م چت

 شه یمخ زدن نم یب

 از خودش نداره  پول

 ذاره یرو قال م باباش

 پوشه  یشو م ی ان د ی د

 گوشه هی  نهیشیم بعد

 به دافش  زنهیم زنگ

 به نافش  ی ه بندهیم

 دارمی دوست م گهیم

 ذارم یسرم م تاج

 کاپی م ی کرد صورتتو

 شاپ  یکاف میبر  ایب

 خندنیشاپ م  یکاف تو

 بندن یم یخال همش
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 یی خدا  گنیم بهم

 یی تو چه قدر بال  بابا

 فم یمن حر  همرو

 فم یک  ی تو گذارمیم

 داف فداتن  هزارتا

 نامن  هی منتظر

 نگارم  ی تو یول

 برنامه ها دارم   برات

 

  مردنی بودن و داشتن از خنده م دهی بود دخترها از خنده پوک  یدنیپسرها د افهی کار ق انیپا
 نی پسرا از شدت حرص آرت ی دخترا از شدت خنده سرخ شده بود و چشما ی چشما

  مونمویبود که داشت دلو ا ی لبخند محو هیلباش فقط  ی رو یول د یخندی چشماش داشت م
 ذاشت یبه تاراج م

 ها؟  ت ی شعر بود باترب نی_واقعا که آخه ا وانیک 

 کردنـــــا   ی خوب ما پسرهارو قهوه ا شیی _خدااریرام

نگاه   اریرام وانویانداخت ک  ن یی از خجالت سرشو پا ذینگاه کرد که پان ذیپان آروم به  آرتان
نگاهش بودار بود با حسرت بهشون نگاه کردم   نیانداختن آخه ا ذیبه آرتان و پان یمشکوک 

مثل خاطره و آرام  قایدق شهی م ایدن نی ا ی دخترها نی از خوشبختر یک ی  ذیمعلومه که پان
ابروش باال   ه یچون   دیکردو د یداد م  یکه تو چشمام داشت ب ین حسرتیآرت  زنمیحدس م

 کارش گرفت هووف  نی زد دلم از ا ی پوزخند دوی پر
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 گفت:   وانیگرفت و روبه ک  ذینگذشت که آرتان چشم از پان  شتریب هیچند ثان هی

 بزن تا بخونم  وانی _ک آرتان

 م ی کن شونیبخون تا صورت یز ی_چوانیک 

 به چشم داداش ی _اآرتان

پاهاش شروع به زدن کردو آرتان هم با   ی کردنش رو می برداشتو بعد از تنظ تارویگ وانیک 
 شروع کرد به خوندن:  زدیم وان یکه ک  یتمیر

 

 متل خربزه  اتل

 دختره چه بزه  نیا

 کنهی سرخ م لباشو

 کشهیتا ته م  چشماشو

 کنهی خمارم چشماشو

 کنهی ماهارو آب م دل

 دختر  هیمتل   اتل

 پسر  هیدخترو   هی

 شده  زون ی آو  دختره

 شده  زی رخت آو پسره

 دختر   نیمتل ا  اتل

 ها که داره  برنامه
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 افشو...  یب

  دنی از زور خنده نتونست ادامه بده و همونجا شعر متوقف شدو پسرا از خنده پوک  آرتان
   سوختی داشت م مونییجاها هیاز حرص  یگ یحاال ما دخترهارو م 

 بدبخت... ی ها ی ا عقده

 :سندهی نو نستاگرامیا ی دی آ

Kiana__bahmanzad 

هم   ذیزد پان ذیبه پان یکه آرتان هم لبخند خواستن کردی با اخم داشت به آرتان نگاه م ذیپان
خجالت    میآج  یانداخت اوخ نیی کردو نگاشو ازش گرفتو سرشو پا ریحالت چشماش تغ 

 دیکش

 ادیم یسوختن  ی بو فیپ فی پ فی پ فی_پوانیک 

 یمسخره باز  یحساب  نکهیبعد از ا د یرو آب بخند ی خنده ا ریدوباره هرهر زدن ز  و
 گفت: نی ام روبه آرتآر  می د یخند  مویدراورد

 ؟ یبخون شهیم  یداداش نی_آرتارام

 _نه گلم حوصله ندارمنیآرت

 _خواهش خواهشآرام

  ی بخونه و صداشو بشنوم اخه تا حاال صدا نی آرت خواستیدلم م یلینگاه کردم خ نیآرت به
  ای خوندیم ن یکه همراه اهنگ تو ماش یبودم البته به جز اون دفعات  دهی خوندنشو نشن

 کرد یزمزمه م

  افهیق  نی که داره اصال به ا ییقشنگه صدا  یلی بودم که صداش خ ده ی آرام و آرتان شن از
صداش چه  نمیکنجکاو شده بودم بب یلیخ نی به خاطر هم خورهینم  شی اخمالو و جد

   هیطور
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به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد چشماش آروم   دی خودش د ی رو رموی نگاه خ یوقت نیآرت
 که گفت: دی د یتو چشمام چ دونمینم ینبود ول انیتوشون نما  یحس  چی بودن اصال ه

 که خودم بخوام یزی اما اون چ  خونمی_باشه منیآرت

 یخون ینم یسفارش  یعنی_ خاطره

 _نوچ نیآرت

 متهیغن هیهم خودش    نی خب ا یلی_خآرام

  هیچرا   دونمینم تارشینگاه به گ هیبه دستش گرفتو به من نگاه کرد و بعد   تاروی گ نیآرت
پوزخند  هیبه خودم زدمو با   یبینه یول خونهی گفت داره به خاطر من م  یبهم م یحس

 شمرد  هوده یفکرمو پوچ و ب

 و نرم شروع کرد به خوندن   آروم

 اومد  یروز غروب تو کوچه ها بارون م  هی_ نیآرت

 اومد  یناودون م هیگر ی صدا  کی چ کیچ

 دونه دونه از هر سو روووون  بارون

 ووووون ی خسته اون شب کنج آش مرغ 

 شه یاون روز فراموشم نم هنوز

 شه یش ی با دست قشنگت رو که

 یو نوشت  یعکس قلب ی دیکش

 شهیامروز و فردا و هم واسه
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  هی  ییجاها هیبه  بردیبود که آدمو م یو روح نواز بود طور بایصداش چه قدر ز  ایخدا
 شعرشو  اتیتجسم بکنم همه جزئ رویهمه چ  یبه خوب میتونست یکه م ییجاها

 

 همون روز زمستون  یروز رفت هی

 بارون  ریموندم نشستم ز  تنها

 ره ی میکه تو ابرا م د یخورش مثل

 ره یتا باز دلم از غم بگ یرفت

 

پر از   ی صدا  نیبم و مردونه ا ی نرم اصال به اون صدا ی صدا نیداشت ا قتیحق واقعا
لحن   نی اومد انگار جادو شده بودو ا ینم نیو پر از تحکم آرت  ی جد ی احساس به صدا

 بود  ی ا گهی مرد د هیمطعلق به 

 

 شه یاون روز فراموشم نم هنوز

 شه یش ی با دست قشنگت رو که

 یو نوشت  یعکس قلب ی دیکش

 شهیامروز و فردا و هم واسه

 

تنها   دمی د یاز مردم نم ریبه غ  زویچ  چیکس و ه  چیدر نگاه و صداش شده بودم ه غرقه
آرامش   یسپرده بودمو در حال جمع آور   نیپر از حس و پر از آرامش آرت ی گوشمو به صدا

آهنگشو که زد  یانیپا  تمیر نی به دست زدن آرت می تموم شد هممون شروع کرد  یبودم وقت
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شو باال آوردو بهم  سر تاریگ  ی ها می س ی پاش بود و دستش رو ی همون طور که رو تارویگ
زد که تمامه وجودمو به شعف وا   ی زدم که در جواب لبخندم اونم لبخند ی نگاه کرد لبخند

 داشت 

 بود یعال یلی _خخاطره

 گه ی_داداش خودمه دارام

 _ممنون نیآرت

 خان از خودت در نرو   نیخب آرت  یلی_خوانیک 

 گفت:   وانیباال دادو روبه ک   ییابرو نیآرت

 شه یم تی حسود  هی_چنیآرت

 بود؟   هیضا نقدری_اوانیک 

اسمم از زبون خاطره به   دنیکردمو با شن ی خنده منم خنده ا ریبدون استسناء زدن ز همه
   گهیم یچ نمیسمتش برگشتم تا بب 

 ؟ ی بخون ی توهم بلد گنیو آرام م ذیپان گم ی م انای_ک خاطره

 لبام نشستو گفتم:  ی خجالتم بود رو ی که از رو ی لبخند

 _آره 

  خونهی اوقات تو مدرسه برامون م یصداش چه قدر قشنگه بعض یدون ی_خاطره نمذیپان

 کردنا نبود فیتعر  نی حرص به سمتش برگشتم االن اصال وقت ا با

  هیگر ری ز می بود هر دومون زده بود یخوند واقعا عال ذیمنو پان ی اون بار برا گهی_راست مآرام
با حس    خوندویم یاون قدر عال می زدیگاز م نویزم موی دی خندیخوند هرهر م شویبعد دوم

 م ی قرار گرفته بود رشیتحت تاث اری اخت یکه مام ب اوردی جمالتشو به زبون م
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  نکهی...از اگهی د دمیکش ه؟خجالتیزدم خو چ ی انداختمو لبخند خجوالنه ا نیی پا سرمو
ذوق   یحساب دنی شن یم نیکردنو پسرا به خصوص آرت  یم ف یجمع تعر ی داشتن ازم تو

 اوردمینم ادیخودم ز ی به رو   یده بودم ولکر

   د یخانوم خوند  ذیکه االن همراه پان ینیتو هم برامون بخون البته نه مثل ا انای_خب ک اریرام

 ی دی حاال کجاهاشو د دمیخند

 _منو بشناس آرام

زدم آخه اون ترانه ماجراها داشت   ی سمت ارام برگشتمو با آوردن اون اسم ترانه لبخند به
 برگشتم   وانینگامو از آرام گرفتمو به سمت ک  وانیک  یلحن متعجب و سوال دنیبا شن یول

 ؟ ی چ ی_چوانیک 

 سواد   ی _اسم ترانهس بآرام

 و منو بشناس  ایب یگ یم انایبه ک  ی_آهان فکر کردم داروانیک 

 تکون داد یبه نشونه منف  یسر  دوی خند وانیزد که ک  وانیک  ی به بازو  یشت آرومم آرام

 _به نظره من ترانه منو تو قشنگتره خاطره

 عقال بگو منو عشقم که منظورت منم   هیبابا منو تو چ ی _اوانیک 

 _عرضم به حضورتون منو تو باز هم اسم ترانهس  آرام

 دما یم ییها یبابا من امشب عجب سوت ی _اوانیک 

 گوشت گفته  ی که خاطره تو  هیبار اون حرف ان ی_اثرات ز 

   ی دی م یهمش سوت  نهیبه خاطره هم گهی راست م انای_ک آرتان
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  یرژگونه آجر نکهیچون با ا دهیخجالت کش یانداخت معلوم بود حساب  نییسرشو پا  خاطره
 سرخ شده بود گونه هاش سرخ   یبه گونه هاش زده بود االن حساب

 به منو آرتان رفتو گفت:  ی هم چشم غره ا وانیک 

  مونشیخونه پش می بر یتا وقت ترسمینه م ای  نیندازیمنو از نون خوردن م نمی_حاال ببوانیک 
  دیکن

 ساکت کرد وانو ی چپ چپ نگاه کردن ک  هیبا   نیآرت

 گم  ینم ی زیچ  گهی_باشه باشه غلط کردم دوانیک 

 به سمته من برگشتو ادامه داد:  بعد

 ول کن ماجرا بشن   نایتا ا  انایبخون ک  شویکی_حاال  وانیک 

  نیبه سمت آرت  کننیکردم فراموشش م یموضوع فکر م نی سره ا دنیخدا دوباره رس ی ا
اصال بهم   یعنیازشون معلوم نبود  یچیبود ه یبرگشتمو بهش نگاه کردم چشماش خنث 

 نه  ای هیببرمو بفهمم که راض شیدرون تی ه نب یکه از چشماش پ کردیکمک نم

 گرفتو به سمت من اومد   نیاز دست آرت تاروی گ آرتان

 _امشب زنو شوهر برامون کنسرت گذاشتن  آرتان

  نیا یمعن  ینگاه نگران بهش نگاه کردم فکر کنم به خوب هیاز دست آرتان گرفتم و با  تارویگ
  کمیبود  یبهم زدو همون لبخند کاف یبخش نانی چون لبخند اطم دونستی م نوینگاه غمگ

 قرص بشه   المیخ

 ؟ یخونی_حاال کدومشو م آرام

 ه؟ ینظر شما چ دونمی_نم

 _منو تو خاطره
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 _منو بشناس آرام

 همزمان برامون بخونه  تونهی_هر دو تاشو که نمآرتان

 دارم  ینظر هی_من وانیک 

 ه کرد برگشت و منتظر بهش نگا وانیبه سمت ک  نیآرت

 ... ی رو بذار برا یک یخودت انتخاب کن بخون اون  شویکی _حاال امشب وانیک 

 گفت:   دوی وسط حرفش پر  نیآرت  کهوی

 رو هم همراه من بخون  یکی _اون نیآرت

کردمو   ی همون طور که داشتم بهش نگاه م شدی بهش نگاه کردم اصال باورم نم باتعجب
 گذاشت و ادامه داد:   شیآت  ی دونه چوب تو هی  کردنیهم بهش نگاه م هیبق

   میخونی_من ترانه با تورو حفظم باهم منیآرت

خوشحال بودم   یلیبخونم خ نی قرار بود با آرت نکهیشده بودم از ا یطور  هیچرا   دونم ینم
 شود به به  ی چه ترانه ا  نیآرت ی من همراه صدا ی صدا

 گفتم:  میکه کامال معلوم بود راض یزدمو با لحن  ی لبخند

 _باشه قبوله 

 کردم و آروم شروع به خوندن کردم: زونیپام م ی رو تارویگ

 

 بشناس منو بشناس  منو

 ناشناس بمونم  نذار

 عمر به تن تو  هی نذار
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 لباس بمونم  هی مثل

 

که داشت با اون نگاه   نیشده بود نگاه کردم از ا رهیکه بهم خ نیسرمو باال آوردم به آرت آروم
حس خجالت هم بهم دست   هیکرد خوشحال بودم اما  یبهم نگاه م  دارانشی خاص و خر 
خوشحال بودم   گم یترانه بهش م نی غالب ا ی دلمو تو ی دارم حرفا نکهیبا فکر ا یداده بود ول

 ه یکه منظورم از هر مصرعش چ دیفهمیم  کردویدرک م دی شا

 

 م ی تا بتون منوبشناس

 م ی ار یبهم دووم  شیپ

 عشق  یمردم ب ی برا

 م ی اری ب امیعشق پ قد

 

آهنگ خبر داشت   نیا  ی از ماجرا یانداخت اون به خوب نیی سرشو پا یبا ناراحت آرام
  دونستیکرده بودم م هیترانه من چه قدر گر  نیکه اون روز به خاطر خوندن ا  دونستیم

بخونمو اونم منظورمو از همه    نیآرت  ی اهنگو برا نی روز برسه که ا هی خواستیچه قدر دلم م
و نذاشتم   ی پنهون یلیخ یول دی قطره اشک از گوشه چشمم چک  هیدرک بکنه ناخواسته  زیچ

فکر کنم نگاه   یمتوجه نشد ول یانداختمو کس ن ییسرمو پا   عیسر یل یچون خ نهیبب یکس
 متوجه شد  یبه خوب ن یآرت یعنیمرده روبه روم  نیسنگ

 ادامه دادم: مسمم

 م ی بشناس تا بتون منو

 م ی درد دوا بساز  واسه
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 ساکت  ی ابرا واسه

 م ی خزر صدا بساز تا

 خوبم منو بشناس  مرد

 

بار   نی اول نی که در من غرق شده بود نگاه کرد ا ینیآرت  یعنیبه برادرش  یبا ناراحت آرتان
  کنهیگفت که داره حس م یبهم م  یحس هی شدی من غرق م ی تو یطور نیا  نیبود که آرت

کالممو با سلول سلول وجودش احساس   ی و داره عشق و حس و غم تو مهفهیداره م
 کنهیم

 

 علم هاس  نیقشنگ تر  نیا

 اجم یاحت ا یدر هی من

 قطره مو بشناس  هی ایب

 خوبم منو بشناس  مرد

 خوبم منو بشناس  مرد

 

تو موهاش   یعصب دو یباریاز سرو روش م یکالفگ دیتوموهاش کش یکالفه دست نیآرت
طور تا آخر آهنگ   نی هم کنمیدوباره نگاشو به من داد گوش بده خواهش م  دویکش یدست

 صدامو درک کن ی طور غم تو نی هم نیآرت  کنمیدرکم کن التماست م 

 

 ام  یک  من
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 البرز  قله

 از مقوا  یکوه اکهی

 ام  یچ من

 شعر محکم  هی

 حرفها  نیتر  ف یظر ای

 ام  یچ من

 ز یسوزن ر  هی

 شده تو کاه ابهام  گم

 حرفام نی من آسون تر از ا  نه

 ینه عارفم نه صوف  من

 درشت کالم و فاضل نه

 ی زن عاد هیزنم   من

 عاقل  یمجنون گاه یگاه

 بشناس منو بشناس  منو

 ناشناس بمونم  نذار

 عمر به تن تو  هی نذار

 لباس بمونم  هی مثل
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  نیبودن و با ا دهی بهم نگاه کردن فکر کنم همه فهم یتمام شدن برنامم همه با ناراحت با
 کردن ی بهم ابالغ م دنشونو ی سکوت داشتن فهم

 گفت:  ی کالفه ا ی با صدا نیآرت

 گه ی بسته د می خوند ادی_ز نیآرت

داشته   رو یبکنه که دوباره جو شاد یببره و کار نی جو رو از ب نیگرفت که ا می تصم وانیک 
  نیروبه آرت دادی که تو هوا تکون م یو دست ی با لحن طلبکارانه ا  نی به خاطر هم  میشبا

 گفت: 

   دیبخون  گهی هم باهم د  انایتو و ک  د یرو بسته با  یچ  ی_چنیآرت

  وانی_بس کن ک نیآرت

 شدو اون هم شروع کرد  یهم وارد باز  اریرام

 ن؟ یآرت  یزنیحرفت م ریز ی_داراریرام

راه تنها باشه   ن یا ی تو خواستمینم رمی نکنمو پشتشو بگ یدادم پشت شوهرمو خال حیترج
امشب   ن ی باشنو من دوباره بخونم خونم حالله و آرت دونیم  روزیاگه بچه ها پ دونستم یم

 کنه یم ز یمنو حلقه آو

 زبون باز کردمو گفتم:  نی خاطر هم به

 گهی بچه ها بسه د گهی _راست م

 د یزنی حرفتون م ری چرا ز  گهید دی _بخونآرام

 از حرفام؟  ایاز شعرم...از صدام... اینگاه کردم کالفه بود...حاال  نیآرت به
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  خواست یمرد بودو دلش نم  دونمی م کردمیحس م  نویا یکه بود کالفه بودو به خوب یهرچ
  یچه اتفاق نم یدادم سکوت کنم بب حیمن ترج نیادامش بدم به خاطر هم  نیاز ا  شتریکه ب

 افته  یم

 بهم نگاه کرد    دویموهاش کش ی تو یدست نیآرت

 خب  یلی_خنیآرت

پام برداشت و دستش گرفت   ی از رو  تارویبلند شدو به سمتم اومد کنارم نشست گ نیآرت
 بهم نگاه کرد آروم در گوشم گفت: 

 ؟ی بود که خوند  یچ نی ا یخونیتو جمع م  ادی_خوشم نمنیآرت

 ی به رو ممیخوشحال ینبود حت یحس چ ینگاهم ه ی نگاه آروم بهش نگاه کردم تو هی با
اما باز هم   ستیعالقه ن ی از رو رتشیو غ  تیحساس دونستمی م نکهیاوردم با ا  یخودم نم

 دلم پنهون کردم   ی تو موی خوشحال نی خوشحال بودم و ا 

 تا نخونم  یی خوا ی_م

 انایک  ارمیخونه من پدر تو رو درم  می_بذار برگرد نیآرت

 دم ی ترسیم  نی از هم نیی پا ختیر  یدلم هور کهوی

 _وا به من چه 

 هم با حس نخون  نقدری؟ا ی دی فهم  یبری باال نم ادیصداتو ز  نی _ببنیآرت

 خر شدم چون حرف دلمو به زبون اوردمو بهش گفتم:  ییکهو ی کنم  فکر 

 ن یآرت ست ی_دست خودم ن

من با   ی جلو یبعد دار یخونیآهنگ م یباحس دار ی چند تا مرد نشست ی _جلونیآرت
 ست؟ یدست خودم ن یگیم  ییپرو
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تو که   کترنیاز برادر به من نزد یگیکه م ییمردها   نیبس کن ا نیبابا آرت ی _ا
 شون یشناسیم

  ینیزم بیمنم س  دیی فرمای_بله شما راست منیآرت

 د؟ یگیبهم م دی دار ی_چوانیک 

 وان ی_ولشون کن ک آرتان

 مــــا ی_بچه ها ما منتظر اریرام

  هیاهنگ خوندن نداشتم  ی برا یشوروشوق چی ه گهی نشست و من هم کنارش د نیآرت
هراس    هیداده بود   هیبهم هد نی ترسو آرت نیدرونم در حال فوران بود که ا یترس خاص

  یبچه ها چ  ی جلو ارهیسرم م  ییخونه امشب چه بال  می برگرد نکهیخاص داشتم هراس از ا
 ...گهیبدتر اونجا که د گهید نهخو ی اگه بذارتش برا یحت ای کنهیکار م

  نیآرت ترسم ی فکر نکنم که از برگشتن به خونه م ن یدادم اصال بهش فکر نکنم به ا  حیترج
 داد ینگاهش داشت بهم هشدار م نیبهم نگاه کرد که ا ی ا زانهیدآمیبا نگاه تهد  یآروم ول

 شروع به زدن کرد و خودش اول شروع کرد:  نیآرت

 

 دوره  ی لیاما دالمون خ میو تو باهم من

 صد رنگ غروره  وار یما د نیب شهیهم

 که بازم تازه باشه یکدوم حرف چیه  میندار

 وقته سوت و کوره... یلیخنده هامون خ چراغ

 

 کرد که من ادامه دادم: یمکث
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 تو.... منو

 م ییصدا  یب ی صدا هم

 م یی و ازهم جدا باهم

 م ییقصه ها  نی ازا خسته

 م ییصدا  یب ی صدا هم

 

  یبد و بزرگ   یلیادامه بدم بغض خ تونستمینم گهیچرا د دونم ی نم دیترانه که رس ی جا نیا به
کرد به خاطر   یم ی ریبود و از ادامه دادنش جلوگ  دهی ته گلومو گرفته بودو به گلوم چسب

 ادامه ندم  گهیدادم د حیترج نیهم

 گفتم:  آروم

 تونم ی نم گهیبچه ها د خوامی_معذرت م

 از سره جام بلندشدمو گفتم:  عیسر

 ال یو  گردمی _برم

همون طور که  فتهیتنها برگردم خونه و قطعا اونم دنبالم راه م ذارهینم ن یکه آرت دونستم یم
 هم بلندشد  نی انتظارشو داشتم آرت

 د یبرگرد  دیشمام هروقت که خواست  رمی_منم همراهش منیآرت

گفتن   یم شدنو یوگرنه اونام بلند م  می تنها باش کمی  نیمنو ارت  خوانیبود که بچه ها م معلوم
 م ی گردیکه مام همراه شما بر م

 د ی _باشه برآرتان
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 گوشم گفت:   ریبلندشد و آروم ز ذیپان

 ؟ ی شد  تی_اذ ذیپان

 نمت یب یمن برم خونه م یکمی_

 نمت یبیشب م_برو خداحافظ...ذیپان

از همه بچه ها   نیحرفش تکون دادمو به دنبالش همراه آرت د یی به نشونه تا یسر
دلهامون باهم نبود از هم   ی ول می داشتیکنار هم قدم بر م می راه افتاد مویکرد ی خداحافظ

  نیاون نه و ا یخواستمش ول ی بود چون م نی دله من با آرت م یفاصله داشت ادیز یلیخ
  یهردومون آروم و کوتاه بود طور ی قدمها دادیآزار م  منو ی ا گهید زیاز هر چ شتریموضوع ب

طور قدم    نی هم خواستیو دلمون م  میبرس ال یبه و می دوست نداشت ی که هردومون انگار
که داشت   یقدم بزنم چون با شهرت ن یبا آرت تونستمیاومد که م یم شی کم پ یلیخ میبزن
  ای فرست یآدماشو م   ایهم  دی خر ی برا یحت نیبه خاطر هم  فتهیراه ب ابونیتو خ تونستینم

  یاوقات اونم اخرشب وقت  یهم بعض حیتفر ی رفتن برا  رونیب ی برا  یحت دادیسفارش م
بود چون من زنش بودمو    نیری بازهم برام ش یول می رفتی م رونینبود ب ابونیکس تو خ چیه
 کردم یدرک م طشویشرا   نیا د یبا

هم ببندمو آروم بازش کنم با غم    ی ث شد چشمامو محکم رورعد و برق اومد که باع  ی صدا
سردم شده بود قطره اول و بعد به   کمیفرو بردم   بمیج ی به آسمون نگاه کردم دستمو تو

انگار   میبود  الیخیهردومون ب  نیاومد اما منو آرت ن یی از آسمون پا ی همراهش قطرات بعد
شد که از فکرو   ی کس باعث نم  چی ه زوی چ چیفکر بودو ه ی اونم تو نگارا میبارون رینه انگار ز

 وحشتناک رعدوبرق    ی صدا  نیا یبارون و حت نیا یحت  ادیب رونیب الشیخ

انگار بارون   شتریب شترو یمن هم ب ی ها ال یشد و غمو فکرو خ  شتریب شترو یبارون ب زشیر
شت بهم  من هستم انگار دا  ستیکردن ن هیبه گر یازیکه امشب ن فهموندیداشت بهم م

و   کنهیقطرات خودش پنهونش م ی نداره تو یکنم اشکال هیگر خوامیکه اگرهم م فهموندیم
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  یاطرافم مردتر ی از مردها یلی بارون از خ ی مرد یل یکنم خی م هیفهمه که دارم گر ینم یکس
 بشکنه ییخوا یو نم یچون برات مهمم چون غرورمو دوست دار

 کردم:  یآهنگ پل هیدرآوردمو  مویهندزفر

 بارووووون 

 ابوووووون یخ منو

 الــــــــــــــــــت یخ

 ذاره بشم آروم  ینم

 باروووووووووووووون

 آروووووووم قدم  یزنیم

 اووووووووون  تا

 عــــــــــــــاشق منم  ندونه

 بارووووووووووون 

 ابوووووون یخ منو

 الــــــــــــــــــت یخ

 ذاره بشم آروم  ینم

 باروووووووووووووون

 آروووووووم قدم  یزنیم

 اووووووووون  تا

 عــــــــــــــاشق منم  ندونه
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شدن سرمو باال گرفتم تا بارون خودش زحمت    ر یگونم سراز  ی بستم اشکام رو چشمامو
 پنهون کردن اشکام و حفظ غرورمو بکشه  

 

 مــــــــــاه  ی ها پرسه

 نور مـــــــــــــــاه  ریز

 تو باهم  منو

 تو دست هم  دست

 خاطرات  طعم

 باز بااااااااد رفته

 مــــــــــاه  ی ها پرسه

 نور مـــــــــــــــاه  ریز

 تو باهم  منو

 هم  تو دست  دست

 خاطرات  طعم

 باز بااااااااد رفته

 

 انداختم  نیی پا سرمو
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حرف دل خودم  نکهیبه خاطر ا دی لبام نشست شا ی رو ی که عوض شد لبخند محو آهنگ
 داد ی دوباره م ی بهم جون کردویداشت آرومم م نکهیفقط به خاطر ا  دیبود شا 

 

 کشم  یرو با عشق دارم نفس م تو

 کشم  یدست م یاز زندگ  ینباش

 یجونم  یمونمیا  ینمید تو

 یعمر تو خونم ویزنی م پلک

 بندمی چشمامو م ادتی با

 خندم یآروم م ادیم عطرت

 

نگاه کردم   دی چک یخوش حالتش آب م ی که از موها ینیبه آرت یچشم ری زدمو ز ی لبخند
نوازش و لمس   ی دلم برا شدیباعث م دی چکیکه از موهاش م یقطرات نیفکر بودو ا  ی تو

 موهاش ضعف بره 

 

 نبود یامشب هوا بارون کاش

 نبود  یابونیسمت تو خ کاش

 نبود یاز تو کاره آسون  یدور

 زنهیم شهی ش ی بارون رو یوقت

 منه ی االن جا یک  نکهیا  فکره
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 شکنه یم نمیبغضو تو س  یبدجور

 نبود یامشب هوا بارون کاش

 نبود  یابونیسمت تو خ کاش

 نبود یاز تو کاره آسون  یدور

 زنهیم شهی ش ی بارون رو یوقت

 منه ی االن جا یک  نکهیا  فکره

 شکنه یم نمیبغضو تو س  یبدجور

 

هم که   ی بود باد دهیاز آب شده بودو به بدنم چسب سیخ ی شده بود لباسم حساب سردم
ه بگم اون بهم گفته بود ک  ن ی به آرت  یزیچ تونستمیکه لرز کنم اما نم  شدیباعث م دی وزیم
   شدمیم   هیتنب یطور نی ا دی لباس گرم بپوشم اما به حرفش گوش نداده بودم و با  د یبا

که چرا  دادی خودمو فحش م رفتم یطور با خودم کلنجار م نیخودم بودمو داشتم هم ی تو
   دمیلباس گرم نپوش

 کرد گفت:  یآوردو همون طور که بهم نگاه م نیی سرشو پا نیآرت

   م؟ییبدو  انای_ک نیآرت

   می کردیم میفیک  هیتازه   شدیمنم گرمم م  دیشا  یطور نیبود ا  یعال دهیسمتش برگشتم ا  به

   م یی_بدو 

 ینیدلنش ی شدو باعث شد که گرما قیمردم به بدنم تزر  ی دستا ی دستمو گرفت گرما آروم
و سرمارو فراموش کنم بهم نگاه کرد که باعث شد منم مسخ اون نگاه    چهیبدنم بپ ی تو

که لذت   شدیباعث م زدنویکه االن ستاره هاش داشتن برق م یشب نافذش بشم نگاه شب
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  ی برا شد یکه باعث م یبود درخشش خاص یخاص درخشش  هی نی نگاهه آرت ی ببرم تو
 بده و خوشحال بشم بهم دست  ینگاه درخشانش حس خوب ن یبار در برابر ا  نیاول

  ستادهی هم ا ی که هردومون روبه رو یطور ستادیحرکت آروم روبه روم ا  هی ی تو نیآرت
از   یزیچ   هیداشتم  یخاص جان یضربان قلبم باال رفته بودو ه میکرد ی بهم نگاه م مویبود

فکر به سرم   نی ا نکهیهم شهیتر هم م  یجانیگفت ه یقلبم داشت بهم م ی اون ته مه ها
  جی گ یبغلمو گرفتو بلندم کردو منو چرخوند اولش حساب ریجلو اومد ز  ی قدم نیآرت  کهویزد 

 ینیب ش یهضم و پ رقابلیکارش برام غ نیتعجب کرده بودم آخه ا  یشده بودمو حساب
  ی من تو  ی خنده ها ی صدا دمی بعدش خند یکارو نکرده بود ول نیکردن بود چون تاحاال ا

شده بودو با   ادی ز جانمیه ودب  ایصحنه دن نی بارون برام لذت بخش تر ری ز نی نگاه گرم آرت
هوا بودو عقب بردمو با   ی دستامو از هم باز کردمو پاهامو که تو دمیخند  یلذت داشتم م

خسته بشه به   دمی ترس چرخونهیهمش داره منو دور خودش م دمید  یوقت  دمیلذت خند
اونم همون طور که منو بلند کرده بود به  شونه هاش گذاشتم که  ی دستامو رو ن یخاطر هم

هم دوباره   ی چسبوندمو تو چشما شیشونیبه پ مویشونیکه من پ یچسبوند طور ودشخ
 م یغرق شد 

 گفتم:  یلحن آروم هیموهاشو نوازش کردمو با   آروم

 ن یآرت  نی_بذارم زم

نذاشته بود از  نیزم ی هنوز منو رو یعنینبود   نیزم ی بغلش بودمو پاهام رو ی تو هنوز
بود   لیگور  ه یقده   کلشیکردم چون ه یو قدرتشو داشت تعجب نم  شدیخسته نم نکهیا

 داشت  ی ادیپس قطعا زور ز 

 گفت:  ی با لحن آروم نیآرت

 ؟ یچ نی_اگه نذارمت زمنیآرت

 آروم شروع کرد به قدم زدن که باعث شد بخندم  بعد

 وگرنه من از خدامه   گمیبه خاطرخودت م وونهی_د
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 گذاشت   نیزم ی منو رو  دویبراش درآوردم که خند  ییادا بعد

  ی سرد من تو ی دستا میکرد دن ی بود باهم شروع به دو  ن یمردونه آرت  ی دستا ی تو دستام
دستا باز بشه به خاطر   نیجوره قفله ا  چ یه مخواستیگرم اون قرار داشت دلم ن ی دستا

   می برس ال یبه و  رتر یکه د کردمی ارزو م نیهم

کار کنه   یچ  خوادیم نمیکه به سمتش برگشتم بب ستاد ی ا ن یآرت دن یدو  یماز مسافت ک  بعد
موضوع عکس العمل   نیبه ا عیکتشو از تنش درآورد که باعث شد چشام گرد بشه و سر

 نشون بدم 

 شه یتنت کن سردت م ووونهی_د

 اومدو کتو به سمت من گرفتو گفت:  جلو

 _بپوشش نیآرت

 گفتم:  باتعجب

 شهیکه سردت م یطور نی ؟ا ی _پس خودت چ

 نهیح دی خب با ییا یم رونیکت من ب دی به ام یوقت  ستی_معلومه سردته من سردم ننیآرت
   تیر یتمام اندامتم که معلومه به خ گهیسرما بدمش بهت د 

 انداختم  نیی سرمو پا باخجالت

 کرد وگفت:  ی ا دهیتک خند دید  دنمویخجالت کش نیآرت  یوقت

   کردمیجا چالت م نی بود هم یم  یطور نی_اگه روز بودو وضع تو ا نیآرت

  تی داشت روم حساس نکهیاومد چه قدر از ا یخوشم م هاشیباز رتیچه قدر از غ   دمیخند
 خوشحال بودم  دادیبه خرج م

 خوام ی_معذرت م
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  یطور ن یفقط تو ا ای  انیم رون یکت شوهرشون ب دینداره همه زنها به ام ی_اشکالنیآرت
 ؟ ی هست

 دونم ی_نم

 دره گوشم گفت:  یزدو با لحن آروم  ی لبخند مردونه ا نیآرت

  ی قدرت فوق العاده ا نیا یکنیمن حساب م ی سرما هم رو ی تو ی_خوشحالم که حتنیآرت
ازت مراقبت   تونمیهم م عتی در برابر جو و طب فهمونه یکه بهم م یقدرت دهیبهم دست م

 خودمم حساب بکن  ی کتم بلکه رو ی کت من حساب کن نه تنها رو ی رو شهیکنم هم

 یبهم زد که باعث شد محکم بغلش بکنم اونم آروم دستشو دورم حلقه کرد ب یچشمک
 کم نداشتم   یچیه  گهی مردو داشتم د  نی آغوشش موندم اگه عشق ا ی صدا تو

همون    ی شونه هام انداخت تو  ی اغوشش بودم کتشو رو ی همون طور که من تو نیآرت
 گفت:  یمنو به خودش چسبوندو با لحن آروم شونه هام بود محکم  ی حالت که کتش رو

روم حساب باز   یهمه چ ی که رو  شمیطور باعث م نیهم شهیهم دمی _بهت قول منیآرت
بشه نگران    سیکه لباسم خ یبکن اونقدر هیگر  ینکن هیکه گر  شمیپس االن مانعت نم یبکن

 تو  ی اشکا ای شدم به خاطره بارونه  سیلباس خ فهممیغرورتم نباش چون من نم

شدن خوشحال بودم از   یاز قبل جار شتریهاش چسبوندمو اشکام ب نهیبه س شتریب سرمو
احساس   ییبغلش بودم آغوشش گرمه گرم بودو اصال سرما ی کنارم بودو االن تو نکهیا

تا   خواست ی حس آرامش داشتمو دلم م دادیم هیبهم هد  نی که آغوش آرت ییگرما  کردمینم
فشرده   نی آرت رومندیو ن ی عضله ا  ی بازوها نیب  یوقتبمونم   یاون حالو هوا باق ی ابد تو

 بشم و بازهم خدامو شکرگذار باشم   یغرق لذت و خوش شد یباعث م شدمیم

 م ی خوریهردومون سرما م یطور نیال؟ا یو  می_برگرد نیآرت

شونه هام  ی شونم افتاده بود آروم از رو ی وآروم ازش جدا بشم شالمو که ر خواستم
 برداشت و متفکرانه بهش نگاه کرد
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بال  اد؟اگهیم یو به چه کار ه یچ نیسواله ا  هیمن جا ی برا شهیخانوم هم دی_ببخشنیآرت
 ش یاریاستفادس چرا با خودت م

 ازش گرفتمو با خنده گفتم: شالمو

 ندادم ت یافتاد بهش اهم  یوقت کهی تازه تار ستی ن یکه کس نجای_ا

 گفتم؟  یزی_خب مگه من چنیآرت

 _حرفات طعنه دار بود

 ؟ ی گرفت  ؟اونمیچ دشو ی تهد  ی_خوبه حاال باز طعنه حرفمو گرفتنیآرت

 کردم  ی ا خنده

 _اوف چه جورم 

االن دنبالت کنم دونه دونه اون  خوامیکه م یگرفت  نمیا  یگرفت  دشمی_بازم خوبه تهد نیآرت
 بکنم؟!  شهیاز ر رو ید ی حرصم م وی دازنیم  رونی موهارو که ب

به خودم  کهویبهش نگاه کردم  کردمیکه داشتم شالمو سرم م یدر همون حال باتعجب
زدمو شالم از سرم افتاد   یغی ج نیببره به خاطر هم زی به سمتم خ خوادیم دمیاومدمو فهم

 غیآسفالت برداشت و دنبالم کرد ج  ی هم خم شدو شالو از رو نیآرت  دمیرو آسفالت و دو 
که هردوش برام لذت بخش   دی خند یم ای خوردیحرص م ای هم  نیو آرت دمی خندیم زدمویم

 بود 

داد که   ی منو محکم از پشت گرفتو شالو سرم کرد چنان گره ا  نیآرت  میکه بود  ال یو  ی کاینزد
 نفسم بند اومد 

 افته  یوقت از سرت نم چیه گهی د یطور نی_ا نیآرت

 سمت گره بردمو شلش کردم نفس نفس زدم که اونم با حرص نگام کردو گفت:  دستمو 
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 ؟ ی _خوردنیآرت

نکردم   دایبدم پ  ه یکه بتونم بهش تک یزیچ چ یه ای  وارید یبدم ول هیجا تک هیبه   خواستمیم
 ی صدا واری د هی نهیع قایدادمو نفس نفس زدم دق  هیتک  نیبه آرت یبه راحت نی به خاطر هم

 که به گوشم خورد خندم گرفت  شیحرص

 ؟ ی _راحتنیآرت

 م ی_اه

 شاهروده ستی_بنازم به روت...رو که ننیآرت

  یتونی م نکهیا ی روت حساب بکنم االن مثال رو یهمه چ ی رو ی_خب مگه خودت نگفت
 روت حساب باز کردم  یبکن یبرام باز یبه خوب   واروینقش د

 : دی با حرص غر نیآرت

 آره؟   واری _دنیآرت

 آروم ازش جدا شدمو گفتم:  ی طونیلبخند ش هی با

 سفت...پهن...بلند  یهست یخوب وارید  همی_ا

برداشتمو فرار کردم و   یزدمو جونمو دو دست یغیج  عیزد که منم سر  یبه سمتم جهش  کهوی
 نستادمیوا  ال یتا خوده و

 ................ 

 

 ؟ یر یکجا م ی_دارذیپان

 ن ی_اتاق آرت
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 ؟ یمونی نم نجای_چرا ا خاطره

 شوهرم بخوابم به شوماهااااا چه  ش یپ خوامی_م

فعال عمه بشم از   خوامیمن نم دهاااینکن یطونی ش ی ادی خانوم اما ز انا یخب ک  یلی_خآرام
 االن گفته باشم  نیهم

خنده کال  ری نثارش کردم که هرسه تاشون زدن ز یشعوریبهش رفتمو ب ی غره ا چشم
نکردم   یو اصال به حرفاشون توجهخودشون رومو ازشون گرفتم ی بودن برا  ی ا وونهید

   سوزوندی م مویی جاها هی یهرچند داشت بدجور 

به بعد بشه اتاق منو   نیمنو خودش آماده کرده بود که از ا ی از اتاق هارو برا یکی  نیآرت
 تا برم اونجا  کردمی جمع م المویاالن هم داشتم وسا نیخودش به خاطر هم 

 کنه یفرار نم  نیباور کن آرت یعجله کن ادی ز خوادی_حاال نمآرام

 بامزه بود  یلی_هه هه هه خ

 ؟ یهول  نقدریچرا ا  انایک  گهی _خب راست مذیپان

 بهم بگه و بره سر کار خودش   ییچپ نگاهش کردم که باعث شد بروبابا چپ

 کوچ کردم...:(  نی که جمع کردم به اتاق آرت المویوسا

☺ 

☺ 

☺ 

  دهیتخت دراز کش ی بود که رو  ن یم خورد آرتکه به چشم یزیچ نیاتاقو که باز کردم اول دره
حدس   کنمیگوشه گذاشتم بذار فردا مرتبشون م هیچشماش بود ساکمو  ی بودو ساعدش رو

سروصدا به سمت   یکه بتونم ب ی آروم و تا حد ی با قدمها ن یزدم خواب باشه به خاطر هم
 چشماش برداشتو چشماشو باز کرد ی از رو  اعدشوس نیآرت  کهویتخت رفتم که  
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 ؟ ی اومد انای_ک نیآرت

 چرا صدات گرفته؟    نمی_آره آرت

 حالم بده  کم ی چه مرگمه  دونمی _نمنیآرت

 توهم  دمی کش اخمامو

 چه طرز حرف زدنه  نی_ا

گرفتم هم من و   ی تخت جا ی به سمتش کشوندم رو  کمیلبه تخت نشستمو خودمو   ی رو
سرش به سمت من بودو نگاهش به    میکرد ی بهم نگاه م میهردومون داشت نی هم آرت

که به خودش اومد من   یکس  نینافذ به رنگ شبش اول ی چشمام و نگاه منم به چشما
روش   شتری بهش برسه پتوشو ب مکه تونستم دست   یبودم چون آروم به سمتش رفتم طور

 کردم گفتم:  یکه داشتم پتورو روش مرتب م یدر حال دمویکش

 شه ی_بخواب فردا حالت خوب م

 ؟ یخوابی_تو نمنیآرت

 خوابم ی_منم م

 بخواب نجای_همنیآرت

 یداشته باشه در حال تیکنارش باشم تا امن خواستیلبام نشست انگار م ی رو ی محو لبخند
لبخند سرمو   هیبا   کردیبرام فراهم م نیآرت  تویامن  نیداشتم و ا  نتیبه ام ازیکه من خودم ن

در   دمویبه نشونه مثبت تکون دادمو بلند شدم المپ اتاقو خاموش کردم کنارش دراز کش
 بستم گفتم:  یهم م  ی چشمامو رو مکه داشتم آرو یحال

 ن یآرت ری _شب بخ

 ری_شب تو هم بخنیآرت
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 هم بستم  ی لبام نشست و با آرامش چشمامو رو ی رو ی لبخند

. 

. 

. 

 ترسناک  لمی ف گمی_من موانیک 

 _منم موافقم اریمرا

 ر ی_نخآرام

 چشم غره و نگاه خطرناک روبه پسرا گفت:  هیبا  خاطره

  وانیآق ک  دیشما مسخرمون کن م یبعد ما دخترها بترس مینیترسناک بب لمی_فخاطره

 گفت:  داشتی ژست بر م دادویم  هیمبلش تک یکه به پشت یدر حال وانیک 

  ی برا یلیدل  گهیکنارتونن د ریش ن یمن؟چهار تا پهلوون ع زهیعز دیبترس د ی _خب مجبوروانیک 
 ترس وجود نداره 

 سمت خاطره برگشتمو گفتم:  به

 داره   یشوهرت عجب اعتماد به سقف ن یخاطره ا ی _وا

 باخنده گفت:  وانیک 

   گم؟ی_خب مگه دروغ موانیک 

   نیگی راست م شهی_نه واال شما مردها همآرام

   دیگی راست م شهی همکه  دیی شما زنها  ری_پس نه خاریرام

 زم؟ ی عز یگفت یزیجان شما چ اری_رامآرام
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 کرد گفت:  یکه داشت خودشو جمعوجور م ی خودشو هول نشون داد طور اریرام

 گفتم؟   یزی بابا آرتان من چ ؟من؟نهی_چاریرام

 باال انداختو گفت:  ی لباشو کج کردو شونه ا یو باحال الیخی هم با لحن ب آرتان

  دمینشن  یزی_من که چآرتان

سالن دور هم   ی حوصله تو یهمه ب  گرفتن ی گرفته بود چه قدرم خوب پشت همو م خندم
  ایهمه  یداد ول ینظر هی  یهر کس م یو سرگرم بش م یبکن یکار هیتا    میجمع شده بود 

همه   نی ها مخالفش بودن به خاطر هم یبعض ا یقابل انجام دادن نبود  ا یبود  یتکرار
 به ذهنم خطور کرد  یز یچ هیکه من  م ی کردیفکر م  میداشت

 م ی بکن یباز هی دیی ای_ب

 گفت:  وانیکرد که ک  یبه سمتم برگشتو نگاه نیآرت

 قت یحق ای_جرات  وانیک 

 ه ی_تکرار خاطره

   گهید ی کیخز شده   ی ادیز قت یحق ا یجرات  گهی _خاطره راست مآرام

 موشک  می _قاآرتان

 ن؟ ی_آقا آرتان تازه بچه شد ذیپان

 بدوام  تونمی_واال من اون قدر خوردم نماریرام

 به هواداراش گفت:  یهم با تکون دادن سر آرتان

 ت ی حما ی_مرسآرتان
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نگاه   وانیک  ی ها کهیخنده ها و حرفا و ت ونیم دن ی حرف طعنه دار آرتان خند نیاز ا همه
  یطور نی چرا داره ا نی وا ا ذهیپان دمی برگشتم د یکه وقت کردمیاحساس م رویکی  نیسنگ
 کنه؟ ینگاه م بهم

 :دی بهش تکون دادم که با لحن مشکوکانه پرس هیافتاده چ یبه نشونه اتفاق  یسر

   ؟یهرو دار یهنوز اون باز انای_ک ذیپان

 ؟ ی _کدوم باز

 م ی کرد فیک  یکل مو یهمراه بچه ها انجامش داد حیکه اون روز زنگ تفر  ی_همون بازذیپان

به  یطونی نگاه ش هیبا   نیبه خاطر هم هیچ ذیاومد منظور پان ادمی کهوی فکر کردم که  کمی
 همشون نگاه کردم 

 سرجام بلند شدمو گفتم: از

 گردم  ی_االن برم

 

 :سندهی نو نستاگرامیا ی دی آ

Kiana__bahmanzad 

 

 گفتم:  عیمبل که نشستم همه کنجکاو بهم نگاه کردن که منم سر ی جام رو سره

 داوطلبه؟  ی_خب ک 

 _من...من وانیک 

 شده گفتم:  ز ی ر ی بهش نگاه کردمو با چشما مشکوک 
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 !  ؟ی_مطمئن

 کارکنه  یچ خوادیانگار م  یمطمئن گهیم   یطور هی_وا  وانیک 

دونه خودکار به دستش دادمو دوباره سر   هیباال انداختمو برگه کاغذو به همراه  ی ا شونه
 جام نشستم 

 ه؟ یچ نی _اوانیک 

 بیبرگه به ترت نیا  ی تو جوابشو تو پرسم یکه از تو م یجان من هر سوال وانیک  نی_بب
 ی داد  یکه چه جواب می بشنو   دیکه هممون با  یطور یاریو به زبون هم م یسی نویم

 طرف کج کردو گفت:  هی هم لباشو به  وانیک 

 هم بگم؟  سمیهم بنو  یعنی  یمزخرف ی_عجب بازوانیک 

 گفتم:  یتخس با

تو مثال  ستی تا ب کی از   گمیباحاله در جواب سوالتم آره مثال من م ایمزخرفه  یفهمی_حاال م
 ش ی سینو یهم تو اون برگه جلو دستت م شیگی هم م یکنی نوزده رو انتخاب م

 افته؟  یم ی_اون وقت چه اتفاقوانیک 

 ی فهمی_در آخر م

 افته  یم یکه چه اتفاق یشما االن بگ  شهی _حاال نموانیک 

 یه ندونک  نهیمزش به ا   ییپسردا ری_خذیپان

 باشما دونم ی _به خدا اگه مثل اون خوندنتون باشه من موانیک 

 گفت:   وانیچپ چپ نگاه کردن روبه ک  هیبا لحن دلخور و  ذیپان

 نکن  یباز ی_لطفا اگه جنبه ندارذیپان
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  ی رو وانیک  د یخند  زیر  زینگاه کردو ر ذیبه پان اریرفت که رام  ذیبه پان  ی چشم غره ا وانیک 
 یبا ب وانیو ک  یطونیمن با ش می هم بود ی مبل مقابل من نشسته بودو هردو روبه رو

  یچه آش  یدونی چون نم وانیخدا بهت رحم بکنه آق ک  ی ا کردی داشت بهمون نگاه م یالیخ
قراره چه  دونهی خدا م می د یخند  یبا تخس موینگاه بهم کرد  هی ذی منو پان می برات پخت

 بشه   رمونی دستگ ایچ موی بشنو  یبده و امشب ماهم چ ییجوابها

 ه؟ ی_خب سوال اول:اسمت چ

 ؟ یدونیتو نم یعنیداره؟ دنیپرس نی_وا خب ا وانیک 

 دم ی کش یپوف

 پس؟  ی اصال چرا داوطلب شد نهیسوال اولش ا گهیقانونه د  نیا وان ی_اه ک آرتان

 یخودش داوطلب بشه ول  خواستیگرفت آخه معلوم بود دلش م  وانی روشو از ک  آرتان
 برگشتمو گفتم:  وانیاومد به سمت ک  یبرم وانیدست ک  از یخب ک 

 _جواب بده 

 است  وانی _خب اسمه بنده ک وانیک 

 بهش رفتمو همزمان گفتم:  ی غره ا چشم

 هم بگو  سی _هم بنو

 _چشم وانیک 

 ؟ ی را دوست دار یگل ای _سوال دوم:آ

 نوشت گفت:  یبرگه جوابشو م ی به نشونه تاسف تکون دادو همون طور که رو یسر وانیک 

 _بله وانیک 

 ؟ ی را دوست دار یدختر  ای_سوال سوم:آ
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 باتعجب سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد کهوی

 _بله وانیک 

 جمع باشه   ی تو دی دختره با وانی ک  نیدختر...بب کی _سوال چهارم:اسم  

 خب خاطره  ی_اوک وانیک 

 خاطره رو گفت  ولیا  دمیخند  یطونیباش

 سی رو بنو ی تا ده عدد کی _سوال پنجم:از  

 _ده وانیک 

 خوشمزه  ی غذا کی _سوال ششم:

 ی _قورمه سبزوانیک 

 گل  کی _اسم  

 خاطره؟  ای که خودم دوست دارم   ی_اسم گلوانیک 

 رو بگو  یکی نداره  ی_فرق

 رز شهی دوست داره پس جوابم م شتری_خب خاطره گل رزو بوانیک 

 ؟ یذاری_به دوستت احترام م

باهم   اریجوابو نوشت بعد از نوشتن جوابش خواست جواب بده که آرتانو رام دوی خند وانیک 
   یلـــــــــــــــــــیبلند گفتن:خ

 به هردوشون رفت و روبه من گفت:  ی چشم غره ا وانیو ک  دنی خند همه

 _بله وانیک 
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هم   ن ی آرت یحت کردنینگاه م وانیبه منو ک  ی ه داشتن با کنجکاو همه نگاه کردم ک  به
سواال باالخره من در آخر به   نیا  نی و از ب شهیم یچشماش کنجکاو بود که بفهمه آخرش چ

  یامشب آبروت حساب وانیخب فعال مونده آقا ک  یکنم ول یم دایدست پ ی ا جهیچه نت
االن   رویکردیم دههی رس یگوجه حساب نهویمنو تو جمع ع هک  ییو انتقام اون زمان ها  رهیم
چون اسمه خاطره رو هم اورده بود و   سوختیبه پاش م کم ی اما خب خاطره هم  رمیگیم
 ... یعنی  نیا

 حاظره  نجایدوست که ا کی _اسم  

 ن ی _آرتوانیک 

 نه  نینکرده بودم نه آرت نجاشویاصال فکره ا  دی رنگم پر کهوی

 نه نی آرت  زهیچ می ا گمی_م

که زده بودم باعث شده   یگرد شده بهم نگاه کردن فکر کنم حرف ی با تعجب و چشمها همه
کم   یول کرد یهم با تعجب داشت بهم نگاه م نیخوده آرت یبود همشون تعجب بکنن حت

 نگاه کرد  وانیکردو به ک  یاخم مچهیکم ن

 گفت:  یبا تخس  د یباریکه ازش شرارت م ییهم که حاال تخس شده بود با چشما وانیک 

 _چرا؟ وانیک 

 ی طور نی_خب هم

 ازم اتو گرفته بود و اصال حاظر نبود جوابشو عوض بکنه گفت:  گهیکه د وانیک 

 نهی_من جوابم آرت وانیک 

بفهمه چرا من نسبت به جوابش   خواستیچون م کنهیکارو م نیاز عمد داره ا دونستم یم
باال   ی ودم گرفتمو شونه ابه خ  یالیخ یعکس العمل از خودم نشون دادم منم چهره ب

 انداختمو گفتم: 



 گمشده   مه ی عشق ن   ی ب 

 
244 

 

 شه یبرات بد م وانیخودت گفتم ک  ی _برا

مزخرف   ی سوالها نی سوالهاتو بپرس مثال ازا هینترسون زود باش بق یزیمنو از چ  نی _ببوانیک 
 دونه یخدا م ادیدر ب ی قراره چ

 من هشدارمو دادم  ی_خود دان

 هشدار نده ادامش  یخی_بوانیک 

 ؟یرا دوست دار ی_سرگرم

 گفت:  یبا لحن منظور دار وانیک 

 داره  ی_بستگوانیک 

 ر ی خ ایبله  س یبنو  ا یبابا تو  ی _ا

 ...بلهد یی _خب بفرماوانیک 

 زشت  وانیح کی _نام 

 مون ی_موانیک 

 ست ی تا ب کی _از 

 ست ی _بوانیک 

 و چهار  ست ی تا ب کی _از

 _نوزده وانیک 

 ؟ یرا دوست دار یگل ای _آ

 _بله وانیک 

 ؟ یطاووس را دوست دار ای _آ
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 ...بله می _ اوانیک 

 دوست که االن حاظره  کی _اسم  

 _ خب...آرتان وانیک 

 روز  کی _نام 

 کشنبه ی _وانیک 

 شهر  کی _نام 

 شهر خودمون باشه؟  تونهی _موانیک 

 یتون ی...آره میکه دوست دار ی_هر شهر

 خب...تهران  یلی_خوانیک 

 حرف زشت  کی _

 _توله سگ وانیک 

 رنگ  کی _اسم  

 ی _قهوه اوانیک 

 ؟ یدوست دار  لمی ف ای _آ

 _بله چه جورم وانیک 

 گهیحرف زشته د کی _

 _نامردوانیک 

 ؟ یپدر و مادرتو دوست دار ای _آ
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 _بله وانیک 

 ؟ یآرامش را دوست دار ای _آ

 _بله وانیک 

 در آشپزخونه  لهی وس کی _نام 

 ر ی_کفگوانیک 

 ؟ ی ات را دوست دار ی میدوست صم ای _آ

 _بله وانیک 

 تا پنج  کی _از 

 _پنج وانیک 

 ؟ یخداوند را دوست دار ای _آ

 _بله نوکرشم هستم وانیک 

 ؟ یبهشت را دوست دار ای _آ

 _بله وانیک 

اتمام سوال ها آب دهنمو قورت دادم چون قرار بود کم کم شروع بکنم خدا بهم رحم کنه   با
سرشو باال آورد   دی سکوتو از جانب من د یوقت وانینگاه کرد که ک  وانیبه ک  طنتیبا ش ذیپان

  ز یر کمی چشماشو  نیبه خاطر هم دیرو د ذیپان طون یشد تموم شد که نگاه ش یبگه چ
 : دی پرس  ک لحن مشکو هیکردو با 

 فته؟ یب یقراره چه اتفاق  شمیم  یطور هی یکنینگام م یکه دار یطور نی ا  ذیپان گمی_موانیک 
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  نکهیبشه به خاطره ا  از قبل مشکوک  شتریب وانینگفت که باعث شد ک  ی زیچ دویخند ذیپان
 دادم زودتر شروع کنم  حیلو نره ترج یهمه چ کهوی

 بهم جواب بده  ی که داد ییجواب ها بیتو به ترت  پرسمیسوال م هیمن  نی بب وانی_خب ک 

 اون وقت؟  یچ یعنی _وانیک 

داره؟تو طبق  قت یحق گمیمن م  وانی ک  یگیتو م هیاسمت چ نهیمثال سوال اولم ا نی_بب
 ی دیبه سوالم جواب م  یکه نوشت یجواب

 گرفتم شروع کن  ی_اوک وانیک 

 دم یخند  یتخس با

انداخت و برگرو   یکی اون  ی پاشو رو هیدادو  هی به مبل تک ی حالت مردونه ا هیبا وانیک 
 دستش گرفتو گفت: 

 یشروع کن  یتونیم انای_من آمادم ک وانیک 

 هیالملل نیب ی جلسه ها ن یا ی انگار تو زنهیحرف م یطور هی_اوف خاطره

 باال باهات کار دارم م یمنو تو بر  یباز  نی_خاطره بعد از اتمام اوانیک 

 براش نازک کردو گفت:  یخاطره پشت چشم کهوی

 ندارم یمن باهات کار خودی_بخاطره

 کردو با لبخند جذابش گفت:  ی خنده مردونه ا  وانیک 

 برمت ینداره به زور م ی_اشکالوانیک 

بهم   ی به بحث خاتمه داد و به سمت من برگشت همه با کنجکاو  وانیکردم که ک  یاهم
کنم همشونو   یبهم دست داده بود که تونسته بودم کار یحس باحال  هیکه  کردنی نگاه م
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زدم و  یطان یبه سمت خودم جلب کنمو کنجکاوشون بکنم لبخند فوق العاده ش  نویآرت یحت
 بسم اهلل شروع کردم هیبا

 ه؟ ی_اسمت چ

 وان ی....کنیاگ تیپی...و....ا....ن....ری ...تکرار کن...ک...وانی_دوباره شروع شد...ک وانیک 

 :دمی سوال دوممو پرس  دمویخند

 داره؟  قتیحق ن یا ای _آ

 برگش گفت:  ی دو طبق جواب رو به برگش نگاه کر وانیک 

 _بله وانیک 

 ؟ ی دی رو بوس ی_تابه حال کس

 کرد و به برگش نگاه کرد  یخنده مردونه جذاب تک

 _بله وانیک 

 : دمیازش پرس یطونیباال انداختمو با ش یی ابرو

 ؟ ی_چه کس

 گرد شده بهم نگاه کرد   ی با چشمها کهوی

 جواب بدم؟!  دی _االن باوانیک 

 گفتم:  یباتخس

 که جلو دستته  یبا چشمام به برگه اشاره کردمو ادامه دادم:طبقه اون ـــــسی_

 به خاطره نگاه کردو طبق جواب رو برگش گفت: یطونیباش وانیک 

 _خاطره وانیک 
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هنوز   رم یجلوشو بگ یول رهی نگاه کرد که باعث شد خندم بگ وانیباتعجب به منو ک  خاطره
 صبر کن  زمیمونده عز 

 _چندبار؟ 

 گفت:  ی متعجب دادمانند ی گرد شده به خاطره نگاه کردو باصدا ی باتعجب و چشما وانیک 

 ت ی فعال  ی_ده بـــــــــار؟؟!!مرسوانیک 

 انداخت  نییاز خجالت سرخ شد و سرشو پا یخاطره حساب یرفتن ول سهیاز خنده ر  همه

 داشت؟  ی _چه مزه ا

 گفت:   دوی خند وانیک 

 م یپا گهیدور د هی...من هیباحال یباز ولی _اوانیک 

 سوال هارو بده    هی_فعال مونده تو جواب بقاریرام

 ینوشتم...آهان...قرمه سبز  یچ نمیبب سای_خب باشه...واوانیک 

 داشت؟  یی_چه بو 

 _رز وانیک 

 ؟ ی هم دار ی _شاهد

 _بله وانیک 

 ؟ ی_چه کس

 با تعجب و داد گفت:  وانی ک  کهوی

 ـــــــن؟ ی _آرتوانیک 

 ردو روبهش گفت:نگاه ک  نیمشکوکانه به آرت وانیک 
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  دمی بوسی من ده بار داشتم عشقمو پشت سرهم م یراستشو بگو آقا پسر وقت نمی_ببوانیک 
 ؟ ی دی دی تو از کجا ما رو م

سرخ شدو با حرص همون طور که   شتر ینگفت که خاطره ب یزیکردو چ  ی تک خنده ا نیآرت
 د ی بود غر  نییسرش پا 

 وان ی _ک خاطره

 م ی خجالت نکش نفسه من مگه دروغ گفت گایلپاشو ن یی_جانه دلم ووو وانیک 

از قبل سرخ شده بود نگاه کردن سکوت   شتریو خاطره که ب وانیهمه با تعجب به ک  کهوی
خنده آرام همه پشت سرش زدن   ی صدا  دنیبا شن کهوی فضارو در برگرفته بود که  ینیسنگ

موم شدن  بعد از ت دادیم ییها  یخان عجب سوت وانیک  نیخنده البته به جز خاطره ا  ریز
 م یرو ادامه داد  یباز وانیبه ک  اپسر ی خنده و متلک پروندن ها

 ؟ یدار نانی_به او اطم

 ی _بله...پس چوانیک 

 است؟  ی_چه شکل

 نگاه کردو جواب داد: نی به آرت یمصنوع یبا تعجب به من بعد با ترس وانیک 

 مون ی_موانیک 

 ادامه دادم: ینگاه کرد که با تخس وانی باتعجب به ک  نیآرت

 _چند دندان دارد؟ 

 تا  ستی _بوانیک 

 ده؟ ی آن را کش  ی _چندتا

 _نوزده! وانیک 
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 با خنده گفت:  وان یخنده ک   ری همه زدن ز کهوی

...  یدونه دندون دار هیاالن  یعنیپسر؟  ی دینوزده تاشو کش ویدندون دار ستی _بوانیک 
 پسر کوچولو ها فقط دندون جلوت دراومده  نی ...اونم مثل ایاوخ

دندون اونم فقط دندون    هیفقط  نی آرت نکهیاز خنده منفجرشد همه با تصور ا ودوباره
و خونه    کردی نگاه م وانیبا حرص به منو ک  نیخنده که آرت ریداشته باشه زدن ز شوییجلو

چه قدر باحال    شییخدا یخب به من چه...من که هشدار داده بودم ول خوردیخودشو م
 بود 

 دارد؟  تی واقع ای _آ

 _بله وانیک 

 د؟ ی رفت نمای_تابه حال باهم به س 

 _بله وانیک 

 ؟ ی _باچه کس

 _آرتان وانیک 

 اسم من وسط اومد خب ادامش  دی نخند  دیسی _واآرتان

 :دمی پرس وانیکردمو روبه ک  ی خنده ا تک

 _چه وقت؟ 

 نبه کشی _وانیک 

 _ کجا؟ 

 _تهران وانیک 
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 _او به تو چه گفت؟ 

 با حرص جواب داد: وانیک 

 _توله سگ وانیک 

چون   میبگذر هیبق ریخنده کال از خ ری زد ز ی بلند ی جواب با صدا  نیا دنهی با شن نیآرت  کهوی
 مبل بود  هیهر نفر مشغوله گاز زدن 

 ؟ ی شد ی_چه رنگ

   ی _قهوه اوانیک 

 زد؟   ی_بازهم حرف

 _بله وانیک 

 _چه گفت؟ 

 رفت و جواب داد: ی به آرتان چشم غره ا وانیک 

 _نامردوانیک 

 ؟ ی دی _خجالت کش

 _بله وانیک 

 _کتکت زد؟ 

 _بله وانیک 

 ؟ یز ی_باچه چ

 حرص جواب داد: با

 ر ی_کفگریکفگ
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 _دندانت شکست؟ 

 _بله وانیک 

 _چندتا؟ 

 _پنج تا  وانیک 

 _درد داشت؟ 

 _بله وانیک 

 ؟ یکنی کارو تکرار م نیدوباره ا ای _آ

 سرشو باال اوردو روبه من جواب داد:  یبا حرص خاص  وانیک 

 _بله وانیک 

که از حرص سرخ شده   ی ا افهیبا ق وانی اتمام سوالها همه از خنده منفجر شده بودن و ک  با
 کرد ی بود بهم نگاه م

حال   یلیداوطلب شو داداش خ گهی دور د هی ایباحال بودا ب یلیخ وانیاق ک  گمی_ماریرام
 م یکرد

 قایدق  اریرام ولی هم به حرص خوردنش ا وانی ادامه داد و ک  دنشی ه به خنددوبار اریرام
که داشت   وانیداده بود حاال بذار من وارد بشم با خنده روبه ک  لیحرف خودشو بهش تحو

 کرد گفتم: یبا حرص بهم نگاه م 

 کرد تی مسخره قهوه ا  یباز نی هم ی دید ه یمسخره ا هیچه باز  نی ا یگفتی م وانی_ک 

 کنم یچون نفلت م یمدت جلو دستم نباش نیبهتره ا  انایک  نی _ببوانیک 

 ی همزمان گفتن:تو غلط کرد یبا شوخ دنی خند یهمون طور که م  نیو آرت آرتان
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 گفت:   دوی خند وانیک 

 عروس  ی _دو کلمه از مادرهاوانیک 

اکتفا کردن و   ی و آرتان به تک خنده ا نی خنده که آرت ری زد ز وانیک  نباری جمله ا  نی گفتن ا با
 نگفتن  یزیچ

 با خنده ادامه داد:  وانیک 

 پدر عروس چه قدر فعال بوده دو تا زن گرفته  نی _ببوانیک 

هم مثل  وان یبرداشتن که ک  زیبه سمتش خ ن یاز خنده منفجر شد که آرتانو آرت دوباره
 فرار کرد  شهیهم

 م ی دی خند یعوض شد کل ی...حال و هوامون حسابتیباز  نیول دختر با ا  ی _اآرام

 دیکش  ازهیکه به دنبالش آرام هم خم دیکش ییبلندباال  ازهیآرتان خم  کهوی کردم  ی ا خنده

 خستم  یل ی_من امروز خآرتان

 روبه بچه ها گفت:  عیکه انگار از خدا خواسته سر  نیآرت

 د؟ یبخواب دی _خب بچه ها قصد ندارنیآرت

 یخستم گل گفت یلیچرا آره من خ ی _واآرام

 منم خسته شدم   می بخواب م یبهتره که بر  میهی_ا

از   م یداشت ی بلند شد که همه به دنبالش بلند شدن تا برن بخوابن امروز روز پرکار نیآرت
  نیبه خاطرهم دنی و پسرا موندن تو خونه فوتبال د  دی خر می صبح همراهه دخترا رفته بود

و بعد از   یشهرباز می گرفتن:/عصرهم رفت یحاظر رون یاز ب دست اونا که می نهارو سپرد
 خونه  میرستوران برگشت
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سرمو باال گرفتم که  ادیداره به سمتم م یکی  نکهیفکرا بودم که با حس کردن ا   نیهم ی تو
 نه یآرت دمید

 یبخواب ییای _بهتره توهم بنیآرت

 گفتم:   یاحترام نظام هی با

 _اطاعت قربان 

  المیموهامو بهم زد بعد به سمت اتاقمون رفت منم بعد از برداشتن وسا دویخند
 برم   دنیبه سمت پله ها راه افتادم تا به سمت اتاق هامون جهت خواب یباخوشحال

شده بود که با اومدن   رهیبودو به سقف خ  دهیتخت دراز کش ی رو نیاتاق که شدم آرت  وارد
 من چشم از سقف گرفتو بهم نگاه کرد  

 ؟ ی _مسواک زدنیآرت

 ؟ ی زد ؟تویتوچ  زنمی_نه االن م

 م یهی_ا نیآرت

از موهام تو صورتش افتاد با ناز کنارشون   ی به سمتش رفتمو روش خم شدم که تره ا آروم
از   کردویداشت بهم نگاه م ی بکنه باتعجب خاص  ری زدم که باعث شد حالت چشماش تغ

فوق   ی بوس کردم باصدا  مردمو  ی رفتارم متعجب شده بود آروم خم شدمو گونه ها نیا
 گفتم:  ی العاده آرومو مغموم شده ا

   ینیآرت ری _شب بخ

  ی رفتم و تو ییو متعجبش به سمت دستشو  رهی جدا شدم و بدون توجه به نگاه خ ازش
 که براش ساخته بودم تنهاش گذاشتم  یفاز

. 
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   ی _سالم به همگ

  هی  نیدادن کنار آرت یبه روم پاشوندن بعد جوابمو به گرم ی سراشونو باال آوردنو لبخند همه
 یرفتم کنارش نشستم معلوم بود که از عمد اونجارو خال ن یبود به خاطر هم یخال یصندل

نشستم   ی همون طور که سره جام م ولی ا نمیمن اومدم برم کنارش بش  یگذاشتن که وقت
 گفتم:   یبالحن معترض

   دااای کنینم داری منو اصال ب دویخوریم صبحونه  دینیشی_خوب همتون باهم م

 بخوابه خستس    دیمانع شد گفت بذار   نیکنم که آرت دارتی ب امیب خواستم یمن م انای_ک آرام

به سرفه کردن افتاد به   کهویگه که   یواقعا آرام داره راست م نمیبرگشتم بب ن یسمت آرت به
آب به دستش دادم و آرتان هم که کنارش  وانیل ه یبلند شدم  یبا نگران عیسر  ن یخاطر هم

زدن   یبهم چشمک وانیهمراه ک   یطونیهم ش نیشونش زدو در همون ح  ی نشسته بود تو
ندادم فقط به   یتیموضوع اهم نیخب اون موقع اصال به ا یکرد ول ج یگ شتریکه منو ب

 شد؟  یطور  نیکه بفهمم چرا ا  دادمیم ت یاهم نیارت

   نیبخور آرت ای_ب

به آرام رفت   ی نفسش جا اومد چشم غره ا یآب توشو خورد وقت یستم گرفتو کماز د وانویل
 انداخت    نییکه آرام سرشو پا 

   ه؟ی_خب امروز برنامه چخاطره

 دارم د یخر  گهید کم ی _من ذیپان

 نطور یمنم هم یپان ی_آخ گفتخاطره
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  ییطورا هینشستم درواقع هممون  میصندل ی گذاشتمو رو   ییظرفشو نکیس ی رو وانویل
 مونده بود  دامونی هنوز خر

 خودش زدو گفت:  یشونیپ ی حرفا با کف دستش تو نیا دنیبا شن وانی ک  کهوی

 رفت   می نه بدبخت شد ی _واوانیک 

  افهیبود اما ق  یمعان یلیخ ی حرفش حاو نیخنده چون ا  ریز  میدخترها باهم زد همه
از هرگونه  یبود و عار  یمرد خنث نیکه کال ا نیبود به جز آرت یدن ی پسرها ناراحتو د

 احساسات  

   م؟ی ه مییایبهتره ما ن گمی_ماریرام

  ن یخودتون با ماش ی برا دی هست ی ماشاءاهلل هرکدومتون مرد دی خودتون بر گهی _آره دوانیک 
 د یی ایبرگشت برب ی برا داتونی تا از پس خر دی هم بر

   رمی_من همراهشون منیآرت

 گفتم:   یو با غرور خاص یزدمو با لحن خوشحال ی لبخند نیآرت به

 ول ی_ا

رو   ی لبخند ادیلجشون درب نکهیا ی به جا شدیکه باعث م یغرور خاص ه یروبه دخترا با  بعد
 گفتم:  نهیلباشون بش

 ــــــــنه یا ادیو باهام م ذارهیوقت تنهام نم چی من ه ی _آقا

بهش   زدی که توشون "عاشقتم" موج م ییزد که باعث شد با چشما ین یلبخند دلنش نیآرت
که فقط به عشق  شدیمن م ی قلب یباعث خوشحال نی کرده بودو ا رینگاه کنم رفتارش تغ

   دی کوبی م نیآرت

 م ییا یپس ماهم م ییای_خب تو همراه چهارتا دختر تخس تنها؟ازعهدشون بر نم وانیک 
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  یراض نایو ا  فتهین یاتفاق نکهی ا ی خب برا یردن ولنگاه ک  وانیدخترها با اعتراض به ک  همه
  وانیک  ی که برا دونستمی خوب م ینگفتنو سکوت کردن ول یزیچ د یخر  انیبشن که با ما ب

 نقشه ها داشتن  چارهیب

 م ییا یجهنم و ضرر مام م هی_چاره چآرتان

 شونه آرتان گذاشتو گفت:  ی دوستانه دستشو رو دوی خند وانیک 

با   دی که رفتن خر دیفهمیاون موقع م دی مرغها بش ی قاط دی کم کم با گهی شما د زمی_عز وانیک 
 داره یزن چه مکافات و عذاب هی

 :دی با حرص غر  خاطره

 ــــــــــــوان ی_ک خاطره

 گلم   ی _جانم خانومم منظورم شما که نبود وانیک 

 م ی ما فعال قصدشو ندار دی شیمرغها م یقاط دی _فعال شما دارآرتان

تو گلوشو به سرفه کردن افتاد همه   دی که در حاله خوردن آب پرتغالش بود که پر  ذیپان کهوی
   میکرد  ینگاه م ذیبه پان  می داشت یو فقط منو آرتان با نگران  می به سمتش برگشت

ازش خوردو سرفه هاش قطع   کم یدادم که  ذیآب به پان  وانی ل هیاز سره جام بلندشدمو  بازم
  کردی نگاه م چارهیب ذیآرتان رفع شده بودو داشت مشکوکانه به پان ی چشما ی تو یشد نگران

 ی از رو یمعطل ینگاه بکنه ب مونیکی به  نکهیخوب شد بدون ا یحالش کم یوقت ذیپان
و   م یرفت همه در سکوت بود رونیکردو از آشپزخونه ب یخواهبلندشدو معذرت  شیصندل
  ن یاول وانیچون ک  دی طول نکش  ادیسکوت ز نیخب ا یول  میکرد ی نگاه م ذیپان یخال هیابه ج
 شکوند   نمونویبود که سکوت ب یکس

 چش شد؟  نی _اوانیک 



 گمشده   مه ی عشق ن   ی ب 

 
259 

 

دنبالش  خوادیاالن م دونستمیفکره م   ی کرد معلوم بود تو یانداختو اخم نییسرشو پا  آرتان
دوتا بهم عالقه  نیبودن ا  ده ی درست نبود هرچند به نظرم همه فهم  شدیبره اما خب نم

نداشتن مثال  یخبر چیاز ماجرا ه دونستنیموضوعو م نیا  دیکه با یی دارن اما تنها کسا 
موضوع خبر   نی هم از ا ذیپان یحت ا یواقعا بهش عالقه داره و  ذیکه پان دونستی آرتان نم

کرد که تونسته باشه عالقه آرتانو به خودش جلب    یوقت فکر نم چیه  ذینداشت قطعا پان
وقت از    چیتمومه و ه یپسره پولداره همه چ   هیکه اون  کنهیفکر م  نیکنه حتما به ا

که آرتان    یدرحال ادیخوشش نم ندارن  یخوب یمال طی نگرفته و شرا پلمیکه هنوز د یدختر
و آرام بود البته حس   اریاممثل ر قایدق ذیآرتان وپان  نی ب ی نبود ماجرا یطور  نیطرز فکرش ا

آرام از    دیبه زبون آوردن نداشتن شا  ی برا ییخب رو یو ارام بهم ثابت شده بود ول اریرام
هردوشون بود   نیب ترک مش ی ها یجزء نگران ینگران نینگران بودو ا  یواکنش برادراش کم 

 باعث شده بود که فعال با نگاه بهم ابراز عالقه بکنن  نیو هم

. 

. 

. 

 گفتم:  نویزم دمیکوب یلجبازبا  پامو

 نده اه   ریگ  نی_آرت

 گفت:  دهی انگار نه انگار داره منو حرص م یالیخیبا ب نیآرت

 یی ا یب رونیب ینطوریا  دمی _گفتم من بهت اجازه نمنیآرت

 من چشه؟  پیبس کن مگه ت نی_آرت

 ست ی_نه توروخدا چش ننیآرت

 ن ی_آرت
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 ؟ ی دی فهم رون یب یی ایب  ینطوریتو ا ذارمینکن من نم میعصبان انایک  نی _ببنیآرت

 : دمیحرص غر  با

 ی نبود یطور ن یقبال که ا ی دیم  ری من گ پیت نیبه ا نقدری_اصال تو چرا ا 

 االن...  یکرد ول یقبال طرز پوششت فرق م نکهی_به خاطره انیآرت

  وی دی م ریکه همش گ ییتو نیکه قبال بود ا  هینکرده همون یفرق  چیطرز پوشش من ه ری_نخ
 ی کنی م یباهام لجباز

 ییا یب رونی سرو وضع ب  نیبا ا ذارم ینم شهیحرفا سرم نم نی _من انیآرت

 جلو دارمه   یک  نم یبب خوامیم  امیخوبشم م امی_م

از طرف من نداشت   روی حرف ن یهمچ هیبا تعجب بهم نگاه کرد فکر کنم اصال انتظار  نیآرت
خب اونم ساکت ننشست رفته رفته اخماش توهم رفتو سگرمه هاشو محکم توهم   یول

  نوییپا امیحاظر نبودم از موضع خودم ب  یول دمید یطوفان توی وضع افشیق  دنی با د دیکش
و    رونیخواستم برم ب نیرفتن بود به خاطر هم رونی راه ب نیپس بهتر  ارمیجلوش کم ب

و به در رسوندو مانع باز کردنش شد بدون  به سرعت خودش نیخودمو نجات بدم که آرت
کنم کمتر ازش   یکه سع کردمیکار م نیا  ی داشتم رو  دا یتو چشماش زل زدم جد  یترس چیه

خودمو دختر   ا ی اوردمیجلوش کم نم گهی بترسم و خوشبختانه موفق هم شده بودم چون د
   کردمی منم مثل خودش رفتار م دادمی نشون نم یفیضع

شده   یکه اخم کرده و عصبان ست یکنم و اصال برام مهم ن ینگاش م یدارم خنث دی د یوقت
 : دی با خشم غر

نرو مگرنه به   ورتمهی اعصابه من  ی رو نقدریا انایکه قبال بودم ک  ینینکن بشم آرت ی_کارنیآرت
دم دختره زبون نفهم برو زود رژتو کمرنگ کن و اون شالتم درست   یدستت م یکار هیخدا 

نکن   یپس کار کنمیناقصت م یبپوش گفته بودم اگه مانتو کوتاه بپوش یلندترکن مانتو ب
 ندارم یکس چیاز ه یترس  چی و ه تونمیکه م یدونی کارو بکنم خودت م نی االن هم
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چون زور داره   کردیبهش رو داده بودم فکر م ی اد یخودم بود ز  ریکردم تقص یعصب خنده
  نیبا ا   یطور نی به من دستور بده و ا شهیکه دلش بخوادو بکنه و هم یهرکار تونهیم

 بکنه ک یحرفاش منو کوچ

 ؟ یکه دلت بخواد بکن یشهره هرته که هرغلط ی _فکر کرد

 _خفه شو نیآرت

چون   یکنیفکر م  فم؟چرایضع  یلیمن خ یکنی فکر م  سم؟چرایجلوت وا  ی نداشت ه؟انتظاری_چ
  یچون پول دار یکنی فکر م ؟چرای اریسرم ب یتونیکه دلت بخوادو م  ییکسو کارم هربال  یب
نداره   یربط چی به تو ه نیا امی م  رونی هرجور که دلم بخواد ب ؟منیبخر رو یهمه چ یتونیم

 یکنیم  یکه خودتو عصب یخودت  نیا  کنمینم یمن تورو عصب نیآرت

 ی _زبون در آورد نیآرت

نشون   فی دختر ضع هیخسته شدم از پس خودمو   دادمی نشونش نم ی_زبونرو داشتم ول
  یتو زندگ  یاونقدر ستم ین یف یمن اونقدرها هم دختر ضع یپسر اشتباه گرفت رآقایدادم نخ

ها و مشکالت بر   یشده باشمو بتونم از پس سخت  ی که قو دمیکش یقبل از تو و با تو سخت
 ه توام؟ خودم مراقبت کنم؟فقط وابسته ب از تونمیمن نم ی تو فکر کرد امیب

که دستشو محکم مشت کرده بودو به در  یدر حال دی تو موهاش کش  ی دست یعصب نیآرت
  یبودم نگاه کردو با لحن دستور  دهی رس نشیتا س بایکه تقر  یچسبونده بود با خشم به من

 گفت: 

 با تو  دونمیوگرنه من م  یکنیکم م شتمی و آرا  یکنیلباساتو عوض م یری _منیآرت

 نه توروخدا بگو دوباره تعارف نکن   ی _وا

  ییایب رونیب  یو چه طور یبپوش   ییمجبورت کنم چه مانتو خوامیمن نم انایک  نی _ببنیآرت
که مردم باشه نه  یمن  لیکه باب م یبخر ا ی یبپوش  ییپس نذار مجبورت کنم مانتو
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من   لهی با شما متفاوت تره و مانتو م یلیما مردها خ قهیکه سل یدونیخودت...خودت م
 که... هییمانتو

حساس   نقدریچرا بعد از اون موضوع ا  ست ی مانتو من کوتاه ن نیتوروخدا بس کن ا نی_آرت
 ی شد

 ... ی به زور رو یفهمی _احمق چرا نمنیآرت

انداختمو گوشه لبمو گاز گرفتم که باعث شد اونم ادامه حرفشو   نیی از خجالت سرمو پا کهوی
 گفت:  دوی تو موهاش کش یکالفه دست  نینده آرت

 کمرنگ ترش کن  کمی _برو مانتو تو عوض کن اون رژتم  نیآرت

اصال از   نی منو آرت نی ب گرفتیم  شیشدت خجالت سرخ شده بودمو تمام بدنم داشت آت از
  خواستیکه م شدیباورم نم دمیکش یزش خجالت ما ن یحرفا نبود به خاطر هم نیا

 ادامش بده 

و رژمو کمرنگ کردم  دمی پوش یمانتو جلو باز آب هیبکنم  ی ا گهیمخالفته د نکهیا بدون 
  دادمیکه باعث بشه همرنگ لبو بشم بهش حق م ادی جلو ب ی ا گهید ی بحث ها  خواستمینم

وانمود کرده   یفقط تنم کرده بودمو طور امی ب رونی مانتو ب نی با ا  خواستمیدرواقع خودم نم
از خودش   یچه عکس العمل نمیبب خواستمیم رون ی ب امیب اهاشب خوامیبودم که مثال م

  نیکوتاه و زننده بود به خاطر هم یلیخ یلیکه انتخاب کرده بودم خ یی مانتو  دهی نشون م
 عکس العمل از خودش نشون داده بود  

 لباش نقش بسته بود گفت:  ی که رو  ی خندکردو با لب یبه سرتاپام نگاه نیآرت

 _حاال بهتر شد  نیآرت

  سا یوا  سادمیوا  کهویبرم که  رونیبهش رفتم از جلوش رد شدم خواستم ب ی غره ا چشم
  یکه چ کنمیم  نیاون تع  ی بپوشم پس منم برا یکرد که چ  فی تکل نی اون برام تع  نمیبب

 بپوشه 
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 سمتش برگشتمو گفتم:  به

   یپوشیم گم ی که من م یزیامروز اون چ نی_آقا آرت

 اخم بهم نگاه کرد به سمت ساکش رفتمو گفتم:  با

اصال هم ازت  ستیمن کارساز ن ی رو گهیاخم تخم نکن که د نی که گفتم بب نی_هم
 ترسم ینم

 ...................... 

 ست؟ یلباسه قشنگ ن نی ا انایک  گمی_مخاطره

 یکم یبود ول  یانداختم لباس محشر یگاهلباس مدنظرش که بهش اشاره کرده بود ن به
 وجود گفتم:   نی باز بود اما با ا ی اد یکه چه عرض کنم ز  یباز بود کم ی ادیز

 _به نظره من قشنگه 

 م؟ یپروش کن می_بر خاطره

 م ی_بر 

هرچند از   خوردیخب به اعتقادات من نم یبود ول یمحشر و قشنگ  یلیلباسش خ  شییخدا
 یبودم که دخترا م دهید نایا نی خانواده آرت ی ها ی ها و پارت یمهمون ی بازتر هم تو نیا

هم   نیبسته که آرت ادیباز نه ز ادینه ز کردمیتعادلو برقرار م شهیخب من هم یول دنی پوش
 باهام موافق بود 

وارد فروشگاه شدن منم خواستم همراهشون وارد فروشگاه بشم که   ذیو آرام و پان خاطره
 فت: آروم کناره گوشم گ نیآرت

  خودیب یلیبگم خ  خوامیخوشت اومده م ی شده بود  ره یکه بهش خ ی_اگه از اون لباسنیآرت
 متر پارچه هم نداره   مین یپروش کن یاحت ی  شیبخر  یکنیم
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  هیواقعا منو نشناخته بود که من عادت ندارم   یعنیکردمو به سمتش برگشتم   یاخم
فقط من داشتم    کرد؟مگهیزود قضاوت م نقدریا دی بپوشم؟اصال چرا با یی لباس ها  نیهمچ

 کردم؟ ی به اون لباس نگاه م

 بخرمش خاطره ازش خوشش اومده   خوامی_من نم

 بود اخماشو توهم بردو گفت:  دهیکه حرفمو شن وانی ک  کهوی

 _کدوم؟اون قرمزه؟ وانیک 

 گفتم:  یالیخ یب با

 _آره همون 

لباس   خواستمیتو چون نم دادم که نرم حیتوهم رفتو وارد فروشگاه شد ترج شتریب اخماش
سفارش  نی از شرکت آرت خواستمیکه م یبخرم آخه اوال داشتم دوما هر لباس با هر طرح

بخرم به   یدوباره لباس اضاف  خواستیداشتم و دلم نم ادیهرچند من خودم لباس ز  دادمیم
  نشیتریو ی بود رفتم جلو  یمغازه بزرگ طال فروش هی که   شیدستبه مغازه کنار  ن یخاطر هم

داشت که باعث شده بود   یقشنگ ی ها س یبه طالها نگاه کردم گردنبندها و سرو سادمویوا
 ام یبه وجد ب یحساب

 آروم خم شدو از پشت سرم کناره گوشم گفت:  نیآرت

 ؟ ی_کدومشو دوست دارنیآرت

ه خاطر  ب  شتریب ممیخوشحال شده بودم خوشحال  یلیبود خ دهی نظرمو پرس نکهیخاطر ا به
  نیبه خاطر هم می کرد یو مغازه نگاه م نی تریو ه یبه   میبود که هردومون االن داشت نیا

افتاد که طرحش دو تا   ریپالک و زنج هیچشمم به  کهو ی نظر گذروندم که  ریباذوق همرو از ز 
نشسته بودن و نوک هاشون بهم خورده   یطرف قلب نسبتا بزرگ  هی مکبوتر بودن که هرکدو

  نیبهش اشاره کردمو روبه آرت نی جلب کرده بود به خاطر هم یبود نظرمو به خودش حساب
 گفتم: 
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   ست؟ی قشنگ ن  رهیاون پالکو زنج نی_آرت

 گفت:  دی رو د ریپالکو زنج یکه من اشاره کرده بودم نگاه کردو وقت یی هم به جا نیآرت

 _قشنگه نیآرت

از  یبا چهره خوشحال و راض  وانیبق کرده و ک  افهیگم که خاطره با قب یز یچ خواستم
  دانیبرنده م وانیکنه و ک  یراض  وانویاومدن فکرکنم خاطره نتونسته بود ک  رونی فروشگاه ب
 شده بود 

  موی کرد یمختلف نگاه م ی مغازه ها  نیتریخودمون به و  ی برا می طور داشت نیهم
اسپرت مردونه خورد اونقدر  ی کت تک مشک هیچشمم به  کهوی که  میکردیپاساژهارو متر م

تماشاش کنم   سموی وا  نیتری و ی نظرمو به خودش جلب کرده بود که باعث شد روبه رو
قشنگ بود فکر   یلیتجسمش کردم خ نیآرتتن   ی کردم تو یهمون طور که داشتم نگاش م

 کنه که هست جذاب ترش  ینیاز ا  شتری جلوه بده و ب یتو تنش عال یکنم حساب

 گفتم:  رمیچشم از کت بگ نکهیبدون ا ن یبه خاطر هم ستادی کنارم ا نیآرت

 تو   می بر  قهیدق هی ایب  نی_آرت

 مردونس آخه تو... یپوشاک فروش نجای_ا نیآرت

  فتیراه ب زدیداخل چه قدر حرف م دمشیحرفاش گوش ندادم دستشو گرفتمو کش هیبق به
 فک بزن نقدریاون وقت ا خوامیم یاصال چ نیبب

 ن یاریرو برام ب یاون کت مشک شهیم  دی_آقا ببخش

 _چشم 

برگشتم که   نیبه سمت آرت اره یکه خواسته بودمو ب یمرده رفت تا برام اون کت نکهیهم
خودشو   دوینگاهشو دزد  عینگاهم سر دنیکه با د کنهی بهم نگاه م ی داره با لبخند محو دمید

 اطراف مشغول نشون داد  ی لباس ها دن یبه د
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... ....... 

همراه کت اسپرت همرنگ شلوارش تنش بود نگاه   یشلوار اسپرت مشک  هیکه  نیآرت به
پاهاشو قشنگ تر جلوه بده و   یدگ یکردم مدل شلوارش تنگ بودو باعث شده بود که کش

 ی بانوارها  یلباس مردونه شکالت هیکت  ریبشه ز  شتریکته ب تیباشه که جذاب نیا یبان
  پمیصدبرابر بشه وبا ذوق به مرده خوشت تشیجذاببود که باعث شده بود  دهیپوش یمشک

کتش ور   نیکه داشت با آست نیچه قدر جذاب شده بود با ذوق به آرت ایبشم خدا  رهیخ
 گفتم:  رفتیم

 چه طوره؟    نی_آرت

 کردو گفت:  یداخل مغازه نگاه ی قد نهییآ  ی خودش تو به

 اسپرت بزنم؟   پیمن ت ییخوای_تو منیآرت

 م یهیا_

 گفت:  کالفه

 من... ت ی موقع انای_ک نیآرت

چه قدر باکالس و   یدونیاد؟می اسپرت چشه که تو ازش خوشت نم پیمگه ت  نیبابا آرت ی _ا
 شرف یب ی شد  پیچه قدر خوشت نیبب هیعال

 تعجب بهم نگاه کرد که آرتان با خنده گفت:  با

 کردنت  ف یطرز تعر نیدختر با ا  یر ی از شوهرش کرد نم  یفی_عجب تعرآرتان

 کنم گفتم:  شی که بتونم راض ی ا افهیبا لحنو ق نیروبه آرت دمویخند ی نخود

 به خاطره دله من   کنمی_خواهش م

 نگفت  یزیو چ دی کش یپوف کالفه
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 ادیاسپرت هم بهت م پی ت ی شد  پیخوشت  یلی_داداش خآرتان

 ره  زن داداشم حرف ندا قهیسل هیبه نظره من که عال یداداش گهی_راست مآرام

   انایحرف نداره ک   قتی_واقعا سلوانیک 

 بخرم؟   دی با  نویاالن من ا  یعن یحرفها   نی_ا نیآرت

 گفتم:   دمویدستامو بهم کوب باذوق

 ؟ یخودت دوسش دار میهی_ا

اسپرت   پی اسپرت زدن تنگ شده درواقع خودمم دوست دارم ت پیت ی _خب دلم برانیآرت
 بزنم اما خب االن من... 

 گفتم:  عیحرفش گوش بدم سر  هیبه بق نکهیا بدون 

 _پس حله 

که   ییزهای چ هیکت و بق نیهمچ هیکه  دونستم یدراوردم م فمیزدمو کارتمو از تو ک  ی لبخند
که همه  یفروشگاه  نیهمچ هی  ی اونم تو شدیخداتومن پولش م  می باهاش برداشته بود

  دی مهم نبود شا  زهایچ نی ا  گهیمن د  ی خب برا یها دوبل که نه چهاربل بود!ول متیق
که مادرم دلش  ییپول اوتو  شدیم قایکت دق نی ا  ولپ یزمان هیفراموش کرده بودم که 

رو اتو بکنه  دوختیفروش م  ی رو که برا ییبخره تا راحت تر و بهتر لباس ها خواستیم
شده بودم   انمیو اطراف نیمثل آرت  گهی کجا اومدم دو از  میرفته بود که من ک  ادمیکامال 

از پسش   دونستمی م نکردم چو یتوجه نم متشی اصال به ق یزیچ دی خر ی برا گهی چون د
 بخرمش   تونم یم امویبرب

  م یرو که برداشته بود ییدا یرفتم خواستم خر کردنی که لباس هارو حساب م ییسمت جا به
عکس العمل از خودش نشون داد اخماشو تو هم برد و کارتمو   نیآرت ع یحساب کنم که سر

 گذاشت  فمیازم گرفت و داخل ک 
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  یکن بت یتو دست تو ج دی مرد همراهته نبا  هی  ی_وقتنیآرت

 که کنارمه لباس بخرم  ی مرد نی ا ی برا خوامی من خودم م نی_آرت

 کنم یمن حساب م ی خب تو نظرداد یلی_خنیآرت

 گفتم:   یمظلوم  ی صدا با

 بار باشه     هی نی جونم هم یآرت   کنمیم  _خواهش

 گفت:   یباتخس

 ده یاجازه نم رتمی_نوچ غنیآرت

 حساب بکنم   نویا عیکن تا من سر  شیحرف بزن راض رتتی_تو برو اون گوشه با غ

 حساب بکنه انایبار ک  نیحاال بذار ا نی_آرتآرتان

 افته دلشو نشکن  یکه نم یاتفاق نیآرت گهی_راست ماریرام

پولشو ازم   نکهیبار خاطره برام لباس بخره و خودش بدون ا  هیمن از خدامه  نی _آرتوانیک 
تو قبول   کنهیازت اصرار م نقدریبرام حسابش کنه اون وقت تو زنت داره ا رهیبگ
 مغرور   ی برات متاسفم جناب آقا ؟واقعایکنینم

به   نی نگفت آرت یزی گرفتو چ نی از آرتهم روشو  وانیرفت که ک  وانیبه ک   ی چشم غره ا نیآرت
 ی تو دی شالمو کش دوی چشماش زل زدم که خند ی تو ت یسمتم برگشت که با مظلوم

 صورتمو گفت: 

 برو حساب کن  ی نگام نکن موش کوچولو تو برد  یطور نی خب ا  یلی_خنیآرت

 صورتم تکون دادو ادامه داد: ی جلو دی انگشت اشارشو به نشونه تهد کهوی

 بار هی  نی_اما همنیآرت
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نشده   مونیرفتم تا پش شخانی بهش نگاه کردم کارتمو برداشتمو به سمت پ یخوشحال با
 لباسو حساب کنم عیسر

 آروم کنار گوشم گفت:   نیبه سمتش گرفتم که آرت کارتمو

 _چه قدر شد؟ نیآرت

 باال دادمو در جواب سوالش گفتم:  ابرو

  یبرش گردون ییخوا ی؟میبفهم  یواهخ ی_چرا م

 شلوارش فرو کردو صادقانه گفت:  بیج ی دستشو تو سادو یوا  راست

 _الزم باشه آره  نیآرت

 خانوم رمز؟  دی_ببخش

 سمت مرده برگشتمو گفتم:  به

 شصت وهشت    صدوی_هزار و س

  ی رو نویسال تولد آرت کنهی با تعجب داره بهم نگاه م  دمی نگاه کردم که د ن یبه آرت یچشم ریز
آخه من   کردمی وقت رمزه کارتمو فراموش نم چیه  گهید ینطوریرمز کارتم گذاشته بودم ا

با   نیبه خاطر هم شدیزود فراموشم م یلیبودم خ فی گذاشتن رمزو از بر کردنش ضع ی تو
فروشنده گرفتمو همراه بچه  کردم کارتو از  یوقت فراموشش نم چیه گهی رمز د نیگذاشتن ا

   می ها از فروشگاه خارج شد

 گفت:  یطونیباش سادو ی کنارم وا وانیک 

 منم بخر  ی برا ی دیلباس خر نیآرت ی تو که برا انای_خب ک وانیک 

 گفت:  ی جد یلحن یول  یشده با شوخ یرتیکه مثال غ یبالحن نیکردم که آرت  ی ا خنده

 کنه ی پول خرج نم گهی د ی مردا ی زنه ما برا دی آقا خودتون زن دار  یی_هونیآرت
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 گفت:  ی با عشوه ا  دوی خند وانیک 

 م ی خودت...اصال نخواست ی ...براشی _اوانیک 

 بخواه  اوی_نه تو رو خدا ب نیآرت

 زنگ خورد که با غرغر گفت:  لشی موبا کهویبگه که  یز ی خواست چ وانیک 

 _بر خرمگس معرکه لعنت وانیک 

 از ما جداشد من هم خودمو به دخترا رسوندمو باهاشون هم قدم شدم   وانیک 

 

 :سندهی نو نستاگرامیا ی دی آ

Kiana__bahmanzad 

 

 ......... 

 یمردم از خستگ  ی _وا

 م ی بود دهاتونی حماله بارهاو خر  یگ ی م ی_مارو چآرتان

 بهش رفتمو گفتم:  ی غره ا چشم

 م ی ما که مجبورتون نکرده بود  د یگرفتیاز دستمون نم یخواستی_خب م

 دختر خانوم خوردیمردونمون بر م رتی به غرورو غ گهی_د نه دوانیک 

 د ی مردونتون بذار  رتیغرور و غ نیا ی به پا  رویهر حرف دیگی م حی_بله شما صح

 ی _بله پس چوانیک 
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 م؟ ی دار ی_شام چاریرام

 _گشنه پلو با سس اضافه آرام

ما   بیهم به صرفه و هم دوستداره ج نسیغذام هم کم هز  نی _من عاشقه اوانیک 
 مردهاس 

 ی از گشنگ  می که هممون مرد ری بلندشو برو چند دست غذا بگ وانیحرف نزن ک  نقدری_ا خاطره

االن   نیرم؟همی _وا چرا من برم؟من پول نون خشک هم ندارم حاال چند دست غذا بگوانیک 
 کردم  دی خر ی باش یعالنامزدم که جناب ی من فقط برا  ون یلی چند م کینزد

 گفت:  نی بهش رفت که آرت ی چشم غره ا خاطره

من پول شامو حساب   یمبارکت کن بیدست تو ج ست ی الزم ن سیخب خس یلی_خنیآرت
 اقال بلند شو برو سفارش بده  کنمیم

سختو من انجام   ی همش کارها دی بگو چرا با گهی بابا خب به اون دوتا چلغوز د  ی _اوانیک 
 بدم 

 ادب  یب ی _چلغوز خودتآرتان

 نابغه؟ ی د ی _ممنون نظره لطفتونه ازکجا فهموانیک 

که آرام بلند شد تا بره لباساشو عوض کنه منم بلند   مید یخند یم م یجرو بحثاشون داشت به
  نکهیبکنم و هم ا یجاساز  نارویبرداشتمو به سمت اتاقم رفتم تا هم ا دامویشدمو خر 

 بکنم  لباسامو عوض

 ی ناله ا  دمویبه کمرم کش یکنار ساکم گذاشتمو دست  دهارویبود خر  ن یچه قدر سنگ اوف
 کردم

 ی ...کمرم خورد شد...وای آ  ی آ ی _آ
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نگاه   دهامیچون دوباره خم شده بودمو با ذوق داشتم به خر  یدر اتاقم باز شد ول کهوی
 به سمت در برنگشتم  کردمیم

 برگردم گفتم:  نکهیبدونه ا  نیکردم آرامه به خاطرهم فکر 

  نی هم ستین لهیکه طو  نجایتو؟دور ازجونه منو شوورم ا  ییا یبعد ب یدر بزن  یتونی_آرام نم
 ی راحت نی به هم اتویتو...اتاقه گلم در بزن بعد ب ییایخر م نهیع نییپا ی ندازیسرتو م یطور

  کهوی نیآرت   دنی بسوزه که با د شییجاها  هیبگم که  یزیچ  هیسمتش برگشتمو خواستم  به
بود اما کوه   انیخشکم زدو چشمام گرد شد آثار خنده در درون چشمها و صورتش نما

 داد یمن گوش م ی بودو داشت به حرفا ساده یمجسمه وا  نهیطور ع  نیغرورو خنده؟هم

 گفتم:  عیخودمو ببازم سر  نکهیا بدون 

 م یفکر کردم آرامه آخه همراه آرام باهم باال اومد  یی _ااااااا تو

 ؟ ی_دور از جون شما و ک نیآرت

که زده بودم افتادمو سرخ شدم   یحرف اده ی  کهوی ی افته ول یاون حرفه من م ادهیاالن   گاین
کردو جلو اومد آروم موهامو پشت گوشم زدو   ی انداختم خنده ا نیی باخجالت سرمو پا

 فت: باال آوردو گ یسرمو با نرم

 چه طوره؟  نمیاالن بزن بب ی دیکه خر یی _از اون رژها نیآرت

 یبهش نگاه کردم پنهون یگفت؟با ناباور  یاالن چ ن یگرد شده بهش نگاه کردم ا ی باچشمها
  ایاما...اما...چه طور ممکنه؟آ  دارمی داره من ب قتیاز رون پام گرفتم...نه...حق یشگونین
 که...  نیخودش بزارم؟!اما...اما آرت نیناون قوا ی موضوعو بازهم به پا نی ا تونمیم

که  ن ی اومدمو به آرت رونی ب الیچشمام تکون داده شد از فکرو خ  ی جلو یدست کهوی
 بود نگاه کردم  ساده یمتعجب روبه روم وا 

 زنم یساعته دارم صدات م  ؟سهیی تو هپروت؟کجا ی_رفتنیآرت
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اومدم با   رونیازش ب ییکهویبودمو االن   الیفکرو خ  ی که معلوم بود تو یعیوضع ضا  با
 گفتم:  یجیگ

 کار کنم؟  یچ یجام...گفت نی_ها...من...هم

 به نشونه تاسف تکون دادو گفت:  یسر

که  ییگفتم از اون رژها یهارو دار  یماه ی ا هی _واقعا برات متاسفم حافظه سه ثاننیآرت
 نه  ای   ادیبه صورت م نمیبزن بب  روی کی  ی دیخر

باهم داشتم دوست داشتنو متنفر   ضوی چرا اما االن چند حس ضدو نق دونم ینم
 ی کارشو به پا نیا یوقت خر نش هی انایترس...اضطرابو شوق...پووووف ک  جانویبودن...ه

 ؟ی اون شبشو فراموش کرد ی مگه حرفا یس ی بنو یزیچ یحس

 ال یخیخستم ب یلیاالن خ گهید  ینیبیزدم م یوقت ه یچه کار می_خب...ا

 محکم گفت:  یبا لحن یول یو با سرتق کرد یاخم

   نمیبب خوامیاالن م نی _من همنیآرت

 تو  ی_چه قدر هول

 ـــــانــــــا ی _کـــــــنیآرت

 یشیم  یچرا عصب  زنمیخب باشه االن م یلی_خ

 بود زدو گفت:   تشی که نشون از موفق ییبهش رفتم که لبخند دندون نما ی غره ا چشم

 ...همون...اول اونو بزن  ی بود دهیقرمزه که خر نی_ا نیآرت

  داشیدنباله رژ قرمزم گشتم تا باالخره پ دمی خر لی وسا ی نثارش کردمو تو ییدلم پرو ی تو
  نهییآ ی به لبام شدم تو  دنشیو درشو باز کردمو مشغوله مال سادمی وا  نهییآ ی کردم جلو

دل تو   امویوجه ببه  یحساب  شدیباعث م نیهم  دو یدرخشی داشت م  طنتیچشمام از ش
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که من زده بودم صدبرابر   یبود و حاال با طرز  نیپررنگ رژو زدم قرمز آتش  یلیدلم نمونه خ
 شده بود    نیجون آرت ی تر برا ینیآتش

حالتم بدمو خودمو از تکوتا بندازم به سمتش برگشتم که اونم   ی تو  یریتغ  نکهیا بدون 
جعبه بود و دستش بود برداشتو   ی که تو یکارم تموم شده چشمشو از لباس دیفهم  یوقت

لبام خشکش زده بودو چشماش بدون پلک زدن    دنی سرشو باال آوردو به من نگاه کرد با د
از   نییاز دستاش افتاد پا هیاز چند ثانبعد  ینظاره گر من بود لباسم هنوز تو دستش بود ول

بودم   دهی حالتشو د  یطور نی ا  یداشتم وقت جانی ه یبه لبام بود حساب نیتوجه آرت نکهیا
چه قدر    گهی مثال م ارهیکه تا االن به انتظارش نشستمو به زبون م یحرف کردمیفکر م

دمو پر کردو  حرصو نفرت تمام وجو زدکه  یاما با حرف ادیچه قدر بهت م ای  ی خوشگل شد
 د یوجودم زبانه کش ی شعله خشم تو

 گفت:  یعصب ی به خودش که اومد چشماشو ازم گرفتو باصدا نیآرت

 _پاکش کن نیآرت

کارهاش   نیکه ناراحت شدم در واقع نشده بودم چون به ا  اوردمیخودم ن  ی به رو نباریا
دلش   یبودم که چرا و چه طور نیشده بودمو خشمگ یعادت کرده بودم فقط ازش عصبان

 بزنه تو برجکم   یطور نیاومد ا 

 و طعنه گفتم:   یالیخ یبا ب اوردویکه حرصشو در م  یزدمو با لحن ی پوزخند

   کردمیکارو م نی هم ا یگفت  ی_نمنیآرت

 یکنه ول یبهم نگاه م  تیو با عصبان  شهیاالن دستاش از شدت خشم مشت م کردمیم فکر 
  ی خورد و غم تو یچشمام به چشماش تلق ی سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد وقت یوقت

  نباریا یکرد ول  یبهم نگاه م  یبا ناراحت نیکردم آرت یاشتباه فکر م دمی فهم دمی چشماشو د
نگاهمو ازش گرفتم به   دادمیپس م  یتفاوت یبا ب  نویغمگ اهمن بودم که جواب اون نگ  نیا

پاک شد با نفرت به سمتش برگشتمو   یبرگشتمو رژمو با حرص پاک کردم وقت نهییسمت آ
بود که   دهیخشم و نفرت وجود داشت و فکر کنم فهم  یبهش نگاه کردم تو چشمام به خوب
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  خواستمیم اوردمیزبون ن هب  یزی نگفتمو چ یزیچ  یوجودم االن تا چه حده ول ی نفرت تو
 حرف گفته و ناگفته  ی براش بشه کل زانمیه نفرت آم نگا  نیهم

  رومندشی ن ی بلند شدو بازومو تو دستا  عیبرم که سر  رونی ب نیاز اون جو سنگ خواستم
 باعث نشد که به سمتش برگردم یگرفت ول

   ؟یکنی نگام م ینطوریا ی_چرا دارنیآرت

  کمی  دی حاال نوبته توهه توام با  نی بود آره آقا آرت دهی نگاه نفرت آلودمو د  یپس به خوب خوبه
 دم نزدم  یتو سوخت ول ی نگاه ها نیا شی همون طور که من سرتاپام تو آت ی بسوز

چون محکم گرفته بودش  یول دمیبهش نگاه کنم دستمو از بازوش کش نکهیا بدون 
 ببرم  شی از پ ینتونستم کار

 _ولم کن 

 ؟ یکن ی ناز م ی_دارنیآرت

اون بود که  ی که االن برا ییلبام بود لبا  ی به سمتش برگشتم نگاهش رو زدمو  ی پوزخند
  کردی بهم نگاه م یاز تعجب و ناراحت یبود که با آثار یی اونم چشما ی و چشما زدی پوزخند م

کارها   ن یاز ا کمی بذار منم   بودمیعروسک م هی شدمو یم ری جلوش تحق د یمن با  یتا به ک 
 کارها بلده  نیکه از ا ستیبراش بکنم تا بدونه که منم بلدم و فقط خودش ن

 ی که نازمو بخر  یستین ی که براش ناز کنم توهم مرد نمی بینم نجا یا ی_نازکش

 زد ی خودشو نباخت چون متقابال اون هم پوزخند اونم

ناز  یرکه نازتو بکشم پس چرا دا ستمین ی که من مرد یدونی_پس خوبه خودت منیآرت
 ؟ یکنیم
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که در حقم کرده بود همه    ییو نفرت سرتاسر وجودمو فرا گرفته بود همه ظلم ها خشم
افتاده بودو باعث شده بود که   ادم یاون لحظه  ی که سرم آورده بود همه و همه تو ییبالها

 با نفرت تو صورتش زل بزنمو بگم:   گمیم یبفهمم دارم چ نکهیبدون ا

   کنمیناز نم یکی تو   ی نم براکه ناز ک   ی هر مرد ی _من برا

سمت صورتم به شدت سوخت نامرد باز هم    هی کهویحرفم برام گرون تموم شد چون   نیا
  یرو به خوب شهیم یجار  می نیخون داره از ب نکهیزد اونقدر محکم زده بود که احساس ا

جلوش  گهید  نکهیبه خاطر ا  دیاونقدرها هم برام زجرآور نبود شا  یکردم ول یحس م
اون بود که   نی هرچند بازم ا داد یدست نم بهمحس حقارت  گهید کردمی احساس ضعف نم

االن   یول  خوردمیبودنمو م فی قبال چوپ ضع یمن بودم که خورده بودم ول  نیزده بودو ا 
  نی االن ا یچشم ول  گفتم یم عی سر   گفتی م یقبال هرچ خورمیم مویچوپ جرات و زبون دراز

هرچند دلم پر   ردمنک هینه به اندازه قبل گر گهید یول  دمیسترینبود درسته ازش م یطور
  نکهیبودم بدون ا  سادهیندادم محکم جلوش وا  زشیدونه از اشکامم اجازه ر هیبه   یبود ول

 پا گرفته بود بشکنه یکه کم یاجازه بدم جلوش دوباره غرور

 گفت:  یو عصب  زیدآمیتهد  بالحن

 _مواظب حرف زدنت باش دختر خانوم  

شدن و به دره   یرفتنش کم کم اشکام جار رونیرفت با ب رونیگفتو از اتاق به سرعت ب نویا
  یبه بعد سع نیآره از ا   زن یکه بر دمی االن نبود پس اجازه م گهیشدم د رهیبسته شده خ

ق زدن که حرف ح دونمیمحکم باشمو حرف حقو بزنم هرچند م یطور نیجلوش ا  کنمیم
 فهمهیم  نکهیهم ترسمیازش نم گهید فهمهیم نکهیست همیمهم ن گهی د یخوردن داره ول

   ه یشجاعم برام کاف

  یم دموید  ی جلو دوی چکیافتادم اشکام به سرعت از چشمام م نیزم ی شل شدو رو  زانوهام
سهم من از لمس دستاش   نم یاز اشک بب ی پشت هاله ا رویهمه چ شد یگرفت و باعث م

 ی تمام به رو ی با نامرد زدویکه محکم م ییها  یلیبود س ی لینسبت به صورتم فقط س
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کرد تا شبا باعث   ینم تیوقت فعال چی چرا ه شعذاب وجدان دونم ینم اوردیصورتم فرود م
 بشه از شدت عذاب وجدان خوابش نبره؟ 

شبانه روز   هی دو ساعت زجر و بق  یخوش هیچند ثان هی فقط   نیبا آرت یسهم من از زندگ  ایخدا
 بود تا....تا....حاال...او...اون...من...منو...نوا...نوازش...نکر...ده....بود  ایو رو الیو فکرو خ  هیگر

خودم غبطه خوردم من  یپناه یو ب یکس یجمع شدمو به ب نیزم ی خودم رو ی تو آروم
بود که باعث شده بود به خودش   می کس یو ب ییتنها نیتنها هم ی تنها بودم تنها شهیهم

بود که باعث شده بود   میکس یب نیاجازه بده هرطور که دوست داره باهام رفتار کنه هم
کاراش نگاهاش منو خورد بکنه حاال خوبه من حداقل   فا و هربار با حر نهیبب کی منو کوچ

ازشم   ه؟بدتر یچ ییباالتر از تنها یعنیکردم   یکار م یدارم اگه نداشتمش چ روییتنها
  چیه یشی م قیباهاش رف یدوست وفاداره که وقت  هیهم قانعم آخه  ییهست؟من به تنها

   ذارهیوقت تنهات نم

  ی حس مشترک درون انسانها هست فقط مقدار و نوعش فرق م هیمشترک  زی چ هی باالخره
 ی باالس اما برا یلیمن خ ی که دوزش برا هییفرقس اونم تنها  کیجنس و از   کیاز  یکنه ول

  یزیتنها شدم تنهاتر از اون چ  نمیب یم کنمیاوقات با خودم فکر م یگاه  دونمی آدما نم هیبق
  ی ایدن نیا ی که تو نمیبیکنم م  یاوقات که چشمامو باز م یگاه کردمیفکرشو م یزمان هیکه 

  هیگر ییو به تنها دمیجهت م میبه زندگ  ییبه تنها کنمی فکر م ییباعظمت دارم به تنها 
هراس دارم چرا  دنی اوقات شبها از خواب یگاه دمی انجام م یکه فکرشو بکن یهرکار  کنمویم

افتاد و چه   یچه اتفاق نکهیا کنمیفکر م خودم  یزندگ  نیو به ا  ییتنها نی که همش به ا
کار کنم و   ی چ دیبه بعد با  نی از ا نکهیافته و باالخره چه اتفاق خواهد افتاد ا یم یاتفاقات

  ریدست و پنجه هام خم یدست و پنجه نرم کنم چون حساب م یبا مشکالت زندگ  یچه طور
 شدن از پس که با مشکالتم کنار اومدم  

و  مونهیکنارم م یبه بعد چه کس نی از ا نکهیمورد سوال بودو هست ا  هیبرام   شهیهم
که  ترسم ی م نیاز ا  شب ها کنهیکمکم م یچه کس  نکهیخواهد بود ا اورمیو   ستادیخواهد ا 

  ی برا ی و شجاعت  میدها یشک و ترد ی برا ی قانع کننده ا لیو دل  میسوال ها  ی برا یجواب
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مقصر من    نکهیخودم باز با ا ی نداشته باشم از کارها  کننیم ذ که در درون مغزم نفو ییترسها
از  دادمیکه انجام م ی شجاعانه ا ی از کارها زدمیکه م  یحق ی باشم از حرفا مونینبودم پش

نکرده ام رو به گردن   ی اشکاالت و کارها دیبا زدمیکه م یی پروا یب ی شدنام و از حرفا  ریش
 قانع باشم   یو به همه چ ورمپشت سرهم بخ یکی  یکیو چوپ همه رو  رمیبگ

به ادامه فکرکردن   یحت تونستمیادامه بدم نم تونستمی هق هق کردن افتاده بودم و نم به
  دنیتپ ن یضعف ها و از ا  نی و شکننده شده بودم حالم از ا فیهام بپردازم از پس که ضع

  رویمرد خوادیمنو نم کنمیکه م ی خوشم اومده که هرکار ی از مرد نکهیاز ا  خوردیقلبم بهم م
احساساتم بهم   نی که از ظالم ظالمتر بودو از خودخواه خودخواه تر حالم از ا خوامیم
چه قدر   ا یبندازم خدا  رونیب امنشویآر  نیبه اسم آرت ی قلبم کس ی تو تونستمیکه نم خوردیم

 یلیکس برات نباشه بغض خ  چی جز ه یزیکه برات همه کس بوده االن چ یسخته اون
به زحمت   ارمویاوقات نفس کم ب یهگا  شدیگلوم بود که باعث م ی تو ین یوحشتناک و سنگ

دلم   شدینم یبزنم تا سبک سبک بشم ول غیاونقدر ج از ته دلم خواست ی نفس بکشم دلم م
   شدینم یاونقدر زار بزنم تا جون بدم ول  خواستیم

گرفته   دموی د ی از اشک روبه رو ی بلند شدمو چشمهامو آروم باز کردم هاله ا نیزم ی رو از
  یکردم وقت یتالش م دی کنار رفتنش با ی کنار رفتنشون نکردم چرا برا ی برا یتالش یبود ول

که بهم آرامش   یزیها بکشم؟االن تنها چ قتی قیهمه ح هیپرده جلو  هیمجبور بودم که 
گوش بدمو براش حرف   ایدر ی و به صدا و نجواها ای برم لب در  خواستمیبود م ایدر دادیم

بلند شدم همون طور که آهنگ گوش  عیسر  شدمیآروم م  کمی  دی شا  یطور نی بزنم ا
 خودمو آماده کردم کردمی آروم باهاش زمزمه م  دادمویم

فورمو از تو    ینگاه به خودم کردم اشکامو پاک کردمو ام پ هی سادمویوا  نهییآ ی رو روبه
 رون یدرنگ کردن از اتاق زدم ب ی مانتوم چپوندم بدون لحظه ا بیج ی گوشم برداشتمو تو

 

 :سندهی نو نستاگرامیا ی دی آ
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Kiana__bahmanzad 

 

 ؟ یر یکجا م انای_ک اریرام

کردم به  هی که گر  دنیفهمیحتما م کردمی کارو م نیبه سمتش برگردم اخه اگه ا خواستمینم
 بکنم گفتم:  یبهشون نگاه نکهیبدونه ا ن یخاطر هم

 هوا بخورم  ی کم رونی ب رمی_م

 ام؟ یباهات ب  ییخوای_مآرتان

 تنها باشم  خوامی_نه م

 گفت:  ی افتاده با لحن ناراحت یاتفاق دهیکه معلوم بود فهم آرتان

 انا یدور نشو شبه ک  اد ی_باشه فقط ز آرتان

آرتان اگه از حالو روزم    دونستمی م  رونی زدم ب عیحرفش تکون دادم سر د یی به نشونه تا یسر
تنها   خواستمیمن م یتا باهام باشه ول ادیشده و دنبالم م می زیکه چ فهمهیببره حتما م ییبو

   م یگ زند ی باشم مثل همه صحنه ها

وگرنه حتما    رونی اصال حس نکردم پس اونم از خونه زده ب نویآرت نینگاه سنگ یحت ای  صدا
 نیهمچ  هی ی تنها برم اونم تو ذاشتینم دادویاز خودش نشون م یاالن عکس العمل

برام   یچی ه گهیلبام نقش بست اصال برام مهم نبود درواقع د ی رو یپوزخند تلخ  یساعت
 نبود

 ......... 

خروشانش    ی بایو امواج ز  ایصخره نشسته بودمو داشتم به در  نیها بود که لب ا ساعت
بود امشب از اون   دایآسمون هو   ی هم تو یشده بودو ماه نوران کی هوا تار کردمی نگاه م
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  دیو سف ی از نور نقره ا ی هاله ا یل معروف مهتاببود که ماه کامل بودو به قو  ییشب ها
 کرد   یاز قبل م شتریب تشویدور ماهو گرفته بودنو جذاب

من   میعاشق یمهتاب ی شبها ی تو هایر یما ت گنیو ماه نگاه کردمو تو فکر فرو رفتم م ایدر به
که از دستش   یطیشرا نیا ی تو  یاالن حت یدر واقع عاشقشم حت یعنیکه هرشب عاشقم...

  امویتونستم با احساساتم کنار ب یخب االن آروم شدم و کم یو ازش متنفرم ول میعصبان
مقصر    زدمیاون حرفارو بهش م د یخودم بودو نبا  ریتقص نکهیا بدم ن یدوباره حقو به آرت

خب  یول  کردمیم کی تحر  رتشوی غ ذاشتمویم رتشیغ ی من بودم چون همش پا رو یاصل
 ت  نداش  ری اونم کم تقص

من  نهیبود ماه هم مثل آرت بای باال گرفتمو به ماه نگاه کردم بزرگو باعظمت بود واقعا ز  سرمو
که احساسات نداشت وجدانش درحد صفر   ی مرده مغرور بود مرد هی نی کامال مغرور بود آرت

رفت توش براش   ادش ی بستیم نویآرت یداشت کوله پشت یبود در واقع فکر کنم خدا وقت
طرفه گذاشت تا همش به خاطرش در   کی من عشق  ی برا یبشه ول زمشا ال وجدان بذاره ت
بود   نیکه خدا در حق منو امثال من کرد ا یلطف نی باشم فکر کنم بزرگتر  دنیحاله عذاب کش

  می گرد یدوباره برم یروز  هی می داشته باش دیکه تو کولبارمون مرگ رو گذاشت تا حداقل ام
 خودش شیاون باال پ

آروم   یباشه حساب یچهارساعت  ای نشسته بودم فکر کنم حدود سه  نجای وقت بود که ا یلیخ
  هیتنها  کردمیم  فیک  کردموی روبه روم نگاه م ی ایشده بودمو با آرامش داشتم به عظمت در

باهاشون گرفته   یبود که بچه ها نگرانم بشن چون تا االن نه تماس نیداشتم اونم ا  ینگران
 معرفت   یب ی م زده بودن نامردابه  یبودم نه اونا زنگ

 گفتم: زه یکه آرامشم بهم نر   یطور یالیخیباال انداختمو با ب ی ا شونه

 عقال ساعت چنده  نیدردات حاال بب یباق ی رو نم یدختر ا الیخی_ب

نکردم هول شدم دوباره گشتم   دایپ مویساعت چنده که گوش نمیکردم بب بمیج ی تو دستمو 
ازم نگرفته   ی خبر یپس بگو چرا کس ی دستم اومد وااااا ی تو نیفور آرت یاما فقط ام پ
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  یفوقش وقت شهیشب هزار شب نم هی الیخ  ی بابا اصال ب ی جا گذاشته بودم ا موی گوش
  هیحداقل  دی نگران باشم با شهیکه هم شهیبودم نم جاکه ک  دمیم حیبرگشتم براشون توض 

 آرامش داشته باشم    یطور نی شب تنها باشمو ا  هیخودم باشم  ی برا شب

 شدم که دوباره اسمش وارد ذهنم شد  رهیبه حرکات آب و امواجش دادمو بهشون خ نگامو

جانم اسم مرده من   ی پادشاه ماد بود ا نیاشتباه نکنم اسم هفتم ی...چه اسم قشنگنیآرت
 پادشاهاس   یاز اسام یکی

 یوجه تشابه چی ...چه بامزه هانایو ک  نیگذاشتم کنار هم...آرت نویلحظه اسم خودمو آرت کی
ذره هم    هیخوندن چون اصال  یباهم نم یتو اسمهامون هم نبود اصال اسم هامونم انگار

سال   هی  ی باشم که تو ینیآرت یزندگ  ی کرده که تو یچرا خدا کار دونمیهم نبود نم هیشب
 کرد   ریذره تغ  هیبهتر شدو  یهفت ماه کم نی ا ی و تو دی منو ند مون ی اول زندگ 

اطراف نبودو به   نی کس ا چیه  نکهینبودو خلوت بود از ا یکردم کس یبه اطرافم نگاه  آروم
  یستیدلم زمزمه کردم"تو تنها ن  ی اما آروم تو دمیترس  یخلوت شده بود کم نجایا ی زود نیا

  ادشونی  یلبم نشستو با آرامش چشمامو بستم وقت ی رو ی خدا هست"ناخواسته لبخند
وجودم زنده   ی تو تو ادهیخدا و   ادهی یر لب زمزمه کردم:وقتیذهنم نقش بست آروم ز  ی تو

 نیکنارم ی وقت شهیندارم چون هم یباک  زیچ چیپس از ه نیکه کنارم باش نهیهست مثله ا
کار   یعاشقت شدم؟چ یطور نیاکه  یلعنت ی کار کرد یتو...تو...چ نیجهانو دارم...آرت تیامن
  ادتیهنوز  ؟چرایهست ی خراب شده ا ؟توچهییکجا نکهیاالن هم نگرانتم ا  یکه حت ی کرد
 با تمام وجودم عاشقتم؟  هاتیقلبمه؟چرا باز هم با تمام بد ی تو

  دی با ینگرانم نکهیبگم کنارتم و از ا  دی کجام با نکهیا ی تو چرا عاشقه من شد دونمی _واال نم
وقت    ری تا د نکهیا ی که رو یدار ی مرد هینرفته که  ادتی خوشحالم چون عقال  کمیبگم  

 حساس باشه  یباش  رونیب
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باترس به سمت صدا برگشتم که   دمویصدا از پشت سرم سه متر از جام پر  دنی با شن کهوی
من    د یاز کجا فهم نیا زدی حرف م کردویبودو به ماه نگاه م سادهی کنارم وا دمی د نویآرت

 کرده بود؟؟!!! دایال از کجا منو پ!اصنجام؟یا

 _جالبه نه؟ نیآرت

 ؟ ی_چ

 باشه  رونیب د یوقت شب با ن یا ی زنه من تو نکهی_ا نیآرت

 از ماه گرفتو به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد چشماشو

 چه قدر زنگ زدم؟   یدونی ؟می جا گذاشت توی _چرا گوشنیآرت

حد    گهی بود که د ن یبه خاطر ا دی گفته بود زنه من دلم غنج نرفته بود شا نکهیاز ا اصال 
 شهیکه هم ی بود که دربرابر اون جمله ا  یاونقدر می شده بودو دلخور ادیدلخور بودن ازش ز 

 گهی بهش ندم گفته بودم که د یتیاهم رمویبگ  دهی عاشقش بودم از زبونش بشنوم ناد
   ستیبرام مهم ن یچیه

با   زدویتوش موج م یالیخ یکه کامال ب یشدم با لحن  رهیخ ایو به درازش گرفتم نگامو
 بود گفتم:   انیتوش نما  یتفاوت  یکه ب یچشم

 ست ی_مهم ن

 ! ست؟یمهم ن یو بر یبدون خبر بذار نکهی_ا نیآرت

 سمتش برگشتمو گفتم:  به

 رم یم  دی_هنوز که نرفتم وقتش رس

 ی کنیغلط م یلی_شماخنیآرت
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  نیآرت یبرم ول  خوادیکه عاشقمه و نم ذارمینم نیا  ی حرفشم به پا نیزدم اصال ا  ی پوزخند
اون وقت   رمیم ذارمویتنهات م یمونه مطمئن باش روز  ینم یطور باق  نیهم شهیهم ایدن
   شه یجزوه حواس خنثات محسوب م نمیا  ایاصال برات مهمه  یکن یکار م یچ نم یبب خوامیم

سکوت    نمونیزدو ب ینم یشد حرف   رهیخ ایصخره کنارم نشستو اونم مثل من به در ی رو
بود که سکوتو   ایدر نیامواج خروشان و دلنش ی حاکم شده بود فقط صدا ینیسنگ

  نیوقت شکسته نشه و از ا چ ی ه نمونیسکوت ب خواستم یبود که م یبار  ن یاول شکستیم
ه من دلم بخوادو دوسش داشته باشم  ک  یمعلوم بود هرچ یخوشحال بودم ول یلیاتفاق خ
 شکوند نمونویبه حرف اومدو سکوت ب نیچون آرت  شهینابود م

 ساعت چنده؟  یدونی _منیآرت

شده بود با    خی  کهیت هی  نهیچشمام ع قایدق ی حس چیبدون ه  یکردم ول ینگاه بهش
بهش ندادم چون منتظر بودم خودش به حرف   یجواب چیکه بهش کردم در قبالش ه ینگاه

 ادیب

 خودش شروع کرد به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد  شهیگرم نم  یاز من آب دی د یوقت نیآرت

 _ساعت دوهه نصفه شبهنیآرت

 باتعجب بهش نگاه کردم  کهوی

 مونده اونم تنها  رونی زنه من بدون اطالع من تا ساعت دوهه شب ب یعنی_ نیآرت

 ادامه داد: سمتم برگشتو به

 ذارمیخونه زندت نم ی نکنم هروقت که برگرد داتی پ نجای_با خودم گفته بودم اگه انیآرت
 کردم داتی بود که باالخره پ نجا یا دمیتنها ام

 بحثو عوض کنه چون گفت:  خواستینگاه نافذشو به ماه داد انگار م آروم
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 ی چرا؟چون تنهاس چون مغروره چون به چشمک ها یدونی _من عاشقه ماهم منیآرت
  ی نداره منم مثله ماهم مثله اون تنهام مغرورم به دخترها یتوجه چیاطرافش ه ی ستاره ها

 دم ی نم ییکدومشون بها چی به ه کنموی نم یاطرافم توجه

 گفتم:  یزدمو با لحن طعنه دار ی پوزخند

 _البته به جز آتاناز 

 دو گفت: ز ی من پوزخند نهیمتقابال ع اونم

  کنمیفکر نم  ادیبهش ز  گهیاالن د  ی و مسخره ا یمی_آتاناز...آتاناز...چه اسم قد نیآرت
  ی ا گهیدلم بهش حس دارم اما دختره د  ی اون ته مها کمیعکساشو هنوز دارم هنوز هم  

  یسر هی گذاشته و داره با  ری روم تاث کم ی متحول کرده  یمنو کم تشی هست که شخص
 ده ی و حرصم م ه کن یم یمردونم باز  ی احساسات شکوفا

  دیکش یبدنم زبانه م ی جا ی که انگار داشت از جا ی تمام وجودمو در برگرفت طور حسادت
 بگم:  یپنهون کنم و بالحن طعنه دار هامویکردم تمام حرصو دلخور  یسع

 اومد روش  گهی د یکیندارم آتاناز تموم شد   یبه دخترها توجه یگی_خوبه واال حاال خوبه م

شدمو قلبم   یطور هیلباش نقش بست که  ی رو یانتظارم لبخند قشنگ و جذاب برخالف
  ی حسادت تو خواستمیدستم نده نم یکار کهوینگامو ازش گرفتم تا  عیسر  یول د یدوباره لرز 

 باشه  ده ینفهم دونمیم دی چشمامو بخونه هرچند بع

 _من نگفتم آتاناز تموم شد نیآرت

 شرف بود   یبهش نگاه کردم عجب پرو و ب یعصب

 زمزمه کرد: آروم

 تنها  می _من مرد
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  یمغزم اسک  ی بد رو یلیداشت خ گهی شدم د یکفر  یحرفش حساب  نیا  دنی با شن گهید
  ییبخوره تو سرت پس اگه تو تنها ییتنها ی گه تنهام ا یمن نشسته داره م ی جلو رفتیم

 هان؟  هیمن چ  تیوضع

 کوره در رفتمو داد زدم: از

   یدوستاتو دار یآرتانو آرام رو دار  یپدرتو دار یمادرتو دار یستی_تو تنها ن

 آبرومو نبره و نلرزه ادامه دادم:  شتریکردم ب یم یکه سع یلرزون ی صدا با

 ی _منو دار

  ی به دندون گرفتمو کم موینییاز اشکام لب پا  یریجلوگ  ی سمتم برگشتو بهم نگاه کرد برا به
 شدمو   ره یخ ای گرفتمو به در نیهم فشارش دادم نگامو از آرت ی رو

داره تنها  یحرفتو نفهمه چه فرق یاما کس یداشته باش  ارمیکله دن ی آدما  ی_وقتنیآرت
 ی شیمحسوب م

من حرفاشو    کردیهم بستم چه قدر لحنش پر از غم بود اما داشت اشتباه م ی رو چشمامو
 دم یفهمیخوبم م دمیفهمیم

که آغوش گرمشو   یکنه خواهر تم ی ندارم تا حما  ی_منم که تنهام منم که مادر ندارم برادر
ندارم که پشتم باشه   ی توسط تو برام قده قن شده مرد دنشیکه د یبرام باز بکنه پدر

 ذره هم که شده منو بخواد  هیباشه و دوسم داشته 

 باال گرفتمو به ماه نگاه کردم   سرمو

 انسان  اردهایلیم نی منم که تنهام مثل ماه تک وتنها ب نی_ا

پشتت بودمو   شهینکردم هم غی ازت در تمویوقت حما چی نخوامت اما ه د ی_من شا نیآرت
 کردم  تیو در همه جا هم مراقبت بودم و هم ازت حما  شهیکه هم  ی دی هستم د

 زدم  ی کرد پوزخند  ی م تمی ذره اذ  هیخب  یاومد ول یحرفاش خوشم م نیا از
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  نیخستم از ا نیدروغ ی ها  تی و حما یالیخ ی دوست داشتن ها  ییای رو ی _عاشقانه ها
 نیآرتبرام عادت بشه  دنتینذار د ستیقصه اصال برام روشن ن نی ته ا  یفیهمه بالتکل

   ستیکه واقعا دلت اصال باهام ن ینیبیم یوقت

 نگاه کردمو ادامه دادم: بهش

تو روشن بشه و هم   ی قصرو برات بگم تا هم برا نی آخره ا خوامیسرانجامه من...م نهی_ا
  شمیوقت مادر نم چی من ه مید ی حرفه "ما" نم لیدل صاب مرده من...منو تو تشک نیا ی برا
وقت   چ ی صدام بزنه مامان و من بگم جانه مامان ه  یکیکه  خرمیلذتو به جون نم نیو ا

  ایآتاناز   ای حاال  یاریهوو سرم م  ییجا هیباالخره   کشمی نم روی طعم عشق آرامش و خوشبخت
اما من طعم   یکشیم رویهمون دختره که متحولت کرده...تو طعم خوشبخت

قلبم...غرورم...همه  ی ها شهیه خورده ش...حقارت...قورت دادن بغضم و جمع کردنیبدبخت
من  یطرفو دار عشقهمنو تو...تو خوشبخت من بدبخت...تو  یسرانجام زندگ  نهی...ازمیچ
اما من آکنده از درد قسم   یمن ناآروم تو درد ندار  یو اهانتش رو تو کنارش آروم یرحمیب
   ی تو نبود هفت زمان منو طالق داده بود ی دست و پا هی   می اگه مهر خورمیم

  نیکه هم کنه یبود اما معلوم بود داره به کلمه کلمه حرفام توجه م ایدر  ی نگاهش رو نیآرت
 بود  یبرام کاف

 ... انوسهیهمه عظمتش بازهم دوست داره بزرگ تر باشه به دنبال اق نیبا ا  ای _درنیآرت

 ادامه دادم:  شویبق  دموی حرفش پر ونیم آروم

 کنهی م دای پ انوسوی_اق

 و... یکی شهی م ایو با در خورهیم  وندی_بهش پنیآرت

 رسه ی _و به آرزوش م
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چون   م ی کردیفکر م  زیچ هیدر واقع به   موی کردیبهم نگاه م  می نگاه کردم هردو داشت بهش
که درباره  ی چند جمله ا نیا ی خوشحال بودم که تو   می همو به زبون آورده بود ی حرفا قایدق
   می بود  دهی هم عق می آرزو حرف زده بود انوسویاق

که   کردمیکردن هنوز احساس م  یم وونمی نازش گرفتم چون داشتن د ی از اون چشما  نگامو
  هیدوتا دارم اما بازهم قلبم براش  ب یرق هی هیحاال به جا دونستم یم  نکه یبا ا  خوامشیم

 بود   یجور

 گفتم:   ایکه آکنده از غم بود روبه در یلحن با

دربر دارنو  زو یچ هیکه هرکدومشون   ییها یداره معن  ییبا یو ز ادیز ی ها یمعن انای_ک 
مثل   ادنیاسمم ز  ی ها یکه ارومه معن هییاسم من جزء اون دسته اسمها زن یچ هی  ی محتوا

که  نی اصول و قوان  رندهی...فرستاده...جامع و در برگ زیجوهر و اصل هرچ عتیطب
و   یاصل  یخب معن یول شهی شامل م گروید موعهمج ری ز یو کل یمعن یهرکدومشون کل

وجود داره   عت یطب ن یا ی که اطرافمه و تو یزیهمه چ نی...از انی...اما ببعتهیجامعش طب
 مثل خودش  قای دق کسیتنها ب ی تنها همیتنها به ماه شب

 یستین کسی _تو بنیآرت

 مثله...مثله...  یچی_دوستامو دارم اما ه 

 به حرکت افتادم داد زدم: ایبلند شدمو به سمت در  آروم

 ست یهمراه ن  هیکس مثله  چی_ه

 ادامه دادم:  یتر نی ماه نگاه کردمو با لحن آرومتر و غمگ به

فصل خوشحالو سرزنده باشم نه    هیعذاب بکشم و   رمویفصل بم هی_نه مثله درختم اقال  
دلش   ی تو دنی بار یم که با کمآرزو داشته باشمو بهش برسم نه مثله آسمون امیمثله در

همه ستاره داشته باشم نه مثله رودم که  نیبدم نه مثله شبم که ا ل یکمون تشک نیرنگ
 خودم بشورم  اهارو ب یسفر کنمو همه ناپاک 
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خب از  یول  دادی که داشت آزارم م یو متالطم بود طور  نیسمتش برگشتم نگاهش غمگ به
دلم بود   ن یا ی که رو ییکه ادامه بدمو حرف بزنم براش از حرفا  کردیم بم یداشت ترغ یطرف

 و به دردو دلهام گوش بده  نهیحرکت بش یطور آرومو ب نیبگمو اونم هم

آرزو    ستی کمون ن نیاز رنگ یاما خبر  کنمیم هیشبو روز گر  ستمیکدوم ن  چیه هی؟شبینیبی_م
از چشمه هم   یخبر یبخوره توسرم حت  انوسیاصال اق  ستی ن انوسی از اق یخبر کنمویم
من تنهام   ست ی ن یو شاداب یاز سرزندگ  یاما خبر رمیمی هرفصل م رمیمی همه روزه م ستین

  دیاسمه من نبا نیآرت یکن یتصورشو م یکه حت یزیاون چ زتنها در واقع تنهاتر ا یلیخ
داشته   ایرو ی تو دی با نهارویچون همه ا  بودیم  ایرو  دی با بودیم انایک 

...همه یباشم...عشق...عاطفه...حس...محبت...آرامش...دوست داشتن...خواستن...خوشبخت
 ت یخاص یپوچو ب  ی ایرو هی ی ...تو ایرو  ی وهمه تو

گرفتم آب دهنمو محکم قورت دادم تا بغضمو فرو بخورم که موفق هم    یکردمو نفس یمکث
 شده بودم 

 کشم یفس مات ن هیسا  ریبزرگ و باعظمت ز  نی آرت ی_تو آسمون

 زدمو با طعنه اضافه کردم:  ی پوزخند

 ی اما ندارمت چون بهم تعلق ندار ی...کنارمشمیزنده م رمویم ی...مکنمی م ی_زندگ 

از اشک شاهد اطرافم   ی باز بشه چون پشت هاله ا دمیپاک کردم که باعث شد د  اشکامو
 روبهش گفتم:  ن یلبخند غمگ  هیتکون دادمو با  نی بودم سرمو به طرف

 کردم نه باتو   یبا درد ازدواج م دی و درد من با انایمن خوده دردم ک  نی_ولش کن آرت

 زدم  ی پوزخند

 عاشقمه   یلیمعلومه خ ذارهی_هرچند االن هم تنهام نم

  ریعمر سکوت باالخره به حرف اومد لحنش آروم بود انگار تحت تاث کیبعد از   نی آرت باالخره
  ریروش تاث گهیدختر د هی کرده بود   ری مدت چرا تغ نی پس بگو احرفام قرار گرفته بود 
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  یاما من نم ذارنیم ری تاث نیآرت ی کنن که رو یکار م  یچ نایا  دونمی گذاشته بود من نم
 تونم؟ 

 آروم گفت:  نیآرت

اون حرفها سخت   دنهیقبول داشته باش که برام شن خوامیمعذرت م یل ی _بابته اون سنیآرت
و غرورمو خدشه دار  ی کرد کی تحر رتمویدارم تو امروز غ رتیمردم غرور و غ هیبود من  

 کنترلمو از دست بدمو اون کارو بکنم  ی باعث شد ی کرد

  گهیچرخس د بخشمیبکن من م ییخوایم یوقته...تو هرکار یلی...خدمی بخش ستی_مهم ن
  نی به خاطره تمام ا بخشمتیوش اما نم تو بفر کنمی من حمل م کنمیتو بکار من برداشت م

که برام   یتپه به خاطره احساسات یم نهیس ن یا ی خورده هاش داره تو وی که برام شکست یدل
به خاطره    بخشمتینم ی احساساتمو له کرد یرحمیبا ب ونچ نی آرت بخشمتینم ی پرپر کرد

 ی که بر زخمم پاشوند یبه خاطره نمک ی که بر وجودم نشوند یزخم

شدن چشماش پر شده بود از غم پر شده بود از حرف   ر یانداختمو اشکام سراز  نیی پا سرمو
   تونهینم یحرف بزنه ول خوادیمعلوم بود م

سوال ذهنمو    هی شهیهم یول شه یم داریپد  یعشق من باالخره چ نیا وار یپشت د  دونم ینم
  تونمیهست؟م نیعشق آرت وار ی د نی ا باالخره پشت ای آ نکهیکنه ا یبه خودش مشغول م

 نه ا یاون پشت بهش برسم 

گذاشته بود   ر یماه روشون تاث یتو چشماش که نور مهتاب یباال اوردمو با غم خاص سرمو
برپا کرده بود که چنان   یخاص  تی جذاب نینافذ آرت یمشک ی چشما ی نگاه کردم ماه تو

 ن یو بب  ایقلب المصبم به راه انداخته بود ب نیا  ی تو یآشوب

 کردمو آروم گفتم:  یدستم باز ی انگشت ها با

  ی که االن تو یبه خاطره اسم ی که بر قلبم حک کرد یبه خاطره عشق بخشمتیم ی_ول
 ستم یقلبش ن ی ذهنم هست اما تو 
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 یزنیشاعرانه حرف م یکنیاستفاده م ادیز هی_امشب کال از تشبنیآرت

از  ی اما نداشتنش و عار عتیبه طب هیتشب هی هیاسمه تشب هیه خودم چون اسم می_اه
کنه مثل  ی م هیتشب ست یکه مثل اون ن ی ا گهید زی به چ زویچ هیکه  هیز ی چ هیداشتنش تشب

و    بایدختره که مثل ماه صورتش ز هی  ستیماه ن  یول باستیمثل ماه ز   گنیکه م یدختر
 مثل من   هینوران

 به ماه  میو دوباره نگامونو هردو داد  مید ی خند آروم

 انا؟ یک  گم ی _منیآرت

 _جانم؟ 

از تو   یچ  خوادیم  نمیبب خواستم یکرد که منم کنجکاو بهش نگاه کردم م بشیتو ج دست
ساعت گذشت باالخره دستشو از تو   هیمن قده    ی که برا هیبعد از چند ثان ارهیدرب بشیج
 آورد  رون یجعبه ب  هیدراوردو  بشیج

 گفتم:  باتعجب

 ! ه؟یچ نی_ا

اون لحظه فراموش کردمو تمام   ی لباش نشست که تمام غم هامو تو ی رو یجذاب لبخند
 مردم  یم  ی چون داشتم از کنجکاو هیچ ن یوجودم شد گوش تا بدونم ا

   یشیمتوجه م ی_بازش کننیآرت

نه  یدستم به جعبه که نسبتا بزرگ بود ول  ی دستامو جلو آوردو جعبرو گذاشت تو آروم
خوشگل بود با   یلیمخمل قرمز رنگ بود که خ هی نگاه کردم روشو لمس کردم  ادیز یلیخ

با   دیکه توش بود چشمام درخش یزیچ  دنیلرزون آروم درشو باز کردم که با د ییدستها
  ینشون داده بودمو ازش خوشم اومده بود اشکام جار هشکه امروز ب  یریپالکو زنج دنید

 شدن 
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 ...همونه نی...انی...انی_آرت

  نیهم دنی خوشحالمو بهش نشون دادم فکر کنم با د ونیگر  ی باال اوردمو چشما سرمو
لباش  ی رو ینیو ذوق درونم برده باشه آروم لبخند دلنش یبه خوشحال یشوق پ ی اشکا

 نقش بست و گفت: 

نکنه مخصوصا   هیبخوادو شوهرش براش ته یزی مرد افت داره که زنش چ هی ی _برانیآرت
 ماست  ی از نقطه ضعف ها یکیطال که 

از توش دراوردمو به پالکش نگاه کردم و با عشق  روی اشکامو پاک کردم زنج دموی خند آروم
 آروم لمسش کردم 

 گرفتم  هیکه تا حاال هد  هیزی چ نیارزشمند تر  نیدوسش دارم ا یلی_ممنونم خ

 _برگرد تا برات ببندمنیآرت

ذوق و شوق منتظر بسته شدن   که اونم آروم بلند شد با  سادمیذوق پشت بهش وا با
 گفت:   یاز پشت آروم خم شدو کناره گوشم با لحن آروم کهویگردنبندم بودم که 

 ؟ ی گردنبندو بهم بد  ییخوا ی_نمنیآرت

کردمو   ی تک خنده ا نیدستمه به خاطر هم ی که گردنبد تو  دمی به خودم اومدمو د کهوی
حس کردم سرمو باال آوردمو بهش   یوقت نشویگردنبندو تو دستاش گذاشتم که نگاه سنگ

 :دیآروم کش موینیزدو ب ینگاه کردم که لبخند آروم

 _سر به هوا نیآرت

 که زد بسنده کرد ی کردم که اونم به تک خنده مردونه ا ی ا خنده

 اضافس  لهیشالم که کال وس نی_ا نیآرت

سرم افتاده بود رو شونه هام   ی شالمو که از رو  دمیزده بود خند  که یلحن طعنه دار به
گرمو   ی از دستاش و آروم مشغول بستنش شد با برخورد دستا یکی ی برداشتو انداخت رو 
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ازم باال رفت چشمامو با عشق    یقشنگ یلیحس خ  هیشدم و   یطور هی مردونش به گردنم 
 لب خدامو شکر کردم ری ز  دمویکش یآروم قینفس عم وهم بستم  ی رو  جانی و پر از شوروه

   اریوقت از گردنت درش ن چی _هنیآرت

شدمو   رهیکردم با عشق تو چشمهاش خ یکه پالکمو لمس م یسمتش برگشتمو درحال به
 گفتم: 

 ارمی درش ب شهی_مگه م

 پام بلند شدمو گونشو بوس کردم  ی پنجه ها ی زد که آروم رو ی لبخند

 دوسش دارم  یل یخ یلی_ممنونم خ

 گفت:   یسرم انداخت و با لحن آروم ی آروم شالمو رو  نیرتآ

 _قابل تورو نداشت نیآرت

که اونم تک   دمیچشماش خند  دنیسرم مرتب کرد بهش نگاه کردم که با د ی که رو شالو
 کرد  ی خنده ا

 م؟ ی_برگرد نیآرت

 ی آورد   نیماش میهی_ا

 رم یم نیبا ماش رمیمن هرجا م ی دونی_تو که منیآرت

 ...یعنی_

 م ی _اهنیآرت

 راه رفتن آروم گفتم: هیکردم بعد از چند ثان ی خنده ا تک

 م؟ ی _بدو 
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 گفت:  ی لحن پر از تحکم با

 _نه نیآرت

 گفتم:  یطونیش با

 م ییدو  ی_پس م

 _گفتم نهنیآرت

 ک ی _

 انا ی_ک نیآرت

 _دو

 گم نه  ی _دارم بهت منیآرت

 _سه 

  دمویخند ی دلم مکه اونم مجبور شد شروع کرد دنبال کردنم از ته  دنی شروع کردم به دو  و
منو از پشت محکم گرفتو   کهوی بهم برسه که  تونهیکه پشت سرمه و نم کردمیمسخرش م

 دستاش بلندم کرد ی رو

 بهت برسم آره؟  تونم ی_که نمنیآرت

 گفتم:  دمویکش جانیاز ه یفیخف غیج

 ن یمنو بذار زم وونهید یکن یکار م یچ ی_دار

 خوام ی_نمنیآرت

 ن ی_بذارم زم

 ... کی_ نیآرت
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 نیمنو بذار زم کی  رویچ ی_چ

 _دو نیآرت

 نه  نی_آرت

 _سهنیآرت

 همانا  دنش یگفتنش همانا و دو سه

  فتمین نکهیاز ترس ا  د یدو یدستاش بلند کرده بود درواقع در اغوش گرفته بودو م ی رو منو
  یوقت مردمی م جانی در اصل داشتم از شدت ه یمحکم چنگ زده بودم به بازو و لباساش ول

  ریمن خورد زد ز افهینگاهش به ق یگذاشت که وقت نی زم ی منو رو مید یرس نیماش کینزد
 دن ی بکنم به خند وعخنده که باعث شد منم شر 

 با ذوق گفتم:   نیبالفاصله بعد از روشن کردن ماش می که شد نیماش سوار

 م؟ ی دور بزن هی  می_بر 

 _بچه ها منتظرمونن نیآرت

 ن ی _توروخدا آرت

 خب باشه یلی_خنیآرت

 ول ی_ا

 ور رفتم   نی راه انداخت با پخش ماش نویماش یوقت

 سوزه یکنه هم م یهم هنگ م شی صفحه لمس ی کنیکه تو باهاش کار م یطور نی_ا نیآرت

بکنم همون طور که داشتم باهاش ور   دا یپ تونستمی اهنگمو نم نکهیکه از حرص ا منم
 گفتم:   رفتمیم
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 یکن ی درستش م ی_بدرک پول دار

 ه یحرف نمی_ا نیآرت

روشو لمس   دمویکش یاز شدت خوشحال یفیخف غ یکردم ج دای آهنگ مورد نظرمو پ  یوقت
  ی دادمو با ذوق با صدا نیی پخش شد پنجره سمت خودمو پا نیماش ی کردم که صداش تو 

 شروع کردم همراهش خوندن:  ی بلند

 ...دوست دارمت خوادیتورو دلم م من

 ...دوست دارمت ادیهات بهت م خنده

 یی بخوا کم ی تو منو  یحت اگه

 دوست دارمت  ادی ز یلیتورو خ من

با   کنهیم  یلبخند محو داره رانندگ  هیبا   دمیبرگشتمو بهش نگاه کردم که د ن یسمت آرت به
و آهنگ   نیو سرعت آرت یرانندگ  جانیاز شدت ه دوی کش یم ییال  نهایماش نیسرعت ب

هش نگاه  که داشتم ب یدرحال نی همراه اهنگ روبه آرت شدمیم وونهیپخش شده داشتم د 
 شروع کردم به خوندن:  کردمیبهش اشاره م کردمویم

 هات دوست دارمت  یواسه خوب تورو

 ...دوست دارمت هاتیمهربون واسه

 با اون چشـــــــــــات  یکش یمنو م یدار

 ...دوست دارمــــــــــت ـــــــــــاتیعشق کش واسه

کنار بره بردمو فشارش دادم که  ن یسقف ماش شدیکه باعث م ی به سمت دکمه ا دستمو 
بلند   یصندل  ی نثارم کردو سرعتشو باالتر برد از رو ی ا وونهی د نیسقف آروم کنار رفت که آرت

  ی بلند ی بردمو با صدا رونی که کنار رفته بود ب ن ی سقف ماش ی رو چهیشدمو سرمو از در
 شروع کردم به خوندن:
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 مخاطب خاص  ی آهـــــــــــــــــــا

 و خواست تور  کهوی دلم

 دله مــــــــــــن  نیا ی برا

 هوشو هواااااااااس  ینذاشت

 مخاطب خاص  ی آهـــــــــــــــا 

 دست شماست  اجازه

 ی بگــــــــ یهرچ قبوله

 ــــــــــــــــــاست یجور  نیا  عاشقت

 پامو گرفتو گفت: کردی م شوی که داشت رانندگ  یدرحال نیآرت

 دختر زشته  نیی پا ای _بنیآرت

 ن ی_پامو ول کن آرت

  یصندل  ی رو دمویهم بهش وارد کرد که خند یفیمحکم تر از قبل گرفتو فشار خف پامو
شروع کرد به خوندن که   نی آرت  کهوی خواستم ادامشو همراهش بخونم  نکهینشستم هم

 بهش زل زدم کردمیوار داشتم بهش نگاه م  وونهی که د ییدهنم بسته شدو با چشما

 ...دوست دارمت خوادیتورو دلم م من

 ...دوست دارمت ادیهات بهت م خنده

 یی بخوا کم ی تو منو  یحت اگه

 دوست دارمت  ادی ز یلیتورو خ من

 ادامش داد: نشیو دلنش با یز ی زد و با اون صدا یسمتم برگشتو بهم چشمک به
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 هات دوست دارمت  یواسه خوب تورو

 ...دوست دارمت هاتیمهربون واسه

 با اون چشـــــــــــات  یشک  یمنو م یدار

 ...دوست دارمــــــــــت ـــــــــــاتیعاشق کش واسه

 ادامش داد: ی بلند ی باال بردو فرمونو ول کرد با صدا  سرعتشو

 مخاطب خاص  ی آهـــــــــــــــــــا

 تورو خواست  کهوی دلم

 دله مــــــــــــن  نیا ی برا

 هوشو هواااااااااس  ینذاشت

 مخاطب خاص  ی آهـــــــــــــــا 

 دست شماست  اجازه

 ی بگــــــــ یهرچ قبوله

 ــــــــــــــــــاست یجور  نیا  عاشقت

 :(  یعبدالملک ی)مخاطب خاص....ازعل

 

 گفتم:  دمویکش یغیج می شدیم کی روبه رومون نزد نیبه ماش میبه سرعت داشت  کهوی

 ـــــــــــــــنی_آرت
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  نیی از سرعتشو پا ی ذره ا یحت  ا یهول بکنه  نکهیفرمونو به دست گرفتو بدون ا   عیسر که
چون  یول میذره موند چپ کن هیبود   ادیازش سبقت گرفت که چون سرعت ز ارهیب

   فتهیبرامون ب یاتفاق نیداشت نذاشت همچ یحرف نداشتو دست فرمون عال شیرانندگ 

  ی بلند ی با صدا  نیکه آرت کردمیبا وحشت به روبه روم نگاه م زدمویشدت نفس نفس م به
 گفتم:  دمی که فکر کنم خودم به زور شن یخنده که آروم طور ریزد ز

 _زهرمار 

 بردمو با خشم به سمتش هجوم بردم که داد زد:  یبه عمق فاجعه پ کهوی

 ارم یبدجور سرت درم شوی_اگه دستت بهم بخوره تالفنیآرت

 ی کنیکار م ی_مثال چ

 کنم یم ی_چشم بسته رانندگ نیآرت

 جام نشستمو با غرغر گفتم: سره

 که ی_جنبه اهنگ گوش دادن ندار

 نگفت   یزیکردو چ  ی تک خنده ا نیآرت

 

 ...................... 

سفره سه روزمون شده بود هشت   م یخدا فردا قرار بود به سمت تهران حرکت کن دیام به
  نیدو روزه همه ا دونستمیاز درسو مدرسه عقب افتاده بودم هرچند م  یروزه و من کل
درس   نیا  ی ازم برا یگاری ب هی:/بله کنهی بهم جبرانشون م ن یهارو آقا آرت یعقب افتادگ 

   ارهیچشمام به رقص در م ی کشه که پدرمو جلو یخوندنه م
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  یسرشو باال آوردو بهم نگاه کرد آرتان هم با نگران  وانیک  کهوی که از سره جام بلندشدم  آروم
 هم موفق نشده بود سرشو باال آورد  ادیز ی پنهونش کنه ول خواستیکه م یخاص

 انا؟ یک  یری_کجا مآرتان

 باال  رمی_خب م

باال اومدنه سره   کهوی تو چشماش و  یاز سوالش متعجب باشم از نگران نکهیاز ا  شتریب
 داشت؟  ی لیچه دل یعنیرده بودم تعجب ک  وانیک 

 : دیکردو ازم پرس زیمشکوکانه چشماشو ر آرتان

 باال؟  ی _کجاآرتان

  ی رو یظیاخم غل  نی برم باال به خاطر هم خوامیدارم و چرا م یچه کار دی فهم نی کنم آرت فکر 
 کاشتو گفت:  شیشونیپ

 ره؟ یکجا م یکار دار  ی_آرتان تو چنیآرت

 کردو گفت:  وانینگاه به ک  هیبا اخم   آرتان

 _بگو آرتان

 کرد  یهم در جواب آرتان اخم وانیک 

 یجنبه روان  ی_بس کن بوانیک 

 بلند شده بود گفت: بایکه تقر ییبا صدا آرتان

 که االن...  خوامینم انایبود نه ک  گهید  یکی_از اول هدفه ما آرتان

   کنهیم ی...چه فرقنی _بس کن آرتان حاال اون نشد اوانیک 
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و   تیبودن که با عصبان وانیو تنها آرتانو ک  کردنیمشکوک داشتن بهشون نگاه م همه
  دهیکش ی باز چه نقشه ا یعن یفته؟یب یقراره چه اتفاق یعنیشده بودن   رهیبهم خ یکالفگ

فکر بکنم به   نی از ا شتریب دادی بهم فشار آورده بودو اجازه نم یی بودن؟اما دستشو 
 بعدا به فکر کردن بپردازم د یحرکت کردم تا شا  ییبه سمت دستشو عیسر   نیخاطرهم

 

 ( نی)آرت

نظر گرفته بودم آرتان کالفه بودو   ریحرکاتشونو ز  کردمی داشتم بهشون نگاه م مشکوکانه
   کردیو همش به آرتان چپ چپ نگاه م د یخند یم  زیر  زیهم ر  وانیک 

 گفت:  وانیرو به ک  یعصب آرتان

 وان یک  کشمتی م خورمیقسم م فتهیبراش ب ی_به واهلل قسم اگه اتفاقآرتان

 نظره هر سه تامون بود فقط نظره من نبود نینکن ا  دی تهد ی خودی_بوانیک 

 دادم؟!   یگفتم؟من اصال نظر ی_من ک اریرام

رفته و تمام محاسباتمون بهم خورده و دختره موردنظرمون   انای_خوبه واال حاال که ک وانیک 
 یکار  تونهی تنهاس نم نیآرت یول می د بدبخت ها ما چند نفر  د؟درسته؟اخهی دی نرفته ترس
 اره یسرمون ب  ییبکنه و بال 

حرف   یداشتن درباره چ نهایباتعجب به سمتشون برگشتمو بهشون نگاه کردم ا کهوی
 شده بهشون نگاه کردم:  زی ر ی مشکوکانه با چشما برن؟یدارن اسمه منو م زدن؟چرایم

 باز؟  نیکرد  ی_چه غلطنیآرت

 گفت:   وانیچپ چپ بهم نگاه کرد که آرتان روبه ک  وانیک 

 ... ینم  نی _ما از آرتآرتان
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ی _آآآآآآآآآآرتانایک 

به سرعت از سره جام بلندشدمو به سمت پله ها حمله ور شدم   انایک  غیج ی صدا دنیشن با
 انایک  ی ها  غیج ی صدا ی من تو ی که صدا زدمیصداش م  رفتمویبه سرعت از پله ها باال م

که چند   ینبود طبق حدسازش  یبه اطراف نگاه کردم خبر  دمیبه باال رس یوقت شدیگم م
  ییبه سمت دستشو  نیبه خاطر هم ییزده بودم احتماال رفته باشه دستشو  شیپ قهیدق

 کردم دا یپ زدویمنو صدا م دویکشیم غیج ییدستشو  ی که جلو انارویرفتم که ک 

   ــــــــــــــــــــــنی...آرتــــــــــــــــــــــنی_آرررررتانایک 

بعدش به   یول زنهیم غیداره ج یطور نیکه ا ده ید یچ یعنیکپ کرده بودم که  اولش
آغوشم فرو رفت به  ی بغلم تو دی پر  دی منو د ی که وقت دمیخودم اومدمو به سمتش دو 

باعث    نی و هم  دیلرز یبه شدت م برس یو ی رو کردم ی که احساس م ی طور دیلرز ی شدت م
باشه   ده ید  یزی چ ی نکنه صحنه بد دهی د یچ یعنیکه   رهیترس تمام وجودمو فرا بگ شدیم

بار   هی مون یعروس لی نداشت آخه اون اوا یاصال از اون صحنه ها خاطره خوب انایچون ک 
زدمش چنان   خوردیتا م  دمیفهم یصحنه دار نگاه کرده بود منم وقت ی ها  لمینشسته بود ف

 انگار ارث بابامو خورده بود  زدمشیم

دستمو پشت سرش گذاشتم   هیموهاش فرو کردمو  ی افتاده؟دستمو تو یچه اتفاق یعنی
 فشار دادم:   نمیمحکم به س

 ست ین دنیبه ترس یازین انایک  نجامیمن ا  نیبب نجامی_آروم باش من ا 

 وجودش رخنه کرده بود با لکنت گفت:  ی که تو  یبه خاطر ترس انایک 

 _س...س...سو...سک  انایک 

  ی گردشده و متعجب از خودم جداش کردمو دستمو رو ی چوپ خشکم زد باچشمها نهیع
 کتفش گذاشتمو گفتم:  

 !!!! ؟؟؟ی_چ
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کرد نگامو به روبه رو دادمو همه   هیفقط دوباره تو اغوشم فرو رفتو گر  زدینم یحرف چیه
 صحنه ها و اتفاقاتو کنار هم گذاشتم  

حرف زدن   یآرتانو بچه ها...رمز ی کردنش...لکنت داشتنش...حرفها هی...گر انایتن ک  لرزش
 ...پس... انایک  ییدستشو ی ...ترس جلووانی شدن ک   طونیامروزشون...ش

 یلیخ  اهیسوسک س دنهیگردوندمو بهش نگاه کردم که با د  ییبه سمت دستشو سرمو
با   اانیچشمام گرد شد ک  دادی داشت شاخکاشو تکون تکون م ییکه وسط دستشو یبزرگ 

عادتش بود از سوسک   ن یلرز داشت در واقع ا  گرفتوی لکنت م یسوسک تا مدت دنهید
و   شهیها ازش چندششون م یض بع  دنی ترسی از دخترا از سوسک م یوحشت داشت بعض 

 یز یازش به صورت واقعا تعجب برانگ انایک   یول  ترسنیهاشونم اصال ازش نم یبعض
مو به تنش  ینیبه ع  شدویپاهاش مورمور م دشی دی م یکه وقت یوحشت داشت طور 

که قشنگ معلوم   شدیم یطور  هیو چشماش   شدی م دی مرده سف نهیرنگش ع شدیراست م
داره دستام از شدت خشم   قت یو حق ستین لمی اصال ف اتشحرک  نیاز ا  چکدومیه شدیم

  انارویحفظ کنم تا ک  مویکردم خونسرد  یهم فشار دادم و سع ی مشت شدن لبامو محکم رو
 آروم بشه   دیتا شا زدمیکردمو باهاش حرف م یبتونم آروم کنم آروم سر و موهاشو نوازش م

 نباش  یزی...نگران چنجامی_آروم باش گلم...آروم باش...من ا

 دختر کوچولوها گفت:  نیا  نهیو لکنت ع هیگر  با

 ...س...سو...س...کنی_آ...آر...تانایک 

 باش انا؟آرومیک  ی ترسیباهات نداره چرا م ی...اون که کاردمشید دونم ی...مدونمی_م

 که بتونم آرومش کنم گفتم:  ینترسه با لحن نیاز ا شتر یب دنشی بستم تا با د ویی دستشو در

االن بزنم لهش   نیتا هم ییخوایمن کنارتم م نییپا  میبر   ایب زمیعز ی د ی ند یزی_تو اصال چ
 کنم

 من نه  ی چشما ی _نه...نه...جلوانایک 
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داخل اتاق خودمون استفاده   س ی از سرو میتا بر  ییخوایم نییپا  می بر ا ی خب باشه ب یلی_خ
 ی کن

 ندارم ییدستشو  گهی_دانایک 

  یاز سرخ ی شده صورتش هاله ا  دیاون پوست سف ی رو دمیبهش نگاه کردم که د مشکوک 
 هست که خودم تا ته ماجرارو خوندم 

 شلوارتو عوض کن  می بر   اینداره ب ی_اشکال

تک خنده   دهیخجالت کش یانداختو گوشه لبشو گاز گرفت معلوم بود حساب  نیی پا سرشو
 گفتم:  یکردمو با لحن آروم یآروم

خودمو   نهیخجالت نداره ب نکهیا گهی...دشیختیر ی دیخجالت نداره که...تو ترس انای_ک 
 مونه یم یخودت باق

  دویباز خجالت کش یول زدی موج م یباال اوردو بهم نگاه کرد تو چشماش قدردان سرشو
 انداخت  نیی سرشو پا

 تو اتاق  می بر  ای_ب

  دمیقدم برداشتم فهم هی نکهیهم یمنم قبول کردم ول می راه بر گهیداد تا باهم د هیتک بهم
چشماش   یول کنهیبکنه با بغض بهم نگاه کرد اولش فکر کردم داره ناز م یحرکت تونهینم

آروم بغلش    دمیتو موهام کش ی کالفه دست نیبه خاطر هم فهموندیبهم م قتویداشت حق
 تا لباساشو عوض بکنه  ردمش کردمو تا اتاق خودمون ب

 ............ 

که بهش وارد شده بود   یمبل نشست هنوز آثار لرزش دست و پاهاش و شوک  ی رو انایک 
آب   وانیل هی ه سمتش اومدن خاطره هم رفت ب عیسر  ذیبدنش وجود داشت آرام و پان ی تو

 قند درست کنه
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موهاش دست   ی تو یغضب سرمو باال اوردمو به هر دوتاشون نگاه کردم آرتان با کالفگ با
  مونیانداخت همشون از کارشون پش نییسرشو پا  انایحال ک  دنهیهم با د  وانیک  دویکش

  انایک  دهیاماچه فا  کردیم دادیهاشون داشت ب افهیچون ق دمیفهمیم  یبه خوب نویبودن ا
بود به خاطر   ی عاد ریامر غ هی از سوسک   انایک  یطور  ن یا رست  دی لرزی هنوز لرز داشت و م

درواقع از هوش رفت به خاطر    مارستانی شده بود بردمش ب ینطوریکه ا گهیبار د  هی نیهم
اسکن از سرش   یتی س یسر هی کردو  نشیمعا  یمجبور شدم ببرمش دکتر و دکتر وقت نیهم

  دنیگذشتش و هربار با د ورانبه د  گردهیموضوع برم  نیو ا  هیشوک عصب هیگرفت گفت که  
   شهیوضع دچار م  نیسوسک به ا 

 یچیه  نایا  دمیجلو برمو گردن هردوتاشونو خورد بکنم د تونستمینم فیبودم ح یعصب
که االن با هر عکس   انایاز کوره در رفتمو بدون مالحظه حاله ک  نیگن به خاطر هم ینم

 دخترا هم نشستن داد زدم: نکهیو ا  ترسهیاز طرف من م یالعمل

 کدومتون بود؟  دهی_ا

نقشه خودش بوده   نکهیا یعنیحرکتش  نی انداخت ا ن ییسرشو پا وانیک 
صدام   ی رو یکنترل گهیهم فشرده شد د ی از قبل تو شتریمشت شدم ب  ی ...دستادونستمیم

 نداشتم نعره زدم: 

چه   نی آرررره؟ا ترسوندمش یم کردموی م یرفتار  نیمن هم با زنت همچ ی_دوست داشت
 وان؟ یک  ی بود که انجامش داد یبچه باز

 ی گرفتم که همه با چشم ها قشویچندتا قدم بلند و محکم خودمو به آرتان رسوندمو   با
از خودش نشون نداد   یلعکس العم چ یه کردنیگرد شده و متعجب داشتن بهم نگاه م

داشتن بهمون نگاه   یبود همه با نگران نییسرش پا   یهمچنان با خجالت و شرمندگ 
 یچشماشو ترسش م تی مظلوم ادیبه   یتچه مرگم شده بود اما وق دونمی نم کردنیم

کردن  یجرات نم  نایمرد بودم االن ا کردمو یاگه من ازش مراقبت م گرفتمی م شیافتادم آت
  دادیمن م یاقتیل ینشون از ب ن یبترسوننش ا نکهینگاه چپ بهش بندازن چه برسه به ا هی
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 ادهکه داشتن از زنش بابت پپه بودن شوهرش سوءاستف ی مرد ی عرضگ ینشون از ب
 دادمی به باباشم نم ی و نه حت نایرو نه به ا ی اجازه ا نیهمچ  هیمن   یول  کردنیم

 : دمیدندونام غر  ریکردمو با خشم ز کیبه صورتش نزد سرمو

افتاد   یم  یهاااان؟اگه اتفاق ی کارو باهاش کرد نی دشمنت که ا ایزن داداشت بود  انای_ک 
سوسک    دنی با د انایک  یدونستیبرات مهم هم نبود؟تو که م ای یخودتو ببخش ی حاظربود

 ی بود  دهیهاشو د یتیها و س شی توکه جواب همه آزما شهیبهش وارد م  یشوک عصب
سکته بکنه تو که  یکار دستمون بده و حت  رهامکان دا شیماریب  ن یکه ا یدونستیم
  هیو  نهیسوسک بب انایک  ستمیروز که خونه ن هیبود که  نی تنها ترسم از ا  شهیهم یدونستیم

  ییدستشو  یبود که نظر داد همه باغ و گلخونه ها و حت یاون وقت ک  ادیسرش ب ییبال 
گفت   یکه م بود ینشه؟ک  دایتوش پ یجونور جک و چی ه گهیکه د می بکن یهارو سم پاش

نگران    دیبشه نبا  دای سوسک توش پ ستیکه ن ی آشغال دون ا یشهر  ن یی خونه ما خونه پا
سوسک    ه ی دنی که چشماش شاهد د ی کرد یباشم اون وقت خودت امروز کار  یزیچ

پر کرده تو که   ارویدن یداداشش نکهیا ی تو که ادعا  یلی ...تو که باهاش فامچیه وانیباشه...ک 
  نی ؟باایکن یم تی از زن داداشت حما  یطور نی ؟ای کنیرفتار م ینطوریا  یبرادر شوهرش

 حده؟   نیتا ا  رتتی کار؟سوسک؟غ

 کرد گفت:  یم  دادی توش ب یکه شرمندگ  یبا لحن آرتان

 _من..من..شرمندم داداش  آرتان

 ؟ ی _شرمنده ا

 دمیتوموهام کش یدست یول کردمو عصب  قشوی

 ...انارویک  می خواستی _به خدا ما نمآرتان

 صداتونو بشنوم   خوامی_ساکت. نم

 اشاره کردمو ادامه دادم:  انایک  به
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 ن ی _حالشو بب

 :دمیبرگشتمو با خشم غر  وانیسمت ک  به

  نیهمچ هیبا زن من  دیچه طور دلتون اومد اصال چه طور به خودتون اجازه داد وانی_ک 
 د یبکن یکار

 هدفمون خاطره بود   میبترسون انارویک  می خواستی _به خدا ما نموانیک 

گردشده   ی بده باچشمها انایاز آب قندو به خورد ک  کمی کردیم یسع کهیخاطره درحال کهوی
خشم تمام وجودشو فرا گرفتو دستاش مشت شدن با خشم   کهوی برگشت  وانیبه سمت ک 

داده به   یچه سوت  دیفهم  دیحرکت خاطررو د  ن ی ا یوقت وانیبلندشدو سالنو ترک کرد ک 
داره صداش   یکیاما خاطره اصال انگارنه انگار  اطرهشروع کرد به صدا زدن خ ن یخاطر هم

 بلندشدو دنبالش رفت   وانیک  نی به خاطر هم زنهیم

 !!!!!!!!! ؟یترسونیخان زنه منو م وانیزدم بخور ک  ی پوزخند

 ادی خب الزم بود تا  یول متعجب بودم که امروز چه قدر زنم زنم راه انداخته بودم زیچ هی از
 باهاش رفتار کنن   خوادیتا هرجور دلشون م ستیصاحاب ن یب انایک  رن یبگ

 لرزون گفت:  ییمبل نشسته بود رفتم با بغض و صدا  ی که رو انایسمت ک  به

 ال یخیتموم شد ب ن ی_تورو خدا دعوا نکن آرتانایک 

 ؟ ی بلندش  یتونیخب م یلی_خ

 _آ...آ...آ...آرهانایک 

 

 :سندهی نو نستاگرامیا ی دی آ

Kiana__bahmanzad 
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  دمیتخت خوابوندمشو خودمم کنارش دراز کش ی رو

بازوم   ی موهاش فرو کردمو مشغول نوازش کردنشون شدم سرشو رو ی دستمو تو آروم
نداشتم اما خب زنم بود  ی آروم چشماشو بست بهش عالقه ا دوی گذاشتم که اونم بهم چسب

  یعشقمو نداره ول نکهیبا ا یت یهر موقع ی پناهش باشمو تو نکهیلش خوش بود به ابهم د
  هیتک یبه ک  ایدن نی ا  ی پناهش نباشم تو و یبتونه روم حساب بکنه اگه من حام

  گهیقبال بودم اما االن د دی خب ازشم متنفر نبودم شا یبود عاشقش نبودم ول کرد؟درستیم
از لرزش   یبغلم بودو کم خوامیو فقط آرامششو م ستمی ازش متنفر ن گهیاالن د  ستم ین

  خواستمی...نمییصدا چیبود بدون ه ختنیبدنش کمتر شده بود اما هنوز درحال اشک ر
نکنه  هی بدم که گر  ریبهش گ  خواستمینم نیسبک شدنش باشم به خاطر هم ی برا یمانع

  یطور نی ن اخواستم عقال تو بغل م یکردنش نبودمو نم هیطور گر نی به ا یخب راض یول
 بکنه   هیگر

 اشکاشو پاک کردم  دمیصورتش خم شدمو سرشو بوس ی رو آروم

 گهید ذارمینم  فتهیبرات ب یاتفاق نی همچ هی ذارمینم گهی شد رفت د ؟تمومی کنیم هی_چرا گر 
 نکن  هیگر فتهیدونه سوسک ب هیبه  یوقت چشمات حت چیه

 آروم با دستام پاک کردمو صورتشو نوازش کردم  دشویجد  ی اشکا

 ؟ ی تو تو امشب به خاطره من دعوا کرد نی_آرتانایک 

 مون ی_نه به خاطره دختره همسا 

 ؟ ی دعواکرد ی_اما...اما...تو با داداشت که به اندازه جونت دوسش دار انایک 

 نوازشش کردمو گفتم: آروم

 دونم ی_م
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حالش   نکهی زد خوشحال بودم از ا ی سرشو بهم مالوند لبخند کمیسرشو بهم چسبوندو   آروم
 بهتر شده بود 

 گفتم:   دمویخند

 ه؟ یبه چ دی دونی شما دخترها م تی_نصف جذاب

 ه؟ ی_نه به چانایک 

 ترسو بودنتونه نی_هم

 ادامه دادم: دموی به بازوم زد که آروم خند یآروم  مشت

  یو بکشه بدرد زندگ  نهیکه سوسک بب یمردها دختربه نظره ما  گمی_خب مگه دروغ م
 خوره ینم

 _اون وقت چرا؟ انایک 

 گهی داره د یلی_خب دال

 ل؟ یدال نی _خب چندتا ازا انایک 

ما مردها لذت   ی برا  گهید زیچ ی لیخ دوییخوای...کمک مدی ترسی...مدیکشیم غیکه ج نی_هم
 بخشه

نگاه کردم  کردیکه داشت با تعجب بهم نگاه م انایگفتمو به ک  یچ  دمی خودم فهم کهوی
 گفتم:  یباهول

   م یافت یفردا صبح زود راه م یبهتره بخواب زهیچ م ی_ا

 کردو آروم گفت:  ی خنده ا تک

 ر ی_باشه شب بخانایک 
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 ر ی_شبه توهم بخ

 دادماااا  یعجب گاف اوف

 ن؟ ی_آرتانایک 

 شده؟  ی_باز چ

 امشب باور کن امشب به کل آروم شدم  ی _ممنونم براانایک 

 _خواهش 

کنارت خوشبخت   شمیجور نی هم تونمی امروز احساس کردم که تا ابد م هیچ یدونی_مانایک 
 باشم 

  یبهم زدو چشماشو بست و منم غافل از اشتباه یچشماش نگاه کردم که لبخند قشنگ به
 فرو رفتم  یقیهم بستمو به خواب عم ی که کردم چشمامو رو 

 

 (انای)ک 

هم   ن یتهران مادر آرت میاومدم برگشته بود  رونیاز حموم ب دمویچی دور خودم پ حولمو
 نیرفته بودن اونجا اما آرت می خونشون همه مستق میهممونو دعوت کرده بود که بر 

 بعد   می ر یدوش بگ هیبود که بهتره اول لباساشو عوض کنه  نیا شنهادشیپ

چه قدر مظلومانه  یبود جلب شد اوخ  دهیتخت خواب ی که رو نی به سمت آرت توجهم
منو آروم   نکهیهم همش بعد از ا شبید یخستس طفلک یلیبود معلوم بود خ دهیخواب

از صبح هم که   دیو لب تابش بودو اصال نخواب ی گوش ی کردو خوابوند تا صبح سرش تو
و    تهفیتخت ب ی مرده ها رو نهیع یطور نیهمش پشت فرمون بود پس حق داشت که ا

 بخوابه  
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نکردم بذار   دارشی اصال ب نیشدم به خاطر هم زهای طور چ نیشدنو ا ریو د یمهمون الیخیب
 :/ خورهیخواب الود و کسل باشه خونه منو م یاستراحت بکنه چون وقت کمی

توالتم نشستمو مشغوله شونه کردن و خشک کردنه موهام   زیم ی روبه رو  یصندل ی رو
کوچولو رژ   ه یکرم هم به صورتم زدمو   یکاره شونه کردن موهام تموم شد کم یشدم که وقت

 به خواب رفتم  دمویرفتم خودمم آروم کنارش دراز کش نیلب زدم به سمت آرت 

 ................ 

 ــــــــــــــــانــــــــــــــــــــای_ک 

طرفو   نی بودو به ا  یهمونطور که عصبان نیآرت دمیاز خواب پر  یبا منگ  نیبا داد آرت کهوی
 زد یحرف م رفتی اون طرف م

کنم   دارمی ب ی اومد رونی _دختره احمق د مگه من بهت نگفته بودم هروقت از حموم بنیآرت
ند  ساعت چ یدونیاونجا م  می تا منم برم حموم؟االن ساعت هفته من تا برمو برگردمو بر 

   شه؟یم

 زد؟ یحرف م یدرباره چ گفت؟اصال یم  یداشت چ نیبهش نگاه کردم ا یباگنگ

باخشم نگاهشو ازم گرفتو   کنمی خنگا فقط دارم بهش نگاه م نهیع دموینم  یجواب دی د یوقت
  تویموقع کهویباال  دمی که سره جام دو متر پر دیبه حموم رفت دره حمومو محکم بهم کوب 

کنم   دارشیگفته بود که ب گفتی آره راست م زنهیحرف م یداره درباره چ  دمی درک کردمو فهم
باشه گذشته...اما    یبود خب حاال هرچ دهیمعصومانه خواب یلیخ ومدی اماخب من دلم ن

 .../:شد؟یم هیول کن قض  نی آرت نی حاال مگه ا

 ............... 

هم از حموم با اخمو جذبه   نی که آرت مکردی بودمو شالمو داشتم درست م دهی پوش  لباسامو
بهم توجه کنه از کنارم رد شد پووووف   یکم نکهیاومد بدونه ا رونیداشت ب شهیکه هم ی ا

 دوباره شروع شد 
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 ن؟ ی_آرت

 _....نیآرت

 ن؟ ی_آقا آرت

 با موهاش ور رفت  سادوی وا نهییآ ی ندادو روبه رو  یجواب

مظلومانه   دمی اومدم د ی؟وقتی خب بد کردم گذاشتم بخواب ؟بابای قهر کرد  ن؟چرای_چته آرت
 ی خسته بود یلینکردم خب اخه خ دارتی منم ب ی دیخواب

 گفت:  یباال انداخت بالحن طعنه دار ییبه سمتم برگشت ابرو نیآرت

 بپرسم االن ساعت چنده؟   شهی م دی_ببخشنیآرت

 گفتم:  دمو ی کش یپوف

 خونه مادرته    می رینم  بهی_هرچه قدر که باشه ما که خونه غر

لبام   ی اومدنو رو نییرنگ نگاهش مشکوک شدو چشماش پا  کهویبگه که  یزیچ  خواست
 د ی انداختم که مشکوکانه پرس نیی گل انداخته بودن سرمو پا یثابت شد گونه هام حساب

 ؟ ی سرخ کرد نقدریا یک  ی _لباتو برانیآرت

 ؟ یپرس یسوال بود تو م ن یخجالت هم سرخ شده بودم هم حرصم گرفته بود اخه ا  از

 م؟ ی _هنیآرت

 اد ی_خب...خب...به لباسم م

  جادیا یبه خصوص یکه پررنگ زده بودم هارمون یگر یبودو اون رنگ ج  یگریلباسم ج آخه
  نی ا ادی جد نیبودم هرچند ا  فتادهین شهیم یعصبان نیآرت  نکهیکرده بود که اصال به فکر ا

من   کردمی رنگا استفاده م نیشده بودمو از ا یطور  نیا  دایشده بود در واقع من جد  یطور
 :/ ندازمیمرد کل م ن ی ا رتی با غ نقدریکرده که ا ی ادی سرم به تنم ز  دایفکر کنم جد 
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 اونجا؟   ییا یب ینطوریا ییخوای االن م یعنی_ نیآرت

 ی لبام بود که چشماشو باال آوردو رو ی سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم چشماش رو آروم
  شیاز پ یحرکت تونستمیمن قفل کرده بودمو نم ی قدم جلو اومد ول هی چشمام ثابت موند 

گرماشو   ی صورتم خم شد که وقت ی آروم رو دیجلو اومدو کامال بهم چسب  گهید  کمی ببرم 
عث شد که ناخوداگاه چشمامو ببندم بعد از گذر با کردمیپوست صورتم حس م ی رو

صورتم   ی گرمش تو  ی نشده آروم چشمامو باز کردم نفسها ی خبر چیه دم ی د یوقت هیچندثان
  یچشماشو بستو دستاشو مشت کرد ازم جداشدو کتشو برداشتو درحال  ن یآرت شد یپخش م

 گفت:   رفتی م رونیکه ب

   ییاینم  رونیب یطور نی_کمرنگش کن انیآرت

بزنه   نمیاز س خواستیانگار م د ی کوبیقلبم گذاشتم تندتند م ی شدنش دستمو رو  دیناپد  با
 رفتم  نییپا قهیلرزون رژمو کمرنگ کردمو بعد از چند دق ییبا دستها   رونیب

 

 :سندهی نو نستاگرامیا ی دی آ

Kiana__bahmanzad 

 

 _سالم مادرجون 

   ریبه خ  دنی _ سالم عروسه گلم رسمادرجون

 داد:  کردو ادامه بغلم

 زم ی _دلم برات تنگ شده بود عزمادرجون

 طور نی_منم هم
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 گونش کاشتم که آرام با اعتراض گفت:  ی رو  یآغوش مادرانش جداشدمو بوس از

 صاحاب داره   انایک  یی_هو آرام

 کردم که آرام جلو اومدو آروم گونه مادرشو بوس کردو به خودش اشاره کردو گفت:  ی ا خنده

 ی خوشگل نیبه ا ینی بی_صاحابشو نمآرام

 جلو اومد  دوی رفت که پدرجون خند ی بهش چشم غره ا مادرجون

   گهیحکم چغندرو دارم د نجای_بنده هم اپدرجون 

 یخدا چ ید هـــــــانداخت که پدرجون با عشق نگاهش کر نیی سرشو پا مادرجون
  یکس ای یی جا  گرفت؟بهیم ادی محبت هاو طرز نگاها هم  نیاز باباش از ا  یکم نیآرت  شدیم

 واقعا؟   خوردیبر م

   می هم نشسته بود دور

بود و اصال نه نگاشون   نیهنوز سر سنگ شبید  ی بابت ماجرا یآرتان کم  وانوی با ک  نیآرت
به   خواستم یموضوع واقعا من ناراحت بودم نم ن یکه از ا زدی نه باهاشون حرف م کردیم

 چندسالشون خراب بشه   نویچند   وندی خاطر من پ

 نکرد یاصال بهش توجه نیمبل نشست که آرت ی رو نیبلندشدو کنار آرت آرتان

کارو بکن   نی شرمنده اگه زن گرفتم تو هم ا گهی _من که معذرت خواستم ببخش دآرتان
 کن یاصال سره خودم تالف 

 گفت:  دویبه نشونه تاسف تکون داد که آرتان خند  یسر نیآرت

 گه؟ ید یآشت  یعنی  نی_ا آرتان

 قهر کنم   ستمی_دختر که ننیآرت

 گفت: یزدو با لبخند مردونه جذابش با شوخ یبهم چشمک آرتان
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 کرد  نیبهتون توه نی _زن داداش ببآرتان

 نگفتم  یز یکردمو چ ی ا خنده

  ایکارو نکن نی وقت زن گرفتم ا هیگفتما    یزیچ هیمن   نیآرت   ییخدا ی_ولآرتان
  اریسره خودم در ب  شویباشه؟تالف

 _مثله تو که...نیآرت

 دست از حرف زدن بکشه  نیبه حرف اومد که باعث شد آرت وانی ک  کهوی

  د ی واقعا ببخش کنمیم  یمنم ازتون عذرخواه انایک  نی _آرتوانیک 

 زدمو گفتم:  ی لبخند

 کنم ی_خواهش م

 کردو گفت:  ینگاه  وانیبه ک  نیآرت

   بخشمتیپس منم م دتی بخش انای_ک نیآرت

 !! کرداای بلد بودو رو نم ییعجب حرفها  یــــــی قلبم تاپ تاپش باال رفت وووو  ییهوی

   میتا مام بفهم نی ن؟بگیکه راه انداخت هیچ دنایو بخش یعذرخواه ی ماجرا  ن ی_اپدرجون 

کردن ماجرا   فیقصه خودش بوده شروع به تعر  د یبا آبو تاپ انگار نه انگار نقش پل وانیک 
آرتان    نکهیهم بهش اضافه کرد مثال ا گهید زیزم یچ یکرد البته ناگفته نمونه خودش کل

سوسک قش کردم قسمت قشنگ   دن ی من با د نکه یا ای  رهیسوسکو دستش بگ  دی ترسیم
)طبق  خوردیشده بودو داشت همرو م  یشیآت نیآرت هبود ک  یمن اون قسمت ی داستان برا

 :(:( وانیگفته ک 

  یچه طور کردو ی م کاریپشتمه اگه بهم عالقه مند بود چ ینطوریبهم عالقه نداره ا نیا  ایخدا
 !!! کرد؟؟ی رفتار م
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وادامه ماجرا گوش   هیبودن و با ذوق به بق دنی پدرجون هم همش درحال خند مادرجونو
 یبهم رفت که چون معن ی آرام چشم غره ا  کهوی خان  وانیک  یی با اتمام قصه گو دادنیم
منظوره چشم غره اش   دونستمی خندم گرفت خوب م دمی فهم یچشم غررو خوب م نیا

  دمویکش  یفیخف غیاز رونم گرفت که ج یشگونین ی واشکی بوده آرام اومد کنارم نشستو   یچ
 گفتم: 

 ی _چته وحش

 رگشتو گفت: با اخم به سمتمون ب  نیآرت

 شده؟   ی_چنیآرت

 نبره زدمو گفتم:  ییبو یزیاز چ  نکهیحفظ ظاهر و ا  ی برا یمصنوع لبخند

   یچی_ه

 چپ به آرام نگاه کردم که با حرص گفت:  چپ

 بود؟  یچ ی که برام فرستاد ینی_اآرام

 ؟ ی _نخوند

   کنمیم تیحال ی_خوندم ولآرام

 م ی کن فیتعر   موینی_بب

 گفت:  نیروبه آرت ی بلند ی زد با صدا یطانیش لبخنده

 کردن؟   یمعن یها خواهر شوهرو به چ یبعض یخبر دار نی آرت گمی_مآرام

 وقت   هینگه  ی بهش نگاه کردم واااااا باتعجب

   ؟ی _نه به چنیآرت
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به   وی کارو کردم گوش ن یبفهمه که من ا نیو آرت ارهیحرصه منو در ب  شتری ب نکهیبه خاطر ا  آرام
 دادو گفت:  نی دست آرت

 خودت بخونش   ای_بآرام

 گفتم:   کهوی

 _نه نه

 خبر نداشت باتعجب بهم نگاه کرد    یچیکه از ه نیآرت

 نه؟  روی _چنیآرت

 بابا بخونش  یچیکه...ه نهیمنظورم ا م ی_ا

که داشتم   یدر حال یبه نشونه تاسف تکون دادو مشغول خوندن شد با نگران یسر نیآرت
 کردو گفت:  ی تک خنده ا کهویمنتظر عکس العملش بودم که  کردمی م موزن ک   لویک  لویک 

 بوده  یحدس بزنم کاره ک  تونمی_آرام منیآرت

 با حرص گفت:  آرام

 _بله خودشونن  آرام

 م یخب تا مام بفهم دیماهم بخون ی _براوانیک 

 بچه ظرر داره ی _برانیآرت

 دخترها؟  ای_االن منظورت من بودم  وانیک 

 _خودتنیآرت

 باحرص:  وانیک 

 _دست شما درد نکنه وانیک 
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 _سره شما سالمت  نیآرت

   گهی د دی ماهم بخون ی _خب برااریرام

 گفت: طنت یبه آرام رفتم که باش ی غره ا چشم

 _باشه آرام

االن همه   ایخدا  ی بودم وا  مونی که کرده بودم پش یخر از کار نهیانداختم ع نیی پا سرمو
 :/ رفتی خونواده شوهر م ی لوفرستادم اون وقت آبروم ج  نویمن ا  فهمنیم

   مااایکرد  یبابا عجب غلط ی ا

هم از شدت حرص و هم از   شدمیشروع کرد به خوندن و هر لحظه منم سرخ تر م آرام
 ...ترس...خجالت جانیمثل ه گهید ی حس ها یلیشدت خ

درغالب انسان...عاشق داداش...باعث اوج حسادت زن   ی ا ست؟فرشتهی_خواهر شوهر چ آرام
 ی اعصاب زن داداش..ختم کالم فدا ختنیداداش...باعث بهم ر بیداداش...به فکر ج

 زن داداش   ی رو  دنی داداش و ند

  یمتن نیهمچ هیباشن من   دهی که انگار فهم یهمه همزمان طور کهویاتمام نقت خانوم   با
من   دنی بابا همه فهم ی خنده ا ری نگاه کردن بعد زدن زرو فرستادم به سمتم برگشتنو بهم 

 نوشتم   نویا

  ینعمت و فرشته آسمون نیچه قدر باحال بود خوبه خدارو شکر من از داشتن ا ی _واخاطره
 محرومم  

 _دستتون درد نکنه خاطره خانوموانیک 

 زم ی عز کنمی_خواهش مخاطره

 زدو ادامه داد:  وانیبه ک  یچشمک خاطره



 گمشده   مه ی عشق ن   ی ب 

 
318 

 

 هیکه سه تا برادر شوهر گل دارم کاف نی_همخاطره

 به نشونه چاکر شمام هستن تکون داد  یکردو سر یخنده مردونه خاطره کش وانیک 

بودنو از   یخوب  ی خودش برادر نداشتو عاشق برادر شوهرهاش بود فوق العاده پسرها خاطره
خواهر داشته   هیآرزو داشت    شهیهم وانیشر بودن ک  یلیشوخ بودن کال خ شتریب وانیک 

مثل خواهراش دوست داره و   ذرویخدا بهش نداد آرامو من به خصوص پان یباشه اما وقت
در حاله  شهیدوست داره چون هم شتریخب آرامو ب یول  رهدا رتیداداش رومون غ هی نیع

از همون   دمی من شن اون طور که ندازه یباهاش کل م شهیآزار دادن و حرص دادنشه و هم
 طور بودن  نیآرام هم وانو یک  یبچگ

 ؟ ی نوشت نویبه شما کرده که ا ی خواهر ما چه بد  ن یا انای_حاال ک آرتان

 بگم؟   یشدم حاال چ هول

 بهم نگاه کردو گفت:  دهی باال پر ی با ابروها آرام

 ده ی _زودباش جوابه سواله داداشمو بده ور پرآرام

 من؟من چرا؟  ی_ک 

 خانواده شوهر  ی امشب جلو یاز سوت نمیپووووف ا دنی خند همه

/: 

 /: 

 )دو هفته بعد( 

  فمیک  ی تو مویگوش  یواشکی   ستین یانداختم خوبه خداروشکر خبر یدوروبرم نگاه به
 مدرسه:) برمیم یدم گوشکه من همراه خو  دیفهم یم نیآرت  دی بستم نبا  پشویگذاشتمو ز 
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با خودم به مدرسه ببرم اما اجازه نداد   مو یباهاش حرف زدم که اجازه بده گوش یکل شبید
  یواشکیگرفتم که خودم وارد عمل بشمو   مینشد و آخرش تصم یجوره راض چیکه نداد ه

 کارو بکنم   نیا

بهشون   می گرفته بود نیعکس که همراهه آرت یسر  هیببرم مد تا    مویبود امروز من گوش قرار
قبول   م ی ری عکس بگ ا یب گمی م یوقت رونیب می ریمدته که بعض اوقات که م  هینشون بدم 

   میر یگیو باهم عکس م کنهیم

کردم اوناهم   یم ف یآرام گرفته بودم تعر یمهمون ی که برا یبراشون درباره لباس یوقت
اون لباسو با خودم ببرم مدرسه به خاطر   م تونستی من که نم یول ننشیکنجکاو شدن که بب

 بهشون نشون بدم  رموی شد که تنم کنمو باهاشون عکس بگ  نیقرار بر ا  نیهم

به   یجن زده ها باترسو نگران  نهیدر اتاق باز شد منم ع کهو یحالوهوا بودم که  نیهم ی تو
 هول شدم  شتریب  دنشیسمتش برگشتم که با د

 :دی مشکوکانه ازم پرس نیآرت

   ؟یکنیکار م یچ ی_دارنیآرت

 آب دهنمو قورت دادمو گفتم:  باترس

 ی چی...هی_ه...ه

 گفت:  مشکوک 

 شد   رمونید ییای_پس چرا نمنیآرت

 ام ی_االن م

 گذشتم اوف ننه....:/// کردیپشتم انداختمو از کنارش که مشکوکانه بهم نگاه م کولمو

 ................. 
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 گفت:  نیکه آرت م یبود  نی ماش ی تو

 ؟ ی ضیمر یبه رو ندار انا؟رنگ یک  یاسترس دار نقدری_چرا انیآرت

 مقنعمو گفتم:  ی زدم تو موهامو

 _نه اتفاقا خوبم 

تا امروز از   خوادیدکتر نم یدون ی اگه م ایتا ببرمت دکتر   یضیحاال هر مر  یضی_اگه مرنیآرت
 مدرسه برات...

 ...تازه دورش تموم شد ریگرفتم...نخ  یضیمنظورتم از هر مر ستین م یزی من خوبم چ نی_آرت

  یمن خجالت م  گهینم شعوری کرد ب دییبود توهمو با سر حرفمو تا  دهی اخماشو کش نیآرت
ازم مراقبت کرد چشمو گوشش باز شد االن   نی شب من شکم درد گرفتم ا  ه یکشم حاال 

 ها دارم پوووووف   یضیاز اون مر  کنهیفکر م  خورهیم  یبه توق یتق گهید

االن   نیخبر نداشته باشه به خاطر هم  نینکرده بودم که آرت یکار یو پنهون یواشکی حاال  تا
به خصوص از قبل ازش اجازه گرفته   کنهیم کسانمی اگه بفهمه با خاک  کردمیداشتم سکته م

 شه یم ال یواو  گهیبودمو نذاشته بود حاال اگه بفهمه د

 به سمتم برگشت  نیکه توقف کرد آرت نیماش

   ؟یبش ادهیپ یقصد ندار می دی خانوم رس ای _بنیآرت

 _ها چرا باشه االن 

 نگاه کردمو گفتم:  بهش

 _من رفتم خداحافظ 

خودمو به سمتش کش آوردمو   ن یبه خاطر هم  نبود یاز کس یاطراف نگاه کردم خبر به
 کردم یآروم گونشو بوس کردم بعد ازش خداحافظ
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 ........... 

  فهمن ینکن االن بچه ها م وونهید ذی_پان

 نم یبی_خب آخه من نمذیپان

 خوشگله؟  ای_ب

ازش خوشش اومده   یکه معلوم بود حساب یبا لحن زدی که چشاش برق م یدر حال ذیپان
 گفت: 

 ؟ ی دی خر نو ی...ایلی_آره خذیپان

 م ی_اه

 ش؟ یبپوش ذاره یم نی_آرتالهام

 ست یهم ن ینیبیم یکه تو دار ی _آره بابا اون طور

 گرونه  یلینازه معلومه که خ یلی_خالهام

خوشم   ن یاز ا شتریخودمم ب  دی رنگو پسند نیا  شتری ب نیرنگشم داشت اما آرت نی_اوهوم ا 
 ی کیاومد تا اون  

 قس یش سل_چه قدرم آقاتون خوالهام

 _آر...

حرفمو بخورمو لبخند رو لبام بماسه ناظممون   هیناظم وارد کالس شد که باعث شد بق کهوی
راحله رفته به   یعنی پوزخند وارد شد  هیبه سمتمون اومد که راهله هم پشت سرش با 

 آوردم؟!  یناظم خبر داده که من با خودم گوش

 یول ارمیدر ن یباز  هیضا ادیکردم ز یترس به ناظم نگاه کردمو آب دهنمو قورت دادم سع با
 تونستم  ینم
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 اخم جلومون واستادو گفت:  هی با

   نمیبده بب فتوی_جهانبخش ک 

 بهش نگاه کردم  باوحشت

  نیرنگم ع دی الهام پر ذویآوردم؟رنگه منو پان لیمن باخودم موبا  دهیفهم  یعنی  ایخدا ی وا
 .....نینه خدااااا آرت ی ده بود واش  وارید

 

 

 

 

 ( نی)آرت

 نکردم که بهشون زودتر خبر بده؟  یاداوری_من صد بار بهت  

 رفت شرمندتونم  ادمیبه خدا   سی _جناب رئی دیمج

 بهش نگاه بکنم گفتم:  نکهیاشاره کردمو بدون ا یبا دست به در خروج دمو ی کش یپوف کالفه

 رونیخب برو ب یلی_خ

داره بهم نگاه   یبا نگران دمیسرمو باال آوردم که د یعصب کنهی نم یو حرکت  رهی نم دمی د یوقت
خوب   هارو ینگران نیجنس ا  سیرئ هی دمیفهمیچشماشو م ی تو یخوب علت نگران کنهیم
 د یفهمیم

 کنم ی_نگران نباش اخراجت نم

 براش تکون دادمو گفتم:  دی انگشتمو به نشونه تهد اما
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 یخراجتکرار بشه ا گه یبار د  هیاگه  ی_ول

 تکرار نشه گهید  دمی قول م دی_چشم بازهم ببخشی دیمج

 ی بر یتونی_م

 آرتان کالفه وارد اتاقم شد  ی دی خروج مج با

 خبر نداده که  ییبه رضا وونهیدختره د نیا  نی_آرتآرتان

 که چشمامو بسته بودم کالفه گفتم:  یبا انگشت شصتم مالوندمو در حال قمویشق

 کردم خشیاالن توب دونمی_م

   م؟یکار کن ی_حاال چآرتان

   می برگرد هیاز ترک  نکهیبعد از ا  ی افته برا  یم یچی_ه

 وان یوارد اتاق شدو پشت سرش ک  اریخواست اعتراض بکنه که رام آرتان

 هارو امضاءکن تا...  نی ا گمیم  نی_آرتاریرام

 شروع کرد به غرغر کردن:  تیوسط حرفشو با عصبان  دیپر  وانیک 

  ی چرا اومد یحاد دار مریآلزا یآخه بگو تو وقت کشم ی رو م یمنش نی _من آخرش اوانیک 
 ؟ ی شرکت  نیهمچ یمنش  ؟اونمی منش ی شد

 نشده نگران نباش   یزیحاال چ وانی_ک 

چه قدر بهمون کمک    ونیلیم  ستیب یدونی؟میفهم یم م یظرر کرد ونیلیم  ستی _بوانیک 
 ت؟ یموقع  نی ا ی تو کنهیم

 وان ی ک  ستی ن یزیما چ ی برا  ونی لیم ستی_ب
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  شه؟ورشکستیم یچ یدونی لغو بشه م ینطوریچندتا قرار داد ا  میکن  سکی ر دی _نباوانیک 
 نه ا ی ستی ن یزیچ ون یلیم  ستیب ی گیبدونم اون موقع م خوامیآقا اون وقت م  میشیم

 ذارمیمن نم یعنیافته  یهرگز نم یاتفاق نی_همچ

امضا کردم دره اتاقم   نیاصال بدونم چ ایبخونم   نکهیاورده بودو بدون ا  اریکه رام ییها برگه
با غضب بهش نگاه کرد که اون   وان یوارد اتاقم شد که ک  یزده شد و پشت سرش منش

من   نکهیطور که معلوم بود قبل از ا نی که داشت به سمتم اومد ا ی با ترس و دلهره ا چارهیب
 باهاش دعوا کرده بود  وانیکنم ک  خشیتوب

 فردا وقت دارن  ی گفتن که برا ییرضا ی آقا سی _جناب رئی دیمج

 م یبهش نگاه کرد  یبا ناباور هممون

   ؟ی تونست ی_چه طور

 گفتم که قبول کردن ییزهایچ هیباهاشون حرف زدمو   کمی_ ی دیمج

 :دی مشکوک پرس آرتان

   ؟یبهش گفت  ی چ_آرتان

نگاه   لم یموبا  ی به شماره رو نکهیزنگ خورد قبل از ا  لمی خواست جواب بده که موبا ی دیمج
 گفتم:  ی دی کنم روبه مج

 کن  شیقرارو خودت اوک  یبر  یتونیخب م یلی_خ

 _چشم ی دیمج

 و برقرار کردمو جواب دادم  ارتباط 

 پور هستم ناظم خانومتون!  ییهما  امنشیآر  ی (_سالم آقاانایپور)ناظم ک  ییهما

 افتاده؟   ی_بله شناختم اتفاق
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پور_بله گفتم بهتون اطالع بدم که همسرتون با خودشون تلفن همراه آورده مدرسه   ییهما
   دی اری ب فیتشر  د یبا

 گفتم:  باتعجب

 آورده؟!  لیبا خودش موبا  انای_ک 

 با تعجب بهم نگاه کردن  پسرا

 پور_بله  ییهما

 نثارش کردمو گفتم:  یلب لعنت ری آروم ز  دمویتو موهام کش یدست کالفه

 رسونم یخب االن خودمو م یلی_خ

 پور_ممنون پس فعال خداحافظ  ییهما

تو   یپرت کردمو کالفه دست زیم  ی باخشم رو  مویبدم گوش  شویجواب خداحافظ نکهیا بدون 
  نیببره مدرسه پس چرا ا  لیکه بهش اجازه نداده بودم با خودش موبا ادمه ی  دمیموهام کش

 کارو کرده بود؟چرا به حرفم گوش نداده بود

 ن؟ یافتاده آرت ی_اتفاقوانیک 

 با خودش برده مد که گرفتنش   لشویموبا  انای_ک 

 _وا مگه مواد با خودش داشته؟ وانیک 

 ست یممنوعه دانشگاه که ن  یمدرسه بردن گوش ی تو وونهی_د

نگاهش   ن یا یمعن  دونستمی بهم نگاه کرد خوب م یگفت که آرتان با نگران یاهان وانیک 
   هیچ

 آرتان نگاه کردمو گفتم:  به
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خودمو   تونمی اگه برم اونجا نم دونم ی_آرتان تو برو دنبالش از طرف منم تعهدو امضا کن م
 کنترل کنم 

 ؟ ی _مگه تو اطالع نداشتاریرام

 _نه

 دونه یتورو م یحاال باس خوبه اخالق سگ کنهیم ییها سکیدختره عجب ر نی_پوف ا وانیک 

 وان ی _ک آرتان

بدون اجازش آب   کردمیداداش تو بودم جرات نم  نی خدا اگه من زن ا  ه؟بهی_خب چوانیک 
 بخورم

 هم نزن یزر اضاف یست ی_حاال که نآرتان

 که توهم بود به سمتم برگشتو گفت:  ییبا اخما آرتان

 نا یخونه مامان ا برمشیاما م رمی_من دنبالش م آرتان

 _نه ببرش خونه خودمون 

 ن یآرت  یهست ی_تو االن عصبان آرتان

 خوابه یم  شمی_نگران نباش تااون موقع آت

 :دیمشکوکانه پرس  آرتان

 ؟ ی_مطمئنآرتان

 که گفتمو بکن  ی_آره آرتان کار

 رفتم  خب پس من ی لی_خآرتان
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فشارش   گردمیمن برم  یبراش بخر تا وقت نیر یش زی چ هیبده   یلیحالش خ ی دی_آرتان اگه د 
 بشه  شی زیچ فتهین

 زدو گفت: ی لبخند آرتان

 _باشه چشم آرتان

 بره که دوباره صداش زدم: رونیب  خواست

 _آرتان 

 لبخند برگشتو گفت:  با

   ه؟ی_دوباره چآرتان

 شکاره   ی لیاز دستت خ نی_بهش بگو آرت

 گردشده گفت:  ی با چشمها آرتان

 زهره دختررو بترکونم؟   ییخوای_مآرتان

 بهش نگو  یز یولش کن اصال چ الیخ یخوام...ب  یخوام...م ی_نه...م

 بهتره  یطور نیخونه خاله بهناز) خونه مادرم(ا یببر  اناروی_به نظره من بهتره ک اریرام

 اخم گفتم:  با

 ست ی_الزم ن

 ی کن  یاون دختررو ناکار م یزنیم یکه ندار ی کنترل روان ستیالزم ن  روی چ ی_چوانیک 

هم خوب اخالقمو   نایا کردنیحرفا کالفم م نیداشتن با ا  دمیتو موهام کش یدست کالفه
   دونستنیم

 بود  یچی سرپ هیکاره اون دختره سرتق   نیکردن متنفر بودم و ا یچیکه از سرپ دونستنیم
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 ت: گف  شمیم یدارم عصبان دی د آرتان

 خونرو داره؟  دی کل انایک  نیآرت یخونه خودشون راست برمش ی_نه مآرتان

 _آره اگه دوباره جاش نذاشته باشه داره 

 _پس فعال آرتان

 

 )آرتان( 

  یلیدختره واقعا خ ن یبودم ا یهم خندم گرفته بود هم عصب انایشدم از کاره ک  نمیماش سوار
  هی یعنی ن یبرده بود مدرسه و ا لشویخان داداش ما موبا نی شجاع بود چون بدون اجازه ا

 بزرگ   یلیخ سکیر

از کارها  ی که تونسته باشم در مقابل بعض ییبه اندازه آرام دوست داشتمو تا جا انارویک  من
 نیبود و آرت یدختره پاکو معصوم شییازش مراقبت کرده بودم خدا نیآرت  ماتیو تصم

  یب هیکاره االنشم   میخب از حق نگذر یداره ول  یزن نیهمچ هیاز خداش باشه که  د یبا
 محظ بود   یعقل

از در   یوارد مدرسه شدم وقت دمویبه کتم کش یمتوقف کردم دست نویدر مدرسه ماش ی جلو
افتاده   یکه کنار در دفتر با سر  دمی د انارویسالن عبور کردم و وارد سالن مدرسشون شدم ک 

  ینامفهوم ی شکل ها دوی کشیم  نیزم ی آروم پاهاشو رو ختیریبودو اشک م سادهیوا
   تشی و مظلوم ییتنها نی ا ی رادلم براش سوخت ب  کردیم می ترس

من به وضوح جاخورد چشماش پف کرده   دنیزدم که با ترس سرشو باال آورد باد صداش
 ختنه یوقته که آروم در حاله اشک ر  یلیخبودو قرمز شده بود معلوم بود 

 صدام زد:   بابغض

 _آرتان 
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 (انای)ک 

نوع   هیکار من هم  ن یکردن متنفر بودو ا یچیاون از سرپ کشهیمنو م ادیب ن یآرت دونستم یم
آماده کرده   زهایچ یلیخ ی نداشتم و خودمو برا ختنیاز اشک ر ریبه غ یبود کار یچیسرپ

دوباره مثل   نی آرت دمی ترسیبود که م  نی اونم ا خوردمیم زو یچ هیتنها حسرت  یبودم ول
 مدتم همش به هدر بره  نیو تمام زحمات ا شهگذشته هاش باهام بد ب

 انای_ک 

با ترس سرمو باال آوردمو به   دمیمرد شن هیاسممو از زبون   یفکرها بودم که وقت  نیهم ی تو
جا   یحساب دمی در کمال تعجب آرتانو د یباشه ول ن ی سمت صدا برگشتم حدس زدم که آرت

  ییمن مطئنم که هما یول نجاس یآرتانه که ا نی آرت ی که به جا شدیخورده بودم باورم نم 
زنه  چون اون که شماره برادرشوهره منو نداشت تا بهش زنگ ب بودزنگ زده  نی پور به آرت

من   ی فرشته نجاتو برا هیاون لحظه آرتان حکمه  ی تو یکنه؟ولیکار م  یچ نجایپس اون ا 
 گهید ی داشت درست مثل همه موقع ها

 بغض آروم صداش زدم: با

 _آرتان 

بغلش که اونم منو در اغوش   دمی جهش پر هیمنم با  کهویبه سمتم گام برداشت که  آروم
  یاز دستم عصبان نیآرت  نکهیاتفاقات افتاده که آرتان به خاطر ا یلیگرفتو تعادلو برقرار کرد خ

بزرگ که منو آرتان   یلیراز خ  هیراز  هیمونده بود مثل    یخودمون و خدامون باق نینشه ب
آغوش    هیاشت آغوشش برام آرامش د  میکرده بود  ی ادی ز ی تالش ها موندنشپنهون  ی برا

برادر شوهر   هیدرواقع اون فراتر از  کردیبرادر شوهرها فرق م هیبرادرانه پاک بود آرتان با بق
بود آروم بغلم کرده   زتری برام عز یبرادر تن هیاز  یبرادر بود اسمش برادرشوهر بود ول یو حت

  ن یاالن ا  نی اگه آرت دونستمیبکنم م  یاغوشش خال ی خودمو تو بتونمتا   گفت ینم  یزیبود چ
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جز رابطه  ی رابطه ا چی منو آرتان ه نهیکه ب دونستی اما اون م شدیم یعصب  دی دی صحنرو م
 شد یم کی تحر کمیمردونش   رتی خب غ یوجود نداره ول یخواهر برادر

 گفت:  کردی م ری که به تمام وجودم آرامش سراز یآروم  ی باصدا

 م زی نکن عز  هیگر  نجامیمن ا انای_نگران نباش ک آرتان

 کشهی...می...م...منو...منی_آ...آ...آرتان...آرت

 گه ی نکن د هیافته گر یکه من هستم نم یاتفاق تا زمان نی _نگران نباش اآرتان

 مردونش اشکامو پاک کردو ادامه داد: ی سرمو باال اوردو با انگشتها آروم

 انا؟یک  ی د ی فهم یکن هیگر  نکهیاای  یبترس یداداشت پشتت هست حق ندار ی_تا وقتآرتان

درگاه با   ی حرفش تکون دادم که در دفتر باز شد ناظم تو دیی سرمو به نشونه تا بابغض
 کردو گفت: یازم جدا شد که ناظم اخم عیبه منو آرتان نگاه کرد آرتان سر  رتیح

 محترم؟   ی آقا   نیباش ی_شما ک 

 کردو با اخم جذبه دارش گفت:  یاخم آرتان

 _من برادر شوهرشون هستم  آرتان

کوشولو خجالت   هیانداختم درواقع  نیی با تعجب به منو آرتان نگاه کرد سرمو پا ناظم
پور   ییبودم ناظم هم متقابال اخماشو برد توهم که آرتان بدون توجه به خانم هما دهیکش

 : دی به اطراف کردو پرس ینگاه میدست منو گرفتو باهم وارد اتاق دفتر شد 

 مدرسه کجاست؟   نیا  ری_مد آرتان

همه کارهاش  ی تو شهیهم زدی حرف م یطور نیتعجب کرده بودم که آرتان داشت ا یلیخ
هرچند داشت   هیعصبان یلیاالن معلوم بود خ  یول  کردی م تی شو رعا ی آرامش و خونسرد

 ره ی خودشو بگ ی کرد که جلو یم یسع
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 آرتان سرشو باال اوردو گفت:  ی صدا دنیبا شن یهانیک  خانوم

 ؟ د یی_بفرما 

باتعجب به منو آرتان نگاه کرد معلوم بود اصال انتظار   کهویکه سرشو باال آورد  نیهم
 مثل آرتان  یکی باشم اونم  سادهی وا  گهیمرد د هینداشت من االن کناره 

 گفت: ستادو ی ا زشیم   ی رفتو روبه رو زشیمردونه به سمت م ی با گام ها آرتان

 د؟ ی مدرسه هست  نیا  ری _شما مدآرتان

 هست؟   ی_بله مشکلیهانیک 

 گفت:  ی کامال جد  یلباش نقش بست با لحن مسخره ول ی رو ی پوزخند آرتان

  انینتونستن ب شونیاومدم ا  امنشی آر ی من از طرف برادرم آقا ستین  یمشکل ری _خآرتان
 کنم یاومدم و تعهدو امضا م شونیمن از طرف ا 

 کردو گفت: یاخم یهانیک 

 ...دی خودشون با شون ی محترم ا ی آقا  یچ یعنی_

 حرفشو قطع کردو گفت:  آرتان

مدرسه   ادیپاشه ب ییکارها نی همچ ی برا ستین کاری_خانوم محترم برادر من اونقدر بآرتان
 اون تعهد نامرو امضا بکنم  شونیا ی اومدم و موظفم که به جا شونیمن از طرف ا 

 د؟ یشونی _اصال ازکجا بدونم که شما برادر ایهانیک 

ناهمسان بودند   ی بود دوقلوها  د؟درستیفهمینم افشونیق ی از رو رهیمد   نیواقعا ا یعنی
هم   هیهم شب یقدباز یو حت  افهیو ق  پیخب معلوم بود که باهم برادرن چون از نظر ت یول

 بودن 

 گفت: دویتو موهاش کش یکالفه دست آرتان
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 نه؟  ستی_شواهد معلوم نآرتان

 در آوردو ادامه داد: بشیاز تو ج شویگوش

   شهیروشن م  زیه چ_االن همآرتان

و منتظر شد    کریاسپ ی زد رو  یری زنگ بزنه بعد از شماره گ نیبه آرت خوادیبود که م معلوم
  یکه به گوشم خورد دوباره اشکام به چشمام هجوم آوردن ول نیبمو مردونه آرت ی صدا
گونم که   ی رو دی از گوشه چشمم غلت ومدویبرن شونیکیاز پس   یول زنیکردم که نر یسع
 پاکش کردم  عیسر

 _الو آرتان؟ نیآرت

 _سالمآرتان

 افتاده؟  یاتفاق انایک  ی شده؟برا یزی _چنیآرت

چشمام ستاره بارون شد   نیسواله آرت  نیا  دنیکه داشتم با شن یاون حسو حال مزخرف ی تو
 نگران من شده بود  نیآرت  ایخدا

 ن ی_نه آرتآرتان

 ناراحته گفت: یمکه معلوم بود گرفتس و ک  ی با لحن آروم نیآرت

 _حالش چه طوره؟ آرتان

هنوز هم   یبه حرفش گوش نداده بودم ول نکهیاالنشم نگرانم بود با ا نی آرت  دیقلبم لرز   کهوی
 نگرانم بود 

 کردو گفت:  یبهم نگاه آرتان

 ستاده ی _خوبه کنارم اآرتان

 اومده؟  شیپ  ی؟مشکلی _خوبه پس چرا زنگ زدنیآرت
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تعهدنامه   ذاره ینم انایمدرسه ک   ری اتاق دفترم مد ی من تو  کرهیاسپ ی صدات رو  نی_آرتآرتان
رو امضا کنم بهشون بگو که من داداشتم و از طرف خودت اومدم اون طور که معلومه  

 ی بهتره که خودت بهشون بگ نی که من برادرتم به خاطر هم ده یشواهد نشون نم

 کردو گفت:  لیدو محکم تب  ی جد  ی و آروم بود به صدا نیغمگ یلحن صداشو که کم نیآرت

 یهانی_سالم خانوم ک نیآرت

 گفت:  عیسر  یهول کرد ول کمی  دی اسمشو شن یهم وقت یهانیک 

 امنش یآر  ی _سالم آقا

تا از   نی برادر من هستن خودم فرستادمشون لطفا تعهد نامرو بهشون بد شونی_ا نیآرت
 خدمتتون برسم   دی رسیطرف من امضاش کنن من خودم کار داشتم دستم نم

که  یطور نی ا نی اریب ف یامضا تعهد نامه تشر ی خودتون برا  دی با امنشیآر ی _اقایهانیک 
 مدرسس  نیاز قوان یکی  نیا شهینم

 یرفت باترس بهش نگاه کردم نکنه کار ری آرتان تماسو قطع کردو به سمت مد  کهوی
بود و واقعا هر   یعصب کمیچرا االن  دونمیحرفا نبود فقط نم نید آرتان اهل ابکنه؟هرچن

 رو ازش داشتم  ی منتظره ا ریو غ ی حرکت جد هیلحظه منتظر  

اومدم خودتون که   شونیخانوم محترم قبال هم به شما گفتم که من از طرف ا دینی_ببآرتان
  ی خوده آقا می بر مویی ایهمش ب ییکارها نیهمچ هی ی برا می تونیما نم دی شناسیمارو م

پس انتظار نداشته   فرستهیم  لشویمعامله هاش وک  یاز کارها و حت ی لیخ ی برا امنش یآر
تا امضاش کنم من عجله   دی مدرسه تعهد نامرو بد  ادیبشه ب  دبلن یکار  نیهمچ ی برا  دیباش

    برمیهم با خودم م انارویزودتر برگردم در ضمن ک  دیدارم با

 د یپور فرم تعهد نامرو بهشون بد  یی_خانوم همایهانیک 

انداختو مشغول   یپور فرمو به سمت آرتان گرفت که آرتان به تعهدنامه نگاه ییهما
 گفت:  ری مد خوندیکه آرتان داشت تعهدنامرو م نیخوندنش شد در همون ح
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 مونهیما م شی تا آخر سال پ شونیا ی_گوش

 گفت:  یال یخ یتعهد نامرو امضا کردو با ب آرتان

 خوره ینم انایبدرد ک  گهی د ی_مال خودتون اون گوشآرتان

برادر تک و نمونه بود    هیحرفو زد واقعا  نیچرا ا دونستمیباتعجب بهش نگاه کرد م یهانیک 
که به دلم  ییها و ترسها  هیخاطره و گر نیا اده ی یاون گوش دن یهربار با د دونستیم

از سرم باز   رویکار اون گوش  ن یبا ا خواستیم نی افتادم به خاطر هم  یشده بود م ری سراز
شدمو آروم کناره  کی به آرتان نزد ن یافتادم به خاطر هم یزیچ هی  ادهی  کهوی  یبکنه ول

 گوشش گفتم: 

 رمه  ی _آرتان عکسام رو

 کرد  یاخم آرتان

 م یاری_خو رمشو در م آرتان

باارزش بود  یلیبودو برام خ دهی برام خر نیآرت لویبهانه بود اون موبا   یرم گوش درواقع
عکس    نی با آرت یبود که کل یبود با همون گوش ی ادیز  یلیدرواقع زنده کننده خاطرات خ

خودشو   لیموبا  خواست یم یوقت ن یآرت دنشیخر ی بود که برا  یو همون گوش می گرفته بود
و دلو   نیافتاد رو زم  شی دستش و گوش ریبودم دستم خورد ز  همن ذوق کرد یوقت ارهیدر ب

  یهم چه قدر چشم غره بهم رفت ول نی آرت دموی رودش در اومد اون شب چه قدر خند
هم   ییها  ت یمز  نی همچ هیگرون  یمارک خوب و گوش گهینشد بله د  شی زیچ  لشیموبا 
 داره

 گفتم:  یشرمندگ  با

 بدن؟  مویکه خوده گوش یبگ شهی_م

 ؟ یی خوایم روی _تو هنوزم اون گوشآرتان
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 هم ی_ا

 ندارم  یمن حرف  شییخوای تو م_باشه اگه آرتان

 گفت:  ی برگشتو با لحن جد  ر یبه سمت مد  آرتان

 د؟ ی برگردون شوی_چه قدر بدم که گوشآرتان

حرف آرتان   نی ا دنیبا شن یهان ینبود ک  نی تعجب بهش نگاه کردم من که اصال منظورم ا با
پول حاظره هر   ی که برا دونستی شناخته بود م رویهانیاخماشو برد توهم آرتان هم خوب ک 

رفته بود   کراستی مدرسه بذاره و االن هم آرتان   نی از قوان یلیخ ی پا رو یبکنه حت یکار
بازگردوندن   ی حرف "چه قدر پول برا نیبه ا خوردی اخرش م الخرهسره اصل مطلب چون با

حرف آرتان از خودش   نی وا نداد چون نسبت به ا عی سر  یهانیک  ی" ولد؟ یی خوایم یاون گوش
 ل نشون دادعکس العم

 محترم؟  ی آقا  یچ یعنی_یهانیک 

 زد  ی پوزخند آرتان

   دمیم و یگوش متی_نصف قآرتان

 باال رفته گفت:  ی زد آرتان با ابروها ی پوزخند یهانیک 

 کنم؟   شترشیب  ا یخوبه  دمیبهتون م می_هفت و نآرتان

 پور   ییخانوم هما  نیبهش بد  شوی_گوشیهانیک 

 سمت آرتان برگشتو ادامه داد: به

 دوباره تکرار بشه  دیفقط نبا  ستی_دادن پول الزم ن

 خوشحال شدم  یخوشگلم کل یگوش  دنیبه دستم دادن که با د موی گوش

 روبه من گفت:  یهانیک 
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 تکرار نشه  گهید  دوارمی_ام

که چشممو گرفته بود درآوردو   یابهت مردونه خاص هیبا  فشیدسته چکشو از تو ک  آرتان
 گذاشتو گفت:   ریمد  زی م ی براش نوشت چکو رو  ونی لیهشت م

 سره زن برادرم باشه  ی رو ی منت خوامی_نمآرتان

معاونش حس غرور بهم دست داده بود   روی مد ی لبام نشست جلو ی رو ی محو لبخنده
 گفت:  ری آرتان دست منو گرفتو روبه مد

 _فعال خداحافظ آرتان

  ی کاره آرتان تو نی که چه قدر شوروشوق از ا دونستیخدا م می اتاق دفتر باهم خارج شد از
 گفت:  یچشمک و لحن باحال هیدلم افتاده بود آرتان با 

بگم من خودم زن دارم پس  دی با یت؟ولکردم؟دلتون قشوضعف رف  ی_خوب نقش باز آرتان
 دلتون قشو ضعف نره  ی خودیب

 کرد ی نثارش کردم که اونم تک خنده مردونه ا ی ا وونهی کردمو آروم د ی خنده ا تک

ازت دور کنم  رویو نگران یحس افسردگ  نکهیا ی االن برا تونستمیبود که م ی_تنها کارآرتان
خب به خاطر فرشته   یول زنمی حرف نم یطور نی ا  چکسی من با ه یدون ی وگرنه خودت م

 دستامه مجبور بودم  ی که دستش تو ییکوچولو 

 گفتم: یلبخند قدردان ه یروبه آرتان با  دی درخشیم یکه از خوشحال ییچشما  با

 جبرانش کنم  یچه طور دونم ینم ی_واقعا ازت ممنونم آرتان

 ال یخیپس ب ست ی_جبران کردن تو مرام منو تو نآرتان

 لبخند دختر کش بسنده کرد  هیاونم به  کردم که ی ا خنده

 مدرسس؟  ن یا ی هم با تو تو ذیپان گم ی _مآرتان
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 بهش نگاه کردم: مشکوک 

 _آره چه طور؟ 

 اومد پس اونم مثل تو بچه درسخونه شی برام سوال پ یطور  ن یهم یچی _هآرتان

خب چون    یانداختم ول بمیج  ی تو مویکردمو خودمو زدم به ندونستن گوش دیی تا حرفشو
 ن یبه خاطر هم نیزم فتهیب دمی ترسیم شدیمعلوم م  بمیبزرگ بود از تو ج لمیموبا 

 کولم واهلل...خداتومن پولش بود!!  ی انداختمش تو

 گفتم:  ی انداختمو با لحن آروم و شرمنده ا نیی پا سرمو

 آرتان  خوامی_واقعا معذرت م

 یدونیرازهامون م هیبق ی رو نمیا یاج الیخ یب ییتا معذرت بخوا  ی نکرد ی_تو که کارآرتان
 ه یکه منظورم چ

 ...ونی لینگم که هشت م نیبه آرت یعنی_

 بفهمه  خوامیوجه اصال نم  چی_به هآرتان

 ی بود یعصب ا ی حوصلهیب ؟انگاری زدیچرا اونجا با اون لحن حرف م ی_باشه راست

بشم اومدم   لیسوپراستار تبد   هیشما به  ی چشما ی جلو نکهی_بهت که گفتم به خاطر اآرتان
 هی چند ثان ی برا  تویفقط به خاطر قلب کوچولوت تا ناراحت ارمیدرب یسوپرمن باز کمی

هم   گهید لیدل هیخب  یول ی معاوناش پزه برادرشوهرتو بد   روی مد شهی و پ یفراموش بکن
 بود  ن یبه خاطر هم ادینم وشمازشون خ تشیراس نکهیداشت ا

 لحنتو دوست دارم نیاخالق و ا نی ا شتری_ب

 زدو همون طور که کولمو تو دستش گرفته بود گفت: ی لبخند

   می _چاکر خواهر کوچولومون هستآرتان
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 بستم گفت:  نویکه دره ماش نیهم می رنگ آرتان شد یمشک ی ام و یسوار ب  باهم

 اد یحالتون جا ب فتهیتا فشارتون ن رمی براتون بگ نیر ی ش زیچ  هی_آقاتون سفارش کرده آرتان

  ی!وقتزد؟ی حرف م نی داشت از طرف آرت ایگفته بود  نی بهش نگاه کردم واقعا آرت باتعجب
 گفت:   دیمبهوت و متعجبمو د  افهیق

   ؟یکن ی نگام م ینطوریا ی دار ه؟چرای_چآرتان

 بود نه؟  ی_شوخ

 _اصال آرتان

 ...نی آرت یعنی_

 _آره آرتان

 _باور کردنش سخته 

  یاومد از خودش بپرس   یوقت  یتونی _مآرتان

 بود  گهید زی چ هیمنظور من   خوادینم دنی حرفه تو سندو پرس الیخ ی_ب

 باشه  یطور نیا  دمی _اها بله باآرتان

 کردمو گفتم:  ی ا خنده

 _اعتماد به سقفت تو حلقم 

 _دور از جونه شماآرتان

   ومد؟یخودش ن نیچرا آرت  ی_آرتان راست

 اومد؟  یم نیآرت ی _دوست داشتآرتان
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  ی تو اومد یوقت یول دمیترسی بود که م ن یدلم نخواد فقط به خاطر ا نکهیه...نه ا_خب ن
 تعجب کردم   یلیخ

 دنبالت گفت بهتره من دنبالش نرم  امیخودش گفت ب نی_آرتآرتان

 گفتم: ینینگاه کردم با لحن آروم و غمگ رونیبرگردوندمو به ب شهیبه سمت ش رومو

 بود؟آره؟  یعصبان یلی_خ

من پشت داداشمـــــما   نباریحق بده که کاره تو هم اشتباه بوده ا انایک  یول ی لی_خآرتان
 گفته باشم 

دست   سپارمی امروز خودمو م ایزدم خدا ی که زد لبخند محو یاشکام به خاطر حرف نهیب
 خودت 

 نگه داشتو گفت: یفروش وهیابم هی ی جلو

که  یباش دهیم خودت فهممن کنارتم فکر کن انایک  ی_بهش فکرنکن بهتره نگران نباشآرتان
فرم اخراج    یبه راحت گهیکرده د ی ادیز  ری شرکت هم تغ  ی تو یکرده حت ریتغ  یلیخ نیآرت

راه ما تا   نی ا  ی تو یتا کاراشونو اصالح بکنن حت دهی بهشون وقت م کنهی کارمنداشو امضا نم
 ی نداره کارها تی مطمئن باش کار  ستی ن ی مرده بد  نیآرت انایک  م یکرد محاال چندتا ظرر ه 

خونه و حوصله حرف زدن و کل کل  ادی هست که خسته و کوفته ب اد یز ی شرکت اونقدر
 کردن باتورو نداشته باشه 

 _خب قبال هم...

  ی کن تو یقبال اونارو فراموش کنو سع یگیم یگذشته ها گذشته خودت دار نی_ببآرتان
 با قبالها فرق نکرده؟  نینه گذشته به نظره خودت ارت یکن یحالت زندگ 

 هم ی_ا
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آزار    شونی کی بدشو که  ی از عادات و رفتارها یلیکرده خ ری برادره من تغ ینیبی_پس مآرتان
 گه؟ یدست روت بلند نکرده راست م گهیدادن تو بودرو ترک کرده خودش که م

 خجالت گفتم:  با

 م ی_اه

 هم بهت نزده؟  یلی س هی یمدت حت نی ا ی _توآرتان

 چرا فقط دوبار که اونم... یلی_خب س

 خودت بود درسته؟  ری _تقصآرتان

 م ی_اه

 د یهست یتام و جر نهیکار کنم؟ع ی واقعا با شما دوتا چ  دونمی _من نمآرتان

 بهم رفتو گفت: ی کردم که چشم غره ا ی خنده ا تک

عاشقه خودش بکنه تا بتونن عاشقانه  نویآرت کردی م یبود سع ی ا گهی _هر دختره دآرتان
 ی کنیم  تشیو اذ  ی د ی نن اون وقت تو حرصش مبک یزندگ 

 کنم یم  یباز  رتشی اوقات اونم نه خودش بلکه با غ ی_من فقط بعض

باهاش   ی دیدلو جراتت باالتر رفته حرف گوش نم نمیبیبدتر م گهی_چشمم روشن دآرتان
با خودت مدرسه    یگوش یکن یم یباز ریبا دم ش  ی دیحرصش م یندازیجروبحث و کل م

آره؟من اخرش   یکنیکارهارو م  ن یچون پشت و دلت به من گرمه ا ؟نکنهیچ گهی د یبریم
آدم   گنیگفتم م یک  نیحاال بب  شم یمرگ م جوونمن   یکنیکه تو م ییکارها نیبا ا  دونمیم

نداره   یاشکال گهیو م کنهیم خوادیکه دلش م یکه گرم باشه هر کار ییدلو پشتش به هرجا 
 دارم تو هم... اروروی

 زدمو گفتم:  ی لبخند
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 _خدا نکنه 

 گفت: د یباریکه ازش شرارت م یو لحن  یطونیش ی چشما با

 رم؟ یمن بم نکهیخدا نکنه؟ا ی _چآرتان

 م ی_اه

  نیآرت نداخت یم نیآرت  ادهیحرکتش منو   نی تو صورتم ا  دیکردو مقنعمو کش ی خنده ا تک
  د ی خند یتو صورتمو م دیشک  یشالمو م ا یمقنعه   شهیبود هم نیهم عادتش هم

 درحاله درست کردن مقنعم بودم که آرتان گفت: دمویخند

  گمیالبته م اریدلشو به دست ب ایعشوه ب کم ی براش ناز بکن  کم ی _دختر خوب تو هم آرتان
برادر  نیاما دله ا یاریبه دست ب یسنگو به راحت هی دله  یتونیباور کن م ستین یکار آسون

 یمارو به سخت

 اما خب...  کنمی م ی_سع

 من مطمئنم  یتونی کن تو م یسع شتری _بآرتان

 د یآروم کش  موینیزدم که ب ی لبخند

 زود برگردم   دم یگردم قول م یتا برم ینکن هی_گر آرتان

  کردمی لبام بودو رفتنشو نگاه م ی رو  ی شدو به سمت مغازه رفت لبخند محو ادهیپ نیماش از
هم اگه    نی...هر چند آرتذیبود خوش به حال پان  یخوب یلیپسرخ دوسش داشتم یلیخ

اما   زنهیو دوست داشتن از آرتان هم باال م  یرفتاراشو ترک بده از عاشق نی عاشقم بشه و ا
اگه با آرتان ازدواج بکنه   ذیکه نه به داره و نه به باره پان  یاالن نیخب به نظره من از هم

 بکنه   یبه اسم آرتان قراره زندگ  ی شدس چون کناره مرد نیتضم شیزندگ 
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به سمت آرتان برگشتم   یخونه که نگه داشت ناخوداگاه ضربان قلبم باال رفت بانگران ی جلو
 به روم پاشوندو گفت:  یکه اونم لبخند آرامشبخش

 باهاش ندارم یکه گفت کار ی دی_من باهاش حرف زدم شنآرتان

 ...کهویخونه  گردهی برم یاما وقت زنهیحرفو م نی _اون االن ا

 کردو گفت:   یاخم مصنوع آرتان

برگشتم شرکت   ینباش وقت ش؟نگرانیتو هنوز نشناخت یعنی  ستیدوتا ن نی_حرف آرتآرتان
 مغزشو خوردن   انویک  ارویحتما تا االنشم رام زنمیدوباره باهاش حرف م

 ی _ممنونم آرتان بابت همه چ

وقت   چی ه گمیبهت م زویچ  هی  انایتو فقط خوشحال باش ک  زمیعز  کنمی _خواهش مآرتان
همون طور که اون در کناره تو   یشیمطمئن باش خوشبخت م نینره تو در کناره آرت ادتی

  هیکرده و داره  ریباور کن اونم تغ  ایبا نازوغمزه هاش کنار ب کمیپس  شهیخوشبخت م
 ده یم شی به زندگ  ییتکون ها

 کردم  یباز کردمو ازش خداحافظ نویحرفاش زدمو در ماش دییبه خاطر تا  ی لبخند

 .............. 

 : نستاگرامیا ی دی آ

kiana_bahmanzad 

  یبود استرس داشتم اونم چه استرس نیاومدن آرت کی کم کم نزد گهیبود د می دو ن ساعت
به آرتان   یگوش ی تو نکهیدوتا بشه با ا نی که حرف آرت دمی ترسیحلقم بود م ی  قلبم توکال 

  یترس خاص  هیبود(اما بازهم  کریاسپ ی )چون رودمیندارم و خودمم شن ش یگفت که کار
 داشتم  
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قبض روح شدم ضربان قلبم باال رفتو نفسم از ترس بند اومد   دمیدر شن  ی تو دوی کل چرخش
بود با ابهت مردونه  نیی که سرش پا یبا اخم درحال  نیباترس به در نگاه کردم درباز شدو آرت

که  د یصورتم د ی تو یچ  دونمی وارد خونه شد سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد نم یخاص
بود که به  افمیچشما و ق  ی تو هیرانپوزخندش ترسو نگ نیا  علتزد فکر کنم  ی پوزخند

 بود   دهی و فهم دهی د یخوب

براش دم   دویمال نیآرت ی خودشو به کفشو پا دوی به سمتش دو  نیسگ پا کوتاه آرت یجن
رو بغل کردو   یجن دی به سرش کش یرو زانوهاش خم شدو دست نیتکون دادو پارس کرد آرت

 سبدش گذاشتو گفت:  ی به سمت سبدش بردو تو رو یجن دی مردونه خند

 بخواب   ی_جننیآرت

 اخم گفت:  مچهین هیبا تحکم و  نی بلندشد که آرت نیبرخالف حرف آرت یجن

 _بخواب  نیآرت

زدو همون طور   ی پوزخند نی چشماشو بست تا بخوابه آرت دویسبدش دراز کش ی تو یجن
 که نگاهش به سگه بود گفت: 

 داره... ی وسگ از من حرف شن نی_ا نیآرت

 باال اوردو بهم نگاه کرد ادامه داد: سرشو

 _اما تو...نیآرت

 به سمت پله ها رفت با نگاهم دنبالش کردم همزمان گفت:  نیانداختم که آرت نیی پا سرمو

تا   یمحروم یبیدوماه از گرفتن پول توج ینداشته باشم ول تیکه قول دادم کار فی_حنیآرت
 لیبا دل  یالزم داشت یپول یازش برداشت کن  یپول یتا نتون کنمیدوماه حسابتو مسدود م

 تا بهت بدم   یگ ی به خودم م ییایم

 سمتم برگشتو ادامه داد: به
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 بعد  ی بمونه برا  تیبعد  ی ها هیو حاال تنب ی_و اما امروز هم از خوردن نهار محرومنیآرت

فتم چون حقم بود چون به حرفش گوش  نگ یزیچ  دی قطره اشک از گوشه چشمم چک هی
گفت حرفش    یواقعا حقم بود آرتان راست م شتری ب یها حت هیتنب نی نداده بودم و همه ا 
 هم بهم نزد یلیس هی  یباهام نداشتو حت ی دوتا نشده بود کار

 بغض سرمو باال گرفتمو آروم گفتم:  با

 خدا  ی_خوبه که هست

 

  نکهیخوردم سرم از ا نیکه به آرت رمی ب رونیخواستم از آشپزخونه ب دمیچ  زیم ی رو نویآرت نهار
به   یول دیدردناک هم کش ریت هی   یدرد گرفت حت یل یصفتش خورده بود خ ی به عضله ها

 خواستم برم صدام زد:   نکهیلب ازش معذرت خواستم هم ریز اوردمیخودم ن ی رو

 انا ی_ک نیآرت

 م ی مقابل هم قرار گرفت بایو تقر م یرگشتهردومون همزمان به سمت هم ب سادمی وا آروم

 ی به تو نگفتم مدرسه جا شبیمدرسه؟مگه من د ی همراه خودت برد  توی _چرا گوشنیآرت
 ست؟ ی ن یگوش

بود   دهی فهم  نکهیخجالت زدش شده بودم از ا  یل یندادم خ یانداختمو جواب نیی پا سرمو
که  ی دختر بچه ا نهیع دمیکش یخجالت م یلیبود ازش خ ادشی هم  شب ید ی ماجرا یحت

 د ی ترسی م یو هم کم د یکش یکه کرده بود هم خجالت م یاز پدرش به خاطر کار

 ؟ ی ترسیم ای  یندار ی_جوابنیآرت

 ندارم  ی_جواب

 ؟ یرو هم ندار شیبا خودت چرا برد   نکهیگفتن علت ا ی _حتنیآرت
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 _دارم

 ابروشو داد باال و گفت:  هی

 ش؟ ی_ا چه جالب پس چرا باخودت بردنیآرت

 گفتم:   یباال آوردمو با لحن آروم سرمو

 نشون بدم  ذیبه الهام وپان مویبود دهیکه اون روز باهم خر  یاون لباس خواستم ی_م

 ...یعنی شی باخودت برد تو ی و گوش ی زد نیلباس حرفه منو زم هی_به خاطر  نیآرت

 که... خواستمیبه خدا من نم نی_آرت

  رمی گیخودمو م ی جلو یلیشکارم دارم خ یلیکه از دستت خ اناینگو ک  ی چیه سی _هنیآرت
 تو... یول  ننشیتا بب نجایا یدعوتشون کن یتونستیخونه لهت نکنم م نی که االن وسط ا

 باتعجب گفتم:  کهوی

 !!! ؟؟ی_چ

 ! ؟یچ  ی_چنیآرت

بود   یشکار  نی خودمو گرفتم چون االن آرت ی جلو یخندم گرفته بود ول طیاون شرا  ی تو
 بودم یمواظب خودم م دی پس با

 الهام رو دعوت کنم؟!!  ذویکه من پان ی دادی تو اجازه م یعنی_

نداد پشت به من کردو وارد آشپزخونه شد که رفتم جلوشو و   یچپ نگام کردو جواب چپ
 بازوش گذاشتم و گفتم:  ی دستمو رو

 دوستامو دعوت کنم خونمون؟  تونمیمن م یتو االن گفت سای وا  نی_آرت

 قرارش بدم گفتم: ری که بتونم تحت تاث یاخم بهم نگاه کرد با لحن آروم با
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وقت دوستاتو   چ یمن دوستامو دعوت کنم آخه تو ه  یکردم دوست ندار یفکر م  دی_ببخش
  ی کردی و دعوت نم اریو رام  وانیالبته به جز ک 

 : دی با خشم غر کهوی

  ی که به اصطالح زنم توش هست دعوت کنم؟!کم تو ی دوستامو به خونه ا ییخوای_منیآرت
 تشون؟ یعفر ی اون زنا و دوست دخترها دمشون؟بایها د یو مهمون یپارت

 صداشو باال بردو داد زد:  کهوی

  می باهاشون دار یرابطه خانوادگ   اریو رام  وانیک  وونهی د یگیم یچ یدار ی فهمیم چی _هنیآرت
 که زنم توش هست وارد بشن ی که به خونه ا کردمیمگرنه قلم پاهاشونو خورد م

  یبودنش شک یرتیغ ی بود؟رو یرتی حساس و غ نقدریا یعنیبهش نگاه کردم  باتعجب
چه  کردیقابل درک بود مثال اگه دوستاشو دعوت م ر یبرام غ تشیحساس نینداشتم اما ا 

جمالتش منو زنش مخاطب کرد و   ی تو یحت ای!!!؟؟خدا دن؟ی دزدیافتاد؟منو م یم یاتفاق
  رتشیزنش باعث شده بود غ نی بود هم لومجمله بود چون مع نی تر نیر یبرام ش نیا

 یعصبان ی هم به پا نو یا یعنیهمخونه نبودم  هیجمالت االنش  ی بشه پس من تو کی تحر
   نداشته؟ یبابت اون حرفش منظور نکهیا  ی پا ایشدنش بذارم   یرتیشدن و غ

افته نگفتم   یم  یمگه اتفاق نجایا یمثال اگه دوستاتو دعوت کن ؟تویگی م  یچ یدار نی_آرت
 ر یبگ یکه پارت

 گفت:   دویتوموهاش کش یدست کالفه

 متاهل باشه   یندارم که درست و حساب ی_من دوستنیآرت

بشر انتظار داشت من دوستامو دعوت  نی اخمامو بردم توهم ا کهویابرومو باال دادمو   هی
 کنم اما اون نکنه؟مگه من دوست متاهل داشتم؟ 

 ی جلو دی اونم متاقبال اخم کردو انگشتشو به عالمت تهد  کهویاخمم جاخورد  دنید با
 صورتم تکون دادو گفت:
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 یکنیفکر م   کنمی که من فکر م یزی به اون چ یدختره احمق اگه دار   یه ی ه ی_هنیآرت
 ذارمــــــا یبدون زندت نم

 گفتم:  یطونیباش

 زم؟ یعز  یکنیفکر م  یکه تو دار کنمیدارم فکر م یزیبه اون چ یدونی_تو از کجا م

جانم جلوتر   ی تا خندشو پنهون کنه ا دیدستشو به لباش کش نیگفتم که آرت یبالودگ  زمویعز
 گفتم:  ی مغموم شده ا ی که تو چشمام زل زد آروم با صدا سادمی رفتمو روبه روش وا 

  یخواستیم  یوقت شهیندارم هم یتو دوست متاهل  نهیمنم ع کنمی_منم دوستامو دعوت نم
که  ییها  یها و پارت یمهمون ی برا یول ی دادیخونه م  نیا  ی تو ی بد یخانوادگ  یمهمون

باز   نجای پاشون به ا  خوادیدلم نم یگفتیم ی کردی برگزارشون م ال یو یک ی اون  ی تو ی دادیم
که دوستات   یاز مهمون دونمیم  یمتنفر یلیفام یمهمونو  یپارت یاز هرچ  دونمیبشه م

منم   یدر نظر گرفت ییخط قرمزها  هیخودت   ی و برا  یچون االن زن گرفت  یزاری توش باشن ب
اون   دیاگه بخوام دوستامو دعوت کنم با  کردمیخط قرمز خودمو دارم در ضمن من فکر م

  کردمینداشتم آخه فکر م ال اص رویکار نی همچ هیحوصله  ن یآماده کنم به خاطر هم الرویو
 رفتو آمد داشته باشن  نجایخودت به ا ی منم مثل دوست ها ی دوست ها خوادیدلت نم

بالحن   چشماشو بست و نیپام بلند شدمو آروم گونشو بوس کردم که آرت ی انگشتها ی رو
 گفت:  یآروم

خاطر سنه کمته   ؟بهی کنیو حالمو درکم نم طی شرا انا؟چرا یک  یکنیکارو م  نی ا ی_چرا دارنیآرت
 ؟ ی فهمینم ستوین تی از احساسات مردونه حال یچیواقعا ه ای

 گفتم:  یلرزون ی توجه به حرفاش با صدا یب

  دنیفقط بودنهات چه قدر آزارم م  نیا  یدونینم نی آرت ست ین یبرام کاف یکه هست نی_هم
  خوامیاز خودم م ز یانگار معلقم من تورو لبر

 تکون دادمو ادامه دادم: نیبغض سرمو به طرف با
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لحظه  هی شب خوامیخودم م هی من تورو شب ستین  یبرام کاف یکه کنارم هست ینی_نه نه هم
  ازیکه بهت ن یکنیتو چرا منو درک نم یشیشبانه ام م ی که دلبرانه آغازگر دلواژه ها ییها

 خوامت یدارم م

دست خودم نبود   یکرده بود ول دای عارفانه پ یبیچرا خودبه خود همه جمالتم ترک  دونم ینم
کردم تا بفهمه و بدونه  یداشتم متن به متن و خط به خط دفتر قلبمو به روش باز م دی شا

 االن من هم عارفانه اس  یکه زندگ 

 ؟ یازیه نچ ی_آخه لعنتنیآرت

 گفتم:  ی نسبتا بلند ی باصدا کهوی

 خودم ی _به بودنت برا

 گفت:  ی کالفه ا ی با صدا نیآرت

 شهیمن االن تنهات گذاشتم؟مگه من هم ه؟مگهی_منظور شما دخترها از بودن چنیآرت
 پشتت نبودم؟ 

 آروم جلو اومدو گفت:  یاومده باشه با اخم وحشتناک ادشی  یزیانگار چ کهوی

 تو... نمیبب سای _وانیآرت

 نعره زد:  کهوی

 نگفـــــــــــــــــتم؟  ای_گفته بودم از راه ظرافت زنونه وارد نشو گفتم  نیآرت

شدن همه جمالت عارفانه ام رو به گوش   یاشکام تندتر از قبل جار دمی که زد لرز ی نعره ا با
همه کاسه کوزه ها   شهیدوباره مثل هم ستیدرست بشو ن یچیه گهید  دمیباد سپردم فهم

 شد  یسره من خال

پشتتو    ییجا چی وقت در ه  چی بهت نداشتم اما ه ی_تا حاال تنهات گذاشتم؟محبتنیآرت
 کار کنم هـــــــــــان  یچ ییخوایم گهی؟د یدار یچه انتظار گهینکردم د یخال
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 گفتم:  بابغض

 عشق ی_کم

 زد:  داد

 _نـــــــــــــــداااااااررررررمنیآرت

  شی بعد ی هم فشار دادم از دادهاش از حرفاش و از عکس العمل ها ی رو چشمامو
داشتم تا در برابر خودش ازم  اجیو اون موقع بود که به آغوشش احت  دمیلرز ی م دمی ترسیم

 مراقبت کنه

  ری شد د  یداری خر  گهید یکی عشق داشتم توسط   یهرچ انایک  یفهمی _عشق ندارم منیآرت
   دی بهت نرس ی اومد

بار هم که شده چشماشو رو   ک ی  ی حرفاش برام سخت بود چرا برا نیجمالت و ا  نیا درک 
  خواستیچرا م مکردیکرده بودن درک ن ریاطرافشو که تغ ی زهایچ کردو یباز نم قتهایحق
بارم   هی ی برا  خواستیاز خودش مقصر بدونه؟چرا نم ر یگذشته غرق بشه و همرو به غ ی تو

خواسته خدا در ازدواج با آتاناز نبوده   نکهینگاه بکنه مثال ا یخوب د یموضوع با د نی شده به ا
 داشته  یو حتما حکمت

 منم از کوره در رفتم منم متقابال داد زدم: نباریا

من از راه زنونه وارد  یمگه شهره هرته قرار بود توهم بهم کمک کن ی کرد خوووووودی_ب
 ی بهت گفتم عواقب کار پاهنوز هم حرف تو گوشت فرو نرفته اون شب من   نینشدم آرت

 یلیمعلومه آتاناز و خ ستی مناسب حاله االن منو تو ن ادیخودت بهت گفتم اون لباس ز 
  د یکه عاشقتونه رو ندار یعشق دختر اقتیمردها ل شما خاک تو سرت واقعا  یدوست دار

رو که پسش زده رو دوست داره و   یشده دختر ریاون قدر پستو حق امنشی آر ن یآرت یعنی
 چشماش دارم براش... ی ه هر روزو هرشب جلوک  یمن
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هم ببندم   ی حرفمو بخورم چشمامو رو هی دستش باال رفت که باعث شد بق کهوی
  رویلیدرد اون س نکهیاز ا خواستمیچشمام باشه نم  ی شاهد درد و ترس تو خواستمینم
رو حس بکنه اما نگفتم نزن ازش التماس نکردم   کشهیم  ریقلبمم همراهش ت  کشمیم

قلبم نزد و نفس  گهیشدو د  یفرج  دی شانداره بذار بزنه بذار اون قدر بزنه تا  یاشکال
   دمینکش

سرم متوقف   ی شده دستش باال  یچ نمینشد هــــــه آروم چشمامو باز کردم تا بب یخبر
   کردی بهم فشرده شده داشت بهم نگاه م ی شده بودو باخشم و لبا

 گفت:  باغضب

 هان؟  ی اتفاق ها بود نیتو باعثه همه ا  ی _نکنه فراموش کردنیآرت

 بابات؟   ای_من بودم 

حرفشو   نی دوسال دارم چوپ هم نی ا ی ناحقش خون بود من تو ی حرفا نیاز دست ا  دلم
و بهش    سمی چوبو از رو سره خودم بردارم وقتشه جلوش وا نیپس وقتشه که ا خورمیم

   گناهمیوسط ب  ن یبفهمونم که من ا

 زدم:  داد

من؟بابات باعث و   ایبــــابــــــات؟بابات مجبورت کرد  ایمن بودم   نی _جواب بده آرت
 من؟  ایماجراها بود   ن یهمه ا یبان

 _خفه شو نیآرت

  تیو واقع یکنی م ری تو خواب س یکه دار یحرفامو بزنم تا بفهم دیچون با شمی_خفه نم
شده   رینکه ش ستیاالن مثل سابق ن گهید ینیب یتو خوابت م  یکه دار ست ی ن یزیاون چ

  دموی رو د تی و واقع قتیو خسته شدم از پس حق  دهی رس نجامیبه ا گهیباشم فقط د
چاکت نشده بودم که جواب بله   نهیمنم عاشق س ن ی آق آرت نیچشمامو بستمو لب نزدم بب

 بهت دادم البته به تو نه به بابات!!!!!! 
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 که گوشام کر شد: زد  ی نعره ا کهوی

به بابام جواب بله   یگیو م ی سادیخودم وا ی _خـفه شـــــــــــــــــــو جلو نیآرت
  ؟ی داد

 فکر منحرف و ذهن مسمومش زدم نی به خاطر ا ی پوزخند

خودم عشق  ی بود منم برا ی ا  گهی د زی ذهن مسمومت متاسفم منظوره من چ ی _واقعا برا
که پدرت پاش به خونمون بازشدو تمام آرزوهامو پرپر   کردمیم مویداشتم منم داشتم زندگ 

 کرد 

 : دی کردو مشکوکانه پرس زی ر چشماشو

   ؟یگفت ی_تو االن چنیآرت

 توجه به حرفش گفتم:  یزدم ب ی پوزخند

 مام بزرگه تمومش کن   ی نداره خدا برا یآره باشه اشکال  ییخوای_منو نم

 گرد شده گفت:  ی باچشمها نیآرت

 ه؟ یچ ؟منظورتی چ یعنی_ نیآرت

   می و من هم به زندگ  ی_تمومش کن تا تو به عشقت برس

 چشماش زل زدمو ادامه دادم: تو

 مشکل راه حل گذاشته...طالق...  نی ا ی _هم شرع و هم قانون برا

 ادامه دادم:  نهیبه س دست

 خوام ینم یچیه  بخشمیرو هم بهت م هی_طالقم بده مهر 
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  سوختیم  ی که زده بود حساب  یاومد سمت نییصورتم پا  ی دستش باال رفتو محکم رو کهوی
 اومد  یبه حساب م  چیمغزم ه یخب در برابر سوزش قلب و حت یول

 _تو...تو...نیآرت

 گوشه لبم نقش بست و خونه گوشه لبمو پاک کردمو گفتم:  ی پوزخند

   نی آقا آرت یدار یخوب یلیته بزن خ_دس

دادن بهش از کنارش رد شدمو به اتاقم پناه   تی بدون اهم  دیلرز یخشم داشت م ازشدت
کردم که از   هیبالشتم فرو بردمو زجه زدم اونقدر گر  ی سرمو تو  دمویتختم دراز کش ی بردم رو

 حال رفتم 

 

 ( نی)آرت

سوار   رونیاز خونه زدم ب ی بودو شکوندمو با اعصاب خورد  زیم ی رو ی هر چ انایرفتن ک  با
مقصدم مشخص نبودو  کردمیم یرانندگ   ابونیخ ی شدمو باسرعت باال تو نیماش
اون خونه و   نیسنگ ی دور بشم از فضا خواستیفقط دلم م  رمیدارم کجا م دونستم ینم

  نیکنم و هم یپدال گاز خال ی حرصمو رو مامبود ت نیفقط هدفم ا  انایک  ی حرفا و کارها
 چرخ بزنم    ابونیخ ی طور تو

از   ریبه غ یزیچ  گهیاز سرم گذشته بودو د یانگار همه چ رفتمیتند م یقصد خودکش به
 کردن حرصم برام مهم نبود   یخال

دستم به قصد خورد کردنش  ی فرمونو تو  دادمیهم فشار م ی و لبامو رو  دادمی گاز م  باحرص
خودم   ی چشمو رو روبه رو  یب ا یح یدختره احمق ب کردمیبه جلوم نگاه م دادموی فشار م

طالقم   گهی خودم داره م ی من به تو جواب بله ندادم به بابات دادم تو رو گهی داره م سادهیوا
سگ بده    ی لهش بکنم صدا زنمیبگم؟اگه م یچ نی ...د آخه من به اخوامیهم نم هیبده مهر
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  رهیم یتا هر قبرستون رون یمش ببنداز  امیاگه م دهی خودم زجرم م داریب  مهیعذاب وجدان ن
   خورهیخودم لطمه م رتیبره به غ

 کردم  شتریپخشو باال بردمو سرعتمو ب ی صدا  زانیعرفان م ی صدا دنیشن با

 

 کنم  هیدارم گر دوست

 اد یکه ز  ایکم  هی ای

 گه ی د زادهیآدم

 خوادیم  هیوقت گر هی دلش

 ست ی خنده که ن شهیهم

 خوبه هیگر ییوقتها هی

 ــــــــــــــــــــــه ی گر

 درده ی دوا

 ـــــــــــــــــــــن یتسک

 مــــــــــــررررده ی برا

 ی چکـــــــــــــــــــیه

 باور نداره  قتویحق نیا

 

 کردم آروم زمزمه کردم: شتریزدمو سرعتمو ب ی پوزخند
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با اشکات   د یغرورت نبا  ی ستیمحکم در برابر مشکالتت با  یخودت باش  دی با  ی_مرد که باش
پناه به آغوش همسرت   یبغض و حت هیاز گر یمحروم زهایچ یلیاز خ  یبشکنه مرد که باش

حق ات فقط در دل نگه داشتنه و بس   یرو ندار نهایحق ا یدرد مرد که باش ای ییتنها نیح
 ی شدن از خواب تو صبح روزها داری مثل ب است،درستیدنکار  نی مرد بودن سخت تر 

 !  استیدن ی کارها نیاز سختتر  یکی که  یزییپا

هم فشار    ی از تو انتظار دارن انتظارات بجا و نابجا!لبامو با حرص رو ایهمه دن یکه باش مرد
... تکه ی...بشکنیخورد ش د ی...بای ...تو مردعتهیقانونه طب نیا پدالو فشار دادم شتریدادمو ب
  ستی شن،نیو زمان برات کوتاه م نیو زم ایدن ی!مرد که باشی اما دم نزن یتکه ش

که   ییا یبه خودت م یو وقت یکنیم ی روزهارو سپر ی!مرد که باششن ینم دهی شن،دیم
  یزیفردات برنامه ر  ی شبها برا ی!مرد که باشیکنی شده و به گذشته فکر م دی موهات سف

 !یکنی م ،فکریکنیم ،فکریکنیم  ،فکریکنیم

  ی دندرو عوض کردم افتادم تو دمو ی تو موها و پشت گردنم کش یدست  یو عصب کالفه
 دمی به فرمون کوب یمشت  یعصب کی تراف

 شانس  نی...لعنت به ای_اه لعنت

 وندم به لبمو به روبه روم نگاه کردم گذاشتمو دو تا انگشتامو چسب شهی لبه ش ی رو دستمو 

  یگاه باش  هیتک دی،با ینکن یباز ،بچهی نش ،بچهیباش ،بزرگی مسئول باش د یبا  یکه باش مرد
مرد که  ی باش انتیبا طوفان درونت کوه آرامش اطراف د ی،با یهمدمت باش ی شانه برا د یبا

اما   یتکه ش ،تکهیش ،خردیخودت،مچاله ش  ی تو یزیبر  دی ،بایو دم نزن یبخور دیبا  یباش
که  ی،طوفانیکه باش است،آشوبیکار دن نیبودن سخت تر  مرد!یدم نزن شهیباز مثل هم

  شیتا مبادا آرامش و آسا  ی رو درون خودت قورت بد زیمثل گردباد همه چ دی ،با یباش
استوار   د ی،بایکن یشانه خال  تیاز مسئول دینبا  ی!مرد که باشزهیبهم بر  انتیاطراف
  شهیو هم  یباش یانرژ ،پریقدرت باش ،پریمصمم باش  دیبا  ی!مرد که باشیباش  ،محکمیباش
و هم   یتا هم خودت باش  یمرد باش  دی است،بایکار دن نی! آره مرد بودن سخت تر دواریام
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مرد بودن درست مثل مادر بودن،سخت   یتا بدون ی مرد باش دی خوان،بای م گرانیکه د یزیچ
 است یکار دن ن یتر

خاموش کردمو انداختمش رو   مویگوش لمیزنگ خورد بدون نگاه به صفحه موبا  لمیوبا م
 ...آتاناز... ی...حتیخودم...حت ینداشتم حت رویچکیکنارم حوصله ه یصندل

 

 (انای)ک 

 _سالم مادر جون 

 صورته من با دست زد تو صورت خودشو گفت:  دنی باد مادرجون

 خاک به سرم بهزاد بهزااااد  ی _وا

نداشتم   ی چاره ا یول شهی م  یطور نی ا دونستمی انداختم م نییزده سرمو پا  خجالت
 گفت:  یپدرجون به سمتمون اومدو بانگران

 خانو... هی_چبابا

تموم موند کم کم اخماش توهم رفتو دستاش مشت   مهیصورتم حرفش ن  دنی با د کهوی
 شد  

 زده؟   نی_آرتبهزاد

 بود گفتم:  ن ییون طور که سرم پاهم باخجالت

 ... زهی_خب چ

 زدتت؟   نی راستشو بگو آرت انایمرده ک  هی ی انگشت ها ی _جابهزاد

  کردی االن داشت کم کم سرباز م رمی کرده بودم جلوشو بگ یراه سع  ی تو یکه حت یبغض
 گلوم بود گفتم:  خی به خاطر بغض ب نم یو ا دی لرزی م یکه کم ییطور هم شد با صدا  نیهم
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  هیجا نجایجز ا  کنمی بمونم خواهش م شتون یامشبو پ خوامیم نجامیمن ا ن ی_تو رو خدا نگ
 نداشتم  ی ا گهید

   زمیخونه خودته عز نجامینکن ا هیجات امنه دخترم گر نجای_امادرجون

 _ممنون 

 روت دست بلند کرده   یحرف بزنم اون به چه حق  نیبا آرت دی _بابهزاد

 گفت: یبانگران مادرجون

 کارو کرده  نیاالن چرا ا  دونمی_پسرم دسته بزن نداشت اما نمبهناز

 بالرو سرت اورد؟   نی دعواتون شد که ا ی_سره چبهزاد

لبام  ی بود رو ایسوال دن نیکه به نظره من مسخره تر  یسوال نی به خاطر ا ی پوزخند
بود که  ی بار نیاول ن یاون وقت شما ا خوردمیها م  یلیس  نینشست من قبال هرروز از ا

  نیکه ا  میدعوا نکرد  یدعواتون شد؟مگه ما ک  یسره چ   دیگ  یافتاد م  یچشمتون بهش م
  دی دی قبالنشو م ی اگه اون شکنجه ها و اون کتک ها دیتعجب بکن دمیبارمون باشه؟با نیاول

چندبار منو غرق در   دی دید یاگه م  زدی خون من برق م یاز قرمز کف سالن دی دید یاگه م
بدنم شبا تا صبح  ی رو ی ها ی از درد زخما و کبود دی دید یاگه م  مارستانیخون برد ب

که بچه خودتونه   هینیهمون ارت نی واقعا آرت نکهیفکر کنم به ا دادینم یت یاون اهم دموینالیم
   دی بردیبهش شک م  دیو خودتون اونو بزرگ کرد

از آرتان نگفته بود به   ریعکسا به غ ی درباره ماجرا  ی زینشه چ یزی آبرور  نکهیبه خاطرا نیآرت
  نیهم شیکی خبر بودن  یب دادی که منو م ییهمه از اون شکنجه ها نیخاطرهم

 خبرنداشتن   یپدرومادرش بود که کال از همه چ

  دونستمی م شدیم زی صبرم داشتم لبر گهیسخت تر بود چرا که د یتحملش برام کم نباریا
چرا بازهم دلم خواست    دونمی اما خب نم نجاست یا  گردهیدنبالم م نی که آرت ییجا نیاول

 هم نداشتم که برم  نجایاز ا  ریغ ی ا گهید ه یباشم آخه جا نجایا
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پدرش داده بودم که  یو حت  نی به آرت یبرم چون تعهد محضر  تونستمیپدرمم که نم خونه
  نیاز آرت یول رمیاالن از پدرجون اجازه بگ تونستم یبدون اجازه اونا پامو به اونجا نذارم م

و حتما به   کنهیم نیج نیاگه بفهمه اصال به اون محل رفتم منو ج دونستمی م دمی ترسیم
رام امن تر نبود مطمئنم که پدرجون و  ب نجایجا به اندازه ا  چیه  زنهیم ب یپدرمم آس

برگردم خونه و   ذارن یافتاده نم یبفهمه که چه اتفاق ادویهم که آرتان ب یمادرجون و وقت
بود که بهش  یکارها فقط به خاطر خلوت نیا ی منو با خودش ببره همه  نیکه ارت ذارن ینم

  هیکنمو  هی راحت و با ارامش گر الیبا خ اشموداشتم که شب تنها ب اجیداشتم احت اجیاحت
که شده آرامش داشته باشم   کممی  خواستمی بدم م نیذره هم که شده خودمو تسک

سکوت    د یمنم که با  ن یو باز ا می شیبرگرده دوباره باهم دهن به دهن م یوقت دونستم یم
 اومدم نجایبه ا نهایکنمو اون سبک بشه به خاطر فرار از همه ا

 شه یرد م شتریمرزه خودش بپسره داره از  نی_ابهزاد

  ی دست رو یکه به چه حق میزنی _حاال تو کم حرص بخور االن اگه اومد باهاش حرف مبهناز
 زنش بلند کرده 

 لطفا  د یباهاش نداشته باش ی_پدرجون تورو خدا کار

 ..... 

 ........ 

 ........... 

هم از   نجایا یاروم باز کردم حت یچشمامو با کالفگ نی آرت ی دادهایدادو ب ی صدا دن یباشن
به لطف  یندارم به زور خوابم برده بودو االن هم به سالمت  یخالص دادهاشی دست دادوب

 شدم  داری آقا ب

 _کجــــــــــــــاســـــــــت؟؟؟ نیآرت

 خونه من باال نبر  ی _صداتو توپدرجون 
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  ی برا  ی ا گهید ی جا نجایجز ا نجاستیا  دونمیکجاست؟من م  انایک  گم ی_بابا دارم منیآرت
 رفتن نداره 

شده بود معلوم بود که  کی تار  یاتاقم حساب ی اومد هوا  یم نییصداها از طبقه پا همه
 بودم  دهیشب شده اوف پس چه قدر خواب

برام واضح تر شد پاهام   ن یآرت ی و نعره ها دادیدادوب ی در اتاقو باز کردم که صدا آروم
شجاعت و جسارت   یکم یمردم ول  یکه چه عرض کنم داشتم از ترس م یو کم  دیلرز یم

 بود  نیگرفته بودم اونم به خاطر وجود پدر و مادر آرت

 که از شدت خشم سرخ شده بود متوجه من شد   نیرفتم آرت نییعمارت پا  ی پله ها از

   ی صداتو باال ببر ستین ازیخان ن نی آرت نجامی_من ا

 د یکش ی ه کرد داشت با اون چشاش برام خطو نشون مبا حرص و غضب بهم نگا  نیآرت

 خونه  می _زود برو خودتو اماده کن برگردنیآرت

 ادینم ییجا  چی اون باتو ه مونهی م نجایامشب ا انای_ک پدرجون 

 _بهزاد مادرجون

به زور   یوقت  رمی گیم  میزنمو خودم دارم زنه منه و خودم براش تصم اریبابا اخت  دی نی_ببنیآرت
منم    نیدسته منه و ا ارشیاون موقع شد زنه من و االن هم اخت نیمارو به عقد هم دراورد

 رم یگی م می که براش تصم

   ؟آررررررهیزنت بلند کن ی دست رو نکه یا  نیدادم آرت ادی  ی_من به تو چبهزاد

مادرش خجالت زده و شرمندس به    ی معلوم بود جلو دی تو موهاش کش  ی دست یعصب نیآرت
 پدرشو هم نداشت   ی نگاه کردن تو چشما ی برا  ییرو نیخاطرهم

آرتان    دنی چرا با رس دونمیلحظه ها بود که در عمارت باز شدو آرتان هم وارد شد نم نیهم
 اومده بود  بانمیکامل انگار پشت یآرامش گرفتم به معن کمی
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  یحساب  نیآرت  یغضب افهیمن و ق ی ک هاصورت و اش   دنی متعجب با د ی با چشما آرتان
 روبه رو بشه   یی صحنه ها نی همچ هیاصال انتظار نداشت با اومدنش با  چارهیجاخورد ب

 گفت:  یعصب یکالفه و کم یبا لحن نیآرت

 به واهلل قسم وگرنه...  می گفتم برو لباساتو بپوش بر  انای_ک نیآرت

 مداخله کرد دو ی پدرجون وسط حرفش پر کهوی

  رتیغ یجواب بده ب ؟هاااانی _وگرنه چبهزاد

 مادرجون گفت: کهوی

 _بس کن بهزاد بهناز

  کردیم یکه سع  یحرف خونش به جوش اومده در حال نیا  دنیکه معلوم بود از شن نیآرت
 خودشو کنترل بکنه گفت:

  رتم؟واقعای غ یزنمو برگردونم خونه ب خوامیم نکهیرتم؟ایغ ی!؟بابا من برتمیغی_من بنیآرت
  اریاخت برنویو نه سالمه و همه ازم حساب م  ستیندارم ب  موی خودمو زندگ  اریمسخرس اخت

زنمو   موی خودمو زندگ  اریدستام دسته منه اون وقت اخت ری و خوده همه کارکنانم و ز یزندگ 
 م داشته باش  دینبا

 روش نداشت داد زد: یکنترل گهیکه د ییبا صدا  نیآرت

 نه؟  ا یبدونم من پسرتون هستم   خوامی_نــــــــــــه برام جالبه منیآرت

 گفت:   یکه پدرجون با لحن آرومتر دیآرام هم سر رس   کهوی

 آرام برگشت   نی تمومش کن آرت نیی پا اری _صداتو ببهزاد

 داره مگه؟  یاونم بفهمه چه اشکال دی خونواده اس بذار نی _اونم خواهرمه دختر انیآرت

 شده؟   یصورتت چ  انایک  نییییره؟هچه خب  نجای_اآرام
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 به سمته آرام برگشتو در جوابه سوالش گفت: نیآرت

 شد   هی_حرف مفت زد تنبنیآرت

 یل یانداختم تا چشم تو چشم آرتانو آرام نشم خ نیی سرمو پا یخجالت و شرمندگ  از
اون لحظه مقابل همشون باشم کاش خدا االن   خواستیاصال دلم نم  دمیکش یخجالت م

 شدم یکرد خالص م یمحوم م

 به سمته پدرش برگشتو ادامه داد: نیآرت

 نی اما ا میی که با هم دوقلو ی _آرام دخترتونه آرتان هم مثل من پسرتون پسرنیآرت
 ی کرد ل یبهم تحم انارویو با زور ک  ی منو از آتاناز جدا کرد نیمن گرفت  ی فقط برا  مویتصم

آتاناز بدرد خونواده ما   یفهمیاومد اون فقط دنباله پولت بود چرا نم ی_آتاناز به تو نم هزادب
 یخوب  یزندگ  ی کردیتو اگه با آتاناز ازدواج م دونستم ی من م خوردیتو نم ی و اخالقها

و آتاناز اصال به  ی و حساس بود یرتیغ ادی رفتارها ز یبعض ی داشت تو رو ینخواه
و طرز پوشش    شیافتضاح آرا ی لباس ها دی مدل جد  یهرشب پارت خوردیتو نم تیشخص

  لیدرسته تمام فام یکارهاشو تحمل کن ن یو ا یاخالقاش بساز نیبا ا ی تونستی ناجور تو نم
هاشون مثل آتاناز بودن اما خانواده ما حدوحدود خودشو داشت و   یما بعض  انیها و اطراف

 یتون ی نم دونستمی داشتم م ییو رفتارهات آشنا  هیدرت بودمو با همه روحکه پ یمن
 ی تحملش کن

 د یکه بهش عالقه دارم اهانت کن یبه دختر دمیبابا بهتون اجازه نم دی نی_ببنیآرت

که تنهاش   یباباش از دختر ی خودم داشت روبه رو ی شدن جلو  ریسراز   شتریب اشکام
منو هم دوست داشت   ینطوریگرفت کاش ا یو پشت اونو م کردیم  تیگذاشته بود حما 

 پشت سرم حرف بزنه  دادی اجازه نم یو به کس  خواستیمنو هم م ینطوریکاش ا

  یآرتان پسر  یبابا؟ول ادتهیبرم  ی نذاشت ادتهیبودم اما  ی_عاشق رشته ساختمان سازنیآرت
خونواده بودو برادر دوقلوم بود بهش اجازه   نی پسر بزرگ ا امنشیآر نی که مثل من مثل آرت

 بره... یبه رشته مورد عالقش ساختمان و معمار دیداد
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 اون وقت... یمطرح  ایهمه دن ی رسوندم تو نجایکه تو رو به ا  نی_بد کردم آرتبهزاد

که  یفعال ازدوج کنم عاشق بودم اما منو با دختر  خواستمی_قصد ازدواج نداشتم نمنیآرت
که اصال بهمون   ی که همسرم بشه با خانواده ا نی نداشتم مجبورم کرد  ی اصال بهش عالقه ا

 م یوصلت کرد  خوردینم

خودم به خونوادم اهانت کنه   ی عقال جلو دادمیبهش اجازه نم یول  دیلرز  یبه شدت م لبام
  نایمثل ا دی شا  میکرد  ینم یو برج زندگ   ال یو ی تو نای مثل ا  دیمگه خونواده من چش بود؟شا 

خونواده   نایمام مثل ا میآدم بود یول  میخورد  یشاهانه نم ی و غذاها یهرشب مهمون
 بکنه   نیوهحق نداشت بهشون ت  می بود

 کردم محکم باشه گفتم: یم یسع که یلرزون  ی به نرده ها گرفتمو با صدا دستمو 

 ی...به خونوادم...اهانت کندمی_ب...بهت اجازه...نم

به اون   ی گردی باشه برم یهرچ رسمی خفه شو که به موقعش حساب تورم م یکی _تو نیآرت
 ی مون یکه نم نجایخراب شده تا ابد ا

کار کنم؟حق با اون بود تا ابد   ی چ ای شدن خدا ریانداختمو اشکام به شدت سراز نیی پا سرمو
 گشتم اونجا ی برم د یبا یتونستم ازش و از اون خونه فرار کنم باالخره که چ  یکه نم

 چه طرزه حرف زدن با زنته     نی_باهاش درست حرف بزن ابهزاد

 زد ی به سمت پدرش برگشتو زهرخند  نیآرت

م زنت مادره من  که از شک ی خودتون؟پسر یبدونم منم پسرتونم؟پسر تن خوامی_منیآرت
کم   ن؟برامیکرد دایازتو جوب منو پ ای م؟یپرورشگاه ایاومده؟  ایمادر آرتان و آرام به دن

دو تا    نیب نکهیاز نظر ا یول ی...همه چتی...پول...محبت...حمایبگ  یزی از هرچ ینذاشت
  قشیاون به عال  ی اجازه داد یمنو آرتان فرق گذاشت  نیب ی دخراب کر  یپسرات فرق نذار

  یبزرگ  ی زهایچ یلیسال عمرشه و به خ  یس کی بابا؟پسرت نزد ینی بیبرسه اما من نه م
اما خب  زیناچ یلیخ ی زهایدلشه داغ چ ی هنوز رو زهایچ یلیکرده اما داغ خ دای دست پ
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  ی اما به برادر دوقلو هسالم یبه س  کی سخته نزد  یلیکه خ زهیناچ ی زها یچ  نیعذاب هم
 یمغرور شما به برادر تن  نیآرت  کنمیم ی ه جونم دوسش دارم حسودخودم که به انداز

 ست؟ یبراتون جالب ن  نیا ورزهی خودش حسادت م

شاهد خورد شدنه  نیاز ا شتریب تونستمینم گه یتحمل کنم د  ناروی تونستم ا ینم گهید
  دیبا  نجایاومد ا یم دی خونوادش بشم از اول کاره من اشتباه بود و نبا ی غروره خودش جلو

بود اون بزنه   نی منظورم از باهم ا می کردیخودم و باهم حلش م ی تو ختمیر یم شهیمثل هم
فقط امشب   دی اون دست بزن سابقش نمونده بود شا گهیدو من بخورم هرچند االن 

 االن... یول نداختیدادوقال راه م

  نیا نی من ب یبه خاطر بچه باز   نیاز ا  شتریبذارم ب دی حل کنم نبا نارویهمه ا خودم  د یبا
 بخشم   ی وقت خودمو نم  چیوگرنه ه ادیب شی پ یپدرو پسر مشکل

رفتم بازوشو گرفتم که   نی رفتمو به سمت آرت نییداشته باشم از پله ها پا یترس نکهیا بدون 
متعجب بود که من االن   ن یبه خاطر ا دی شا  دمید یبه سمتم برگشت تعجبو تو چشماش م 

 بازوشم گرفتم؟  یاالن حت یبه چه جرات  دمی ترسی م دی سگ با هی نهیع

خبر نداشتم   چکدومشونیکه از ه نیرو دله ارت ی عقده ها  نی که اشکام به خاطر ا یحال در
 گفتم:  با لحن آروم دنیباریم

خونه تمومش کن نذار حرمت ها شکسته   میبرگرد ایبس کن توروخدا غلط کردم ب نی_آرت
 بشه 

مرد تنها بود   هیواقعا   نیبه سمتم کامل برگشتو با دستاش آروم اشکامو پاک کرد آرت نیآرت
  ستادیا ی م ییکس ازش خبر نداشت به تنها چیه  یدلش داشت ول ی درد رو یلیچون خ
اون   کردنی همه فکر م شدیشکستو دوباره استوار م  یم ییو به تنها شدی محکم م ییبه تنها

دلش خبر   ی تو ینیهمه درد و سنگ نیکه از ا یدرحال وشبختهمرده مغرور پولداره خ هی
کدوم   چیکه به اصطالح زنش بودم از ه یمن یداره حت یچه مشکالت دونستن ینداشتن نم

 ازشون نزده بود  یال حرفاص  نی حرفا خبر نداشتم چون آرت نیاز ا
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  یشغلم رشتم و حت ندمیآ  مونی عروس ی ندارم پدرم برا ارتمیکه االن شوهرتم اخت ی_مننیآرت
تو به   یراست گفت  ذارمیو بهشم احترام م کنهیکرده و م یری گ میتصم نجایموندن تو در ا 

  ی به پدرم جواب مثبت داد ی من جواب بله نداد

چه قدر دهن لقه پدرجون باتعجب بهم نگاه کرد   ن یا  ایخدا ی ازخجالت سرخ شدم وا کهوی
 گرد شده گفت:  ی با چشما نی و روبه آرت

 !!!  ؟ی گفت ی_چبهزاد

  داشتمیکه داشتم سربسته نگهش م  یزدو روشو از منو پدرش گرفت بغض ی پوزخند نیآرت
 لحن پدرانه گفت:  هیبهزاد با   کردیداشت خفم م

دوتا   دی با ؟االنی زنیحرفارو م نی ا  یسنت دار  نیبا ا  یکش یخجالت نم ن یآرت_بس کن  بهزاد
  نکهی؟ایزنی بامن حرف م ی درباره حسود  یاون وقت تو دار رفتنیبچه از سروکولت باال م

نه  یخودم  یتوهم مثل آرام و آرتان بچه تن یتوهم پسرم  نی فرق گذاشتم؟آرت  نتونیب
من تورو به اندازه آرتانو آرام دوست   می کرد داتی آب پ  بو نه تو جو   یهست یپرورشگاه
 پسر گلم؟  یکنیفکر م  ینطوریدارم چرا ا

و به عقد آرتان   ی به زور به عقد من درآورد اناروی سوال که ک  نی_معلومه چرا جواب ا نیآرت
 ؟ ی دیو نم ی اوردیدرن

آرتان   نگاه کردو بعد به من که ازخجالت سرخ شده بودم نگاه کرد نیباتعجب به آرت  آرتان
 نی معلوم بود اونم از حرف آرت دیپشت گردنش کش یانداختو دست نیی هم سرشو پا
بود که  یمونینگاه کردم تو چشماش موج پش  یبا دلخور نیبود به آرت دهیخجالت کش

  مونهیاالن هم پش رونی ب دهی نزده و از دهنش پر  فوحر  نی بفهمم که از عمد ا شدیباعث م
 اوردیخودش ن ی چون مغرور و غد بود به رو یول

مشکل حل   ن یبا زن گرفتن ا ارم یدرت ب تی و مغرور یخشک نیاز ا  خواستمیم  نی_آرتبهزاد
  اتیخوشبختت کنه با خصوص تونست ی بود که با وجود سنه کمش اما م یدختر  انایک  شدیم

تورو قبول    طیشرا  تونهیکه م دونستمیبود م یو باوقار  نیتو جور باشه دختر مت ی و رفتارها
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اطرافتم که مثل  ی همه دخترها یبساز یتونستیامثال آتاناز نم  ی بکنه چون تو با دخترها
 یتر از ماست ازدواج کن نیی پا شونیخونواده که طبقه مال هیاز  خواستمیاون بودن م

مشاور  هیحرف   ستیحرف من ن نی ا ارهیتورو به خودت ب تونستی قطعا م ینطوریا
پس   ن یاومد یخانوم بود بهم م و هم با وقار یلیبود خ ینیو دلنش بایدختره ز انایباسواده ک 

به   ادیباشه درست باشه و ز نی که با وقار و مت یوصلت کن یبا دختر خواستمیمنو مادرت م
 بود  نهیگز  نی بهتر اناینده و ک  تی اهم زهای جور چ نیا

 ود؟دختر مورد عالقه خودم نبود؟ دختر نبود درسته؟عشقه من نب گهی _دنیآرت

 یتونست یم خوردیتو م ی ها یژگ یبود اون به تمام و  نهیگز  نی بهتر انای_گفتم که ک بهزاد
 طور نبود  نیاتاناز اصال ا یباهاش بساز

   م؟آره؟یخوشبخت انایمنو ک  یکنی_شما االن فکر منیآرت

  یانداختم که نگاه آرتانو ارام که از همه چ نیی نگاه کرد سرمو پا نیبا تعجب به آرت  پدرجون
 اما...  زدی نم یشد کاش حرف  نی خبر داشتن غمگ

شدن هاش از زجه هاش  یبستر مارستانی ب ن؟ازی خبر دار خوردیکه م  یی_از کتک هانیآرت
بود بکشمش و   کی نزد دمی که ازش د یبار با حرکت هی  نکهیهاش از دردهاش از ا ه یاز گر

 مانع شد؟  دویپسرت آرتان سر رس اما  ایبفرستمش اون دن

حرفا براشون   نیا  کردنینگاه م نیو بهناز با تعجبو شوک داشتن به آرت  یبا ناباور بهزاد
دست به زن داشته   نیکس انتظار نداشت که آرت چی ه دمی هذم بود بهشون حق م رقابلیغ

 باشه 

 به سمتم برگشتو گفت:  نیآرت

 کنم؟ یبرخورد م یخونه چه طور انا؟تویکردم ک  ری _من تغنیآرت

 سمت آرتان برگشتو گفت:  به

 و غرورم کم شده؟  می محله کارم نسبت به خشک ی شرکت تو ی _آرتان من تونیآرت
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 سمت پدرش برگشتو گفت:  به

  چیه  یعنی تونــــــهیبده نم  ریمنو تغ  تونهی نم انایبه سنگ خورد بابا ک  رتی _تنیآرت
 غرور بزرگ شدمو باهاش خو گرفتم  نیمن با اکارو بکنه چون   ن یا تونهینم یدختر

 بکنم   ی کار چینتونستم ه گفت ی انداختم واقعا راست م نیی پا سرمو

 زدو ادامه داد:  ی پوزخند نیآرت

دنبالش درست   امیخودم م دی زنم برگرده خونه زنگ بزن دی اجازه بد دی_هروقت خواستنیآرت
 بمونه درس و مشق داره ادی ز نجایا  ستین

 ادامه داد:  ی لحن مسخره ا  هی با

 به کنکورش برسه  دی _بانیآرت

 رفت با بغض به پدرجون نگاه کردمو گفتم:  یپشت کردو به سمت در خروج نیآرت

   دیبکن یکار هی_پدرجون 

خشک شده   گهی کردن د هیکه از گر  ییبسته شدنه در عمارت تنمو لرزوند با چشما  ی صدا
 عمارت نگاه کردم یگرد شده بود به در خروجبودو چشمام 

 اونم همون جا باشه بابا بذار بره   دی _زن هرجا که شوهرش باشه باآرتان

 حالشو؟  ی دی دوباره روش دست بلند کنه ند ترسم ی_مبهزاد

کمتر دست رو   گهیکرده و د  رینسبت به قبل تغ  ینگ  یبگ ی ا نی_بابا اون شوهرشه آرتآرتان
 رفتاراش کنترل داره  ی رو کنهی بلند م انایک 

 گفت:   دوی توموهاش کش یکالفه دست بهزاد

 انا ی_برو ک بهزاد
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که عمارت و به در   ی سمت در جاده ا دمی باهمون لباسها بدون شال دو  یو خوشحال بابغض
خوب جلومو   کردمیم یکه همش سع ونی گر ییبا چشما  دمویدو کردی متصل م یخروج

 فتم یتا ن نمیبب

که در  نشیبه سمت ماش رفتیکه داشت م دمیکوچه د ی و تو نشیشباز کردم ما  اتویح در
 و داد زدم:  دمی حاله حرکت بود دو

 ــــــــــــن ی_آرت

 

 ( نی)آرت

زنه خودمو   ارینداشتم اخت مویزندگ  اریمرد بودم اما اخت  هی دی لرزیبدنم از شدت خشم م تمام
 ی بینداشتم زنه من چه کلمه غر

باتعجب   دوهی م نیداره دنباله ماش انایک  دمیبه عقب نگاه کردم که د نی داخل ماش نهییآ از
شدم و به سمتش رفتم که با   ادهیپ عیسر نیترمز از ماش ی زدم رو عی بهش نگاه کردم سر 

  زونیازم او رمشی گیممن  نکهیا  نانیبغلم و به اطم ی و هق هق خودشو پرت کرد تو  هیگر
سرمو    نهینب یبیو آس فتهیشوک بودم اروم آروم دستم دور کمرش حلقه شد تا ن  ی شد تو

 نبود   یهم از کس یبودو خبر ک ی سرش گذاشتم خوب بود هوا تار ی رو

 ....خو...خوا....م....بر...گ...ر....دم....خ....خو...نه ی...من...من...منی_آر...آر...ت

 ننداختم  رونیخب من که تو رو ازخونه ب  یلیاروم باش خ اناینکن ک  هی_گر 

 گوشش گفتم:  ی به خودم فشارش دادم تا آروم بشه آروم تو  دیلرز یم کردوی م هیبغلم گر ی تو

 انا؟ یک  رونی ب ی اومد ی_چرا بدون روسر

 ...ستم...بهت...برسم خوای...می_مانایک 

 گفتم:  آروم
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 ؟ ییای_بابا گذاشت که ب

  کمیچشماش تحر  ی رو دنی بوس ی قرمز مظلومش که داشت برا ی باال اوردو با چشما سرشو
 گفت:  کردیم

 م ی_اهانایک 

 مشت شدن  دستام

 ن یخودتو عذاب نده آرت نقدری_اانایک 

 سوارشو  ایخب ب یلی_خ

 مانتوم؟  ی_ولانایک 

 م ی داری برش م می ری _ولش کن بعدا م

شد که منم سوار شدم بهش نگاه کردم آروم دستمو به سمته صورتش بردمو   نیماش سوار
 نوازش کردم  

 خوام یمحکم زدم معذرت م یلی_خ

ازش  زدمی م یلیهروقت که بهش س دای حق داشت جد دمیو تو چشماش د تعجب
که کرده بودم نخواسته بودم   یکارکس بابت  چی که تا حاال از ه یکار کردمیم یعذرخواه

 کرده بود ریتغ  انایکرده بودم عقال رفتارام در برابر ک  ری تغ  کمیبود  نیهم

 لباش نشوندو گفت:  ی رو یقشنگ لبخند

 منم بود   رهینداره تقص ی_اشکالانایک 

 بد بود  یلیخ ی که زد ی _قبول کن اون حرف



 گمشده   مه ی عشق ن   ی ب 

 
368 

 

به   دمو یکش یحق باتوهه پوف  یعنی نی انداخت که ا نیی سرشو پا یندادو با شرمندگ  یجواب
  ستیل نی دستش به سمت پخش رفتو ب انایحاکم بود ک  نمون یب ینیراه افتادم سکوت سنگ

 کرد   یآهنگ گشتو اونو پل هیدنباله 

 

 روزا  نیاز ا  ترسمیم

 ی ریکه دلگ ییروزا

 که از غصـــــــه  ییوقتها

 ی ری گینم دستامو 

 موندن نیاز ا  ترسمیم

 ست ی ن نجایدلت ا  یوقت

 احســــــــــــــاس  کمی  یوقت

 ســـــــــــــــت ین دای قلبه تو پ تو

 

 نگاه کرد رونیسمت خودش به ب شهیزدو از ش ی پوزخند انایک 

 

 دلم امــــا  لرزهیم

 خندمیهم به تو م باز

 روزاااااا نیوحشت ا  از

 بندم ینم چشمامو



 گمشده   مه ی عشق ن   ی ب 

 
369 

 

 منه دستات  کهینزد

 ست ی با من ن یول  قلبت

 منو قلبم  فهیتکل

 ست ی عشقه تو روشن ن با

 

شدم دلم   ی طور هیقلبش گذاشتو محکم فشارش داد  ی دستشو رو دیباال کش شوینیب انایک 
  میغرور لعنت نی ا دی تونستم شا ینم یول انایدستمو بذارم رو قلبشو بگم نکن ک  خواستیم

 شد یبود که مانعم م

 

 د یهر روز شا  دلواپستم

 ی دون ینم تو

 ی خونیاما چشمامو نم یمن همراهه

 تو باز هم انگار تو رو گم کردم نمتیبیم

  هیهات هر ثان ینگران اما

 ...همدردم

 دلم امـــــــا لرزهیم

 خندمیهم به تو م باز

 روزا  نیوحشت ا  از

 بندم ینم چشمامو
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 منه دستات  کهینزد

 ست ی با من ن یول  قلبت

 منو قلبم  فهیتکل

 ست ی تو روشن ن باعشقه

 ....( ترسمیروزگار....م رضای)عل

 

کننو   فی منو تعر یاز آهنگ ها ساخته شده تا زندگ  یل یخ کنم یاوقات احساس م ی_بعضانایک 
 کنن  ان یاحساسات منو ب

  ادیبه  هامونیشاد نیکنارم بودو کنارش بودم اما ح گفتیشده بودم راست م  یطور هی
حتما تا االن هم ازدواج   ستین آتاناز من   گهیزدم آتانازم؟اون د ی افتادم پوزخند یآتانازم م

  گه ید دی نه شا گهید دی شا  یداشتم ول رتی کرده ناخواسته دستام مشت شد هنوزهم روش غ
برگشتمو   انا یبه بعد...به سمت ک   نیاز ا  گهید دی آتاناز نداشتم شا  سمبه ا  یدختر ی رو یرتیغ

  نی گزی دنبال جا  دیبا  دی نگاه کردم شا کردی نگاه م یبا غم خاص رونیبهش که داشت به ب 
 داشته باشه  اقتیکه ل یباشم کس یبهتر

 

 (انای)ک 

 ؟ ی _چرا لوم داد

 لو دادم؟  روی _چنیآرت

 دم؟ یچه قدر خجالت کش  ی فهمیمن گفتم به تو جواب بله ندادم به بابات دادم م نکهی_ا

 افتاده گفت: یانگار نه انگار اتفاق یالیخیباال انداختو با ب ی شونه ا نیآرت



 گمشده   مه ی عشق ن   ی ب 

 
371 

 

 که شده  هیکار تس ی_مهم ننیآرت

  ی جلو  ستیکه به من مربوط بشه مهم ن یهرچ یعنی  ستیبرات مهم ن یچی_ا جالبه ه
 ی کردیاز آتاناز دفاع م یخودم داشت

 _تمومش کن نیآرت

کارهارو پس   نیکه تقاص همه ا  رسهیم ینه؟روز ی بد یندار ی_چرا تمومش کنم؟جواب
 مطمئن باش  نویا نی آرت ی دیم

 یخفه ش  شهی _منیآرت

صبرو طاقتم   دای کردم جد یم   کشیت  کهیاالن ت خواست یشده بودمو دلم م یکفر یحساب
 صدام نداشتم  ی رو یکه االن اصال کنترل یکم شده بود طور ی ادیز

  ا ی ی دیفهم یبه بعد به آتاناز فکر کن  نیاز ا یحق ندار شــــــــــــــــهینم شهی_نه نم
 نه؟ 

 گفت: ی جد یتوهم با حالت ی با اخمها نیآرت

   یکنی نم فیتکل ن ی_تو برام تع نیآرت

 زنم یحرف م ری به بعد منم آشکارا از عشقم نسبت به ام نی باشه از ا ادتیحرفو  نی _باشه ا

 به سمتم برگشتو گفت:  باخشم

 چشمورو    یب یدختره عوض یکنی _تو غلط منیآرت

که  یرفاحساسات مزخ ی تو جلو ی جلو زنمیداد م شم یبه بعد منم مثله خودت م  نی_از ا
بدون که حسرت    نویو ا رمیعاشقه ام گمید یک ینسبت به تو دارم که منم مثال عاشقه  

   زارمیداشتن عشقمو به دلت م

 _اوه اوه چه غلطانیآرت
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 نه من   یکن ی_اشتباه نکن غلطرو تو م

 گفت:  دوی و خطرناک غر  زیآم د ی تهد یبا لحن نیآرت

   یکنیم یاعصابمو خط خط  یدار انایک  نی _ببنیآرت

که...هر وقت حرف از حقو   ستیبار ن نیاول نی هست ا یاعصابت خط خط شهی_تو که هم
   یکنیم ینطوریا ادیحقوق من وسط م

برداشت و   زیتخت نشست خ ی رو شهیم یشی داره کم کم ات گهیکه معلوم بود د نیآرت
 گفت: 

  یمسخره باز نیکه بابت ا  ی خداتم شکر کن د یبدم با بشویخودم ترت ا ی  یشی_خفه منیآرت
 نکردم پس الل شو بذار بخوابم خستم   کسانتیبا خاک  یکه راه انداخت

تا بخوابه بهش   دیدوباره دراز کش گمینم یزی ساکتمو چ  دید  یوقت  دیاز شدت بغض لرز لبام
تا بتونم از پسش   دادی بهم م یخدا قدرت خواستینگاه کردم و اون لحظه چه قدر دلم م

 کبودش کنم  اهویمثل خودش س خوادیبرامو برم هرچه قدر که دلم م

  مونهیو نم ستیدسته تو ن ایدن شهی بدون هم نی آرت  یاحساس یب یل ی خ یرحمیب یلی_خ
افته اون وقته که حاله توهم مثله هر روز   ینم مبه دسته م  مونیچرخه گردون زندگ  یروز

 شه یمن گرفته م

باالتر   م ی گر ی دهنم گرفتم تا صدا ی دستمو جلو  رونیمعطل کنم از اتاق زدم ب نکهیا بدون 
خودم جمع شدم اشکام   ی و تو  دمیروش دراز کش دمیکه رس یراحت ی از مبلها یکینره به  

  تونست؟چهیکه چه طور م کردمی فکر م نی و همش به ا  شدنیم یگونم جار ی مهابا رو یب
 دله منو بشکونه   نقدریاومد ا یباشه؟چه طور دلش م  الیخیقدر ب  نی ا تونستیطور م

 به خواب رفتم  الیکم باهزار فکرو خ  کم

 ...... 
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لحظه ها بود که احساس   نیهم ی تو خودم فرو رفتم تو شتریب نیبود به خاطره هم سردم
لبام  ی رو ی دادمو ناخودآگاه لبخند صیتشخ نویآرت ی انداخت بوپتو روم  یکیکردم 

گونم احساس کردمو دلم ضعف   ی لباشو رو یپنهون موند نرم دشینشست که فکر کنم از د
 گفت:  یرومرفت آروم گونمو بوس کردو با لحن آ

  غویج غیج ی _کوچولونیآرت

 مثل خودش گفتم:   قایدق یلحن آروم با

 ی _خودت

 کردو گفت:  ی که اونم تک خنده مردونه ا دم یخند  زیزر یبعد ر  و

 ی دیکردم خواب ؟فکری داری _بنیآرت

 زده بود مهیکه االن روم خ یطور دمیباز کردمو بهش نگاه کردم چرخ  چشمامو

 شدم  داری_ب

...اصال ولش کن  نکهیا ایمنحرفانه  ی به حالت اگه فکرها ی وا یول گمیم  یزیچ هی_ نیآرت
فکر کردم توهم خوابت نبرده    بردی تخت عادت کردم خوابم نم ی چرا به بودنت رو دونم ینم

  گای باطل خانومو ن الیخ یبا خودم گفتم زه دمت ی د یکه وقت یکن یکار م یچ نمیاومدم بب
مالفرو آوردم تا   نیرفتم ا  ی خودت جمع شد ی گربه تو نهیع دمی د دنیچه قدرم راحت خواب 

 بندازم روت 

داشتم   اوردیکه به زبون م ییزها یبهش نگاه کردم واقعا هم از حرفاش و هم از چ باتعجب
 گفتم:   یبا لحن آروم اوردمیشاخ درم

 ؟ ی گفت ی_چ

 بلندم کرد تا به سمت اتاق بره  دویبودم در آغوش کش دهیمبل خواب ی منو که رو آروم

   گهید یخودم ی _کوچولونیآرت
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  نی ا نکهیو دلچسب بود به خاطر ا نی ری برام شعشق نبود  ی حرفاش که از رو نیاالن ا  یحت
و منو    دونستیهم که شده منو ازآن خودش م  یبا شوخ یحت نیبود که آرت یبار نیاول

  موی دیتخت دراز کش ی نرم فرود اومدم و آروم رو  ی جا هی ی تو کردیماله خودش خطاب م
کارو کردم فکر کرد  نیا ین هم بتونه دراز بکشه که وقت یتا آرت دمیخودمو کنار کش  یکم
 نگفتم  یزیچ یمحکم منو گرفت که خندم گرفت ول ن یفرار کنم به خاطر هم خوامیم

 گفت:  یآغوشش گرفتو با لحن آروم ی منو تو دیتخت دراز کش ی رو یوقت

وابم  تا ساعت چهار صبح خ ینطوریا  یاگه باعث بش گهیبار د  هیبخواب  ری _حاال بگنیآرت
 کردما مادمازل یدر ضمن فکر نکن که باهات آشت یبش مون یکه پش کنمی م ینبره کار

 ادامه داد: یآرومتر  ی صدا با

اثر   کنمی خودمم تعجب م بردیخوابم نم یآغوشم نباش ی تو نکهی_فقط بدون تو و انیآرت
 کرد شهیکارش م یچ  گه یمتاهل شدنه د

خنده همون طور که داشت با نوازش   ری ز م یزد زی ر  زیآغوش هم آروم و ر  ی تو گهی د باهم
 : دمی ازش پرس یبا لحن آروم دادی هاش بهم آرامش م

 م؟ ی بر  یصدامونو باال م یحت  ای میزنی داد م می چرا ما آدما وقتى عصبانى هست  نی_آرت

 یحس انرژ هیو بهم  کردیکه سکوت کرده بود هنوز موهامو نوازش م  یهم در حال نیآرت
 گفت: رمیذوق کنمو آرامش بگ   یکل شدیکه باعث م  یطور دادی خاص م

 ؟ ی افتاد نیا اده ی_حاال چرا  نیآرت

 ی طور نی_هم

 گفت:   یفکرى کردو با لحن آروم  نیآرت

  نیو ا م ید یاز دست م مونوی اون لحظه آرامش و خونسرد ی _خب معلومه چون تونیآرت
 م یصدامون ندار  ی رو  یکنترل یو حت میزنیکه داد م هیعیطب
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مثال من روبه روتم داد   نکهیچرا با وجودى ا یدرست؛ول می دی که آرامشمونو از دست م نی_ا
   م؟یصحبت کن ی تر و آرومتر می با صداى مال  یتون ی نم یعنی؟یزنیم

 ؟ ی کن خیمنو توب یی خوای_االن منیآرت

 پرسم  ی_نه فقط دارم ازت سوال م

 ه؟ یعلتش چ نمیبگو بب هیکه بلد بودمو گفتم تو که رشتت تجرب یزیچ  دونمی _من نمنیآرت

هارو کنارهم بذار   ده ی از پد یل یفکر کنو خ  کمی بودن نداره فقط  یانسان ای یبه تجرب ی_ربط
 ی فهم  یاون وقت م

خستم خودت اگه جوابشو    یلیکن خباور  انایکارهارو ندارم ک  نی_من االن حوصله انیآرت
 بگو  ی بلد

 خوادیکه دلشون م  یاون طور نیعصبان یلیخ گه یکه دو نفر از دست همد یوقت نی_بب
   رهیگ یفاصله م گهی هاشون از همدکنن قلب   کهی ت کهیت گروی همد

 ش ی _خب بقنیآرت

که داد بزنن هر چه   شنیفاصله جبران بشه مجبور م نی ا یکه کسر ن ی_خب اونام براى ا
  د یو اونها هم  با  شه یم شتریب  شترویفاصله ب  نیباشه ا شتر ی و خشم ب ت یعصبان زانیقدر م

 صداشونو بلندتر کنن 

 یکن یطور فکر م نی_واقعا ا نیآرت

 م ی_اه

 خوش حالتش بردمو ادامه دادم: ی موها  ی موهاشو نوازش کردمو دستمو تو آروم

سر هم داد    شنیم یاز دست هم عصبان ی_حاال تو دونفرو که عاشقه همن تجسم بکن وقت
چون  کننی آروم با هم صحبت م  لىیکنن خ یبلکه کامال برعکس عمل م زننینم

 نداره  یجبران اون کسر  ی به داد زدن برا یازین گه ی و د کهی به هم نزد لىیهاشون خقلب 
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 ؟ی از خودت دراورد نارویا _نیآرت

 ست؟ ین نی _مگه هم

 ؟ ی دیرس  ییها جهینت  نیهمچ هیبه  ییخودت به تنها گمیم ی_چرا هست ول نیآرت

 ؟ یکن یمسخرم م ی_دار

 به هوشت  نی آفر  گمیم  میرمستقیو غ  کنمی م قتی_نه اتفاقا دارم تشونیآرت

  ارمو یسرمو باال ب  شدیکه باعث م یلحن اروم و خاص هیبا  نیزدم که آرت ی خجوالنه ا لبخند
 :دی بهش نگاه بکنم ازم پرس

شد؟اون موقع هم سر هم داد  ادیز  یلیخ گهیدوتا عشقشون بهم د  نی_حاال اگه انیآرت
 زنن؟ ینم

 کردمو جواب دادم:  یفکر 

 _فکر نکنم 

 ن یبد حیتوض  شتریب کمی  شهی_خب خانوم دکتر منیآرت

ذوق کرده بودمو ته دلم ضعف رفته بود فکر کنم   یبهم گفته بود خانوم دکتر کل نکهیا از
 لباش نشست مصمم ادامه دادم: ی رو ی بود چون لبخند محو دهی هم فهم نیآرت

_دونفر که واقعا عاشق هم شده باشن و عشقشون روز افزون باشه حتى حرف معمولى هم  
که  شهی امر باعث م نیو ا کننی گوش هم نجوا م ی بلکه فقط تو زننی نم گهیبا هم د 

فقط   شنوی م ازینی حتى از نجوا کردن هم ب تیبشه در نها شتریب  گهیعشقشون باز به همد
 که...  هیزمان قایدق نیا کننی نگاه م گهیبه همد 

 نمونده  یاى باقفاصله   چیه گهیقلبشون د نی _بنیآرت

 بوس کردو گفت:   مویشونیآروم پ ن یلبام نشست که آرت ی رو ی محو لبخند
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 ی باهوش نقدریا نکهی_خوشحالم از ا نیآرت

 _ممنون 

 _هوشت به خودم رفته نیآرت

 نه یبه خاطره هم ی دیی _بله آخه تو منو زا

خوابو فراموش کرده بودو   گهید  نی خنده آرت ریگفت که زدم ز یی بهم رفتو پرو ی غره ا چشم
اونقدر   مید ی خند یم زی زری ر مویزدی صبح باهم آروم حرف م ی ها  ی کیاون شب تا نزد

اون   مید ی ترسی اتاق بود و ما م ی تو یکیلحنمون و خنده هامون آروم آروم بود انگار مثال 
  یبا خنده و خوش یطور ن یاولش دعوا بود و تا اخر ا بود که یشب نیبشه درواقع اول  داریب

   شدیداشت تموم م

بعد خودمون به   میمزه پروند  یکل گهی با هم د یحت می زدی حرف م  یاز هر در نیآرت با
خوشحال    یلیداشتم خ یوضع نیچن نکهیاز ا می دی خند  یم می گفت یکه م یمزخرف ی زهایچ

احساس کنم از   شدیموهام باعث م ی دستاش تو ی فاصله و گرما  نیآغوشش با ا  ی بودم تو
 تر و خوشبخت ترم ازین  یهست ب ایدن نیا  ی که تو یهر دختر

که خوابش برده   دمی فهم نیصبح بود که در حاله نوازش کردن آرت میساعت شش و ن  بایتقر
مدرسه با   رمی امروز نم گهید نکهیکنم منم از خدا خواسته از ا دارشی که ب ومدیدلم ن یول

شدم دورتا دور خونرو دنبالم    داریب  یآغوش مردم به خواب رفتم که وقت ی آرامش کامل تو
و  یکن یچرا به خودت و درسات رحم نم  یکن یاگه به شرکت من رحم نم  گفتیکرد و م

  کردمیم  دارشیکاش ب ی که ا زدمی شدمو همش با خودم غر م  مونیپش ؟کال ی نشد داریب
وقتمونو    گهیشب باهم د  ی ها مهیهم خوش گذشت چون اون روز تا نخب باز یول

 م ی دی خند  یکل می گذروند

 

 هفته بعد(  کی)
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   یختیکوفت کن بابا اعصابمو بهم ر یز یچ  هی نی_بش نیآرت

 آروم گونشو بوس کردمو گفتم:  کردمیخودمو آماده م یکه داشتم هول هولک یدرحال

 راننده هم منتظرمه   زمی شده عز رمی_د

  رونیاز عمارت زدم ب عیبراش تکون دادم بعد بدون تامل سر   یکردمو دست یخداحافظ ازش
اومدنم بااحترام سالم کردو دره عقبو برام باز کرد که  رونیمنتظرم بود با ب اط یح ی راننده تو

مهم   یالملل  نیکنفرانس ب هی  می ساعت هشت و ن نیخانومانه سوار شدم امروز آرت یلیخ
 بتونه توش موفق بشه شهیمثل هم دوارمیداشت که ام

 بشم که راننده گفت:  ادهیپ  نیمتوقف شد خواستم از ماش نی مدرسه ماش ی جلو

 ام؟ یساعت چند دنبالتون ب دی _خانوم ببخشراننده

 بهتون نگفته؟  یزی _مگه آقا چ

 رفت  ادمیخب من  یچرا گفتن ول یعنی_نه راننده

 حواس پرت بود   درنق یبردم توهم چرا ا اخمامو

 _ساعت سه 

 _چشم   راننده

ساعت سه بشه و   عتری شدمو وارد مدرسه شدم دوست داشتم هرچه سر ادهیپ نیماش از
براش کادو  موی بر نیآخر هفته آرام همراه آرت  یمهمون ی برگردم خونه امروز قرار بود برا

کنه  تی غر بزنه و اذ  ینبود که ه ی مرد دادیحال م یلیخ نی کردن با آرت دیکال خر  میر یبگ
!به  کردی متر م میپاساژهارو هم متر کن شدیاگه الزم م یاومد!حت یمبچه آدم راه  نهیباهات ع

 یمرد زندگ  گنیم نیا

 ........... 
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 نیو با حرص به اطراف نگاه کردم اگه کارتو به آرت دمی کوب ن یپامو زم ی اعصاب خورد با
وقت نشناس   شعوریمردک ب ارهیار از روزگارت درمدم یچه طور نی گزارش ندادم بعد بب

 کاشته   نجایمنو ا یچه طور گایراننده احمق ن

رنگ که برام آشنا بود از دور توجهمو به خودش جلب کرد خودش بود   یبنز مشک هی  کهوی
باز کردن در دور  ی برا نویکه ماش یشد در حال ادهیپ ن یاز ماش عیپام ترمز کرد سر ی جلو

 گفت:  زدیم

 دم ی رس ریاومد د  ش یپ یمشکل  هیخانوم  خوامی_واقعا معذرت مراننده

 بهش نگاه کردم باخشم

   ی کاشت نجایساعت منو ا   میساعت چنده؟ن  یدونی_م

 شهی تکرار نم گهیاز عمد نبود خانوم د خوامی _گفتم که معذرت م

با   نیبود مرد بودو غرور داشت به خاطر هم یخوردش کنم هرچ نیاز ا شتریب خواستمینم
دور زدو خودشم سوار شد   نویشدم که درو بست به دنبالش ماش  نیتوهم سوار ماش ی اخما
به شمارش نگاه کرد هول شدو رنگش   یزنگ خورد که وقت ش یکه راه انداخت گوش نویماش

بهش زنگ   یحدص بزنم ک   تونستمی گرفته بودمش م ر نظ ری ز یچشم ر یز  دیبه وضوح پر 
 گفت:  یگوشش بود وصل کردو با نگران ی که تو یمخصوص یزده تماسو به هندزفر

 _بله آقا؟ راننده

 ...._ 

 گردونم یدارم برشون م ننیماش ی ...بله االن تودمی رس ریاقا د دی _ببخشراننده

 ...._ 

 _چشم آقا...حتماراننده

 ...._ 
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 گفت: یناراحت با

 _چشم 

 ...._ 

نگرانم شده و   نی آرت نکهیو از ا  کردمینگاه م رونیکرد به ب شتر یقطع شدو سرعتشو ب  تماس
 براش مهمم  نکهیا یعنی  نیزدم ا  ی حتما هم دعواش کرده بود لبخند

☺☺☺☺☺☺☺☺ 

شد باخشم به راننده نگاه   ال ی و  اط یوارد ح نیشدم آرت ادهیبرام باز کرد که منم پ نویماش در
 انداخت  ن ییکرد که راننده شرمنده سرشو پا

   ارن یبه بچه ها دمار از روزگارت درب دمتیتکرار بشه م گهیبار د هی_مطمئن باش اگه نیآرت

 بود هم....  کیهم تراف دی_آقا باور کن

طولش    نقدریا دونستمیم ساده؟اگهیچه قدر اونجا وا  یدونیم اریمن بهونه ن ی _برانیآرت
 رفتم یبا راننده خودم دنبالش م ی دیم

 براش تکون دادو ادامه داد:   دیاشارشو به عالمت تهد  انگشت

 ؟ ی دیفهم ی ستیمی مدرسش وا  ی ربع زودتر جلو هیبه بعد   نی_از ا نیآرت

 _بله چشم آقا راننده

 ی بر یتونی _منیآرت

 کرد یبه سمتم برگشتو بهم نگاه  ن یشدو رفت آرت نی گفت سوار ماش ی با اجازه ا راننده

 ؟ ی منتظر موند  یلی_خنیآرت

 نداره  یاشکال  ی_خب آره ول
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 گفت:  دوی کش یپوف

 تو   م ی بر ایخب ب یلی_خ

 

 : نستاگرامیا ی دی آ

kiana_bahmanzad 

 

نهار آماده   رونی خودش از ب ن یامروز آرت میخوردینهار م میداشت موی نشسته بود  زیم دور
رفت ازش درباره   ادمیچشمم بهش افتاد اونقدر ذوق کردم که    یبود که وقت دهیخر

 کنفرانسش بپرسم 

 _مدرسه چه طور بود؟  نیآرت

 _خوب بود 

 ؟ ی _امتحانتو خوب دادنیآرت

 بدک نبود  ی زدمو گفتم:ا یچشمک

 بهم رفتو گفت:   ی چشم غره ا نیآرت

 _بگو کال گند زدم توش نیآرت

 _نه اونقدر 

 گذاشت   زی م ی اونم با خنده نمکدونو رو دمویبرداشت که پرت کنه سمتم خند  نمکدونو

   ؟ یبخر یآرام کادو چ   ی برا ییخوا یم  یراست گمی_م
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سخت   ادمی انتخابمون ز هیو لباس و طال و کال همه چ یشی _خب آرام عاشق لوازمه آرانیآرت
 بده  ر یبه کادوهاش گ ی ادیز تس ین یدوست داره کال دختر می براش بخر یهرچ ستین

  نیگرسنم بود آرت یلیخ دمیبرنج کش  نیخودمو آرت ی کردم و دوباره برا دییسر حرفشو تا  با
  یکه حرف می داد حیترج گهیو د می خوردیم م یزده ها داشت یقطح نیا  ن یهم از من بدتر ع

 م ینزن

دست به کمر به   دمویکش یگذاشتمو روشنش کردم پوف  ییظرفشو نی داخل ماش ظرفهارو
 نگاه کردم   کردیکه داشت کار م ییظرفشو   نیماش

  کهویگرفتم و به سمت سالن برگشتم که   ییظرفشو  نیماش یعنیدستم  ی از عصا چشممو
 کردمو خندمو خوردم  یبود اخم دهیمبل دراز کش ی که رو  نیآرت  دنهیبا د

   ؟ی دی چرا خواب گهید  می بلند شو خودتو آماده کن بر  نی_ا آرت

 استراحت کنم  کم یخستم بذار  یلیبه خدا خ انایک  ی _وانیآرت

 ؟ یاستراحت کن رویچ  ی_ساعت چهاره چ

گرد شده باتعجب بهش نگاه کردم با  ی تو چشمام زل زد که منم با چشما تی مظلوم با
 گفت: ی بچگونه ا ی صدا

   ؟ یالمیبدنمو م  کمی  ی_ماماننیآرت

همون   نیا  شدیبود؟باورم نم  نیاالن آرت نی. ارون یب  زدیچشمام داشت از حدقه م رسما
از   زنهیو بچگونه دارم حرف م  تی با مظلوم یطور  ن یمغرور و غده خودم باشه که ا نیآرت

 گرد شده گفتم:  ی افتادم با چشما یشدت تعجب داشتم پس م

 !!!!!!؟؟؟ی_چــــــــــ

پشتش   ی بودو منم رو ده یشکمش دراز کش  ی رو دی بهش رفتم که خند ی غره ا چشم
پشتش نشستم خب به خاطر   ی براتون سوال باشه چرا رفتم رو دینشسته بودم!حاال شا 
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هم روش   گهی نفر د ست یاگه ب نیشونه هاش داشته باشم ا  ی رو یتسلط راحت تر نکهیا
چون   نمیبش ی بلند نیا ی ح دادم رویمنم ترج نی به خاطر هم ره یگیکه دردش نم ننیبش
 :(!!!دادیم فیک  یلیخ

 کردیم ف یشونه هاش بودم که اونم چشماشو بسته بودو ک  دن یدر حاله مال آروم

  ی گاو غذا خورد هیاالن به اندازه  ن یمحکم تر بابا هم کمی  انای_ک نیآرت

 گفت:  دویخند  نیگرفتم که ناخونم درد گرفت اما آرت یشگونیحرص از شونش ن  با

   ره؟یمثال دردم بگ  دی _االن من بانیآرت

 یآب کن  نارویا کمی  رسهیزورم بهت نم تونمینم شتریب  نیآقا پسر از ا ی گنده ا ی لی_شما خ
 بتونم بهتر مشت و مالت بدم  دی شا

  یگ یقت تو م و چهارشونه باشه اون و یکلی_همه زنا دوست دارن شوهرشون هنیآرت
 آبشون کنم؟! 

بدرد   یبمون  یباق  یکلیچهارشونه و ه نطوریهم د یبود شما با  گهید زی چ هیمنظورم  ری_نخ
 ی خوریم

 شعور ی _بنیآرت

 ی _خودت

 گفتم  یبهت نم ی نبود شعوری_د آخه اگه بنیآرت

 ی گفتم خودت یبهت نم ی نبود شعوری_د خب اگه تو هم ب 

 یی _حاال که فعال تونیآرت

 ی_منم گفتم که خودت 

 شمــــــا یبلند م اری_رو حرف من حرف ننیآرت



 گمشده   مه ی عشق ن   ی ب 

 
384 

 

پهلوهاش گذاشتم که  ی زدمو دستمو رو یطانی لبخند ش کهویجوابشو بدم که  خواستم
 گفت:   د ینقشمو خونده بود با تهد  یانگار نیآرت

 _دستتو از اون نقطه بردار بچه نیآرت

چه   شی باشم آخ ده ی تشکم خواب ی انگار که رو دمیراحت دراز کش یل یپشتش کامل خ رو
 دم؟ ی خوابیم نجای من همش ا شدیخوب بود نم نجایقدر ا

 کناره گوشش گفتم:  آروم

 _من بچم نه؟ 

 گفت:  دویخند  نیآرت

  اد یدستتو بردار قلقلکم م انایک  ی _وانیآرت

  نیبا ا یکشیداره تو خجالت نم یشتریگنده تر باشه نقطه ضعف ب ی مرد هرچ نی_بب
   اد؟یگندت قلقلکت م کلهیه

 کردمو ادامه دادم: یمکث

 درسته؟  ادیاالن قلقلکت م یپس جنابعال م ی_ا

منم   کردیم  دمی و تهد دی خندیم  یشروع کردم به قلقلک دادنش که ه یحرکت ان  هیتو   کهوی
  نکهیتا ا  خوردیهمش وول م دادمینم ییاصال بها داشیبه تهد  دادموی قلقلکش م یه

منو اون باهم عوض شد هنوز آثار خنده تو صورتش بود و منم   ی جا نباریتونست برگرده و ا
 رو لبام بود   ی لبخند گنده ا

 دختره پرو  ارمیدمار از روزگارت در م ؟آرهی دی _منو قلقلک منیآرت

 کرد به قلقلک دادنم  شروع

   دی بابا ببخش...آخ نکن...باشه نینکن آرت  ی وااا ی _وااا
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که  یاومد طور یاز شدت خنده از چشمام اشک م دمیخند یم دادویقلقلکم م   یرحمیب با
ولم کرد از دل دردو از درد پهلوهام تو خودم  نکهیتا ا کردمیم هیانگار داشتم به شدت گر 

 !!! دمیخندی جمع شده بودمو م

 خانوم خانوما؟   ی _ادب شدنیآرت

کمرش   ی رفتم خودمو انداختم رو  رجهیبه سمتش ش کهو یکه داشتمو کنار گذاشتم و   ی درد
من محکم گرفته بودمش و اونهم   رها یگ یکشت  نی ا نیمحکم گرفتمشو قلقلکش دادم ع

پشتش افتادم که اونهم  ی رو  حالیکه منو بندازه کنار تمام قدرتم تموم شدو ب کردیم یسع
   د یتو همون حالت موندو خند 

 گفتم:  یالحیب با

   نیآرت ی دار یچه زور ی _وا

 بودم  دهیهمه نخند نی _تاحاال انیآرت

زدم که اونم مثل من سرشو به سمتم برگردوندو بهم نگاه کرد   ی نگاه کردمو لبخند بهش
 :(  دی خر می بر میخودمونو آماده کن می تا بر م یبلند شد  مویهم زد ی به رو ی لبخند

 

 ( ی)شب مهمون

لبام نشسته بود که   ی رو یتیشده بودم لبخند رضا  بایبه خودم نگاه کردم واقعا ز  نهییآ ی تو
 نهیآقامونم بش  ی لبخند رو لبا نی هم دوارمیام

 سمت ماندانا برگشتمو گفتم:  به

 ی خسته نباش زم ی_واقعا ممنونم عز 

 زدو گفت:   ی به روم لبخند اونم
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  یلیکردم لباستم خ شتیاآر ی من فقط کم یگلم تو خودت خوشگل کنمی _خواهش مماندانا
 قشنگه مبارکت باشه

شدم و تماسمو برقرار   الیخیب  نی زنگ خورد به خاطرهم می جوابشو بدم که گوش خواستم
 کردم

 _الو؟ 

 انا یمونده ک  ادی_کارت ز نیآرت

 سالم  ک ی_عل

 شد؟   یخب سالم چ یلی_خنیآرت

 دنبالم کارم تموم شد   ای_ب

   رونیب  ایدرم ب ی _جلونیآرت

 اومدم  ی_اوک 

 زدو گفت:  ی پولو حساب کنم که ماندانا لبخند خواستم

 حساب کردن  امنشیآر  ی _آقاماندانا

  دمیکه د نویآرت ی زدم آکورا رونیب  شگاهیحرفش تکون دادمو از آرا د یی به نشونه تا یسر
 پس به حرفم گوش داده بود با آکورا اومده بود    ولی ذوق کردم ا یکل

متوجه من نشده بود چون   یبود ول سادهیمنتظر وا شگاهیآرا  ی جلو نی ماش ی تو نیآرت
انداخته بود   نییچون سرشو پا ی حالت جذاب خاص هیبود موهاش با   شی سرش تو گوش

درو   نکهیرفتم سوار شدم که به سمتم برگشت هم نی لبخند به سمت ماش هیکج شده بود با 
 بستم گفت: 

 ...نقدری_چرا انیآرت
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جملشو ادامه نداد خودشم   ه یجا بخوره بق یبه سمتش برگشت که باعث شد حساب کهوی
 شده بود   گری ج یماشاءاهلل حساب

 ذوق مرگ شدم   ینوشتم که خودم کل گهید  زیچ هی ی نگاهه متعجبشو رو نیا

 زدمو گفتم: ی ذوق لبخند با

 _خوشگل شدم؟  

 روشن کرد نوی ندادو بااخم روشو ازم گرفت ماش یجواب

   یخوری_امشب از کنارم جم نمنیآرت

 ف یتعر   ی_مرس

کم   نیانتقامه دونه به دونه ا خورم ینکردم قسم م ی چپ نگام کرد که اصال بهش توجه چپ
   رمیگ ی هارو ازت م یمحل

  ایم  بکن یبهش توجه  نکهیبودم و اصال بدون ا نی سرسنگ نی هشت شب بود با آرت ساعت
  نیآرت کردمیتماشا م  رونویب شهیبودمو از ش نیماش ی حرف بزنم تو ی باهاش کلمه ا  یحت

با کفشهام  یبا سخت می شد ادهی پارک کردو همراهه هم همزمان پ نگ یپارک  ی تو نویماش
  ایبخوره  چی پام پ دمیترسیم رفتمی همرنگ لباسم بود راه م قایبلندم که دق ی ا روزهیف

   شدمیمن کال نابود م گهی پاشنش بشکنه اون وقت که د

 قدماشو با من هماهنگ کرد   رمیراه م یبا سخت  یطور نیدارم ا دی د یوقت نیآرت

 یفتیتا ن ری _بازومو بگنیآرت

 گفتم:  ی زدمو با لحن مسخره ا ی پوزخند

   یدرکنارم نکهیا ای  یکه مثال مراقبم ی خونوادت نشون بد   ی جلو ستی_الزم ن



 گمشده   مه ی عشق ن   ی ب 

 
388 

 

خوب سوزوندم اما من   یل یخ شوییجاها  هیدلم خنگ شد  یبهم نگاه کرد اوخ باخشم
کف دستم   ذارهیدرمقابله حرکت االنم سکوت نخواهد کرد و به موقعش حقمو م دونمیم

  ذارمیجواب نم یبکنه منم امشب کارهاشو ب خوادیم یبدرک هرغلط

بودن اگه با همه   کیکه درجه  ییکردن بودم البته فقط با اونا  کی همه در حاله سالمو عل با
از  ی االن که هنوز تعداد شدینم داینشستن پ ی برا ی وقت گهیکه د م یکرد ی م کیسالم عل

 شونیطبق آمار آرتان االن صد نفر فقط حضور دارن فعال بق بایمهمونا اومدن و تقر 
پولدارا   ن یو دوست و آشنارو دعوت کرده بودن اه ا   لیکله فام ودنتولد گرفته ب هیمونده!!

 صدنفر مهمون داشته باشه   ی سادشونم باال یمهمون  دی با شهیهم

تو   نویبرق تحس کردمیم کیبا لبخند باهاشون سالم عل  داشتمویقدم برم نیکناره آرت یوقت
از   یکیچشماشون برق بزنه دوتا دخترو پسر   ینطوریا دمی با گهیبله د دمید  یچشماشون م

 ذوق کنن یطور نیا دم ی خوشگلتر با یکی

 );  ); 

به سمت دخترها رفتم   می از خدمتکارها دادمو مستق یکی و شالمو دراوردم به دست   مانتو
  وانویبود!ک  نجایمهمون ا یصد نفر  هیگفت حداقل  یبه اطراف نگاه کردم آرتان راست م

کرده   پی خودشونو خوشت یابجلو اومدن که باهاشون دست دادم اونام حس دنمی با د اریرام
 بودن 

 دختر  ی _اوللل چه قدر خوشگل شدوانیک 

 خوشگل بود خوشگلتر شده  انای_ک اریرام

 گفتم:  یطونی زدمو با ش ی لبخند

 د ید یچه قدرم به خودتون رس نی شد پیخوشت یلی _شماهام خ

 گفت:  یبا اعتماد به سقف وانیک 

  ین یکه بب ینداشت رتیالبته چشم بص  م یبود پی_ما خوشت وانیک 
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براش در آوردم که چشماش گرد   ییبهم رفت ادا ی چشم غره ا نیکردم که آرت ی بلند خنده
پس بهتره    دیرسیکه دستش بهم نم نجایشد ا   یشد کم کم دستاش مشت شدو عصب

 بچزونمش   یحساب

  شیو چهارسالگ ستی بکنم به سمت آرام که جشن تولد ب ی توجه ا ن یبه آرت نکهیا بدون 
 گفتم:  ی لبخندو لحن بچگونه ا هیبود رفتمو کنارش نشستم گونشو بوس کردمو با  

 _تولدت مبارک خوشملم 

 جم یعج ی_مرسآرام

  می دی خند زیر  زیر  مویزد یشی طرز حرف زدنمون عوق نما ن یهردومون به خاطر ا  همزمان
بود که  دهیکمرنگ پوش ی لباس خوشگل سبز پسته ا  هیخوشگل کرده بود   یآرام حساب

 کرده بود  جادیا یخاص  یاومد با چشماش هارمون یم دشی به تن سف یلیخ

 زدمو گفتم:  یآرام چشمک روبه

   دهیامشب چه قدر به خودش رس اری_المصب رام

  زیاز رونم گرفتو با حرص گفت:ه  یشگونین

 با اعتراض گفتم:  دموی مال  شگونشوین ی جا

   شهیاالن کبود م یآمازون   ی_چته وحش

 _بهتر آرام

 ...کهویبهش رفتمو خواستم فحش بارونش کنم که  ی غره ا چشم

 _سالم عروسک  
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منو صدا   ینطوریشده که ا  ریاز جون خودش س یک  نم یبه سمته صدا برگشتم بب باتعجب
  یانگار که دارم خواب م یرچشمام گرد شد با بهت و ناباو  اوشیس دنهی با د  کهویزده که 

 شده بود   رهیبهم خ  یلبخند جذاب ه یشده بودم که اونم با    رهی بهش خ نمیب

   ی...ش...خو...خو....خودتاوی...سی_س

 زدو گفت:  یقشنگ لبخنده

 و جذاب   یخواستن  شهی دختر مثله هم  ی _خودمم چه قدر خوشگل شداوشیس

 زدمو گفتم:  ی لبخند باخجالت

 اخته _توهم خارج بهت خوب س

 _اون که بله اوشیس

 بهم زدو ادامه داد: یچشمک

 بهت خوب ساخته  نی_شماهم آقا آرتاوشیس

خودم  ی خب به رو یبودم ول ده یهم خجالت کش ی حاال کل دمیبه بازوش زدمو خند  یمشت
 گهی پرو بودم د اوردمین

 شعور ی_ب

نفر خدشه  هی ی صدا کهویکه  می بود دنی باهم در حاله حرف زدن و خند هردوتامون
  نیبود و هم یعصب یصداش حساب نی بر خرمگس معرکه لعنت آرت ی انداخت رو اعصابم ا 

 بشم  یطور  هی  شدیباعث م

 باشن؟   یآقا ک   نیا  انای_ک نیآرت

در حاله حرص خوردن  یبرگشتم که از حرص سرخ شده بود معلوم بود کل ن یسمت آرت به
 خدااااا  ی ا رتیغ ی پا ذاره یکردنشو م ی حسود نیبوده و االن ا 
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 گفتم:   نیروبه آرت یحرص دار بالحن

 عشقه منن  شونی_ا

 گفت:  یزدو با لحن طعنه دار ی پوزخند

 هستن؟   ری _آها آقا امنیآرت

 کردمو گفتم:  یاخم

 تر هستن  یتن یازهرتن یبنده ول یناتن ییهستن پسر دا اوشی آقا س  شونیا ری_نخ

 ت: دراز کردو گف  نی زدو دستشو روبه آرت ی لبخند اوشیس

 _خوشبختم اوشیس

اوردو با   رون ی ب بشیباال انداخت و به دستش نگاه کرد دستشو با اکراه از ج  ییابرو نیآرت
 گفت:  یلیم یدست داد با ب اوشیس

 طور   نی _منم همنیآرت

بهش   یحساب ن یرفتار آرت نی خوب متوجه شده بود که ا نویآرت یل ی م یهم ب اوشیس
 با طعنه گفت:  ن یبرخورده بود به خاطر هم

 _کامال معلومهاوشیس

  اوشیزدمو رو به س یلبخند مصنوع  عیسر  ن یبه خاطر هم شهی داره اوضاع بد م گهی د دمید
 گفتم: 

 کنم   یدوستامو هم بهت معرف می بر ایب اجونی_س

بته از بترسم ال یبدجور شدی پوزخندش باعث م  نیرو لباش نشست که ا ی پوزخند نیآرت
   دونستمیپوزخندشو م نیا یدرون چون فقط من معن
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 که فقط خودم بشنوم گفت:  یکناره گوشم آروم طور نیآرت

  نیکه االن به قوله خودت شوهرتم پس هم یدونیدارم خودت م ی_من صبرو طاقتنیآرت
 خونه دارم برات خانومم   ی طور بچرخ منم برا

  یشد منظورش چ خی گفت که مو به تنم س یدار و کش دار یلحن معن هیبا  خانوممو 
حرفاشو گرفتمو از   یمعن کهو یحرف ازکنارم رد شدو تنهامون گذاشت   نیبود؟با گفتنه ا 

بود وگرنه   دی تهد  هیزود به خودم مسلط شدم نه اون فقط  یلیخ یشدم ول خی وحشت س
 ست ی از اون مردا ن نیآرت

 ت:بود با اخم گف یکه شاهد همه چ اوشیس

 _فکر کنم دوست نداره که باهات حرف بزنم درسته؟  اوشیس

 _غلط کرده  

 زدمو گفتم:   یگردشده بهم نگاه کرد که چشمک ی چشمها با

 داداش  یخی_ب

چلغوز هم همونجا حضور داشت بدون   نیبه سمت بچه ها رفتم که آرت اوشیس همراهه
به من و مرده   دهی باال پر  ی به بچه ها نگاه کردم که اوناهم با ابروها نی توجه به آرت

 که کناره دستم بود نگاه کردن   یپیخوشت

 تعجب روبه من گفت:  یو کم  دهی باال پر ی با ابروها آرتان

 ؟ یکن ینم ی_معرفآرتان

شناسنش هرچند بهشون    یاون وقت نم ناسی مهمون ا اوش یس ؟االنینیب یم  توروخدا
پدرجون هم دعوتن که امکان داره   ی چون دوست ها و خانواده همکارها دمیحق م

 آرتان نشناسه   اشونویلیخ
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انداخته بود نگاه   نییکه با خشم سرشو پا  نیبه سمت آرت یآرام همزمان بانگران ارویرام
 کردن 

 زدمو گفتم:  ی لبخند

 بنده   ییهستن پسر دا  اوشیآقا س شونی_ا

 ی _ناتننیآرت

با اخم بهش نگاه   سوختمیبدجور داشتم م یندادم ول تی ور دارش اهملحن طعنه و منظ  به
 گفت:  یکردم که سرشو باال اوردو با لحن حرص دار

 هستن درسته؟   ی_ناتننیآرت

 گفتم:  باخشم

   زه یکه برام عز  نهیهست که هست مهم ا ین؟ناتنی آقا آرت کنهی م یشما فرق ی _برا

کرد که  ی کم کم اخماش به شدت توهم رفتو با غضب بهم نگاه کرد دندون قرچه ا  نیآرت
  اوشیاوضاع خرابه زود بلند شدو به سمت س دیشد آرتان که د   خینداشته بدنم س ی موها

 که کناره دستم بود اومدو گفت: 

 خوشبختم   دنتونیاز د انایمن آرتانم برادر شوهر ک  زهیچ م ی_ا آرتان

 ه آرتان زدو گفت:ب ی لبخند گرم اوشیس

 طور  نی_منم هماوشیس

  کردمی نگاه م نیبه آرت یبا همه دست دادو آشنا شد منم با لبخند حرص درار اوشیس
پدرجون که   ی میصم  قیرف اوشیپدره س  یعنیمن  یناتن یی دا زدمیهمون طور که حدس م

 ران ی برگشتن ا شهیم  ی هفته ا هی  بایتقر
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 ......... 

  میزد ینم ینداشتم و اصال هم با هم حرف یحرف چ ی ه نینشسته بودم با آرت م یصندل ی رو
که کنارش نشسته بودم اخم نداشت چون تمام حواسش بهم   نیراحت بود هم الشیخ

 بودو کنارش بودم

  یکار چی نشسته بودمو ه یطور  نیخسته شده بودم از پس ا گهیسمتش برگشتم د به
و زننده و لباس    ظیغل یلیخ ش یدختر با آرا هی   کهوی بگم که  یزینکرده بودم خواستم چ

  هی دی کم بود دوباره شروع شد با نمیاومد هم نی فوق العاده افتضاح بالبخند به سمته آرت
از  یمهمون   امیمن م یوقت  ینطوریکار بکنم تا ا نیجذاب آرت ی ادی ز  افهیق  نیا ی روز رو

 حرص نخورم  نقدریعجوزه ها ا نی دست ا

شده که در کمال   شهیم کیمتوجه دختره که داره بهمون نزد نمیبرگشتم بب ن یسمت آرت به
کنه  ی به همون عجوزه نگاه م م یرو لباشه و داره مستق ی لبخند نی که آرت دمی تعجب د

  یروشه جاخورده بود ول میمستق  نینگاهه آرت نکهیاز ا یهم که معلوم بود حساب شی ستا
کشوند    یقرمز پروتزشو بدتر به رخ م ی ه لباک  ی گنده ا   ندخودشو جمع کردو با لبخ عیسر

 گفت: 

 _درود بر عشقه خودم شی ستا

داره  دمیبهش نگاه کردم د  یوقت یشد مثل باال آوردن ول  یطور هی ن یکردم آرت احساس
  شی با اخم بهشون نگاه کردم ستا کنهیلبخند کوچولو داره بهش نگاه م هیو اتفاقا با   یخنث

 بهم نگاه کردو با دستش بهم اشاره کرد 

 زنته؟  نی_ا شی ستا

  رشیکه بتونم تحق یاز لحنش بهم برخورده بود بهش نگاه کردمو با لحن یکه حساب منم
 دم یبهش توپ یکنم حساب

باال بردن اطالعات  ی در ضمن برا یکنیدرازت کورم م ی _دستتو بکش کنار االن با اون ناخونا
 گن یبه درخت م  نیتون دخترخانوم ا یعموم
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 نازک کردو گفت:  یپشت چشم  شی ستا

 _ماشاءاهلل چه قدرم زبون درازه شی ستا

 چشمه شما ی_به کور

 کردو گفت:  یاخم نیآرت

 چه طرزه حرف زدنه؟ نیا  انای_بس کن ک نیآرت

وقت تا    چیه سوختیبد داشت م یلی خ مییجاها هیزدمو رومو ازشون گرفتم   ی پوزخند
خوش نشون نداده بودو با همه   ی رو یدختر چی ها به ه یو پارت یمهمون  نیا  ی حاال تو

که معلوم نبود از کجا اومده داشت حرف   ی عجوزه ا نیاالن داشت با ا  ی ول کردیسرد رفتار م
 کرد   تی و از اون حما زدیم

  یکه داشت لجم م یطور دادی حرصم م یحرف زدنا و خنده هاشون داشت بدجور ی صدا
حالم خوب بشه   زدی باهام حرف نم  ینطوریبودم ا حوصلهیب  نقدریا که من یگرفت چرا تا االن

 دو کلمه بود   یکیدر حده   نیآرت  ی و فقط حرفا زدی داشت فک م ش یستا  شتریهرچند االن ب

دختره گوش   ی داره به حرفا دم ی دی م یوقت یول شدی م یاز رفتارش بهم طلق یخاص ی سرد
منه نه دختره    ی برا شی حتما به خاطره وجوده منه و سرد ی سرد نیکه ا دمی فهم یم  دهیم

که   یتخت وقت ی رو ی خودمو گرفتمو گذاشتمش برا ی جلو یتو گلوم نشست ول ی بغضه بد
رقص   ستیکه وسط پ یزیچ  دنیاومدم با د  دمبه خو  یشکنمش وقت یم  رهی به خواب م

قطره   هی  دنی رقصی که باهم داشتن م شیستا  نویآرت  دنهی با د کهو یبود چشمام شد چهارتا 
بلند شدن که من متوجه نشده   یک  نهایگرفتم ا  شی ات یبدجور دی اشک از گوشه چشمم چک

مردونش    ی ستاد ی دستاش تو گهید ی کیافتادم االن  دیکه باهام رقص  یاون شب ادهیبودم؟ 
 بود   گهید یکی کمره  ی بودو اون هم دستش االن رو

نشست که   نجایاومد ا  یک  نی بودم ا دهیکه کناره من نشسته بود البته باز هم نفهم آرتان
 من خبر دار نشدم باحرص گفت: 
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   رقصه؟یم شی چرا داره با ستا نیآرت  نی_ا آرتان

 زدم  ی پوزخند

 متنفر بود  تهی دختره عفر نیاز ا  نیکردم آرت ی_من فکر مآرام

و   نیاخمالوشون که داشتن به آرت ی چشمابه سمتشون برگشتمو به  ده ی باال پر ی ابروها با
زدم نقشه  یطانیکنه لبخنده ش ینگاه کردم پس آقا قصد داشت تالف  کردنی دختره نگاه م

  نی اومد به خاطر هم یکه داشت به سمتمون م دمی د اوشوی س کهوی...دی داشتم فقط با یعال
 تر شد  ظیلبخندم غل

 به سمتم اومدو گفت:  اوشیس

   می دور برقص هی ی دیافتخار م انای_ک اوشیس

 بلند شدمو گفتم:  یبرادر زنه گرام  ی اخماش رفت توهم بدونه توجه به اخما آرتان

 _البته 

مردونش گذاشتم و اونهم    ی شونه ها ی دستمو رو میرقص رفت ستیبه سمته پ باهم
 م ی کمرم گذاشتو آروم هماهنگ با آهنگ شروع به رقص کرد ی دستشو رو

عالقه   ری به ام دمیفهم  یوقت  یول  یشتم تو خانومه خونم بشدوست دا شهی_هماوشیس
 باور کن نابود شدم   ی ازدواج کرد نیبود که با آرت ی خورد شدم بدتر از اون وقت یدار

نبود و   نی باال آوردم تا بهتر بتونم به چشماش نگاه کنم هرچند قدش به اندازه ارت سرمو
  کلشیخب بازهم به خاطر ه  یهم قدش بودم ول  بایتقر  یپونزده سانت ی کفشا نیاالن با ا 

 ی بودم کامال روبه رو ساده یهم که روبه روش وا   یو االن  شدیاز من بلندتر نشون داده م
 بود!!!!  شی نیباالتر از ب  کمی  بایمن تقر  ی چشماکه  ی صورتش بودم طور

  یتو شوهرم باش نکهیوقت به ا  چیمن مثله برادرم تورو دوست داشتمو دارم ه اوش ی_س
 فکر نکرده بودم 
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 ی فکر کن یتونستی_اما ماوشیس

 _اما من...

 گفت:  باغم

دربارش  ست ی و درست ن ی_ولش کن گذشته ها گذشته االن تو خودت شوهر داراوشیس
 م یکنفکر  یحت

 گفت:  یخاص  طنتیدادن جو با ش ری تغ ی انداختم که خودش برا نیی پا  یبا ناراحت سرمو

بودم ازش متنفره فکر   ده یشن رقصه یداره با دخترعمو من م نتونیآقا آرت نی ا گمی_ماوشیس
  عیشد که سر یچ  دونمینم  یآخه عمو فرانسه بود ول  نمشیب ینم نجایامروز ا کردمیم

پدرشوهر تو سهام   ی از شرکت ها یکی ی و تو کنی برگشتن پدرم همراهه عموم باهم شر
 دارن 

 گفتم: یاخرش باتخس ی زدمو بدون توجه به جمله ها ی لبخند

  گهید ارمیتو درب لهیاالن حرصه اونو به وس خوامی_خب منم م

 لبخند گفت:  هی با  یحرفو از من نداشت جا خورد ول نی که انتظار ا اوشیس

 نه لمیاالن من وس یعنی_آها  وشایس

 ذوق گفتم:  با

 س ی_

نشسته بودو باخشم داشت   یصندل ی که رو نیچشمم به آرت  دمیکرد که منم خند ی ا خنده
  اوشیاماخب حاظر نبودم فعال از س دمی لرز افش یق  دنهی لحظه از د کیافتاد  کردیبهم نگاه م
 فعال بسوزه   خواستم یجدابشم م

 ؟ ی دی د افشوی_اوه اوه ق اوشیس
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 _آ...آره 

   ؟یترس ی_ازش ماوشیس

 کم ی_خب 

 گفت:  ی کردو با لحن آروم و برادرانه ا یاخم

   انا؟یک  ی_کنارش خوشبختاوشیس

 باال آوردمو گفتم:  سرمو

 ه یمرده خوب می_اه

 جدا شدمو گفتم:  ازش

   نمی_بهتره من برم بش

   ؟ی _از حرفم ناراحت شداوشیس

 _نه نه فقط خسته شدم 

 خب باشه  یلی _خاوشیس

اون جمله    ادهی دوباره ناخوداگاه  کهوی باعث شد  نی آرت یحرص ی رفتم که صدا زی سمته م به
 فتم یترسناکش ب

طور   نیکه االن به قوله خودت شوهرتم پس هم  یدونیدارم خودت م ی"منم صبرو طاقت
 خونه دارم برات خانومم"  ی بچرخ منم برا

 _خوش گذشت؟ نیآرت

بچزونمش با لحن   یحساب  یامشب به اندازه کاف استمخویبازهم خودمو نباختم م یول
 که نشون از خوش گذشتنم بود گفتم: یبا لبخند خاص یحرص درار
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 شما چه طور؟  یشما خال ی _جا

 گفت:  یعصب  ی دستمو محکم فشردو باصدا مچ

 انایدمم نذار ک  ی _پا رواوشیس

 یکار دارم ولم کن وحش ی_ولم کن من با دمه تو چ

 باخشم ول کرد در واقع پرتش کرد دستمو 

 گفتم:  دمویمال  مچمو

 _مثله خودت 

 گفت:  زدیبودنش توش موج م یکه حرص و غضب یآروم ی کردو باصدا ینگاه بهم

   انه؟ی  ی دیفهم  یبرقص ی به بعد با کس نیاز ا ی_حق نداراوشیس

   رقصمی _تو نرقص منم نم

   شلوار الزم شدم یندادم ول  تیکرد که اهم ی قرچه ا دندون

از افراد شرکت   یکیکه معلوم بود   شی داشت با کناره دست نی بود آرت دهی سر  یحساب حوصلم
  ییو جا کردیم  دییهم فقط تا   نیو آرت زدی خودشه درحاله حرف زدن بود البته مرده حرف م

  زدیدو کلمه حرف م یک یکه الزم بود اونم 

  دنیرقصیرقص بودن و با هم داشتن م  ستیدو کفتر عاشق تو پ نهیهم ع وانیو ک  خاطره
 ی تو چشما یو خوشحال  یو خوشبخت وانیک   ی فاصله هم عشق تو چشما  نیاز ا یحت

لبام نشستو چشمامو به سمت   ی رو ی که لبخند محو یبود طور انی نما  یخاطره به خوب
هردوشون   ی لبا ی آرام هم با هم درحاله رقص بودن و رو ارویو آرام گردوندم رام اریرام
   رقصنیم زننویند بود معلوم بود دارن با هم آروم حرف ملبخ
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اونجا   نی منم همراهه آرت خواستیو اون لحظه چه قدر دلم م رفتنیداشتن تانگو م   همه
 ینکردم معلوم نبود کدوم گور  دایرو پ ذیچشم گردوندم آرتان و پان یبودم هرچ یم

 کنن!!!! یار مک  ی کجا رفتن و دارن چ دونهیشده بودن خدا م بیبودن!کال غ

مراسم   شتریب ی تو  شدیم لیهم فام وانیبا بچه ها جور شده بود و چون با ک  یحساب ذیپان
  یعنیدختر خانوم خوشگل   نی ما حضور داشت و امشب هم که تولد ا ی ها و برنامه ها

  ینیخدمتکار س هی ارمیبا خودم ب ذرویکردن  که حتما پان د یخواهرشوهر من بود بهم  تاک 
برداشت باتعجب و   ینیس  ی مشروب از تو وانیل کی  نیشراب به دستش بود که آرت

کردم تا  ی دستش  نگاه م ی تو   وانیو ل نیبه آرت  رونی ب زدیکه داشت از حدقه م ییچشما
   گاری نه اهل مشروبات بود نه س نی آرت دونستمی که من م ییجا

 گفتم:  باتعجب

   ش؟یبخور  یی خوای_م

 گفت:   ی زدو با لحن مسخره ا ی پوزخند

   زمشی بر  خوامی_نه منیآرت

 گفتم:  دی تهد با

   شی خوری_تو نم

 گفته؟    ی_اون وقت ک نیآرت

 _من گفتم  

 ی ری گ ینم میمن تصم  ی _فکر کنم قبال هم بهت گفته بودم که تو برانیآرت

شرابو   وانهی کردم ل یلرزون و متعجب من که داشتم بهش نگاه م ی توجه به چشما بدون 
 گفتم:    عیلباش کرد که سر کهینزد

 _جونه آرام نخور  
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 از لباش دور کردو باخشم بهم نگاه کردو گفت: وانویل

 ینطوریاحمق که هم اوردمیخواهرمو که از سره راه ن انای_جونه آرامو قسم نده ک نیآرت
 ی دیجونشو قسم م

 م:گفت   بابغض

 _نخورش توروخدا  

 گفت:   یحالت خاص هیکه با  دی د یتو صورت و چشمام چ دونم ینم

 با خودت ینطورینکن ا خورمینم خورمی _باشه باشه نمنیآرت

 شونش گذاشتم که دستشو دوره کمرم حلقه کرد   ی رو سرمو

 کنم   تتی مست کنم اذ  یترسی _منیآرت

 م ی_اه

 به کمرم دادو آروم گفت:  یفیخف فشار

 اتفاق بود   هی_اون فقط  نیآرت

 نجاتم داد   دوی که آرتان سر رس  یکن چارمیذره موند ب هی_با همون اتفاق 

   ؟ی کرده بود یرفته چه کار ادتی_نکنه  نیآرت

 ن ی _به خدا من اون کارو نکردم آرت

 ی بزن یحرف گهی دربارش د خوامیتموم شده نم گهیخب حاال د یلی_خنیآرت

  یکه داشت ینه؟از شدت حرص ایهنوز دخترم   ینیبب یکن یکار یخواستیتو م ن یآرت ی_ول
 ...یخواستیو م ی مشروب خورد یکل ی خوردیم

 دوباره به کمرم وارد کرد که از دردش نفسم بند اومد  یفیخف فشار
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عکس ببندم   لمویچشم رو اون همه ف  یخواستیبشنوم م گهی د یزیچ خوام ی_گفتم نمنیآرت
 باور کنم؟   روینداشت یمدرک  چیتو که ه  ی فاو به حر

 تو... ی...ولی_ول

  دونمیم  یجراح غیت ریز  یرفت یکتکت زدم حت یکل  دونمیکردم م ی رو  ادهیز دونمی _منیآرت
بدون که   نو یا یبرسونم ول بی آس  تیحماقت ها به پاک یسر هیذره مونده بود به خاطر  هی

 ...نی همچ هیمن اگه از زنت  ی من مردم خودتو بذار جا

 گفتم:   یلرزون ی وسط حرفش و با صدا دمی پر

 ؟ی زد بیآس  میبه پاک یباهام باش  ؟اگهی تو شوهر من نبود ؟مگهیپاک نی؟آرتی_پاک

 د ی تو موهاش کش  ی دست یعصب نیآرت

  یشد که همه چ  یموضوع روشن م یوقت ی رسوندی م بیآس  می_اگه به قول خودت به پاک
 ؟ ی کردیکار م  یدروغ بوده چ

 توسط خوده من روشن شد  ینره که همه چ ادتی_ نیآرت

نشده بود   رتی دستگ یچی که ماجرا روشن نشده بودو تو ه یکه هرروز ادتهی ی_آره ول
 شدم  یدست شکنجه م هیهرروز من 

 ؟ ی اریم ادمی نارویا ی_چرا دارنیآرت

نوع    هی  دمیزجر کش یکنارت ننشستم کل یباشه من به راحت ادتی نکه ی_فقط به خاطر ا 
 اومدم  رون ی دستو پات زنده ب ری که ز شمی معجزه محسوب م

کردم تا اخر ماجرا روشن   یکه چه تالش ی دید یبزن ی حرف ستیالزم ن دونم ی_خودم منیآرت
 شد 

شدن   کهی ت کهیو شکستن چندتا از دنده هام و ت م یکل ه یاز دست دادن  متیبه ق ی_آره ول
 بدنم  ی جا ی جا
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ماجرا روشن شد که تو   یوقت ی که از دست داد ی ا  هیاون کل ی که برا ادتهی  نمی_حتما انیآرت
 که به خونت بخوره گشتم  هیکل هی ی تمام شهرو برا یگناه یب

 دونم ی_م

 هم کردم   یهنگفت نهیچه هز  یدونی م نمی_ا نیآرت

 دونم یم  نمی_ا

 ی دار هیاز دست دادم چون االن مثل من توهم دوتا کل هینگو کل گهی_پس دنیرتآ

 دونم یم  نمی_ا

نگفتم   یز ی زدم چ ی چهرم نشسته بود لبخند محو  ی که رو یغم نیچپ نگام کرد که ب چپ
کامل روشن نشده بود   زیبود هرچند همه چ تی واقع  نهیهمه حرفاش ع گفتیراست م

 کارو کرده نیا یکه ک  دیبود که اون عکسا فتوشاپن اما آخرش نفهم دهیفقط فهم  نیآرت

 گفت:  ی با لحن آروم نیآرت

 اون آب آلبالوهه!!!!!!!!  یدونستی _منیآرت

 شونش برداشتمو گفتم: ی سرمو از رو  باتعجب

 !!! ؟ی_چ

 : دوگفتیخند

 آب آلبالوهه   نم یا  میکنی شراب سرو نم  نجای_ما انیآرت

 بهش نگاه کردمو گفتم:  باحرص

 ؟ ی کرد تم یاذ  ی_مرض داشت

 نگفت  یز یو چ  دیخند
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آروم به سمتش   م یکه درحاله رقص بودن بود ییمهمونها ی درحال تماشا هردومون
 برگشتمو گفتم:

   م؟یباهم برقص می بر نی_آرت

 _نه نیآرت

  نیکه داشت به ا اوشیس  دنهی با د  نیخواستم اعتراض بکنم و غر بزنم که آرت یباتخس
 اومد گفت:  یسمت م

   می خب بلند شو بر  یلی_خنیآرت

     دنی خودشو زد به ند نیزدم که آرت یمعنادار لبخند

 م ی_بر 

که بهش   میرد شد  اوشی از کناره س می رفت ی رقص م ستیبه سمت پ  میداشت یوقت
   د یزدم که اونم انگار منظورمو گرفته بود خند  یچشمک

 نهیو مام ع رفتنی همه داشتن تانگو م می بود دنیبا هم درحاله رقص  موی هم بود ی رو روبه
پخش شد که  یسیسا یتوپ از پ یآهنگ خارج هی  کهویکه  می در حاله رقص تانگو بود هیبق

  غویج زدنوی دست مهمه  دی خند نیکه آرت دمیکش ی و خوشحال جانیاز شدت ه یغیمنم ج
باذوق روبه روش   دنیرقصی م دادنوی تکون م دشونوو همراه آهنگ خو دنی کش یسوت م

تکون   یهمه دست ی با اومدنه آرام همه دست زدن که آرام برا د یخندیکه اونم م  دمیرقصیم
 هم با   وانیخاطره و ک  نو یشروع به رقص کردن و منو آرت اریهمراه رام  دیدادو خند

  کردمیم  شی که بود تخل ی ترشح شده بودو داشتم به هرنحو یبدنم حساب ی تو نیآدرنال
من بودو آروم تکون   ی روبه رو  شتریالبته ب د یرقصیقشنگو مردونه م یلیهم خ نیآرت
و    وانیو ک   اریرام یول کردمیم یی من بودم که داشتم هنرنما نی و ا زدیبرام دست م خوردویم

  دنیرقصی به روشون بودن مردونه براشون مکه رو نظرشون مورد ی دخترا ی آرتان جلو یحت
  ستیدوره پ هیبق دمیبه خودم اومدم د یکه رقصشون واقعا بامزه و جالب بود وقت 
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کردو به پسرها   ی خنده ا نی آرت م یو تنها ما وسط بود  دنیکش یبودنو سوت م سادهیوا
بودن باتعجب   ه که انگار بهم عالمت داد یتکون دادن طور یزد که اوناهم سر یچشمک

ارامو   نویرقص فقط منو آرت ستیپ ی کار کنن تو یچ خوانیم نمیبهشون نگاه کردم بب 
  ستیاز پ یکی یمهمونها همه انگار هیبق می بود اریو آرتانو رام ذی پان وانویخاطره و ک 

زدنو   یست مبودنو د ستادهیا ست ی رسم بود خارج از محوطه پ هی نیدورشون کرده بودو ا 
پسرها ما دخترهارو وسط قرار دادنو خودشون دورمون حلقه زدن پسرا   دنی کش یسوت م

  می دی خند یم  موی دی رقصیم م یمام وسط داشت دنیچرخ یم زدنوی دورمون که بودن دست م
 داد زد: وانیک  کهویکه 

 _به افتخار آرام خانوم وانیک 

  بشونی که پسرها هم دست تو ج دنیسوت کش  غویشروع کردن به دست زدن و ج همه
چه برسه به مهمونها آخه   م ی ماها همه هنگ کرده بود  ختنیسرمون ر  ی کردن و پول رو

  میر یرقص هماهنگ م هیاالن ما  کننی رو نداشتن همه فکر م ی برنامه ا ن یهمچ هیانتظار 
 ی و سروصداها  جانیبه ه هیگار عادکه ان یهمه به خودشون اومدن طور  کهو ی یول

ما دخترها هم که ذوق زده  دنیچرخیو م زدنی پسرا دست م دادنیخودشون ادامه م
 ی رو یاز سقف کاغذرنگ  یپسرا حساب  ی همزمان با شاواش ها می دی رقصی همراهشون م

که   شدی م یفضا نورافکن ی آهنگ تو   تمی همه المپ ها خاموش بودنو با ر  دیسرمون بار 
 کرد ی م شتریب جانمونویه

 گفت:  وان یاتمام آهنگ ک  با

   شدمی خوبه تموم شد وگرنه ورشکست م ی _واوانیک 

کس   چیبود ه  نجایتازه بودن و جالب ا ی کفه سالن نگاه کردم همشون تراول ها ی پولها به
  ونیرفته بود من م ادمیلبام نشست   ی رو ی پوزخند کهوی اومد تا جمعشون کنه  یجلو نم

کردن پولها توسط   یاصال توجه نم ییزهایچ نیهمچ هیپول بودم که به  مشت آدم خر هی
 به آرام داده شد  لهاپو یخدمتکارها جمع شدو همگ
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 بود؟   ینقشه ک  نیا  نی_آرت

 : دوگفتیخند

 _هر چهارتامون نیآرت

 م ی شد   ریغافلگ یلیبود خ  ی_واقعا عالخاطره

 باذوق به سمتمون اومدو گفت:  آرام

   ارن یب  کمویقراره ک   ن ییای_بچه ها بآرام

 بچه ذوق کرده   هی نی_خاک برسرت عخاطره

 در اومد  غشیاز خاطره گرفت که خاطره ج شگونین هی  آرتان

 بکشتتااا   ادیب گمی به شوورم م یروان  ی_چته وحشخاطره

 گفت:  یال یخیبا ب وانیکه ک  دی خند یداشت م آرتان

 رسه ینره غول نم نی منو وسط نکش من زورم به ا ی لطفا پا  زمی_عز وانیک 

و اروم گونه خاطره رو بوس کرد و از    دیهم خند   وانیصدا زد که ک  وانویبا حرص ک  خاطره
 دلش دراورد 

 وان یدل ک  زهی_حرص نخور عزوانیک 

و  دوتام چه قدر ادم نی خاطره ضعف رفت اوف ا ی دلش برا  وانیکه ک  دی خند  ی نخود خاطره
 دنی قرار م  ریتحت تاث

 

 : نستاگرامیا ی دی آ

kiana_bahmanzad 
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 یلیشده بود چون تعداد مهمونها خ  دهی سه طبقه بزرگ خر  کی ک  هینشست  گاهیدر جا آرام
رقص   ی جداگونه خوشگل که عکس آرام روش زده شده بود فقط برا کی ک  هی یبود ول ادیز
  کیبا سه طبقه ک  میتونست ینقشه پسرا بود چون ما که نم  نمیشده بود و ا  یداری خر کیک 

 ! میبرقص

 تو رقصه چاقو برو  ارمیم کویمن ک  انای_ک خاطره

دوست داشتم چاقو آرامو   یلیکرد خ یکه اخم  هینظره اون چ نمینگاه کردم بب نیآرت به
  یکه فقط خودمو خودش م  یطور یبا لحن اروم  نیخودم رقص چاقورو برم به خاطر هم

 گفتم:  می دیشن

 امشب باشه؟  هی  نی_هم

 تکون دادو گفت:  یکردو سر  ینگاه بهم

  زی عشوه نر  ادی_ز نیآرت

  کیتکون داد خاطره با ناز و رقص ک  تی به نشونه رضا ی زدو سر ی کردم که لبخند ی ا خنده
بگم   نم یالبته ا خت یسرهردوشون تراول ر  ی آرام شد رو  کیخاطره نزد  یوقت   وانیو برد که ک 

   زدنیکرد که همه سوت و دست م یآرتان هم همکار

 گفت: ی بلند ی با صدا نی آرت ی ها ییاز پسر دا  یکی من شد  نوبته

   امنشی_به افتخار عروس خونواده آر

  نی شروع به دست و سوت زدن کردن که من احساس کردم گونه هام رنگ گرفت آرت همه
زدم همه بهم نگاه کردن   ی ش منم لبخندلبخند دنی که با د کردی بهم نگاه م ی با لبخند محو

 زدم  ی آهنگ مورد عالقم لبخند دنهیکه با شن

قشنگ شروع به رقص کردم که همه شروع به دست زدن کردن نرم نرم همراهه  یلیخ
اونقدر   ایعشوه ن ی ادیکه گفته بود ز  نیو اصال هم به حرف آرت  دمیرقصی م دادمویاهنگ قر م
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  نیهرچند من ا هیلبخند رو لبش کامال مصنوع ن یآرت کردمیعشوه اومدم که احساس م
 بود بود    سادهی اون که وا ی عشوه هام فقط برا

روبه  دادم یهمون طور که قر م کردیاخم بهم نگاه م مچهین هیهم با   نیبالبخند و آرت آرام
شد که    شتریت زدنا بسو غویج ی زدم که صدا یبود چشمک  یکه لبخندش مصنوع نیآرت

 و جذاب باشه   یعیلب مردم طب ی لبخند رو نباریباعث شد ا 

آوردو بهم    رونی کردو چند تا تراول ب بشیج ی بود دستشو تو سادهیهمون طور که وا نیآرت
سرم انداخت که همه سوت و دست زدن چاقورو به آرام  ی زدو رو ی زد چشمک ی لبخند

شد    دهی بر کیارها اشاره کرد تا پولهارو جمع کنن ک از خدمتک یکیدادم که آرتان با سر به 
هستن که   ییبدبختها  هیخوشحال بودم هم ناراحت  نین رفتار آرتیچرا اما هم از ا دونم ینم

همه   نیرقصه چاقو ا هی ی خرپولها برا نیپوله پرداخته نون شبشون روهم ندارن اون وقت ا 
  کردیظرر م ونهایلی از معامله ها م یبعض ی تو نیشرکت آرت   یحت ایکردن  یپول شاواش م

روزه   هیبود که براش مهم نباشه که    دارچرا؟چون اون قدر پول دی گز یاصال ککشم نم  یول
 هدر داده حکمتتو شکر خدا    ونوی لیم ستیدو

 روبه من کادورو گرفتو گفت:  نیها شد آرت هی صرف شد و کم کم وقت دادنه هد کیک 

 _تو برو بهش بده نیآرت

   یش_نه تو برادر

 دستم گذاشتو گفت:  ی جعبه نسبتا بزرگ تو هیزدو  ی لبخند

 یاز خدمتکارها سپرده بودم تا پنهون ی کیو کرمه به  یمشک یشی_پک کامل لوازم آرانیآرت
داره که متوجه   ییچه رنگ ها نهیکه داشت بگرده بب یست ی ها یشی همه لوازم آرا ی تو

لباس   هیهمراهه    دمیرنگو براش خر نیا نینداره به خاطر هم  یشدم رنگ کرم مشک 
االن تو   ی خونمون بهش کادو بده ول ادیروز که م  ه یکه اونم بعدا  یمشک  نیسنگ  یمجلس

 دم یبهش بده و من طالرو م نویا

 گفتم:  باتعجب
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 ! ؟ی_چ

طر  بودم که هم خودش و هم خاطره قراره جداگونه کادو بدن به خا دهی شن وانی _از ک نیآرت
   یتو زن داداشه آرام هست یناسالمت می کار رو بکن نیگفتم ماهم هم نیهم

  دنیجداگونه م ی که کادوها نه یو خاطره هنوز عقد نکردن به خاطره هم وانیک  ن یآرت ی_ول
 منو تو... یول

زن   نکهیخواهرم تو جمع سربلند باشه ا نکهیارزش و اعتبار تو و ا  انایک  ستی مهم ن نای_ا نیآرت
دختر   هی امنشیزنه من عروسه خانواده آر نکهیداداشش به فکرشه ا ی داداشش جدا از کادو

و دوست و اشناها ثابت   لیبرام مهمه هرچند تو قبال به همه فام هیمهربون و دوست داشتن
 یخونوادرو دار نی عروس بودن ا اقتیکه ل ی کرد

   گهی قطره اشک د هی

 ؟ ی بزن شمی ات ییخوای_منیرتآ

 ن یآرت ی بلد یقشنگ  ی _چه قدر حرفا

لباش نشست و چشماشو بازو بسته کرد که کادورو ازش گرفتمو با   ی رو ی لبخند نیآرت
 شدم   رهیعشق تو چشاش خ

سره آرام کاشتو کادوشو دستش داد دخترخاله آرام که اسمش آرتانا بود    ی رو ی بوسه ا آرتان
  ی باصدا  کننیکه کادو عروس خانومو اعالم م ییکسا  نی ا نهیها بود ع  هیمسئول اعالم هد 

 گفت:  ی بلند

   دی کامله طال سف سی_داداش بزرگ آرام جون آقا آرتان سروآرتانا

چرا   ن یدی درد نکنه چرا زحمت کش دست زدنو باهم شروع به خوندن کردن:دستتون همه
 .... ی نداد ال یو
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نکردمو تمام توجه و نگامو   یتوجه گهی د نیخوندن با بلند شدن آرت یکه م ی شعر هیبق به
 به سمته آرام رفت و آرامو بوس کرد کادوشو دستش داد   نیدادم به مردم آرت

 کامل طال  سیسرو نی _داداش بزرگ آرام جون آقا آرتآرتانا

 زد ی و کادومو دادمو آرام رو بوس کردم که لبخندبلند شدم  منم

 یش یپک کامل لوازم آرا اناخانومی_زن داداش آرام جون ک آرتانا

 ارام نشست  ی کردن که نم اشک تو چشما  قیتشو  همه

 بود  یکاف نیآرت ی همون کادو زمی عز ی دی _چرا زحمت کشآرام

همه  ی بهم زدو جلو ی زدمو آروم دستشو فشردم که اونم لبخند قدر شناسانه ا ی لبخند
لبخند   رفتم یم  نیبه سمت آرت ی همه بلند شد وقت ی گونمو بوس کرد که دوباره سروصدا

 رفت یلباش بود که دلم داشت براش ضعف م ی رو ی جذاب و مردونه ا

 نشست خودم نشستم که آرتان هم اومدو کنارم  ی سره جا  نیآرت کناره

 پام گذاشت آروم گفت:  ی کنارم نشستو دستشو رو یوقت

 ؟ ی دیچرا زحمت کش گهی _تو دآرتان

 دستش گذاشتمو گفتم: ی رو دستمو 

 نداره  یزحمت چی ه کنهیخواهرش م  ی که برا ی_آدم کار

به آرام که داشت با لبخند با همه مهمونها حرف   شتر یزدو به مهمونها و ب ی لبخند آرتان
 نگاه کرد خم شدم آروم کناره گوشش گفتم:  زدیم

 توهه   هیدخترخالت چه قدر اسمش شب ن یا گمی_م

  دمیاخم کرده و ناراحته فهم یطور نی ا دمید ینگفت وقت  یزیرفت توهم و چ اخماش
 گفت:   عیسر نیگفتم که ناراحتش کردم به خاطر هم یزیچ
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 ؟ ی گفتم ناراحت شد یزی _آرتان من چ

 فت: توهم گ ی با اخمها آرتان

 ست ی_اون دخترخاله من نآرتان

 حرفش تعجب کردم چه طور ممکن بود؟  نیاز ا یکم

 گه ید شهی _وا خب دخترخاله آرامه پس دختر خاله تو هم محسوب م

 گفت:  نیکه آرت د یتو موهاش کش یکالفه دست آرتان

 دربارش حرف نزن گهی _دنیآرت

 نزده بودم ی رف بدگفته بودم؟اصال ح یبرگشتم مگه من چ نیتعجب به سمت آرت با

 دم یم حی_بعدا برات توضنیآرت

 بده  حی_خب االن توض

 کردو روبه من گفت:  ینگاه  کردیبه آرتانا که داشت کادوهارو اعالم م  دوی کش یپوف نیآرت

که پسرش باشه به  خواستیدلش م شهیآرتانو دوست داشت هم یلی_خالم خنیآرت
وسط   نیبه آرتان گذاشت کم کم بحث ا هیدختردار شد اسمشو آرتانا شب یوقت  نیخاطرهم
اون موقع  آرتانا   کهیمثل نشون کردن درحال ییطورا  هیهم باشن  ی دوتا برا  نی اومد که ا

دوتا هم از موضوع باخبر    نیا نکهیسه سالش بود و آرتان هفت سال سالها گذشت تا ا
اومد   یخوشش نم یلیاز ازدواج فام ییطورا هی به آرتانا نداشت ی عالقه ا چیشدن آرتان ه

شد اما چون به    مونیاونم پش دی آرتانو د یلیم یب  یآرتانا از اول دوستش داشت اما وقت
نجاتش داد چون   ش کرد که آتنا خواهر یآرتان عادت کرده بودو دوسش داشت خودکش

که آرتانا به خاطره   دنیهمه فهم یکرد وقت یر یجلوگ  شتریب  یزیاز خونر عیدکتر بود سر
دو خانواده اتفاق افتاد که بابا آرتانو دوسال به لندن   نیب ییدعواها  هیکرده  یآرتان خودکش

  فتهیاز درس عقب ب یامر باعث شد کم نیفرستاد تا اونجا بمونه که همه آروم بشن هم
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  شیببا آرتانا ازدواج کنه جال خواستیآرتان نم  کردی تر م ی قو دی با شو یزبون خارج چون
بازهم    دوی دی م نهارویخاله بازم همه ا کردنویباهم دعوا م یبچه بودن کل ی بود وقت نجایا

 دوسالو بره لندن   نیآرتان هم قبول کرد که ا نی ازدواج داشت به خاطر هم نیاجبار در ا

 زدو گفت:  ی به سمته آرتان برگشتم که لبخند باتعجب

 خانوم کنجکاو؟   ی دی _حاال فهمآرتان

 _آره 

   یبگ یزیچ ذیماجرا به پان ن یدرباره ا خوامی_نمآرتان

 زد یحرفش مشکوک م ن یبهش نگاه کردم ا یطونیباش

 _چرا نگم؟  

  تشیاذ  نقدریا یعنیبهم رفت که  ی چشم غره ا  ن یکه آرت دیتو موهاش کش یدست کالفه
 آرتان انداختم و گفتم: ی نکن دستمو دور شونه ها

 تخت   التین خ_باشه داداش م

 زدو گفت: ی مردونه ا  ی باال آورد و بهم نگاه کرد لبخند سرشو

 _ممنون  آرتان

 زدمو گفتم:  یچشمک

 _قابلتونو نداشت  

  نیزد بعد روشو ازمون گرفت خوبه خدارو شکر آرت ی کردو لبخند ی بهمون نگاه نیآرت
که  دمی د یهرچند م یول کردمیبا آرتان برخورد م یمیصم ینطوریکه ا  شدینم یعصبان

مراعات کنم آرتان که   کمی د یپس با شهیم یطور هی صحنه ها    نیا دن یحالت چشماش با د 
 رفتارام باشم  مراقب  شتریب دی واقعا برادرم نبود پس با
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 ................ 

 ی مردم از خستگ ی _وااااآرام

 ؟ ی خسته شد یکه گرفت ییهمه کادو نی _از اپدرجون 

مبل چسبوند ساعت   یکردو سرشو به پشت ی م هم تک خنده اخنده که آرا ری زدن ز همه
 خودمون بود   هیسه بودو مهمونها همه رفته بودن و فقط جمعه خودمون ی ها کینزد

 هاا یهم گرفت  یی_خب خب خب آرام خانوم عجب کادوهاوانیک 

 روبه هممون گفت: دوی خند آرام

   دی د ی_ممنون واقعا زحمت کشآرام

   ادیحرف نزن که اصال بهت نم ینطوری_تورو خدا ا وانیک 

  نی خنده ا  ری رفت که خاطره زد ز وانیبه ک  ی شروع کرده بود آرام چشم غره ا وان یک  دوباره
 ساختن ی دوتا اصال باهم نم

 با خنده گفت: دویخند  آرتان

 چه قدر پول از اون شاواش ها به دست اومد  دی_بچه ها حدس بزنآرتان

 _چه قدر؟ اریرام

 د یکن ی _بگم باور نمآرتان

   یی_خب از پس دروغ گو وانیک 

حرفو نزدم که همه  نی من ا ی عنیچب که  یحرفو زد خودشو زد به کوچه عل نیکه ا وانیک 
 خنده   ری خوده آرتان هم زدن ز یحت وانیحرکته ک  نیا  دنهیبا د
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 ی لی گ یلیگ یل ی_هرهرهر...گوانیک 

داد فکر کنم فقط   ل یبه خاطره تحو یرفت که اونم چشمک وانیبه ک  ی چشم غره ا خاطره
 بهش چشم غره رفت  ینطوریکه ا دونست ی م رویلیگ یل یگ  نیا  یخاطره معن

 ی دقمون داد گهی _اه بگو دذیپان

 صدی س ونویلی _نه مآرتان

 م ینگاه کرد  گهیبهم د باتعجب

 شهیست مشدم آدم که م ری اون موقع من مست بودم جوگ  یراست گم ی_ا نه بابا موانیک 
من پول نون فردا    دیبد  دیلطفا پوله منو رد کن گمی م رتشیگ  یجو م کهویبه کلش و   زنهیم

 من شاواش کردم  ی و هفتصد کی  هی بایصبحونرو ندارم تقر

  دیکردو به آرام نگاه کرد که آرام هم خند ی هم تک خنده ا وانیخنده که ک  ری زدن ز همه
از   ی سر هیبزرگ دوطرف آرام و    ی ها ل یهم شاواش کرده بودن مثل فام  هیعالوه بر پسرا بق

 جوونا 

 مه یاون پول مطعلق به آبج ری _نخآرتان

 خان  وانیک  ی _خوردآرام

 _بدجور وانیک 

 حله؟   ینوبته پروازمونه همه چ گه یسه هفته د  نی آرت ی_راستآرتان

 م ی_آره ساعت نه شب پرواز دارنیآرت

 م ی اریم  یسالها بازهم رتبه خوب هیمثل بق شاءاهلل ی _خوبه ااریرام

 میکالس هارو فشرده تر کن دی فقط با  ستین ن یدرا ی_شکنیآرت

 دم یم  بشوی_من ترتوانیک 
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 آمادن؟  ؟اونای _مانکن ها چنیآرت

 _اونها هم آمادناریرام

 ؟ یمرد چ ی _مانکنهانیآرت

 _اوناهم حلهآرتان

 م یندار  ی_پس خوبه خدارو شکر مشکلنیآرت

 م ی_اهاریرام

 نه؟  مییا یقراره ب گهیماهم د ینی_آرتخاطره

  طی شما هم به حساب شرکت هم بل ی برا دییا یاز همون اول گفتم شماهم م گهی _آره دنیآرت
 رزرو شده و هم هتل  مایهواپ

 با ذوق گفت:  دویدستهاشو بهم کوب یبا خوشحال خاطره

 _اوخ جون خاطره

خودش حس   ی رو وانویک  نی نگاه سنگ یبا لبخند به خاطره نگاه کرد که خاطره وقت وانیک 
  افتیدر یعنیبه گونش که    دیهم با خنده دستشو کوب وانیفرستاد که ک   یکرد براش بوس

 شد 

 م؟ ی راه ننداخت ادیبچه با خودمون ز ییپسرها خدا ی_ولوانیک 

  ذیمنو خاطره و پان می گاه کردخنده و ما دخترها هم باحرص بهش ن ر یپسرها زدن ز  کهوی
نگاهامونو    یارام هم که معن می خوراک خودته تو بگو مام پشتت یعنیکه  می به آرام نگاه کرد

 گفت: ی با لحن بامزه ا وانیگرفته بود روبه ک 

   ارمیب ری جا بگ هی_آخ من تورو تنها آرام

 د یدختره چشم سف ی کن تمیحث یب یکن  یچه غلط ییخوای_وا اون وقت موانیک 
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 خوشمزه    ی خنده دار بود آقا ی لی_هر هر هر خآرام

 گفت:  یطونیباش وانیک 

 بدمزم؟  ایخوشمزم  یبدون ی _مگه منو مزه کردوانیک 

 باره یاز سرو روت نمک م گهی_معلومه دارام

 دم؟ ی_جدا پس چرا خودم نفهموانیک 

 ی _از پس خنگآرام

مثله من    یچون با ادم یخنگ  ی لیتو هم خ دمینداشتم اما االن فهم یشک  می _به خنگوانیک 
 اره ی که از زبون کم نم یش یدهن به دهن م

آرام چشم    هامونیخنده و شوخ نیخنده ب ر یآرام هم زدن ز یهمه حت وانیحرفه ک  نیباا
 د ی خوب پشتم بود یعنیبه ما دخترا رفت که   ی غره ا

 

 : نستاگرامیا ی دی آ

kiana_bahmanzad 

... .............. 

 کالفه گفت:  نیآرت

 ی تو چه قدر خنگ انایک  ی به خداخستم کرد ی _وانیآرت

 بده  حیراحت تر توض کم ی خب  نی _اه آرت

کتاب   نی داشتم و االن هم در حاله سروکله زدن با ا کی زی سرم امتحان مستمر ف رهیخ فردا
بودم هووووووف که چه قدرم سخته از ساعت چهار به بعد که االن ساعت شش و   یناحساب
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  ومی آک کمی فقط   کمی که بنده چون  کنهیچندتا فرمول کار م ی داره برام رو نیعصره آرت مین
 نگرفتم:/  دومشو ک   چی تا االن ه فهیضع

 بدم  حیبرات توض  یچه طور  دونمی نم گهیراحت تر من د  نی_ازا نیآرت

کتاب که سطحش  هی ی کنار گذاشته بودو داشت از رو مویکتابه درس  نی تآر دمی کش یپوف
 داد ی م حیفوق العاده باال بود برام توض

از سخت   ایکتاب سطحش باالست اول از سوال راحت شروع کن بعد ب نیا  نیآرت  نی_بب
 شروع کن 

 کتاب و بهم بده  یکیخب پس اون   یلی_خنیآرت

 _بفرما 

 ی باز کردو با اخم پر جذبش ورق زدو به جزوه ها نگاه کرد هردومون کنارهم رو کتابو
  وی اضاف ی ورقها  می خوند یدرس م میداشت  مویبود دهیدراز کش ن یزم ی شکمامون رو
همچنان به    دویشدمو گونشو بوس کردم که خند  لیبه سمتش متما کمیانداختم دور  

 کارش ادامه داد

 و برگردم  ارمیب یجنابعال ی قهوه برا وانی ل هی_من برم 

 به نام ما و به کامه شما  یکنی درس فرار م ری_خوب از ز نیآرت

 نمکدون  ی _وا

  رمیگیفک دردمو ازت م نیاگه نمرت بد باشه انتقام ا ادیامتحانت ب نی _بذار جواب ا نیآرت
 کنم یم چارتیکال ب

خسته شده بودم اوردن قهوه فقط بهونه   شییخدا ی وا رونیکردمو از اتاق زدم ب ی ا خنده
 گهی کردن د شونیکه ا ی دی به خصوص از تهد دمی ترس یم یلیامتحانم خ نی بود از ا

 شم یم ست ی امتحانو ب نیصددرصد من ا 
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 جونه عمم  آره

/: 

خانوم   انایتوسط ک  رویو فرمول دلتا ن یانرژ یستگی گرفتن فرمول پا  ادی  ی سالمت ی _برانیآرت
 اجماعا صلوات 

به  یمشته آروم  دمویش بلند بلند شروع به صلوات دادن کرد که من کوتاه خندخود و
 بازوش زدم 

 ی اومد یبه آسون م یسخت داشت ی تو از فرمول ها نی آق آرت ستمی_من که خنگ ن

  نی در عرضه سه ساعت ا تونهی نم یهر کس نی آفر ی شاهکار کرد یلیخ ش یی خدا ی_ولنیآرت
 ثبت بشه  نسیتو گ دی واقعا شاهکار بود با  رهی بگ ادی  یدو فرمولو به خوب

 گفت: ختو یسرم گذاشتو موهامو بهم ر  ی رو دستشو

 خنگ کوچولو   یگرفت ادی_بعد از سه ساعت دو فرمول رو  نیآرت

 خنده   ریحرف چپ چپ نگاش کردم که زد ز نی ا باگفتن

 ست؟ یتو گشنت ن گمی_م

 _نه مگه وقت شام شده؟ نیآرت

 ساعت ده شبه  دهای_ببخش

 باتعجب گفت: نیآرت

 _نـــــــــــــه نیآرت

 کردمو مثله خودش جواب دادم: ی ا خنده

 _آررررررره  
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 ............................. 

کمکم کرده بود شکر   نکهیدادمو خدارو بابت ا  لیبه مراقب تحو یامتحانمو با خوشحال برگه
کنم زحماته   یرو کسب م یداده بودم و مطمئن بودم که نمره خوب یکردم امتحانو عال

 ی حل رو ی برا نکهینمونده بود چون تونسته بودم بدون ا جهینت یواقعا ب  ن یآرت شبید
   م سوال ها مکث کنم حلشون کن

گوش ندادو درسشو داد و   نیمن ساعت ده هشدار دادم که وقت شامه آرت نکهیبا ا  شبید
  می بخور ی ز یتاچ نیی پا می باالخره رفت ی از شدت گشنگ مویکار کرد کی زی تا ساعت دو شب ف

 اه از نهادم خارج شد  دنشی کتابه تستمو همراه با خودش آورد که با د نی که آقا آرت

 تو چند تا سوال حل کن کنمیاملت درست م هی_تا من  نیآرت

 یکس ن دا یم روز یپ شهیاستراحت که باالخره مثل هم کمی غر زدمو گفتم خستم  یکل منم
چهارصبح   ی کای نبود جز آقامون بعد از صرف املت که چه قدرم خوشمزه بود)!( تاساعته نزد

کتابا   ی کنار هم رو  نیزم ی رو  ی هردومون از شدت خستگ گهیو د  میبازهم باهم تست زد 
 خوابمون برد 

  ست ین نیاز آرت یآرتان دنبالم اومده و خبر  دمیاومدم که باکمال تعجب د رون ی مدرسه ب از
بعد   می بخور یبستن جیآب هو   هی می بر نجایتا از ا ادیب نی نگران شدم قرار بود آرت کهوی

 خونه پس چرا االن...  می برگرد

نگفته بود گفته بود منتظر بمونم   یزیچ ادیقراره آرتان دنبالم ب نکهیدرباره ا ن یآرت یحت اصال 
 االن... یدنبالم ول ادیخودش م

 به سمتم برگشتو گفت:  یآرتان که شدم آرتان بالخند قشنگ  نیماش سوار

   ی_سالم مادمازل خسته نباشآرتان

 طور  نی تو هم هم ی_سالمت باش

 م؟ یتا اونم برسون  ستین ذی_پانآرتان
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 هول شد نگاشو ازم گرفت   ی حالت نگاهش کم دم ی به سمتش برگشتم که د یطونیش با

 خوره یبه ما نم رشی _نه امتحانشو هنوز تموم نکرده تازه اون اصال مس

تو   یجلوشو گرفت در عوض کالفه دست  کهویبزنه که  یخواست حرف دی کش یپوف آرتان
بازوش گذاشتم   ی بودم ناخواسته دستمو رو دهیآرتانو کالفه ند  نقدریتا حاال ا دی موهاش کش

 متم برگرده و نگاه کالفشو تو چشمام بندازه که باعث شد به س 

 ؟ ی _خوب

 _آره آرتان

 ؟ یبگ یچ یخواست ی؟می شد ینطوریا  کهوی _پس چرا 

 ی چی _هآرتان

و تخس   طنتیکه حاال سمتوسوش به سمت ش یبحثو عوض کنه با لحن نکهیبه خاطر ا بعد
 شدن رفته بود گفت: 

 اومدو کالفه بود؟  یخوابش م نقدریامروز ا نیکه آرت  نی کردیکار م یتا صبح چ شبی_د آرتان

 شعور یبود ب یحرف چ  نی منظورش از ا دونستمیبهش رفتم م ی غره ا چشم

 م ی داشتم تا صبح درس کار کرد کی زی _امروز امتحان ف

 من باور کردم و ی_تو گفتآرتان

 به بازوش زدمو با حرص گفتم:  یمشت

 شعوووور ی_ب

 تکون داد  یکردو سر ی ا خنده

 آق آرتان ؟   ومده یخودش دنبالم ن ن یرت_حاال چرا آ
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خونه تا استراحت کنه آخه از هر   مشی منو بچه ها بزور فرستاد ییبخوا  تشوی _راسآرتان
خوبمون رو از دست   ی از کارمندها یکیبود   ک ینزد یحت گرفتیم ی رادی ا هی  ی خودیب یمدل
نجات کارمندان شرکت   تهیکم ی اعضا  نیاخراجش کنه به خاطرهم خواستیچون اقا م می بد
 به خونه برگردونن تا استراحت کنن و شارژ بشن شونویگرفتن که ا می مد تصم یتیگ

 نه؟ شهی م وانیک  اریمد شامل تو رام یتی نجات کارمندان شرکت گ تهیکم  ی اعضا نی _حاال ا

 ـــــــس ی_ آرتان

 کردم که ادامه داد: ی ا خنده

 بخوابه   تا لنگه ظهر یبزار کنمیم  شنهادی_بهت پآرتان

 که یاالن خودش لنگه ظهر هست ساعت   دی_ببخش

 _خب تو بذار تا لنگه عصر بخوابه آرتان

بشم که به سمتش   ادهینثارش کردم خواستم پ ی ا  وونهی د دمویکه خند  سادیخونه وا  ی جلو
 برگشتمو گفتم:

 تو؟  ییا ی_نم

به مسابقه اس شرکت جوش و   کی نزد گهیروزها چون د  نیبرم ا  دیبا  گهی _نه دآرتان
 دست تنهان  وانیک  ارویشده رام شتریخروشش از قبل ب

 ؟ ی_پس شرکت خودت چ

مسابقه ماله ما چهارماه بعده    ی نقشه برا ی_ماله من پسرعموهام روش هستن طراحآرتان
 تونم تنهاش بذارم  یمهم تره نم نیاالن کاره آرت

 مرحبا دالور  دی_خالصه خسته نباش 

 یاخت ای ینی_نور عآرتان
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 ؟ ی هم بلد ی_اوه عرب

و   ییکای آمر   یسیانگل ی فرانسو یعرب یکه شامل:فارس ای_بنده به شش زبان زنده دنآرتان
 تسلط دارم  ییایاسپان ی و تاحدود  یشیتی بر

 دارم  یعجب برادر شوهر  نی_اوه نه بابا آفر 

 که قدر بدونه   هیک  گه ی_بله دآرتان

 کردمو گفتم:  ی ا خنده

 ذی_پان

 گفت:  ن یکردو از تو ماش ی خنده خنده ا  ریشدمو زدم ز ادهی پ عیبرد که سر زیسمتم خ به

   رسهی_دستم که بهت مآرتان

 درآوردم که چشماش گرد شد  یزبون

 ی _جراتشو ندار

 گفت:جراتشو ندارم نه؟   یزیآم  د یشدو با لحن تهد  ادهیپ نیبرخالف انتظارم از ماش کهوی

دره خونرو باز   عیزدمو فرار کردم سر یغیلم که منم جافتاد دنبا کهویعقب رفتم که  عقب
 دم یکشیم غی ج دمویدو ی آرتان هم دنبالم کرد دوره استخر م  دمی کردمو دو

 ؟آره؟ یاریم ذرو یدختره پرو حاال اسمه پان سای _واآرتان

و   میاونجا هم بدو بدو کرد یکل کردمیفرار م نی آرت ی نهایماش نهیو ب نگیپارک  ی تو رفتم 
من از   نکهیتا ا ن یبه خاطر هم شهینم نجایگرفتم که تو همون باغ پنهون بشم ا میتصم
که خواستم از باغ رد بشم آرتان از پشت منو محکم گرفتو به   نیهم  رونویزدم ب نگیپارک 

 بخورم  یخودش چسبوند تا نتونم تکون

 زدمو گفتم:  یغیج
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ولم   یکنیکه منو بغل م  گمیم ذ ی..ولم کن...ولم کن مگرنه به پانکمک...کمک. نی...آرتنی_آرت
 کن 

 _بگو غلط کردمآرتان

 ی _غلط کرد

 کردو گفت:  ینوچ نوچ

خودمو داداشمو خانوادم متاسفم که تو   ی واقعا برا  یتیترب نیداشتنه همچ ی _براآرتان
 رم ی گیرو بر عهده م تی مسئول نیو خودم ا یبش تی ترب د ی با ی عروسمون شد

 به سمت استخر بردو گفت:  منو

 عروس دوممون  ی درس ادب برا  یکنم بش یم ی_کارآرتان

 گفتم:   یو تخس گر یطونیش با

 نهیبب  ستین نجای که االن ا  ذیپان ی_ول

 :دی آرتان با حرص غر  کهوی

 کشمت  ی _مآرتان

 لبه استخر بردو گفت:  منو

 _بگو غلط کردم تا ننداختمت  آرتان

 _ولم کن تا بگم 

 کنم ی_اول بگو بعد ولت مآرتان

   ستمیمن شنا بلد ن یولم کن یوقت خر نش هی_آرتان  

 ندازمت یم ی نگفت یگفت یگفت شمارمی_تا سه مآرتان
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نجاتم بده   ادینازل بشه ب یفرج   دی تا شا کردمیصدا م نویکردم به دستو پا زدن آرت شروع
 یشماره سه توگوشم زنگ زد که تاخواست ولم کنه چنگ کهویها بود که موقع   نیهم ی تو

امر   ن یآب که ا ی تو میبه کتش زدم محکم کتشو گرفتم که هردومون باهم پرت شد 
 لب استخر   نیآرت   دنی من و سر رس  غیهمزمان شد با ج

داشتم غرق   کردی داشت بهمون نگاه م یچشماش گرد شده بودو با ناباور  یحساب بدبخت
شنا بلد نبودم آرتان منو گرفتو بغلم کرد از   تی ریبودو منم به خ ادیچون عمقش ز دمشیم

کار رو کردم که  نیفکر کرد من ا نینثارم کرد که آرت ی ا وونهیکرد د ی ریغرق شدنم جلوگ 
 که آبو خراب کردم:/ تبهم رف  ی چنان چشم غره ا

 دستشو دراز کردو گفت:  نیآرت

 باال     د ییایب د ی ری _دستمو بگنیآرت

 م ی نبود طنتیهم ولکن ش تیوضع ن یا ی تو یحت می بهم نگاه کرد طنتی آرتان با ش همراهه

که محکم همزمان دسته اون روهم   می رفت نیکه منو گرفته بود باهم به سمته آرت  آرتان
اول رفت توشوک بعد به خودش نگاه کرد بعد سرشو باال   نیکه افتاد تو آب آرت می دیکش

زد که  ی نگاه کرد نعره ا م ی کردیبهش نگاه م م یداشت طنتین که با شاوردو به منو آرتا
 نموند  یپرده گوش برام باق اسمبه  گهید ی زیاحساس کردم چ

   کشمتــــــــــــــــون ی _منیآرت

 ... 

 : نستاگرامیا ی دی آ

kiana_bahmanzad 
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  مایاز هواپ  شه یشدم هم  یطور هیاوج گرفت    مای هواپ یوقت م ینشسته بود مایهواپ تو
 ارم یکه خوردمو باال ب یقراره هرچ  کردمی شدم احساس م یم ی طور هیمتنفر بودم اخه توش 

شده بودمو حالم    یطور نی االن هم هم شدیحالم بد م نکهیو هم ا   دمیترسی ازش م هم
بهش بگم    دمیترسیم لیهم که کال تعط ن یکار کنم آرت یچ دونستمینم خوردیداشت بهم م

که  ینیحالم بدتر و داغون تر از ا  نکهیحرفش بشه باعث ا  نی حالم بده بگه به من چه و ا
  چرخهیپروانه داره دورش م   نهیع وانیک  شدیم می حسود  یلیاالن هست بشه به خاطره خ

 خدا یهــــــ کشهی با عشق نازشو م وانیو ک  کنهی خاطره هم ناز م

 : دی بود که حالم بده چون ازم پرس دهی فکر کنم فهمبهم نگاه کردو به سمتم برگشت  نیآرت

 _حالت خوبه؟ نیآرت

افتاده بود   ادشیفکر کنم تازه   دی حالمو بپرسه رس  دیبا  نکهیخوبه خودش عقلش به ا اوف
 بهم توجه کنه دی که کنار دستشمو با 

  نی...آرتشهی_من...حالم داره...بد...م

بد بود که داداشش  یام هم حالش کمآرتانو نگاه کرد ار  دویتو موهاش کش یدست کالفه
 خوابشو براش فراهم کرد   هی شونه هاش و جا ی آرتان سرشو رو  یعنی

 _آرتان حاله آرام چه طوره؟ نیآرت

 حالش بد شده عادت داره یکم  ستین یزی _چآرتان

 _آرام جان؟ نیآرت

 ی _بله داداشآرام

 ییدستشو  می تا بر  ستیخوب ن ادی_اگه حالت زنیآرت

 شم یم یطور نیهم شه یهم ست یبار اولم که ن  نی_نه آرتآرام
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 به من کردو گفت:  ی اشاره ا آرتان

 ده ی رنگش پر ستیخوب ن ادیز  انای_حاله ک آرتان

 بهش زدمو گفتم:  ی به سمتم برگشت پوزخند نیآرت

 مرد بودنت واقعا متاسفم  ی جز من برا  ی_نگرانه همه هست

 گوشم گفت:   ی آروم تو نیآرت

 _لطفا خفه گلم نیآرت

 شکالت برام باز کردو گفت:  هی 

 بخورش  ای _بنیآرت

که از چشمم   یقطره اشک هیاون   یطور نی ازش گرفتمو به سمت پنجره برگشتم ا رومو
 د ید ینم نی بودو آرت دهیچک

 گفتم:  یدلخور با

 خورم ی_نم

 کنهینکن دختر حالتو خوب م ی_لجبازنیآرت

 ؟ ی افتاد ادمی_االن  

 انا ی_بخورش ک نیآرت

بد بود شکالتو خوردم که دستشو کناره   یلینبود حالم خ ینگاه کردم وقت لجباز بهش
 شونش گذاشت  ی صورتم گذاشتو سرمو رو

  یکن بخواب ی_سعنیآرت

 شونش گذاشتمو به خواب رفتم  ی زدمو سرمو رو ی لبخند محو آروم
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که روم خم   ن یبست آروم چشمامو باز کردمو به آرت مو یکمربنده صندل یک ی نکهیاحساس ا با
  دنهیشده بودو درحاله بستن کمربندم بود نگاه کردم کمربندمو بستو بهم نگاه کرد باد

 بازم گفت:  ی چشما

 حالت بهتر شد؟  مییای فرود م  می _دارنیآرت

 _اره بهترم 

 _خوبه نیآرت

 ؟ ی چرا تو حالت بد نشد آرت گمی_م

 حاله من بد بشه؟  ی_االن تو دوست داشتنیآرت

 _نه به خدا فقط برام سوال بود 

 عادت کردم می رفت مایسفرهامونو با هواپ ی_آخه من از بچگنیآرت

 _پس چرا آرام...

 شهیقطار هم حالش بد م  ی بوده تو ینطوریا  ی _آرام از بچگنیآرت

 _آها 

گفت و گوهاشون    ی صدا نکهیبا ا ن یما نشسته بودن به خاطر هم ی و خاطره جلو  وانیک 
   دمیشن یهاشونو م  یبود بعض  زیمن چون گوشم ت  یآروم بود ول یلیخ

 آروم به خاطره گفت:  وانیک 

 زم ی _حالت بهتر شد عزوانیک 

 _آره بابا خاطره
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 م یی ایفرود م  میدار ی_پوووف خوبه بهتره که بلند شوانیک 

 _باشه خاطره

 زدم که پر بود از حصرت و اندوه چرا من آره؟چرا خاطره نه؟  ی لبخند

☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹ 

  نیدنبالمون اومدن آخه آرت نی شرکت آرت یشخص ی ها نیماش می شد  ادهیکه پ مایهواپ از
درواقع دوتا دوتا  می شد نیماش هیسوار   نی شرکت داشت منو آرت نجایشعبه هم ا هی

که اگه اشتباه نکنم لکسوز بود  یخارج نیچهارتا ماش می شد  نیماش  هیهرکدوم سوار 
اضافه   نیماش هیشدن و   نی ماش هیو آرام سوار   آرتانو  اریدنبالمون اومدن که البته رام

گفت که توش   شه یم یچ ن یاون ماش فیتکل دمی پرس نی از آرت یموند که وقت
ون مستقر  همم مویشد  نی سوار ماش  یوقت کننیهستن و اسکورتمون م گاردهامونیباد
 گفتم:   ن یروبه آرت می شد

 م؟ ی ری االن کجا م ی_آرت

آروم   ی کردمو بالحن بامزه ا ی بهم رفت و به راننده اشاره کرد که خنده ا   ی چشم غره ا نیآرت
 گفتم: 

 د ی_ببخش

بودو به غرور   س یرئ یکردم ناسالمت یاسمشو صدا م زدمویباهاش حرف م یطور نیا  دینبا
 خورد یبرم استشیرئ

 هتل  می ری _منیآرت

 _خوبه 

  می از گرفتن شماره اتاق هامون که از قبل رزرو شده بود به سمته اتاقهامون راه افتاد بعد
شب اقامت پوله ارثه باباشونو طلب   هی  ی بودو برا هیترک  ی هتل ها نی از بزرگتر  یکی  نجایا
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که تو فکرش بود برنامه ها و   یزیهم اصال براش مهم نبود تنها چ نیکردن و آرت یم
 قه بود  مساب

  یاتاق رزرو کرده بود تا راحت باشن!!!!مرس میکه با خودمون آورده بود ی همه افراد ی برا
 یولخرج

 ست؟ یبرات مهم ن ایکنیم یخوب ولخرج نی آرت گمی_م

مسابقه بزرگه مثله هرسال الزم باشه   نی ا ی که برام مهمه برنده شدن تو یزی _تنها چنیآرت
 کنم یراه هرچه قدر که الزم بشه خرج م ن یا ی تو

 ؟ یهم دار  یری_اوه بله اون وقت شما دست به خ

جواب   ی برا  هیا گهی د زهیچ میدغدغه ذهن ؟منیول کن  نهارویاالن ا شهیم  اناجانی_ک نیآرت
 هم دارم  ریسوالت بله دست به خ

 تعجب بهش نگاه کردم اصال ازش انتظار نداشتم!!  با

 !! ؟ی_دار

 _بله نیآرت

   دم؟ی_پس چرا من تا حاال نفهم

ها  هی ریبه موسسه خ ی ادیمن هرماه پوله ز  دنیسروصدا انجام م  ی ب روی_کاره خنیآرت
تحت   یام اس و سرطان مارانی و ب یاز افراد زندان ت ی حما ی از موسسه ها یبعض بخشمیم

   ؟ی دی پوشش من هستن حاالم فهم

 ن ی _اوه آفر

 بگه که آرتان اومدو گفت:  یز یخواست چ نیآرت

 زنم یسر به شرکت م  هی رموی من م نی_آرتآرتان
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 ام یاتاقو اقامت بچه ها مشخص شد م ی _برو منم وقتنیآرت

 داداش  ی_اوک آرتان

 منم همراهش برم؟  نی _آرتوانیک 

 م یزنیسر م و به مانکن ها ییا ی_تو با من منیآرت

 زنم یبه کارگاه م ی_پس منم سر اریرام

 ی نره بهم گزارش بد  ادتی_باشه فقط  نیآرت

 _باشه حتما اریرام

 !!!  وانیک  یشدن حت  ی جد نایچه قدر ا کهوی  اوووف

 ن ی_چه قدر سرت شلوغه آرت

  یمشکل رمی چهل و سه من همراهه بچه ها م صدوی تو برو به اتاق س انایک  نی بب میهی_ا نیآرت
 دخترا   شی برو پ یاومد بهم زنگ بزن اگه هم دوست دار شیپ

 گفت:  ی مردونه ا ت یپر از تحکم و جد  یاز آدماش اشاره کردو با لحن یکی به

 _مواظب خانوم باش  نیآرت

 _چشم آقا 

 کارت ندارم می من س نی_آرت

 بده بهم   تویگوش دمی تو هم خر ی برا  یکی  ایب یانداخت ادمی _آخ خوبه نیآرت

 داخلش گذاشت   نجارویکارته ا می کارت رو در آوردو س میبه سمتش گرفتم که س موی گوش

 کارت هم چهارتا هشته م یکارته تو رمزه س می از س نمیا ای _بنیآرت

 ی _مرس
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 تو بهشون خبر بده  می دیبه پدرومادرم خبر بدم که رس کنمی _درضمن من وقت نمنیآرت

 گفت:  دو یآروم کش  موی نیکردو ب ی نگاهش کردم که خنده ا ژهیباال انداختمو و یی ابرو

   سمشی برات بنو ا ی ی دی)...(فهم شهیم نجامیخب رمزه دوم کارت حسابه ا یلی_خنیآرت

 زدم یکردمو چشمک ی ا خنده

 گرفتم   یریگیزود م ادی_خوبه خوشم م

 کردو گفت: یخنده مردونه جذاب تک

 ی بنده شناخته شده ا ی زنشو بدونه شمام کال برا ی همه اخالقا دی_مرد با نیآرت

 برگشتو گفت:  ثمیسمت م به

 چشات حواست بهش باشه  نهیکنو ع تی خانومو هدا ثمی_منیآرت

 تخت  التونی_چشم آقا خثمیم

 

 ( نی)آرت

نسبت بهش   گهی جدا شدمو راه افتادم دازش  نیراحت شد به خاطر هم انایاز بابت ک  المیخ
 یهم مهم شده بود اما خب من اصال بهش حس  ی لیحس تنفر نداشتم اتفاقا برام خ

  ن یکم کم جلودار ا دی کرده بودم که با ش یعادت بود که به همخونگ هینداشتم فکر کنم فقط 
مثله  خودت ایبه راننده گفتم که به شرکت بره خدا  شدمو  نی احساساتمم باشم سوار ماش

 مد ما رتبه اولو کسب کنه  یتیکمکم کن که شرکت گ  گهید ی همه سالها

بود چه قدرم زود   انایک  دی دراوردم شماره جد بمیاز تو ج ن یزنگ خورد به خاطر هم لمیموبا 
 خانوم بهم زنگ زده   فتادمیحفظم شده بود!!!! هنوز راه ن

 _بله؟ 
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   د یخر  می بر مییخوا یمنو دخترها م گم ی م نی_آقا آرتانایک 

   دیبازارو بار بزن دی بر  دیی خوایم  دهی _هنوز از راه نرس

 انه؟ ی_به تو چه آخه جوابه منو بده آره انایک 

 بدم؟  رویلطفا جوابه چ تی _ترب

 نم؟ یتو اتاق بش رزنایپ نهیع ایمنم باهاشون برم   نکهی_اانایک 

 خب برو  یلی_خ

 گفت:  خورهیکه معلوم بود داره حرص م ییباصدا 

 رونیدر بگو بذاره من برم ب ی نره غول جلو نی _د پس به اانایک 

 کردمو گفتم:  یاخم

 دمی _االن بهش خبر م

 ی _اوک انایک 

   ؟ی _پول دار

 گفت:   یطونیش بالحن

 _رمزه کارتتونو دارم عشقم  انایک 

 کردمو گفتم:  ی ا خنده

 _اون وقت خوده کارت؟  

با لحن   ستیکارتو بلد ن  هیافتاده باشه که جا شی کرد انگار که تازه دوهزار یمکث انایک 
 گفت:  طونشیش

 که جاش کجاست؟  دی گی_اونش االن خودتون مانایک 
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 دختره چه قدر تخس بود   نی گرفته بود ا خندم

 ه یساکمه برش دار رنگشم آب  ی خب تو یلی_خ

 نجاست؟ ی_باشه کارتت حسابش ماله اانایک 

 س ی_آره حسابه ترک 

 الزمم شد  دی شا  ؟بگوی حساب دار ییتو چه کشورها  گهید گمیم کنهی_پول چه ها که نمانایک 

 تا خندمو بخورم   دمیبه لبام کش یگرفته بود اما دست خندم

 کار دارم  انای_برو ک 

 ی _اوک انایک 

 انای_ک 

 _جانم؟ انایک 

 ادته؟ یهتل بهت گفته بودمو   ی که تو ی_رمز دوم کارت

 ه چه طور؟باهمون شارژ گرفتم _آرانایک 

  ی که بهت گفتم تو یبا همون کارت یاستفاده نکن د ی خر  ی _خوبه درضمن از اون حساب برا
 استفاده کن  داتی خر  ی از اون برا یساکمه و رمزشم حفظ

 _چشم با اجازه انایک 

 _خداحافظ 

  رونیگرفتم و بهش خبر دادم که بذاره ب ثمویزدم شماره م ی قطع کردمو لبخنده محو تماسو 
زندون بانش باشه مردک   نکهیهم دعواش کردم که من گفتم مراقبش باشه نه ا  یبره و کل
 احمق... 
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 ........... 

که دلم   یطور کردیم می بهش نگاه کردم داشت عصب دمویتو موهام کش یدست کالفه
 برم بزنم تو دهنشو گردنشو خورد کنم  خواستیم

بزنن رو   یحرف  نکهیکدومشون جرات ا  چی ه کردنیداشتن بهم نگاه م  یبا نگران  وانیک  آرتانو
 داد زدم: ی بلند ی با صدا زویم ی نداشتن محکم زدم رو

 ؟ ی می_نقشه ها کجاست پورسل

 خورم یجا بود قسم م نی_آقا به خدا همیمی پورسل

 زدم:  ی ا نعره

 ؟ ی _پس کجاست لعنتــــــــــ

   امنشیآر ی آقا دی _آروم باشوانیک 

 مسابقس   گهیآروم باشم هفته درو   یچ ی_چ

 به ما   دشی بسپار د ی شما نگران نباش میکنی م داشی _پوانیک 

 تکون دادمو گفتم: یمیپورسل ی برا دی اشارمو به نشونه تهد انگشت

مطمئن باش   ذارمیوگرنه زندت نم چیه ی کرد داشی پ گهی و چهار ساعت د ستی_اگه تا ب
 کنم یم  زتیخودم حلقه آو 

گرفتمو وارد اتاقم شدم   یدوماه و از منش نیا یرفتمو گزارش کار  رونی خشم از اتاق ب با
 وارد شد  وانیدراتاقم زده شدو ک 

 _پسر به اعصابت مسلط باش چته بنده خدا سکته ناقصو رد کردوانیک 

 _بدرک 
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 گفتم:  میاتاقم زده شد که با همون حالت تهاجم در

   اتو ی_ب

داشته باشم   یخودم کنترل ی تونستم رو یبود اصال نم تی خشم و عصبان ی کارام از رو همه
 وارد اتاق شدو به سمتم اومد   یمنش

جشن خوش   نی اومد هیخبردار شدن که شما به ترک  فیخانوم ال امنشیآر  ی _آقایمنش
 کارت دعوت نم یدادن ا  بیبراتون امشب ترت ییآمدگو 

 باتعجب گفت: وانیک 

 ف؟ ی_الوانیک 

 _بله بااجازتون من برم؟ یمنش

 _برو 

 باتعجب گفت:  وانیرفت ک   رونی از اتاق ب یمنش

پس چرا برات جشن خوش  یستین فیخطرناکه شرکته ال ی از رقبا یکی _مگه تو فیال
 داده؟!  ب یترت ییآمدگو 

 تر اومده بود گفتم:  نییکه پا ییبا صدا  کالفه

 دونم ی_خودمم نم

  ی نه از منو دوستان و زنم دعوت کرده بود که تومحترما یلیدعوتو باز کردم داخلش خ کارته
   می جشن حضور داشته باش نیا

 که معلوم بود مشکوک شده گفت:  وانیک 

 م ی _بهتره نروانیک 
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 باال اوردمو بهش نگاه کردم: سرمو

 _اون وقت چرا؟ 

 داره درضمن ما دخترا هم همراهمونن  یزیچ ی _حتما نقشه ا وانیک 

 کردمو گفتم:  یاخم

   یداشته باشه در ضمن نکنه تو محافظ ها و ادمامونو دست کم گرفت ی_مثال چه منظور

 خب اخه...  ی_نه ولوانیک 

من بدون   یدونیافته خودت م ینم یاتفاق چی ه ارن یسپارم تهشو درب ی_به بچه ها م
 رم ینم ییجا  تیاطالع و امن

 خب اما...  یلی_خوانیک 

   میکنی اهدا م رویتشکر هم مبلغ ی و برا م یر ی_اما نداره م

 _دالر؟ وانیک 

حرف زدنمون پول خرج کردن همه و   م یاومد  رونی ب رانی از ا ؟مایگیم ی چ  یفهمیم _نه لایر
 ...دی همه با

 حرفم موند  هیزنگ خورد که بق میگوش  کهوی

 _بله؟ 

 _آقا خانومها برگشتن ثمیم

 ؟ ی _همراهشون رفت

 _بله مراقبشون بودمثمیم

 فتاد ین ی_اتفاق
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مزاحمت کوچولو داشتن که خانومتون به همراه خواهرتون دخله  هی  تشی _خب راسثمیم
 پسررو اوردن 

  ی کمربند مشک یتوش استاده حت میلیکاره و خ  یرزم دونستم یطرف آرام که م از
کارا بلد باشه باتعجب   نیاز ا  دونستمینم انارویک  ی ت ولدان چهار رو هم داش  نگیوکوشیک 

 گفتم: 

 ! ؟ی _چه طور

 بلد بودن  ی_اون طور که معلومه خانومتون دفاع شخصثمیم

 از کوره در رفتمو با خشم داد زدم: کهوی

 ؟ ی کردیم ی_پس تو اونجا چه غلط

متوجه شدم اما تا خواستم اقدا کنم خودشون از پسه پسره براومده    ری _قربان من دثمیم
 بودن 

 رسم ی م رویکی_من بعدا حسابه تو  

  زیم ی رو رو  یگوش ی بگه که ارتباط و قطع کردم و با اعصاب خورد ی زی خواست چ ثمیم
 انایکه اعصاب منو خورد کنن حتما در اخر ک  بارهیو آسمون امروز داره م   نیپرت کردم از زم

و تمام اغده    شهیچون صددرصد باهاش جروبحثم م خورهیم نارویکه چوپ همه ا هیکس
 کنم ی م یهامو سرش خال

حاال   یخوریحرص م نقدریجان چرا ا  نیبه اعصابت مسلط باش آرت گمی_دارم موانیک 
 افتاده؟   یاتفاق

نکرده خودشون   یپسره نره غول کار نیمزاحمشون شده ا  یکی د ی _دخترها رفتن خر
 دادن  بشویترت

 : دینگران شده پرس یکه معلوم بود حساب وانیک 
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 براشون افتاده؟  یاتفاق ؟االنیچ یعنی _وانیک 

 _نه االن هتلن 

 گفت:   دویتو موهاش کش یدست کالفه

 حالش چه طوره   نمی_من برم به خاطره زنگ بزنم ببوانیک 

 و سالمن   حیصح  گمی_دارم م

 و بشنومحتما صداش   دی با دونم ی _موانیک 

 به نشونه متاسفم براش تکون دادمو گفتم:باشه برو  یسر

 : نستاگرامیا ی دی آ

kiana_bahmanzad 

 ............ 

 _چه غلطا  

 نگاش کنم؟   ی_انتظار داشتانایک 

 _محافظام دنبالتون بودن 

 م یدونستیاز کجا م  دی اون وقت ما با دی_ببخشانایک 

 ی کنیدعوا م ابونیتو خ یهر جنس مذکر ا یپسر  هیبارت باشه با  نی_آخر 

 حق به جانب گفت: انایک 

 _من دعوا نکردم از خودم و دوستام محافظت کردم انایک 

 ؟ ی کردیکار م ی_خانوم زورو اون وقت اگه چاقو داشت چ
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 گفت:  یزدو با لحن طعنه دار ی پوزخند انایک 

بهت نگفت   سپرده یحواسش جمع بوده مارو دست ک  یلی محافظت معلومه خ نی_اانایک 
 چاقو دستش بود؟   میباهاش شاخ به شاخ شد  یوقت

 امکان نداشت  نیبهش نگاه کردم نه نه ا یناباور با

پا ازخودمو دخترها دورش کردم بعد با پشت بر   نهیس  هی_پسره چاقو داشت منم با انایک 
چاقو از دستش افتاد که با   گهید نهیپاشنه بلند هم یکفش یگردون زدم کناره گردنش خوب

 یچرا دار هیحساسش زد تموم شد آقا پسر چ ی پا دورش کردمو آرام هم محکم به جا
 که به قوله خودت زورو باشم؟  ادی نم ؟بهمیکنی نگام م ینطوریا

 کردمیگرد شده متعجب داشتم بهش نگاه م ی و چشما یناباور با

 _تو...تو 

  شیپ یخشم تمام وجودمو فرا گرفت من محافظ براشون گذاشته بودم تا اگه مشکل کهوی
 کشمش... یاومد...م

محکم گرفتمو با تمام قدرتم   قشویکه پشت در ما مراقب بود  ثموی م رونویاتاق زدم ب از
  زدیکه توش غضبو حرص موج م یتو صورتش زدمو با لحن یمشت  واریکوبوندمش به د 

 گفتم: 

از  یطور  نیزنه من با پسره شاخ به شاخ بشه؟ا  یآره؟گذاشت ی شون کردنگا ی سادی _وا
 آرررره؟   یکن  یاز همه مهمتر از زن من محافظت م وانیخواهرمو زنه ک 

 تکونش دادمو سرش داد زدم: محکم

  نیه؟ایبق ی درس ادب برا یکارت بکنم که بش  یکارت کنم؟چ  یاالن چ دی_بگو که من با 
افتاد   ی م یاتفاق شونیکی ی برا ؟اگهی دیرو که بهت سپردم خوب انجامش م یکار یطور

 ؟ یکنیکار م ینطور یاون وقت ا  یر یگی پول ازم م ؟اونهمهی کردیکار م یچ
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 گفت:  دهیترس یکه معلوم بود حساب ثمیم

 _آقا به خدا من از تعجب پاهام خشک شده بود ثمیم

 بودم  دهیترس یگی _چرا نم

 دفاع خانومها تعجب کرده بودم  وهیودم از تعجب شب ده ی_به خدا من نترسثمیم

 :دمی غر  باخشم

االن گم   نی بهت نشون بدم کس بهت نشون نداده باشه هم ینینو وهی ش  هی رانیا م ی_برگرد 
تهران به   می سرم شلوغه برگشت فیتا نکشتمت ح یشیچشمام دور م ی از جلو یشیم

 رسم یخدمتت م

نگاه   انایبا همون خشمم به ک  دمی ول کردمو با خشم وارد اتاق شدم درو محکم کوب  قشوی
 کردمو گفتم: 

 بازار؟  یرفت نای_با ا

 لباساش نگاه کردو بعد دوباره سرشو باال اوردو بهم نگاه کرد به

 داره؟   ی_مشکلانایک 

 م گفتم: خور  یکه معلوم بود از دستش دارم خون خودمو م ییمحکم گرفتمو با صدا  بازوشو

 ؟ ی رفت رونیب  نا یبا ا ی_به چه حق

 _اخه... انایک 

  نیبدون مانتو از ا   رونی ب یآزادانه بر  یطور ن یا دمیاما من اجازه نم  سی ترک  نجای_درسته ا
 کنم یقلم پاهاتو خورد م یچه طور نیبب رونی در برو ب

 رون؟ یتوروخدا با مانتو شلوار برم ب نی _مانتو شلوار؟بس کن آرتانایک 
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 گفتم:   دمویتو موهام کش یدست کالفه

که  یلباس یول  یمانتو بپوش ستیخب الزم ن یلیخ  خرمی_خودم برات لباس مناسب مانایک 
 نه؟   ای ی دی باشه فهم  دیتحت نظارت من با  شی قراره بپوش

 گفت:   یچسبوندو با لحن آروم نمیشونم گذاشتو سرشو به س ی دستشو رو کهوی

   ؟یخریم  شرتی_برام سوانایک 

قرار گرفت انگار تمام   نمیس  ی سرش رو یوقت دی قلبم به شدت لرز  ی اون ته مها  یزیچ هی
آرامش خاص بهم القا    هیکه امروز داشتمو فراموش کردمو  ی خشم غضب و اعصاب خورد

سرش گذاشتم حاال باس خوبه کفش  ی شد آروم دستمو دور کمرش حلقه کردمو سرمو رو
 سرش بذارم!  ی سرمو رو  تونستمیپاشنه بلند پاش بود وگرنه نم

 که از آرامش آغوشش بهم دست داده بود گفتم: یلحن آروم با

 _چرا نخرم؟ 

سر بلند    امنشیآر  نیآرت ی کنم تا آقاخوشگل تنم   ی خوشگل باشمو لباس ها خوامی_مانایک 
 باشن 

 ! شرت؟ی_با سو

 با بچه ها لباس گرفتم  ری_نخانایک 

 ؟ ی_مجلس

 _همه نوعه انایک 

 ش یتوهه که دار نیمن با رفتار سنگ ی _سربلند

درخشن   یدارن م یکه معلوم بود از خوشحال ییلباش نشستو با چشما ی رو ی محو لبخند
 بهم نگاه کرد 
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حساسم اما به عهده خودت گذاشتم چه   نکهیطرز پوشش با ا ی که من تو یدونی_خودت م
رو به اون رو   نی منم از ا یکن یاما اگه بفهمم سوءاستفاده م یپوششتو انتخاب کن یطور

اما  یبکن  ییها یزکاریناپره هیکه  یمن مجبور تی و به خاطر موقع یتو زنه من شمایم
   یو لباس افتضاح بپوش یبذار  شی اون قدر خودتو به نما خوامینم

 دکلته بپوشم؟   یذارینم یعنی_انایک 

ها دکلته تنت   یاز مهمون  یبعض ی که تو ینیبی باشه وگرنه م ی داره چه دکلته ا ی_بستگ
 بوده 

  ی نمونشو برا نیاول شدویخارج م دی که تازه از خط تول ی هر نمونه ا  وانیک  ینیآرت گمی_م
 ؟ یکنیمکارو ن نی ا وانیتو چرا مثل ک  اوردیخاطره م

 _خوشت اومده از طرحها؟ 

 _همه لباسهاتون خوشگلن انایک 

تا دوخته بشه بر اساس   شهی کارگاه فرستاده م ی که برا  یهر طرح یدونستیخب م یلی_خ
 توهه؟  ی اندازه ها

 شده بود    رهیبهم خ یتعجب و ناباور با

  شهیو به اتاق من فرستاده م شهی لباس اماده م یافته وقت یاتفاق م نی ا  ی_چون تو زنه من
که  یدونیبده به خاطره چون خودت م وانیک  دمی اندازه تنه توهه و من اون لباسو م

  یبه تو تا فکر کن دادمیاون لباسارو م خواستمینم نیبود به خاطر هم  یرابطمون چه طور
 ه یخبر

 _اونا اندازه منو از کجا بلدن؟ انایک 

خاطره از شرکت خودمون لباس   ی نامزد یلباس مجلس یطراح ی برا ست ین ادتی _مگه 
کننده   دی تول ی تمام شرکت ها انایک  نیبب  گهیخب اونام اندازه هاشو دارن د ی سفارش داد

مانکن   نیمانکن مشخصه که اکثرا ا هیتن   ی دوختن طرح برا ی برا هیاول  ی لباس اندازه ها



 گمشده   مه ی عشق ن   ی ب 

 
443 

 

  یگاه یداره حت سی موضوع بسته به نظر رئ نیا  بتهشرکته که خب ال  سی مشخص زنه رئ
 شه یدوخته م ی ا گهی اوقات هم هست که اندازه تنه مانکن د

 ه؟ یک  ی اندازه ها ی طرح مردونه برا نی_خب اولانایک 

 ؟ یدونیتو نم یعنی_

 _نه به خدا از کجا بدونم انایک 

 ساده یروبه روت وا کهی _همون

 کردم   ی زد که تک خنده ا ی محو لبخند

 د؟ ی زنیطرح اسپرت هم م می_اانایک 

  روی تنها طرح لباس ز میزنیبود االن طرح اسپرت هم م ی آره قبال فقط لباس مجلس دای _جد
 !! میزنینم

  یخودشم خندش گرفته بود ول دمینثارم کرد که خند یشعوریبه بازوم زدو ب یمشت کهوی
  جکتی چشمم به شماره افتاد ر  یزنگ خورد که وقت لم ی بود موبا دهی خجالت کش شتریب

 کردم

  ستم یکن س یطرح اسپرت لباس مردونه طراح یکار یخونه ب ی که تو  ییوقتا انایک  گمی_م
 خرمی هوشمندشو برات م

 ماله تو که هست   هی_خب چه کارانایک 

 یاطالعاتمو پاک کن یبزن ترسم یم  شهیم رهی_ماله من برنامه توش ذخ

  یطور نی خبر ساده تونسته بودم ا هیبا   ینطوریا  نکهیاز ا  دی با ذوق دستاشو بهم کوب انایک 
 خوشحال شدم  یل یذوق زدش کنم خ

 ی بد رونیلباس اسپرت مردونه هم ب ی _باالخره قبول کردانایک 
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 زدمو گفتم:  یچشمک

  سی به بعد رئ نی از ا می مردا هم بزن ی برا دی پس با  میزنیخانوما طرح اسپرت م ی برا  ی_وقت
   زنهیاسپرت م پیشرکت هم ت

 د ی خند  دویچشماش درخش انایک 

 .............. 

 حمومو برات آماده کردم   نی_آرتانایک 

من دارم درباره  شهیم یربع هی جاخورد االن حدود   یبا اخم بهش نگاه کردم که حساب کهوی
کارو بکنه؟و چرا اگه بلد بوده از من پنهون   نیتونسته بود ا یکه چه طور کنمیفکر م نیا

  یدارن خبر نداشتم ول ف یتشر یخانوم بروسل نکهی به من نگفته من اصال از ا یزی کرده و چ
 شده بود  ی بروسل  یچه طور  نیکه پدرش پول نون شبم نداشت پس ا نیا

 گفتم:  یکه زده بود روبهش با لحن مشکوک  یدادن به حرف تی اهم بدونه

   ؟ی از کجا بلد یاع شخصتو دف ی_راست

که شوهرشم   یبه من  یزیبدونم واقعا بلده و اگه بلده چرا پنهونش کرده چرا چ خواستمیم
 گرفت  ی به سمتم اومدو کنارم جا اناینگفته بود؟ک 

تا نتونم از خودم در برابر جنس مخالف دفاع   ستمین یفیمن دختره ضع نی آرت نی_ببانایک 
 کار کردم یدفاع شخص  مییهمراهه پسردا یمن از بچگ فمیکنم ف ضع

 گفتم:  یباشه با لحن طعنه دار یک  میی منظورش از پسردا زدمیزدم حدس م ی پوزخند

 آره؟  اوش ی_همراهه س

 جا خورده با تعجب گفت:  یکه معلوم بود حساب انایک 

 ؟ ی دی _از کجا فهمانایک 



 گمشده   مه ی عشق ن   ی ب 

 
445 

 

 کردو گفت:  ی بهش نگاه کردم که خنده ا باخشم

که  یهر کالس اوشیبابا اونا پولدار بودن س یخی ب گهید  می_خب اون موقع بچه بود انایک 
  یوقت نیداشتم به خاطر هم یرزم  ی به ورزش ها ی ادی من عالقه ز رفتی م خواستیدلش م

ذوق زده شدمو ازش خواستم که به منم آموزش   یکل  رهیم یس رزمکال   اوشیکه س دمیفهم
بهم   یمرب  هیگرفته بودو مثل  ادی که  یومد به من هرچی فرد م ی بده اونم هر هفته روزا

 داد یآموزش م

 بهم زدو ادامه داد: یچشمک

 آمادس    کتمیقهوه و ک  ی که از حموم برگرد ی_تاوقتانایک 

 : دمیپرس یدوباره با لحن محکم یحرفش تکون دادم ول د یی به نشونه تا یسر

 ؟ یچ  تاری_گ

 سمتم برگشت که منم سرمو باال اوردمو بهش نگاه کردم  به

 ؟ یگرفت ادیهم از اون   تاروی_گ

باال   ییابرو نی نگفت سکوتش عالمت رضا بود به خاطر هم یزیانداختو چ نیی پا سرشو
 انداختم 

 ؟ دم ی از کجا فهم یازم بپرس ییخوا ی_نم

 دونم ی_مانایک 

 ؟ ی _خب چه طور

 که برات دربارش اطالعات جمع بکنن  ی از آدمات سپرد یسر هی_به انایک 

 که تو از اون... دمیکه از کجا فهم نو یا ی_اونو که بله ول

 بهت گفتن  نمیو حتما ا کردیکار م تاری گ ی به صورت حرفه ا  اوشی_خب سانایک 
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  شدیداده چون فکر نکنم پدرت حاظر م ادیمطمئن شدم که اون بهت   قیطر  نی و از ا می_اه
 نداشت  شوییتورو بفرسته چون توانا ایپرداخت کنه  هیشهر تاری کالس گ ی برا

توهمش بهم نگاه   ی بهش برخورده باهمون اخما یتوهم معلوم بود حساب دی کش اخماشو
 کرد

 بفرسته   ییکالس ها ن یهمچ هیوقت از بابام نخواستم که منو به  چ ی_من هانایک 

رو پرداخت  هیپول شهر تونهیپدرت جلوت سرافکنده بشه که نم یخواستیچون نم می_اه
 بکنه

 ن ییقطره اشک از گوشه چشمش افتاد پا  هی

 ست ی بزن برام مهم ن خوادیکه دلت م یکن هر حرف ری تحق ییخوای_هرچه قدر مانایک 

  کنمیچون بهت افتخار م گمیبهت م  نویکنم دارم ا  ینم ری وقت تحق چی _من زنه خودمو ه
 یزندگ  یخونه چهارصدمتر هی  ی تو یتو االن دار یاطرافتو درک بکن ی آدما یتونیکه م

خونه دوازده   هی  هیروز منم ورشکست بشم و تو هیاگه  دونمیم ی و بهش عادت کرد یکنیم
 ی نعبازهم قا میبکن  یهم زندگ  یمتر

 لبخند ادامه دادم: هیشدن که با   ری سراز  شتر ی ب اشکاش

افته امسال   یوقت نم چی اتفاق ه ن یتوهم که شده ا ی ازهایبرطرف کردن ن ی برا ی_ول
که  ی ا گهی نه تنها ساز هر کالس د کنمیموسسه ساز ثبت نامت م هی ی تو ی کنکورو که داد

 هیعالزدنت   تاریگ دونم ی م رمیگیم  یبرات معلم خصوص ییخوا یاگرم م یبر  یتونی م یخواست
 یبزن ی توهم حرفه ا تییپسردا  لمثل من و مث خوادیدلم م یول

  دادیبود که بهم لذت م انایهق هق کردن ک  ی صدا  نیاول نیهق هق کردن افتاده بود و ا به
دارم منم   نکه یا کنم یدارم آرومش م نکهیا دادی دوباره بهم دست م یچون داشت معنا و زندگ 

شد که    یروز اوضاعم طور  هیاگه   دونمیبفهمه که م خوامیم کنمیمثل خودش درکش م
 ه یچون دختره قانع  ارهیبه روم نم یزیکنم چ هیبراش نون شب ته ینتونستم حت
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البته   تیکه بشه معلم خصوص  خوامیم اوشیبهت اعتماد دارم از س شناسموی_من تورو م
چند سال با برنامه   ن یا ی تو هیپسره باهوشو چشم پاک  ادیازش خوشم م ییاگه خودت بخوا

 کسب کرده  ی ا  گهیاعتبار د  هیاون شرکت باباش  ی ها

دختر بچه ها شده بود   نهیع  افشیلبام نشست ق ی رو ی پاک کرد که لبخند محو اشکاشو
 گذاشته بود گفت:  ریکردنش روش تاث  هیکه گر  ییبا صدا  انایک 

 ی_حمومت آمادس بهتره که زودتر بر انایک 

وارد  نکه یحرفش تکون دادمو بلند شدم از کنارش رد شدم قبل از ا  د یی به نشونه تا یسر
 گفتم:  یسرشو بوس کردمو با لحن آروم ی دوباره برگشتمو از پشت رو سادم یحموم بشم وا 

  انش یرافآرامش اط  هیما  تونهی که م یدختر دمیکه تا حاال د یهست یدختر  نی_تو پاک تر 
مورد عالقه  ی حاظره که از خواسته ها انشیاطراف یاز سرافکندگ  یر ی جلوگ  ی باشه و برا

  یاریب ی بهت بگم تو چه رشته پزشک خوامیم انایافتخاره منه ک  هیما ن ی خودش بگذره و ا
 ی من اره افتخ هی بازهم ما یاریچه ن

تو   یگنگ ی پروا زل زد احساس ها یتو چشمام ب شی خاکستر  ی سمتم برگشتو با چشما به
حس  دمی د یتو چشماش قشنگ م زویچ هی یبود ول  زهایچ یلیچشاش بود که شامل خ

 وقار و افتخار  

 شم ی _من به خاطره دله توهم که شده اون رشته رو قبول مانایک 

 ه؟ ی_عالقه خودت چ

 ن ی_عالقه من همون عالقه توهه آرتانایک 

بوس کردم که اونم چشماشو    شویشونیشدمو پ لبام نقش بست و آروم خم ی رو ی لبخند
طور   نیبرنداشتم بلکه هم شی شونی پ ی بوسش کردم لبامو از رو یهم بست وقت ی آروم رو
 دمیکش  یبودو آروم نفس م  شیشونیپ ی لبام رو
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هم قدر   د ی کم نداره با  یزیکه از غرور و قد بودن چ یهست ی آرامش و افتخار مرد  هی_تو ما 
 هم قدر منو  یخودتو بدون

 زدمو گفتم:  یبهش چشمک ی کرد که منم با تک خنده ا ی خنده ا زیآروم و ر   کهوی

 بدون   شتری_قدرمو ب

 زدمو چشماشو آروم بازو بسته کردو گفت:  ی لبخند

 دونم ی_مانایک 

 چشماش به حموم اشاره کردو گفت:  با

   نی _برو ارتانایک 

چشماشو باز کرد ستاره بارون    یکاشتم که وقت یرم چشماشو بوسه گ  ی شدمو آروم رو خم
به   نیافتادم به خاطر هم یز یچ هی  ادهی  کهوی یشده بود خواستم به سمت حموم برم ول 

 سمتش برگشتم که اونم توجهشو به من داد

 از خاستگارات بوده  یکی اوشیکه س دونمینم نمی _درضمن فکر نکن ا 

 دمی از کجا فهم گهید نویکه ا کردیفکر م  نیداشت به ا  دی چشماش گرد شد شا  کهوی

  یکیو ناموس   یراحت تر  یطور نیتو ا دونهیکه چون م  دمی_باهاش صحبت کردم فهم
 ازش خواستم معلمت بشه   نهیبه خاطر هم کنهینگات م یبه چشم برادر  گهید یهست گهید

مادش بدم وارد حموم  اعت دییتا ی برا یبه روم پاشوند که باعث شد منم سر یقشنگ لبخند
با  ی ادیداشتم ز  کمیدوش رفتم دوباره تمام فکرها به سرم هجوم آوردن  ریز  یشدم وقت

  شدیم ی شتریبهم وابسته تر و تشنه محبت ب شتریب  یطور نی ا کردمی م یاحساساتش باز
براش خرجش کنم   تونستمیکه من نم یزی اومد چ یم دبا عشق به وجو شتریکه محبت ب

 !!! ؟؟؟یدفاع شخص اناویهذم بود ک  رقابلهی چون نداشتم هنوزهم برام غ

 دونستم یدارم و خودم نم  یزن ریزدمو آروم باخودم زمزمه کردم:عجب ش ی محو لبخند
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 ..................... 

بودو داشت   ده یتخت دراز کش ی رو ی شدم که با لوند انایاومدم متوجه ک  رونیحموم که ب از
 کردی م یلب تابم بازبا 

 ؟ یدر رفت هان تی _خستگانایک 

  دایچرا جد   فهممیشدم نگامو ازش گرفتم نم یطور  هیسرشو باال آورد که  یبعد با ناز طور و
 شدم  ینطوریا

 _اوهوم 

 رفتمو با حوله مشغول خشک کردن موهام شدم   نهییسمت آ به

 م؟ یامشب قراره به جشن بر  ی _چرا بهم نگفتانایک 

 بهش نگاه کردم  نهییتو آ  از

 بهت گفت؟  ی_ک 

که امشب   دمیشدمو فهم ای که جو یپوشیم یامشب چ ی _خب خاطره بهم گفت براانایک 
 ؟ ینگفت یزی چرا بهم چ می بر یقراره به مهمون

 محکمتر کردم مویبند حوله تن پوش آب کمیسمتش برگشتمو   به

 بهت خبر بدم   امیم رونیاز حموم ب یوقت خواستم ی_م

 _اهاانایک 

چرا   نی تخت گذاشت به سمت آشپزخونه رفت ا  ی لب تابو بستو رو دوی کش یپوف انایک 
   دی پوشیم یخونه هم کفش دوازده سانت  ی تو دای جد

 منو به خودم آورد انایک  ی باهاش ور رفتم که صدا کمیبرداشتمو   لموی موبا دمی کش یپوف
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 ی که سفارش داده بود ی و قهوه ا کی _بفرما ک انایک 

خواست   انایبود نگاه کردم ک  ستادهی دستش که روبه روم ا ی تو ینیو به س دی ابروم باال پر هی
 بزنه که با جلو اومدن من ساکت موند   یحرف

 یی ایجلو م ینطوریا ی...چرا دارای...جلونیکنیم یطور نیا  یدار ه؟چرای_چانایک 

و خونسردمو حفظ کرده   ی جد  افهی دلم ق ی خندم گرفته بود البته توبود   دهیترس نکهیا از
 رفت ی هم عقب م  انایک  رفتمی بودم همونقدر که من جلو م

 ؟ یشده آرت  یزی_چانایک 

  شیزندون واریگوشه د  دمیاومد باالخره به هدفم رس یخوشم م یآرت  گفتیبهم م نکهیا از
بودو منم روبه روش با   دهیچسب واریبرداشتمو به دستش دادم به د  کویکردم بشقابه ک 

  ی بودم سرشو باال اوردو به چشمام نگاه کرد با چشمام به بشقابه تو ساده ی وا ی فاصله کم
 دستم اشاره کردمو گفتم: 

 رش ی_بگ

 نگاه کردو دست لرزونشو باال آورد بشقابو دستش گرفتو گفت: کی تعجب به ظرف ک  با

 کارش کنم؟  ی_خب چانایک 

 یفهمی_م

اشاره کردم که با  کیقورت ازش خوردم به ک  هیقهومو برداشتمو  وانهیهمون حالت ل ی تو
 با چنگال نصف کردو به سمته دهنم آورد  کویاز ک  یتعجب کم

 کوچولوهه؟   نقدریچرا ا ستیدهن خودت که ن ی _برا

که به چنگاله رو از چنگال جدا کنه که آروم دستمو   یکیبهم رفت خواست ک  ی غره ا چشم
 ی دخترونش گذاشتم سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد دستش از رو ی کوچولو  ی دستا ی رو

چنگالو به دست گرفتمو به سمته دهنش بردم   خواستم یم  نویچنگال برداشته شد آره هم
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  کهیت هیتم خواست ظرف گذاش ی داخل دهنش گذاشتم بهم نگاه کرد چنگالو تو کویک  یوقت
 ببره که گفتم:  کویاز ک 

 شانسته   نیاخر  نیبزرگ باشه ا  حای_ترج

و گذاشت تو دهنم که با لبخند خوردمش آروم   کی ک  کهیت هیکرد  ی نازو دلبرانه ا خنده
 گذاشت   نمیس ی سرشو خم کردو رو

 ی سکتم بد ییخوایهمش م  ی_عشقه خودمانایک 

حس آرامش   کردی بهم منتقل م  روی حس قشنگ ذاشتیم نمیس ی سرشو رو انایکه ک  شهیهم
 کنارشم و کنارمه  نکهیحس لذت ا

 

 : نستاگرامیا ی دی آ

kiana_bahmanzad 

 

 شهیم داری خرس گنده ب نیا نم ی_من آمادم ببانایک 

 ..._ 

 شهینم  داریب  زنمیصداش م  ی _نه واهلل هرچانایک 

 ..._ 

 _باشه انایک 

 ...._ 

 کار کنم؟  یکپه مرگشو گذاشته من چ  یگورخر سره من داد نزن!وقت نی_ببانایک 
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 ..._ 

 بده به بزرگترت خانوم کوچولو  رویگوش  نمی_خفه ببانایک 

 ..._ 

 قدر پروهه  ؟چهی کنینم تی زنتو ترب نیچرا ا  وانیالو ک  ی_خودتانایک 

 ..._ 

 بابا  ی _اانایک 

 ..._ 

افته به جونه  یم شهیسگ م  شهیکنم بدخواب م  دارشیاگه ب وانیخب آخه ک  یلی_خانایک 
 منه بدبخت 

 ..._ 

 کنم یخب...تالشمو م یلی_خانایک 

 ..._ 

 کنم یکارو م نی _باشه همانایک 

 ..._ 

 یمن کم  شهیخفه م کمی نیبابا...بب ی ...ازدی بلند بلند حرف م نقدریا  یداشت باک نیا
ره بخوابمااااااا تخت باال  دوبا رمی بلند شمو بزنم لهش کنم خودمم بگ گهی م طونهیبخوابم ش

 ندادم  یتیشد که اصال اهم  نییو پا

 خرس گنده   دارشویب ی_آرتانایک 

 ..._ 
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 شد   ر ید یبلند شو مهمون نی_پوووف آرتانایک 

 دم یفهم ینم  یزیاز حرفاش چ بایندادم اونقدر خسته بودم که تقر  یتیاهم

  دارتی که چرا ب یکشیبشه تو منو م  رید یاالن اگه مهمون نیشو آرت  داری_تورو خدا بانایک 
 نکردم

 ندادم  یتیاهم بازهم

 بلند شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو   گمی_د مانایک 

چشمامو باز کردم   دموی تخت پر  ی گوشم بود از رو کیکه نزد غشیج ی صدا  دنی با شن کهوی
 که با خشم گفت: 

  ی _اوف خوبه خدارو شکر فکر کردم مرد انایک 

 د ی که فرار کرد و خند رمشی بهش رفتم خواستم بگ ی غره ا چشم

 

 از دستم گرفت  انایکراواتمو ببندم که ک  خواستم

 برات  بندمی_خودم مانایک 

  ییبایبشم دختره ز  قیبهش دق  شتریب یباعث شد کم  نیبستن کراواتم شد که هم مشغوله
داشت درکل   یخوب و دهیاندام کش یبلند و بلوط ی به همراه موها یخاکستر ی بود چشما

 نداشت  یری من تاث ی بود اما خب رو  یو خواستن بایدختر ز  هی

 _بفرما تموم شد انایک 

 ادامه داد:  دوی کش یسوت

 یخودم نهیهلووو ع تیپی _بنازم به خوشتانایک 
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ها با خودش شروع کرد   وونهید نهیع سادو یوا نهیی ا ی بستم جلو مویساعت مچ   دمویخند
 نهیع یگذاشتو با حالت شرمنده و احترام خاص  نش یقفسه س ی به حرف زدن دستشو رو

 دال راست شدو گفت:  نه ییآ  ی مردا جلو نیا

  ستی که بلد ن ت یقزم نی...نه بابا اگریج ی _ممنون...مخلصتم...تو هم خوشگل شدانایک 
پرو نشو از   گهیفدات بشم گلم...نه د ...اوفکردمیکنه...ممنون...کاش با تو ازدواج م  فی تعر

 حاال به تو بدم  دمی ...نه بابا من به شوهر خودمم بوس نمستی خبرا ن نیا

 کردمو با حرص صداش زدم: ی ا خنده

  اناااااای_ک 

 اشاره کردو گفت:  نهییآ ی به عکس خودش تو   یسمتم برگشتو با لحن بامزه و عصب به

   خوادیبگو ازم ماچ م تی قزم  نیبه ا ی زیچ هی  نی_آرتانایک 

بابا به   دی بودم شا هاشیباز وونهی د نیگرفته بود کال به مخش زده بود عاشق هم خندم
هاش  یبچه ازدواج کنم چون هنوز تو اوج بچه باز ه یبا  خواست ی دلش م نیخاطرهم

 متحولم کنه  کمی  تونستی مونده بود پس م

   ی ...خول شدنوریا ایب  نهییاون آ  ی _از جلو

نباش  ین یزم بیس  نینشون بده آرت ی خود هی ای...بیبر ذارمینم ی تا بوسمو ند گهی_مانایک 
 تا بفهمه من صاحاب دارم ایداره...ب گهیخواسته د هیازم  ادیم گه ی...دو شب دگهید

خودشو جلو   سادمیوا  نهییآ ی رفتم کنارش جلو نهییبهش رفتمو به سمت آ ی غره ا چشم
با برگشتنه من   کهوی تا گونمو بوس کنه که همزمان شد با برگشتن من به سمتش که  دیکش

  گهیبهم د م یهردومون کپ کرده بود فتهیافتاد ب  یم د ینبا یسمت اون باعث شد که اتفاق
   می نگاه کرد

 گفت:  یبا لبخند ناز کهویخوشگلش متعجب بود اما   ی چشما
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 صاحاب دارم که ی بهش فهموند ی _خوبه خودتو نشون دادانایک 

بدنش احساس کردم با اون   ی تو یفیکمرش گذاشتم که لرزش خف ی لبخند دستمو رو با
شده   یعروسک نهیکرده بود ع  شتر یکه رو صورتش کار شده بود ناز بودنشو ب یشب  شیآرا

 صاحابش بود  ی بود که االن تو دستا 

  ه؟ ی_خب صاحابت ک 

 که ستاره بارون شده بود گفت:  ییچشما  با

 ی ...خوشگل...جذاب...مغرور...عصبپی خوشت هیی_آقاانایک 

 بوس گرفتو گفت: هیمحکم از گونم  دویخودشو باال کش کمیکردم که  ی خنده ا تک

 بوسه خودمو گرفتم   شی_اخانایک 

خند  بره لب رونی کمرش برداشتم که جلوتر از من به سمته در راه افتاد تا ب ی از رو دستمو 
بود که  دهی بلند خوشگل پوش یلباس شب مشک هیزدم چه قدر تخس شده بود  ی محو

چشم   انایکه به ک  ییشده بود متنفر بودم از مردها  ده یاندامش کش نیی تنگ تا پا یحساب
همزمان با   شهیاز اون شباست مثل هم یکیهم   بو امش کردنی داشتنو بهش نگاه م

 اومدن  رونی ره هم بهمراه خاط  وانیخروج ما از اتاق هتل ک 

 کردو گفت: کیسالم عل انایبا ک  وانیک 

 ایرو به اون دن یکی  ویخودت کشف کرد ی داشتنو تو یامروز رگ بروسل دمی _شنوانیک 
 ی فرستاد

 کرده؟  فی_خاطره برات تعرانایک 

افتم تو از آرام هم خطرناک  یچون ور م  فتمیبه بعد باهات در ن نیباشه از ا ادمی_بله  وانیک 
   یتر

 نگفت  یزیکردو چ ی خنده ا انایک 
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با   مییا یب  نیماش نیبود که با ا اریخواسته رام نی درواقع ا  میبود  نیماش  هی  ی تو هممون
ما  ی و دختراهم روبه رو  م ی طرف نشسته بود ه یاالن منو پسرا   نیکالستره به خاطر هم 

 نشسته بودن 

 ه؟ یجشن ک  نی ا نی آرت ی_راستانایک 

 من به حرف اومدو گفت:   هیبه جا  آرتان

 برگزار شده    نی که به افتخار اومدنه آرت هی_جشنآرتان

 کارو کرده؟  نیا  نیخوده شرکت آرت یعنید؟ی خودتون جشن گرفت ی _ا پس خودتون براانایک 

 گرفته گهید  یکی_اریرام

 م؟ ی ری عصا قورت داده جشن بگ نیا ی برا  دی _ما چرا با وانیک 

سر از   خواستیکه م یباال دادو با لحن ییابرو انایکرد ک  ی بهش رفتم که خنده ا ی اغره  چشم
 گفت:   ارهیدر ب یزیچ

 ؟ ی_ا نه بابا...حاال توسط ک انایک 

 ف ی_الوانیک 

  وانیک  ن یا ینفهمه ول خواستمیم ینثارم کرد ه یی رفتم که برو بابا وانیبه ک  ی غره ا چشم
 د یکرد که فهم یدهن لق کار

 به سمتم برگشتو گفت:  انایک 

 ن؟ ی آرت  ستیاسمه دختر ن فیال انای_احانایک 

 م یهی_ا خاطره
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 گفت:   یبا تخس نهیکردو دست به س یداده بود اخم یخاطره که سوت دیی با تا انایک 

   ن؟یآرت هیک  فی_الانایک 

 ی که تو  هیدختر  نیاول فیکنه؟مگه ال یم یطور ن ی چرا داره ا نیاخم بهش نگاه کردم ا با
 ده یبه خرج م تی داره برام حساس یطور نیمن حضور داره که ا ی کارها

 شرکته منه    ی از رقبا ی کی فی_ال

 داده؟  بی_اون وقت اگه جزو رقباته چرا برات جشن ترتانایک 

 دونم ی من نم گهید  نشوی_ا

 آره؟  یدونی_که نمانایک 

خطرناکش جشن   ی از رقبا یک ی  ی برا فیکه چرا ال  انایخودمون هم سواله ک  ی برا نی_ا آرتان
 داده  بیترت

 گفت:  یباشه با لحن آروم  دهی که انگار فهم یزدو طور ی پوزخند انایک 

  دونم ی _اما من مانایک 

که   رسوندیمنظورو م هیفقط   انینگاه و طرز ب نی ا  یحرف گرفتم به خوب نیاز ا  منظورشو
شون دادمو  عکس العمل از خودم ن ن یبکنه به خاطر هم میعصب یباعث شده بود حساب

 گفتم:   عیسر

 انا ی_بس کن ک 

  گهیوقت بهش دروغ نم چی زن ه هی_حسه انایک 

 بچه ها باتعجب انگار اونام گرفته باشن ماجرارو گفتن:نــــــــــــه   کهوی

  هی_عجب مارمولک وانیک 
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 خوشش اومده؟!   نیاز آرت فیال ی گیتو م یعنی_ آرتان

مزخرفانه فکر نکن   نقدریساکت شو ا انایتوهم ک  فتادهین یاتفاق نیبچه ها همچ دی_بس کن
 ادیکه من زن گرفتم اون وقت ب دونهی اونم م یکه تو زنه من دوننی م ایاحمق تمامه دن

 بشه که زن داره؟  ی عاشقه مرد

و  ی همچنان جد  یکه زده بود خندم گرفت ول ی حرف احمقانه ا ن یبابت همچ خودم
هم   انایکه االن هم حاظر بودن زنم بشن ک  بودن ی اد یز ی مصمم خودمو جلوه دادم دخترها

 زد و گفت: ی انگار فکره من تو سرش بود پوزخند

طرف مقابلش بچه هم داره اما ازش   نکهیکه با وجود ا ی دیرو ند  یی_چرا نشه؟نگو زناانایک 
معلوم   یبلعکس همه چ  یکه بوده باهاش جور شده و حت ی ا لهیبا هر ح ادوی خوشش م

 ن یآرت شهیم

 

 (انای)ک 

  نویچنان آرت فیال م یشد  فیباعظمت ال ی ال یوارده و یوجودمو نفرت پر کرده بود وقت تمامه
سوخت!نگاهش طرز رفتارش طرز    یافتضاح یلیبه صورت خ مییجاها  هیگرفت که   لیتحو

چند سالش   نویدوست چند هی باشه نبود انگار  بشیرق نی که آرت نیحرف زدنش اصال به ا
 بود  

داشت   ییبایز  دهی...قد بلند و اندام پر و کشبای د مغرور و زبو یدختر محشر شییخدا
دست داشت فکر کنم بدون داشتن کفش پاشنه بلند اگه کنارش  کیبلند   ییطال  یی موها

  یکی  نیا کردو ی شد سبک وارانه رفتار نم می لحظه بهش حسود کی اون بلندتر باشه  سمیوا
بود و   یدختر داشته باشه رنگ چشماش آب  هیداشت  ستدو نیبود که آرت ییها یژگ یاز و
باشه فوق العاده ثروتمند و مشهور بود   یبود که رنگه چشماش آب یعاشق داشتنه زن نیآرت
   خوردیبه خونوادش م یعنی نیمثله خوده آرت  قایدق
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به جرات بگم در   تونمیم یبودم حت با یخودم نگاه کردم من ثروتمند و مشهور نبودم اما ز به
  یرنگ چشمام خاکستر  فی قدم بلند و پر بود اما نه به اندازه ال شتریب یحت فیحد ال
خب اون   یمنم خمار بود ول ی خمار بود چشما  یرنگ چشماش آب ف ی بود اما ال یوحش

   نیآرت هرنگ مورد عالق یعنیبود   یآب

که داره  یاون طور  نی پس چرا آرت یاونقدرها هم پست نشده که...ول گه ی د نینه نه آرت اما
 وقت حرف نزده؟  چ یبامن ه زنهیحرف م فیبا ال

به خرج   ت ی حساس ی ادیمزخرف از سرم خارج بشن دارم ز ی فکرها  نیتکون دادم تا ا  سرمو
به قوله خودش  ستیجنبه ن یدستشو دوروبرشن اما ب ریز ی ادیز  ی دخترا نی آرت دمیم

ضعف ها   یسر   هین م  ی اون فقط برا گسید ی دخترا هیمثله بق نم یپس ا رهیچشمو دل س
 زنن ینگران باشم حتما درباره کار حرف م ادیز  دیپس نبا  دهی نشون م

شوهرم بود و من هم زنش   نیدارم؟آرت ی ا گهیحس د هیدختره من   نی چرا نسبت به ا  یول
 برقصه  بشیخودم بلندشه با رق ی اون قدر پست نشده که مثال...مثال...آها مثال جلو

که باعث شد رشته افکارم پاره بشه و بهشون   د یآرتان به گوشم رس  یحرص ی صدا  کهوی
 توجه بکنم 

 داره؟   ی پسره چه نقشه ا نی_ا نیآرت

 فهمم ی_واقعا نموانیک 

 شعورهیب یلی _خخاطره

 _مودب باش خاطره وانیک 

 کن   گاشین گمی_خب راست م خاطره

  کجا یرو سرم  ایصحنه مقابلم نفسم بند اومدو دن دنهیرقص نگاه کردم که با د ست یپ به
  یاصال امکان نداشت من دارم اشتباه م نیخراب شد اشکام به چشمام هجوم آوردن نه ا
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  نمیبیصحنرو م نیمزخرف کردم دارم ا ی نداره از پس فکرها قتیحق ن ی آره اشتباهه ا نمیب
 االته یخب خ یول

 بغض گفتم:  با

   نه؟یآرت رقصهی م فیکه داره با ال ی _آرتان اون مرد

داشت پس حق با من بود مثل  قتینگفت پس حق یزیانداختو چ نییسرشو پا  آرتان
 بابغض گفتم:  شهیهم

 گهی وقت بهش دروغ نم  چیزن ه هیگفتم حسه ششم    دید ی_د

 نقشه داره؟  نی آرت انایک  ستین یکنیکه تو فکر م یطور_اون وانیک 

 زدمو گفتم: ی پوزخند

برقصه   شه یبلند م بش یاونم رق گهی دختره د هیخودش زن داره با نکهی _نقشه؟نقشه داره؟ا 
 نقشست؟ 

  گهیراست م وانی حتما ک  نکهیوجودم روشن بود ا  ی تو ی دی ازشون گرفتم نور ام چشممو
داره من بهش اعتماد کامل   ی آره حتما نقشه ا  دادی نشون نم نویاصال چهره و چشام ا یول

 ست ی ن یهوس باز یجنبه و حت  یبهم ثابت شده که مرده ب یدارم چون از هر جهت 

 

 ( نی)آرت

که بهم   ی شنهادیمتعجب بودم به خصوص پ یل ینسبت به خودم خ  فیرفتارو توجه ال از
بلد    یچون طرز حرف زدنش افتضاح بودو منم چون ترک  یبلد بود ول یفارس  یکم فیداد ال

  م ید یفهم ی حرف همو خوب م  ی طور نی ا می حرف بزن ینبودم ازش خواستم که باهم خارج
 مسلط بود   یسیچون اونم به زبون انگل

 درسته؟  دیشیمسابقه م نی امسال هم با دست پر وارد ا  امنشیآر  ی _آقافیال
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 د ی شیسرسخته من محسوب م ی _بله و حتما شما هم جزو رقبا

 کردو گفت:  ییبایز خنده

 باهاتون صحبت کنم  یدرباره موضوع خواستمی_بله اما مفیال

 د؟ ی بهم بگ ز یهمون جا سره م دی تونستی_خب نم

 نه دیی بخوا  تشوی_خب راسفیال

 شنوم ی_خب م

 درسته؟   نیازدواج کرد دمی_شنفیال

 گفتم:  یر از تحکمکردمو با لحن پ یاخم

 _بله درسته  

 هستن  ییبا یدختره ز دمید  نستایا ی _عکسشونو تو فیال

 _نظره لطفتونه 

 مورد  ن یا ی تو یحت نیهارو شکار کرد نی بهتر شهی_مثل همفیال

خوشش اومده   انایدختر مغرور از ک  فیال نکهیحرفش تکون دادم و از ا د یی به نشونه تا یسر
 اومد  یخوشم م کردیم فی ازش تعر ینطوریبودو ا

 که به شما... کنمی که من...من فکر م نهیبهتون بگم و اون هم ا یز یچ هی  خوامی_مفیال

  یطور کالفه بودو من من م نی بگه که ا خواستیم  یچ یعنی  دمی دیتو چشماش م ویکالفگ
 کرد؟ 

 افتاده؟  ی_اتفاق

 کنن  تیباهم فعال  یعنیبشن  ک یشرکتهامون باهم شر  خوامی_مفیال
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 گفتم:  باتعجب

   د؟یگی م یچ دی دار دی فهمیم چی_ه

 م ی و باهم همکار باش می رقابتو کنار بذار خوامی_من مفیال

 مصمم ادامه داد: دی سکوت منو د یکردو وقت یمکث

باهامون رقابت   تونهی نم چکسی بشن ه یکیشرکت منو شما اگه باهم    دی _مطمئن باشفیال
 کنه 

دور از انتظار هم   هیمراسم و جشن چ ن یش از اهدف  دونستمیاز اول م دی زدم با ی پوزخند
 نبود

 رقابت با شرکت منو نداره   ییتوانا یشرکت  چی _االن هم ه

منو   دی بدون شهیبراتون محسوب م  دیتهد  هیکه شرکت ما  د یدونیم  نوی_درسته اما ا فیال
 م ی شیباهم م یشما گروهه خوب

 من هم فکر بکنم گفتم:  نیمسئلرو ادامه نده و تمومش کنه همچن نیا  گهید نکهیخاطر ا به

  ن یدرباره ا د یهم براش مهم جلوه کنه...با ی دی که تهد ترسهی نم ی_شرکت من از شرکت کس
 موضوع فکر کنم 

  امیم دنتونی...اصال من فردا خودم شخصا به دمیخب تا موقع مسابقه...نه ا یلی_خفیال
 میصحبت کنباهم   شتریب   میتونیاون موقع م

 ست؟ ی زود ن کمی_فردا  

 امنش یآر  ی چون وقت کمه آقا دی و فردا جوابو بهم بد دی امشب فکراتونو بکن ری_خفیال

 خب یلی_خ

 ازم جدا شدو گفت: آروم
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 د ی لذت ببر  یاز مهمون دوارمی_امفیال

که بچه ها دورش نشسته بودن رفتم همه با اخم داشتن بهم نگاه   زمونی سمته م به
 ینطور یچرا ا نیکه روشو ازم گرفته بود نگاه کردم ا اناینکردمو به ک  ی توجه ا کردنیم
مردا متفاوته اصال   هیکه با بق کردی منو درک م تیبودو موقع یدختر روشن فکر کرد؟اونکهیم
  کنهیرفتار م یطور نیپس چرا داره ا دادینمبه خرج   تیحساس زهایطور چ  ن یا ی رو ادیز
  ینشستم که اصال محل نداد ول انایبهش حق دادم کناره ک  یرقص افتادم وکم ادهی  کهوی

 ره یبگ لمیتحو  شهیباهام رفتار نکنه و مثل هم  یطور  نیا خواست ی چرا دلم م دونم ینم

 بهش گفتم: آروم

 انا؟ یافتاده ک  ی_اتفاق

 جاخوردم   شیصورته اشک   دنهیسمتم برگشت که با د به

   ؟ی کرد هی_چرا گر 

 _خوش گذشت؟ انایک 

 ؟ ی بد حیرو بهمون توض  ییزهای چ هی د یکه با یکنی فکر نم نی _آرتوانیک 

 فکر کنم   دیبا  جمی_خودمم گ

 گفت؟   یبهت چ فی ؟الی _چه فکرآرتان

 گم ی_بعدا بهتون م

 گفت:  یزدو با لحن اعصاب خوردکن ی پوزخند انایک 

   می اضاف نجای_فکر کنم من اانایک 

 اخم بهش نگاه کردمو گفتم:  با

  ایب  رونی مزخرف ب ی _بس کن از اون فکرها
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مراسم اشتباه بود تو خونه  نیاز اول هم اومدن من به ا نیآرت  بخشمتیوقت نم چی_هانایک 
ازه هم به ذهن آشفتم اضافه  ت ی الهایتازه فکرو خ گذشتیبهم خوش م شتریب  موندمیم

 شد ینم

 از سره جاش بلند شد که با عصبانت گفتم:  عیحرف سر  نیا باگفتنه

 ؟ ی ری_کجا م

ندادو به سمت راه خروج به راه افتاد خواستم بلندشم دنبالش برم که آرتان دستمو   یجواب
   دمیتو موهام کش یگرفت و خودش دنبالش رفت کالفه دست 

 کنه یفکر م یه چتصور کنم داره ب تونمی_م

 ؟ ی بد حیتوض ییخوای_هنوزهم نموانیک 

 باال اوردمو بهش نگاه کردم سرمو

 داد؟  ی منتظره ا ریغ شنهادی_پ

 ؟ی شنهادی_چه پخاطره

 بزنم  یدربارش حرف خوامی_فعال نم

  دونستمی بود چون نگرانش بودم م انایحرف بزنم فقط ک  خواستمینم نکهیعلت ا  درواقع
 اصال خوب نبود   نیکرده بود و ا  کشیحسه زنانش تحر 

  زیر زی ر زدنویخاطره هم داشتن باهم حرف م وانوینشده بود ک  یخبر انایاز آرتانو ک  هنوز
 وانیبه اندازه ک  کردمو ی دختر ازدواج م هیعشق با  ی منم از رو شدی م یچ دنی خندیم

   بودمیخوشبخت م

  ی نگاهم رو دنهیکرد که با د ی شدم داشت بهم نگاه م فیازشون گرفتم که متوجه ال نگامو
   شهیم  شیزی چ  هیدختره  نی نگاهشو ازم گرفت پووووف ا عیخودش سر 
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شماره آرتان   هیک  نمیدراوردمش تا بب بم یاز تو ج عیسر  نی زنگ خورد به خاطر هم می گوش
 تماسو برقرار کردم  عیبود سر

 ؟ ی کرد داشی _آرتان پ

   ستیخوب ن کمی انایهتل حاله ک  می گردیبرم می _آره ما دارآرتان

 ست؟ یکه حالش خوب ن یچ یعن ینگران شدم  کمی

 ؟ ی _پس چرا به خودم خبر نداد

 اون مراسمو به افتخاره تو برگزار کردن یتو ستاره اون مجلس ی_تو بهتره بمونآرتان

 حالش خوبه؟  اری_بهونه ن

 شهیاستراحت کنه خوب م ستیبد ن ی _اآرتان

 ام؟ ی _الزمه که من ب

 کنهیداغونش م شتر ی بده اومدنت فقط ب شی_نه بابا حاله روحآرتان

 ی _باشه ممنون آرتان که مراقبش

 فعال  هیچه حرف نی ا کنمی _خواهش مآرتان

 _فعال 

 : دیگذاشتم که خاطره پرس بمیج ی تو لوی کالفه موبا یقطع کردم و با حالت تماسو 

 ود؟ _آرتان بخاطره

 م یهی_ا

 خوبه؟  انایک  گفت؟حالهیم ی_چآرام

 م ی گردی برم گهی د  کمی _آره اونا برگشتن هتل خودمونم 
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 ............... 

روشن کردن المپ وارد اتاق شدم المپ ها   یحت ای اتاقو آروم باز کردمو بدون سروصدا   دره
  ی از مبل ها یکی  ی خوابه کتمو درآوردمو رو انایکه ک  دادی نشون م نیهمه خاموش بودن و ا

خواب   انا یک  دمیتخت دراز کش ی رو انایتنم کناره ک  ی اتاق انداختمو باهمون لباسها ی تو
ذهنم آهنگ  ی که تو یینفس ها ی صدا شدمی منظمش متوجه م  ی هااز نفس نویبودو ا
به سقف    دمی پشتم خواب ی زدمو رو یگرفتم چرخ انا یخودم ساختم رومو از ک  ی برا ینیدلنش

  تی بهش حساس شدویحساس م فیال دنهی با د انایانه؟ک یکار کنم؟قبول کنم  یشدم چ رهیخ
 انایو ک  شهی شرکتها باز م بهبشم اون پاش  کی زنونه داشت اون وقت اگه من باهاش شر

 انایکه ک  نیچرا من به ا  نمی بب سایاصال وا  هیکنه که خبر یو فکر م شهیفکرش مسموم م
  انیسودو ز  دیبرام مهم باشه؟من فقط با   دیاصال چرا با  کنم؟یفکر م شهیم یرتیو غ یعصب

 ن یهم  ی ا گهی د زهیشرکت برام مهم باشه نه چ

 اد یب دی چون با ادیموضوع کنار م  نیو با ا  کنهیهم کم کم عادت م انایک 

فرد قدرتمند بودمو شرکتم و همه شعبه هام    هیاالنشم  نیدادم من هم  رونی نفسمو ب کالفه
کرده بود   دای پ ی ادیتو کارشون موفق بودن برند شرکت من معتبر و مشهور بود طرفدار ز

  دی کارها هست؟نبا ن یبه ا یازی چه ن گهیدارم پس د ی ادیو ز  ژهیو  تیمحبوب یعنی ن یپس ا
فکر کنم و همه جنبه هارو در نظر    شتریب دی با رمیبگ  م یتصم ی ا عجلهگدار به آب بزنمو  یب

تق   ی برگشتم دستمو به سمت سگک )قالب( کمربندم بردم که با صدا  انایبه سمته ک  رمیبگ
  هیصورت معصومش بود کمربندمو از دور شلوارم با   ی باز شد همون طور که نگام رو یآروم

شدم به صورتش که غرق    کی بهش نزد کمیو   نی نداختمش زما دمویکش رونی حرکت ب
اون همسرم بودو حساس بود همون طور که من   دادمیخواب بود نگاه کردم بهش حق م

حس مردونم نه   ی عشق بود و من از رو ی تفاوت که اون از رو نیداشتم با ا رتیروش غ
   ی ا گهید زیچ



 گمشده   مه ی عشق ن   ی ب 

 
467 

 

هم که بازش کردم فقط به   ی اما حوصله نداشتم همون کمربند ارمیلباسمم در ب خواستمیم
شدنو به    نیفکرها پلکام سنگ نی با ا کردمیوگرنه اونم باز نم کردی م تمی بود که اذ  ن یخاطر ا

 خواب رفتم 

 

 

شده   داری اولش که ب خوردیبرجه زهرمار روبه روم نشسته بودو داشت صبحونشو م نهویع
اشتهام کور شده بود اما مجبور   افهیق  نیا  دنین با داال یگشنم شده بود ول  یبودم حساب

 داشتم  ادیچون امروز کار ز خوردمیصبحونمو م  دی بودم با

 ؟ ی_االن مثال قهر 

نبودم که ناز بکشم   ی که من مرد دونستیبشم خودش م ینداد که باعث شد عصب یجواب
  خواستمیمنداشتم فقط  یهدف خاص  پرسمیکردم که ازش سوال م  ی رو ادهیو تا االنم ز

که باعث بشه اعصاب   ییفکرها نقدریبراش تکرار بکنم تا ا شبمو ید ی حرفا گهیبار د  هی ی برا
 کنم خورد بشه ن  طی شرا نیا  ی من تو

 ست ین  یکنی که تو فکر م یاحمقانرو از ذهنه مسمومت دور کن اون طور  ی _اون فکرها

 گفت:  ی بلند شدو با لحن طعنه دار زی زد از سر م ی مسخره ا پوزخند

 _کامال معلومه  انایک 

بهم نگاه   نکهیبلند شدمو مچه دستشو گرفتم بدونه ا یصندل ی بهش نگاه کردم از رو یعصب
 کنه گفت:

 _ولم کن انایک 

 گفتم:   دادی بودنم م یکه نشون از عصب یلحن با

 نکن  یباز طی شرا نیا  ی با اعصاب من تو نقدری_ا
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 ندارم ولم کن یکار چی_من با اعصاب تو ه 

 ببره  شیاز پ یچون مچشو محکم گرفته بودم نتونست کار  یول دی کش دستشو

 ست؟ ین یکن یکه تو فکر م یزیاون چ  ی دیکه بهت ثابت بشه که فهم یاما زمان  کنمی _ولت م

 ن؟ ی بهم گفت ایچ  دونمینم  یکنی_چرا برات مهمه هان؟فکر مانایک 

 ...گمی دارم بهت م ی_لعنت

که دلت   یبشنوم برو هر غلط  یزیچ خوامیبس کن فقط خفه شو نم  نی _بس کن آرتانایک 
 بکن  خوادیم

 باالتر رفته بود گفتم:  کمی که  ییدستشو ول کردمو باصدا  باخشم

 به جهنم   یریفکرها بکن تا بم  نی_اصال بدرک اون قدر از ا

ولش   شدی پرو م ی ادیداشت ز  گهید رونیب مبل برداشتمو از اتاق زدم ی خشم کتمو از رو با
  دیحرص بخورم االن با  نقدریا د ی من چرا با کنهیکه داره اشتباه م فمهیکن خودش باالخره م

مسابقه و برنامه هام تمرکز داشته باشم آروم با خودم زمزمه کردم "بهتره که زودتر   ی تنها رو
 بفهمه" 

 

 (انای)ک 

 دمیتخت نشستمو آروم روش دراز کش ی شدن رو یبسته شدنه در اشکام جار دنهیباشن
  کهوی کم دارم؟ فیاز ال یبدبختم؟مگه من چ نقدریچرا من ا ایخودم جمع شدم خدا ی تو

به پوله   گه یپس د  کنهیپول شنا م ی خودش تو نی زده شد پول؟اما آرت سرم ی تو ی جرقه ا
  ی اجازه بدم تو تونمیکارهاش سکوت کنم نم نیا بله در مقا تونمی داره؟نم یاجیمن چه احت

انجام بده قبال دغدغم آتاناز بود حاال   خوادیکه دلش م یکه من حضور دارم هرکار ی ا یزندگ 
  هی ا  گهیفردا نوبته چه خره د دونهیهم اومد روش خدا م فیال
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که منو از   یبکنم فکر یفکر اساس  هی دی با ستیکردن ن هیاالن وقت گر دمیباال کش موینیب
حسم بهم    نیبفهمم که ا دی برام روشن بشه با قتی و همه حق اره یب رونیب یر یهمه درگ  نیا

امروز به  یو حت شبیحرفاشو بشنوم آره اشتباه کردم که د دی دروغ؟با ای گه یت مراس
تا   دادمی خواست بزنه گوش م یکه م یینشستم و به حرفا  یم دی حرفاش گوش ندادم با

دوباره خراب بشه و   میزندگ  خوامینم دمیفرصت بهش م هیبفهمم موضوع از چه قراره  
 استفاده کنه یکه قراره بهش بدم به خوب یفرصت نی از ا دوارمیبشه مرده سابق ام نیآرت

به شرکتش   دی تخت بلند شدمو به سمت لباسام رفتم تا خودمو آماده کنم با ی از رو عیسر
صاف تو چشمام زل بزنه و   خوامیم  یول کنمیدارم عجله م دونمیبرمو باهاش حرف بزنم م

  نیسفر و ا  نیا  خوامیشو از تو چشماش بخونم نمراست و دروغ حرفا قتیخودم حق
وقتو   دی حرفاشو بشنوم نبا د ی احمقانه خراب بشه با  کرکارو ف  هیبه خاطره   نی مسابقه آرت

االن حرفاشو   نی هم دی با  رهید  یلیتا برگرده روهم ندارم خ سمی وا نکهیوقت ا  یتلف کنم حت
 رمی بگ شی جد دیبا  ستی ن یبردار یموضوعه شوخ نی بشنوم ا

 

 ( نی)آرت

حالمو گرفته بود و االن   یاوله صبح اناینشسته بودم ک  استمیر یصندل  ی رو یکالفگ با
  ی سع  نیبودن به خاطر هم دهی طاقت شده بودم بچه ها حالمو فهم یحوصله و ب یدوباره ب

 کارهارو خودشون انجام بدن تا من دوباره صدام باال نره   شتری ب کردنیم

  نیموضوع بکنم ا نیا ی برا  یفکر  هیاز شروع مسابقه قبل   عیسر ط ی شرا نیا  ی تو د یبا
تو همه   می زنیمسابقه صددرصد گند م  میاعصاب بر  نی و با ا هیروح نیاگه با ا شدینم یطور

  یچ

  فیحوصله ال یحت ط یشرا  نی ا ی تا جوابو ازم بشنوه اه تو ادیب نجایبه ا فیقرار بود ال امروز
که به   یاما با اون زمانه کم انهیکه گرفته بودم درسته   ی میتصم دونمی رو هم نداشتم نم

 جواب باشه  نیبهتر  تونهیجواب م نیمن داده بود ا
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 آوردن   فیتشر  فیخانوم ال  سی _جناب رئیمنش

 داخل  دیکن شونیی_راهنما

 _چشم یمنش

لبخند که به  هیکه با  فی سرمو باال گرفتمو به ال دمیرو شن ی کفش زنونه ا ی صدا یوقت
 سالم کرد یبا زبون خارج شب یاومد به سمتم اومد از همون اول مثل د یصورتش م

 امنشیآر ی _سالم آقافیال

 شدمو باهاش دست دادم و منم مثل خودش با زبون خودش جوابشو دادم  بلند

 د ی_خوش اومد 

 _ممنون فیال

 ها اشاره کردمو گفتم:  یاز صندل یکی به

 لطفا  دیی_بفرما 

 زدو با ناز نشست  ی لبخند

 د؟ ی رو گرفت متونیسره اصل مطلب خب تصم  می ری م عتری_سر فیال

 _بله 

که منتظر جواب مثبت بود بهم نگاه   ییکه معلوم بود از همه جا مطمئنه با چشما فیال
 کردو گفت: 

 د؟ ی به من هم بگ شهیحاال م ی_چه عالفیال

  ادید اما خب من زنبو یاومد عشوه هاش خرک  ینازهاشم بهش م  ینگاه کردم حت  بهش
حال بهم   ادویبود اونم نازهاش بهش م انایمثله ک  قایاومد عشوه و نازهاش دق یخوشم نم
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اما االن...رسما   زدمیمثال زدم قبال آتاناز و مثال م انارویچرا االن ک   ای زن نبود پوف خدا
   شدمیم وونهیفکرها د نی داشتم با ا

 فیحفظ کنم ال مویکامال خونسرد دی گذاشتم با  زیم ی هم قالب کردمو رو ی تو دستامو 
 بگومگو آماده کنم   هی ی خودمو برا دی نبود در برابر جوابم سکوت کنه و من با یدختر

نشون بده شروع کردم به  یمنو به خوب  تیو قاطع تی که جد یلحن پر از تحکم طور با
 حرف زدن: 

  نیبه ا شبی من د د یداد یریگ   میتصم ی که به من برا یبا توجه به مدت زمانه کم دینی_بب
 با شرکته شما وارد معامله بشم  تونمیکه من نم دمیرس جهینت

 و برق گذشترو نداشت  ی اون شاد گهیلباش محو شدو چشماش د ی از رو لبخند

 چرا؟  ؟آخه ی چ یعنی_فیال

 شه یمد ما با شرکت فراز شما وارد معامله نم یتیشرکت گ نکهیا یعنی_

 _اما...اما چرا؟منو شما...فیال

باشماهم   نهارویا تونمیدارم که نم ییگذارها هی خودم اسپانسر و سرما ی من برا دینی_بب
که قابله جبران   نمیکیبرخورد م یراه منو شما به مشکالت ن یبشم و صد درصد درا کی شر

بار هم که شده شکست بخوره    هی ی شرکتم برا خوامیا نمشم ی من و نه برا ی نه برا ستین
 اوردمیبه دستش ن یکه کسب کردم به راحت یبره شهرت شی پ یتا مرز ورشکستگ یحت ای

من مطمئنم شرکت ما با شرکت شما شرکت   امنشیآر  ی آقا  دینی؟ببی_اما چه مشکالت فیال
  شنیم ی قدرتمند ی ها

  نمیب ینم  یپس لزوم دی قدرتمند ش دیکن یسع  دیکه با دیی _من االنشم قدرتمند هستم شما
 کنه دوباره مستحکمش کنم رونشیو  تونهینم  ی زلزله ا چیکه مستحکمه و ه یوارید
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  ستادویا  زی م ی حرص بهم نگاه کرد از سره جاش بلند شدو به سمتم اومد روبه روم جلو با
 خم شد   گذاشتو به سمتم  زیم ی دستشو رو

  ییخوایکه ازم م دی افت یم یبه روز  یتیموقع ی ...توییجا هی...یروز هی _مطمئن باش  فیال
 ی شیم مونیپش متیتصم نی که از ا رسهیم یبشم روز کی باهات شر

 افته  یهرگز نم  یاتفاق نیهمچ دی _مطمئن باش

 زدو گفت:  ی پوزخند

در مقابلت   یبه راحت  ستویخوب ن ادیخبرو براش ببرم خبر ز  نیکه قراره ا  یکس ی _برافیال
 شهی دگرگون م تی سکوت نخواهد کرد مطمئن باش زندگ 

 : دمی بهش نگاه کردمو ازش پرس مشکوک 

   ؟یکنیکار م یک  ی برا ی_تو دار

 ر یفاصله بگ انایکه از ک  دمیهشدار بهت م  هیفقط  کنمیکار نم چکسیه ی _من برافیال

 داشت؟  انایبه ک  ی موضوع چه ربط نی بردم توهم ا  اخمامو

 رم؟ یاز زنه خودم فاصله بگ دی_اون وقت چرا؟چرا با

 به سمتم خم شدو گفت:   شتریب

قلبتم در معرضه    یکه بدردت بخوره جونت مالت و حت ستین ی_به ظررته اون دخترفیال
 هاشو نخور  تی گوله مظلوم شی خطره هنوز نشناخت

  ن یدرباره زنم حرف بزنه به خاطر هم ینطوریاجازه بدم که ا تونستمیمشت شدن نم دستام
 : دمی باحرص غر

 ی حرف بزن یطور نی دربارش ا دونمی_خفه شو بهت اجازه نم
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هشداره   ادهیبه   یکنینجاته جونت ازش التماس م ی که برا ی_آق مهندس اون روزفیال
   یافت یاالنم م

 نداد   تشی در وضع یریزدم که تغ زیم ی رو محکم

  ی برا ینجات جونم از زنه خودم التماس بکنم؟گفتم دار ی برا  دیمن چرا با  ی_خفه شو عوض
 داره؟  یچه ربط  ارویمن به تو و اون   یشخص ی؟زندگ یکنیکار م یک 

  ی االنشم تو نیهم اون به تو هم یشیهم تو به اون مربوط م نجاستی_اشتباهت ا فیال
فکرشم   یدرخطره که حت  یاز جانبه کس ت یزندگ  یخودت خبر نداشته باش دی شا  یقلبته ول

 هیک  یکنینم

که بدونه اجازه درو باز کرده بود برگشتم که با   یدر اتاق باز شد با خشم به سمته کس کهوی
درگاه   ی اون صحنه تو دنهی شدم با د  رهیچشمام گرد شدو متعجب بهش خ انایک  دنهید

جا خورده بود چشماش پر از اشک شدو بانفرت بهم نگاه کرد   یخشکش زده بودو حساب
 آروم بابغض گفت: 

 یفهمـــ ی_ازت انتظار نداشتم به اصطالح مرد...ازت متنفرم...متنفرم...متنفر مانایک 

رفت خشکم زده بودو حرفاش هنوز برام هضم نشده بود اون االن   رونیاز اتاق ب عیسر  و
 انایکه ک  ی دستام از شدت خشم مشت شد صحنه ا کهویمشغوله...  فیمنو ال کنهیمفکر 

 م یبکن یکار م یخواستیم فی منو ال کردی فکر م دی د یهم که م ی ا گهی بود هر کسه د ده ید

 زدو گفت:  ی برگشتم که پوزخند فی به سمته ال باخشم

  یپسره خوب مطمئن باش اگه م یباش هشدارمونو داد شی _اتفاقه اول...منتظره بقفیال
 افته یقلبته به خطر م ی که تو یجون خودتو اون ینباش

  ی تو دمشی برداشتمو کوب زی م ی رفت باخشم قندونو ازرو رونیحرفا از اتاق ب نیگفتنه ا  با
 کنه؟ یکار م یک  ی داره برا یعنی زنهیحرف م یشکست چرا رمز یوحشتناک ی که با صدا وارید
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شرکتم برام مهمتر   یحت ی ا  گهید  زیبود که االن از هر چ یکس انایافتادم ک  انایک  ادهی  کهوی
سره    ییکنم تا بال  داشیپ  عتر یسر دی با  رونیبرداشتمو از شرکت زدم ب عیبود!کتمو سر

 شدمو با سرعت به سمته هتل راه افتادم  نیسوار ماش اوردهیخودش ن

 

 : نستاگرامیا ی دی آ

kiana_bahmanzad 

 

از   دمیکه مشغول جمع کردن ساکش بودم د انارویباز کردمو با عجله وارد اتاق شدم ک  درو
  هیبودو جا  نجا یا  نکهیهم دمیکش ینرفته بود نفسه راحت ی ا گهید هیاتاق بودو جا ی تو نکهیا
 بکنم  یکار هی تونستم یم شوینرفته بود خودش خوب بود بق  ی ا گهید

 اخم به سمتش رفتمو گفتم:  با

 ؟ یکن یار مک  یچ ی_دار

 زدمیحرف م واری ندادو همچنان درحاله جمع کردنه لباساش بود انگار داشتم با د یجواب

 گفتم:  دموی کش دستشو

   ؟یکجا بر  ییخوا ی؟میکن یکار م یچ ی_دار

 داد زد: باخشم

 شهی به شما مربوط نم نشی_اانایک 

   یکنیبازهم اشتباه م یدار یکنی که فکرشو م ستین  یاون ی دیکه د یزیبه خدا اون چ  انای_ک 
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  یتمام  یگیراست م شهیکه هم ییتو  یگیتو درست م کنمی_آره...آره...من اشتباه مانایک 
بمونه کنار بره به درک   یاریکه درش م ییاشکها  نی ا یو تمام هامیدلخور هامیحرفهام دلتنگ

  ی بگذرون یتونیکه بامن نم گذرهیم یفقط بگو با اون چه طور

 یچی ه فیمنو ال نهیاحمق ب یبافیبهم م هیچ  فیاراج نیا  نییپا ار ی_خفه شو صداتو ب
 ؟ یفهم  یم یچی...هستین

زجرم  یقدر دار نیکه ا  میمن چ ی فکر کرد ف؟تویاراج  یگیبه حرفه حق م ف؟تو ی_اراجانایک 
 یکن یذره آدم فرض نم هیذره فقط  هیمنو  ؟چرای دیم

پوزخند   هیباره مشغول جمع کردن لباساش شدو با  ازم گرفتو اشکاشو پاک کرد دو چشماشو
 ادامه داد:  یو لحن طعنه دار

 ها متاسفانه نه  ینفر باشه اما بعض هیماله   دی _هــــــــــه مسواک هم شعور داره باانایک 

 ؟ ی ندازیم کهیت ی_دار

به همون اندازه که   یکه بدون  نهیا هیچ ایحسه دن  نیبدتر  یدونی معلوم نبود؟م یعنی_انایک 
بدم   هیتک ی به مرد دی دوست داره با گروید یکی اونم به همون اندازه  ی بدون یدوسش دار

پناهم هر   یب یدونی که چون م یی نذاره نه به تو تو نیزم ی خوابم برد سرمو رو یکه وقت
 یکه از غفلت و نفهم و بچه بودنم دار ییتو یاری سرم م خوادیم لتکه د ییغلط و هر بال 

  یعشقمو نداشت اقتیل ی منو نداشت ی دوستت دارم ها اقتیتو ل ی کن یسوءاستفاده م
داره که هرکس توان   یمتیفهم گرفتنشو نداره ق  یکه هر قلب هی ا هیدوست دارم هد

 نندار دنشوی شن اقتیل هایکه بعض هیپرداختشو نداره جمله ا

 :دادیتو چمدونو ادامه م دیکوب ینه محرص لباساشو دونه دو با

که عشق منو نسبت به   ییتو  یکی دوتا کور وجود داره  ایدن نیا ی تو هیچ یدونی_مانایک 
و   یاما کو فهمت که بفهم نمیب یبه جز تو رو نم چکسیهم من که ه یک ی و  ینیبیخودت نم
 یدرک بکن
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  یکن ی فکر م یگم اشتباه دار ی_دارم بهت م

 خواست... ی شوهرم خم شده بودو م ی که رو دنی د ی_آره چشمام داشتن اشتباه مانایک 

  دیمحکم چنگ زدو کوب شویجملشو خورد لباس بعد هیهم فشار دادو بق ی محکم رو لباشو
 تو چمدونو به سمتم برگشتو با نفرت گفت: 

ته  خس  گهیبه بعد د ییجا  هیاز   یشیم ریپ یش یبزرگ نم گهی به بعد د ییجا هی_از انایک 
  هیو من االن حکمه   یهست ی ادیز یستین یتکرار  گهیبه بعد د ییجا  هیاز   یبریم یشینم

مونم االن من   ینم گهید یول  اهاتیکناره رو  تیرو دارم من اضافم کناره تو تو زندگ  یاضاف
  هیصبرو تحمل منم تا   گهید  رمی بلکه کنار م امیکنارته کنار نم کهیبا اون زارمیتنهات م رمیم

خورم چون عشقتو   ی شکست م  دونمی که دارم مقابله بکنم چون م یبی با رق تونم ینم هیحد
طور همخونه بودنمون االنم   نی هم رسهی م انیجا به پا نیهم مونیزندگ  الیخیندارم پس ب

 م یکن یروشن م فمونویبعد تکل ی ردتا برگ   کنمی خونه پدرومادرت صبر م رمیم

 گفتم:   دمویتوموهام کش یدست کالفه

 ...فیمنو ال نهیب یکنی_چرا باور نم

مچتو   ی امروز تو چه صحنه ا یدونیندارم م روی تکرار ی حرفها دنهیمن حوصله شن نی_ببانایک 
نبود   یالزم به پنهان کار  یاری سرم هوو ب ی رو ییخوا یو م  ی عاشق شد  یگفتیگرفتم خب م

داغون  نقدریا کردمویآماده م  ییاصحنه ه ن ی همچ هی  دنید ی عقال امروز خودمو برا 
 یاز مردونگ ییاما متاسفانه تو نه بو  یگفتیجلو و م ی مداو یم ی اگه مرد بود  شدمینم
 که مثله توان  رتی غ یمرده ب یتف به هرچ رتینه غ ی برد

  ی حرفا برام سخت بود و دوباره پا رو نیا  دنیشدم مرد بودمو شن یکه زد عصبان  یحرف از
من گذاشته بودو   ی نقطه ضعف ها ی کرده بود پا رو ی رو ادهیگذاشته بود ز رتم ی غرور و غ

کنم خشم تمامه وجودمو فرا   شیکی پشت سرش  واری که برم با د کردی م کمیداشت تحر
 یاالن به من گفت ب نی که گردنشو خورد کنم ا  بودم یحال ی که تو یگرفته بود طور

 ستم؟ ی مرد ن رت؟منیغ
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تونستم خود  ینم کردمیکه م یهرکار رفتمیغضب بهش نگاه کردم داشتم از کوره در م با
 ارمیسرش ن ییدار باشمو بال 

 بهت نشون بدم که مردم آره  ییخوا ی؟می خورد  ی_تو االن چه گوه

به رفتارته هر چند   یحرفه حق برات تلخه نه؟مردونگ یکه ادعاشو دار یی _همون گوهاانایک 
 شک دارم که بازهم...

جملشو گوش بدم با خشم به سمتش هجوم بردمو محکم هلش    هینتونستم بق گهید
 دادمو داد زدم:

 هااان؟  یزنیحرف م یبا ک  یدار ی فکر کرد   یگوه نخور دختره عوض  نقدری_ا

 تو هم جمع شد خورد که از درد صورتش   واریمحکم به د  انایک 

 زدم:  نعره

سوال االن   ری ز یبریمنو م یمردونگ  دهیرس ییبه جا  تیحاال کار انایک  کنم ی _من تو رو رام م
 دستو پام اون وقـــ.... ریکه انداختمت ز 

خورد   یعسل زیسرش به لبه م  نیزم ی خوردو  افتاد رو زیخون سرش جا خوردم ل دنهید با
  یمن چ ی اومد وا یشده بودو از سرش خون م یخون  واری وحشت زده بهش نگاه کردم د

 کار کردم؟

 ...من...کشتمش...من... من

 سمتش هجوم بردمو نعره زدم: به

 ــــــــــــــــــــــانــــــــا ی_ک 

 ............ 

 دکتر حالش چه طوره؟  ی _آقا
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 ن؟ ی_شما همسرش هستدکتر 

 _بله 

به سرشون وارد  زیکه به خاطر برخورد با لبه م ی د ی _خب همسرتون بابت ضربه شد دکتر 
متاسفانه به  می زد شیو سرش شکسته که ما بخ دهی د ب یاز عصباش آس یسر هیشده 

و برخورد رگ پشت گردنشون با لبه    یزیخونر  نیو همچن واری با د  دشونی خاطره برخورد شد
داروها که  نی ه با افلج مطلق هستن ک   نییکمر به پا هیاالن از ناح شونیمار یو سابقه ب زیم

اگه داروها جواب ندادن از   یول  شنیباالست امکان بهبودشون باالست و خوب م نشم یهز
البته خوب شدنه همسرتون فقط  به توجهات و   میاقدام کن م یتونیراه عمل هم م

 حیو انجام صح یوتراپیزی ف ی داره اراده و همت خودشون تو یشما بستگ ی هایدگ یرس
 م یباش نیخوشب میتون ی ورزش هاشون م

 سرم اکو شد:  ی حرفه دکتر تو دیدور سرم چرخ  ایدکتر دن ی حرفا دنیشن با

 فلج مطلق هستن"  نیی کمر به پا هیاالن از ناح شونیماری"متاسفانه با سابقه ب 

 فلج...فلج شده؟اونم توسطه من  انایامکان نداره ک  نی...نه...انه

 دنهی به سمته دکتر رفتن که با شن یبچه ها با نگران و وانیسقوط کردم ک  یصندل ی رو
من  نهیو آرتان ع دنیتو موهاشون کش یکالفه دست اریو رام وانیحرفاش تعجب کردن ک 

کدوم از اتفاقات   چیبه ه  هیگر ری سقوط کرد آرام از هوش رفتو خاطره زد ز یصندل ی رو
...فلج انای...ک انای...ک ایذهنم بود خدا ی تو ز یچ هینداشتم فقط   یاطرافم توجه

 منه  رهیممکنه همش همش تقص ریغ  نیباور...کنم ا تونم ی شده؟!من...من...نم

در مقابلت   ی و به راحت ستین یخوب ادیخبرو براش ببرم خبر ز نیکه قراره ا یکس ی "برا
 " شه یدگرگون م ت یمطمئن باش زندگ  کنهیسکوت نم

  ینشونس کالفه دست نیاول نی و ا  شهیمن دگرگون م ی گ کنه؟زندیکار م  یک  ی برا فیال یعنی
ناخودآگاه دستام مشت شدن   فتهیب ی ا گهید ی قراره چه اتفاقها یعن ی  دمیتوموهام کش

 خدا؟  هیک  یکی اون  یبود ول یک ی من تحت کنترله   یبده زندگ  میکه باز  یمتنفر بودم از کس
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 کل( ی )دانا

از   دونستی خدا م دیلرز یبه شرکت برگشتو خبرو بهش داد از شدت خشم داشت م فیال
 فیکه ال دونستی که سر به تنش نباشه او نم خواستیچه قدر متنفر بود و دلش م انایک 

که   دونستیم نو یباخته تنها ا  ن یهم دلشو به آرت ف ی معامله ال  نیا ی و تو نهیهم عاشقه آرت
  نویمورد دلخواه آرت ی ها یژگ یچون تمام و  ارهیو به دست باهاش یقلبه مرده رو تونهیم انایک 

 بهم خورد  زیهمه چ انایکه آرزو داشت ماله خودش باشه اما با اومدن ک  ی داشت مرد

 نیآرت  اناو یدر انتظاره ک  ی که اتفاقاته خوب دونستیم  دوی لرزیشدت خشم داشت م از
گرفتو بهش خبر داد که   فویشماره ال  عیسر دویکوب زیم ی بر رو ینخواهد بود با خشم مشت

  خواست ی مشتش بود اما وقت م ی تو انایزد ک   ی کنه پوزخند یعمل  دشوی نقشه جد د یبا
  ی دستاش له کنه چون اون برا ر یز  انارویک  ی زود نیا  هب دادی وقت اجازه نم چ یه شیی پسردا

بود خدا  دنینقشه ها داشت حسه انتقام و نفرت در هردوشون درحاله زبانه کش انایک 
 عشق چه خواهد شد   نی و سرانجامه ا ی که زندگ  دانستیم

  ردیرا بر دست بگ شیدهدو افسار زندگ  شیباز  یکس نکهیکالفه بود متنفر بود از ا  نیآرت
  یواجب بود نمچون پدرش بودو احترام پدرش براش  یکه پدرش کرد ول یمانند کار

  یدنباله مقصره اصل دانستی اجازه نخواهد داد نم یکی  نیبه ا یکند ول  یتوانست کار
با   ایشهرتش   یبزند حت زیهمه چ ریرا خورد کند؟ز  ف یباشد؟خودش را سرزنش کند؟گردنه ال

در حاله جوانه زدن بود اما فعال ابر قدرت   نیدر درون آرت یهمراه شود؟حس ندشیو آ انایک 
   دادیرشد کردن به آن جوانه را نم عیفقط غرور بود که اجازه سر   نیدر درونه آرت احساسات

بود که هم   یسوال نیر؟ا یخ ا ی خواست یرا م انایاو ک  ا یبا خودش مشخص نبود آ  فشیتکل
طالقش دهدو   توانستیموقعه طالقش بود م نیرا االن بهتر  انایکرده بود هم ک  ریاورا درگ 

  کی که همون   شیاز آن بخش از مهر  انایک  شدیدنباله آتاناز بگردد صد در صد با زور هم م
به طالق  یحت توانستیچرا نم دانستی صرفه نظر کند اما نم  دبو نی پا آرت کی دست و  
 ستاد یا یعمله زشتش م هیهم فکر کند او مرد بود و مردانه پا انایدادنه ک 
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 ( نی)آرت

بود چه قدر مظلوم بود   ومدهیبودو هنوز بهوش ن  دهی تخت خواب ی رو انایم ک اتاقش شد وارد
 شد؟ یروز دچار م نی به ا  شدویچندبار عمل م دی من با ی دختر به خاطره کارها نیا

  ژن ی دستگاه اکس یو به تازگ  رفتی م نییمنظم باال و پا  نشیبه سمتش رفتم قفسه س آروم
نفس بکشه   تونهیخودش م انایبود که ک  نیدکتر بر ا   صیرو هم قطع کرده بودن چون تشخ

گرفتم من   ی زدم و حس آرامش خاص ی لبخند نشیرفتن منظم قفسه س نیی باال پا دنیبا د
  نیا خواستم یمن نبود من نم ریاما خب تقص دونستم یم  نویدخترو نداشتم ا  نی ا اقتیل

 شد یبلند م فیاز گور ال شایآت  نیا دستام مشت شد همه  فتهیاتفاق ب

چسبونده بود آرتان   واریداده بودو سرشو به سمت عقب برده بودو به د  هیتک واریبه د  آرتان
نگه اماخب اون   یزیکه چ ره یگیخودشو م  ی همش جلو دونستمیبود م  دهیعذاب کش یلیخ

 بکنه  یغلط نیهمچ هینداشت   یزنه من بود نه اون لزوم

 گفت:   یبا لحن آروم آرتان

کمر  هیفلج شدن از ناح یدونی ؟می بال رو سرش آورد نیا  ن؟چرایافتاد آرت ی_چه اتفاقآرتان
 ؟ ی چ یعنی  نییبه پا

 گفتم:   دمویتو موهام کش یدست کالفه

 فقط...فقط...  ارم یبال رو سرش ب نی ا  خواستمی_من نم

نفس  یت عصبدادم که خشم سراسر وجودشو فرا گرف  حیمختصر براش توض ماجرارو
چرا   دونمی چشماش از شدت خشم قرمز شده بود نم کردیباخشم بهم نگاه م دویکشیم

 انایک   ی برا نقدریا  دینگرانه زنه من بشه؟چرا با  نقدریا  دیچرا با  نیا  شدیم یرتی داشتم غ
 مارستانه؟ یتخت ب ی خودشه که رو زنهکه انگار  یناراحت و افسرده باشه طور
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آروم تکون   کهو یبرگشتم همون طور که نگام روش بود   انایازش گرفتمو به سمت ک  رومو
 آروم صداش زدم  ستادمیخورد به سمتش هجوم بردمو باال سرش ا

 ؟ ی بهوش اومد انای_ک 

 گفت:   ی ناله مانند ی به سمته سرش بردو با صدا یبا ناتوان  دستشو

 کنهیسرم درد م  ی _واانایک 

 زنم ی_االن...االن دکتر و صدا م

 

 (انای)ک 

که چه  دادیم حیبرام توض یحالته خاص  هیمغرورم چشماش پر از اشک شده بود با   مرده
  دمیفهم  یبهم بگه که سکته نکنم وقت یطور کردیم یسرم اومده و همش سع یبتیمص
و بچه ها درده   نی حاله آرتانو آرت  دنهیپاهامو تکون بدم اولش وحشت کردم اما باد تونمینم

داد کردم اما بعدش   غویفلج شدم نابود شدم اولش ج  دمیفهم  یخودمو فراموش کردم وقت
از  حیخواستم توض حیبکنم توض  یو کار میدوباره عجوالنه تصم خواستم یسکوت کردم نم

 یبود من...من...فلج شده بودم؟اما چرا عصبان  سرم آورده ییبال  نیکه همچ ی مرد
  نکهیا دمیو فهم  قتیحق نکهیا  ی فقط برا دی فروکش کرده بود؟شا  تمیعصبان گهینبودم؟چرا د

مزخرفات حرف   نی هم فقط باهاش درباره شراکت و از ا فینظر نداشته و ال فیبه ال نیآرت
  نی اتاق آرت  ی که تو ی مداربسته ا ی ها نی دورب وید یکه من کرده بودم و  یی زده نه اون فکرها

 بهم ثابت بشه  یبود باعث شد که همه چ

کاره خودمم اشتباه بود   کردمیندامتو تو وجودش حس م  خوندمیاز چشماش م رویمونیپش
  یجملمو چه طور دونستی خدا م دادی اگه منو هول نم زدمیاون حرفهارو بهش م دینبا

 کردم ی تموم م
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که خورده بود مغزم   ی بودو سرم واقعا به خاطر ضربه ا یوونگی د نیا  دی داشتم شا آرامش
  نیا ی و تو مونهیکنارم م  نکهیحرفاش ا دنهیفقط به خاطره شن  دیجابه جا شده بود شا 

داشت   فی حسه نفرت نسبت به ال نکهیپشتمه آروم شدم ا گهید ی رهایمثل همه مس   ریمس
 راحت باشه  المیو هم خ م هم آرامش داشته باش شدیباعث م

 :دی باخشم غر  نیآرت

اگه اون حرومزاده نبود تو اون صحنرو   رمیگیم   فیکارو از ال نیانتقامه ا خورمی_قسم م
اون   شدمی نم یمن عصبان ویزد یحرفهارو نم نیا جهیدر نت ی کردیفکرهارو نم نی ا ی دی دینم

 افتاد یاتفاقات نم نیکدوم از ا  چی وقت ه

 گفتم:  نیبغض رو به آرتبا  دی قطره اشک از گوشه چشمم چک هی

 ن؟ یآرت شم یوقت خوب نم چی _من ه

 ی...فلج که نه...ناتوانی...دکتر گفت که تو فلجه موقتیشی_نه گلم...تو...تو...خوب منیآرت
درمونت   یول  دمیشده داروندارمو م یبمون یباق ینطوریتو ا ذارمینم انا؟منیک  یفهمیم
 کنم یم

که سرم اومده   ی دیجد  بتیرومو ازش گرفتم و چشمامو رو هم بستم وبه خاطر مص بابغض
 کردم  هیبود گر

 ............ 

هم مشغوله نوازش کردن آرومه موهام بود  نیبودم آرت دهیدراز کش نی تخت کناره آرت ی رو
  ی فکرها  میهتل بود  ی مرخص شده بودم و االن تو مارستان یکه از ب شدی م یساعت هی  بایتقر

تا اون   ذاشتمیم ونیدر م نیهمشو با آرت خواستیو دلم م دیچیپ  یسرم م  ی تو ی دب
 ی همون طور که تو یکن  یم یفکر  نیهمچ ه ی یچرا دار وونهیآرومم کنه و بهم بگه د

 بهش نگاه بکنم با بغض گفتم:  نکهیبودم بدون ا تی همون وضع

 ؟ ی دیتو...تو...منو طالق م ی_آرت
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اخماشو تو هم بردو   دوی د مویاشک ی چونم بردو سرمو باال اورد که چشما ریآروم ز   دستشو
 گفت: 

 وونه؟ ید ه یچه حرف نی_ا نیآرت

 راه برمو تو... تونمی_آخه...آخه...من...فلجم...نم

  یستیاز دهنت بشنوم تو فلج ن گهیبار د  هیحرفو   نیاصال دوست ندارم ا  انایک  نی _ببنیآرت
 اریکلمرو به زبونت ب  نی کم ا ؟پسی دیفهم

 داد زد: دوی لرز صداش

تنهات بذارم اون قدر مرد هستم که پات   تی وضع نی ا ی _اون قدر پست نشدم که تونیآرت
اگرهم شده تمامه  یحت  یتاخوب بش کنمیبمونمو خوبت کنم اون قدر پول خرجت م

  شیبرات ته دی اب  رانی از ا شویک ی داروهاتم  گردمیدکترها برات م نی دنباله بهتر دمیثروتمم م
نخور تو خوب   رو یچیغصه ه فرستنیکه هفته بعد برامون م کایکنم و دوتاش از لندن و آمر 

 دم یبهت قول م نویا انایک  شهیمثله قبل م  زیهمه چ یشیم

االن   نیاز هم یکنیاگر هم خوب نشدم تورو خدا تنهام نذار باور م یحت  نی_تنهام نذار آرت
 ترس برم داشته که تو منو...

 آغوشش شروع کنم به زجه زدن گفت:  ی تو شدیکه باعث م یلرزون ی کردو با صدا بغلم

...تو انایک  ی مونیم ینگران نباش... تو...تو...خانوم خودم باق ذارمیوقت تنهات نم چی _هنیآرت
 اگرهم... یاگرهم...حت ی...حتیمونیهم م یو باق  یزنه من هست

کردم که داشتم جون   هیآغوشه مردونش اونقدر گر ی شو نتونست ادامه بده توجمل هیبق
آوردم مرد بود   یخودم نم ی اما به رو  کردمیمردونشو حس م ی شونه ها  دنی لرز دادمیم

فکر    خواستمیاصال نم کنهیم  هیتصور کنم که داره به خاطر من گر خواستم یغرور داشت نم
 ی اومد همه بالها یکلمه بدم م نی ه چه قدر از اکنه ا یم هیبکنم که کوه غرورم داره گر 

با   یبود اما اون هنوز عشقم بود نفسم بود حت  نیآرت  یغرور لعنت  نیا  رهیتقص  میزندگ 
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وقت خوب نشم هم   چیاگه ه یکه سرمم آورده بود دوسش داشتم حت ییبال  نیهمچ
  ن یا گهید  یذراز جونت بگ یحاظر  یشیمبتالش م یکه وقت هیعشق درد مونمیعاشقش م
 پاها سهله  

 " انایک  یمونیم ینگران نباش...تو...تو...خانوم خودم باق ذارمیوقت تنهات نم  چی"ه

 ی بود خدا کنه از رو ایجمله دن ن ی تر نیر یجملش بودم برام ش نیمن چه قدر عاشقه ا ایخدا
اون حرفش از   نکهیبهش فکر هم کنم ا  خوامینم ی ...نه...نه...حتی حس گفته باشه نه از رو

 من....  ی ترحم نه خدا ی از رو یحت ا یبوده باشه  مونی و هم خونگ فهیحسه وظ ی رو

 ........... 

 گفت:  یبا لحن پر از تحکم نیآرت

 که گفتم  ن یتهران هم می برگرد دی _بانیآرت

 گفتم:  یحق به جانب با تخس منم

 گردمی_من برنم

 باتعجب گفت: نیآرت

 _چرا؟ نیآرت

 ی که االن به خاطره مشکله من وا بد ی نکرد نهیهمه زحمتو هز   نی تو ا نیآرت  نی_بب

نه   هیرفتن به اونجا باختمون حتم هیروح ن یبا ا انای ک  می_به نظره من هم بهتره برگرد وانیک 
  دنی گروه هم شن ی کارمندها و اعضا یوقت یکدوم از ماها حت چیداره و نه ه هیروح نیآرت

 نموند  یبراشون باق ی ا هیناراحت شدن و اصال روح

 گفت:  عیهم سر نیآرت

 ...االن فقط تو...ستنی ن یزیها بدرک اونها چ نهی_هزنیآرت
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 گفتم:  ی بلند ی باصدا

هم   ی بود ده یمسابقه کش نی ا  ی که برا ییکارمندات هم بدرک آره؟برنامه ها ی _زحمت ها
امتحانمو به خاطره   دمویکه من تا صبح نقشه کش یاون روز اریب ادیبه  نیرتآ  نیبدرک؟بب

سره من اومد زحمات   ییهست که اون روز چه بالها  ادتیاون نقشه ها خراب کردم 
قبل رتبه اولو   ی تو مثل سالها  ننیگذارها منتظره ا  هیسرما  مامت اریب ادی خودتو کارمنداتو به  

  نیا ی برو و تو  ی برگرد رانی به ا ت یبا موفق یاریخودتو اونا و شرکت و طرفدارات ب ی برا
جلو برو نذار بگن هر سال شرکت   شتریبرنده شه امسال با قدرت ب فیمسابقه اجازه نده ال

مد برنده شده و امسال پا و قدم زنش نحس بوده و وا داده و تو مسابقه شرکت   یتیگ
تو پس   خوامیمن م نی ه ستاره اون مسابقه باشه نذار آرتاجازه نده ک  ف ینکرده به ال

ما اگه راه   ی پس فرداشب هم برنده بش ی شدیکه برنده م گهید ی فرداشب مثل همه سالها
به  عی و نه داروها سر  شمی افته نه من خوب م  ینم یاتفاق چیتهران ه  میبرگرد  میفتیب

  ییتو ؟تنهاینیبیکرد م شهیم نجاهم یمن استراحت مطلق خوردم که اونم ا رسهی دستمون م
  خوامینم نی آرت ی گردیبرم رانیبه ا  یکه با سرشکستگ ییتنها تو ی خوریکه شکست م

که ستاره مد شو در جهان تو و   یدواریام ن یقبل با ا ی بشه مثل همه سالها  فیضع تیروح
دختر که االن روبه روت نشسته   نیمسابقه شرکت کن بدون که ا نیا ی تو فیگروهته نه ال

بفهم و انجامش بده مطمئن باش که من بهت اجازه   نویتو و گروهته ا  ه یروزی چشم انتظار پ
  یهم نکن یو اصال بهشون توجه یپات بذار ر یهارو ز  نیا  یکه تو تمام دمینم

مثل   د یتو با  دمیدستور م بهتبار من  نیا یول ی داد ی تو به من دستور م شهی؟همی دیفهم
 ی و همشونو شکست بد  یمسابقه با قدرت شرکت کن  نیا ی تو گهید ی ه سالهاهم

 متعجبش تکون دادمو گفتم:  ی چشما  ی جلو دیاشارمو به عالمت تهد  انگشت

 ی که شبارو تو نهیا هاتیاز تنب ی کی انه؟ی ی دی باتو فهم  دونمی من م ی_اگه رتبه اولو کسب نکن
 ی بگذرون ابونیخ

که انگار اصال باهاش   یکامل طور تی من با جد یول  کردنی همه داشتن بهم نگاه م باتعجب
 کردم آروم گفتم:  یندارم بهش نگاه م یشوخ
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  نستایا  ی هرساله خبرشو تو نمیشوهرمو به همراهه گروهش بب ی روزیپ خوامی_من م
 نم یبب تتو یاز جلو موفق خوامیاما االن م دمی شنیم دموی دیم

 گفت:  عیکه تموم شد آرتان سر  حرفم

 مونم ی من م یول  دونمی _من شمارو نمآرتان

 هم گفت:  وان ی دنبال آرتان ک  به

 طور ن ی_منم هموانیک 

 م ی _منم پا اریرام

 سرشو باال آورد و گفت: نیآرت

 _منم هستم نیآرت

زد و کفه دستشو   ی لبخند نیزدمو دستمو باال آوردم که آرت  ی لبخند نی جواب آرت دنیشن با
تمام   ی تو یو خوشحال ی بهم زد که حس شاد یچشمک  ن یقد هم آرت می ستم زدو زدبه د

   دیچی بدنم پ

 گفت:  ن یروبه آرت اریرام

 س؟ ی_پس گروه من فردا کارهاشو شروع کنه جناب رئاریرام

 زدو گفت: ی لبخند نیآرت

 آغاز کنن   تشونویفعال  دیپس به گروهها بگ م یبرنده ش دی _بانو دستور دادن بانیآرت

 زدمو گفتم:  ی لبخند

 پسره خوب  نی _آفر

   میزن ی_منو خاطره فردا به مانکن ها سر مآرام
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مام   یعنیکه  زمی مسابقه بر یپولو از طرفه شرکت به حسابه مسئول برگزار  رمی _منم مآرتان
 م ی هست

 م ی کار دار یکه فردا کل  دی بخواب د یپس االن زود بر  ی_اوک نیآرت

 زد  ی ندبهم نگاه کردو لبخ وانیک 

و پشت    میشیبه خاطره توهم که شده ما پس فردا شب برنده م ی_نگران نباش آجوانیک 
 م یمال یهمه رقبامونو به خاک م

باعث شده   نکهیحرفش تکون دادم خوشحال بودم از ا  دیی به نشونه تا یزدمو سر ی لبخند
  یطور ن ی ا نکهیو بچه ها و شرکت انجام بدم و بشم باعث ا  نیآرت ی برا  دی کار مف هیبودم 
 ارنیبه دست ب شونویروح

از اونا بلند شدنو هرکس به سمته اتاقه   تیهم به طبع هیکه بلند شدن بق وانیو ک  خاطره
صورتم خم شد که لبخند  ی تخت گذاشت رو ی منو بغل کردو آروم رو  نی خودش رفت آرت

 صورتم گفت:  کهیکردم که با لحن آروم نزد یازلباسش ب قهی زدمو آروم با   ینمک

 ی _ممنون که اعتماد به سقفمو بهم برگردوندنیآرت

 زدم ی ورداشتمو نگامو تو چشماش گردوندمو لبخند  قشیکردن با  ی از باز دست

 بود جناب   فهی_وظ

 دم ی بهت قول م نویا  میشی مسابقه برنده م ن یا ی _مطمئن باش تونیآرت

 دستمو کنار صورتش گذاشتمو گفتم: آروم

 من  هیدارم چشم مشک نانیمن بهت اطم  نیآرت  شهیطور م نی _شک ندارم که هم

 زدو گفت:  ی مردونه جذاب لبخند
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  هیجملرو   نی ا کردمی وقت فکرشو نم چیه انایک  ی و کنارم یینجا یخوشحالم ا یلی_خنیآرت
 روز بهت بگم  

 با بغض گفتم:  دوی م چکقطره اشک از سر شوق از گوشه چشم هی نباریا

 جملرو از زبونت بشنوم   ن یوقت انتظار نداشتم ا چی _منم ه

خوشگلش    ی چشما ی چونم بردو سرمو باال آورد تو  ری زدو چهار انگشتشو ز یقشنگ لبخنده
 دلش ریتسخ ی ایمن بودن...رو ی ایکه رو یی شدم چشما رهیخ

 

 .............. 

بسته کاکائو   هی  نیاوج گرفت که همون لحظه آرت مای هواپ می نشسته بود هامونیصندل ی رو
  ی بهم کرد که خودم منظورشو گرفتم خندم گرفته بود با دستا یبه دستم داد و نگاه معنادار

 گفت:  یشونش گذاشتو با لحن آروم ی مردونه خودش سرمو رو

 یکن بخواب ی_مثله اون بار سعنیآرت

 گفتم:   یدش با لحن آرومخو نهیکامل بستمو منم ع تیبا آرامش و امن چشمامو

 _باشه 

از   لمی ف هی نه یهمشون ع کردمو ی فکر م ری اخ نیطور که چشمام بسته بود به اتفاقات ا همون
حدو نصاب نداشت   می که خوشحال یخوشحال بودم طور یلیخ کردنیچشمام گذر م  ی جلو

  یخوشحال تونهینم ی عدد چی چون ه  تونمینم گمیم ری در نظر بگ ی و اگه بگن براش عدد
 االن منو وصف بکنه  

شرکت   دمی فهم  یرتبه اولو کسب کرد وقت نی مد آرت یتی مسابقه بودو شرکت گ شیپ هفته
نفهمه  نی که آرت یطور یاز حال رفتم!شب قبلش پنهون ادیز یبرنده شده از خوشحال نیآرت

  نیچنو هم   نیکردم که پشت و پناه شرکت آرت ه یکردمو گر  ازیتا خوده صبح با خدا رازو ن
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بره که خدا دلمو نشکوندو جواب   ش ینحو پ نی و به بهتر  یخودش باشه تا کارشون عال
 نیو آرت  حیگشت و گذار و تفر ی برا  میموند  ه یهفته هم تو ترک  هی داد  مویخواسته قلب

کرد که به  یکار یکردو حساب ییرا یکه با خودش آورده بود پذ  یگروه ی از اعضا یحساب
  نیو ا  اوردیدر نم ی بازقد   گهیو د  کردی رفتار م  یمی همشون خوش بگذره باهاشون صم

گذاشتن که به خاطر   نی ا هیهنگ بکنن که پا یها حساب چارهی رفتارش باعث شده بود اون ب
 برنده شدنمونه 

 ی از کارهاش تو یهم به بعض ن یآرت مو یگشت  موی رفت ی چند روز هم حساب ن یا ی تو
مدت    نیا  ی باهم تو اریبود سرو سامون داد بماند که آرتانو رام هیترک  ی که توشرکتهاش 

قرار شد پس فردا برگرده   اریکه اونجا داشتن برسن که رام ی رفتن استانبول تا به شعبه ا
سرمون آورد   ییچه بال  اری افتاد که رام ادمیدوباره  یوقت ردک  رمونی غافلگ کهویکه   رانیا

همه المپ ها  می کردیترسناک نگاه م  لمی ف می گرفت شب بودو همه داشت یخندم م
مبل و چون مبلها   ی ما بودن و همه رو تیی سو ی تو  پمونیاک ی خاموش بودن همه اعضا

  لمیمسخ ف موننشسته بودنو هم  نیزم ی هممونو نداشت چندتا از بچه ها رو تی ظرف
 یهم کم وانیبودمو ک  دهیچسب  ن یمن به آرت می ود بودداده ب  بشویترت نی که آرت یترسناک

  ی بود از اون خفنا خاطره تو ییکا یبود چون آمر   ی خب عاد ادیز یلیبود اما نه خ  دهی ترس
دستشو دوره کمره   کردویهم آروم موهاشو نوازش م وانیفرو رفته بودو ک   وانی آغوشه ک 

  کردیگرفت و مسخ داشت نگاش م ینم لمیچشمشو از صحنه ف یبود ول ختهخاطره اندا
  وانیآغوش ک  ی خاطره هم تو  زدمویو چنگ م نیآرت  ی ترسناک من بازو ی صحنه ها ی تو
هم همش   وانیکه ک  زد یم غیج دویکشیلباسه اون بدبختو م قهی رفتی فرو م  شتریب

  ی مبل تو ی داد آرام هم روی م لمی دوباره نگاشو به ف زدویلبخند محو م کردی نوازشش م
آرتان چون آرام   شتریهم همش مراقبش بود البته ب نی فته بود که آرتان آرتخودش فرو ر

حالو هوا   نیهم ی مراقب من بود تو ینگ یبگ ی هم ا نیرسما تو بغلش بودو آرت گهید
شد که همون لحظه   انینما  ونیز یصفحه تلو   ی قسمت وحشتناک رو کی که  می بود
وارد خونه شدو   یواشکی رفته بود استانبول(هم  اریباشه گفتم که رام ادتونی)اگه اریرام

مرده ها شده بود آرام از  نهیع وانیبود کال ک  یدن ی د نیآرتانو آرت افهیهممونو ترسوند ق
تا   یگیشد خاطره فشارش افتاد منو م هوش یکه بهش وارد شده بود ب ی شدت ترس و شوک 
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خوردم)محظ خوب شدن(از اون   نیکه از آرت یلیحرف بزنم که با س  تونستمیساعت نم هی
 برگشتم  یفان ی ایاومدمو به دن رونی فاز ب

  چاررویب  اری تونستن رام یتا م وانی و آرتان و ک  نی خورد آرت یچه کتک  اری اون شب رام آخ
خاطره و آرام هم بهش حمله کردن و   کهویجسدش کردن و رفتن کنار  نهیکه ع یزدن و وقت

  دونستمیراه برم چون م تونستمی نم نکهیشروع کردن به زدنش من نرفتم نه به خاطر ا
 منم زدتش  هیبه جا  نیآرت

  یریو  یریاون ه  نیگفت نکن دختر نکن ب یم یه  دویخند  یکه داشت م ی درد نیب اریرام
چون پاهام فلج بودن وگرنه خب خدا بهش رحم کرد  یبرم بزنمش ول  خواستیمنم دلم م

 اومدم :/  یبدجور از خجالتش در م

از   نیجشن آرت نیا ی داده شد که تو بیترت یجشن بزرگ  شون ی روزیبه مناسبت پ  شبیپر
  ی مدت به کنار و ماجرا نیا ی ها   یکرد همه گشتوگذارها و خوش یگروهش تشکر و قدردان

همه انجام داد  ی اونم جلو نی که آرت یکار نی زتریو خاطره انگ   نیباتر یهم به کنار ز شبید
   مونهیذهن و خاطرم حک م ی تا ابد تو  اشمکه فکر کنم تا عمر داشته ب

خودش    ی دادو حت هیهد یمقابله همه بچه ها بهم انگشتر قشنگ  ایکنار در ن یآرت شبید
که بهشون   ی ا هیهمه ازم بابت روح ی جلو دی دستمو بوس ی شخصا دستمم کرد و آروم رو

 کمکش کرده بودم تشکر کرد  ریمس نیا ی بودم و تو برگردونده 

که  یمردم بود به انگشتر  ی شونه ها ی چشمامو باز کردمو همون طور که سرم رو آروم
برام   یسفر اتفاقات قشنگ نی ا ی زدم آروم لمسش کردم تو ی دستم بود نگاه کردمو لبخند

دارم که  مانیم من ا تکون بدمو بتونم فراموش کن تونمیپاهامو نم نکهیرخ داد که غمه ا
داده بودن که من   نانیاطم نی نکرده بودن و به آرت  دی ام عچون دکترها ازم قط شمیخوب م
 نهیبهم قول داد ح نی بکنم که آرت شتریروزانمو ب ی ها نی البته اگه تمر شمیخوب م

داشتمو توجهشو نسبت به   نویآرت نکهیکنه هم نی کمکم کنه و خودشم باهام تمر یوتراپی زیف
 بود  یخودم داشتم برام کاف
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کردم چون   یجمع آور یسال خوشبخت ه یبه اندازه  کردمیدو هفته احساس م ن یا ی تو
بهم   شد یحواسش پرت م  یوقت نکهیداشتم ا  نو یآرت  ی خنده ها و نوازش ها و توجه ها

سرم اومده و   ییافتاد چه بال  یم ادشی کهوی بهم بده و بعد   زویفالن چ   انایک  گفتیم
شرمنده و   بتیمص نینگرانمه و بابت ا  نکهی من بود ا ی ایدن شدی چشماش ناراحت م

خوب بودم جز دردو عذابو   یهم خوب نشم واهلل وقت اهیصد سال س خوامیناراحته م
  نطوریمنه بذار پس منم هم ه یضیمر نیا  ی تو نیحاال که محبت آرت  دمی ند یزیچ  یبدبخت

 بکنم  یزندگ  یچند سالو کنارش با ارامش و خوش  نی بمونم تا حداقل ا

 

 ................... 

 ؟ ی دیفهم  کنمیسرت خراب م ی رو مارستانویب نی ا یبراش کن یکار یاگه نتون نی _ببنیآرت

 من که گفتم... امنشی آر ی آقا دیکن ی م دی _چرا تهددکتر 

برام   ینامه انتقال ای  یکنیخودت درستش م ای نی گرفتم بب دهی_من اون حرفتو نشننیآرت
  یانتقالش بدم بخشه خصوص یکنیامضا م

 شده بود نگاه کردم  یعصبان یکه حساب ینیبه آرت ینگران با

 تورو خدا آروم باش  نی_آرت

  یغلط چیهنوزهم نتونستن ه   برن یم  ارنویآروم باشم؟چند هفتس مارو م رو یچ  ی_چنیآرت
 بکنن 

 ...نجایا  دیفهمیچرا نم ستی عمل اسمشون رفته تو ل ی برا محترم گفتم که ی _آقادکتر 

قبل از عمل هم به حساب   یحت  دمیم  یاما و اگر چ ی_من ده برابر پوله عملو بدونه هنیآرت
 د یهفته عملش کن  هی  نیا ی فقط تو کنمی م زی وار مارستانیب

 کم کم اخماشو برد توهمو گفت:  دکتر
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 ؟ یچ یعنی محترم  ی آقا شهی_نمدکتر 

 گفت:  ی ا زانهی ام دی براش تکون دادو با لحن تهد دی انگشت اشارشو به نشونه تهد نیآرت

و   نجا یا  دمیمگرنه قول نم دیعملش کن د یهفته با هی  نیا  ی که گفتم تو نی_همنیآرت
   دیپرسولنش سالم بمون 

برد به خاطره   رونیاز اتاق ب موی صورتش بود به سمتم اومدو صندل ی که رو یباخشم نیآرت
گرفته بود    یچرخ دار برق یبرام صندل نیراه برم آرت تونستمیپاهام ضعف داشت و نم نکهیا

خونه   ی و هم تو  نیماش ی هم تو نجایا  مییایب  نکهیدلخور بودم قبل از ا یلیاز دستش خ
 یداد نزنه ول یکردم که خودشو کنترل کنه و سره کس حتش ینصباهاش حرف زدمو  یکل

   خوندمی ر متو گوشه خ اسی هیداشتم آ  یانگار

 گفتم:  میکه معلوم بود از دستش دلخور و عصبان یلحن با

 ی بد باهاش حرف زد یلی_خ

 _دسته خودم نبودنیآرت

 خودتو کنترل کن  ی_لطفا کم

 کرد و گفت: ی ا خنده

 _چشم نیآرت

 بال پسرم ی_چشمت ب

 _زبون دراز نیآرت

 

 ( نی)آرت
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 یشده بود از روش کم  لیبه سمت من متما نکهی به خواب رفته بود پتوش به خاطر ا انایک 
بالشتم   ی آروم پتورو روش مرتب کردم آرنج دستمو رو ن یکنار رفته بود به خاطر هم

 ی گاهم شده بودو مشغوله نگاه کردن به صورت و چشما هیتک نی گذاشتم به خاطرهم
 بستش بودم  

دست از نوازش کردن   کردمیستم آروم گونشو نوازش مشدمو با پشت د رهیصورتش خ به
کناره تختم برداشتمو   زیم ی از رو لمویموبا دمیتخت کامل دراز کش ی برداشتمو رو انایگونه ک 

  ی عکس آتاناز ناخواسته پوزخند دنهی با د نیو دادن پ لی روشنش کردم با روشن شدن موبا
نبود   یو خواستن  بایبرام ز گهید ید ولعکس خنده ناز آتاناز بو می وشگ نهیزم ر یتصو ی زدم رو

ام گذاشتم   نهیزم ر یتصو ی رو  م یگرفته بود انایبا ک  می بود هیترک  یکه وقت ییاز عکسها یکی
 زدمو آروم با خودم زمزمه کردم:  ی لبخند

 قشنگه  نی_ا نیآرت

  کردمیحذفشون م کردمویآتانازو نگاه م ی عکسام شدم دونه به دونه عکسها یگالر  وارده
که خودمم توش بودم و اون کنارم حضور داشت رو هم با لذت  ییتمام عکس ها  یحت

مهره   هینداشت درواقع  ییجا گه یمن د  یزدم آتاناز در زندگ  ی پوزخند کردمی حذف م یخاص
 سوخته بود  

هم   یکل  هیترک  می بر نکهیقبل از ا کردمی نگاه م انای خودمو ک  ی به عکس ها یلبخند خاص با
شکمم   ی سرشو رو انایکه ک  یعکس دنی با د میعکس گرفته بود  رونی خونه و هم ب ی تو

خندم گرفت اون شب   کردمینگاه م  نیگذاشته بودو منم با اخم و حرص داشتم به لنز دورب
عکس    یازشون کل می که باهم رفته بود ییشمال جاها ی وچه قدر منو حرص داد ت انایک 

  یاماده عکس گرفتن بود حت لشیبود چون همش موبا  انایک  ریهمش تقص نمیداشتم و ا
  کردمی م یکه من داشتم رانندگ  شمیکی  ی کردن منم عکس گرفته بود و تو یرانندگ  نهیح

روز برام مثل   ونهر عکس خاطرات ا  دنیکه با د  یخودشم توش انداخته بود با لذت طور
عکس   ی بار زوم کردن رو بعد از هر کردموی به عکسا نگاه م اوردمیم ادیبه  شدوی روز روشن م
بهم بودو   دهی از عکسا که سرامون چسب یکی ی رو کردمیعکسو رد م انایک  ی و لبخند ها
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 یشدم بهم م قیدق انایخودمو ک  افهیق ی عکس گرفته بودم زوم کردمو رو یخودم سلف
دختر تخس و   هیفرشته ها بود  نهیکنارم ع انایکردمو عکسو رد کردم ک  یاخم  مچهین میاومد 

رد   کردمویکه داشتم نگاش م یهمه عکسا لباش به خنده وا شده بود عکس  ی که تو طونیش
  دهیتخت کنار هم دراز کش ی عکس ناخواداگاه روش زوم کردم رو ن یا  دنیکردم که با د

منم عکاس بودمو با اخم جذبه دارم داشتم به    ودگونم گذاشته ب ی لباشو رو  انایک  می بود
من   نباری تفاوت که ا نیهمون عکس بود با ا قایعکسو رد کردم که دق کردمینگاه م نیدورب

غر زده بود که چرا اخم کردم به  یبود کل دهیعکسو د  نکهیبه خاطر ا انایک  یول دمی خند یم
  زدمی که توش من لبخند م می گرفت گهی د  یکی ن یخاطر هم

  ی بارم به عکسا  هیکردم تا حاال  یداشتم به عکسامون نگاه م یکه با خوشحال یطور اون
اصال من به   می که باهم بود یبود نگاه نکرده بودم در واقع زمان  شمیکه پ ینیح یاتاناز حت

به ده بار بوده   کی نزد دی االن شا یکردم ول یداشتم نگاه نم می که ازش تو گوش ییعکسا 
داستان و خاطره   ی دی با لبخند و شوق جد عکسا نگاه کردمو هربار  نیباشه که من به ا 

 آورده بودم    ادیهاشونو به 

 ی برگشتم نگام از رو انایکنار گذاشتمو به سمته ک  موی عکسا تموم شد گوش دنی د یوقت
همون طور که در  دمو یافتاد آروم کنارش دراز کش کشی و کوچ یقلم ینیچشماش به ب

خوردو نفس  یفیاونم تکون خفخواب بود در آغوشش گرفتمو به خودم چسبوندمش که 
 کرد؟ یکار م یداشت بامن چ  ردخت  نیدوباره به خواب رفت ا  دیکش یقیعم

 

 : نستاگرامیا ی دی آ

kiana_bahmanzad 

 

 کل( ی )دانا
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  انایک  ی ورزش برا  یمرب  هیزوج  ی روزها  ی برا نیکرده بود آرت شرفتیورزشه پاش پ ی تو انایک 
هم   نی آرت کردیم ن یتمر رفتوی م یوتراپیز یکنه مرتب به ف نیگرفته بود تا با پاهاش تمر 

  نیگفت باشگاه آرت شه یخونشون داشت و م نییسالن پا  ی که تو یورزش ل یخودش با وسا
هم   انارویدرس خوندن ک  نیآرت  کردی با پاهاش ورزش م کردویم  نیبود هرروز باهاش تمر

گرفته بود تا از درسهاش عقب   یهمه درسهاش معلم خصوص  ی فراموش نکرده بود چون برا
درباره درساش حرف بزنه و خبرها رو   انایتا با ک  رفتیبه خونشون م ذیگاه گاه هم پان فتهین

  نیرفت و آمد داشت درا نی و آرت انایک  نهبه خو ذ یکه پان ییزمانها نی ا ی بهش برسونه تو
و آرتان با هر بهانه   ذیکه پان  کردی م یو همش کار داشتی برنم طنتیاز ش  دست انایک  نیب
 ی اونها بهم اعتراف کرده بودن اما به رو نکهیکه شده در مقابله هم قرار بده غافل از ا ی ا

  نیبه نفع ا نیب ن یا درمتوجه بشه و   یفعال کس خواستنیبودن چون نم اوردهیخودشون ن
   زدن یچون باهم گپ م شدی دو تموم م

درس داشت نصفه شب  انایک  ا ی که خسته بود  ییو روزها  بردیم رون یب انارو یهر روز ک  نیآرت
به  انایک   زدنیحرف م یو باهم از هر در بودنیاونجا م یو ساعات  رفتنیباهم به بام شهر م

از  که دوران قبل  ییدرباره مزاحمت ها  یحت زدی حرف م یدرباره همه چ ن یبا آرت یراحت
بخنده   نیآرت  شدیباعث م ایکه همش  دادیکه انجام م ی دخترانه ا ی ها  طنتیازدواج و ش

که همه   کردی م متیاحساس صم نیاونقدر با آرت انای اوقات بهش چشم غره بره ک  یبعض ای
  یهم با شوخ  نیکه آرت بردیاسم م نیآرت ی محبوبشو که عاشقشون بودو برا ی ها تیشخص

  نیب نیکه در ا ینگاه کن گری به خاطر فالن باز لمویمثال فالن ف یحق ندار گهیگفت د  یم
هرچند خودش   رفت یدلش ضعف م نیارت ی ها ت ی و حساس یباز رتی همه غ نیاز ا انایک 
  کنهی نم یکار نیوقت همچ چی و ه کنهیم ی داره باهاش شوخ ن ی که آرت دونستیم

 یخرسند بود و حت نیآرت  راتی مدت آب تو دلش تکون نخورده بود و از تغ نیدرا انایک 
  ی اجازه ا نیهمچ نیچون ارت خوردیحرکت بکنه رو نم تونهینم نکهیبارم غصه ا  هی ی برا

غصه خوردن نداشت چون همش سرگرم بود سرگرم   ی هم برا یدر واقع وقت دادیبهش نم
 ی سرگرم وقت گذاشتن برا یو حت  نی آرت کنار بودن رسرگرم د  نیدرس سرگرم ورزش و تمر 
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درونش داشت شاخ و برگ   ییهم خوشحال بود چون حسه نوپا نیاون آرت ی و حرفا نیآرت
   رهیم شیپ یچه طور  نهیکه اجازه داده بود بب گرفتیم

  نکهیا نهی بیم رویداره رنگ خوشبخت انایکرده و ک  ر ی تغ نی آرت نکهیخوشحال بودن از ا همه
آروم بودو در کناره   نیآرت  رهی گ یهردوشون داره رنگ و لعاب آرامشرو به خودش م یزندگ 

آرامش   دی فهم یم کردویداشت االن مزه و حس آرامشو درک م نیآرامش داشت آرت انایک 
کالفه   ای  یعصب ی وقت شهیوقت بود فراموشش کرده بود هم یلیچون خ یچ یعنیخونه 

و عشق اونو نسبت به   نهی بیم  انارویه لبخند گرم ک خون گردهی برم یوقت  نکهیا دی بود به ام
 گرفت  یآرامش م  شدویآروم م  کنهیخودش حس م

وارده    ن یبود نقشش نگرفته بودو طبق نقشش آرت یفقط اون بود که عصبان  نیب نیا در
  ی و محافظها کردنی ازش سخت محافظت م نی آرت  ی اون مجلس نشده بود محافظ ها

بکنه و نه با نقشه  یکار تونستیبودن که نه با رشوه م نیدر دورو بر آرت یباهوش و زرنگ
 هاش  

قبول بکنن و از همه   رویکه آدماش نتونن رشوه ا دادیبه ادماش پول م یاونقدر نیآرت
نفوذ کردن داخلشون براش سخت بود تنها  نیوفادار بودن به خاطره هم   نیمهمتر به آرت

خسته   تی وضع نی و از ا ذارهی بالخره تنهاش م نی و آرت  شهیخوب نم انایکه ک  نهیا  دشیام
 براشون رقم زده  یخداوند چ هک  دونهیم  یاما چه کس شهیم

 

 )دوهفته بعد( 

 جونم؟  ی_آرتانایک 

 ...._ 

 ن؟ ی_آقا آرتانایک 

 _هوم؟ 
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 ؟ ی دارشیب  ییخوای_نم

 ادی_نه...ولم کن...خوابم م

 بابا   ی حوصلم سر رفته ا گهیبلند شو د یی_آقا انایک 

 ...داری _االن ب

هم طبقه باال داشت   انایکاناپه خوابم برده بود و ک  ی رو نییمن طبقه پا  نمیبب سا یوا
 االن... یعنیپس  نوشتیدرساشو م

زد و   ی گرد شده بهش نگاه کردم لبخند ی و چشم ها یشدمو با ناباور  خی سرجام س  کهوی
 شدن    یگونش جار  ی شوقش رو ی اشکا

همش اول به لطفه خداست    ن یراه برم پاهام خوب شدن وا تونمیمن م نی آرت نی_بباانیک 
 بعد تو  

  گهیکه االن وزنش روشون بودو د ییپاها  کردمیسالم زنم نگاه م ی داشتم به پاها یناباور با
قطره اشک مردونه از گوشه چشمم   هی  نیزم فتهینداشت تا پاهاش شل بشه و ب یضعف
نکردمو محکم به خودم  ی محکم خودشو در آغوشم انداخت که منم نامرد انایکه ک  دیچک

تا اخر عمر   ی نذاشت نکهیا ی رو بهش برگردوند یسالمت نکهیشکرت شکرت ا ایفشردمش خدا 
 شرمندش باشم  

 کرد یاه مشده بودن بهم نگ  یپاهام نشسته بودو اشکاش جار ی نگاه کردم رو بهش
 شکر کردم   انای ک  افتنیو خدارو بابت شفا   دمشیناخواسته آرومو کوتاه بوس

 

 ماه بعد(  کی)

 (انای)ک 
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خاطره و   ارمیبال درب  خواستمیم یبود از خوشحال وانیمراسمه ازدواجه خاطره و ک  امروز
به گوششون   می که خبر سالمت یبه خاطر من مراسمشونو عقب انداخته بودن و وقت وانیک 

هم بله برون آرتان و   شبی ماه بعدش که امروزه باشه قراره باالخره ازدواج بکنن د دیرس
اولش    ذیمراسمه ازدواجشون برپابشه خانواده پان  گهیچند ماه د نامبود که قراره او  ذیپان

و   تی و مشهور فی تعر یوقت  یکمه و فعال نوزده سالشه و زوده ول ذیگفتن که سن پان
شناختن    یرو هم م نیو چون آرت نهیکه برادر آرتان آرت دن ی و فهم دنیآرتانو شن  یپولدار

ازش  ذیبود که مادروپدر پان ردهک  یکار یآرتان حساب  نکهیشدن به خصوص ا یراض
   ادیخوششون ب

  رنیگی سروسامون م رنویدارن م شونیهمشون به سره خونه و زندگ  دمی د یم نکهیا از
 خوشحال بودم  یلیخ

  شون یخوشبخت ی کردم و برا یفرشته ها شده بود نگاه  نهیلباسه عروس ع ی که تو خاطره به
هم که  یخوشگل و جذاب شده بود و اون پر یلیو خ   شناختیسر از پا نم وانیدعا کردم ک 

دوتا   نیچون باالخره بعد از پنج سال ا زدیبرق م ی کناره دستش بود چشماش از خوشحال
 بود رسما ماله هم بشن   رارکرده بودن و ق  یباهم عروس

  نی دوست پدر آرت شهیپدر و مادرشو از دست داده بودو کناره عموش که م یاز بچگ خاطره
اوقات که اونام  یو بعض شهیباز م نیپاشون به خونواده آرت یاز بچگ یکه وقت  کردیم یزندگ 

 اون خونه بودن  ی تو

پدر   یو آرتان بودن و از دوستان خانوادگ  نیرتآ یجون جون  ی که دوست ها اریو رام وانیک 
و   یهر مهمون ی چندبار تو نویو چند نهیخاطره رو بب  وان یکه ک  شهیو مادر شوور من باعث م

از خاطره   شیبا خاطره چشم تو چشم بشه و از همون سن دوازده پونزده سالگ یافتیض
 و آرتان  نیهم از آرام خواهر آرت اریو رام ادی خوشش ب

که به خاطره داشت مطمئن شد بهش ابراز عالقه کرد  یاز حس وانیگتر شدن و ک بزر یوقت
  شویهنوز امادگ  یازدواج کنه و از نظر روح تونستی اولش خاطره قبول نکرد چون خاطره نم

طلسم شکسته شدو خاطره قبول کرد البته  نیا  وانیک  ی نداشت اما با محبت ها و کارها
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  نیاون تع یعنیبه دست خاطره باشه   شونیشرط قبول کرد که دوران نامزد هیخاطره به  
تالش و جون کندن تا توجه    ویبعد از پنج سال سع وانیکنه تا چه وقت نامزد بمونن ک 

  نیت شد که ابه خاطره ثاب وانیک  ی خاطررو به خودش جلب بکنه باالخره کم کم با کارها
 که بهش اعتماد کنه  تونهیو م اهاشهیمرد رو

 بابا یچرا نشست می اون وسط قر بد کمی  میبر  ایب انایک  گمی_مآرام

 بهش نگاه کردمو گفتم:  یباخوشحال

 بعد   میبزن ی سر هیبه اون دوتا    می اول بر یول  می_بر 

 ی _اوک آرام

اون   ی تو وان یک  م یعروسو دوماد نشسته بودن رفت  گاههیکه در جا وانی سمته خاطره و ک  به
 جذاب شده بودو خاطره هم که کال نگم براتون   یلیخ  ی کت و شلوار داماد

 ی به معنا ی هردوشون لبخند ی لبا ی و خاطره آروم در حاله حرف زدن بودن که رو وانیک 
 بود  ت یو رضا  یخوشحال

 شما؟  دیگیبهم م  دی دار ی_چآرام

 زدو گفت:  یبه ارام چشمک  وانیک 

 بچه مضره  ی _براوانیک 

 زنتم نابغه ؟همسنینگرفت تی هنوز ترب وی _تو زن گرفتآرام

 دادو گفت:   هیتک گاهشیبه جا ی باحالته غرور وانیک 

باهم   گهیزنه من بود فقط االن د یگفته من االن زن گرفتم؟خاطره از همون بچگ ی_ک وانیک 
 سقف   هی ره ی ز می ریم
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با عشق به خاطره نگاه کردو با چشماش بهش گفت که   وانیکرد که ک  ی تک خنده ا خاطره
 نگاشو بدرقه کرد   ی چون اونم با لبخند قشنگ  دیعاشقتم که فکر کنم خاطره فهم

 ...گاین ناروی...ااوووف

 با خنده گفت:  داره ی نگاشو برنم وانی ک  دی د یوقت خاطره

 وونه؟ ید هی_چخاطره

 شدن  ان یمرتبش نما دویسف ی د که دندون ها ز ی لبخند مردونه ا وانیک 

 تحمل کنم دیبا  یچه طور دونمی خوشگلم فقط نم یچی_هوانیک 

هم به تک خنده   وانیخنده و ک  ریز  می رفت که منو آرام زد وانیبه ک  ی چشم غره ا خاطره
آرتان   ارویبه سمتمون اومد با ذوق بهش نگاه کردم همراهه رام نیاکتفا کرد آرت ی مردونه ا

براق خوش دوخت به همراهه   یهمشکل زده بودن هر سه تاشون کت و شلوار مشک پیت
 ...یو کراوات مشک یکمش ی با نوارها   دیلباسه سف

  دهیبه رخ کش یاون کت بدجور ی مردونش تو کلهیمردم چه قدر جذاب شده بود ه ایخدا
   شدیم

که فقط   یزد که دلم براش ضعف رفت آروم گونمو بوس کرد طور  یلبخند جذاب نیآرت
 خودم بشنوم گفت: 

 منو  ی _خوردنیآرت

من خجالت    گهینم شعوریانداختمو گوشه لبمو گاز گرفتم پسره ب  نیی خجالت سرمو پا از
   کشمیم

 کرده گفت:  ی حسود یو حساب خورهیکه معلوم بود داره حرص م یبا لحن وانیک 

 داااای و منو به امون خدا ول کرد  دیمشترک زد  پی_خوب هرسه تون باهم توانیک 
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اون وقت مردم   می بزن پیمثله هم ت می تونستیما که نم ی _خب داداش تو دوماد بودنیآرت
 دوماده یکه ک  کردنیم  یدومادو باهم قاط

 بود قانع شدم  یدرستو منطق لیدل یلی_خوانیک 

 داد:ادامه  نیروبه آرت یطونیبا ش  کهوی  بعد

 جذاب تر  پویو هم خوشت ی خوب بهت ساخته هم باهوش شد انایکه ک  نمیبی_موانیک 

 بود   شعوریچه قدر ب وان یک  نی از خجالت آب شدم ا کهوی

 گفت:   خوره یکه معلوم بود داره حرص م یگرفته بود با  لحن وانویچون منظور ک  نیآرت

صورته شش   ونیدکوراس تیمراسم عروس  ی نکن تو یزر مفت نزن کار نقدریا  زمی_عز نیآرت
زنت   نکهیکه خاطره هم اصال نخواد بهت نگاه کنه چه برسه به ا  یطور ارمیب نییپا  غتویت

 بمونه یباق

 کردو گفت:  ی تک خنده ا وانیک 

 گم؟ ی _مگه دروغ موانیک 

 ...فی...حفی_حنیآرت

   رسهی که زورت بهم نم فی _بله واقعا حوانیک 

 گفت:  یبا لحن حرص درار نیآرت

 گلم    زیخان تو برنامه شبتو بر  وانی_ک نیآرت

 بشنوه گفت:  وانیکه ک  یدسته منو گرفتو طور نی از شدت حرص سرخ شد که آرت وانیک 

   زمی برسن عز شونیزی تا به برنامه ر م یبر  ای _بنیآرت

 بهش رفت و گفت:  ی چشم غره ا  نیکه آرت دیخند  زیر  زیر آرام
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 جغله  یینجایاون وقت تو ا گرده یسه ساعته داره دنبالت م اری_رامآرام

 داداش شوورم کو؟   گردهی _وا دنباله من مآرام

 خواهره من باشه؟  یوقت خجالت نکش هی_ نیآرت

 _وا چرا خجالت بکشم؟ آرام

 باذوق گفت:  کهوی

 قربونش برم  ی چه خوشگل شده ا نیبب یاونهاش آرت یی_وووآرام

 گونه هاش گل انداختن  یکم دویخند  زیر  زیرام رچپ چپ نگاش کرد که آ نیآرت

درحاله رقص بودن   ستیپ ی که تو  ییبه کسا  میداشت  مویهامون نشسته بود یصندل ی رو
  میباهم برقص می هم بر نی لحظه دوست داشتم منو آرت هیچرا   دونمی نم می کردی نگاه م

 نداره   یباال انداختم چرا بهش نگم؟امتحانش که ظرر یی ابرو

داد منتظر   لمی تحو یسمتش برگشتم که اونم همزمان به سمتم برگشتو لبخند جذاب به
 نگاهم کرد  

 م؟ یبرقص می بر ییای م نی_آرت

 گفت:   یدرکمال ناباور د یچشمام د ی تو اقوی شوق و اشت یچشمام نگاه کرد وقت ی تو

 خب بلند شو  یلی_خنیآرت

 بهش نگاه کردمو بلند شدم  ذوقبا

 

داشتم    ی ا گهی د ی حالو هوا  هیخونه  می گشت یبرم  م یو داشت می نشسته بود نی ماش ی تو
  خواست ی چرا دلم گرفته بودو دلم م دونمی نداشتم نم شویپ قهیخنده و ذوق چند دق گهید

زجه بزنمو داد بزنم از خدا و   یبکنم طور هیبفهمه گر نیارت نکهیبدون ا یامشب پنهون
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از   ریکس به غ چیاز خودمو خدام صدامو نشنوه و ه ری غبه  چکسیگله بکنم که ه  نیآرت
داشتم اما با   یشب نیهمچ هی خاطره  نهیع گهید ی همه دخترها نهینده منم ع می خدا دلدار

 تفاوت که بدونه عشق بودو از سره اجبار  نیا

چرا   مونهیم  یدلم باق ی رو شهی هم ی مثله امشبه خاطره برا ییا یشب رو هیداشتنه  حسرته
صورت نگرفته    نمونیب ی خوب شده بود هنوز رابطه ا نیمنو آرت نیکه رابطه ب یکه با االن

 یهنوز عاشقم نشده بودو منو دوست نداشت البته دوست داشت ول نی بود چون آرت
 نه   یدوست داشتن زنوشوهر

 ی فکر ی شده؟تو   ی_چنیآرت

 تو مغزم قرار گرفته بود گفتم:  ی فکرها  ریکه تحت تاث ینیبرگشتم و با لحن غمگ سمتش به

 ؟ یگفت یزی_چ

 شده؟    یزیچ یفکر   ی _آره گفتم تونیآرت

 ست ین یزی_چ

تو موهاش   یکردو بهم نگاه کرد کالفه دست یزنم اخم  ینم یمن حرف دی د یوقت نیآرت
 آروم گفت: دویکش

 ی از عروس هم خوشگل تر شده بود یجمع حت ی تو ی _امشب از همه دخترهانیآرت

کرد؟!با   فی االن از من تعر  نیکرد؟نه...ا فیاالن از من تعر  نیتعجب به سمتش برگشتم ا  با
 بهش نگاه کردم  یناباور

چشماش حالتو   ی رو تو ی به جلوش نگاه کرد کالفگ دویتو موهاش کش یدست کالفه
 عوض کردن دنده   نهیبودن ح یعصب یحت دمی دی م کردمویرفتارش حس م

من باورم   ی امکان نداره خدا  نینگاه کردم ا  رونیبرگشتمو به ب  شهیتعجب به سمته ش با
بودم   نیکف حرف آرت ی طور که تو نی هم کنمیگوشام شک م یواقعا دارم به سالمت شهینم



 گمشده   مه ی عشق ن   ی ب 

 
504 

 

خونه  ر ی اصال مس میر یکه ما م یری مس نیبه خودم که اومدم با تعجب متوجه شدم که ا
  تی با اخم و جد دمی برگردم که د  نی شد به سمت آرت  عثبا ن یبه خاطر هم  ستی خودمون ن

 نگم   یزیدادم همون سکوت کنم و چ حیترج کنهیم  یداره رانندگ  یخاص

شد اما   ادهیپ  نی از ماش یحرف چیه یم که بکه توقف کرد باعث شد به سمتش برگرد نیماش
 دادمیبهش م  دیداره و من با  اجیاحت ییتنها نی که االن به ا  دونستمی نشدم م ادهیمن پ

  ی اشاره ا هی خلوت کنه و اگه الزم به من باشه خودش  کمی با خودش  خواستیم دونستم یم
  ن یفکر بکنم که چرا آرت یبمونم و بفهمم کم نجایبهتره که ا رفتمیاون وقت م کردیم یزیچ

 امشب داغون شده بود؟ 

 

 ( نی)آرت

 یل یخ شدمیم وونهیاون لباس داشتم د ی تو  دنشی آوردمش با د  شگاهیاز آرا یوقت
و ضربانش باال و محکم   کردیم  یقرار یب  نمیس ی از قبل شده بود قلبم تو باتریو ز  یخواستن

به کلم   یی هوا هیتا   رونیاز تاالر زدم ب ی بهانه ا هی  به تاالر رسوندمش و به عیشده بود سر 
  هیو نه سالم بود   ستی منم مرد بودمو ب شدمیو خفه م وونهید م بخوره چون رسما داشت

  یچی ه گهیاون حالت د  ی تو انایک  دنهیداشتم که با د ازهاین یسر

  ی شدنها خواسته ها کی تحر ن یباشم ا تیاهم یکنارش باشمو نسبت بهش ب  تونستمینم
که  ی عالقه ا گرفتمیکه از وجودش م یی شده بود بغلها و آرامشها  شتری ب دای مردونم که جد 
 نشونس  هیوقتم باهاش دارم همه و همه  شتریبه گذروندن ب

مختلفم فکر   ی و حسها انایآهنگو باال بردمو خودمو توش غرق کردم تا کمتر به ک  ی صدا
نکرد و چه   ی اهنگ اعتراض ادی ز ی از صدا انایفکره ک   ی ته و تواالن کنارم نشس نکهیبکنم به ا 

خودم   الیفکرو خ  ی تو ینطوری که من ا ذاشتیم زدوینم یحرف چیقدر ممنونش بودم که ه
 باشم 
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روشن بود به سمت لب پرتگاه   نمیجلو ماش ی شدمو درو بستم المپ ها ادهیپ نیماش از
  یو حس آرامش خاص رهیبگ ی موهامو به باز شدی اومد که باعث م یباد م  ستادمی رفتمو ا
اصال  یگرفت ول  یبهم دست بده دستامو از هم باز کردم که باد کتمم به باز شیاز خنک

جزو قول و قرارهام نبود سرمو باالتر   نیا  نکهیذهنم بود ا ی تو زی چ هیفقط  دادمی نم تیاهم
جزو قول و    نیا  اینگاه کردم خدا شدیم  دایپ گرفتمو به اسمون که فقط دوسه تا توش ستاره 

 بزرگ   نیقرارامون نبود قرار نبود من عاشقش بشم قرار نبود بشه ملکه آرت

  یطور دیکش  یدرونم شعله ور شده بودو از هر سو به خصوص از درون قلبم زبانه م یحس
شدن امشب حاله  کی تحر دنیحس زبانه کش نیکه منم آره ا شدیکه کم کم داشت باورم م

خودمو   یطور  هیبه  خواست ی که دلم م یطور اوردنیخرابم همه وهمه داشتن بهم فشار م
 نعره زدم: نشکنمخط قرمزهامو   دی بکنم تا شا یخال

من   ستمیتا من عاشقش بشم من مناسبش ن ی فرستاد  کهینبود اون نی _خدااااااااا قرارمون ا 
 بهش ظلم کردم  نهمهین ااون عشقش پاکه مظلومه اما م  خورمیبدردش نم

ضعف باعث شد به زانوهام   نی احساس ضعف کردم و ا یزندگ  ریمس  ی بار تو نیاول ی برا
  یدختر از خودم ضعف نشون داده بودم بدم نم ه یدر برابر  نکهیمنتقل بشه و زانو بزنم از ا

  گهید کردیفرق م گهید ی که با همه دخترها ینبود دختر یبود هر دختر انایاومد چون ک 
  یکنارم باشه ول نکهیتاب و توان تحمل ا  گهیبودنو نداشتم د هتاب و توان ادامه همخون

 کنمو نداشتم   یدلمو انکار کنمو ازش دور ی جوونه تو

 آروم گفتم: دمیکش یکه داشتم عذاب م  ینیغمگ ی که زانو زده بودم با صدا یحال در

باشه که با تمام وجودش عاشقش باشه نه  ی با مرد دی اون با یکنـیکارو باهام م نی_چرا ا 
قرار نبود  ینرم کن نویقرار نبود دله سنگه آرت ای رفتار کردم خدا  ینطوریکه باهاش ا یمن

قرار نبود خداااااااااااا قرار   یبکن  انایقرار نبود منو عاشق ک  ارهیعشقش کم ب ی غرورش جلو
 یم قرار نبود من به روزدختر کمک بخوا هیشدنم از  ی قو ی بشم و برا فی عنبود من ض

 رم یآرامش بگ انایکه از در کناره بودن ک  فتمیب
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 گاز گرفتم   موینییپا لب

و باهات حرف زدم؟از احساسات   نجایاومدم ا  رونی زدم ب شی چند شب پ نی خدا؟هم ادتهی_
  هیخدا؟بهت گفتم  ادتهی یکه خودت بهتر از من ازش خبر داشت ینوپام برات گفتم در حال

دستا    نی که با هم یعاشق دختر شمینشونه بهم نشون بده که باورم بشه دارم عاشق م
و   یچون تو پشتش  ترسمیم انایدوسم داره بهت گفتم از ک  ه هنوز که هنوز یعذابش دادم ول

که عذاب   یبهت گفتم االن رهیگ یبکشه دامنمو م یباال سرش هست اگه آه  تیسا  شهیهم
از تو بهت پناه اوردم گفتم   انا یاز ک  ترسمیکه سرش آوردم م ییشده از بالها داری وجدانم ب

و   بایهم ز  انایو چون ک  رهی م البه خاطر سنمه که داره با دیخودت تمومش کن گفتم شا 
اسمشو گذاشتم عشق بهت گفتم اگه  یول دمی جوونه هوس رشد م هیدلم  ی جذابه دارم تو
هوس   ی از رو انایبه ک  تونم ینم  یرو هم ول زمیریدختر که خودش بخواد م  هیالزم باشه با 

چند   ا ی خدا دمیترسیم اشیر  یدخترونش از عشق خالص و ب یبشم چون از پاک کینزد
نه  خونمیپرتگاه گفتم کمکم کن گفتم درسته نه نماز م نیجا لب هم نیهم شیپ شب

ن  تو بهم لطف ک  یبه درگاهت مرتکب شدم ول ی ادی ز ی گفتم درسته گناه ها رمی گیروزه م
رحم کن تا گرفتار هوس من نشه  تشیو مظلوم انایبه ک  یکن یگفتم اگه به من رحم نم

که منم عاشق شدم امشب پشت   ی کرد یادآوری امشب امشب چندتا نشونرو بهم  یول
چرا   ی اورد ادمیمرغ پرکنده پرپر زدم  نهیع شیضیمر  نهیح یکه چه طور ی اورد ادمیفرمون  

 نی از وجودشه که ا ی آورد ادمی  خورمیروش دارن حرص م رهینگاه خ گرانید نکهیاز ا
که  یی و ظلم ها رهااز کا ی گوشه ا  دیبهت دادم تا شا  انارویکه آره ک  یآرامشو دارم بهم گفت 

عشقه چرا    ست ی جوونه اسمش هوس ن نیکه ا ی بهم فهموند  یجبران کن ویدر حقش کرد
 که من عاشقش بودم عاشق خودش نه جسمش 

  دونستمی شونم قرار گرفت م ی رو یهم بستم که دست ی مو چشمامو روانداخت  نیی پا سرمو
سرمو باال آوردمو   نی شناختم به خاطر هم یو دخترونشو خوب م فی ظر ی دستها اناسیک 

تا چه   دونمی انداختمو نگامو ازش گرفتم نم نییچشماش سرمو پا دن یبهش نگاه کردم با د 
 باهاش حرف بزنمو حاله خرابمو بهش بگم  خواستیم  مدل یبود ول ده یحد از حرفامو شن

   شمیم  وونهیدارم د انای_ک 
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 گفت:  کردیم قی بهم ارامش تزر شهیکه مثل هم یکنارم زانو زدو با لحن آروم

 ن؟ یآرت گهیم  ی_دلت داره چانایک 

 خوادتیکه م گهی_دلم م

بود که چرا حالم خرابه   دهیحس کردم پس نشن یشونم بود به خوب  ی دستشو که رو  لرزش
 گفت:   دی لرزیکه از شدت بغض م ییباصدا 

 من؟   نهی...آرتخوادیرو...م ی_دلت...دلت...کانایک 

 برگشتمو گفتم:  شیاشک ی به سمته چشمها آروم

 _تورو  

 زدو گفت:  ی لبخند  یلرزون به سخت ییو صدا بابغض

 ی عاشق ها شد ی ای_مبارکه تو هم مثل من وارد دنانایک 

اغوشش از تنفس عطره تنش و از   ی از گرما ه یگر  ر یکه زد ز دمیدر آغوشش کش محکم
که تحت   ییدر همه جا با خودش داشت به خودم چسبوندمو با صدا   شهیکه هم یآرامش

 مختلفم قرار گرفته بود گفتم:  ی حسها ریتاث

 یازت دور بمونم...حت تونمیمن من نم ی مدت تمامه وجودم شد نیا  انایک  ی_تو عشقه من
 لحظه  هی

 چسبوندمو گفتم: شیشونیبه پ مو یشونیپ

صاحب    یشیم تپهیکه االن به عشقه تو داره م ی خانومه من خانومه قلب یشی_تو...تو م
 یشیم  میو زندگ  اریصاحب کله مالو جسمو روحم صاحب اخت یشی دلم م ی جوونه تو

که   ی مرد انایمردت ک  شمیهام م  یو خوشبخت ی صاحب و مالک تمام ارامش ها و خوش
که  ی مرد  زهیر یبه پات م ارویدن ی رامشهاو آ یخوشبخت هیکه تمام ی مرد کنهی خوشبختت م
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منو   یمنو نرم کن  یتو...تو...تونست انایک  کردمیآب تو دلت تکون بخوره اشتباه م ذارهینم
 خانوم کوچولوم   یعاشقه خودت بکن

 بغض گفت:  با

 _خوابم نه؟ انایک 

 شدمو به آسمون نگاه کردم  بلند

زنو برام داشت اما نبود   هیاون خونه حکمه  ی شدم که روز و شب تو  یاشقه دختر_من ع
 اما... خواستمیچون من نم

 سمتش برگشتمو ادامه دادم:  به

  یحت خوادینه تنها خودمو قلبم بلکه جونمم م خوادینه تنها من قلبمم م خوامیاالن م ی_ول
هردومون بود و بازهم   ی ها یکه شاهده عذاب و سخت ییخدا انایک  خوادیخدامونم م

  وونهیتو و تو عاشقه من من شدم د وونهیکه هست من د  ینیپشتمون بودو اخرش شد ا 
که حس  ی ا وونهیعاشق د ی و تو شد  رهی گیتو م ی اکه ارامششو از اغوش و چشم یعشق

که   می شد ی ا وونهید  ی منو تو هردو عاشق ها رهیگی از من م روی و خوشبخت تیامن
با قلبم عاشقت نشدم با خودت  یحت ایداره من با چشم   ازین یکیهرکدوممون به اون  

  ی برا  ی تا لونه ا یدنبال چوپ گشت یو به سخت ی عاشق شدم کم کم تو دلم رخنه کرد
  ی پولدار شد  کهوی  یول رهیگوشه از قلبمو به تصاحب بگ ه یکه  ییلونه کوچولو یخودت بساز

  ی و شد یبزرگ و باعظمت به وسعت تمام قلبم ساخت ی ال یو هی ی و به لونه قناعت نکرد
با قلبم   گهی افراد د یلیمردها و خ نهیع انا؟منیک  ینیب یقلبم م ی ها  نیمالک تمام زم

 ی لونه ا نی خاطره نشدم عاشقه اول نی اول دارید  نینگاه اول نیولعاشقت نشدم عاشقه ا
بزرگ و با عظمت   ی ال یو هی شد   کهوی که  یبساز ییبه تنها یخواستی شدم که با همت م

کسه   چیکه نه من و نه قلبم و نه خودت به ه  ییال یو  یکه فقط خودت توش هست ییال یو
 توش  ادیب ی د ی اجازه نم ی ا گهید

 آسمون داد زدم: روبه
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که االن دارن به   ینیریش ی ها  یپرداز ای_من عـــــــــــاشقتم خانومم عاشقه تمام رو
که اون   ییعاشقه خدا  یریکرد سره راهم قرار بگ یکه کار یعاشق پدر شنیم لیتبد  قتیحق

   می بازهم برت گردوند تو زندگ  یول  یباالسر هربار تا لب مرگ رفت

بزنم دستمو دور صورتش   ی انداخت که باعث شد به روش لبخند نیی سرشو پا انایک 
 گذاشتمو گفتم:

آب تو   ذارم یما نم می شیم ممطمئن باش منو تو باه  می شی_منو تو درکنارهم خوشبخت م
که  زمی ریبه پات م  یچنان عشقو خوشبخت ادیاشک به چشمات ب ذارمیدلت تکون بخوره نم 

 ی ما هی می کلمه ما داد لیمنو تو تشک انایک  ی کردی اشتباه فکر م یتصورشو بکن ینتون یحت
قلبامون منو تو هردومون کنارهم اون    یکیو کوچ  ایدن نی به عظمت ا  ییما  هیبزرگ   یلیخ
از بچه  شتریب گروی همد  میکه بچه دار هم شد  یزمان یحت میکن ی خوشبخت م رویکی

 داشت  میهامون دوست خواه 

 _اما...اما...آتاناز...انایک 

تو   یقلبم ی که االن تو ییتو یکه خانومه من ییمن مرد خانومم...تو ی _آتاناز مرد آتاناز برا 
محکوم به تا   یتنها اونجا محکوم ی تنها ییکامال تنها کنهی م یتاب یکه داره ب یلعنت ن یا ی تو

 ابد موندن  

 زد ی لبخند

که تنها تک ستاره قلبش تو    ی مرد شمیرو نخواد م یدختر چی که جز تو ه ی مرد  شمی_م
  ی خانوم کوچولو یمن ی تورو داره نه آتاناز تو خانوم کوچولو اقتهیاسم ل نی خانومم ا یباش
که االن   ییخانوم کوچولو  دی هام ساخت تمام درد هارو به جون خر ی که با تمامه بد  یپاک

اشتباه   ی دی د انایک  کننیکه دارن خوردم م ییاشکها زه یری اشک م ارهد سادهیمن وا  ی روبه رو
بعد از   ی دی رس انوسیو به اق ی شد آرزو کردکمون ظاهر  نیهات رنگ  هیاز گر  ؟بعدی کردیم

  یتو االن منو دار ی دی قشنگت رس ی به تک تک آرزوها ی چند فصل مردن باالخره زنده شد
تا آخره عمرم پشتتم پناهتم تورو   یدار یسد محکم دفاع هی ی در برابر هر مشکل و درد
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مرگ فقط جسممونو از هم   ییا یب رونیب یوقت نتون چی تا ه دمیاعماقه قلبم قرار م ی تو
  دمیاون بال سرت اومد نابود شدم فهم یاز هم دور کنه وقت تونهی اما روحمونو نم کنهیدور م

داشتم   از ین هاتبه آغوشت به لبخندهات به محبت یوجودمه وقت ی گر تو  انیحسه طغ هی
شده  گم مهی خانومم تو همون ن  یمردونه من ی عاشقانه ها ی ها  ییبایتو بانو ز ی دی رسی سر م

 یمن

 

 : نستاگرامیا ی دی آ

kiana_bahmanzad 

 

 ی کردم برا  شتریهاش لذت بردم و سرخوشانه سرعتمو ب  ییبایکردم از ز ینگاه بهش
باال   یسرشو با شرم خاص نباری بار دوباره به سمتش برگشتمو بهش نگاه کردم که ا نیهزارم

 زد  یآوردو به سمتم برگشتو لبخند ناز

 زدمو گفتم:   ی متقابال لبخند منم

 شرمت بشم   ی _فدا

که فقط خودم   یلب طور ریشده بود آروم ز  رهیدرخشانش بهم خ ی کردم با چشما ی ا خنده
  ییشک داشتم چرا که هر آرزو ینیب  یو منو م  ییاون باال  نکهیبه ا شهی بشنوم گفتم:هم

  هیداشتم   گهید  زیچ هی ی مثل االن آرزو قایدق ی کشوند یم گهی د ریمس هیمنو به  کردمیم
 ی کرد انایمثل ک  یخدا ممنونم خدا که منو عاشقه دختر پاک ممخلصت ی بهم داد گهی د زهیچ

بعد   نیاز ا  یباشه ول  میزندگ   ی تو ی کرد یو به اجبار کار ی شکرت که سره راهم قرارش داد
چون عاشقشم عاشق بودنش عاشق وجودش عاشق صدا و خنده   ست یدر کار ن یاجبار

 هاش عاشق آرامش وجودش 
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دلم   ی همراهش آروم تو شد یدر حاله پخش شدن بود باعث م نی ماش ی که تو یآهنگ
 همراهش زمزمه بکنم: 

 واسه مـــــــــن تو

 ی حس خاصــــــــ هی

 واسه مــــــــــــن  تو

 یالماســـــــــــ هی

 ی پوش ینم اد یخوشم ن یهرچ از

 ی فروش ی...ساده...نمیچکسیبه ه منو

لباش همراه اهنگ تکون   کردی همونطور که به روبه روش نگاه م دمینگاه کردم که د انایک  به
 خوردیم

 با من هوات  شهیعوض م یگفت

 کنم واقعا برات  یتب م من

 ادی ...عذابم نادینمن خوابم  یهست یبا من که وقت ی خوب انقده

 اعصابم برااااااات آروم

 با بدتراش  ی و برگرد ینر

 واقعا خراب  یش یجلو من تو م که

 من جواب  ای یچکیه ای

 با هم االن  رویهمه چ می ساز یم

 و با هم شبا  خاطرات
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 کردن باهم شمعــــا  خاموش

و لبخند    یدستم بود حس کردم که حس دلگرم  ی که رو انایاز طرف دست ک  یفیخف فشار
که اونم بدونه  که منم   کردمی زمزمه م یطور نباری لبام نشست همراهه اهنگ ا  ی رو یگرم

 خونم یدارم همراهش م

 تا زانوته  موهات

 عشقمون دوتا تابوته  ته

 آلوده  ی حس ها  ونیم ی که نجاتم داد ی بود تو

  یقلب اسهی  یلیخ یکیش

   یبه تو احساس قلب دارم

 ازم دو روز دور نشو یحت

 ی بهم فاز منف دهی بهم م نیا که

 تو شادم خوشم  با

 واقعا پشتم  ی که بود ی بود تو

 واسم واقعا عذاب آوره   تیدور

 واسم واقعا کشم   تیدور

 با تو نفس دارم دست

 تو با من  یاز پس خوب  عاشقتم 

 ی که خوبم کرد ی بود تو

 احساساتمو از دست دادم یوقت



 گمشده   مه ی عشق ن   ی ب 

 
513 

 

 تو اعصاب ندارم ی...بمن

 از دستام ندارم یحال حسو

 یاز من دار یانتظار چه

 گاللود از آب درارم یماه که

 دارم یچه نقش تی فهمم که تو زندگ  ی نگاهت م از

 م ی دیواسه هم حرف شن ما

 آدم یخونواده و از هر چ  از

 یدار یدل من تو چه سهم تو

 ی داریهمه خوابن و شب ب یوقت

که  یطور  یبلندتر ی بار با صدا  نینگاه کردم که اونم همزمان به سمتم برگشت و ا  انایک  به
 هم بشنوه شروع کردم: انایک 

 یاریحرصمو در م یو با لوس باز یکه دار یهر حرف  کنم یم  گوش

 یدار ی برم یعاشق پیری باهام ت یاریو تو بد ب  یخوش شانس تو

 ی اریوقت نگو که کم م چ یپس ه ی ذاریشونم سر م رو

 و سرعت باالم ادامه دادم:  ی با توجه به رانندگ  دمویآروم کش شوینیب

 با من هوات  شهیعوض م یگفت

 کنم واقعا برات  یتب م من

 ادی ...عذابم نادیمن خوبم ن یهست یبا من که وقت ی خوب انقده

 اعصابم برااااااات آروم
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 با بدتراش  ی و برگرد ینر

 واقعا خراب  یش یجلو من تو م که

 من جواب  ای یچکیه ای

 باهم االن  رویهمه چ می ساز یم

 و با هم شبا  خاطرات

 کردن باهم شمعــــا  خاموش

 خوندم:  انایک  ی صدام برا ی اهنگ با عشق نهفته تو همراهه

 خوام که حرفامو واضح بگم  یم

 تو بمون واسه دلم  شهیهم

 مرد   هینکن با احساس  یباز

 کاسه صبر  شهیپر م گهید که

 واسه ما فاصله نه ستین خوب

 چه قد نازه به من  نگاهت

 نازتم واسه من  ی چشما اون

 توام به اندازه من  یدوسم دار بگو

 )ارشاد.....الماس( 

 

 ن؟ ی_آرتانایک 
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 فدات   نی_آرت

 _هنوز باورم نشده انایک 

 _نه به اندازه من 

صورت و چشمام گذاشتمو بدون   ی زد که همون لحظه دوتا دستامو رو یلبخند نمک انایک 
 رانندم گفتم: نکهیتوجه به ا

 پاکش کن اون لبخندو  یطور نینکن...نکن ا ی وا ی _وا

با ترس فرمونو تو   ده یکاره من هول کرده و ترس نیاز ا  یهم که معلوم بود حساب انایک 
 دستش گرفتو گفت: 

 دستتو از جلو چشات بردار  نیآرت ی ون بدبه کشتنم ییخوایم وونهی_دانایک 

 چشمام بود  ی همچنان دستم رو یکوچولو کم کردم ول هی  سرعتمو

 ؟ ی _پاکش کرد

 _آره آره به خدا پاکش کردم انایک 

 که چپ چپ نگام کردو فرمونو ول کرد   دمی صورتم برداشتم خند ی از رو دستمو 

 ی ا  وونهی _واقعا دانایک 

 تو  وونهی_آره د 

 کردو گفت:  ینوچ نوچ

 ی دی مارو امشب به کشتن م نمی_ببانایک 

 گفتم؟  یزیمن چ ی معرفت تو که امشب به من رحم نکرد ی_ب
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بهم نگاه کرد که آرامش گرفتمو دوباره   زدیموج م  یقشنگ ی که توش حس ها ییچشما  با
خلوت بود به  ی لیدادم که فکر کنم قصد نداشت تموم بشه اتوبان خ ی نگامو به جاده ا

 راحت اون کارو کرده بودم  الیبود که با خ ن یخاطر هم

نگاهش سمته   دمیکه د کنهی کار م یداره چ نمی برگشتم بب انایاتمام آهنگ به سمته ک  با
و لباش  ر گه یکردم االن که با صورتش روبه رو بشم د یچرا احساس م دونمینم ابونهیخ

  ن یبه خاطر هم  ستین ینیماش چی ه دمیبه جلوم کردم که د ینگاه ستیلبخند و خنده ن
صورتش   دنهی مواجه شدم باد شی که با صورته اشک وندمآروم سرشو به سمته خودم برگرد 

 کنار زدمو به سمتش برگشتم  نوی جا خوردم آروم ماش

 شده خانومم؟  ی_چ

  زهیبهم نر  ششیتا آرا اط یبرداشت و با احت ی دستمال کاغذ هی دیباال کش شوینیب انایک 
 اشکاشو پاک کرد 

 _خانومم؟ 

انداخت آروم سرشو باال آوردمو   نییشدنو سرشو پا  یبهم نگاه کرد که اشکاش جار بابغض
 بهش نگاه کردم

 ؟ یگی _بهم نم

 بابام تنگ شده  ی _من...دلم...دلم...براانایک 

 بهش نگاه کردم باتعجب

 ؟ ی بابات افتاد ادهی _االن چرا 

 وقت به اندازه االن دل تنگش نشده بودم   چیه دونمی_نمانایک 

  یکار چی و ه  نمیبب  دنشویعذاب کش ی نطوریا تونستمینم دمیتو موهام کش یدست کالفه
 نکنم بابغض گفت: 
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 ؟ ینیآرت  نمشیبب یذاری_م

پدرشو براش قده قن کرده بودم نوازشش   دنهی سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم د آروم
 کردمو گفتم: 

 ؟ یی خوایم نوی_تو ا 

 _آره انایک 

 ؟یکن ینم  هیگر گهید شینی_اگه اجازه بدم که بب 

 گفت:  یبغض به سخت با

 _نهانایک 

 زدمو گفتم:  ی لبخند

 _باشه 

دستمو   هی منم فقط تونسته بودم   کردیم هیو گر  دی لرزیآغوشم م  ی پرت کرد بغلم تو خودشو
 حلقه بکنم  دورش

 ...ممنو...نمینی_مم...ممنون..ممنونم آرتانایک 

 هم بستم  ی زدمو چشمامو با آرامش رو ی لبخند آروم

 

 )دو هفته بعد( 

 اد ی_نکن بچه تخس خوابم منیآرت

 بلند شو  نیآرت ادیخوابت م  رویچ ی_چ

 دم ی تا ساعت چهار صبح طرح کش شبید انای_من خستم ک نیآرت
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 ی تو قول داد ن یآرت نمی_خب به من چه بلند شو بب

 دم یقول م  برمتی_بعد از نهار منیآرت

 گفتم:  یبغضدار ی با صدا دموی کوب نی زم پامو

دوست ندارم  گهیقولت حساب کردم واقعا که د ی من رو ی تو بهم قول داده بود نی_آرت
   خوامتینم گهیاصال د

 از تو اتاق داد زد: نیاومدم که آرت رونیاتاق ب از

  یمال خودمــــــــــــــــــ ییچه نخوا یی_چه بخوا نیآرت

ندادم اشکامو با پشت دستم پاک   تی به حرفش که باعث شده بود قلبم غنج بره اهم اصال 
   برهیوقت به اونجا نم چ ی منو ه دونستم یازش گرفته بود از اولشم م یلیکردم دلم خ

که بهش عمل نکرده   نیهنم مشغول باشه و به قوله آرتذ  نکهیآشپزخونه به خاطره ا  ی تو
  ینیزم بیس  یچ ی دارم برا دونستمینم کردمیسرخ م  ینیزم بینکنم داشتم س یبود توجه

بهم   شبیکه د  ی مرد یبود فراموش کنم فراموش کنم بد قول نی فقط هدفم ا  کنمی سرخ م
رگرم باشم حاال اگه حوصله  کار س نیبا ا  خواستیدلم م ببرهقول داد که امروز منو به اونجا  

 م ی خوریم نیبا هم ذارمویفر م  ی تو م یداشت خچالیاماده تو  ی داشتم مرغ سوخار

 گفت:  ی کالفه ا  ی کالفه وارد آشپزخونه شدو باصدا نیآرت

 فعال زوده   انای_ک نیآرت

بخوام بعد از دوسال   نکهیگفتم:چرا زوده؟هان؟ا ی بلند  بایتقر ی سمتش برگشتمو با صدا به
 زوده؟  نمیبابامو بب

 ذارمیزندت نم شی نیبرات قده قن کرده بودم گفتم اگه بب دنشویکه د یدونی_خودت منیآرت
درک کن  کم یندارم   شویمن فعال آمادگ  انایاما ک  شی نیتا بب برمتیمن خودم گفتم باشه م

 گلم 
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 ؟یهوا کن ؟آپولویکار کن یچ  یی خوایم ؟مگهیندار  شوی_چرا آمادگ 

 ن ییپا اری صداتو ب  انای_ک نیآرت

 ده یرس نجام یبه ا  گهی؟دیفهمیم نی آرت خوامی_نم

 یحرف بزن یتونی داد نزن آروم هم م نییپا اری_گفتم صداتو ب نیآرت

صاف صاف   شبیچه قدر خونسرد بود انگار نه انگار د  گرفتمیم شی داشتم از حرص آت گهید
  یخبر چیانگار ه  دونستینم ی ز دلتنگا یچیانگار ه برمتیتو چشمام زل زدو گفت فردا م

 از عشق به پدر نداشت  

 کوره در رفتمو داد زدم: از

 هـــــان؟؟   یکار کن  یچ  ییخوای_مثال م

 صدامو باال برده بودم گفت:  نکهیاز ا یو عصب کالفه

 من  زهیصدامو روت باال برم عز خوام ینم انایبس کن دعوا راه ننداز ک  نییپا  اری_صداتو بنیآرت

 یآرومتر ول ی با صدا نی تاثر لحن آروم و حرفش قراره گرفته بودم به خاطر هم تحت
 بابغض گفتم:

  یحرفته تو بهم گفت ی فکر کردم حرفت رو  نیاعتماد کرده بودم آرت شبتی_من به حرفه د
 ندارم؟  شو یادگ آم  یگیم یاالن دار یول یبمون یتونی نهار هم اونجا م برمتیفردا صبح م

 کلنجار رفتن با خودش گفت:  هیبعد از چند ثان د یتو موهاش کش یکالفه دست نیآرت

 نکن برو خودتو آماده کن تا ببرمت  هیخب گر  یلی_خنیآرت

 هم گفتم:  نیها پرداختم در همون ح ینیزم بیازش گرفتمو به سرخ کردن س رومو

  ذارمیپامو اونجا نم ینباش یکه تو راض یی _من جا
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شکمم گذاشت که چه قدر عاشق    ی زد دوتا دستاشو آروم از پشت رو ی کردم لبخند  احساس
چونشو   کنهیاز پشت بغلم م ادوی م یطور ن یا دمیانجام م یدارم کار یکارش بودم وقت  نیا
   ذارهیشکمم م ی شونمو دستاشو رو ی رو چسبونهیم

 برو  میببرمت ناز نکن خانوم راض_برو وروجک برو خودتو آماده کن تا نیآرت

بودو روش با انگشتم   نشیبهش نگاه نکردم چشمام به قفسه س یسمتش برگشتم ول به
   دمیکشی م یخطوط نامفهوم

 ؟ یبریکامل منو م  ت یتو با رضا  یعنی_

 چونم گذاشتو سرمو باال آورد تو چشمام نگاه کرد   ر یز  دستشو

 گردم شرکت  یا ببرمت از اونجام برم_آره نفسم برو...برو خودتو آماده کن تنیآرت

 بغلش کردم شونشو بوس کردمو گفتم:  باذوق

 عشقم  ی_مقس

 ...ییبابا امیباالخره دارم م رونیذوق از آشپزخونه زدم ب با

 

 : نستاگرامیا ی دی آ

kiana_bahmanzad 

 

  ریتغ زها ی چ یلیداشتم نسبت به دو سال قبل خ یاسترس خاص دمیکش یقیعم نفسه
کاره   نجایبرگشت به ا  دونستمینم ن یکرده به خاطر هم ر یکرده بود و حتما پدره منم تغ 

 نه   ای هیدرست
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داشت به روبه   یظیفرمون بودو با اخم غل ی دست چپش رو نیبرگشتم آرت ن یسمت آرت به
داره به  نیآرت  کنمی آب دهنمو قورت دادم فکر م کردیکوچه بود نگاه م ی روش که انتها

خودش  ی من و نه برا  ی که نه برا یخاطرات کنهیکوچه و محل داره فکر م نیاز ا که یخاطرات
 و لذت بخش نبود  نیر ی کدومشون ش چیه

 دست چپشم از رو فرمون برداشتو به ساعتش نگاه کرد   نیآرت

 ؟ ییا یتو نم نی_آرت

  ستیکه معلوم بود اصال اوضاعش خوش ن یتوهم بود با لحن یکه اخماش حساب یدرحال
 گفت: 

 دنبالت   امی_نه تو برو نهار منیآرت

 رومو ازش گرفتم مگه قرار نبود نهار بمونم:) یناراحت با

 _باشه  

شدم    لی به سمتش متما ن یبه خاطر هم نمشیاعصاب خورد بب یطور نیا  خواستمینم
شدنم به اطراف   ادهیبا پ شدم ادهیپ نیکردم از ماش یگونشو بوس کردم و ازش خداحافظ

 کردمی بود احساس م یشهر   نییمحله پا  هیبه محلش که  یکردم به خونه پدر ینگاه
  ییجا نی همچ  هیاصال  کردمی احساس م کنهیفرق م کردمیم یکه زندگ  ییآسمونش با جا 

  نیر یحس ش  هیبودم   نجا یا نکهینبودم چرا که تو برج نشستن کامال عادت کرده بودم اما از ا 
بزرگ شده بودم و   نجایهم ی از بچگ کردمیوجودم احساس م ی تو  یتلخ یهمراه با کم

  دهی پرکش  ممادر نهیخاطرات خوب ع گهی اواخر د نی خب ا یداشتم ول ی ادیخاطرات ز  نجایا
 بودنو فرار کرده بودن 

  یمحل نیهمچ هی  ی تو  نیآرت نی زدم چون وجود ماش ی نگاه کردم پوزخند نیآرت  نیماش به
  هیوقت بود  یلیخ یکردن رباوری شد گفت غ یم دمی شا  یواقعا مسخره و خنده دار بود حت

وصلت کرده   یچون من با خانواده پولدار دی فراموش کرده بودم شا رویی محله ها نیهمچ
که تو قشر   ییکه وجود آدمها  ییبود مثل همه پولدارا دهبودمو خو و منشم مثل همونا ش 
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شهرشون براشون فراموش   ی تو  ییمحله ها نیهمچ هیهستن و وجود  ن ییمتوسط به پا
 خودشونن   یو فکر یذهن ی شدس و فقط به فکر مشغله ها

دستمون به دهن خودمون    یول م ینداشت یخوب  یمادرم زنده بود درسته وضع پول یوقت
مامان فوت شد و بابا هم معتاد شد به خاطر   یوقت یول می بود یراض دو ی رسی البته به زور م

  ییجا می ساکن شد   نجایو تا دوسال ا می بابا اون خونرم از دست داد ی پول مواد و قمارها
 بودن   رتریفق  ریکه همه مردمش از فق

و به زور ازش خارج شده بودمو تا حاال    ونی گر ی که با چشما  یسمته زنگه در رفتم در به
که نشون از   یبلبل ی لرزون زنگ درو فشار دادم که صدا ی بودمش با دستها دهیند  گهید

کردم  یبود برگشتمو بهش نگاه نیکه داخله ماش  نیزنگ بود بلند شد به سمته آرت ی صدا
و   طی شرا ن یا  ی منتظرم بود وجودش تو نیماش ی دارش تو  بهجذهنوز نرفته بود و با اخم 

به سمتش    دمیباز شدن دره خونرو که شن ی صدا  دادی م یکه داشتم بهم دلگرم یحال
شده بود بابام چه قدر شکسته تر از قبل   ری به بابام نگاه کردم چه قدر پ یبرگشتمو با ناباور
که  ی تنها دخترش تنها بچه ا شهی نم شبهم نگاه کرد معلوم بود باور  یشده بود با ناباور

باشه چه    سادهی وا رات یتغ نی از خودش روند االن مقابلش اونم با ا یرحم  یداشت و با ب
نه  دمیبابام فهم دنیکه االن با د  ی ا بانهی بهم دست داده بود حس غر ی ا بانهیقدر حس غر

که گوشه   ودبه اسم پدر ب  یکس نبودم شخص  یدوسم نداشت ب  نیآرت یاونقدرهاهم وقت
 شهر دور از من نفس بکشه و االن... نیاز ا ی ا

 ....دخ...دخترم؟؟!!! ی...خ...خودتانای_ک...ک...ک بابا

بودم حس  دهیاز زبون پدره خودم کلمه دخترم نسبت به خودم شن گهیبار د هی نکهیا از
  نیزبون پدرومادر آرتدو سال کلمه دخترم رو فقط از  نی ا ی شد تو ریبه درونم سراز ینیریش
 بودم که از اون بودم  دهی شن یاالن از زبون کس یبودم ول  دهیشن

 گفتم: یلرزون ی بغض و صدا با

 یی_آره بابا 
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  شدیکه هروقت از زبونم خارج م ی "تنگ شده بود کلمه ایی کلمه "بابا نی ا ی قدر دلم برا چه
با رفتن مادرم  یول  میعشق داشت مونی"لوس بابا" چه قدر با وجود ندار  زدیپدرم صدام م

شکسته شدش و   افهینگاه کردن به ق ستادنویتحمل ا  گهیانگار همه عشقارو بار زدو برد د
آغوشه پدرانش انداختم   ی خودمو تو ن یکه سرخ شده بودنو نداشتم به خاطر هم ییچشما
  ینیبرسم به آرت ن یخت اما باعث شد که به آرتبود و دخترشو فرو رحمی که هرچند ب یآغوش
فراتر از اون...گذشته هارو فراموش کرده بودمو االن    یلیخ یبود حت اهام ی مرد رو هیکه شب

تو ذهنم   ز یچ هیپدر در حق تنها بچش ظلم کرده بود تنها   نیکه ا کردمی فکر نم  نیاصال به ا
منو   یخوشبخت ی ا گهیثل هر پدره دپدرم م  نکهیداشتم ا مانیبود که با تمام وجودم بهش ا

 ازدواج کنم خوشبخت خواهم بود یاگه با پسر پولدار کردمیخب فکر م یول خواستیم

 گفت: هیبا گر  بابام

  ؟ ی اومد یک  زم؟همراههی دختره عز یکنیکار م  یچ نجایتو...تو...ا شهی_باورم نمبابا

شدن آروم ازش جدا شدم بابا   ری گونم سراز ی رو شتریبستم که قطرات اشکم ب چشمامو
عقب تر پارک شده بود   کمی که پشت سره من  ن ی آرت نی درگاه بود هنوز ماش ی چونکه تو

  ومده یباال ن  شدیمتصل م اط یدر که به ح ی نداشت اخه از دو پله جلو ی د ی و بهش د دی دینم
  دی شا نی آرت  یداشت ول دمینداشت هرچند شا ریبه اون مس  ی دیبود د  نیبود به خاطر هم

   نهیبب نشویماش تونستینم نیرفته بود و به خاطر هم

 اومدم نی_همراهه آرت

 گفت:  اوردهیکه معلوم بود به جا ن بابام

   ن؟ی_آرتبابا

   گهی _شوهرم د

 دلخور شده که چرا اسمه شوهره دخترشو فراموش کرده گفت: کمی که معلوم بود   بابام

   نمش؟یب یشوهرت کو؟چرامن نم  نی_آها پس ا بابا
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خراب بکنم به خاطر   نویآرت خواستم یدلشو بشکونم از اون طرفم اصال نم خواستیمن دلم
 لبخند گفتم:  هیبا   نیهم

تو منو رسوندو خودش   ادی...آها شرکت کار داشت نتونست بمی...ادییبخوا  تشوی_خب راس
 رفت 

 که معلوم بود ناراحت شده گفت:  بابا

 اد؟ یدو ساعت کارشو ول کنه ب ی برا تونستیآقا نم نیآرت   نیا یعنی _آها بابا

انداختم با   نیی سرمو پا  نکهیگفتن نداشتم هم ی برا ی زیچ گهیانداختم د نیی پا سرمو
دل گرمم کرده   شهیکه دوباره مثل هم ییزدم صدا  ی لبخند دمی که از پشت سرم شن یی صدا

 وجود داره  ی سخت طی هر شرا ی بود که تو

 _سالم

ابروشو   هی پدرم  کردی رش داشت به پدرم نگاه مجذبه دا ی سمتش برگشتم که با اخم ها به
که چه  هیشیپسر همون پسره دو سال پ نیبود که ا ومدهین ادشیباال داد معلوم بود 

راه انداخته بود بابام اون   ی دادیخونه چه دادو ب نیا  اط یح ی راه انداختو تو ییدعواها
 نیآرت   ی اد منو براکه بهز  دونستیکار کنه درواقع اصال نم یلحظه ها مونده بود که چ

و که فقط   نی آرت ی دادهایدادوب لیپدرم اون اوا  نیآرتان به خاطر هم ای کرده  یخاستگار
  میتصم یوقت یپسرش ول یکینشد اون   نیا  گفتیچون م گرفتی نم ی بود جد دی تهد

  میتصم ن ی از ا نکهیا ی ذره تالش برا هی  دیشن نیمن بشم عروس آرت  نکه یبهزادو به خاطر ا 
کرد اما    ی بود پدرم در حقم بد دهی د نویآرت ی رفتارها نکهیکنه نکرد با وجود ا  مونشیپش

من   ی مادرم بود برا  یخوب وقت یپدر یبود اونقدر ختهیقبلش عشق به پام ر یاونقدر
داشت چون   یقشنگ جهیکه نت یطور نیببخشم به خصوص ا   هاشویکرده بود که همه بد 

 االن کامال خوشبخت بودم  نیآرت رمن کنا

   ؟ینی_شما آقا آرتبابا

 _بله خودم هستم  نیآرت
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 شونم گذاشت و ادامه داد:   ی رو یپشت دست از

 _شوهره دخترتون  نیآرت

 ادامه داد:  یزدو با لحن طعنه دار ی پوزخند

 _دومادتون نیآرت

اون  از زبون عشقت قشنگ بود البته اگه اون جمله آخرشو با  دنشیجمله شن نیقدر ا  چه
  ستهی وا ادی در ز ی دوست نداره جلو چ یکه معلوم بود ه نیآرت  یگرفت  یلحنش فاکتور م

 گفت: 

 تو؟  میی ا یب می تونی _منیآرت

 در کنار رفتو گفت:  ی شرمنده شده از جلو یکه معلوم بود حساب بابام

  شهیعمارته شما نم  یتو هرچند مثله انبار دیی...اصال حواسم نبود...بفرما دی _ببخشبابا

  نیدوباره ب یریاز درگ  یریجلوگ  ی برا ن یحرفش طعنه داره به خاطر هم ن یا دونستم یم
 گفتم:  ی با لحن ملتمسانه ا  نیپدرمو آرت

 _بابا تورو خدا 

گذشته ها   سازن یدوتا چرا باهم نم نیا  دونمی کردو جلوتر راه رفت من نم یاخم بابام
بابامو   نهیب اط یح ن یا ی که تو ییدعواها  یمامزدمو ت ی تموم شده پوزخند گهی گذشته د

نه بابام   کردم یبودن م یآوردم اون روزها چه قدر احساسه اضاف ادیرخ داده بودو به  نیآرت
   نینه آرت خواستیمنو م

 گفتم:   ستادموی ا نیآرت ی که اصال پدرم نشنوه روبه رو  یپدرم رفت با لحن آروم یوقت

 اون پدرمه   نی_توروخدا باهاش خوب حرف بزن آرت

 و گفت:  دیتو موهاش کش یدست کالفه
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   خوامی_باشه معذرت منیآرت

 :دمی ازش پرس مشکوک 

 ؟ ی _چرا اومد

بابات به خاطر غرور من   ی نخواستم جلو یمن ندار ومدنهی ن ی برا یجواب دونستمی _منیآرت
 ... نیبه خاطر هم  یشرمنده بش

 حرفش موند   هیبق ن یبه سمت اون جلب شدو آرت حرف بابام توجهمون با

 تو؟  دیی ایب دیی خوای_نمبابا

پنجه پام   ی به ما نداره رو ی دید گهی د دمی فهم یحرفو زد دوباره رفت تو وقت نی ا یوقت بابام
 شونه هاش گذاشتم آروم گونشو بوس کردمو گفتم:  ی بلند شدمو دستمو رو

 یکنی منو به خودت وابسته تر م یکارات دار ن ی با ا نم یآرت  ی_مرس

  میتکون دادو همراهه هم به سمته در رفت دیی به نشونه تا ی پر جذبش سر ی همون اخما با
ه بود چه  کرد نکاروینبود و فقط به خاطر من ا  یراض نجاسیا نکهیاز ا ادی ز نی معلوم بود آرت

مرد که همه جوره پشتته رو حس   هی یدار بانیپشت  هی  نکهیقدر خوبه که همه جا حسه ا
هست که کمکت کنه و   یکی   یهر سخت ی تو یحس بکن  شهیچه قدر قشنگه هم یکنیم

 ...نیر یغروره ش هی  شدیباعثه غرورم م ن ی همراهت باشه و ا

 آروم صداش زدم:   یانجام بده باحرص ول خواستیم نیکه آرت  یکار دنید با

 ـــن ی_آرت

 جا خورده به سمتم برگشتو گفت:  ی هم باتعجب که معلوم بود حساب نیآرت

   ه؟ی_چنیآرت

 چشمام به کفشاش اشاره کردمو گفتم:  با
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 _کفشات

با کفشاش بره تو انگار خونه خودمونه  خواستیگفت م  یکفشاش نگاه کرد و آهان به
 کنه  یفرق م یلیخودمون خ ی خونه ها  با نجا یرفته ا ادشی

 گفت:  یدر آورد و با لحن آروم و دلخور  کفشاشو

  ی تذکر بد یتونستیتر هم م می_مال نیآرت

  چیکه من توش بودم ه یکه در برابر کاخ ی چپ نگاش کردمو وارد خونه شدم خونه ا چپ
  یخفگ احساس نجایا  شدیچه عرض کنم حمامه عمارت هم نم یبه اندازه انبار یبود حت

خفه  یحت ایبودنش  کی نداشت نه به خاطر کوچ یژنیاکس چیکه انگار ه یطور کردمیم
  دونم یاوضاع بدتر بشه نم نی ا شدیباعث م دادیکه گلومو فشار م یبودنش به خاطر بغض

  تیوضع نیاونم با ا  دی دیداشت خونه پدرمو م  نکهیاز ا  دمیخجالت کش نیآرت ی چرا جلو
که اسمش به اصطالح هال بود   یوارد اتاق شدمیواقعا داشتم آب م  ییجا  نیهمچ هی ی تو

   می شد

گرفتم که   یخودمو م ی که همش داشتم جلو یطور  کردی...بغض داشت خفم میدر س یس
تو   ادیب ذاشتمیکاش نم دمیخجالت کش یلیخ نیآرت ی نشه جلو ری ندمو اشکام سراز یسوت

 اومد تو  یبودو نم یم رون ی همون بهتر که ب

 د ی نیبش دیی _بفرمابابا

انداخت   نییزانوهاش نشست و سرشو پا  ی رو ن یآرت  مینشست نیزم ی رو نی آرت همراهه
به اطراف و   ادیز  کردیم ی سع ن یبود به خاطر هم  دهی منو فهم ی معلوم بود حالو هوا 

 شرمنده تر نشم  شتری اتاق نگاه نکنه تا من ب یکیکوچ

 جلومون گذاشت و بالخند گفت:  ییدو استکان چا بابام

  زهیعز  نمتیبتونم بب گهیبار د هی   کردمی وقت فکرشو نم چی ه نمتونیبیخوشحالم م یلی_خبابا
 بابا 
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رفتارش بهم   نیتفاوت باشم که ا یکردم ب یزد که سع ی پوزخند نی زدم اما آرت ی لبخند
 برخورده بود  

 تنگ شده بود    یلی_دلم برات خبابا

 طور   نیمنم هم یی_ممنون بابا 

دلشه بالحن  ی تو ییزایچ  هیحرفا کالفه شده و   نیاز ا یهم که معلوم بود حساب نیآرت
 گفت:  یطعنه دار

بار به   هی دخترتون تنگ شده بود پس چرا  ی جهانبخش اگه واقعا دلتون برا ی _آقانیآرت
 دور از جونش مرده   ای زندس  دی بدون نیازش نگرفت یخبر یزنگ ن؟چرایومد ی ن دنشید

  یو م ی کردیم دمی تهد ی اومد ی م نجایکه هربار به ا  ی دنده نبود هی_تو همون پسر قد و  بابا
  خوامیدختررو نم نیکه من ا ی زدیکه داد م ی ندم؟تو نبود تی وصلت رضا نی که به ا یگفت

  بشه بدبخت تی وارد زندگ  انایاگه ک  یگفت یم ی ستادی من وام  ی جلو دی که با تهد ی تو نبود
خونه   نی ا ی تو ی گندت اومد  ی با آدما ی نبود فته؟تویبهش ب  چشممکه  یذاریو نم شهیم

  ی و بدبخت شد دهی:اونقدر ترشیگفت وی صورت دخترم زد  ی تو یلیخودم س ی چشما ی جلو
خودم  ی که تو رو ی نبود ؟توی باهام باش ییخوای م  کنمی که اصال بهت فکرم نم یکه من

  ؟توینیباباتم بب هیسا ذارمیخونه من نم ی تو  یپاتو بذار یو گفت ی کرد دی دخترمو تهد
وگرنه مسبب اتفاقات  فتهیکه چشمش به من ن یگرفت یکه ازش تعهد محضر ی نبود

 من...   ی بعدش خودشه؟اون وقت االن جلو

 وسط حرف پدرمو گفت:  دی پر نیآرت

که  یهمون پسر  نیکه دخترتونو بهش انداخت ی _آره من همون پسرم همون پسرنیآرت
  چیه یول  ستمین یوصلت راض  نیدعوا راه انداختو گفت که من به ا   یکل اط یح ن یا ی تو

خانواده   ن یهمچ هیشما که از خداتون بود که دخترتون با  کردینم ییکس به حرفش اعتنا 
 د یزنین حرفارو م یا  دیچرا دار  گهیوصلت کنه پس د ی ا
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  یکیمنو به اون   یکی اون  نکهیپدرمو شوهرم سر ا  نی جدال ب کردمی حقارت م احساس
چه قدر   زدیم شم یآت یاالن داشت بدجور نیآرت  ی سرکوفت ها نی کرده همه ا لیتحم

 حرفا عذاب آور بود   نیا  دنی سخت بود چه قدر تحمل و شن

 _من دخترمو بهت ننداختم من دخترمو بهت باختم  بابا

  نیا دنیبا شن کهوی ا توپ پر اومده بودو معلوم بود ب یچشماش عصب  یکه حساب نیآرت
که  یطور شدیتر م نیو سنگ نیبه پدرم نگاه کرد بغضم هر لحظه سنگ یجمله با ناباور

  یلیسر ازخ ن یروشن بشه و آرت ز یبود که همه چ ده ی رس نی وقته ا کردی داشت گلومو پاره م
   ارهیدرب زهایچ

 ...به من؟!!اما من که... ؟ی...به ک ؟ی _شما...شما دخترتو باختنیآرت

 _من دخترمو قمار کردم بابام

رو زنم   یبفهمم قراره به زور دختر  نکهی_اما من تا حاال قمار نکردم اصال تا قبل از انیآرت
 ن یبودم تا باهاتون سره دخترتون قمار کنمو شما بباز  دهیبکنن شمارو ند 

 گه ید  یکی _به تو نه به بابا

افتاده بود   ریکه توش گ  یپدرم و احساسات گنگ  ی ن حرفابود  یهمه رمز نی که از ا نیآرت
 :دی شده با خشم غر یرتیهم غ یمعلوم بود کم

 ؟ ی _به ک نیآرت

 چیآروم صداش زدم که ه دی لرزیکه م ییپاش گذاشتمو با صدا ی لرزونمو آروم رو ی دستا
 نکردو همچنان منتظر جواب از طرف بابام بود  یتوجه

 ن ی_آرت

 یو از عمد کار کنهیقمار م نییو سطح پا  ریفق ی خبر نداشت که پدرش با آدمها نیآرت
  خواستیراه هم م نیدرواقع از ا رهی ببازه تا اون پول به اونها تعلق بگ رو یتا باز  کنهیم
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به اونا ببخشه و بهشون کمک   رو یخودش داشته باشه و هم بدون منت پول ی برا ی سرگرم
 ...نباریبکنه اما ا

 هم بستم   ی که بابام داد چشمامو محکم رو  یجواب با

 _به بابات بابا

رو تو چشماش بخونم   یناباور  تونستمیجا خورد م یجمله حساب  نیا  دنی از شن نیآرت
 ـــا یپاهاش مشت شدن خدا  ی مردونش رو  ی دستا

نداشتم تا   یزی از مدرسه به خونه برگشت من چ انایاومد اون روز ک  نجای روز بهزاد به ا  هی_ بابا
شد اگه من ببرم    نیقمار کنم قرار بر ا   انایداد که سره ک  شنهادیسرش قمار کنم و بهزاد پ

که برنده   دونستم ی اگر اون برد من دخترمو بهش بدم م یبهم بده ول ون یلی م صدیبهزاد س
همه  شهیبودم که هم دهیشن یاز طرف شدمیمسره همه قمارها من برنده  شهی هم شمیم

تا پول به ماها برسه به طمع افتاده   کنهی کارو م نیاز عمد ا  دمی که بعدا فهم بازهیم هاشویباز
  م یمن و زندگ  ی اما برا ستین  یزی شما که چ ی بود برا ی ادیبرام پول ز  ونی لیم صد یبودم س

بخرمو   یبا اون پول خونه بهتر خواستمیکردم م قبولکردمو   سکی بود ر  یپول هنگفت
که بهزاد برنده   دمی د کهویشد که  یچ دمینفهم نکهینجات بدم تا ا یبدبخت  نیدخترمو از ا

  ی ملکه هارو برا یشد نابود شدم من دخترمو بهش باخته بودم پدرت بهم قول داد که زندگ 
شماش  چ انایک  دنهیبا د ن چو خوادشیخودش م ی برا کردمی اولش فکر م سازهیم انایک 

توسط تو براش   خواست یم گفتیکه م ییملکه ها   یزندگ  ن یکه ا دمیاما بعدا فهم دیدرخش
که از   یبشه عروسش عروسه پسر انایکه ک  خواستیتوسط پسرش بهزاد م یعنیبسازه 
  ی تو شناختنویاونو م ایکه تمامه دن یبود پسر ایکله دن یو حت  لیزبانزده کله فام تی مغرور

  ی تو یو حت  نستایا ی تو شهی بودم چون هم دهی شن انایاز ک  فتویمطرح بود تعر ایهمه دن
  خواستیدلش م شهی هم ی مورد عالقش بود تی شخص کردیماهواره کاراتو دنبال م

هم نداشتم تا ببرمش باال   نویپول ا  یخب من حت  یکه مارک شماست رو بخره ول ییلباسها
به دخترم تلخ بگذره و به   ذاره ینم گفتیم هزادب  نهیبب کی از نزد یشهر اون لباسهارو حت

  نیا خوادیکه چرا م دمی ازش پرس ی که منظورش تو بود ارهیاز پسراش درش م یکیعقده  
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وصلت کرده گفت   ی خونواده ا نیهمچ هیکه با  ره ی پسرش م ی آبرو  یکارو بکنه اونطور
  ی تو خوادی م دشاونجور که خو تونهیم ن یبزرگ شده آرت ی خونواده ا نی همچ هی ی تو انایک 

فرق   نیپولدارو جلف اطراف آرت  ی دختر ساده که با تمام دخترها هی ارهیها بارش ب یمهمون
  ی سر هیمتفاوته درباره خونوادشم   هیچون با بق شهیازش خسته نم نی آرت  ینطوریا کنهیم

...منم  ی از چه خونواده ا امنشینفهمه عروس آر یها کردن که کس یصحنه ساز
مثله مادرش  خواستم یکنه نم  یناز و نعمت زندگ  ی تو خواستمیم خواستم یم شویخوشبخت

  ی برا دونستم ی نم لیدختر داره اون اوا هیبدبخت بشه خبر داشتم که بهزاد دوتا پسرو  
خوشبخت   انایدرواقع برامم مهم نبود چون درهر صورت ک  خوادیکدوم پسرش دختره منو م

  دمیتورو د ی مخالفت ها یوقت  ارهیبه عقد تو درش ب خوادیکه م دمیاما کم کم فهم  شدیم
پسرش   یکی از بهزاد خواستم که دخترمو حداقل به عقد اون  نینگران شدم به خاطر هم

 ی برا یاتفاق چیداد که ه  نانیبهم اطم نیبهزاد قبول نکرد و گفت فقط آرت یول ارهیدرب
ن وصلت سر  یمنم قبول کردم که ا  نینترسم به خاطر هم داتیافته و از تهد  یدختره من نم

شما پولدارا    یوارد زندگ  یوقت دونستمی م خواستمیتنها دخترمو م یچون خوشبخت  رهیبگ
بکنه که  یکار تونهیم انایمدته و ک   هی ی هارتوپورتات برا  نیگفتم ا شهیبشه خوشبخت م

 د ی تورو عاشق خودش بکنه و در کنارهم خوشبخت بش

بودم   ختن یصدا درحال اشک ر  یشده بود ب ریسراز یبابام اشکام حساب ی حرفا دنیشن با
بهزاد رفته تا ازش بخواد منو به عقد   شهیاصال من خبر نداشتم که بابام پ شدیباورم نم

   ارهیو به عقد آرتان در ب  ارهیدر ن نیآرت

 لباش نشست  ی رو یزیپدرم پوزخند تمسخر آم ی حرفا دنیبا شن نیآرت

خودمو    یتیاول من نارضا  کرد؟روز ی م یملکه ها زندگ  نهیع یچه طور دی دی _آره ندنیآرت
شما که  دی من نداد دی شد ی به مخالفت ها یتیکدومتون اهم  چیاعالم کردم اما ه

  یازدواج بکنه ول یبا دختر خواستینم یمثل من وقت یمرد پولدار و مشهور د یدونستیم
زنشه  نکهیبه اسم ا ییهر بال  ی عنیبکنه  بخوادکه دلش  یهر غلط تونهی مجبورش بکنن م

من   خوامی نم انارویراه انداختم گفتم من ک  نجایانجام بده اونروز ا ارشهی مالکشه صاحب اخت
  دیبهتون گفتم شا  یحت شهیکناره من خوشبخت نم  انایخودم عشق دارم گفتم ک  ی خودم برا
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  اهی بهتون گفتم روزگارشو س دی نیبیم  یسالم م ینطوریباشه که دخترتونو ا  یبار نی آخر نیا
دختر   نیدوساله ا  دی بره اما گوش نکرد  نییذره آب خوش از گلوش پا  هی ذارمیکنم نم یم
  ادیبه اسم پدر م یکی  نکهیا د ی سر کرد به ام شین یبب یی ایم نکهیا دیاون عمارت به ام ی تو

 یکه ب کنه فکر  کردیم یروزگارشو سر کرد سع کنهی ظت مازش در برابر من مراقبت و محاف 
نجاتش   یکس هیکه  ادیروز م هیقطعا  نکهیداشت به ا یپوچ یدواری ام هیو   ستیکس ن

رو  ی ادیعذاب ز دیدرد کش انا یخودشما ک  یعنی ه یهر دختر  یکه قهرمان زندگ  یکس دهیم
که اگه براتون بگم مغزتون   ییخورد کتک ها یم یعی وحشتناک و فج ی تحمل کرد کتک ها 

که از دستم کتک خورد همون   یبار  نیاالن زنده مونده اول تا یکه چه طور کشهی سوت م
  دو یدخترتونو خوشبخت کرد  دی کرد یکه شما فکر م یبود همون شب مون یشب اول عروس

ابم اونقدر  اعص می به خونه برگشت یوقت خوابهیدر کناره من عاشقانه تا صبح با ارامش م 
شد لباس   هوشیکه ب دمبودم که اون قدر کتکش ز یکفر نقدریداغون و از دستش ا 

  دیبه بعد با  نیشده بود بهش گفته بودم از ا  یخون کسرهی بود  دیعروسش که به رنگ سف
دختره مورد   نکهیعقده ا یعزا دار شهیخونه هم نیا  ی همش لباس عزا تنت باشه چون تو

  هیروز   هیکردم  یبد خال یل یرو سرش خ ستویاون لباس ن  ی اون تو هیعالقم االن به جا
که تو هرکدومشون   ییها  لمی برام ارسال شد عکس و ف لمیعکس و ف ی سر هیافتاد  یاتفاق

  ی گرفتم اون روزها اوج شکنجه شدن ها  شیآت  دنشونیبود با د گهی پسر د هیکناره  انایک 
شراب نزده بودم تا    گارویکه تا به عمرم لب به س ی مرزه مردن رفت اون روز من بود تا انایک 

اطرافم رو   یاما همه چ کردمی بار بود که مست م  نی اول ردمخرخره شراب خوردمو مست ک 
بودم با موهاش بلندش کردمو به سمت اتاقه   یغضب  یچون مست و حساب کردمیدرک م

  دنهیبا د ی نیزم بیبودم نه س  امنشیآر  نی شکنجه بردمش کنترلم دست خودم نبود من آرت
دادم شکنجه   شکنجش  یحساب نی به خاطر هم  گرفتمو یم  شیاز قبل آت شتریاون عکسا ب

  کردمیاما بهش رحم نم شدیم  هوشیتحمل بکنن ب رشیز  تونستنیکه مردها هم نم ییها
دوباره   دو یپر  یشک زده م کردمیم یروش خال پاشوندمویبهش م  کجای  خویسطل پر از آب  
  دمی دیکردم تا م قیبهش تزر یتیده تا آمپول تقو  ک یاون شب نزد  کردمیشروع به کارم م

در آخر چاقومو برداشتمو   زدمی آمپول به گردنش م  هی کردمویکج م شوتوان نداره سر
چرا چون    یدونی و نجاتش داد م  دیکنم که برادرم سر رس کشیت کهیزنده زنده ت خواستمیم
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اون کارهارو کرده اما   انایداره و ک  قتیاون عکسها حق کردمیچون فکر م خواستمشینم
شکنجه هام خوردشون کرده    ریدستش ز  ی دستش و تمامه انگشت ها هیفتوشاپ بود 

از دست داد و چند تا از دنده هاش   شویکل هیمن  ی اطر ضربه ها و شکنجه هابودم به خ
نبودم که به  ی شده بود من مرد  یبستر  مارستانیترک برداشته بودن تا سه هفته تو ب

بهش نداشته   ی اگه عالقه ا یکه به اصطالح زنم بود و تحمل کنم حت   یکس انتیخ یراحت
باهاش    یبهتر بود کار انایک  ی سگ از زندگ  یزندگ   مکردیبرده باهاش رفتار م هی نهی...عباشم

  دونستیفرار نکرد چون م کردی نم تی شکا دی ترسیو م   دیپر ی رنگش م دنمیکرده بودم که با د 
  شینداره پاک  روی کس گهیجز من د  دونستیخودم چون م شهیبرگرده پ  دیکه عاقبت با 

که در  یبازهم من ینفر ول هیبشه و هرشب خونه  یزن فرار  تونستیبراش مهم بود وگرنه م
بود تا   نیرفتارام به خاطر ا نیا  هیداده بود تمام حیترج ی بودمو به آزاد رحم یب نقدریقبالش ا

نبودم دست بزن   ی بگه طالقم بده و من هم ازخدا خواسته طالقش بدم من مرد دی شا
که در برابر زنش   یآدم هیبه  ل یبد ت  دین آدم کرد یبه ا  لیداشته باشم اما تو و پدرم منو تبد 

که بهش عالقه   یچرا که دختر نی کرده بود شینداشته باشه چراکه با زور وارد زندگ  یکنترل
شو   هیمهر   دیصورت با  نیطالقش بدم چون درا  تونستم یخودم نم دی مند بودو ازش گرفت

  کردیکارو م نیخودش ا اگه  یول  شدیپام م هیدستو  هیاز دست دادنه  متیبه ق  دادمویم
من خودم هنوز بابا نشدم هنوز   دییبخوا  تشو یباهاش کنار اومد راس شد یم یطور هیحاال 

اگه  یدختر بشم تا آخر عمرم پشتشم حت هیروز صاحب  هیصاحب دختر نشدم اما اگه 
اون دختر   یبکنه چون وقت یپناه  یوقت احساس ب  چیه ذارمیازدواجم بکنه پشتشم نم

و   ستنیاگه شوهرش بفهمه که پدرش خونوادش پشتش ن شهیم  وهرشوارد خونه ش
که بخوادو سرش   یهر بال و هر غلط کنهیازش سوءاستفاده م ستنی قائل ن  یبراش ارزش

از   زدمینداره تا سر حد مرگ کتکش م یجز خودم پناه دونستمی مثله من منم م قایدق ارهیم
  ری ز نیبه خاطر هم خوادشی که باباش نم دونستیم انایسوءاستفاده کردم ک  تشیمظلوم

طالقش   یحت اینکنم   رونشیاز خونه ب دی تا شا اوردیهمه شکنجه ها دووم آوردو دم برن
  دهی تازه دوهفتس رنگه آرامشو د  نکهی؟ای دخترت خبر داشت یسالها از زندگ  نیندم تمامه ا 

  کمکه االن ح یکه االن دو هفتس پسر ی بود دهیداره؟فهم  ی چه مزه ا  یخوشبخت دهیفهم
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که دخترت فلج شده   یدومادتو داره از دخترت خوشش اومده و عاشقش شده؟خبر داشت
 کردنو نداشت؟  ینگه دار  ی از من برا ری به غ یبود و باز کس

سرخ شده بود خودمم   نیآرت ی پدرم از حرفا  ی بهم نگاه کرد چشما یباتعجب و ناباور بابام
بدون توجه به حاله منو بابام داشت   نیآرت یبودم ول ختنیصورتم در حاله اشک ر ی به پهنا
عذاب   کمی  ادویپدرم به خودش ب دی تا شا کردیم  فیگذشته هارو براش تعر  زدوی حرف م

حق ندارم  گهیساده منو به امون خدا ول کردو گفت که د  یورط نیکه هم  رهیوجدان بگ
 خونش ندارم ی تو گهی د ییطالقمم بده جا یبرگردمو اگه حت

ازش محافظت شد که خودش اون بالرو سرش آورده بود خبر   ی توسط مرد نکهی_ا نیآرت
 یبود زندگ  نیدخترت ارزش قائل نبود؟ا  ی برا   یزیکه شوهره دخترت اندازه پش یدار

  هیمن تو زندگ  شهی که دخترت قرار بود پ یو آرامش یبود خوشبخت نیپادشاهانه دخترت؟ا 
  شد؟قسمی چون پولدار بودم خوشبخت م ی کرد  رپول؟فک  اره؟با یمن کناره من به دست ب

 ی تو رمیگی بهش گفتم سرتا پاتو طال م لی روبه روت نشسته اون اوا نجایخودش ا  خورمیم
هم تمامو کمال به    توی مهر خرمی م ال یو  هیباال شهر  ی خودتو بابات تو ی برا  کنم یپول غرقت م

 یچ  یدونیفقط منصرف شو م کنمیبهت پرداخت م خودمو ی جز اون دست و پا
همه پول فقط به   نیمن کجا برم با ا  خوادیکس منو نم چیه خوادیگفت؟گفت پدرم منو نم

و   تی امن ازشین نی داشت و بزرگتر تیخونم امن ی تو انایو پناه موند ک  تی خاطره امن
  میزندگ  ی که تو یتیبازهم به خاطر امن شدیهمش شکنجه م نکهیمحبت بود نه پول با ا

که دربرابر گرگ ها ازش   دونستی م کنمیمحافظت م شکه از دونستی داشت موند م
پشتش بودم  شهیهم یخواستمش ول ینم نکهیکارم کردم با ا ن یو ا  کنمیمراقبت م

بکنه   تشیاذ  ا یبه خودش اجازه نده در حقش ظلم  یکه کس یمراقبش بودم طور شهیهم
بار به   هی  انایکه ک  یتا االن نی به بابام باخت انارویکه ک  دونستمیتون متاسفم من نمواقعا برا

االن   نیشمارو براش قده قن کرده بودم من هم دنهی مقصرش من بودم. د ومدهین دنتونید
خونه بذاره تو   ن یا ی تا پاشو تو دادمی اجازه نم انایموضوع خبردار شدم مگرنه به ک  نیاز ا

 که فروختنش   ی خونه ا
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 یهم برده بود با لحن پر از تحکم ی که تو یظ ی غل ی بلند شدو روبه من با اخمها نیآرت
 گفت: 

همون طور که از اول نبود بابات اگه تورو   ستیتو ن ی جا نجایا انایک  ی_بهتره بلند ش نیآرت
  یبهتره بلند ش کردینم ی به خاطر پول سرت شرط بند کردیکارو باهات نم نی ا خواستیم
 چشمات قرمز بشه   خوادینکن دلم نم هیگر نقدرمیا می بر

 گفتم: ی با لحن ملتمسانه ا  نیپاک کردمو با بغض از سره جام بلند شدم روبه آرت اشکامو

 تورو خدا بس کن   نی_آرت

 بدون توجه به حرفم روبه پدرم با خشم گفت:  نیآرت

  رتتیچه طور غ ؟اصال یقمار کن ی دختر نی سره همچ ی _چه طور به خودت اجازه دادنیآرت
که توش هستم به فرش   یعرش نی اجازه داد من خودم هنوز بابا نشدم اما اگه بشم اگه از ا

سالش   فدهیدخترت ه کنمیپسرمم قمار نم یحت ای زنم   ایسره دخترم   اه یبرسم صد سال س
  ی برا خوندی درس م کردیم یخوشگذرون دی اون سن با ی تو اشتبود که پا به خونه شوهر گذ

براش زود بود اما شما شانس همه   دی رسی که داشت م ییبه هدف باال شد یم یخودش کس
که   رمیگیم  شیپدره زنم سره دخترش قمار کرده دارم ات دمیکه فهم یاالن نی ازش گرفت زویچ
داره و من هم به خاطرش   منو  تی فقط حما ایدن نیا  ی دختر تو نیبکنم ا  یکار تونمینم

به   یطور  نیا انارویکه ک  دونستمیپدرش نم ی جلو  یحت ستمیا یم یهرکسو ناکس  ی جلو
کسه از همون   یب  دونستمی حد م ن یاگه تا ا یمگرنه قسم به اون باالسر نی عقد من دراورد

 کردمیاول باهاش خوب رفتار م

 کنم ی بس کن خواهش م نی_بس کن آرت

گذاشته   ریاث روش ت نیآرت  ی معلوم بود حرفا زدیموج م یو ناراحت یتو چشاش شرمندگ  بابام
 یو معلوم بود داره کار  دیلرز یکه داشت م ییحالو هواشو داغون کرده بابام با صدا  یو حساب

 گفت:  زه یکه اشک نر کنهیم
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نبودم دورادور ازش خبر داشتم با پدرت در ارتباط بودم اما   الیخی_من نسبت به دخترم ببابا
 خوشبخته  گفتیم دمی پرسیازش م  انارویاون نامرد هربار که احوال ک 

  نیمدت سراغمو از پدره آرت نی که پدرم تمامه ا شدیهق هق کردن افتاده بودم باورم نم به
 گرفته یم

کس از   چیه  مونیخونوادگ  ی قای جز خواهرو برادرم و دوتا از رف ستی_پدره من نامرد ننیآرت
ن  م هیدست و پا  ریاون خونه ز ی تو انایکه ک  دونستی خبر دار نبود پدرم نم انایاوضاع ک 

 خودتون بود  ی حماقت ها ریاتفاقات تقص نیدرحال شکنجه شدنه همه ا

  ریمنو تحق  نقدریحماقت کردم پسرم توهم ا دونمی که اشتباه کردم م دونمی _من خودم مبابا
خونه   ی داشت تو نجایکه ا ییها ی کم و کثر خواستم یکه هستم نکن م ینیوشرمنده تر از ا 

 تو رفع بشه 

که اسمتون به   ییکه از شما  یتی و حما   د؟محبتیفهمیت بود م_با پول؟اون تشنه محبنیآرت
فرهنگ لغت شما   اره؟آره؟تویپول محبت م اره یم تی پول حما دی اصطالح پدر بود ند 

   شه؟یم یو محبت با پول معن ت یحما

اون دردها و عذاب   دی نبودو پشتم بود شا یطور  نیبه پدرم نگاه کردم اگه پدرم ا بابغض
برام   نهایواقعا همه ا  دونستمی م نهارویخودم همه ا دمیخر یوقت به جون نم  چیهارو ه

ازم گرفتو اسم   تشویباره حما  ک ی چرا به  نکهیکارو کرد ا نیچرا پدرم باهام ا  نکه یسوال بود ا
اون   ی و رفتن من تو نی کرد فقط به خاطر پولدار بودن آرت ک پدرو رو خودش پا

که  دمیفهم   یوقت یمونیموج پش یوقت نم یبیاشکه تو چشماشو م یاالن وقت ی؟ولخونواده 
پدرم    نکهیا بردمیم یپ قتیو به حق شدمیخوشحال م گرفت یاز دور از بهزاد خبرمو م

 بود وارد عمل شده  یاز راه اشتباه یول خواستیمنو م یخوشبخت

و پشتش   یحام  یعنی تو خونه شوهرش  ذارهیدختر پاشو از خونه پدرش م هی  ی_وقتنیآرت
با   یبشه تا دومادش نتونه هر کار شترینسبت به قبل ب دیپدرش با   تی شوهرشه و حما

محبت شمارو براش   ی من هم جا  دیمطمئن باش  نویانجام بده ا خوادی دخترش که دلش م
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  یدر برابر کس تونم یشه اما من نمبهتون نبا یاماحتر یمحبت خودمو ب ی هم جا کنمیپر م
  انارویبازهم خوشحالم چون قدر ک  نهایتفاوت باشم اما با وجود همه ا  یکه زنمو قمار کرده ب 

بود   ده ید  انایک  ی که تو چشما  یزی که گرفته بودو از چ یمیاالن هدفه پدرم از تصم فهممیم
بخوام به مردش که  نکهیبدونه ا بهی نجسازگاره پاک و   دمیکه با عقا هی دختر  انایک  فهممیم

  ازیحسابش بود اما فقط موقع ن ی ها پول تو ونی لیاصال عاشقش نبود وفادار بودو موند م
  ی و نجابتش بود که منو عاشقه خودش کرد آقا یو صاف   یپاک نیهم کردیازشون استفاده م

 د ی جهانبخ قدرشو ندونست

 :انداختو گفت ن ییسرشو پا بابام

 بردم  یخونه رفت به وجودش پ نیاز ا یداشتم که وقت  ی من فرشته ا دونمی _مبابا

بابامو درآغوش گرفتم که اونم منو بغل کردو بابغض   ی اراد ریغ یلیشدن خ ری سراز اشکام
 گفت:  ی مردونه ا

 دخترم؟   یبخشی_منو مبابا

 نگاه کردم کردیداشت بهمون نگاه م یکه با ناراحت  نیآرت به

که   ی مرد ارمیبه دست ب نمویکه من آرت ی شد نی باباجونم چون تو مسبب ا بخشمتی_م
 کنم یم ی و خوشبخت تیاالن کنارش احساس امن

 زدو گفت:  ی لبخند

 ی _خوشحالم که خوشبختبابا

 _ممنونم بابا 

 برگشتو گفت:  نیبه سمته آرت بابا

 پسرم   یمواظبش باش دمی _قسمت مبابا

 شدس    نیتضم شی به بعد کناره من خوشبخت نی_از ا نیآرت
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 زد و گفت: ی لبخند بابام

 د ی خوشبخت بش شاءاهللی _ابابا

 جلو اومدو آروم دسته منو گرفت روبه بابام گفت:  نیآرت

که تحملش برام   دی زدم که ناراحتتون کرده بهم حق بد یاگه حرف خوامی_معذرت منیآرت
تا   فرستمیروزه سه شنبه رانندمو دنبالتون م ندهیهفته آ  دیسخته لطفا به ماهم سر بزن

 د ی باش انایک  شی پ شتریب کمیبه بعد   نیخونه ما از ا اردتونیب

از   دمیگنج یکه اصال ازش خبر نداشتم تو پوست خودم نم نیآرت ی حرفا  ن یا دنیشن با
 جواب پدرم بودم تا قبول کنهپس خوشحال بودم مشتاقانه منتظر 

 شم یفعال مزاحمتون نم گهیوقت د  هی_نه بذار بابا

 شیکه بتونم راض یبا لحن نی خورد تو پرم به خاطر هم یجواب پدرم حساب ن یا دنیشن با
 گفتم:   عیبکنم سر

 جونم  ییآخه بابا  هیمزاحم چ گهیدنبالت د ادی راننده م یی_بابا 

 نگاه کردو گفت:  نی با شک به آرت بابام

 داشته باشه اون به خونم تشنس  قت یتعارفه شوهرت حق نی_فکر نکنم ا بابا

  یاولش پوزخند زد و بعد با اخم کمرنگ نیطلبکارانه نگاه کردم آرت نی کردمو به آرت یاخم
 گفت: 

منم   ی من مورد ارزش و احترام باشه برا  ی انایک  ی که برا یجهانبخش هرکس ی _آقانیآرت
 انارویشما با اومدنتون ک  دونمی باشه من م میاگه دشمنه خون یترامه حتمورد ارزشو اح 

  دیزنمو خوشحال بکن دوییایکه به خونمون ب شمیپس منم خوشحال م  دیکنی خوشحال م
 د ی پدر زنم هست یناسالمت
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حرفا و حرکات   ن ینسبت به ا ی غرور خاص هیکردم  ینگاه م یبالبخند و افتخار خاص بهش
  چی ه یزندگ  ی تو گهیقنج رفته بود من د  ی پدرم بهم دست داده بود دلم حساب ی جلو نیآرت

 شخصو داشتم    نیبزرگتر  تی نداشتم چون حما ی کمبود

 شم ی خب باشه پس مزاحمتون م یلی_خبابا

 د یشما مراحم دیی _نفرمانیآرت

 بغل کردمو باذوق گفتم:  بابامو 

 جونم  ییبابا نمتیبی_پس سه شنبه م بابا

 دخترم  شاءاهللی _ابابا

نگاه کردم  نی بالبخند به آرت می اومد رونی از خونه ب مویکرد ی از بابام خداحافظ نی آرت همراهه
 شکرت  ا یداشتم خدا ارو یدن نیمرده ا  نیبهتر می شد نی و باهم سوار ماش دیکه خند

 گفتم:  ی لبخند به سمتش برگشتمو با لحن متشکرانه ا با

   زیبابت همه چ ن ی _واقعا ممنونم آرت

 خانومه خوشگلم   فسیوظ کنمی _خواهش منیآرت

  کردمیفکر م  نیآرت  ی ردوبدل شده امروز بودمو داشتم به دونه دونه حرفا ی فکره حرفا ی تو
 بااخم به سمتم برگشت و گفت:  نیآرت  کهویکه 

   ؟ی دونستیاجرا رو مم نی _تو انیآرت

 ندادم  یانداختمو جواب نیی پا سرمو

   م؟ی انا؟هیداشته باشه ک  تونهیم یسکوتت چه معن نی_ا نیآرت

ازش پنهون   روی چیهم براش نداشتم بهش قول داده بودم ه یندادم در واقع جواب یجواب
 باعث شده بودم که... یطور نینکنم و ا 
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 ؟ ینگفت یزیآره؟پس...پس چرا به من چ ی_پس خبر داشتنیآرت

گفتم بابام سره من قمار   یکاال فروخته شدم؟م هی نهیگفتم من به بابات ع یگفتم؟میم ی_چ
 کرده؟ 

 دوباره نگاشو به جاده داد دوی تو موهاش کش  یانداخت کالفه دست نیی پا سرشو

ماجرارو   ن یخانومم ا فتهی برات ب یاتفاق نیهمچ دمی وقت اجازه نم چی ه گهی _دنیآرت
  می هم بچه دار شد یاگه روز ی بامن ازدواج کرد  یطور نی انگار نه انگار تو ا یکنی فراموش م

 ماجراها خبردار بشه نی کدوم از ا چیخوام از ه ینم

 ؟ ی دیکه ماجرارو فهم یگی_به بابات م

 نه یلطمه بب نیاز ا شتریب  تتیغرورو شخص خوامیبفهمه نم خوامی_نه نمنیآرت

زدم همه حرفاش آکنده از   ی لبخند محو  کردنیم س یکه داشتن صورتمو خ ییاشکا  ونیم
خوشحال بودم که  کردی رو درک م تی عشق بود خوشحال بودم که کنارم بود و موقع

بابام اون حرفارو زده بود   ی زنش براش مهم بودو جلو طی حال و شرا یمرده مغرور  نیهمچ
 اره یب شبابامو به خود  یکم  نکهیفقط به خاطر ا 

 ؟ یالزم ندار یزی _چنیآرت

 سه شنبه؟  ی _برا

کن تا برات  ستشیل یسه شنبه الزم داشت ی برا  یاالن آخره هفته هرچ ی _نه برانیآرت
 کنم   شیته

 _باشه 

 ؟ ی الزم ندار یزیاالن چ  ی_نگفتنیآرت

 م ی دار ی_نه همه چ
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 _خوبه نیآرت

 ادامه داد:   یطونیبالحن ش بعد

 خودشو آقاش درست کنه؟ ی برا ینهار چ ی گرفته که برا  می_خانوم کدبانو تصمنیآرت

 نهار اونجا بمونم  ی نگرفتم آخه قرار بود برا یمی تصم چی هنوز ه ییبخوا  تشوی_خب راس

 زدمو در ادامه حرفم با لبخند گفتم:  یچشمک

 ی شیمتوجه م ی بعد که اومد رمویگی م ممویتصم دمی به خونه رس  ی_وقت

 به سمتش برگشتمو گفتم:  رسهی به ذهنم نم یزیچ  دمی د یفکر کردم وقت کمیکردمو   یمکث

   ست؟ی مد نظرت ن یی_خب تو غذا 

 زدو گفت:  ی لبخند

درست کنه و   یاز آقاش بپرسه که غذا چ د یآل با   دهی همسر خوب و ا  هی  گنی م نی_به ا نیآرت
آقاش به   شهیاماده م ریخب چون د  یول  خورمیم یآقاش هم بگه بنده قورمه سبز 

 کنم ی و کبودت م اهیوگرنه با کمربند س یکنیدرست م نویخانوم ا کنهی فسنجون قناعت م

از ادماش    یکی زد که  یبوق سادوی وا  ال یدر و ی خنده جلو ریبهش رفتم که زد ز ی غره ا چشم
  نیکه انگار نه انگار هم یو با اخمش طور ی بالحن فوق العاده جد نیبه سمتمون اومد آرت 

 گفت:  دی خند یداشت م شیپ قهیچند دق

که از اون شخص هم ازت   یشرکت مواظبه خانوم باش اون اطالعات رمیمن م  نی_شاهنیآرت
 خواسته بودمو برام آمادش کن و گزارش بده  

 _چشم آقا حتمانیشاه

 به سمتم برگشتو گفت:  نیآرت

   ؟یندار  ی_خانومم کارنیآرت
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 زدمو گفتم:  ی لبخند

 خشن   ی _نه فقط زود برگرد آقا

تر شد از   ظی لباش غل ی عاشقانه به سمتش پرتاب کردم که لبخند رو یزد که نگاه ی لبخند
 گفت: یبااحترام خاص نیشدم که شاه ادهیپ نیماش

 _سالم خانوم  نیشاه

 زدمو در جواب سالمش گفتم:  ی لبخند

   یخسته نباش ن ی_سالم آقا شاه

 لطفا  دیی_ممنون بفرما نیشاه

 ینطوری چرا ا   دونستمی بهم رفت م ی که هنوز نرفته بود نگاه کردم که چشم غره ا نیآرت به
باشن و با لحن   تی اهم یدستاش ب ری انتظار داشت همه مثله خودش به ز کنهیبهم نگاه م

 شششش ییباهاشون حرف بزنن ا ی و خشنانه ا  یدستور

 

 ....................... 

رفتم بغلش کردمو   یاومدم به سمته جن رونیقابلمه خورشتمو گذاشتم از آشپزخونه ب دره
زدمو همون طور که به  ی پاهام گذاشتمش شروع کردم به آروم نوازش کردنش لبخند ی رو
سگ چه قدر نفرت داشتم چه قدر   نی کردم قبال من از ا یکردم با خودم فکر م ینگاه م یجن

بهم   نیکه آرت یافتادم وقت لیاون اوا ادیمامو بستم و به  شد چش یباعث شکستنه غرورم م
 د ید یمنو نم  شدویبه اندازه سگش برام ارزش قائل نم نیکه آرت ینداشت وقت  یتوجه

 شعوره یب یلیسگت خ نی ا نی "_آرت

 ست ین شعوری_به اندازه تو که بنیآرت
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 شعورم؟ ی_من ب

رو  یپس الل شو زود جن ی به جونت تازه کتک خورد فتادمی_خفه شو تا بلند نشدم ننیآرت
 ببر حموم بشورش 

 پس خودت ببر بشورش   یتو صاحابش ستمی_نوکرش که ن

 د ی و با خشم غر واریبرد و منو محکم چسبوند به د زیسمتم خ به

دختره احمق برده   ی دی و به حرفم گوش نم یاریحرفم حرف م ی بارت باشه رو نی_آخر نیآرت
   یاربابش که هست

 گفتم:  بابغض

   نیآرت  ستمی_من بردت ن

 بهم زد و همزمان نعره زد: یمحکم یلیس

 "   یفهمیم یکه بخوام هست یتو برده منو هرکس ی_هستنیآرت

آوردن گذشته   ادیپاکش کردم چه قدر به   عیبه چشمام هجوم آوردن اما سر شتریب اشکام
افتادم قرار بود گذشترو فراموش   یبه فکر گذشته ها م دی نبا کردمیم هیگر  دی تلخ بود من نبا

 بکنم  یزندگ  ندهیآ  ی حال و حت ی همون گذشته رهاش کنم و تو ی کنم و تو

  عیسر دمی تا در باز بشه رو شن دهیکارت کش نیدره هوشمند که معلوم بود آرت کی ت ی صدا
زد اما  ی لبخند  هشیمثله هم دنم ی وارده خونه شد و با د  نیبلندشدمو به سمته در رفتم آرت

محکم به    ی کرد و باقدم ها یکردم چون اخم  هیو متوجه شد که گر دی فکر کنم چشمامو د 
 سمتم اومد 

 انا؟ یک  ی کرد هی_گر نیآرت

اشکام دست خودم   ن ی چرا کنترل ا ایانداختمو اشکامو پاک کردم خدا نیی پا سرمو
کنم اونم با آغوشو با بوسه   هی گر خوامیم  شمویم ف یضع نمیبیم نویهروقت آرت  ست؟چراین
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کنه اشکامو تندتند پاک کردم مردم االن   قیهاش با نوازشها و حرفاش بهم آرامش تزر
پنجه پام بلند   ی به سمتش رفتمو رو شدیخسته م  شتریب  هایلعنت نیا دنه یخسته بود و باد 

 شدم گونشو بوس کردم

   یعشقم خسته نباش یخیجونم ب  یآرت  ستین یزی_چ

که   ییتنها صدا می سکوت مشغول غذا خوردنمون بود  ی و تو  می سفره نهار نشسته بود  سره
هنوز   نیبرخورد قاشق چنگاالمون با ظرف هامون بود آرت  ی صدا دیچیپ  یآشپزخونه م ی تو

فکرکنم هنوز قانع نشده بود پووووف تا براش   کردیم  یهم با غذاش باز  یاخم داشت و کم
باز  دادیاخماشو که بهش جذبه م نیکردم ا  هیچرا گر و ه افتاد یندم چه اتفاق  حیتوض

 موند  یم یطور باق نی و تا اخر هم کردینم

 گفتم:   نیلبخند روبه آرت هیدوغ خوردمو با   کمی

 عشقه من؟  ی جونم چرا اخم کرد ی_آرت

 سرشو باال آورد و بهم نگاه کرد   نیآرت

که  یپنهون کنه بهم اعتماد نداشته باشه و ازم بترسه طور  یزیزنم ازم چ ادی_بدم منیآرت
 کردنشو ازم پنهون کنه هیعلت گر

من از اوله اول هم بهت   کرد یمن صدق نم ی حرفات برا  نیکدوم از ا چی االن ه نی_آرت
اما االن ازت  دمیترسیقبال ازت م د یدر ضمن شا  ی داشتمو مورد اعتمادم بود نانیاطم
 من  ی آقا  ترسمینم

  ی وقت  ای نویا  یفهمیم دنی قرمزت عذابم م ی چشما  انا؟اشکاتیک  ی کرده بود هی_چرا گرنیآرت
 ؟ یشیاونوقت متوجه م ی اشکات دقم داد نیکه با ا

هم   ییچندتا  هیافتادم و توشون غرق شدم   یمی خاطرات قد یسر هی  اده یفقط به   نی_بب
  ای یکن یشلوغش م نقدریبود چرا ا نیفقط هم  ن یباور کن آرت نیفقط هم ختمیاشک ر 

 ؟ یری گ  یم ی ماجرارو جد
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داد   هیتک شی ظرف رها کردو به صندل ی قاشقو چنگالشو تو دویتوموهاش کش یدست کالفه
 کردو روبه من گفت: یکالفه به اطرافش نگاه

  نیاز ا  شترینگفتم توشون غرق نشو تا ب انا؟مگهیک  ی_مگه نگفتم گذشترو فراموش کننیآرت
 ی تا تو اون ماجراهارو فراموش کن ورزمی بهت عشق م نقدریا ؟منیعذاب نکش

که  فتمیم زهایچ یلیخ ادهی یجن دنهی من فراموششون کردم اما خب با د نیآرت  نی_بب
 باور کن    ستیدسته خودم ن

  نجایتا از ا  کنهیاز خاطراتو برات زنده م یلیوجودش خ یحت ای ده یآزارت م ی_اگه جننیآرت
 ببرمش 

 القته_اما اون که سگه مورد ع

 گفت:  یکردو با لحن پر از تحکم یاخم

  گهیسگ که د کنمینابودش م شهیم تتیباعثه اذ  ی زیچ یوقت شترهی _ارزشه زنم بنیآرت
 سهله 

 ادامه داد: آرومتر

  نیتضم ی برا نی توهه توفقط خوشحال باش هم ی لبخندها نیمن ا  ی_خوشبختنیآرت
 زم یعز  هیمن کاف یخوشبخت  نیکردن ا

 زل زدو ادامه داد: یباال آوردو تو چشمام با محبت خاص سرشو

توفقط    اورمیتو گله من...من اشک اسمون رو هم در م یلبخند و خوش نی ا ی _برانیآرت
 بمون  یطور با طراوت برام باق  نیلبخند بزنو هم

 زد  یکردو چشمک ی خنده ا تک

نومم بود قشنگ  اسمه خا یبرگرفته از معن موی زندگ  ی تو  یحرفا و خوشبخت نی_ا نیآرت
 ( عته یطب یبه معن انایکردم؟)ک  فش یتوص
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اون زمان هم   نکهیا یعنی  نیبود ا ادشیزدم هنوز   ی چشماش غرق شدمو لبخند محو ی تو
همون   دادی سپرده بود حرفاش بهم آرامش م ادیاسممو به   یداشتم که معن تی براش اهم
بود عشق و   ریبود اخالق و عشقش هم وصف ناپذ  ریوصف ناپذ شیی بایطور که ز
 بود   فی صقابل تو ریغ کردیکه بهم منتقل م یاحساسات

بودم   ده ی شن نیاز آرت ی اوردن جمله ا ادیبا به  کهو ی اون شب و حرفامون افتادم که  ادهی
 هیک  می بعد  بیرق نم یبفهمم بب قتویحق  خواستمیخب م یناراحت شدم ول  کمی

 ه؟ یکه تورو متحول کرده ک  یبهم گفت ایکه اون شب کناره در   یاون دختر نی_آرت

 تر شد  ظیلبخند رو لباش غل نیآرت

 م؟ ی زندگ  عتیطب ی افتاد نیا  ادهی _چرا نیآرت

 زدم که آروم گفت:  ی خجوالنه ا لبخند

 ی اومد میزندگ  عتیطب یخوشبخت ی که فقط برا یاز طرف خدا هست  ی _تو فرستاده ا نیآرت

 ؟ ی اسمم استفاده کرد ی_از هردوهه معن

 م ی سرسبز زندگ  عتی هم طب یتو هم فرستاده من می _اهنیآرت

 باال دادمو با خنده گفتم: ابروهامو

 جواب دادن در نرو جوابه من بده  ر ی_از ز

 ؟ ی دیخودتم نفهم یعنی_ نیآرت

خودم  شناسموینکنه دختررو من م ی بفهمم وا دی با  رویتعجب بهش نگاه کردم چ با
  یهول شدنو کنار بذارمو سع کرد یم  یباشه سع ذیخاک به سرم اصال نکنه پان  ی وا دونم ینم

 کنم آرامشمو حفظ کنم

 رو؟ ی_نه چ
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 ؟ ی خودت بود نکهی_ا نیآرت

 ؟ ی_چ

  ن یبه خاطر هم ی به قول معروف منو متحول کرده بود ای  ی گذاشته بود ر ی_تو روم تاثنیآرت
 دختر... هیگفتم که 

 وسط حرفشو گفتم:  دمی پر

 ؟ ی_پس چرا به خودم نگفت

  ری از عشقو حس نبود فقط روم تاث یمطمئن بشم اون زمان اصال خبر  خواستمی_منیآرت
 منم ازش خبر داشتم  د یهمون طور که شما ها ازش خبر داشت  نویو ا ی گذاشته بود

 ست یوسط ن ی ا گهی کسه د هیشکرت پس پا ایاز ته دلم زدم خدا ی لبخند

هر   ی جون برا هیبدهکارم حداقل   یلیمن بهت خ نی آرت هیکه عشقت هست کاف نی_هم
 لبخندت 

 گفت: یکردو با تخس ی ا خنده

  شومیمومن م  گری افتد و من بار د ی_معجزه نگاه توست هربار که نگاهت به سمتم منیآرت
   نتیبه د

 گفتم:  ارمیم ندر برابر جمالت عشقوالنش ک  نکهیزدمو منم به خاطر ا یچشمک

که   یکس ی بازوها نیچند وجب در چند وجب ب ی فضا  هیبهشت کجاست؟ یدونی_م
   یدوسش دار

 فکر کردو اونم متقابال گفت:  یکم

 رودیشونه من بخواب م ی تو رو ی پشت پلکها یگاه  ماندیپشت ابر نم شهی_ماه همنیآرت
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تفاوت    نی تر یاساس نیو دوس داشتن در امتداد زمان و ا دی آ  یم دی _عشق در لحظه پد 
 عشق و دوست داشتن است  نیب

 همزمان گفت:  دویخودش ساالد کش ی برا کم ی  یبا تخس نیآرت

دارم اما  یدستانت دست  ی دارم برا یچشمانت چشم ی دارم برا یلبانت لب ی _من برانیآرت
 تابه ابد    شودیدارم که خانه ات م یدلت دل ی برا

فکر کردم   یکم ادیباال انداختم چه قدرم جمالت عشقوالنه بلد بود به به بهش نم ی یابرو
 اومد   ادمی آها   ارمیازش کم ب دی نه من نبا ی وا

خواسته   ؟چونیکی و قلب و زبون  ینیدوتا بهت داده اما از ب زیچرا خدا از همه چ یدونی_م
  یبکن دای پ یزندگ  هیهمزبون و   هیهمنفس  کی خودت  ی برا

 کرد و گفت: ی ا خنده

 ...من کم آوردممی...تسلنی_براوو...آفر نیآرت

 کردمو ابرومو باال دادمو باناز گفتم:  ی ا دهیخند

 من خوشگلم؟  نی_آرت

 کرد و ابروشو باال داد  یقاشق از غذاش خورد بهم نگاه   هی نیآرت

 _نه!!!!! نیآرت

 کردمو گفتم:  ی خنده ا تک

 نکن  ی_شوخ

 که باورم شد گفت:  ی جد یلیهم با لحن خ نیآرت

 گم یم ی کنم کامال جد ینم ی_شوخنیآرت
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  چیواقعا ه یعنیاالن گفت نه؟!!  نی خورد تو ذوقم ا یبهش نگاه کردم حساب یناباور با
 ست؟ ین ونیدر م یشوخ

 ؟یدار  ؟دوسم ی_دوسم چ

 گفت: یدار یزدو با لحن معن ی پوزخند

 _نوچ نیآرت

صداقتش بخوره تو   نیا یچه قدر راست گو بود ول  دی گلومو گرفتو بدجور بهش چسب بغض
 منو نابود کرد   ینطوریسرش ا 

 گفتم:  کردمیم یداشتم با غذام باز کهیدرحال نی کردم خودمو نبازم به خاطرهم یسع

   ؟یکنیم ه یبرام گر رمی_اگه بم

 تکون دادو گفت:  نی سرشو به طرف نیآرت

 _اصال نیآرت

  نیشدن انتظاره ا   یگونم جار ی پراز اشک شدنو بهش نگاه کردم قطراته اشکام رو چشمام
  ی انداختم تا بغض تو نیینگفتمو سکوت کردم سرمو پا ی چیجوابهارو اصال ازش نداشتم ه

  گهید ی اوقات دروغ بهتر از صداقت بود چون انتظار جوابها یگاه نهیچشمامو به چشم نب 
 خورد یم یقلبم زخم کمتر  یطور نیدروغ بگه ا تتونسیرو داشتم حداقل م ی ا

 بلند شد بلندم کردو منو در آغوشش محکم فشرد شی صندل  ی از رو نیآرت

نکرده   ییتورو دوست ندارم چون عاشقتم اگه خدا ینیباتر یز  یستی _تو خوشگل ننیآرت
هم دست از   ایاون دن یخانومم حت رمی میچون منم همراهت م کنمینم  هیبرات گر یریبم

 مطمئن باش  دارمی بر نم سرت
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کارها   دی با شه یبود؟هم نیحرفاش ا نیبه هق هق کردن افتاده بودم پس راز ا هیشدت گر  از
  هیبا بق  دی ابراز عالقه ها و جواب سوال هاشم با  ن ی ا کردیمرداها فرق م هیو رفتاراش با بق

 کرد یفرق م

که همه  سازمی برات م یگفت:زندگ  یلرزون ی شونم گذاشت و باصدا  ی سرشو رو نیآرت
 مطمئن باش  انایک  کنم یجبرانشون م یخاطرات تلخمونو فراموش کن

 

 .............. 

 ؟ ی الزم ندار ی زی_خانومم چنیآرت

 بهش نگاه کردم یهول با

 ن؟ یآرت ی _صبحونتو خورد

 رمی_آره دستت درد نکنه دارم منیآرت

که تا االن صدبار براش تکرار کرده بودمو دوباره به زبون   یبهش نگاه کردمو حرف ینگران با
 آوردم

 باشه؟  ییایتوروخدا زود ب نی_آرت

 کردو گفت: یاخم

   کنمی م  ی_باشه سعنیآرت

 بوس کردو گفت:   مو یشونیبهش نگاه کردم که پ یدلخور با

خونه باباتونه و خودمم قبل از  ی _چشم خانومم قبل از ساعت دوازده راننده جلونیآرت
 خونم خوبه؟  ک یساعت  
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اون موقع که تو   خوامی سر سفره م ی که من االن الزم دارم برا ییزها یچ ن یا ی_آره ول
 ره ید یلیخ ی گردیبرم

 د یتو موهاش کش یکالفه دست نیآرت

 شد یم تیل_صدبار گفتم بذار برم بخرمش مگه حانیآرت

  شدیچشمات باز نم  یتو از خستگ روزیتازه د می بود یمهمون کسره یچند روز   نیا  نی_آرت
 د؟ یخر  یبر یخواست یاون وقت م

 کنن  شیتا برات ته دمی و م ستیاز بچه ها ل یکی_به  نیآرت

 خودم برم؟   شهیجونم م ی_آرت

 خب با راننده برو  یلی_خنیآرت

 بغلشو گفتم:   دمیپر  باذوق

 یی _چشم آقا 

 شده   رشید  یکه حساب ادی_بوس آقاتو رد کن بنیآرت

 رفت  دویکه خند دمشی بوس  محکم

 

 : نستاگرامیا ی دی آ

kiana_bahmanzad 

 ............. 

رژمو   دموی به موهام کش یضربانه قلبم شدت گرفت دست ی در عمارت که زده شد کم زنگ
   فتم یذره موند چندبار ب هیرفتم که   نییپررنگ تر کردم از پله ها با عجله پا  یکم
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 زد   ی لبخند دویچشماش درخش دنمیعمارتو باز کردم که چشمم به بابام افتاد باد در

 بغلش کردمو با ذوق گفتم:  عیسر

 خودم  یی_سالم بابا 

   ی _سالم دختر خوشگلم چه قدر خانوم شدبابا

کردو   یبه خونه نگاه م ی کردم بابا با کنجکاو شییزدمو به داخل راهنما  ی خجوالنه ا لبخند
فکر کنم باالخره آرزوش براورده شده بود که  دیدرخشی م یچشماش از ذوق و خوشحال

 بکنه یزندگ  ی خونه ا نی همچ هی  ی دخترش خوشبخت بشه و تو

 یبهتره بگم تو چه کاخ ای   یکنیم یزندگ  ی _به به تو چه خونه ابابا

 _قابله شمارو نداره 

 خودم خوشبختم  نکهیزدو گفت:صاحابش قابل داره تو خوشبخت باش مثله ا ی لبخند بابام

 مبل نشستم   ی کنارش رو ختمویخودمو بابام ر ی شربت برا وانیل دو

 د یی_بفرما 

 _ممنون دخترم  بابا

که  د یسرم کش ی رو یزد دست  ی از شربتش خوردو بهم نگاه کرد لبخند پدرانه ا یکم
 هم بستم  ی رو یچشمامو با لذت خاص

 ؟ یبرام حرف بزن  نیدرباره آرت ییخوای_نمبابا

 گفتم:  باتعجب

 ن؟ ی_آرت

 ؟ ی خوشبخت انه؟کنارشی  هیداره؟مرده خوب ییاخالقا  ه؟چهیچه طور گهی _آره دبابا
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 گفتم:  یزدمو با لحن طعنه دار ی پوزخند

 شده؟ ن ری د دنهایکارها و فهم نیا ی برا  کمی_بابا به نظرتون  

 گفت:  یبا شرمندگ  بابام

  یدرکم کن د ی_شرمندم دخترم اما توهم با بابا

کنارش احساسه   هیمرده خوب نیفراموشش کن آرت ال یخی_دشمنت شرمنده باباجونم ب
   کنمی م ت یو رضا  تیامن

 داشت؟  قتیکه اون روز زد همشون حق یی_دسته بزن داره؟اون حرفابابا

  نیپدرم بفهمه که آرت نکهیاز ا  دمیکش یچرا خجالت م دونمیرومو ازش گرفتم نم باخجالت
بود پس    دهیلو داده و پدرم فهم روی خودش همه چ نیباشه آرت یخب هرچ یول زدهیمنو م

 خجالت بکشم  دینبا

  یعنیداشت اما االن اصال نداره  ی داشت اون اولها دست بزن بد قتی_اره همشون حق
 که االن هست  ینین بعد کم کم بهتر شد و شد اساله اولمو هیفقط  

بهش فکر نکنه بالبخند   گهیفراموشش کنه و د نکهی نگفت به خاطر ا یز یکرد و چ یاخم بابا
 گفتم: 

 دختر لوست چه قدر کد بانو شده  ن یبابا بب  الی خیب نهاروی_حاال ا

 زدو گفت:  ی لبخند

 ؟ ی و مرتب کرد  زیتم ییعظمت خودت به تنها نیخونرو باا نی _نگو ابابا

 گس ید  ی زهایمن منظورم چ کنن یم زشیتم انی _خب خونرو که آخر هر هفته چند نفر م

 کرد و نوازشم کرد  ی ا خنده

   ؟یخونی_هنوز درس هم مبابا
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 شم یکنکور آماده م ی دارم برا میهی_ا

 ؟ ی چه رشته ا ی برا ی_به به بسالمت

خودمم دوست دارم اما دوست دارم رشته  ارم یب یحتما پزشک دی با  گهیم  نی_خب آرت
 ن ی شرکت آرت ی از طراحها یک یو دوخت لباس بخونم و بشم  یطراح

 بذار همونو بخون ونیدخترم باهاش درم ی عالقه دار شتریب ی به چه رشته ا  نی_بب

 _باوشه 

که   نیآرت دنی که با د می باز شدن در که اومد باعث شد منو پدرم به اون سمت برگرد ی صدا
به سمته بابام اومد و باهاش دست    نیلبام نشست آرت ی رو ینیوارد خونه شد لبخند دلنش

 داد 

 د ی_خوش اومد نیآرت

 ی _ممنون پسرم خسته نباشبابا

کرد چشماش  ینگاه زد بعد به سمت من برگشتو بهم ی در جواب پدرم لبخند نیآرت
 گفت:  دویآروم لپمو کش  نیآرت دیدرخش

 من چه طوره؟  ی _خانوم کوچولو نیآرت

 زد و روبه بابام گفت:  ی لبخند نیآرت د یبهش رفتم که بابام خند  ی غره ا چشم

 تا برم لباساموعوض کنم  شمی_ازحضورتون مرخص منیآرت

 _برو پسرم راحت باش  بابا

 بهم زدو گفت:  یچشمک نیآرت

 جوجو    ی_خسته نباشنیآرت
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چه قدر   ن ی کرد ا ی هم تک خنده ا نیخنده و آرت  ریحرص بهش نگاه کردم که بابام زد ز با
بابام   ی بابام خوشمزه شده بود البته هرچند عادت هر روزش بود اماخب االن جلو  ی جلو

 :/کردی مراعات م دی با دمی کشیخب خجالت م

 

رد آشپزخونه شدو به سمتم اومد به  وا نیکه آرت دمیکشی آشپزخونه داشتم غذارو م ی تو
 منم به سمتش برگشتمو گفتم:  ن یخاطر هم

 گه ید ن یبابام بش  ش یپ ن؟برویآرت  ی _چرا اومد

 _باشه خانومم اومدم کمکت کنم نیآرت

 مهمون تنهاس  نی_آرت

   ستین بهی_بابات که غر نیآرت

خداروشکر پس  بود  ایدن هیجملش برام  نیزدم ا ی باال آوردمو بهش نگاه کردم لبخند  سرمو
 باهاش راه اومده بود به ظرفه ساالد اشاره کردم 

 اونارو ببر  ی_خب حاال که اصرار دار

 که بده  هی_چشم بانو شماجون بخواه ک نیآت

و بابام   نینهار آرت زیفرار کرد سره م عیو سر   دی بردم که خند زیمالقه به سمتش خ با
  زی و سره م کردیم ف یهمش تعر  یالک نی آرت کردمیمن هم ذوق م کردنی م ف یتعر خوردنویم

  ی تو چشما کردی اوقات به هردومون نگاه م یو گاه  نی بابا هم با لبخند به آرت کردیم یشوخ
 یل یخ دی خندیهم م نی آرت دویخند یم نکهیاز ا  زدویم وج م یو خوشحال ی پدرم شاد

بودو به اسمه    دهی بابام خر  ی برا هیزعفران ی واحد آپارتمان تو هی نی خوشحال بودم آرت
  ن یقبول کرد که به اون خونه بره و از ا نی منو آرت اد یز  ی خودشم زد و امروز هم با اصرارها

  نیشدمو ازش تشکر کردم آرت مندشچه قدر شر  دونهی بکنه خدا م یبه بعد همونجا زندگ 
مجدد هم نبود  یبه اسباب کش  یبود و لزوم دهیخونرو خر  ی اسباب ها یخودش تمام



 گمشده   مه ی عشق ن   ی ب 

 
556 

 

  م یاصل یاومده بودو خوشحال  رون ی بابام از اون خونه ب نکهیبودم به خاطره ا خوشحال   یلیخ
نحو   نی که بهم داشتو به بهتر  یو عشق  تهایبود حما ن یکننده آرت ریبه خاطره کاره غافل گ

 هر روز درحاله اثبات کردنش بود  کردوی برام خرج م

ال ازش خبر نداشتم  که اص یداد جشن  بیبرام ترت یجشن بزرگ  نیتولدم بود و آرت دوشنبه
 هیبرام سنگ تموم گذاشته بود همه دوست ها و کارمندها و اقوامو دعوت کرده بود کال 

   م ید یخواب می از خجالتم دراومد وبعد گرفت یشبش حساب یبزرگ بود ول یلیخ ینوع پارت

 

 .............. 

 چه قدر بد بوهه  ی دیعطره تو خر  نیا  نی_اه اه اه آرت

 گرد شده گفت:  ی با چشمها نیآرت

تو   یخوب  نیعطر چه قدر گرونه؟بو به ا  نی ا یدونی ؟میگیم یچ یدار ی فهمیم چی _هنیآرت
 اد؟ یشده ازش بدت م  یاومد حاال چ یکه قبال ازش خوشت م

 اد یاالن ازش بدم م ی_خب حاال که چ

عوض کردم از  یهفته تاحاال چهارتا عطر به خاطره جنابعال هی ن یا ی تو  انای_بس کن ک نیآرت
 بگذرم  تونمینم گهی د یکی  نیا

 و تنفر روبهش گفتم:  یلجباز با

 _بدرک 

به  یعوضش کن یتونیرفتم اصال برو بدرک نم نیی به سمت پا   رونویحرص از اتاق زدم ب با
 یکی   نیاز ا  گهیبوش بده عوضش کن اون وقت م گمیدارم م فهمهینم شعوریجهنم ب

  قتیپر کرده اصال به من چه که تو سل ارویکله دن بگذرم اون وقت دوست دارماش تونمینم
   هافتضاح شد  دای تو انتخاب عطر جد 
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عطره بدبوهه تو بازارو جمع کرده و آورده خونه اون وقت انتظار   یچندروز هرچ ن یا ی تو
از بوها حساس شده   یلیمدت به خ نینگم ا  یز ی بهش چ ادویداره من ازشون خوشم ب

حساس شده   نیآرت ی از غذاها و رفتارها یلیال به خمث خوردیبودمو حالم همش بهم م
بود که بهش مبتال   ی هم از موارد جایب ی ها ردادنی گ ادینازکردن ز  یالک ی بودم تازه بهانه ها

 شده بودم   

 سر به دکتر بزنم:/   هی  دی با م یر یگیمام مرض م رن یگیمرض م گرانی...دپووووف

  ف یآقا تشر قهیخان رفتمو سوار شدم و بعد از چند دق نیزرد رنگ آرت سی سمته جنس به
بهم کردو  ینگاه یعروس م یر یم  میانگار دار دهی آوردن ماشاءاهلل چه قدرم به خودش رس

زدمو نه   یروشن کرد درطول راه نه من حرف نویشدو ماش  مونیبزنه که پش  یخواست حرف
 زد اصال بهتر  یاون حرف

به خاطر   جانمیاز ه کمی داشتم اما االن  جانیه یلی خ نایباغ بابا ا می رفتی م میداشت
 کاسته شده بود نیجروبحثمون و رفتار آرت

 

 

 آروم کناره گوشم گفت:  آرام

 انا؟ یحالت خوب شده ک  گمی_مآرام

 نگاه کردمو گفتم:  بهش

 _نه قراره برم دکتر آرام

نگام   ینطوریداره ا ن ی چرا انگاشو نگرفتم اصال  نی بهم نگاه کرد که اصال منظور ا مشکوک 
طور با همون نگاه مشکوکش   نی زدم؟پوف خواهرشوهرمارو باش هم ی مگه حرف بد  کنهیم

کباب به سمتمون اومد که اونم توجهشو داد به   خیبا دو س نیبزنه که آرت  یخواست حرف
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م  ذوق به کباب ها نگاه کردم آخه من عاشقه کباب بودم اون احرفشو فراموش کرد ب نویآرت
 بود یعال شییکردن خدا یدرست م وانیک   ای  نیکه آرت ییکبابها

 ی مامان قربونتون بشه اله یی _وو

 به آرام داد  شوی کیبه من و   شویکیکردو  ی خنده ا نیآرت

 از کباب   نمیا  دیی_بفرما نیآرت

صورتم جمع شدو حالت تهوع بهم دست داد   دیچ یپ می نیکه بوش تو ب نیچراهم دونم ینم
نتونستم به   ینشه ول گرانی حفظ کنم تا کباب زهرمار خودمو د موی کردم خونسرد یسع

تعجب زده همه به   ی چشما ی برش گردوندم باعجله جلو  نی زدمو به آرت یاوق ن یخاطر هم
  یتکه عاشقه کباب و ح شم؟منیم  ینطوریچرا من ا ایخدا ی حمله ور شدم وا ییدستشو 

 االن...  یبوش بودم ول

 : دیپرس یشد بانگران ییوارد دستشو  یبا هول نیآرت

 دکتر؟  میبر  ییخوای؟میشیم ینطوری ا  انا؟چراهمشیک  یشد خوب   ی_چنیآرت

 گفتم:  یحالیباب

  نی...آر...آرتستی_نه...الزم ...ن

 سمتم اومد و بلندم کرد  به

 خونه؟  میبرگرد  ییخوای_منیآرت

 _نه من خوبم 

 ی کن ینگرانم م یانا؟داریک  یشیم  ینطوری_چرا انیآرت

 خودمم توش موندم دونمی_نم
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نگاشو ازم  کنمیمشکوکش دارم نگاه م ی به چشما دی د یبهم نگاه کرد که وقت مشکوک 
 نیکه اول  نهایکه همه بالبخند بهمون نگاه کردن وا ا میگرفت به سمته بچه ها برگشت

 زنن یپس چرا لبخند م ننیب یحال م نیدرا نویمنو آرت ستیبارشون ن

 _مبارک باشه دخترم  مادرجون

   میباتعجب به مادرجون نگاه کرد  نی آرت منو

 مبارک باشه مادرجون؟  ی_چ

 زدو گفت: یقشنگ لبخند

   ه؟ی_خبر

روبه مادرش با لحن  نی آرت  کهوی گرد شده بهش نگاه کردم که همون لحظه  ی باچشما
 فت:گ  یو متعجب دهیکش

 _نـــــــــــــــــه  نیآرت

کلمه   کی  زنن؟چرایحرف م یچه خبره؟چرا دارن رمز   نجایبرگشتم ا نیبه سمته آرت باتعجب
 فهمم؟ یاز حرفا و نگاهاشون نم

 ن؟ ینه آرت ی_چ

 بدون مقدمه به سمتم برگشتو با شوک گفت: کهوی  نیآرت

   یتو حامله باش نکهی_ا نیآرت

  عیسر  نیگفت؟نه نه من...پاهام سست شدن که آرت یاالن چ نیبهش نگاه کردم ا باتعجب
 مادر بشم   ی زود نیبه سمتمون اومدن قرار نبود من به ا یمنو گرفت همه با نگران

 برادره من؟  دنیم ینطوری_آخه خبرو ا آرتان

 بدون توجه به حرف برادرش گفت:  یبانگران نیآرت
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 انایک  ی بزن دقم داد  یحرف هی  انا؟توروخدای_چت شد ک نیآرت

چشمام داشت   ی و کم کم جلو  شدینگاه کردم صورت نگرانش داشت برام ناواضح م بهش
 نه...  ی شد وااا  یم یطور هی

 

حامله   دی امکان نداره من نبا  نیپاک کردم ا ی آبقند خوردمو اشکامو با دستمال کاغذ کمی
  رفتیرژه م ی و ه د یکشی کالفه تو موهاش دست م  نی ...فعال زود بود خداااااا آرتدیبشم...نبا

  شویآمادگ  خواستمو یالبته اون دوست داشت که هرچه زودتر پدر بشه اما خب چون من نم
 یاالن کل نی به خاطر هم خواست یبچه فعال نم اوردوی جلو نم ازش ینداشتم اونم حرف

مخصوصا به   شمیاعصاب خورد نی ا یاتفاق افتاده علت اصل نیاعصابش خورد بود که ا
 نیجن ه یاالن من   یسن حامله بشم ول  نیا ی بود که تو  نیخاطر سنم بود اون مخالف ا

  فتهیمن ب ی سن برا نیا ی و اتفاق ت  ن یا دی و نبا  گرفتی بطنم داشتمو داشت شکل م ی تو
 دونن یخودشو خداش م یحاال به ک  فرستادیلعنت م یو ه زدیکالفه قدم م نیآرت

 ی _اه لعنتنیآرت

  ای رفت ب جیسرم گ نی نوع نعمته اه آرت هیبچه   دی کنیم  یطور نی ...چرا ادی_نگران نباشمادر
 ن ی بش ریبگ

تازه نوزده سالش شده تازه کنکورشو داده هنوز بچس آخه چه   انای_آخه مادره من ک نیآرت
 اره؟ یب ایبچه به دن هی تونهیم یطور

 که خدا بزرگه  ادهفتین یاالن هم اتفاق دی بودیخودتون مراقب م د یبا  گهی_دمادر

 بهم نگاه کردو به سمتم اومد منو به خودش چسبوند  ی با ناراحت نیآرت

 _حالت بهتر شده نازم؟ نیآرت

 _آره 
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 باشه می دی م شی آزما  هی  می ری _فردا منیآرت

 _باشه 

   زمی عز فتهیب یتو برات اتفاق خوامیمن نم خوامشی منم نم شیی_خانومم اگه تو نخوانیآرت

   د؟یببر  نشی از ب دییخوا یم یعنی؟ ی چ یعنی_پدرجون 

 به باباش نگاه کرد و گفت:  ی با ناراحت نیآرت

  دیسنه کمش شا  نی خودش مشکل داره اون وقت با ا انایک  می _اگه الزم باشه مجبورنیآرت
 کارو بهش نده   نیدکترشم اجازه ا  د ینتونه اصال شا 

 ه سالت یتازه سنتم باال رفته س  ی تو که عاشق بچه بود ن یآرت ی_ولاریرام

 چه قدر گناهه؟   یدونی _تازه موانیک 

 گفت:  یعصب نیآرت

دکتر اگه دکترش  می ریسرم م ی زنم خطر داشته باشه بچه بخوره تو ی برا ی_وقتنیآرت
   می بریم  نشیدرصد داد که براش خطرناکه بالفاصله از ب هیاحتماله 

 بهم زد  یبخش  نانینگاه کرد و لبخند اطم بهم

 خانومم  فتهیب یبرات اتفاق ذارمی_نمنیآرت

 از بچش دوست داره   شتر یشکرت که منو ب  ایزدم خدا ی لبخند

 ............. 

دست   یجواب عصب دنی بافهم نی آرت می نگاه کرد شی به برگه آزما  یهردو با ناباور نی آرت منو
 و کالفه تر شد  ی از قبل عصب شتریب دو یکشی توموهاش م

 لعنت به من...لعنت ی _انیآرت
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خودشو    نقدرینداشت ا یلزوم یاعصابم خورد بود ول یسمتش برگشتم خودمم حساب به
  شی زیچ ه ی یطور نی ا خورهیداره حرص م  یه شبیاز د کردمیآرومش م  دیسرزنش کنه با 

 کردم یکار م یچ دی اون وقت من با شدیم

 ی جرم که نکرد الیخیکه شده ب هیحاال کار نی حرفو نزن آرت نی_ا

 سن... ن یا ی تو ییخوایتو نوزده سالته م  یفهمی_چرا نمنیآرت

 وسط حرفشو گفتم:   دمیپر  عیحرفشو ادامه بده سر  هیاجازه بدم بق نکهیا بدون 

بچرو به   نی که ا نهیمنو تو ا  فهی حتما خدا خواسته به منو تو چه وظ نی _بس کن آرتنیآرت
   ؟یفهمیم  میازش مراقبت کن مو یاریب ایدن

  یکه تو شکمت باق ذارمیداشته باشه اصال نم یو برات خطر  فتهیب ی_اگه برات اتفاق نیآرت
 نباشه  ایکه باشه  رمیگ یم میاالن گفته باشم پدره اون بچه منم پس من تصم نی بمونه ازهم

حرفش   ن یزل زدم از ا ش یعصب ی چشما ی تو  سادمی سمتش رفتمو روبه روش وا به
تا   زدمیباهاش آروم حرف م دی دوباره آرومش کنم با  نکهیا ی برا  دیبا یشده بودم ول یعصبان

 شد ی بهتر م کمیحالش 

و   یخوشبخت نیا  خوامیمنم مادرشم نم نی آرت گمیچون من م یذاری خوبشم م یذاری_م
آرامش و  نی ا هیو تمام رهیگی کار خدا روشو ازمون م نیآرامش و از دست بدم با ا

 ن یفهم آرتب نویا مید  یاز دست م مونویزندگ  ی تو یخوشبخت

  انایتورو از دست بدم ک   خوامی_من نمنیآرت

   ن؟ی آرت ی دیبچه منو از دست م نی گفته بااومدنه ا  ی_ک 

   هیاون چ صهیتشخ م ینیدکترت بب شیپ می بر ایخب حاال ب یلی_خنیآرت

   می _باشه بر

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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خانوم همه کارها از نظافت گرفته تا پخت و پز همشون به عهده شماست   ال ی_لنیآرت
 د؟ ید یبزنه فهم دی و سف  اهیدست به س دیخانومم نبا 

 _بله آقا چشم ال یل

 ه یاوضاعش چه طور دیدونی شما که م د ی_لطفا مراقبشم باشنیآرت

   دینگرانش نباش فهممی_بله آقا مال یل

 ادامه داد: ال یروبه ل یزیآم  دیبالحن تهد  نیآرت

 گذرم یمطمئن باش ازت نم فتهیب ی_اگه براش اتفاقنیآرت

 داشت گفت:  نیاز آرت شهی که هم یباترس ال یل

 _چشم حتما مواظبشونم ال یل

 سره کارت   یبر  یتونی_خوبه منیآرت

 _چشم پس فعال با اجازه ال یل

 به سمتم برگشت و گفت:   نیآرت ال یرفتن ل با

 بهم زنگ بزن باشه؟   ی کرد رو حس  ی درد نی _خانومم کوچکترنیآرت

  ی نگران نقدریتو چرا ا  نی بابا باشه آرت ی _ا

 گفت: یکردو با لحن آروم بغلم

 نگرانت نباشم؟   ییخوایم یتو عشق من وونهی _دنیآرت

 _اوه باشه بابا 

 کردو گفت: هیبهم هد  یزدو آروم بوسه نرم  ی لبخند قشنگ نیآرت

 _در درجه اول مراقبه خودت باش بعد اون جغله باشه؟ نیآرت
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 شد   رت ی_باشه گلم برو د

شکمم   ی کوتاه شده بود روبه رو یکه قدش حساب ی زانوهاش خم شد طور ی آروم رو نیآرت
 شکمم گذاشت   ی و دستشو رو   سادیوا

صدو    ی برا یهست تیشکم مامان ی که تو هیروز نی_فسقل بابا امروز صدو چهارمنیآرت
به   یبکشه وقت ی درد ای یکن تی من مامانتو اذ  ابی گم اگه در غ یبار دارم بهت م نیچهارم

 ی نگفت یجغله نگ  امی از خجالتت در م یحساب ی اومد ایدن

 کردمو گفتم:  ی ا خنده

باباش   کنهی فکر م زنهی سکتهرو م شنوهیاون االن م  ن یچه طرزه حرف زدن با بچس آرت نی_ا
 مونه یتو م نیا  نجایهم ادوینم  ایوقت دن چیه گهیخشنه اون وقت د

داشته   ی االن ازم سام ببره و حرف شنو نیاز هم خوامیبشنوه م خوامی_خب منم منیآرت
  چی شبا بدون ه خوادیم ذارم؟دلمیاون تو بمونه مگه من م ادیز کنهیباشه در ضمن غلط م

 ذارهیپدر سوخته م نیبغلت کنمو فشارت بدم مگه ا یدل نگران

 دستشو پشت کمرم گذاشت   دی کردم که بلند شدو آروم منو بوس ی خنده ا تک

 _خداحافظ نفسم  نیآرت

 _به سالمت 

 زدم   ی لبخند دمویتخت دراز کش ی به سمت اتاقمون رفتمو رو  نی رفتن آرت با

  نویچه قدر مغزه آرت هیهمراهه مادرجونو بق رهینم ادمیوقت   چیچهارماهه بودم ه االن
دکتر استراحت مطلق برام نوشته بود و گفته بود   می تا اجازه بده که بچه رو نگه دار میخورد
که برام خطرناک  دادیدرصد و م یمراقب خودم و بچم باشم دکتر احتماله س  یلیخ دیکه با

حرفا که  نی و از ا  خوامیبچرو نم  نیکفش کرده بود که من ا  هی ی هم پاشو تو نیباشه و آرت
 که االن به لطف خدا شدم چهارماهه  می کرد شیو نقشه راض یباهزار بدبخت
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و    ستیبدبخت هم فکر کنم ب ال یل نیلوس بارم آورده بودو ا  یلیخ نیچهارماه آرت  ن یا ی تو
که   یو به هر ساز دهیانجام م یینداشته باشه همه کارهارو به تنها شتری سه سال هم ب ایدو 
  رقصهی بزنه اونم م نیآرت

  می تخت زده بود ی بزرگ روبه رو وارید ی که رو نیکنار زدمو به عکس خودمو آرت  یکم پتورو
اومدو خودش   یزودتر از قبل به خونه م نی چهارماه آرت  نیا ی زدم تو ی نگاه کردم و لبخند
سر به    یو کل  زننیبهم سر م  انویوقتها هم بچه ها م  یلیخ کردیم یشخصا ازم نگه دار

شکر کنکور هم داده بودمو از شرش خالص شدم خودم که  روخوبه خدا ذارن یرمم مس
که  ذارهینم  نیآرت کردمیبچه فکر م نیبا وجود ا  شهی م یچ جشینت مین یبودم حاال بب یراض

که   دهیفقط گفته که بعد از فارغ شدنم اجازه م کردمیخب اشتباه فکر م یبرم دانشگاه ول
 درسمو ادامه بدم  

 وارد شد   غیدره اتاقم باز شدو آرام با ج کهوی

 قربونش برم   یعشقه عمه چه طوره اله یی_وووآرام

 چپ نگاهش کردمو گفتم: چپ

 که آرام خانوم   یریمی نم یاز مادره عشقه عمه بپرس یتون یهم م یحال هی_

 گفت:   دوی خند آرام

شما محسوب   کیدرجه  ی من از طرفدارها   دیسرور گهیشما د  امنشی_سالم خانوم آرآرام
 شم یم

لبخند   هیبا   د یتخت نشست خم شدو نرم گونمو بوس ی اومدو رو دیزدم که خند ی لبخند
 گفت: 

   کنه؟ی نم تتی_خب خب خانوم خانوما جغله عمه که اذ آرام

 کنه؟   تیاذ  ییخوا ی_نه بابا بچم تازه چهارماهشه م
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   ی باباش ناز پرورده و لوس شد شه یپ یاما حساب کنهیکه نم ت ی_اذ آرام

 باباشه  ریتقص ست یمن ن  ریتقص گهید  نی_ا

 _من دربست مخلص خودت و باباشو و خودش هستم  آرام

زده شد که باعث شد هر دومون ساکت   ال یخنده که در توسط ل ریز  می باهم زد  همزمان
 شد خخخ... یاب یکه من بهش دادم به حضورم شرف   ی با اجازه ا  ال یل میبش

 آوردم  کی و ک  ری_خانوم براتون ش ال یل

 دستت درد نکنه زیم ی _بذارش رو

 _چشم ال یل

 درست کن باشه؟   یامروز ماه ال ی_ل

 _چشم ال یل

 _ممنون 

   فسیوظ  کنمی _خواهش مال یل

 بهم زد و دستمو تو دستاش گرفت   ی آرام لبخند ال یرفتنه ل رونیب با

و سالم   شهینم تونیچیهم خودت و هم بچه ه شاءاهللیا ینباش خواهر  یچی_نگرانه هآرام
 خودمون  شهیپ ی گرد یو سرحال دوباره برم 

   ترسمیم یآرام فقط کم ستمی _نگران ن

 بسپار دست خدا  زوی_نترس گلم همه چآرام

 شل شد   ششیبهش زدم که ن یبخش  نانیاطم لبخند

   م؟ یه یکن ییمنو زندا  یآرام خانوم شما که فعال قصد ندار  گمی_م
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 آروم زد تو سرمو گفت:   یکی آرام

  م یفقط نامزد  می _خفه باو منو شوورم که هنوز ازدواج نکردآرام

  ییاون وقت من بشم زندا د یکن یطونیش کمی _خب امکان داره 

   می ستی _ما از اوناش نآرام

 بهم زدو ادامه داد: یچشمک

 بخارها نداره   نی از ا اری_رامآرام

 خنده  رینثارش کردم که زد ز یشعوریبه بازوش زدمو ب یمشت

 

 : نستاگرامیا ی دی آ

kiana_bahmanzad 

 

 کل( ی )دانا

اما خب کامله کامل   شدیاز طرف خدا داشت کامل م هیهد   هیبا اومدن   نیو آرت انایک  یزندگ 
هم   انای و ک  انایترس از دست دادن ک  نی شترک داشتن آرتترس م هی هم نه چون هردو 

عاشقه   نی که آرت دونستیم انایک  نیاز دست دادنه آرت جهیترسه از دست دادنه بچه و درنت
وقت جرات دوباره بچه دار شدنو نداشته   چیامکان داره ه بده از دست  نویبچس و اگه ا 

از  ی تنها گوشه ا نی تنهاش بذاره ا انایضعف ک  نیمشکل و ا  ن یهم به خاطر ا نیباشه و آرت
و   انایدرفکره ک  یکی دو بودن  نی به فکره ا  ایدن نیا گر یدو بود دونفر در گوشه د ن یمکافات ا

  خواستنیو عشقاشون م  یدست آوردنه خوشبخت به  ی دونفر که  برا نی در فکره آرت یگرید
به دست   ی برا   کیدشون برسن هر خو ی دورو تباه کنن تا به آرزوها و خواسته ها نی ا یزندگ 

  کی کدوم  م ینیسابقشون که تنهاشون گذاشته بودن متحد شده بودن بب ی آوردنه عشق ها
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  یوحت انهی  خواهدیهم م زرا هنو انایک  اینفر آ  کی دنهیباد  نیآرت  نیب نی و در ا  شنیبرنده م
 با لعکس...

دو و   نی وجودداره به خصوص با برگشت ا ی ادیز ی ها بیعشق فراز و نش ن یا ی تو
خواهرشه    نکهیا ی که ادعا ییانا یبه ک  شهیداده م انایبه ک   گهینفر د کیکه از سو  ی شنهادیپ

 ...یحت ستی ن دیمردم بع نی از ا یچیپر کرده بود اما ه ارویدن

  نیدر ا م ی نیکه بب دیکشیطعم از دست دادن را م  انایک  گریو بار د  ییطعم تنها نی بار آرت هی
 ر یخ ای  ندیایم رون یهردو سربلند ب ایآ  نیب

 

 ( نی)آرت

عاشق خودش کرده   انارویکه هنوز چهارماهشه منو ک  ی بابا االن چهارماهش بود بچه ا نفسه
  یلیخ م یذوقو شوق داشت مویکرده بود یزی برنامه ر ی اومدنش کل ایبه دن ی که برا یبود طور

باز هم ترس و   نی داره؟در کناره ا ی چه مزه ابدونم صاحب دختر شدن   خوام یدارم م جانیه
هردوشونو قراره از دست   نکهی دارم ا ی چرا اما حس بد دونمینم اشتمهم د  ییاصطراب ها

   گهید ی زهای چ یلیخ یو حت انای و ک  می بدم خوشبخت

فکر نکنم    یمزخرف ی زهایچ نی همچ هیکردم اصال به  یو سع دمیتوموهام کش یدست کالفه
   می که همزمان شد با در زدن اتاقم و وارد شدن منش

 آوردن گفتن که بدمش به شما  ییآقا  هینامه رو  نیا سی _جناب رئیرحمان

 از دستش گرفتمو گفتم:  نامرو

  ه؟ ی_نگفت از طرف ک 

 فقط گفتن که مطعلق به شماست   ری_خیرحمان

 ی بر  یتونیخب م یلی_خ
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  یک  نویا یعنی از فرستنده روش نوشته نشده بود  یآدرس  چی پاکتو نگاه کردم ه ی و رو پشت
 فرستاده؟ 

 

 (انای)ک 

 هراسون به سمتم اومد  ال ی زدم که ل یغیصحنه روبه روم ج دنهیباد

 شده خانوم؟   ی_چال یل

 زدمو گفتم:  ی گشاد لبخند

 ترسناکه!!!! یکم لمشیفقط ف ستین یچی_ه

 دادو گفت:  رونی راحت ب الیچشماشو رو هم بستو با حرص بازش کرد نفسشو با خ  ال یل

 براتون افتاد   یفکر کردم اتفاق دمی خانوم ترس ی _واال یل

 _نگران نباش برو به کارت برس 

شدم اگه   لمیف دنهی مقابلم برداشتم و مشغول د یزعسلیم ی از رو مو یبستن ال یرفتن ل با
خودمو بچمو درجا سقط   نم یبیسانسور شده م  ریاونم غترسناک  لمی بفهمه دارم ف نیآرت
 شتافت   میخواه یباق اریبه قول معروف به د  ای کنهیم

  یسه ماه نی زدم االن من هفت ماهه بودمو آرت ینی لبخند غمگ نیافتادنه آرت ادی با به  کهوی
  رتریو د ده ی م تی کمتر بهم اهم لیکه اخالق و رفتارش عوض شده بود نسبت به اوا شدیم

که چرا   یپرس یهم ازش م یخودشه و کمتر بهم توجه داره وقت ی خونه همش تو گردهیبرم
  ترسمیم یل یندارم خ یچرا حس خوب دونمی نم دهی سرباال بهت م بخونه جوا ی گردیبرم رید
که  زنهیهم م یبیو غر  بی عج ی فکره حرفها ی کالفس و همش تو یلیچندماه خ نیا

که فقط   زنهیم  ییکال حرفا یری مچشو بگ نکهی ا ای  یبش یزیتوشون متوجه چ یتونینم
   کنهیتر م  ج یاز قبل گ شتریو منو ب شهیخودش متوجهشون م
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هنوز برنگشته بود   نیساعت چنده ساعت نه شب بودو آرت  نمینگاه کردم تا بب میگوش  به
 کجاست   نمیبهش زنگ بزنم بب دی خونه با

کلمه   هیفقط   شهیقراره بشنوم مثله هم یچه جواب  دونم ی لبام نقش بست م ی رو ی پوزخند
 "شرکتم" 

 

 ( نی)آرت

کرده بودمو   افتیرو در یکه اون نامه لعنت  یاز اون روز  دمیتوموهام کش یدست کالفه
  ترسمی م ترسم یچرا با اومدنش م دونمینم ختهی ر توشو خونده بودم اعصابم بهم  ی محتو

  شیماه پ م؟سهی طور هیاضطراب دارمو  نمشیکه قراره بب یاز دست بدم اما چرا االن انارویک 
 فرستاده اما... نوی ا یو باخوندنش حدس زدم که ک  دنامه برام فرستاده ش  نیا

  نکهیفرستاده و ا نو یمطمئن بشم که خودش ا دی خوندمش با  گهیبار د هیبرداشتمو   نامرو
 نداره وگرنه...  هیترک  ی به ماجرا یربط چیاون ه

بشه   لیتبد  قتینامه زده شده به حق ی که تو   ییکدوم از حرفا  چی ه ست ی قرار ن نکهیا
 چون...

 گذشته سالم نفسم  ادی)به 

انتظار    ی خایمن همونم زل ی آره درست حدس زد  امنشیآر  نیآرت ی آقا  یشناخت  فکرکنم
دوتا کبوتر    نهیدوسال ع می فرهاد کوه کن...منو تو به مدت دوسال باهم بود ی تو ا ایهــــه  

 شهیعاشق پ می کرد یم یهم باز ی هارو برا شهی نقش عاشق پ مویعاشق در کنار هم بود
  انتیموندم اما تو خ  یکه مثال عاشق هم بودن البته من بودمو در نقش خودمم باق ییها

  گاهتیکه اصال درحد خودت و خونوادت و جا یدختر ی ازدواج کرد یدهات یبا دختر ی کرد
تا خودش درخواست طالق بده و   رمی گیاون قدر بهش سخت م کنمیدرستش م ینبود گفت

  هیهمراهه  ی کردی م بولق ی بود  ؟خودتی کردیقبول م ی خودت بود ای اما آ یری بعد منو بگ
  یلیوقته که برگشتمو خ یلیباتو ازدواج کنم؟اما بازهم برگشتم خ امیباشمو بعد ب گهی مرده د
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از اتفاقات بد مربوط به خودت  یلیخ یاما نشناخت ی دی مواقع منو د یل یخ کمیهم بهت نزد
خودم   ی دست به کار نشد  دمید  یوقت امنشیآر  ی و اون دختره مقصرش من بودم آقا

چندتاشو برات   یی خوایالش کردم موصلت ت نیبردنه ا نیاز ب ی به کارشدم خودم برا تدس
  گهی د یکیهمراهه  انایکه ک  ییاون عکسا دنهیکرده؟د  یی عشقت چه کارها ینام ببرم تا بدون

  ی دستشو شکوند ی انگشت ها ی کتکش زد یحساب دنشونیمدرسه که با د  فرمیونیبود با  
  ایاز اون موقع به بعد   ی هم به حرفاشم توجه نکرد اصال و  یکن کشیت   کهیت یخواستیو م

گم شدنه  ی ماجراها ی فرستادیرانندتو دنبالش م ا ی شی بردیخودت شخصا به مدرسه م
و  انایمدارک و شواهد برگرده سمته ک  قایکارو کردم که دق ن یا یکه طور ونی لیم صدیس

که تا  یطور  ی زد کتکش ی که تاسرحد مرگ بابته دزد ادتهی بود  هشی مدارک بر عل یتمام
  شیمد بان انی فسق قراردادت با شرکت پر ی افتاده بود؟ماجرا مارستانی چند روز رو تخته ب

من بود  ر یمسابقه تقص ی برا تون ی به شرکت و لو رفتنه طرحه اول تیمنش انتیمن بودم خ
که  یبودم مراسم میمن توش سه ی تاحدود هیترک  ی نرفت ماجرا شی که البته خوب هم پ

بود که...ولش   نیفقط به خاطره ا   نمتیبود که بب نی کرده بود فقط به خاطر ا رگزارشب فیال
خوام تورو   یبدون که من برگشتم و م نویا نیگلم.آرت  یفهمیخودت بعدا م گمیکن برات نم

  د یچون با انهی اون دختره هنوز زنته  ستیماله خودم بکنم برامم مهم ن شهیهم ی برا
  یهم تو و هم اون دختره پاپت ینیبیمطمئن باش بد م یکنکارو ن نیو اگه ا   ی طالقش بد
احساسات  نیپس لطفا ا د یدختره سر رس نی که ا می هم ساخته شده بود ی منو تو برا

که   ادمهی  نیکه درونت نسبت بهش به وجود اومده پاک و نابودش کن آرت یمزخرف
  شمیماله تو م  نو تو ماله من و م   میمونیکه منو تو تا ابد باهم م ی گفتی بهم م شهیهم

که تو   دونمی اون؟آره؟من م ؟بااومدنهی فراموششون کرد هایزود  نیا ن؟بهی شد آرت یپس چ
باشه   یهرچ  کنمیتر م ی حسو قو نیو با اومدنم ا  یهم که شده بهم عالقه دار یهنوز کم

 من عشقه اولت بودم

کردم اما   یزندگ  ی گردی و برم  ی دیباالخره طالقش م  نکهیا ادیبه سالها  نی ا هیتمام نفسم
چون تو ماله   یتا ابد ماله اون بمون ذارمیمطمئن باش نم شمیخودم دست به کار م گهید

 بشم به خصوص اون دختره  کی شر ی ا  گهیتورو با دختره د  ستمی و حاظر ن یمن
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 ( ی تفاوت بود ی ب یهمه سال در انتظار برگشتت بود ول ن یکه ا یطرف کس از

  دمشوی نامرو آتاناز فرستاده اما چه طور من د نیا  دونمیپاکتش گذاشتم م ی تو نامرو
 خواست؟ یمنو نم زدویمنو پس م رفتمیدنبالش قبال ها م ینشناختمش؟چه طور وقت

 ی برا ذارمینم یاب کنخر مویزندگ  دمی آتاناز خانوم بهت اجازه نم ی زدم کور خوند ی پوزخند
  مون یپش  یلعنت ف یکه خودتو اون ال شمیوارد عمل م یمگرنه از راه یکن  جادیا یخطر انایک 

 دمم بذاره   ی پارو دمیاجازه نم یبه کس امنشمویآر  نی من آرت دیبش

بهش بگم خدا عذاب وجدان دارم  یحاال چ اناسیزنگ خورد پوف حتما دوباره ک  می گوش
 که بهش گفتم   یهمه دروغ  نیبابت ا 

 _بله؟ 

   رمی بگ شی ناراحتش باعث شد که آت ی صدا

 جانم  یگفتیقبال م ادمهی  نی_آرتانایک 

 ؟ یداشت یکار  خوامی_قربونت برم خستم معذرت م

 شدم  ؟نگرانتیی آقا ی گردیبرم ی_ک انایک 

 تو بخواب   گردمیهروقت کارام تموم شد برم دونمی_نم

 افتاده؟  یاتفاق ینی_آرتانایک 

 _نه خانومم فعال خداحافظ 

 _باشه خداحافظ انایک 

و بغض صداش   یبا دستم مالش دادم ناراحت قمویپرت کردمو شق زی م ی کالفه رو وی گوش
داره  ی بدونم که چه نقشه ا  دی احساساتمو روشن کنم با فی تکل دیکامال معلوم بود اما با



 گمشده   مه ی عشق ن   ی ب 

 
573 

 

بود و االن جونش درخطر  م ی کنه اون تمامه زندگ  دیتهد  انارویک  یکنم که خطر یکار دینبا
 رم یبگ میتصم اط ی با احت دی بود پس با

 ................... 

تخت پشت   ی گذاشتمو رو یصندل ی کتو رو یی سروصدا  چی اتاقو آروم باز کردمو بدون ه در
 یحس هی چرا  دونمیبغلش کنم اماخب نم خواستمیم دمیبود دراز کش ده یکه خواب انایبه ک 

   دیناراحت و آرومش به گوشم رس  ی کار وا داشت صدا نی منو از ا

 ن؟ یآرت ی _باالخره برگشتانایک 

 ندادم که ادامه داد:  یجواب

 ...گهیاالن د یول  ی دی خوابیم  ویکردیمنو بغل م ؟قبال یکنی _چرا بغلم نمانایک 

 هم فشار دادم ی بستمو لبامو رو چشمامو

 انا؟یک   ی دی _تو هنوز نخواب

 گفت: دو یباال کش شوینیب

خواب به چشمام   ی دیتو نخواب دونستمی م یشوهرم کجاست وقت  دونستمی نم ی_وقتانایک 
 اومد   ینم

 سمتش برگشتمو آروم بغلش کردم   به

 _بخواب خانوم کوچولوم

 ترسم یمن م نی_آرتانایک 

 خودم من کنارتم  ی نباش کوچولو یزی نگرانه چ خوشگلم یترسیم ی_از چ

  یکنی رو ازم پنهون م یز یچ هی  یدار کنمیاحساس م ترسمیحرفت م نی_از همانایک 
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 رو ازت پنهون کنم   یزی چ دی چرا با ه؟منیعوارضه حاملگ ای  ی شد وونهی_د

از اشکش دستمو   سیو صورت خ  یاشک ی چشما دنی باال آوردو بهم نگاه کرد با د سرشو
 گفت:  یلرزون ی جلو بردمو اشکاشو پاک کردم که با صدا 

   یگی_من بهت اعتماد دارم که بهم دروغ نمانایک 

 زمی ساعت چنده عز یدونیم انای_بخواب ک 

 ؟ ی نر شهی_مانایک 

  انایک  رمی نم ییجا چی _من ه

 گفت:   یآروم  ی آغوشم پنهون کرد و باصدا ی تو سرشو

 شده   طونیش یلیخ دای امروز دخترت دوبار لگد زد جد نمی_آرتانایک 

کمکم   ای هم فشار دادم خدا ی آوردنه آتاناز چشمامو رو ادی بابه   کهویزدم اما  ی محو لبخند
از   ریبه غ یبا کس  موی خدا زندگ  خوامیبشه نم کی حسهام نسبت بهش تحر  خوامیکن نم

 بشم  کی شر انایک 

 

 (انای)ک 

 نه؟  ایرفه آره  ح هیمن   انه؟جوابی  می بر ییای_م

 دختر؟  هیها چ  یباز وونهی د نیبس کن ا  انای_ک آرتان

 زنم یزنگ م گهی د یکیبه   ریخواهشا وقتمو نگ ییا یآرتان اگه نم  نی_بب

 شده گفت:  یرتیکه معلوم بود غ یعصب ی با صدا آرتان

   ا ینر ییجا  امیببرتت هان؟االن خودم م ادیب یگی م ی_مثال به ک آرتان
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 زدم  ی لبخند

 برادر شوهرم برم منتظرتم  رتهی _قربون غ

کارت  یچ  دونمینه؟باشه بذار دستم بهت برسه م  گهی_منظورت همون داداشم بود دنیآرت
 اونجام  گهی د قهیکنم چنددق

 من داداشتم نه برادر شوهرت  گفتی م شهیکردم آرتان هم ی خنده ا تک

 نفهمه  نینره آرت ادتی  ی_باشه ول

 بره ینم ییبو  ستم یاون ن شیکت خودمم پ_نگران نباش من االن شرآرتان

 پس فعال  ی_باشه داداش

 _فعال گلم آرتان

  یری تغ چی ه نی ماه صبر کردم هنوز آرت هیبه خودم نگاه کردم   نهییآ ی قطع کردمو تو وی گوش
بفهمم چرا کالفس؟چراشبها   د ی دست به کار بشم با دی نشده با رینکرده و همونه پس تا د

   خبرمیافتاده که من ازش ب یوچه اتفاقات  ستیگذشته ها ن نی آرت گهیخونه؟چرا د ادیم رید

به خاطر   ارمیدنبالش برمو سر از کارهاش درب ییتنها  تونمیاالن هشت ماهمه و نم خودم
  زیله تممشغو ال یرفتم ل نییاز آرتان کمک گرفتم لباسامو عوض کردمو از پله ها پا نیهم

 کردنه پارکت ها بود 

 رون یب  رمیمن دارم م ال ی_ل

 _به راننده خبر بدم خانوم؟ ال یل

 ؟ ی دی نفهمه فهم یزی بهتره آقا چ رمیم گهی د یکی_نه همراهه  

 گفت:   عیفرو رفتن اخمام تو هم سر شتریبا ب  یکه تعجب کرده بود ول ال یل

 _چشم خانوم ال یل
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 نگران نباش   گردمی _زود برم

   کنهیم چارهیآقا منو ب فتهیب ی_خانوم اگه براتون اتفاقال یل

اون وقت   کردی م تیهاش اذ  یپنهون کار نی زدم آقا خودش داشت منو با ا  ی پوزخند
 نگرانه منه؟ 

 نگران نشو  گردمی_گفتم که زود برم

 _باشه چشم خانومال یل

 اومدم که راننده به سمتم اومد   رونی دره عمارت ب از

 خانوم؟   دیر یم  یی_جاراننده

 انی_همراهه من م آرتان

آرتان با    می چهرش داشت برگشت ی رو یمنو راننده به سمته آرتان که اخم جذاب  همزمان
زدم  ی پشت سره راننده بودو اون جملرو به زبون آورده بود لبخند ی محکم و جد یلحن

 شهیکنارم بود هم شهیداداش هم هی نهیآرتانو چه قدر دوست داشتم ع دونستیخدا م
 بود  ده ی سر رس ی بمناس یلی پشتم بود و االن هم وقت خ

 یی ایتو ب ستین یلزوم انیم رونی خانوم بامن ب یبر یتونی _شما مآرتان

 قا به من گفتن که هرجا خانوم رفتن برسونمشون آ  ی_ولراننده

 گفت:  یو محکم  ی کردو با لحن جد یاخم آرتان

  دیبا یزمان ادیب رونیقراره همراهه من ب  ستنیکه ن یزندان شون ی_منم داداش آقام اآرتان
که خانومو   یبره و تو اون موقع موظف ییجا ییکه خانوم بخواد تنها ی حرفه آقاتو گوش بد 

 یکن یهمراه

 گفت:  ی بالحن شرمنده ا راننده
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 خوام ی_چشم آقا معذرت مراننده

وقتها چه قدر جذبه داشت خواستم   نجوریتکون دادو با دستش مرخصش کرد ا یسر آرتان
 که آرتان دستمو گرفتو کمکم کرد  امیب نییفاصله داشت پا نیکه با زم ی از چندتا پله ا

چه قدر دلمو صابون   یدونیمن دوست دارم عمو بشما نم انای_مواظبه خودت باش ک آرتان
  گهیدختره د نکهیکنمو لپاشو بخورم مخصوصا ا  ش یاری آب یاومد حساب ایبه دن یزدم وقت

 دربست مخلصشم 

 زدمو گفتم:  ی لبخند

   یشیعمو هم م گهیماه د هی_

 زدو ادامه داد: ی متقابال لبخند اونم

 منو راحت کنه !!! ادیامیبه دن  یجغله ک  نی_ا آرتان

 ؟یکن یحملش م ی_وا مگه تو االن توشکمت دار

 خنده  ریچپ نگام کرد که زدم ز چپ

 استخر  ی تو نداختمتیاالن م نی مگرنه هم ی حامله ا  ف ی_حآرتان

// ..../...../....//.... 

 که آرتان گفت: می راه بود ی تو

 ؟ ی کن فیبرام تعر ییخوای_خب نمآرتان

 رو؟ ی_چ

 میکن  ب یداداشمو تعق دیبا  چرا ما نکهی_ا آرتان
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  ستیسابق ن  نیاون آرت گهیمشکوک شده د یلیچندماه خ نی ا ی تو گهی _خب گفتم برات د
 کنهی م می رو داره قا یزیچ  هی کنم یاحساس م

 ؟ ی _مثال چآرتان

 دونم ی_خودمم نم

 انایک  دهیتو بع  ؟ازی به شوهرت شک کرد یحدسو گمان مسخره و احتمال هی ی _براآرتان

  ترسم ی مغزمه م ی که االن تو یزیچ یسر  هیآرتان من بهش شک ندارم فقط از   نی_بب
 ... گهی داره بهم م یحس هی چرا  دونمیراحت بشه نم المیخ خوامیم

گرد شده به   ی حرفمو خوردمو با چشما هیدختر بق هیهمراهه   نیاومدنه آرت رونیباب کهوی
 وشون عقب نشستن  هردوشون باز کردو هرد  ی روبه روم زل زدم راننده درو برا

 اصال...  ن ی ا انایک  نی_ببآرتان

 _آرتان توروخدا دنبالشون برو  

 بود فقط... نیدکتر برات استراحت مطلق نوشته قرارمون ا  ی تو حامله ا انای_ک آرتان

بفهمم   خوامی آرتان م می تا دنبالش باش یو به من کمک کن ییای بود تو ب نی قرارمون ا نی_بب
 ؟ ی ستی فکرهام سرو سامون بدم اصال مگه تو داداشم ن نی به ا خوامیم هیدختره ک  نیا

 کالفه گفت:  آرتان

 اما االن...  انای_چراهستم خوبشم هستم مخلصتم هستم ک آرتان

دنبالش تا سر از کاراش  یافت ینم ینیبب گهیدختره د هی(رو با اری_آرتان اگه شوهره آرام)رام
 ؟ یکمکم کن  ییخوایپس چرا نم  ستمیهان؟مگه منم خواهرت ن یاریدر ب

 ...دیتو االن با  گمیدارم م انایکمکت کنم ک  خوامیگفتم نم ی_من ک آرتان

 _آرتـــــان 
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 نباشه   زنم یکه خودم حدس م یبود که اون نیا دم ی راه افتاد فقط تنها ام یبا کالفگ آرتان

   ش؟یشناسی_م

 روبه رو نگاه کرد نیکرد به ماش یآرتان هول شدو اخم جذاب  کهوی

 ...من؟...نه بابا ؟ی _ک آرتان

  نی ا دمیسوالو ازش پرس  نیمن ا  نکهیدختره و ا دنی با د کهوی بهش نگاه کردم چرا  مشکوک 
 هول کرد  یطور

 : دمی ازش پرس ی لحن مشکوک  با

   ؟ی _آرتان خوب

 و گفت:  دیتوموهاش کش یدست کالفه

  کشم ی م ونی_آره خوبم اما اگه اون باشه به خدا خودم آرتآرتان

  نکهیجرات ا گهیو من د  کردی به روبه روش نگاه م یتعجب بهش نگاه کردم آرتان عصب با
 شده بود  یبرزخ  یحساب افش یبزنمو نداشت ق یحرف

حلقه کرده بود   نیآرت ی بازو ی دختره دستشو تو  ستادی ا نشونیشاپ ماش  یکاف هی ی رو روبه
  یدختر  چیوقت به ه چیه ن یآرت نهیلبام بش ی رو یپوزخند تلخ شدی امر باعث م نیکه ا

دست تو بازوش حلقه بکنه پس   یطور نی ا نکهیبشه چه برسه به ا کشینزد  دادیاجازه نم
  دنیلحظه دختره برگشت که با د هی  ی راحته؟برا نقدریا  رهدخت  نیچه طور شده که االن ا

 بود  شی خودش بود خوده لعنت کردیچهرش نفسم بند اومد بغض داشت خفم م

 خودشه  ی_لعنتآرتان

  ی بود که تو ییعکسا  هیهمون همون صاحب تمام  نیداده بود ا  صشی آرتان هم تشخ  آره
 شوهره من قبال بود   هیگوش
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 ..ک...ک...که...آ...آ...تا...نازه نی ...ای_آر...آر...تان...ا

نباشه تو اصال حالت خوب   م یکنی که منو تو فکر م یاون طور دیشا  می ردبرگ  ای ب انای_ک آرتان
 ست ین

 طور باشه  نیهم دوارمی_ام

 شکمم گذاشتمو با بغض گفتم:  ی رو دستمو 

 آرتان  شهیوقت فراموش نم چی _عشقه اول ه

 با حرص صدام زد: آرتان

 انـــااااا ی_ک آرتان

بچه اس   نیا  ی که شوهرمه بابا ی آتاناز دستشو گرفت؟دست مرد  ی دیآرتان ند  هی_چ
 نیخودشم خواسته مگرنه آرت یعنی ؟یچ یعنی   نی؟آره؟ا ی دید نیاز جانب آرت یمخالفت

 رنیبده چه برسه اجازه بده دست شو بگ تی که به دخترا اهم ستین ی مرد

 ست یبرات خوب ن انای_توروخدا آروم باش ک آرتان

  وونهید  نمیبیکه م یزیچ نی دارم از ا رمیمیهم آرومم فقط دارم م یلی_من آرومم آرتان خ
 کشم  یکه خوبم و کنارت دارم نفس م ی نیبیمگرنه م شمیم

 ناراحته بهم نگاه کردو گفت:  یلیکه معلوم بود خ ییبا چشما  آرتان

  نمیبب فتم یتورو رسوندم خودم دنبالشون ب نکهیهم  دمی من قول م انایک  می برگرد ای _بآرتان
 کنن یم یچه غلط

   شهیم یچ شیبق  نمی_نه آرتان بذار بب

 ست یتو حالت خوب ن وونهی_د آرتان

 _من خوبم نگرانه من نباش 
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که ازش هراس داشتم به سرم اومده بود   یزیچ قایپاک کردم دق ی با دستمال کاغذ اشکامو
  قت یروم سبز شده بودو داشت به حق ی بود جلو دهی که امونمو بر شبید  ی کابوس ها قایدق

و   ی زندگ  ی رو ذارهیو پاشو م گرده ی باالخره هرجا باشه برم دونستمیم شد یم ل یتبد
 که از ته دلم دوسش دارم ی صاحب دله مرد شهیمن و دوباره مثل همون اول م یخوشبخت

 بعد... یاول باهاش حرف بزن هی نظرت چ انای_ک آرتان

 زود قضاوت کنم   دی_نه فعال زوده آرتان نبا

  نی بود تا بدب ن یبهتر بود که خوش ب طی شرا نیا ی نگفت تو  یزیزدو چ  یلبخند قشنگ آرتان
 نگر   قتیو حق

اومدن   رون یشاپ ب یسال گذشت هردوشون از کاف  هیمن قده  ی که برا قهیاز چند دق بعد
داشتم   ی دی نور ام هیخب  یاب بود ولمثله عکساش جذ قایبود دق ییبای دختره فوق العاده ز 

تنها   نیآرت  ی بودم خب اگه برا با یهم ز شی من بدون آرا  یبود ول یحور  شیاون با آرا  نکهیا
شدنو راه افتادن که آرتان هم بالفاصله  نی سوار ماش  ؟باهمیچمالک نباشه   ییبایز

 سادن یآپارتمان وا  هی  ی کوچه شدنو جلو هیکه باالخره وارد  کردیم  بشونیتعق

و   کردیبهشون نگاه کردم هردوشون باهم وارد خونه شدن بغض داشت خفم م  یباناباور
نداشتم   خوردویسرم وول م ی که تو ییزهایاون صحنه و فکر کردن به چ دنی تحمل د

  دادی شده چون فرمونو محکم به قصد خورد شدن فشار م یمعلوم بود آرتان هم عصب
 ی پاشو محکم رو ن یبه خاطر هم ارهیبآخرش نتونست طاقت   هیمعلوم بود اونم عصبان

 از جاش کنده شدو به راه افتاد  کافی ت هیبا  نیپدال گاز فشار دادو ماش

 _او...اونا...ب...ب...با...هم... 

 چشم رو    یب یعوض کهیخونت حالله مرت  کشمتیبه خدا خودم م ن یآرت ی_لعنتآرتان

بودم پس آرتان هم   دهی داشت من اشتباه ند قتیشدن پس حق یتندو تندتر جار اشکام
  انتیچرا داشت بهم خ ایخدا داد ی از دستش شکار بودو فحشش م یطور نی بود که ا ده ید
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  می داشت می که خوشبخت بود نیآرت  ؟منوی کرد  میآتانازو دوباره وارد زندگ   کرد؟چرایم
 خدا ی کارو کرد نیسه نفر پس چرا ا  می شدیم

 گفت:  یبا همون لحن عصب آرتان

 خونه ما؟  ییایب یی خوایم انای_ک آرتان

 _نه آرتان برو خونه خودمون کار دارم  

 ؟یکار کن ی چ  ییخوای_ممانیپ

  دادمی انجامش م نهایزودتر از ا د یکه با ی_کار

   کنهیفرق م  یتو االن کم طی شرا  نی؟ببیکار کن یچ یی خوا یم انایک  یترسونیمنو م ی_دارآرتان

 باهم دعواتون بشه خوامینم برمیبکنم اسمه تورو هم نم خوامینم  ی _کاره احمقانه ا

من حساب   ی دعوا هم رو نیا ی من تا آخرش پشتتم اصال تو  وونهید ه یچه حرف نی_ا آرتان
 کن 

 گفتم:  یلرزون ی و صدا بابغض

   تات یحما ه یتمام ی _ممنون برا

  یدور رونی ب یبر یخواست ایاگه حالت بد شد  انایک  یکنی برام نم ی فرق چ ی _تو با آرام هآرتان
نکن که  ی پس کار ی تو االن حامله ا انایک  ی بهم خبر بد هیخونه ما فقط کاف ییا یب ای یبزن

 بشه  تیمونیموجب پش

 _نگران نباش آرتان 

 داخل آورد نویماش سادوی در عمارت وا  ی جلو

 گه ید  رفتمی_خب خودم م
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  ادیز  دیتوهم که نبا شهیم یشش صد متر  هیتا عمارت  ی_ماشاءاهلل فاصله در خروجآرتان
 یکن ی رو ادهیپ

 زدمو ازش تشکر کردم  ی لبخند

 باشه؟  ینگو داداش نیبه آرت یزی_چ

 _باشه گلم آرتان

 _ممنون خداحافظ 

 _به سالمت آرتان

 

  یباهم وارده کافمنو گرفته بودو  نهیکه آتاناز دست آرت ییتختم سقوط کردم صحنه ها ی رو
  موی کار کنن؟گوش یچ خواستنی اون خونه م ی تو یعنی بشم  وونهی د شدی شاپ شدن باعث م

بم   ی صدا  یوقت دهی بهم م  یاالن چه جواب نمیبب  خواستمیبرداشتمو شمارشو گرفتم م
 خب... یمثل دل ضعفه ول یطور هیشدم   یطور هی  دیچیگوشم پ ی مردونش تو

 انا؟ ی_بله ک نیآرت

 اما االن... انایجانم ک  گفت ی لحظه ذهنم فلج شد قبال بهم م هی

 ؟ یی _کجا

 ؟ یکنی م  هیگر ی_دارنیآرت

 _مگه برات مهمه؟ 

   زنمی_من بهت دوباره زنگ منیآرت

   ؟ی هست یبگو کدوم گور  نیآرت  یزنگ بزن خوامی_نم
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 شرکتم  انای_درست حرف بزن ک نیآرت

 گفتم:  یزدمو با لحن طعنه دار ی پوزخند

   امنش یآر  ی _شرکت خوش بگذره آقا

ششم    ی حسها اتمیحدس ه یتختو زجه زدم تمام ی رو دمیکوب مویقطع کردم گوش تماسو 
همه شب   یعنیشرکتم   گفتی بود اون وقت م گهی د یکیداشت کناره    قت یهمه وهمه حق

 اره خدا امکان نداره نه امکان ند ی اومد خونه کناره اون بوده؟وا یم  ریکه د ییها

 زدم: غیو ج  نهییآ ی رو برداشتمو محکم زدم تو شونه

 کنه  ـــــــــــانتی_امکـــــــــــــــــان نداره بهم خ

 هراسون وارد اتاق شدو گفت:  ال یل

 شده خانوم؟   ی_چال یل

 زدم: غیها ج وونهید  نهیع دموی محکم کش موهامو

 _امکان نداره...امکان نداره خـــــــدا....اون مرده منه نه آتاناز...اون ماله منه نه اون 

ها شده بودم   یروان نهیاومد ع ی و از پسم برنم تونستیآرومم کنه اما نم  کردیم یسع ال یل
کنم بدون   ر یجلو دستمو خوردوخاک ش ی زهایم  زی بزنمو چ غیج خواستیو فقط دلم م

 دمیکش  یم غیداشتم ج دادن به وضعم تیاهم

 زدم: غیج نویعطرهارو محکم زدم زم شهیها ش یروان نهیع

   روووونی_گمـشـــــــو ب

 گفت:  دهی ترس یکه معلوم بود بدجور ال یل

 ست ی براتون خوب ن د ی_خانوم توروخدا آروم باشال یل
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  یوقت ارم یب ایبچرو به دن نی ا یبه چه دلخوش گهیبه جهنم من د ستی_بدرک که خوب ن
 هــــــان؟  گسید ی کیباباش کناره  یدوست داره وقت گرو ی د یکیباباش  

 ینطوری خودمو روشن کنم ا   فیتکل دی با رون یدر پس زدمو از اتاق زدم ب ی از جلو الرویل
  کنهیکار م یبدونه که برادرش داره باهام چ دی آره با  دمیاالن به آرتان خبر م نیهم شهینم

درست بوده و   اتمونیبفهمه همه حدس دی ا خودش ببره بادنبالم منو ب  ادیب گم ی به آرتان م
   رهیم  رکاهیداره آب ز 

دادن به   تی ندادم بدون اهم یتیاصال اهم یرفت ول جی سرم گ دمیپله ها که رس ی باال به
و پرت شدنم از پله   ال یل غیهوا و ج ی اومدم که معلق موندنم تو نییپا گهید یکی  جمیسرگ 

 مطلق   یاهیها و س

 

 : نستاگرامیا ی دی آ

kiana_bahmanzad 

 

 ( نی)آرت

 _اون دختره بود؟  آتاناز

 اناس ی_اون دختره اسم داره و اسمشم ک 

 گفت: ی مسخره ا باحالت

 ...اون بودانا ی_آره همون ک آتاناز

 ه؟ ی_آره مشکل

 هم انداختو گفت:   ی رو ی زدو پاشو با لوند ی پوزخند
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 عادت کنه  دی نداره با یبود نه؟اشکال یشاک_آتاناز

از کوره در رفتمو داد   نیبه ستوه اومده بودم به خاطر هم گهید هاشیهمه پرو باز نیا از
 زدم:

که برام  ی بعد از اون غرور یکنی فکر م دارمونهید ن ی آخر گهی د نی_خفه شو دختره احمق ا
که االن جاتو   یکردم نه).......(فقط اون ینه خودکش  یرفت یوقت  خوامتی هنوزهم م یشکست

حصرت   یستی که جاش ن هیهر ثان  ی که برا کنمیدارم چنان خوشبختش م کنهیداره برام پر م
  یستین گهی اما حاال د ی بود یستی عشقه من ن گهیتو د ی کرد یلطغ نیکه چرا همچ  یبخور

پاتونو از    ی ه اون عوضدارم تازه قراره بابا بشم بهتره همرا یاالن من خودم عشق دارم زندگ 
 د ینیبیمگرنه بد م نیبکش رونیمن ب یزندگ 

 نه اون یتوماله من یکنیاشتباه م یدار نی آرت نی _ببآتاناز

 نعره زدم:  یبلندتر  ی صدا با

   یــــی_گفتم اون اسم داره لعنت

براش تکون   دی سره جام بلندشدمو باغضب بهش نگاه کردم انگشت اشارمو به نشونه تهد از
 دادمو گفتم: 

  کنمیم ینشو آتاناز مگرنه کار یدورو برم آفتاب نقدریو ا  رونی من بکش ب ی_پاتو از زندگ 
 یافت یدر م یبا بد کس ی دار یبش مون یپش

طور صداشو   نیرفتم که هم یاز طرفش باشم به سمت در خروج  یمنتظر جواب نکهیا بدون 
 دم ی از پشت سرم شن

 نه اون یبفهم تو فقط ماله من نویا  نیآرت  ستی _اون دختر در حد تو نآتاناز

شدم با سرعت به سمته خونه    نیسوار ماش  رونویاز در زدم ب عیبدم سر  یتیاهم نکهیا بدون 
 ی کنم برا یکار دی بسه با گهیکردم که د یفکر م ن یکه راه انداختم به ا نویروندم ماش

راه بودم    ونی م نهیآزار بب ینطوریا  انایک  خواستمینم رونیمن بکشه ب یپاشو از زندگ  شهیهم



 گمشده   مه ی عشق ن   ی ب 

 
587 

 

  یکم دمیشماره خونه رو د  یوقت  یخورد اولش خواستم جواب ندم ول نگ ز می گوش کهویکه 
 تماسو برقرار کردم  نینگران شدم به خاطر هم

 _آ...آ...آقاال یل

   ختیر یقلبم هور ال یو ترسون ل ونی گر ی صدا دنهیباشن

 ؟ یکنی م هیگر  ال؟چرایشده ل ی_چ

 _آقا...خ...خا...نومال یل

 زدم:  داد

 ؟ ی زنیچرا حرف نم یلعنت  ی_خانوم چال یل

 ن یی_از پله....پله ها...پرت شدن پا ال یل

 خدا  ای

خدا    ا یکردم  شتریفشار دادم سرعتمو ب  شتری از دستم افتادو پامو رو پدال گاز ب یگوش
 ...نفس...دختر کوچولوم...انایک  ایزنم...زنم...خدا

 

 نعره زدم: ی بلند یلیخ ی وار با صدا  وانهی با عجله باز کردمو د درو

 ـــــلــــــا ی_ل

 گفت:  هیبا ترس به سمتم اومدو باگر ال یل

 _آقا به خدا تقصـ... ال یل

صورتش زدم که از شدت   ی تو  یمحکم یلیبهش ندادمو چنان س شتریحرف زدن ب اجازه
 افتاد نیزم ی رو یلیس
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 زدم:  نعره

   کنمیم  چارتی به خدا ب فتهی براش ب ی_اگه اتفاق

از   عیگفتمو سر  ی بلند ی خدا  ای  دمیافتاده بود دو  هوشیپله ها ب نییکه پا  انایسمته ک  به
  ن یشد به خاطر هم س یبلندش کردم احساس کردم دستم خ یبلندش کردم وقت نیزم ی رو

 که دستم پر از خون شده  دمیدستم نگاه کردم دبه  یوقت

 ...نه....نه...ن...ن...نفسم...نفسم... دمیلرز

شاهکار بود  یلیکال خ میبود تصادف کن ک یچندبار نزد یحت کردمیم یسرعت باال رانندگ  با
داخل بردم که برام برانکارد آوردنو  انارویمعجزه بود با دو ک  هیدرواقع  می دی که سالم رس

بشم که    مانی بردنش خواستم وارد اتاق زا  مانیروش گذاشتن با سرعت به اتاق زا انارویک 
سره   کردمیداشتم دق م یبودمو از نگران  یکه وارد بشم منم که عصب نبهم اجازه نداد

 پرستاره که مانعه ورودم شد داد زدم:

 _شوهرشــــــــم  

 اخم گفت:  هیاما خودشو نباخت و با   دهیوم بود ترسکه معل  پرستاره

 م یبه کارمون برس  دیممنوعه لطفا بذار نجایآقا ورود مرد به ا نییپا  اری_صداتو بپرستار

 خوامیسالم م   انارویک  ایخدا  دمی موهام زدمو پشت به پرستار دور خودم چرخ ی تو یچنگ
   کنمی التماست م رشیخدااااا ازم نگ خوامیاما زنمو سالم م ستیبه بچم ن  ی دی تازه ام

آوردمو شماره آرتانو گرفتم بعد از چند بوق باالخره   رون ی ب موی سقوط کردم گوش یصندل ی رو
 بود  یقبال نبود انگار کالفه و عصب نهیبرداشت صداش ع

 _سالم داداشآرتان

 انای_آرتان...ک 

 ت: به خودش گرفتو گف یصداش رنگ نگران  کهوی
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   ن؟ی آرت  یچ انای_ک آرتان

 )....(مارستانی_خودتو برسون ب

 هشت ماهش نبود؟پس... انایچرا؟مگه...مگه ک  مارستانی _بآرتان

 افتاده باشه داد زد: ادشی   یزیچ یانگار کهوی

 ؟ ی شده لعنت یچ  یگی _چرا نمآرتان

 االن هم اتاقه عمله   نیی از پله ها پرت شده پا انای_ک 

هم فشار دادم چه  ی گفت و تماسو قطع کرد چشمامو رو  ی بلند ی اخدای از پشت خط  آرتان
به باد  زیهمه چ می بود دهی نکش انایاومدنه نفس همراهه ک  ایبه دن  ی که برا یینقشه ها

بابا شدنم   ی ا ینفس به باد رفت رو  یو زندگ  ندهیساختن آ ی برا  اهامونیرفت خدا...همه رو
 خراب شد  زی دختردار شدنم همه چ ی ایرو

 داد زد: آرتان

 ؟ یلعنت ی کارش کرد  ی _چآرتان

 باال رفته بود گفتم: یکه کم  ییبا اخم و صدا  دمیکش قمیاز   دستشو

 یگی برا خودت م یافتاده بود خونه نبودم چ  نیی از پله ها پا ی_خفه شو من اصال وقت

ن  دستاشو گرفته بود اریبابا و رام یول ارهیبه سمتم هجوم ب کردیم یکه سع  یدرحال آرتان
 گفت:   یباحالت تهاجم

اون از   نشونمت یم  اهیبه خاک س ادی سرش ب ییتوهه به خدا اگه بال   ری _همش تقصآرتان
 حالو روزش انگار نه انگار حاملس   نیاز ا  نمیفلج کردنش ا

که به آرتان   شدنیم نیبه همراهه مامان و آرام و خاطره منو گرفته بودنو مانع ا وانیک 
  یطور نیداشته باشه؟چرا داره ا  رتیزنه من غ ی رو  نقدریداشت ا یحمله کنم اصال چه لزوم
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بهش   یچ ی ه یپروش کردمو ه ی ادیخودمه ز ر یکنه؟تقص یم د یکه شوهرشمو تهد یمن
 باباشه   ایدر بزرگشه برا رانگا کنهیرفتار م  ینگفتم طور

و مادرم و خاطره و خواهرم   وانیکه ک  یدر حال یحالت تهاجم هی کوره در رفتمو با  از
 داد زدم: گرفتنیمنو م شدنویجلودارم م

داره من با    یتوچه ربط ؟بهیزنی که شوهرشم حرف م یبامن ینطوریا یدار اتو؟چرای_زنه منه 
اصال   ستمین یچی ه انیمن اصال درجر گمیاحمق دارم م کنمیزنه خودم چه طور رفتار م

 افتاده  نییچرا از پله ها پا دونم ینم

بلند   یکه شوهرش  ییاز گور تو انایک  ی ها یو بدبخت  شهایآت  نیهمه ا ن ی_خفه شو آرتآرتان
عاشقانه   د؟اونی ورز  کم بهت عشق ی همش عذابش داد یعشقه پاکشو نداشت اقتیل شهیم

اون وقت   دنی رسیبهم م گفتیکوه به کوه م کردیو خرجت م گفتیکه اون بهت م  ییها
 تو...

 گفتم:   یحات بغض دار هی عقب رفتمو با   آروم

 آرتان  دونم ی...مدونمی_م

 ..................... 

 یبود آرتان ه ومدهین رونی هنوز تو اتاق عمله هنوز ب انایچه قدر گذشته که ک  دونم ینم
از اون نداشتم حاله هممون   یمنم دست کم  رهی و کالفه راه م شهی بلند م یه نهیشیم

  دونستم یخب م یول کردن یو بچمون دعا م انایک  یسالمت  ی برا میخراب بودو هممون داشت
نفر آماده   ه یدادن  از دست ی خودمو برا نیخاطر هم هب  ستی نفسم ن ی برا  ی دیام گهید

اومد هممون به سمتش هجوم   رون ی دکتر از اتاقه عمل ب نکهیدر باز شد هم کهویکرده بودم  
 نه؟ ییچرا سرش پا نی شد ا یدکتره ته دلم خال دنی با د می برد

 شد خانوم دکتر؟   ی _چآرتان

 سرشو باال آورد و به آرتان نگاه کرد   دکتر
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 ؟ ی _شما شوهرشدکتر 

 کردمو جلو رفتم   یاخم

 من شوهرشم  ری_نه خ

 کردو گفت:  ی بهم نگاه  دکتر

 م یبچرو نجات بد   می_متاسفم نتونست

  کیسقوط کردم آرام نزد یصندل ی حرف که خودمم براش اماده کرده بودم رو نی ا دنهیباشن
 شد   شتریب  یکم شی گر ی نشوندش مادرم صدا یصندل  ی گرفتش و رو  اریکه رام فتهیبود ب

 ن داداشم چه طوره؟  _حاله ز آرتان

 دن ید ی جد ی ها ب یآس هوشنیخوبن اما خب فعال ب شونی_ادکتر 

  ی ها هیگر  ی صدا  دمیشنیرو نم زدیشده بود صدا م  هوش یکه داشت آرامو که ب اریرام ی صدا
که جونم   یخواهر دمیشنی هارو نم یآه پدرم و همه صدا زدنها و ناراحت  ی مادرم وصدا

  هیبدم تنها  یتی موضوع اهم نی به ا توستمیشده بود اما من نم هوشیبهش بسته بود ب
  دهید ی من صدمه جد  ی انای خدا...ک  شیرفته بود پ شیهشت ماهگ  ی ...نفسه بابا توزیچ

 فتهیب یحامله شدن دوباره براش اتفاق ی بود و امکان داشت برا

نکردم   یممانعت واری رفتو منو چسبوند به دمحکم گ  قمویبا خشم به سمتم هجوم برد  آرتان
که  ین ینفر همزمان مبارزه کنه آرت نی با چند تونستیکه م ینینداشتم آرت ییرویچون ن

 یبا برادرش مقابله کنه برادر تونستی وضع افتاده بودو نم نیمغرور بود و قدرتمند االن به ا 
  زدی م شمیات اوردیدر م ی باز  رتیزنم غ ی رو شت که هرچه قدر دا

 محکم گرفتو سرم داد زد:  قموی  دوی قطره اشک مردونه از گوشه چشمه آرتان چک هی
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به   ی دی دق م انارویهم ک  گهی د قهیتا چند دق ویراحت شد آرررره بچتو کشت  التی_خآرتان
راحت باهاش باش   الیگم کن حاال برو با خ شی گورتو از زندگ  گهید  ی دینقشه هات رس

 مثله تو که...  یرتیغیه تو ندارم برادره ببه اسم یبرادر  گهیمن د نیآرت

حرفشو خورد و لباشو   هیاشک آلودم بهش نگاه کردم که بق ی باال آوردمو با چشما سرمو
 هم فشار داد ی رو

 گفت:  نی ازم جداشدو در همون ح آرتان

 ن ی_واقعا برات متاسفم....واقعا برات متاسفم آرتآرتان

 

 

شکمش مثل سابق نبود  گهیبود د  هوشیبودو ب دهیتخت دراز کش ی نگاه کردم رو بهش
  ینطوریچرا ا ایدستمو به کمرم زدم خدا  دمویبه لبام کش یبود دست ده ی االن خواب

 انایالن اگه ک سرمون نازل شد؟ا  ییبال  نی همچ هی خت؟چرایبهم ر ییکهوی  یشد؟چراهمه چ
 بگم؟ بهش  یچشماشو باز بکنه بگه بچم کو چ

 

 (انای)ک 

چشمامو بازو   ینبود کم ادیخب دردش ز یول دیکش  ری ت کمی آروم باز کردم سرم  چشمامو
با خودم فکر   یهم کم نیاتاق عادت بکنه در همون ح ی بسته کردم تا چشمام به نور تو

 به ذهنم هجوم آوردن    زیهمه چ کهو یاالن کجام که  نکهیافتاده و ا یچه اتفاق  نمیکردم بب

 ...پرت شدنم...اتاق عمل... نی...آرتآتاناز

بود نه   ینه خال  ی شکمم گذاشتم وا ی دستمو رو کهو ی که داشتم  یترس و وحشت خاص با
وارد اتاق شد که با    نیدراتاق بازشدو آرت کهوی کردمیاز وجود بچم احساس نم یچینه ه
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که  ییزها یبه سمتم اومد بدون توجه به چ عیجاخوردو سر  یحساب  بازم  ی چشما دنهید
 دم ی ازش پرس یبا نگران بودمیقهر م  اشباه  دیاالن با  نکهیبودم و ا  ده ید

 بچم کو؟  نی_آرت

برام   دنیعکس العملش سکته زدم نفس کش  نیا  دنی انداخت که با د نیی سرشو پا نیآرت
 سخت شد و فقط تونستم داد بزنم: 

 ؟ی کارش کرد یچ ی_لعنت

  هیدادم همه وارد اتاق شدن آرتان بهم نگاه کرد چشماش غم داشت غم بزرگ اما   ی صدا با
  نیهمه ا  ی چشمامو به رو نکهیکه معلوم بود خوشحاله از ا یبرق هم تو چشماش بود برق

 ها دوباره باز کردم یناعدالت

 : دمیپرس یآرتان کردمو با نگران روبه

 کنم؟ ی از وجودش حس نم یچیبچم کو؟توروخدا بهم بگو دخترم کو؟چرا ه ی_آرتان

 گرمش گرفت  ی دستا ی جلو اومدو دستامو تو آرتان

 آروم باش خواهرکم  انای_آروم باش ک آرتان

 گاه کرد  ن  نیبه آرت یآرتان عقب رفتو با نفرت خاص ن یجلو اومد که با جلو اومدن آرت نیآرت

 گفت:   یآرتان بغلم کردو با لحن آروم ی چشما ی بدون توجه به نفرت تو نیآرت

برگشت   م ی نداره دخترمون نخواست ما پدر ومادرش باش ی_آروم باش خانومم اشکالنیآرت
 خدا پس آروم باش  شیپ

بهم نگاه   یو با نگران   رهی ازم فاصله بگ نی شد که باعث شد آرت جادیتنم ا  ی تو ی دی شد لرزش
 کردم یداشتم بهش نگاه م یمن با ناباور  یکنه ول

 ؟ یگفت ی...چی_تو...تو...چ
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بود   ستادهیکنه روبه روم ا یکار نکهیاونم بدونه ا زدم یم  نیزدم مشتامو محکم به آرت غیج
شده بودم اونقدر   فیضع ی لیخوب نبود خ ادیکردم و چون حالمم ز  تیگله و شکا  یکل

 رفت و ازهوش رفتم  یاهیچشمام س نکهیا  تا دمیکش غیمشت زدمو ج

 .................. 

  ای چند روزه چند هفتس   دونمی نم گذره یچه قدره گذشته و چه قدر از تنها شدنم م دونم ینم
 خدا  شهیچندماهه که نفس من ازم کنده شده بودو برگشته بود پ  یحت

شده بودو از خدا خواسته بود   مونیراه پش ونیداشتو م د یاومدنش ترد ونی بود م معلوم
  نیخودش و خدا هم به حرف فرشته کوچولوش گوش داده بودو هم شهیکه برش گردونه پ

 کارو کرده بود  

  کنمی گوشم دارم سر م ی تو یتخت غمبرک زدم و با هندزفر  نی ا ی اتاقم رو ی وقته تو یلیخ
که  یغم امیرگ کنار بغم بز نیبا ا  یکه چه طور کردمی که سرم اومده بود فکر م یبه مشکالت

 انتها بود   ی و عظمتش ب یبزرگ 

زاده   م ی محسن ابراه ی که ته گلوم بود آب دهنمو به زور قورت دادمو به صدا یبغض با
  کردمیکه احساس م یتحت فشار بودم طور یلیداغون بود خ یلیخ یل ی گوش دادم حالم خ

 ره ی هرلحظه امکان له شدنم باال و باالتر م

 

 باش ارویدن کار

 فداش  یش یکه م تا

 ره ی م ذارهیراحت م نقدریآخه ا یجور چه

 شد   یچ یخواستیم یچ

 خود یبحث ها ب همه
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 نبود حس حالو هواش  ی تو خلسه  یمونیم تو

 باش ارویدن کار

 فداش  یش یکه م تا

 براش  یکم گذاشت  یکه تو چ  یکن یفکر م  نیا به

 باش ارویدن کار

 فداش  یش یکه م تا

 واش یکه  دونمیم

 صداش  ی برا  یبراش حت شهی دلت تنگ م  واشی

   داروندارمو

 چارمو یب دله

 شدنو   راتیگ ی وقف چشما  میچ همه

 عمرمو  همه

 وجودمو  کله

 شدنو  رادیبه چشمت ا  هامیخوب همه

   داروندارمو

 چارمو یب دله

 شدنو   راتیگ ی وقف چشما  میچ همه
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دادن   یاریمشغوله آب یحساب ی کار انگار فلکه آبو باز کرده باش نیبستم که با ا چشمامو
نشد که   نیبازهم باعث ا  یول  دمی شن نویآرت ی که صدا دمیباال کش موینیگونه هام شدم ب

 چشمامو باز بکنم 

 انا ی_ک نیآرت

پاک کردن قطرات  ی برا یتالش  دمویباال کش موی نیچشمامو باز بکنم دوباره ب نکهیا بدون 
 گونم نکردم   ی شده رو ختهیر

 نمت یبب خوامینم  نی آرت رونی_برو ب

  یریاتفاق تقص نیا ی اتفاق افتاد؟خانومم من که تو نی من بود که ا  رهی_مگه تقصنیآرت
 نداشتم 

خونه همش   نیا  ی که برگشتم تو یبا نفرت باز کردمو بهش نگاه کردم از اون روز چشمامو
افتادم داره پر پر   نییشده؟چرا از پله ها پا  یبدونه که چ خوادیمهمش   خوادیم حیازم توض

  نیهمچ هی   گهید  یبدمو دوباره مثل قبل بخوامش ول تی مثل قبل بهش اهم  دیتا شا  زنهیم
   افتادهرگز نخواهد  یاتفاق

برم دونه دونه موهاشو از رو سرش بکنم   خوادیدلم م یخودشو زده به نفهم نمیب یم یوقت
دلم بود وقتش بود که بفهمه که من احمق  ن یبه خاطر ا   دیشا  تونستمیخب نم یول
 خبر دارم  زی از همه چ دموید  زوی همه چ ستموین

هفتس که   هیهفتس که دخترم پاره تنم ازم جدا شده  هیدخترمم   ی عذا ی هفتس تو هی_
  ی دانشجوها ببرن تا برا ی بکنن و برا شهیش ی خترمو تورو امضا کردم تا د ی اون ورقه لعنت

هفتس   هیخدا   شیهفتس دخترم رفته پ هیمطالعه و کوفت و زهرمار ازش استفاده بکنن 
 که...  یی...توی...تو لعنتی تو بود رشآرزوهام پرپر شدن مقص یتمام

 شدمو به سمتش رفتم:  بلند
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احساساتمو   یبچمو ازم گرفت  گذرمیدفعرو ازت نم  نیخدا ا  ی گانگیبه  ن ی آرت گذرمی_ازت نم
  یکنیفکر م  نیآرت  گذرهیخدا ازت نم یهمه و همه رو ازم گرفت مویزندگ  امویدن هامو یخوش

 آره؟    رانی آتاناز برگشته ا دونمینم یکنی م ؟فکر یکه تو با آتاناز در ارتباط دونم ینم

 زدم  ی ارش پوزخندرفت ری تغ نی ا دنیجاخورد با د یو حساب دی وضوح رنگش پر به

 ...خونه...شبها کنارهم...باهم...دی ری شاپ م ی_باهم کاف

  نارو یانا؟ایک  یگیخودت م ی برا  یچ ی؟داریلعنت هیخونه چ ه؟شبهایمزخرفات چ نی_ا نیآرت
 بهت گفته؟   یک 

   دمیخودم د ی بهم نگفته خودم با چشما ی_کس

 گفت: دوی تو موهاش کش  ی دست یعصب نیآرت

 ؟ ی _دنبالم راه افتاده بودنیآرت

 کنه؟ یتو م  ی برا  یداره هـــــان؟چه فرق ی_چه فرق

   یکنیاشتباه م ی_به خدا دارنیآرت

امروز نوبته منه که حرف بزنم امروز نوبته منه که صدامو   نی_خفه شو فقط خفه شو آرت
تونم بگذرم تو   ینم ی که مرتکب شد یانتیساختم اما از خ  هاتیبرات باال ببرم با همه بد

ندارم همراهه دخترم تو   امنشی آر نی به اسمه آرت یمن شوهر گهید ی من مرد ی امروز برا
تو   ی دم هنوز هم عاشقه اون دختره بودکه حامله بو یتو...تو نامرد با وجود من ی هم مرد

نداره   یخودت اشکال یخوش گذرون یپ یباز هم رفت یزنتم حامله بود ول یخودت زن داشت
که هرکس از  می ستیکار ن کسویداره مام اون قدر ب ییدله شکسته خودش خدا  نیآرت

تا آخرش پشتمونه مثله توهه   رمونهکه باال س یبهمون بزنه اون ی لگد هیکنارمون رد بشه 
   ستینامرد ن

 ...انای_ک نیآرت
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 زدم: غیج

 نیبه اسمه آرت  ی همراهه دخترش مرد نه من مرد انایمرد ک  انایک  یفهمیمرد م انای_ک 
  نیبرو آرت خوامتینم گهیبرو د یدار انایبه اسمه ک  یو دارم نه تو زن  شناسمیم امنش یآر

فقط به اجبار   ستی منوتو طالعمون باهم ن میشی منو تو ما نم یگفتی راحتم بذار راست م
 بکن کناره عشقت به اصطالح مرد تویاما وقتش کم بود برو زندگ  می ما شد  میباهم

 ؟ یفهمینم نوی چرا ا  یعشقم یبرم؟تو زنم انا؟کجایک  یگ ی م یچ ی_دارنیآرت

گفت از خودم   یاونقدر پست شده بودم که هنوز داشت بهم دروغ م نکهیزدم از ا ی پوزخند
 باز هم با تمام نفرتم گفتم:  یمتنفر شدم ول

عشق؟تو؟نسبت به من؟توروخدا جک نگو چون اصال حال   نی _خواهشا حالمو بهم نزن آرت
شاپ   یکاف  یرفتی نم گهیدختره د  هیوقت با   چیه ی ندارم اگه عاشقم بود  دنی و حوصله خند

  ی خونه خال یترف ینم

   انایک  یکنیم ی رو ادهیز یدار گهی _دنیآرت

و به دروغ به من    یستیتو شبها کنارش ن ؟مگهی لعنت نهیاز ا  ریغ کنم؟مگهیم ی رو ادهی_ز
 شرکتم   یگیم

  هیبار باهاش رفتم خونه اونم به خاطر   هیشرکتم فقط  ی من شبا تو ی_بس کن لعنت نیآرت
 ...زیچ

 وسط حرفشو گفتم:   دمیحرفاش گوش بدم پر  هیبخوام به بق نکهیا بدون 

  گهیدفعه د نیا گذرمیازت نم  گه یدفعه د نیا امنشی آر ی آقا کنهی فرق م  گهیدفعه د نی_نه ا
چرا راحتم   یکنــــــ یو ولم نم یفهمیازت متنفرم متنــــــــفر چرا نم امیکوتاه نم

 یذارینم

 برام تکون دادو گفت:  د یکم کم خشم لونه کرد دستشو به عالمت تهد نیآرت ی چشما تو
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 ی شیم مونی حرفات پش نیکه بابته ا رسهیم ی_مطمئن باش روزنیآرت

 : دمیکش غیصورتش زدمو ج  ی تو یمحکم یلیرفتم س جلو

 نامرد   انتکاره یچشمام گمشـــــو قاتله خ ی _از جلو

زد با   رونی شد و به سرعت ازخونه ب  نمویبگه که پش یزیحرص بهم نگاه کرد خواست چ با
شد   امتیق  نیمنو آرت ی ایتموم شد دن هیگر   ریمبل سقوط کردمو زدم ز  ی رفتنش رو رونیب

   می منو تو کناره هم باش خواستیکه نم ییایذوق بود دن یچه ب

 زدم: غیپرت کردمو ج ونی زیبرداشتمو به سمته صفحه تلو   زویم ی رو گلدونه

 ی _ازت متنفــــــــــــــــــرم لعنتـــــــــــــ

 .................... 

من هنوز خوابم نبرده بود از پس که غلت زده بودم و خوابم   یسه نصفه شبه ول  ساعت
گرفتم که آهنگ گوش بدم تمام اهنگ  م یتصم نی نبرده بود کالفه شده بودم به خاطر هم

 خودم بود   یکامال مثل زندگ  بود و هم دانهیامروزه من هم ناام ی ها

رو   ی ادیز ی نیشدن سنگ یهم فشار دادم اشکام از گوشه گوشه چشمام جار ی رو چشمامو
 ختنامیکه با هق هق کردنام همراه اهنگ و اشک ر کردمیاحساس م نمیقفسه س ی رو

به سراغم   ینیچون بعد از اتمام اهنگ دوباره اون سنگ کردمیم ی لحظه ا یاحساس سبک
 اومد   یم

زندم  نهیبب دهیاز من پرس یتماس داشتمو حرف زدم نه اون احوال  نی نه من با آرت دوشبه
 دوشب هم کناره عشقش بوده...هه...  نی حتما ا امردمی

  یچرا شک داشتم و در عمل  دونمیبودم اماخب نم دهی رس ییجاها هی و   مات یتصم هی به
که بهش زده بودم  ییباشه اما از حرفا یوونگی واقعا د دی داشتم شا د یکردنشون ترد

افتاده    یتند رفته بودم نکنه براش اتفاق یلیکرده بودم خ ی رو ادهیز ی لیبودم خ مون یپش
 باشه؟  
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که بهم کرده بود هنوز هم دوسش داشتم پس   یانت یبازهم با خ ایشدن خدا ری سراز اشکام
  یاز زندگ  رمی من کنار م دوسش داره با رفتن آره کهیکنه با اون یبذارم خوش زندگ  د یبا

تا کناره عشقش خوش باشه تا به عشقش برسه تو خوشبخت باش منم    رمیم رمی م نمیآرت
  یزیچ هی قبلش   دیفقط با  رمی بفهمه کجا م یکس خوام ینم شمیخوشحال م تی از خوشبخت

  د یبا رمیبگ می عجوالنه تصم  دیفکر کنم نبا   شتریب  یکم دی و بعد برم البته با  سمی براش بنو
 روشن کنم بعد اقدام کنم   فمویاول تکل

  هیعطرشو برداشتمو  شهیبلند شدمو ساکمو جمع کردم چندتا از عکسامونو همراهه ش عیسر
  ی کردمو برگرو تو میتخت قا   ریخودکار برداشتمو شروع کردم به نوشتن ساکمو ز  هیبرگه و  

کارهام راه   عیبرم سر  خوامیم ی بذار آماده باشه تا وقت دمیتخت دراز کش ی کشو گذاشتمو رو
به   یوقت یفکر فرو رفتم ول ی به سقف تو رهیطور خ نیساعته که هم  دچن  دونمینم فتهیب

 ساعت پنج صبحه  دمینگاه کردم د لمیساعت موبا 

 بود  یکدوم گور نیاالن آرت یعنیگلومو گرفته بود  بغض

☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹ 

 : نستاگرامیا ی دی آ

kiana_bahmanzad 

   وونه؟ی د یبر یی خوا ی_کجا مخاطره

 بفهمه یکس خوام یبابا نم سی_ه

 بفهمه   خوادیم یک  انایک  ستیخونه ن  ی_کسخاطره

   دنیهمه فهم ی که تو زد یغی_با اون ج

 ینیبب ینیحرفاش بش هیپا یش  یچرا حاظر نم یکن یاشتباه م دی شا ی_بس کن روان خاطره
 و چرا اصال با اتاناز ارتباط داشته؟  هیدردش چ
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خاطره توروخدا   یخودمو گرفتم ول می من تصم الیخ  یب دهیآرتان هم د  کنمی_من اشتباه نم
 بفهمه  یفعال کس خوامینگو نم یبه کس

   ؟ی کجا بر ییخوای_باشه اما مخاطره

 دستش بهم نرسه   نی کس به خصوص آرت چیکه ه ییبرم جا خوامی_م

   انایک  ی..تو که اونو هنوز دوست دار_خب آخه چرا؟.خاطره

 بدونه  شتریقدرمو ب خوامی_م

  یوقت انایک  ی ا وونهی نبودنتو حس کنه؟واقعا د یی خوایبودنتو حس نکرد م  ی_وقتخاطره
فقط ضعف از خودت نشون   شهیحل نم یچیحاده نگو نه آخه بارفتن ه تیوونگید  گمیم
   ی دیم

 بیرق ی کردن برا  یخال دونیبا رفتن و م   گفتیبه گلوم چنگ انداخت واقعا راست م بغض
 دادم یاز خودم ضعف نشون م  دمی جد

بمونم تا   ییخوایم یو بر  یبذار دیرابطه سرد بشه با  ی هوا یکار کنم؟وقت یچ یگی_م
 خاطره؟    هیچ ایحسه دن نیبدتر  یدونی خوردم کنه آره؟م نیاز ا  شتریب

 گفت:  ینی غمگ ی باصدا خاطره

   ه؟ی_نه چخاطره

برات   یکه وانمود کن نیا یکه از درون داغون یخوبه در حال یهمه چ یکه وانمود کن نی_ا
کم   یچرا؟مگه من چ یی اما برات مهم باشه و جواب بخوا  ستی موضوع مهم ن نیا

و صداقت ازم خواست تا حد توانم   یمحبت وفادار ختمیداشتم؟عشق خواست به پاش ر
 براش خرج کردم

 ادامه دادم:  یلرزون ی صدا با
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که  دادمیم  یدواریدم نزدم و به خودم ام دمویدستو پاش زجر کش ریاون همه ز لی_اون اوا 
 بدتر شد  یخوب شد ول  شهیباالخره خوب م

اشک  کردم خاطره هم داره آروم  یهم بستم احساس م ی کردمو چشمامو محکم رو سکوت
 دم یشن ی کردنشو م ن یف نیف   یچون گاه زهی ریم

  یمغرور خوب باش یشیم یهوس سرد باش یشیم  یدوره زمونه مهربون که باش نی ا ی _تو
 ی دار یمطلوب تر جهینت یکال اگه نباش یالش یشیم یتظاهر بد باش  یشیم

 باو خدا نکنه   ری_خفه بمخاطره

 زدمو گفتم:  ی خند زهر

   ی_خداحافظ آج

 باشه   ی تورو خدا بهم خبر بد انای_ک خاطره

   ینگ یزیچ یبه کس دمی اما قسمت م شهیم  یچ نمی_بب

 راحت فعال  التی_نه خخاطره

 _فعال 

و  ییزایچ  هیبه خونه سر زد اونم  نی بار آرت هیهفته گذشته و فقط    هیقطع کردم  تماسو 
نگام کنه رفت همه جوانب و   نکه یا  یحت ایحرف بزنه   ی با من کلمه ا نکهیبرداشت و بدون ا 

  شیتنها بذارم تا به زندگ  نویبرمو آرت دی برم با دی شده من با یقطع مم یو تصم دمیسنج
 برسه 

 ی که باهاشون بود ی کردیلطف م یلیتا بفهمن قبال خ یمدت رهاشون کن هی د یعده رو با  هی

کردم چون   یجمع م الموی کم کم وسا دی ساعتم نگاه کردم ساعت دو بعدازظهر بود با به
 فتاد یساعت سه اتوبوس راه م
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 کل( ی )دانا

 ...دیهم پاش از

را   شیادعا انایو ک  نیکه آرت ییمحکم پرپر شد آن همه عاشقانه ها  ی همه عاشقانه ها  ان
همه کست   ی برا یداشت وقت انایک  ی برا یدو چه تراژ غمناک نیداشتن نابود شد رابطه ا

داشت را جا بگذارد و  نیبرود برود و هرآنچه که از آرت خواستیم انایک  یکس نباش چیه
  یکس نی هم نه و اما آرت دیبود شا  می تصم نی بهتر د یکند شا یخال دتازه وار ی را برا دانیم

افتاده   یزمان ادهیبه   نیشده بود و دربارش اشتباه قضاوت کرده بودن آرت یاو قربان نباریکه ا
تهمت زده بودو دربارش زود قضاوت کرده بود حاال برسر   انایاون عکسا به ک  دنی بود که با د

 خودش آمده بود  

بماند   انایو دوست داشت که ک  خواستیم نیتصاحب او که آرت ی دو دختر برا نهیب جدال
  انایبرنده شود اما آنگونه که معلوم بود ک  انایک  خواستیجدال م نیگد در ابجن شهیمثله هم

نگه داشتنش نداشت قصدش کنار رفتن و کنار  ی قصده جنگ نداشت قصد مبارزه برا
باال بردن دست خود دست   هیفرصت را بدهد که به جا  نی به داور ا خواستیبود م دنیکش

بدهد   نی کادو را به آرت نی بهتر خواستیبکند م یمعرف  دانی م روزیاتاناز را باال ببردو او را پ
 ییکادو  نیهمچ هیعاشقه  ن یرا تا سرحد مرگ خوشحال کند چرا که آرت نیکه آرت ییکادو

درفکره    دهیفهم  چه گونه انایسوال بود که ک  شیبرا  نیب  نیبود در ا انایدرفکره ک  نی بود آرت
مدت باهاش در ارتباط بوده   نی که آتاناز برگشته و از کجا بو برده که ا  دی او چگونه فهم نکهیا

وجه به   چی کردن اما به ه بشیهمراه آرتان اون روز تعق انایکه ک  دیفهم یقاتیتحق یو ط
شده بود و کار از کار گذشته    دهی د دی دی م دیرا که نبا  یزی چون تازه آن چ  اوردیخودش ن ی رو

تمام شده بودو    نیآرت یمعن انایک  ی نقشه آدم بده داستان را داشت و برا ن یبود اکنون آرت
که در  یگنگ ندهیچه قدر سخت بود چه قدر هراس داشت از آ  نیآرت ی حرف برا  نیا  رشیپذ

را رسد که  ف  یروزقابله درک نبود که   شیبرا کردی را نم ن یوقت تصور ا چ یانتظارش بود ه
 ازیاکنون ن انایله له بزند مرد بود و به محبت و عشقه ک  انایداشتن عشقه ک  ی برا نقدریا
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کند در آغوشه   هیبار غرور را کنار بگذارد و گر کی بار فقط  کی  خواست ی داشت مرد بود و م
 کند   هیعشقش گر 

تمام محاسباتش   شتریب نیداشتن اما آرت ییبه تنها اجیداشت هردو احت ییبه تنها  اجیاحت
و آن خونه و همه وهمه دور    انایهفته از ک  هیگرفت   می تصم نی اشتباه از آب درآمده بود آرت

دو   نیا یو آسمان دست به دست هم داده اند تا زندگ  نی فکر کند که چرا زم  شتریباشد تا ب
 شاند را از هم بپا 

کاره بچگانش از خود ضعف نشان دادو   نی او با ا بود اما رفت نیعاشقه آرت نکهیبا ا انایک 
  یروزیو پ یکردو االن موقعه خوشحال یخال میبهتر بگ  ایدشمنش بازتر کرد  ی را برا دانیم

داشت   یگر ی نقشه د نیاز آرت انایدور کردن ک  ی برا رایآتاناز بود آتاناز چند قدم جلوتر بود ز 
داده بود اکنون آتاناز وارده   یرا فرار  اانیک  دنیزحمت کش ی انجام دادنش و ذره ا هکه بدون

که   گرهمینفر د ک یکه قبال صاحبش بود در تالش بود و   یتصرف دل ی شده بودو برا   دانیم
که سالها  یعشق رودیم انایک  یعنی  نیبود به سراغه عشق آرت یتیموقع  نی منتظر همچ

 بکند   شیدا یپ د ید بداند که کجاست و در کجا بای منتظرش بوده و اکنون فقط با

جنگ چه   نی برنده ا تیدر نها شودیدو چه م نی که سرانجامه جاده عشق ا ستی ن انینما
و دانست که   دی خواند و شن دی ست که با  ییاست چون پراز داستان ها و ماجراها یشخص

و قضاوت است   به نام غرور یو پر از ارتفاعات   ستی ن کدستی جاده عشق همواره صاف و 
است   شتریکه زورش ب ستی ن یجنگ برنده کس  ک یدر  شهیخواند و دانست که هم د یبا

 بود  دانی بازنده م انایکه فعال ک  جنگدیو م ماندیم  کندیاست که اراده م یبلکه برنده کس

 

 ( نی)آرت

نه   هی بای در انداختمو وارد خونه شدم تقر ی تو دوی داغون کل یآشفته و حال  یسرو وضع با
  یاالن برگشته بودم تا بمونمو مبارزه کنم وقت یبرنگشته بودم ول نجای که به ا  شدیم یروز

  زهاروی چ یلی آره برگشتم تا خ تونمی بارم م نیا ارم یبار دلشو به دست ب هیتونسته بودم  



 گمشده   مه ی عشق ن   ی ب 

 
605 

 

بار   ی رو برا انایاده کنم و دل ک ار هیکاف دمیدستور م ین به بعد من به زندگ یدرست کنم از ا 
باشه نفس رو از دست داده بود اما خب  یبود هرچ یاون روز عصب ارمی دوم به دست ب

منم دخترمو ازدست داده بودم فقط اون نبود اما االن من   کردی حاله منو هم م تی رعا د یبا
که کرده   یو دوباره بابت کاره نادرست و پنهون کار مدرست کن زویبودم که همه چ نجایا

   رمی به دست بگ  موی کنم و دوباره افسار زندگ  یعذرخواه انایبودم از ک 

خونه خاموش   ی خونه تنمو لرزوند همه المپ ها ی لحظه سرد هیوارد خونه شدم  یوقت
 د؟! بو  دهی خواب هایزود  نیبه ا  انایک  یعنیاومد  ینم ییجا چیاز ه ی نور چی بودن وه

که اصال  کردیدرونم غوغا م یداشتم اضطراب یچرا دلشوره خاص  دونمیپله ها باال رفتم نم  از
تخت که مرتب   دنهی لحظه با د کی اومد دراتاق مشترکمونو باز کردم که  یازش خوشم نم

نبود  انایاز ک  یخبر چینبود نفسم بند اومد المپ اتاقو روشن کردم ه  انایاز ک  یبود و خبر
 امکان نداره اون نرفته   نینه نه ا زدم تو موهام  یچنگ

 اومدمو داد زدم: رونیاتاق ب از

 جواب بده  ی خدا اگه خونه ا ؟توروییکجا انای_ک 

  شدمیقبل م از  دتریهر لحظه ناام زدمویصداش م کردمی اتاقهارو بازو بسته م ی درها همه
که  ییبه هرجا  نییباشگاه سالن پا  یداخل تراس و حت یگشتم حت یگوشه به گوشه رو م 

  دایپ انارویک  دموی رسینم ییگشتم به جا  یم یهرچ یول دمیکش یسرک م دی رسیذهنم م
   کردمینم

  موینبود گوش انایسر خوردم رفته بود ک   واریشده بودم گوشه د دیناام  ادیاز گشتن ز یوقت
 دادی نم یجواب یول خوردیبوق م ی گرفتم ه انارویشماره ک  عیبرداشتمو سر 

 _توروخدا جواب بده  

دوباره شمارشو گرفتم اما   نیبوق ممتد نشون از قطع کردنش بود به خاطر هم ی صدا  کهوی
روبه روم نگاه کردم   نهییزدم سرمو باال آوردمو به آ امک یخاموش کرد براش پ و یگوش نباریا

 و خونه باباش نداره   نجایجز ا ییرفته باشه اون که جا تونهی کجا م یعنی  ایخدا
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  کهوی رفته باشه  تونهیکه کجا م  کردمیفکر م  نیبه ا ی حالت عصب هیطور که داشتم با   نیهم
لرزون به سمتش رفتمو   ی شده بود جلب شد باقدمها دهیچسب نهییکه به آ ی توجهم به کاغذ

مطعلق به خودش    شناختمیم انارو یتخت نشستم دست خط ک  ی کندمشو رو نهییآ ی از رو
 بود 

  هیگر  نی ا هیاز تو تا جسم کاغد من جان دارد باتو از حادثه ها خواهم گفت گر  سمینوی)م
با تو از اوج غزل   ستین  یاگر بگذارد باتو از روز ازل خواهم گفت فتح معراج غزل کاف

  ییایبه آرامش در چی وز تا تو از هام را شب ر ییهمه هق هق تنها  سمی نویخواهم گفت م
  سمی نویعشق تو تنها برسم م مهیتا به حر  یباش نمیسکوت سنگ  راه تاتو در همهمه هم یبرس

تا تو   یرا تا تو از خواب مرا با تو بودن ببر میو غمو غصه ها ییهمه با تو نبودن ها را تنها
حساساته پاکت را  ا هیتمام یسخت است بباز یباش می ها یخستگ یشگیگاه امن هم هیتک

و گمان   یدوسش بدار نکهیاست ا ت؟دردناکاصال دوستت داش یو هنوز هم ندانسته باش
  یواقع ی توست و توهم جزو هزاران لذت او به معنا  گانهیدوستت دارد حال آن که او   یکن

آن شب و    ی حرفا هیپس تمام ی دانستم با برگشته آتاناز من را پس زد یخورد شدم وقت
دوستت   ابازهمام ی کرد ی منوتو رخ داد عشق نبود بلکه هوست بود نامرد نهیکه ب یاتفاق

و  یدارم کنار رفتم تا درکنارش خوشبخت باش   مانیاماهنوز بهت ا ی دارم فراموشم کرد
که من به خاطر   کندیکس باور نم چی ه دی خودتون درکنارهم بساز  ی برا یآروم یزندگ 
لحظاته خوب و   ی ام برا ییشبانه تلف شده ام درتنها  ی م درکوچه هاکه دوباره بشنو یی صدا

دلتنگ خواهم شد   یکه همه کسم ییتو  ی برا  می کسی کرد و در ب اهمخو هیتلخمون گر
عشق   کی  یواقع ی به معنا میبرا  شهیهم ی تو بوده ا می کالم شعرها نیو آخر  نیاول شهیهم

گرچه   ی با وفا بوده ا  می برا شهیاماهم دمید  ییوفا یاز چشمانت ب یگرچه گهگاه  ی بوده ا
  ی بوده ا ایدن کی  می برا شهیاما تو هم  یاریو اشکم را درم یشکنیدل خسته و آزرده ام رام

  ی ادیز ؟منیتوجه یب ی ادیتو ز ایدوستت دارم  ی اد یز  لنگد؟منیکار م  ی کجا دانمیحاال نم
به ظاهر   اد؟گرچه یانتظاراتم ز ا ی اشتباه است  ؟تصوراتمی هست یمعمول  یلیتو خ ایعاشقتم 

  نیتاوان ا  و  نهاستیاز ا  شی است تاب و توانش ب ییایدل در یجسم خسته است ول
  زنمی م ادیقله عشق و صداقت نام تو را فر ی بربلندا  نهاستیاز ا شتری دوست داشتن ب

من نکاهد  ازعشقت در ی که مروره زمان ذره ا دوارمیو ام خوانمینامت را م  دوارانهیام
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کنم ذهنم   متیعشقها را تقد نیتر  مانهی تا صم رم یبگ یاریکالم رابه   نیباتریز  خواستمیم
دوستت دارم  می گو یم  فیتکل یپس ساده و ب  باستیکه ساده نوشتن ز   داشتمنکرد پن  یاری

معنا   یزمان ب ی شویواردش که م استیدن بیعجا نی شک آغوش تو هشتم یعشقم ب
  کی را به  ایتمام ثروت دن شودیآنکه حسش کنم روحم تازه م یندارد ب ی بعد چ یه شودیم

درکنار تو بودن است و   خاطراتام پراز  یزندگ  د یوجب از آغوش مردانه ات خواهم بخش
  دی که در آغوش تو به سر بردم فراموششان نخواهم کرد بعد از من شا ییبا یپراز لحظات ز 

سخته   یلی خ ستیبالل ن یین که هر اذان گوبدو نو یبهت بگن دوستت دارم اما ا هایلیخ
 یلیبگه فدات شم نفسم خ  گهی د یکی و عشقت به   یاریهات نفس کم ب هیتوهق هق گر

از  یچی ه نی آرت هیچ یدونیم یبه نبودنش عادت کن د یدلت بودنشو بخواد اما با  تهسخ
ادامه  ی برا دی با ی ا زهیکه بدونم چه انگ یدلخوش  هیساده   یدلخوش هی فقط  خوامینم ایدن
  موییماست و من تنها حیترج  ستیما ن ریوقتها تقد  یگاه  ییداشته باشم تنها یزندگ  نیا

 ی تا تو خوشبخت باش ادمد حیبه خوشبخت شدنه تو ترج

کن و   یشاد بمان و شاد زندگ  مانمیم ادتیبه  شهی عاشقت خواهم ماند و هم شهیهم
و نفس   کندیم یان دارد زندگ  د یکردنت است و به ام ید زندگ شا  ازمندهین یکیبدان  

  ینخواه می دای وقت پ چیچون ه ی دنبالمم بگرد  دانمیم  دیدنبالم نگرد هرچند بع کشدیم
اسمه منو   ی اگه دختردار شد یکن ول یزندگ  خوشکرد جام امنه و نگرانم نباش تو فقط 

که چه قدر عاشقت بودم   یبدون خوامیکار م نیروش بذار چون دخترها عاشق باباشونن با ا
تخت   الت یپس خ یام نشست شهیاند ی جا نیدرامن تر یوقت  کندیدورت نم یدور نمیآرت

 بر نخواهد داشت   المیدست از خ التیباشد که خ

 ( یکه عاشقانه دوستت داشت اما قدرش را ندانست یطرف کس از

  دینامه رس  ی به انتها  یوقت خوندمیم انارویداشتم خط به خط جمالت ک   یتعجب و ناباور با
امکان   نی ...انیا ای ...خانومم...خدااناینه...نه...ک  شدیتخت سقوط کردم هنوز باورم نم ی رو

 نداره  

 نعره زدم:  کهوی
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 ؟؟ یچرااااااااا رفتــــــــــــ ی _لعنتـــــــــــــ

/: 

 ...................... 

 ؟ یکن دایازش پ ی رد یتونیتو نم یعنیاحمق؟ یچ یعنی_

 م ی از خانوم ندار  ینشون چی ما ه هیسخت یل ی_نه آقا کاره خثمیم

قطار و  ی ها انهیپا  هیتمام انه یشده   رهیاسمش ذخ نیپروازهارو چک کن بب خی _همه تار
 م چک کن رو ه  یاتوبوس ران

 گفتم:  ی داد مانند ی و با صدا  ز یرو م دمی دستم محکم کوب با

   انه؟ی ی دیفهم   خوامشی_من م

   کنمی م موی_چشم آقا سع

 ی بر یتونی_م

 _بااجازه 

هامو   امکینه پ ده ی مبل افتادم نه روزه ازش خبر ندارم نه جوابه تلفنمو م ی رفتنش رو با
ازش  یچک یداده از همه بچه ها سراغشو گرفتم ه یامکیزده نه پ یخودشم نه زنگ  یحت
 خبر بود ینداشتو کامال ب یسراغشو از باباش هم گرفتم اونم خبر  ینداره حت یخبر

اسم   دنی با د کهویرفتم که  زیباشه به سمتش خ انایک  نکهیا دیزنگ خورد به ام لمیموبا 
  دمیکش یپوووف لمیصفحه موبا  ی آرتان رو

 _بله؟ 

 ؟ ی کرد داشی _پآرتان
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 رو چک کنه ینیو زم ییهوا ی ها انهیپا خهی_نه شهابو فرستادم تار

   ؟ی گرفت ؟سراغشو ی_از باباش چآرتان

 نداده؟    یندارم آرتان به تو خبر  ی خبر گهی_آره م

من   ی کدوم از تماسها چیدنبالش اما به ه رفتم یشک نداشته باش االن م دادی _اگه مآرتان
 ده یکدوممون رو جواب نم چیدر واقع ماله ه دهی هم جواب نم

 کار کنم؟  یچ ی_لعنت

 نگران نباش   کننیم داش یپ شاءاهللی_چند نفر از بچه هارو فرستادم دنبالش اآرتان

 به هر حال دستت دردنکنه   دوارمی_ام

 ازش شد بهم خبر بده  یخبر کنمی _خواهش مآرتان

 _باشه حتما 

 _فعال خدافس آرتان

 _خدافس 

بخواد بدون    لیو ازم دل سهیوا  نکهیچرا بدون ا  نکهیفکر فرو رفتم ا ی قطع کردم تو  تماسو 
آمده بگم گذاشتو رفت؟چه طور دلش    شیباهام حرف بزنه و منم براش از اتفاقات پ نکهیا

 برزخ تنها بذاره و بره   نی ا  ی اومد که منو تو

دنبالت بگردم   دی خانوم کوچولوم کجارو با شمیم وونهی د تیعکسش زل زدم دارم از دور به
 کنم؟  داتیتا پ

آهنگ گوش    نیبا ا  انایهمراهه ک  شهیپخش نگاه کردمو بلند شدم به سمتش رفتم هم به
کردمو چشمامو محکم رو   یپل خوردو یکه به اوضاعم م یروشنش کردم آهنگ یوقت می کردیم

 هم بستم 
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 ی ریم یذاریکه وابستت شدم م االن

 ی ر یس یزاریازم ب امتخویکه م االن

 عوض کرد  اموی تو دن ی ایکه دن االن

 ی ریم یذاریکه مجنونم کجا م االن

 فرهاد   چارهیب

 ن ی ری ش چارهیب

 ن یحاله غمگ  نیمردها و ا  چارهیب

 ی لیل چارهیب

 مجنون  چارهیب

 من که چارهیب

 به پات جون  دادم

 ه یرابطه در حاله فروپاش ن یا گهید

 ه یاسمش فراموش یخبریسه روز ب دو

 شهر برم  نیخونه و از ا  نی از ا دی من با یبر  تو

 از دست غمت فرار کنم در بــــــــــــــرم  کجا

 زندونـــــــــــــه 

 زندونــــــــــــــــــــــــــه  یزندگ 
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 دونه یخونه حاله منو م نیا

 درمونه یتو درده ب عشق

 نمون قبول قبول گفتم 

 بمون نموند نموند  گفتم 

 عشقو از  ی ها پرنده 

 شونه هام پروند پروند  رو

 که بودنت دواس  گفتم 

 هرشبم دعواس  نکهیا با

 تو  ال یشب و خ هزار

 از اون شباست  یکی امشب

 

 (انای)ک 

   دمی_عمه خانوم برو کنار من انجامش م

   ی _برو کنار دختر آخه تو مگه بلدعمه

 گهی د رمی گیم ادی_خب 

 دم کن  ییبرو اونور اصال برو چا  خوادی_نمعمه

 زدمو گفتم:  یخنده چشمک با

   اهینخود س ی خب عمه خانوم خر شدم رفتم پ یلی_خ
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منم به سمتش رفتمو لپاشو بوس کردم   ن یبه خاطر هم دی خند یپنهون زیر  زیخانوم ر عمه
  چیبودو ه ییتنها  رزن یمدت خونه عمه بزرگ بابام بودم پ ن یا ی به سمته خونه رفتم تو

عمه   کردی رو نداشت بچه هاش همشون خارج بودن فقط پسر بزرگش تهران کار م یکس
خوش آبوهوا سرسبز   یلیکه خ  ییروستا  کردیم یزندگ شمال   ی از روستاها یکی  ی خانوم تو

 دلبازو قشنگ بود 

فکرمه   ی خاطرش تو  ادویفق نشدم همش فکر نکنم مو  نیکردم به آرت یسع یهرچ نجایا 
  کمی و قلبم  نهیشیلبام م ی رو ی افتمو لبخند محو یم  ادشیبه  کهویکنم   یکه م یهر کار

  برمیاخمامو م کهویکه چرا لبخند زدم  امیبه خودم م یوقت یول ره یگیآرامش به خودش م 
 کنهیم ین یاز قبل قلبم سنگ شتری و ب شتریو اون لحظه ب دمی به خودم فحش م یتوهمو کل

روزها به ندرت موفق شده باشم که کمتر بهش فکر بکنم چون خودمو به کارها و   دی شا
از فکر و   تونمی نم گهیکمتر بهش فکر بکنم اما شبها د دیتا شا  کنمیگشت و گذار سرگرم م

   رفتمی سر درد بد به خواب م هیو با شدیفرار کنم چون دوباره وارده ذهنم م الشیخ

  شهیحالت خوب نم کنمیم یچرا هرکار گهیم کنهیخدا نگام م یکه وقت ده یرس ییبه جا کارم
  یکه وقت یطور  دادیعطرش بهم دست م دن ییعکسا و بو  دنیاز د یآرامش به خصوص هی

  ی تو می که باهم داشت ییو خاطره ها نیر یش الیبا هزار فکرو خ دمیی بو یشبا عطرشو م
حداقل عطرشو با خودم  نکهیرم خوشحال بودم از ای گ یو آرامش م  بندهیذهنم نقش م
 ی اتاق حضور داره چون بو ی تو کردمی اوقات احساس م یگاه یطور  ن یآورده بودم ا

  خوردیعطرش به مشامم م 

و   ششهیافتادم حتما االن آتاناز پ  نیآرت  ادهیباال گرفتمو به آسمون نگاه کردم دوباره   سرمو
 ی لبا ی و لبخند وخنده از رو کننیحتما االن دارن باهم عشقو حال مخوشبخته  گهی د نیآرت
   شهیمحو نم نیآرت

االن کناره آتاناز خوشبخته   ن یکه اگه واقعا آرت نهیذهنمه اونم ا  ی سوال تو  هی شهیهم اما
عذابم    نی از ا شتریب خوادیم  ده؟چرایام م یو برام پ زنهی بهم زنگ م ی پس چرا هر روز ه

سرم داد بزنه و دعوام کنه که چرا  یکل خوادیحتما م ایهم اونو؟ خوادیهم منو م  یعنی بده؟



 گمشده   مه ی عشق ن   ی ب 

 
613 

 

دختر   الیخی و هم خرما؟ب خوادی هم خر و م یعنیرفتم به ناکجا آباد؟ ذاشتموبدون اجازش گ
  نهیازت مراقبت کنه چاره کار ا یکسم ندار  چیه یشی م وونهیقدر فکر نکن پس فردا د نیا

 ن یهم یکنکارتتو عوض  میس  دیکه با

لحافم دراز   ی سماور به سمت لحافم رفتمو رو ی رو  یدم کردمو بعد از گذاشتن قور وییچا
  کهوی م یچرا زندگ  نکهیبه سقف اتاق به فکر فرو رفتم فکر ا   رهیخ دمیدراز کش نکهیهم دمیکش

 برعکس شد؟  یورق روزگار زده شدو همه چ کهویشد؟چرا   ینطوریا

  یآهنگو پل  هیگوشم گذاشتم  ی برداشتمو تو موی دراز کردم از کناره لحافم هندزفر  دستمو 
 دلم آروم همراهش زمزمه کردم ی و تو ختمیاشک ر شهیکردمو همراهش مثله هم

 

 صدامو... ی شنوینم

 نگامو... ینیبینم

 هواتو کرده... دلم

 هوامو... یندار چرا

 ...یدوستم ندار مگه

 ...یذاریتنهام م چرا

 تـــــــــــو... ی شنوینم چرا

 هامو... هیگر ی صدا

 ... م ی حاال حاال بر  نیهم  یمنو دوسم دار اگه

 ...یذاریچرا تنهام م یدوسم ندار مگه

 تــــــــــو  ی شنوینم مگه
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 هامو  هیگر ی صدا

 

  دیکه شده با ی به هرنحو کردمیفراموشش م  دی هم بستم من با ی محکم رو چشمامو
  نیکه تا ابد هم شهیبشه نم الم یاجازه ندم که وارد فکرو خ گهیو د کردمیفراموشش م

گوش بدمو    نیکه همش اهنگ غمگ شهیکارم فکر کردن به اونو گذشته باشه نم یطور
  ی منه داره حرفا یزندگ  هیچه قدر شب نگاه نی دل خودم بگم ا ی تو زمویهمراهش اشک بر 

ن بدم همون طور که تونستم  مقاومت کنمو از خودم دلوجرات نشو  دی با  ارهیمنو به زبون م
  ی رو برا دی جد  یزندگ  هیفراموشش کنمو  گهیبکنم که د  یسع دی با نجای ا  امیتنهاش بذارمو ب

از   تونمی کنم نم تعاد شیبه دور  تونمیسخته نم  یلیبرام خ  ایخودم شروع بکنم اما خدا
حتما االن دلش برام   دونمیچون من هنوز مردمو دوست دارم م امیبرب الشیپس فکرو خ

لبام نقش  ی رو ی پوزخند کهوی   نهیهم که شده منو بب گهیبار د  هی ی برا  خوادیتنگ شده و م
 بست 

 رم یگ یخودم دل خوش کردمو دل ضعفه م یالیخ  ی ها دونمی م نیمن به ا با ی_وچه قدر ز

اتاق رفتمو لباسامو عوض کردم خم شدمو   ی تو ی سره جام بلندشدم به سمت کمد قهوه ا از
به سمته رودخونه به راه افتادمو   رونیبرداشتمو از خونه زدم ب  مویلحافم هندزفر  ی از رو
سبزه ها کناره رودخونه  ی هم موفق شدم رو ی فکر نکنم که تا حدود یچ یکردم به ه یسع

   نجایاومدم ا  ی م شهیپاتوقم بود هم نجایکردم ا هنشستمو به رودخونه نگا

همه و همه   شیصداش بوش رنگش جوشوخروشش پاک  دادیآب بهم آرامش م شهیهم
   نی درست مثل ارت دادی بهم آرامش م

دوش   ه یهر روز  ن یبه خاطر هم دادی هم عاشقه آب بود آب بهش آرامش م ن یآرت ادمهی
  یلیمنم خ رفت یم م یخونمون داشت نییکه طبقه پا  یاستخر ایهر روز به سونا   ایگرفت   یم

اما خودشو   فتهیآب ب ی که هلش دادم تا تو یوقت ادهیزدم  ی لبخند  رفتمی وقتا باهاش م
شده بودم افتادم هنوزهم    دهی موش آب کش نهی آب پرت کردو ع ی گرفتو درعوض منو تو
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  کردیم شتریب شترو یکه زمان و عمره منو ب ییخنده ها ی خندش تو گوشم بود صدا ی صدا
 لبام نشست  ی رو ی لبخند محو

  شیشدن زندگ  با ینخواد اونو به خاطر ز ش ییبایکه زن رو به خاطر ز  ه یمرد  ی"_مرده واقع
 م؟ یواقعا دار م؟نهیدار ی مرد  نی بخواد اصال همچ

 ادبه نشونه تاسف تکون د  یسر دویخند  نیآرت

 بگم؟  یزیچ  هی_حاال من  نیآرت

 نم ی_بگو آرت

 را گرم کند؟  نیزم تواندیم یسرد است چه کس  نی _خدا گفت:زمنیآرت

 توانم ی گفت:من م زن 

لبام نشست که با خنده ادامه داد:خدا شعله به او داد زن شعله را در  ی رو ی محو لبخند
 قلبش گذاشت قلبش آتش گرفت 

 ش ی_خب بق

 شد  بایخداوند لبخند زد زن پر از نور شد زن ز می_ا نیآرت

 _اوووووو 

...خدا گفت:زن شعله را خرج کن زن عاشق شد زن مادر شد زن  گفتمی _بله...داشتم منیآرت
 مهر شد زن ماه شد 

 حرفاش گوش دادم هیبه بق یشتریبا ذوق ب دمویچسب شتریب بهش

  نیرد خدا گفت:اگر زن نبود زمسالها خدا سوختن زن را تماشا ک  نی_القصه در تمام انیآرت
 سرد بود"   شهیمن هم
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  کردمیفکر م زدی که بلد بودو م یقشنگ  ی هم بستمو به حرفا ی رو یبا لذت خاص چشمامو
خب  یگرفتم ول یم ش یآوردنشون آت ادیهر بار با به   نیکه آرت ییخاطرات و حرفا 

خوشحال بودم و  هست زنده و   نیآرت  نکهیا دیانگار قبال به ام  شدمی خوشحالو سرزنده م
 هست  الشیفکروخ نکهیا دی االن هم به ام

 سوال ازت بپرسم؟   هی نی"_ آرت

 _بپرس نیآرت

که ما  یتخم مرغ ایآ  گهی خروس د هیبکنه و بره با   انتیکه به خروسش خ یمرغ ایآ  گمی_م
 حروم؟   ایحالله  می خور یم

 !!!! ؟؟؟ی _چــــــــنیآرت

 ؟ یچ ی_چ

 ؟ یپرس یکه م هی چه سوال نی_ا نیآرت

 _تو جوابه منو بده 

 دونم ی _نمنیآرت

خنده هاش   ونی خنده و م  ر یمنظورمو گرفتو بلند زد ز کهویحرص بهش نگاه کردم که  با
 گفت: 

 ی _غلط کردنیآرت

 شعور ی_ب

 بچه"  ادی_برو اونور بذار باد بنیآرت

اومدم خاطرات گذشته   یم نجایبه آسمون نگاه کردم هربار که به ا  دمویکش یقیعم نفس
به   شتری ب یول رفتی زمان از دستم در م رفتمویفکر فرو م ی طور تو نی کردو هم یولم نم
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  یزی هنوز هم چ نکهیناراحت باشم خوشحال بودم خوشحال از ا ای   یعصبان نکهیا هیجا
 هست که بتونه آرومم کنه 

اون روز چه قدر   ی وا نایخونه مادرجون ا می فتادم که رفته بود ا ی اون زمان ادهی  کهوی
 م ید یخند

 "آرام_بابا؟ 

 _جانه بابا؟ بابا

 ...ایگلت؟  ایعسلت؟  ا ی_من عروسکتم؟ آرام

 عذابت...سرطان روحت...دق دادن زنت...آزار پسرانت  هیما  ای_ آرتان

 تک خنده گفت:  هیخنده که بابا هم با   ریبا حرص به آرتان نگاه کرد که آرتان زد ز آرام

 نکن آرتان  تشیاذ  نقدری_ابابا

 بابا  گمی_خب مگه دروغ مآرتان

 گفت:  یلحن بامعن هیلبخند حرص درار و  هیآرام با   نباریکه ا دی دوباره خند بابا

باباس...دختر تاج    گریباباس...دختر ج_دختر روح باباس...دختر عمر باباس...دختر نفس آرام
 ؟ ییسر باباس...مگه نه بابا

 _آره دختر گلم بابا

 باال انداختو گفت:  ییابرو  آرام

 واسه پسرا  بونهیاوصاف فقط گوز بابا م نی_خب با ا آرام

کردن که  یهم با حرص داشتن به آرام نگاه م  نیگرد شده و آرتان و آرت  ی با چشما  پدرجون
 و آرتان دست تکون دادو گفت:  نی روبه آرت یخاص طنتیآرام با خنده و ش
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 بابا؟  ی گوزا   نی_چه طور آرام

 زدو پشت باباش پنهون شد"  یغیج نیبردن که آرت زیبه سمت آرام خ نیآرتان و ارت  کهوی

برادراشو حرص داد منو خانوم جون هم همش   نی کردم اون روز آرام چه قدر ا ی ا خنده
 م ی دی خندیم

 ن؟ ی_جانه ارتن ی"آرت

 ؟ ی_تو منو چه قدر دوست دار

چه قدر دوست   گمیبهت م امیکار دارم بذار کارامو تموم کنم م یلیباور کن خ انامی_ک نیآرت
 کنم یبهت ثابت م یگم عمل  یهم نم یدارم لفظ

 االن بگو  نی هم خوامی_نم

   ریخاک ش لویخب به اندازه ده ک  یلی_خنیآرت

 چه قدر؟  یعنی!!!؟؟؟ی_چ

برو   دیا  وونهیچه قدره شما زنا که د ریخاک ش لوی ده ک  نی_خب خودت برو بشمار ببنیآرت
 بشمار تا من کارامو بکنم  نمیا

 آره؟  می ا وونهی _ما د

خب   یزدمش ول خوردیبردمو تا م ز یخنده که منم به سمتش خ ری زد ز  ی بلند  ی صدا با
 " دی خند یم شتریاون ب  زدمی ناگفته نمونه من هرچه قدر م

 اورد یحرفارو از کجاش درم نی ا ایخدا  ری خاکش لویزدم اندازه ده ک  ی محو لبخند

 از زن رمی _سخن از زن مگو که سن ی" آرت

 از زن رمیداند که من دلگ  خدا
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 که اصال زن ندارد  ی مرد خوشا

 چون زن ندارد  یخانگ ی بال 

 عمره مرده  کیگفته زن شر  که

 کند تخم دو زرده  یزن م مگر

باال گرفتو روبه من   کردویکه داشت باهاش مرغ سرخ م یریکفگ یاز اون با حالت باحال بعد
 ادامه داد: 

 بود یبا فردوس ی دردودل سعد نی_ا نیآرت

 از زن؟  یری_که س

 بود  یبا فردوس ی سعددردودل  نیا گمی_نه بابا...من چرا...دارم منیآرت

 ی حفظ کرد نوی_خب تو چرا ا

 ی طور نی_همنیآرت

 نفــــــــس کـــــــــــــــش  ی _آآآآآآآ

 " ـــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــای_ک نیآرت

قلقلک دادمو اونقدر حرصش دادم که از  نویاون روز اونقدر آرت دمیها خند  وونهید نهیع
هم بستم چه قدر خاطرات قشنگ و   ی متنفر شد چشمامو با لذت رو ی شعرو شاعر یهرچ

کنارم نبود باعث شده بود   نکهیباوجود ا  نهمهیا نیآرت نکهیچه قدر از ا می باهم داشت  ی بامزه ا
 رو با خودم مرور کنم  ی دیجد  اطراتهرروز تا خوده شب خ

 ن یآرت  گمی"_م

 _جانم؟ نیآرت
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عصب وجود داره که تنها خانوما هستن که  ونیلیبدن شما مردا هفت م  ی تو یدونستی_م
 عصبا راه برن؟  نی تک تک ا ی رو توننیم

 کردم ی گرد شده بهم نگاه کرد که تک خنده ا ی با چشما نیآرت

 گل خداقوت"  ی خانوما دیخسته نباش هیکاره سخت یلی_واقعا خنیآرت

 مزاحم خوشگل ؟اه ینباش نجایا امو یبار ب هی  ؟شدیی نجای_سالم سرکاره خانوم توبازم ا

  دنهی اومدم به سمته صدا برگشتم باد رونیب الیزدمو از فکروخ ی صداش لبخند دنهیشن با
 ده بود   ن یپسره بزرگ ارباب ا اسیزدم ال ی لبخند اسیال

 به ما قرض بده  نجارویروزم ا هیبانو؟بابا  یکنیتنها چه م نجای_ا اسیال

  هیبق ی اما جلو زدی حرف م ینطوریمن ا  ی جلو شهی هم  دمیلحن و طرز حرف زدنش خند به
ده از خداشون بود که بشن زنش کم   ی که همه دخترا یپسر مودب و باوقار بود پسر هی

 که نبود پسره ارباب ده بود خر پول خرپول  یکس

که دوسشون   ییکسا ی جلو شهیکه هم یلوسچاپلوس به تمام معنا بود چاپ  هی اسیال
اوق زدن و باال اوردن   هیبه جا ی ول خوردیکه آدم حالش بهم م کردیم یداشت چنان چاپلوس 

   دنی خند یم

 زل زدمو گفتم:  شی جنگل ی چشمها تو

 تنها باشم   کم یکار اومدم   چی_ه

  خوامیم  ریمامان ش گنیم یسرت ه   ختنیتا بچه ر ستیتو خونه ده ب ستی_اوه ناسیال
!به  خوامی م اسیمامان عمو ال  خوامیمامان کوفت م خوامیمامان اون م خوامیم نیمامان ا 

سخته   یلیخ  دمیبهت حق م ینفس راحت بکش  هی تا  ی تنها باش نجایا ی اومد ن یخاطر هم
   کردمی تو بودم فرار م ی من به جا

 به بازوش زدمو با خنده گفتم:   یاروم مشت
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 باشم  یکناره چشمه تنها به دور از هر انسان خوامیکه م نه یمنظورم ا  وونهی_د

 بردن ی داشتن به سر م اهوی _بله...بله سرکاره خانوم به دور از هاسیال

 تا چشاتم دراد  دمیماله خودمه بهت قرضش نم نجامیدر ضمن ا ی_بله و شما االن مزاحم

 گفت:  یونه تاسف تکون دادو با لحن تاسف باربه نش  یسر اسیال

 یمنف  کی ییبا یز  کی در حد صفر اخالق  تی _واقعا برات متاسفم ترباسیال

 د ی که ازم فاصله گرفتو خند دمی منم با حرص آب روش پاش دویخند

 گم ی_خب مگه دروغ ماسیال

 شو  سی_ه

 که ساکت بشم؟   نهی_منظورت ا اسیال

 م ی_اه

 _باشه اسیال

 پسره خوب  نی _آفر

که دوباره   کردمی سرسبز اطرافم نگاه م ی ازش گرفتمو با لبخند به رودخونه و کوه ها رومو
 د ی به گوشم رس اسیال ی صدا

...نه بابا مامانو  کنمی_واقعا ممنونم...من خوبم...توروخدا شرمندم نکن...خواهش ماسیال
...بگو سالمش رو  گمی بابامم خوبن سالم دارن خدمتتون...آها سالمت باشن عمه خانومو م

 چشمم 

 بهم نگاه کرد   یخنده که بالبخند قشنگ ریز زدم

 ی دی _چه عجب خنداسیال
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 گفت:   اسیرسوندم که ال انیتک خنده به پا هیبا  خندمو

 ؟ ی کنی بهش فکر م ی؟داریفراموشش کن  یهنوز هم نتونست ی خوشگل ی_گلاسیال

 فتم: به سمته رودخونه برگشتمو گ یباناراحت دی رولبم ماس لبخند

 شه ینم کنمیم  یهرکار تونمی_نه نم

  کنمیخوشبختت م  خورمیقسم م  یاونو فراموش کن یتونی تو کناره من م انای_اما ک اسیال
  ی آرامش داشته باش  دی چرا نبا  ؟توی داده تو چرا ند  ل یتشک یزندگ  هیدختر اون خودش االن 

 ؟ ی و خوشبخت بش

که  یباتو هم همون طور گهید یحرفها بزن نیاگه دوباره از ا یتو مثله داداشم اسیال نی_بب
  نمیآرت ن یگزیجا  ویکس تونم ی رفتار خواهم کرد تازه من نم کنمی ده رفتار م ی پسرها هیبا بق

 که هزار بار بهت گفتم  نویبکنم ا 

 ؟ یکنی که شده فکر نم کممیبهش  ؟چرای عاشقم بش  یتونی_چرا نماسیال

  گسوید یک ی  شهیسره سفره عقد ذهنت پ ی عشقمو ازم گرفتن وقت شی _چون چند ماهه پ
به نظره تو اون   گهید  یکی ادهیبه   وی هست گهیمرده د هیتو بغل   یوقت  گهیمرده د هیکناره 

باهات ازدواج کنم   ی تو وقت شه؟خودهیمحسوب نم  انتیعقد درسته؟اون عشق درسته؟خ
  یتونیم  ده؟اصال یاجازه م رتتی غ گه؟آره؟اصال یمرده د دایباشم به   نی آرت  ادهیبه   یحاظر

 ؟ ی تحمل بکن

 انایک  یکنم که اونو فراموش کن یکار تونمی_من ماسیال

با برگشت   دونستمینم شهی پاک نم شهیکه نم دونم ی چون من خودم م اسیال یتونی_نم
اون اما من بازهم دوسش دارم چون   شیپ رهیو م  ذاره یآتاناز منو تنها م  یعنیعشقه اولش 

زود گذر نبود به خاطر پولو مقامش و   یهوس نبود عشق هی  نیعشقه من نسبت به آرت
  اسیال  یتوهم به درد من دچار بش خوامینم ودنبود به خاطر خودش ب تشیجذاب یحت
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فه  طر  هیعشق  نی همون طور که من در راه ا ییایاما از پا در م ی مرد نکهیبا ا  دونمی چون م
 داشتنه بچه رو از دست دادم  یعن یآرزومو   نیبزرگتر 

 زدمو ادامه دادم:  ی خند زهر

 کار؟  یچ خوامیبچه م نی _هر چند با نبود آرت

بدون من هنوز هم منتظر جوابت    نویاما ا  کنمی نم یباشه اجبار ی_تو دوست نداراسیال
 منم حساب کن  ی رو  انایخواهم موند ک 

 زدو ادامه داد:  یچشمک

   می هست ی_مام به همون داداش هم راضاسیال

 زدمو گفتم:  ی لبخند

چه  ی حاله شاد یروت حساب کردم راست دی اما باشه شا هی_منتظر نمون چون جوابم منف
 طوره؟دلم براش تنگ شده 

چرا   ی که مجبورت نکرده اگه واقعا دلتنگش شد  یدروغ نگو کس نقدری_توروخدا ااسیال
 ؟ یسر بزن بهش   ییاینم

 ادامه داد:   ی ا یبا لحن ناراحت و پر از معن  دوی کش یپوف

  ییحالش خوبه وو رتریو من پ شهیروز جوونترو خوشگلتر م ؟هریگی_اون وروره رو ماسیال
 خونه از دستش  ینیبیدلو م نیا انا یکرده ک  وونمیکه د

 کردم  ی ا خنده

   اس؟یال یساز ی _فقط هشت سالشه چرا باهاش نم

   سازهیاونه که بامن نم سازمی_من باهاش م اسیال

 _واقعا که 
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بود که  ی دختربچه هشت ساله ا  ی شاد م ینگفت یز یچ مویرودخونه هردومون نگاه کرد به
  تش یاذ  ذاشتویهمش سربه سرش م ساختیکه با اون بچه نم ی ا وونهی د نیخواهر ا  شدیم
 نکنه تشیاذ  ی شاد خواست ی اون وقت م کردیم

 گفت:  اسیال کهویت سکوت گذش  ی که تو یمدت

 جک برات بگم؟   هی  ییخوای_ماسیال

 م ی_اه

  یگاه دم ی خند یگفت م یکه م  ییبا جک ها  شهیبلد بود هم ی بامزه ا ی جک ها اسیال
که مختص به   یدار بود و با لحن یجک هاش خنده دار باشه معن نکه یاز ا  شتریاوقات ب

 بره  سهیاز خنده آدم ر شدیباعث م کردیم  فی خودش بود تعر

  ییخوای چرا م گنیم یثبت احوال تا اسم زناشونو عوض بکنن به اول رنی _سه مرد ماسیال
  نایرفتن رو م نایرفتن رو م گنیرزمندگان م یه ناسی اسم زنم م گهی؟میاسم زنتو عوض بکن 

  گهیم ی است چون خودم برقکارم شاگردم ه مای اسم زنم س گهی تو چرا؟م گن یم یبه دوم
  نیی پا دیطال کش گهی اسم زنم طالس اخبار هر شب م گهیم  یلخت کنم سوم مارویاوستا س
 باال  دیطال کش

هم بخنده و به اطرافش نگاه کنه منم نگامو به   اسیکردم که باعث شد ال ی خنده ا تک
به   اسیجام بلند شدم که ال  از سره ن یشده بود به خاطر هم کی هوا تار کمیاطرافم دادم 

 سمتم برگشت و بهم نگاه کرد  

عمه خانوم نگران بشه خودت که  ترسم یبهتره که من برگردم م شهیم کی داره تار  گهی _هوا د
 باشه   رونی ب کهیهوا تار یدختر وقت ادیخوشش نم  یدونیم

 رسونمت ی _باشه ماسیال

   ستیالزم ن رمی_نه خودم م

 انداختمو گفتم:  نیی کردو بهم نگاه کرد سرمو پا بشیتو ج دستاشو
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   ؟یکنی نگام م ینطوریا  یچرا دار هی_چ

 کردو گفت: ی خنده مردونه ا تک

   گهی ماه د هیبه خاطر داشته باشم تا   وی چهره دوست داشتن  نی ا خوامی_ماسیال

 سرمو باال آوردمو باتعجب گفتم:   کهوی

   گه؟یماه د هی_چرا  

 ادیاومده اون طورم که بوش م شی پ یشرکت بزنم انگار مشکلسر به  هیبرم   دی _با اسیال
 برگردم  تونمی نم گهیماه د هیتا

که  یخب با لحن یناراحتش شدم ول نمشیتونستم بب ینم گهی ماه د  هیتا  رفتوی م نکهیا از
 معلوم بود ناراحت شدم گفتم: 

   ی_موفق باش

 خانوم گل  ی _سالمت باشاسیال

 _من برم فعال خداحافظ  

 _خدا نگه داراسیال

بود اما   یدوست داشتم پسر خوب  اسو یبراش تکون دادمو راه افتادم ال ی زدمو دست ی لبخند
 یمیصم  یلیخ یلیباهاش خ گهیچرا د   دونمی کرده بود نم یکه ازم خواستگار یاز وقت

به   یبه کس تونمینم بکنم اصال   نیآرت  نیگز یجا  گروی د  یکی  تونمیکه...نم  نهیمنظورم ا ستم ین
حرفها به    نی ا الیخیبود پوووف ب امیفکر بکنم اون هنوز عشقم بودو تمامه دن نی از آرت ریغ

   ومدهی منو امسالم ن

 

 : نستاگرامیا ی دی آ
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kiana_bahmanzad 

 

 .................... 

 عمه   دی_بس کن

هم پسره اربابه هم پولداره هم پسره   یخوب نیبه ا  انا؟پسریک  هیچ شی _آخه مگه بد عمه
 ست ین  می چیاهل ه نهیمت

 ازدواج کنم  خوامی_عمه من نم

   ؟ی بمون  وهی تا اخر عمر ب ییخوا ی_معمه

نداشتم به  یکنترل چیصدام ه ی کلمه متنفر بودم رو نی بهش نگاه کردم از ا تیباعصبان
 باال رفته بود  یکم ن یخاطر هم

  نیکه ا یزمان وم؟تایب یگیطالق گرفتم که م ایرده عمه؟مگه شوهرم م  ومیگفته من ب ی_ک 
همه بفهمن که من هنوز طالق    دیبا  نویشوهر دارم ا یعنیزنه متهلم   هی  یعنی حلقه دستمه 

 نگرفتم 

 ره یبگ تونهیم یرحضور یطالق غ گفتیم اس ی_مادر العمه

 عمه رمیطالق بگ خوامی_اما من نم

و تو    ستی کنارت ن گهید رتیغ  یاون پسره ب یوقت  گمیخودت دارم م ی _دخترم من براعمه
 و... ی اومد نجایا

 رم یم  نجایفردا صبح از ا  نیهم نجامی_اگه مشکلتون منم که ا
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و  یزن  هیاما تو   یدخترم نهینبود قدمت سره چشم تو ع ن ی_دخترم منظوره من اعمه
  یطور تنها باق نیکه تا اخر عمرت هم شهینم یکن ی زندگ  یطور نیتا آخر عمرت ا یتونینم

 ی بمون

فکر کنه عمه پس لطفا اگه واقعا   ینطوریدربارم ا یکس  دمی نه اجازه م کنمی_من نه ازدواج م
   مونمینم نجایا گهیمگرنه د دیحرفهارو نزن نی ا گهی د دی دوسم دار

 ناچارا گفت:  عمه

 تورو از سرم باز کنم   وامخیم  یتا فکر نکن کنمیمجبورت نم لتهی_باشه دخترم هرطور معمه

 صدام بلرزه  کمی زدمیحرف م  یوقت شدیبودو باعث م دهیته گلوم چسب ی بد بغض

 گفتم:  بابغض

باشم به    نیازدواج کنم و تو فکر آرت اسیبا ال ی_عمه درکم کن من هنوز دوسش دارم وقت
 بدبخت بشه  اسیال خوامیشه؟نمیمحسوب نم اسیبه ال انت ینظرت خ

چه با مرده   یازدواج کن اسیخودتو بکن چه با ال یدخترم سع یفراموشش کن  دی _باعمه
   گهید

 تونم ی...نمتونمی_نم

 

 ( نی)آرت

 دهنتو ببند تا خودم دست به کار نشدم   نی_بب

  یخبر چی بدون ه نکهینه ا موندی م خواستتیاگه م انایک  یبفهم ییخوای چرا نم نی_آرتآتاناز
 بذاره و بره 
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 یو دار یمن نشست  ی جلو ی چه طور روت شده اومد  هیهه لعنتتو ری_خفه شو همش تقص
 ؟یزنیحرفهارو بهم م نیا

و به زور وارد  شی خواستیبود که توهم نم یاضاف  هی انایک  ی نکنه فراموش کرد نی_آرتآتاناز
نداره   یشانس  چی تو قلبه تو نداره و دربرابر من ه  یی جا دهیشده بود االن که فهم  تیزندگ 

 گذاشته و رفته 

  یشانس چی که در مقابله اون ه  ییتو   نینه اون ا یهست  یکه اضاف ییتو  نی ا ی_د آخه لعنت
هان؟جوابه منو بده   یرفت یچرا خودت اون موقع گذاشت  یگی نه اون اگه راست م یندار
 ؟ یلعنت

 ادامه دادم:  یبلندتر ی بزنه که با صدا ی خواست حرف آتاناز

  ریکجاست و همش تقص دونمیمن اون وقت نم یو قلب یشرع ؟زنهی فهمی_اون زنمه م
 ه یتوهه لعنت

 ...نکهیمنو وسط نکش من اصال باهاشم حرف نزدم چه برسه به ا ی پا ی خودیب نی _ببآتاناز

  دهی شاپ مارو باهم د  یکاف می که باهم رفت یاون روز یوقت ی زدیهمش بهم زنگ م  ی_وقت
 بود و فکر کرده که من... 

نگاشو از   یبزنه که وقت یقم باز شدو آرتان وارد اتاقم شد آرتان خواست حرف در اتا  کهوی
جا خورد کم کم   یآتاناز حساب  دنهیدستش گرفتو سرشو باال اورد باد  ی تو ی برگه ها ی رو

  ییطورا هی چشماش پرشد از خشم و نفرت دستاش مشت شدن آرتان از آتاناز متنفر بود و  
 نی اومد و االن با ا  یازش خوشش نم ادیهم ز لیاون اوا  یبه خونشم تشنه بود حت

 بدتر شده بود   گهیاتفاقات افتاده د 

 روبه آتاناز گفت:  هیعصبان ی که معلوم بود حساب ییبا صدا آرتان

   ؟یکن یم یچه غلط نجای ا  ی_توهه لعنتآرتان

 باال انداخت و گفت:   ییابرو آتاناز
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 !!! ی_به به برادر شوهر گرامآتاناز

به اسمه غرور نداشت چه   یز ی دختر چ نیا یعنیبه آتاناز نگاه کردم اوج وقاحت   باتعجب
 قدر پرو بود چه قدر غرورش براش مهم نبود

 ؟ ی دیم  لش یتحو  هیچ فیاراج نی ا یلعنت یخوری م ی چه گوه ی_دار

  زیو به سمت آتاناز خ زیم ی بزنه که آرتان همه برگه هارو پرت کرد رو  ی خواست حرف آتاناز
از خودم نشون ندادم برام مهم   یبلند شدم اما عکس العمل  واریبه د دشیکم کوببرد و مح 

آرتان    ی نداشت فقط برا یچون به من ربط ارهیسرش ب ییچه بال  خواستینبود که آرتان م
چهره آتاناز ترس و   ی رفتار آرتان تو نی خودش بد تموم بشه با ا ی نگران بودم که نکنه برا

 چهره آرتان خشمو نفرت... ی اما در مقابل آتاناز تو  زدیوحشت موج م

 : دی غر یعصب ی با صدا آرتان

دوره برادره منو خط بکش چون خودش زن داره اون موقع که  یدختره عوض نی_ببآرتان
م به که بذار یجنازه من رد بش ی از رو دیباشه با  ادت یحاال هم نباش  ی نبود ی بودیم د یبا

 ول کردو رفته   شو یزندگ  تهیزن داداش من به خاطره تو عفر  یهدفت برس

  انارویآرتان هم پشت ک  نکهیشده و از ا یعصبان یآرتان حساب   ی که معلوم بود از حرفا آتاناز
 گفت:  زدی توش موج م تیکه عصبان یی صدا هیشد با  یکالفه و غضب  رهیگیم

که رفت قرار بود من بشم زن داداشت نه اون  _بدرک که رفته به جهنم که رفته بهتر آتاناز
 که االن شده تـــ... یلعنت

  یلیس ی صدا دن یصورته آتاناز فرو آورد با شن  ی آرتان دستشو باال بردو محکم رو  کهوی
 : دیهم بستم آرتان با خشم غر  ی چشمامو محکم رو

  یکه درباره زن داداشم که در پاک دمیبهت اجازه نم ستموین  رتی غ ی_من بآرتان
هم خوشحالم که زن   یلیخ  یلی اتفاقا خ یعوض  ییدختره هرجا  یکن  ن یتوه پرستمشیم

 داداشم تورو نگرفت   وی خوشحالم که به درک فاصل شد ی لیخ ی داداشم نشد
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 شونش گذاشتمو گفتم:   ی رفتمو آروم دستمو رو جلو

 _آرتان بس کن  

 گفت: زدو روبه من   ی پوزخند عصب آرتان

  هیمصبب تمام نهیو تو ا  انایک  ی ها یبدبخت هی_بس کنم؟نه من بس کنم؟مصبب تمامآرتان
رفتن بچت برادرزاده من بچه   نی مصبب از ب سادهی وا نجایکه ا هینیاالنمون هم  ی زجرها

بزنم که   یسکوت کنمو خودمو به نفهم یگی بس کنم؟م یگیاون وقت م نهیهمش ا انایک 
که زن   یرت یغ ی خودمو بزنم به بار ب ییخوا یآره؟م کنهی ن میداره به زنت به زن داداشم توه

 که مثال...  نجاستیپرونده و اون وقت ا   تیداداشمو از زندگ 

 روبه آتاناز داد زد:  یز یام دی حرفشو خوردو صداشو باال بردو با لحن تهد هیبق کهوی

تو آلوده   فین داداش دارم حاظرم دستم به خونه کثز  هیداداش با  هیمن فقط  نی_ببآرتان
اون   یبهم بزن شونو ینذارم که زندگ  یچوبه اعدام هم برم ول ی بشه حاظرم با کشتنت تا پا

و   ن ی دورو بر آرت گهیبار د هیفقط    گهیبار د ه یاگه  یکرتو بهتره خوب باز کن ی گوشها
کنم اما   دی تهد ویعادت ندارم کس ؟منی دی فهم کنمیمطمئن باش ناکارت م یبپلک شیزندگ 

  ی برا یچون به خونت تشنم اگه اتفاق کشمتیام و مطمئن باش م ی مورد جد هی ن یا ی تو
انتقام خونه نفسرو   ذارمیمطمئن باش زندت نم می کن داشیکه پ م ینتون ایافتاده باشه   انایک 

  امنشیواده آرنوه خون نیما بشه اول ونوادهکه قرار بود بشه نفس خ ینفس  رمیگی هم ازت م
مطمئن باش مطمئن باش    نویاز خون برادرزادم بگذرم ا یاز مادر زاده نشدم اگه به راحت

مطمئن باش چنان   ارمیرو سرت م اقتتهیکه ل یی سراغتو بال  امیکنم م دای پ انارویک  یوقت
بشه فقط    خی تنت س هاز ترس مو ب ی شنو یم مونمی لیاسم فام یکه وقت ارمیسرت م ییبال 

   رووونیحاال هم گمشو برو ب رسم ی بخوابه به خدمتت م شایآت  نیبذار ا

  هیفکر کنم انتظار داشت من   کرد یشده بودو بابغض داشت بهم نگاه م  یاشکاش جار آتاناز
 بکنم  یازش دفاع ایبگم   یزیچ

 ؟ یبه داداشت بگ یز ی چ ییخوای_نمآتاناز
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 ممکن گفتم: لحن  نیتر  الیخ یباال انداختمو با ب ی ا شونه

 روت دست بلند کنه  دادمی بهش اجازه نم کردمویازت دفاع م یداشت ی_اگه برام ارزش

 گفتم:  یصورتش خم شدمو با آرامش خاص  ی شدم رو ک ی قدم بهش نزد هی

 یارزش  چی داداشمم هست و تو برام ه ی که برام مورد ارزش و احترام باشه برا ی_هرکس
اول   فتهی براش ب یداشت آتاناز اگه اتفاق ینخواه ی داداشمم هم ارزش ی برا جهیدرنت یندار

اما اگه   گمینم یچیبدون االن ساکتمو ه نویبعد توسط داداشم ا  یشی توسط من کشته م
  کنمویپاکت م یتی قسم به جون نفسم که سقط شد از گ شقمنکنم قسم به جونه ع داشیپ

   سوزونمی جسدتو م

 رو به آتاناز گفت:  ی زدو با لحن بد ی پوزخند آرتان

 نجای از ا کردمیگورمو گم م ذاشتمویکولم م ی تو بودم االن دممو رو  ی _من به جاآرتان
 رفتم یم

 با نفرت به آرتان نگاه کرد بعد روبه من گفت:  آتاناز

 دانم ی من دست از سرت بر نم نی_هنوز تموم نشده آرتآتاناز

 که درحده خودته کوچولوهه کوچولو  یبزن یی_اوه اوه چه غلطا دختر خانوم بهتره حرفاآرتان

 زدو گفت:  ی پوزخند آتاناز

 ی نیبی_حاال مآتاناز

 برداشت و روبه آرتان با نفرت گفت:  فشویک 

   رمی گیرو ازت م یلی س  نی_انتقامه اآتاناز
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اما خب فعال جاش نبود مگرنه فعال در خدمتتون    ی خوردیم شتر ی ب دی_نوش جونت با آرتان
که بوش داره   یبود اما اون طور یم مارستانیامشب رو تخت ب گاهتون ی شک جا یبودم ب

 و مرگ با آغوش باز منتظرتونه   مارستانی تخت ب ادیم

 ادامه داد: شیضات ی با خونسرد یبه اتاناز زدو با لحن حرص درار یچشمک آرتان

 _منتظرش باش آرتان

به آتاناز انداخت که اونم با نفرت به آرتان    یزیآم ر ینثارش کردو نگاه تحق ی پوزخند رتانآ
   دمی کش یرفتن آتاناز کالفه تو موهام دست رونی رفت با ب رون ینگاه کرد آتاناز از اتاق ب

رو  ی اد یرو بنداز جلوش ز   یعثمان نیاومدم بهت خبر بدم که پوله ا نی آرت ی_راستآرتان
   کنمیشلوپلش م  زنمیمخمه م

زانوهاش گذاشته بودو روبه   ی مبل نشسته بودو دستاشو رو  ی رو یسمت آرتان که عصب به
 نگاه کردم  دیمالیهاشو م قهیجلو خم شده بود و داشت شق

   ی نبود نطوریآرتان قبال ا  ی اعصاب شد ی_چه قدر ب

  شهیه؟پیاس؟تو چه خونه ا کج انایفکرم که االن ک  ن یا  ی همش تو نی_فقط خستم آرتآرتان
  ه؟یک 

  وونهیمنم دارم د بره؟آرتانیمنم شبها خوابم م یکنی م ستم؟فکری من تو فکرش ن یکنی _فکر م
 کنم  داشی پ تونمیدارم که م  مانیاما خدا بزرگه من ا می شیم وونهید م ی هممون دار شمیم

 رفتم یشکستو دنبالش نم ی_کاش اونروز پام مآرتان

 که شی شناسیم رفتیم گهی د یکیهمراهه   یرفت ی_اگه دنبالش نم

 عقال اون موقع به اندازه االن عذاب وجدان نداشتم  دونمی _مآرتان

 شونش گذاشتم  ی رفتمو دستمو رو جلو
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 _نگران نباش آرتان 

 به خودت بگه  نوی هم دی با یکی_ آرتان

 

 (انای)ک 

شماره   رونیشدمو اومدم ب مونیپش کهوی یول  نی مخاطب ی برداشتمو رفتم تو موی گوش
  یخواستم دکمه برقرار نکهیخودم شمارشو گرفتم هم ن یحفظ بودم به خاطر هم نویآرت

صداشو بشنوم دلم براش تنگ شده دلم   خوامیم  ا یشدم خدا  مونیتماسو بزنم دوباره پش
دلم   یحت  ای تنگ شده خدا زشیهمه چ ی راحرفاش ب ی غرغرهاش برا ی خودش برا ی برا
 کار کنم؟  یچ یگ  یکار کنم؟تو م یثامونم تنگ شده چجروبح ی برا

نه   دمشیسه ماه که نه د  شهیشده االن م   یکنکور چ جهینت نمینرفتم بب  یبگو حت دانشگامو
روزم که شده کنارش دوباره   هی ی برا خوادیذره شده دلم م هیدارم دلم براش   یازش خبر

  نجایا یطور  نیبدرک که ا  هر جا که هست فقط خوشبخت باشه من دوارم ی بکنم ام یزندگ 
  زنمیدارم له له م

  ن یبهتر کردمویم هیخودمو تخل هیباز باگر  دیروشن کردم دلم پر بود از غمو درد که با رمویپل
 آهنگ بود   نیا  نهیگز

 

 که من باتو بستم  ی عهد

 ی دی اشکمو د یوقت 

   یعاشقم یگفتیراست م اگه

 ی دی خندیبه حسم م چرا
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 کردن یهمراهه اهنگ شروع کردم به همخون یلرزون ی صدا با

 

 وونـــــــــهید ی آآآآآ

 یر ی گیمنو ازم م یدار

 احساسم  ی جا به

 یگی م یقلبه پاکم چ به

 قلبمو  ی زد

 و یشکست تو

 ی جد  ی جد ی جد آخ

   ی راست یراست آخ

 بخشمت یخدا دلم نم به

   ویرزل یلیخ

 ی پست یلیخ

 ی د ی جوش بهیبا غر چرا

 ...چراااا

 ...چراااا

   بخشمتیخدا دلم نم به

 ی پست یلیخ ویرزل یلیخ
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  یبه سبک  ازین یسبک شده بودم ول کمیآوردمو اشکامو پاک کردم   رونی بالش ب ری از ز سرمو
از سره جام بلند   ن یبکنم به خاطر هم هیگر  گهی خواست د یدلم نم  یداشتم ول یشتریب

کردم  یاهنگ شاد بذارم به زور آهنگو پل هیرفتم تا  ری شدمو شونمو برداشتم و به سمت پل
 مجبور بودم   بخ ینبودم ول  یآخه راض

  نیزدم هنوزهم به عشق آرت ی نشستمو مشغول شونه کردن موهام شدم پوزخند  نیزم ی رو
تا   بایبودم چون موهام تقر شده  ی کمند سویخودم گ ی االن برا کنمیکوتاهش نکردمو نم 

عاشقشون بودو   ن یکوتاهشون کنم آخه آرت ادیبودن اما بازهم دلم نم دهی زانوم رس ی کاینزد
   دادی بهم نم نووقت مجوز کوتاه کردنشو چیه

  ی شونه کرد افتادم زهرخند دویاومدمو موهامو سشوار کش  رونیکه از حموم ب یاون روز  ادی
من   ی موها ی به جا یعنیکنه؟یآتاناز و شونه م ی موها   من ی موها ی االن به جا  یعنیزدم 

 گس؟ ید  یکی  ی مشغوله نوازش کردن موها

  عیکرده بودم کارساز نبود سر یکه پل ی اهنگ شاد گهیشدن د  یاز قبل جار شتریب اشکام
بلند شدمو خاموشش کردم من که عاشقش بودم پس چرا تنهاش گذاشتم؟چرا جا 

 ... نی بمونمو بجنگم چون آرت تونستمیزدم؟م

که هر لحظه اماده   ییموهامو پشت گوشم زدمو با چشما نهییآ  ی گلومو گرفت جلو بغض
 بود به خودم نگاه کردمو گفتم:   هیگر

نقشه بود که  هیهمش  نهایزنم؟ای حرفارو م نی_اصال مگه من قبال داشتمش که االن دارم ا
هنوز که هنوزه آتانازو دوست داشت بهم دروغ گفته بود که  نیبشه چون آرت کی بهم نزد

  یتونسته فراموشش کنه و منه احمق هم زود باور کردم اگر دوسش نداشت چرا وقت
  رونیب شی باشه از زندگ  یپنهون کرد؟خالصه هرچ  ازمبرگشت بازهم به سمتش رفت؟چرا 

 رفتم تا خوشبخت باشه و به عشقش برسه
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  نیکه با آرت یگرفتم به لب رودخونه برم تا به خاطرات قشنگ میکه شونه زدم تصم موهامو
 داشتم فکر کنم 

 که آماده کردم به سمت عمه خانوم رفتمو گفتم:  خودمو

 _عمه خانوم من رفتم 

 دخترم  ی _زود برگردعمه

 _چشم 

و خودش برگشته بود   یکی شرکتشو سپرده بود دست  ی کارا اسیسمته رودخونه رفتم ال به
 باشه بهتره  نجایا فتهی ب  یبرام اتفاق ترسهیم  دهیچند شبه خواب بده د  گفتیم نجایا

  هیحداقل   ینطوریفقط از بودنش خوشحال بودم چون ا اوردمیکه از حرفاش سردر نم منم
 هم زبون داشتم 

 االن کناره آتاناز داره...  کنه؟حتما یکار م یداره چاالن  یعنی  ایخدا

 ...  دیبهشم فکر بکنم...نبا دیتکون دادم نه...نه...من نبا  نیبه طرف سرمو

 انا؟ ی_ک 

 نفسم بند اومد   دنش یکه صدام زده بود برگشتم که با د  ی به سمت کس کهوی

ممکن بود اصال   ری غ نیشدم چه قدر صداش برام آشنا بود اما ا خکوب ی لحظه سرجام م هی
 بود  یباور کردن ریغ

 ؟ ی برگرد  ییخوای_نم

عشقم   ی خودش بود صدا  ی توش نداشتم که صدا  یشدن خودش بود شک ری سراز اشکام
دوران   ی که تو یازم گرفت عشق موی کرد و تمامه هست انتیکه بهم خ یبود البته همون

آروم برگشتم   به سمتش دم ید ی با اون م شهی هم ندمویکنارم بودو آ یو بچگ ینوجوون
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جا  دنش ی با د دمشیبرگشتمو د  یوقت یبودم که اشتباه باشه و اون نباشه ول دواریام
 زد  ی خوردم لبخند قشنگ و مردونه ا

 ینیمنو بب  ی_انتظار نداشت

 _ت...ت...تو 

 _خودمم دخترعمو 

 گفتم:  رتیقدم عقب رفتمو با ح هی

 ...ام...امکان....ن...نداره نی...انی_نه...نه...ا

 و...  ی که عاشقش بود  یهمون ریمنم ام نیچرا امکان نداره...بب_ریام

 کرد   انت ی_بهت خ

به خودش گرفت مثل ندامت مثل غلط    گهیحالت د هیبهش نگاه کردم چشماش  بانفرت
 دوسش نداشتم  گهیمن د  دهی چه فا یول دمی پر گه ید  یکیگوه خوردمو با   نکهیکردم مثل ا

 فرزانه خانومت  شی برو پ  ی که قبال ازش اومد ییهمون جا   ؟برگردی _چرا برگشت

 مونم یبه خدا من پش انای_ک ریام

چه برسه به  یارزش ندار  یزی برام پش  گهیخودتم د ستیبرام مهم ن گهی د تی مونی_پش
ساده سابق   ی انایاون ک  گهیکرده من د ری تغ زهایچ  یلی برام مهم باشه خ  تیمونیپش نکهیا
 ستم ین

که االن   دونمیم  نمیو ا ی معروف ازدواج کرد امنشی آر نی مد آرت ی ای_خبر دارم با غول دنریام
 یی نجا یو ا ی از دستش فرار کرد
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  نکهیمن خبر داشت؟ا ی!اون از کجا از زندگ دونست؟ی از کجا م نیبهش نگاه کردم ا باتعجب
و   ن دونستیم ایتعجب نداره چون همه دن  هیازدواج کردم که جا نی بدونه من با آرت

 ده؟ ی از کجا فهم نجامو یمن فرار کردمو ا  نکهیا یبودن ول دهیعکسامونو د 

 سمتم اومدو گفت:  به

 عروسکم  خوامتیمن م انایجبران کنم ک  وی_من اومدم تا همه چریام

 گهی قطره اشک د هی

 _عروسک؟هنوزم عروسکتم آره؟ 

 گفتم:  یلرزون ی گوشش زدم بانفرت و صدا  ی تو یلی س هیرفتمو با تمام نفرتم   جلو

 ی بار پسم زد هی  خوامتی آقا...دست از سرم بردار من نم  ستمیعروسک تو ن گهی _من د
 بسته گم شو  گهید ی مادرمو دق داد ی خوردم کرد

  انایمن نبود ک  ر ی_تقصریام

 بود   تیخوده لعنت رهیتقص قایتو بود دق رهی _چرا تقص

 تو... انای_ک ریام

 بره؟ چه خ نجای_ا

  کرد ی نگاه م ریکه با اخم داشت به ام اسیهردومون به سمته صدا برگشتم که متوجه ال کهوی
 نگاه کرد  اسیهم متقابال اخم کردو به ال ری ام می شد

 نداره   ی_به شما ربطریام

 ربط داره  یلی_اتفاقا خاسیال

 گفت:  ی خاص تی من نگاه کردو با اخم و جد  به
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   ن؟یک  شون ی ا انای_ک اسیال

 زدمو گفتم: ی پوزخند

 با من ندارن ینسبت چیهمه کسم بود اما االن ه یزمان هی شونی_ا

 ...انای_ک ریام

 بودم گفت:  دهیکه تا حاال ازش ند  یخاص تی جلو اومدو با لحن پر از تحکم و جد اسیال

 پس گورتو گم کن  یکارش  چ یگفت ه یکه خانوم چ ی دی _شناسیال

   ؟ یکارش باش ی_شما چریام

 کنار هردوشون رد شدمو گفتم:  از

 م یبر  ا یب اسیال  ی که ازش اومد ییبرو همون جا نمتیبب خوامینم گهی_د

  ینکردمو به راه افتادم وقت یتوجه چی ه ری ام نیغمگ ی به سمتم اومد اصال به چشما اسیال
 آروم گفت:   اسیال میازش دور شد  یبه اندازه کاف

 _مزاحمت شده؟  اسیال

 م یبر ای_نه...ب

 درسته؟  رهی همون ام نینبود پس ا  نی به آرت هیب_ش اسیال

 _آره 

 داشت؟  کارتی _چاسیال

 _ولش کن 

 ادته؟ یکنن اون پسر رو که  تتیاذ  ذارمیم کننیهنوز منو نشناختن فکر م  نایا نی _بباسیال

 بهش رفتمو گفتم: ی اون پسره چشم غره ا ادآوردنیبه  با
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   ریامره خ  ی اومده بود برا ی_بدبخت و کشت

 :د ی با حرص غر اسیال

 اون وقت به اون... امیب ری امر خ ی من برا یذاری_چه طور نماسیال

  یشوخ ه یفقط...فقط   ی دیفهم ر یامره خ ادیب دمی کس اجازه نم چیمن به ه اسیال نی_بب
 بود 

 دم ی_بله قربان فهم اسیال

 زدو گفت:  ی کردم که لبخند ینگاه بهش

به هر حال چون اون صاحبت    ن یصاحبت بشه حاال آرت  دمیاجازه نم ی مرد  چی _به هاسیال
از خجالت   ای  بایخانومه ز  ی دیمن فهم  ایاون  اینه... نی از آرت ریبه غ ی هست اما مرد

 ام؟ یدرب تون یی بایز

 کردمو گفتم:  ی ا خنده

 به خودت زحمت نده  دم ی فهم ستی_الزم ن

 باالرفته   وتی کی...آنی _آفراسیال

به آسمون   می زدیآروم قدم م مو ی رفتیمون طور که راه مه  دیبه بازوش زدم که خند یمشت
حد از   نی تا ا  کردمیوقت فکرشو نم چی خواست؟هیهنوز منو م ریواقعا ام یعنی نگاه کردم 

 متنفر باشم  ریام

خواست   یبازهم منو م  یفکر بود اون از مشکلم خبر داشت ول ی نگاه کردم که تو اسیال به
  گهیبکنه و مشکله منو بفهمه صد درصد منو د دای منو پ ن یانداختم اگر آرت نیی سرمو پا

حرف که   ن یبا ا یطور نی نکنه عقال ا دایوقت منو پ چ یپس همون بهتر که ه خوادینم
 کنه و به خاطر مشکلم پسم بزنه  دای منو پ نکهیا دنبالم نگشته دلم خوشه تا 
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 ( نی)آرت

 زدم:  نعره

 ؟ ی لعنت یاری ب ریآدرسو برام به گ  هی یندار ؟عرضهی ری گی_پس تو چرا ازمن پول م

  یداریبه اسمه خانومتون خر  یطیبل چی اماه م ینکرد غیدر یتالش چی_آقا به خدا از هشهاب
 نشده 

و  ینیزم ی ها  انهیپا هیکرج و تمام یریاالن م نیکه نرفته هم ادهیپ ی _چه طور ممکنه با پا 
به  یکنی و اونجارو هم چک م نیورام  یریبود بود نبود م یکنی اونجارو هم چک م ییهوا

 شـــــد   میشهاب تفه گذرونمی م غیخودتو آدماتو از دم ت ینکن داشی واهلل قسم اگه پ

 کنم یم داشی _چشم آقا پثمیم

 _از جلو چشمام گمشو 

 بوفه و نعره زدم: شهیتو ش دمی رو برداشتمو محکم کوب یمتیرفتنه شهاب گلدونه ق با

   یلعنتـــــــ یی ــــــا _کجــــــ

داخلش حز کردم بهم ارامش   لیبوفه و چندتا از وسا  شهیخورد شدنه ش ی صدا دنهیشن با
 شهیش  ی تو دمی کنترل رو هم برداشتمو محکم کوب ن یشد به خاطر هم  قیتزر یخاص

 مبل سقوط کردمو کالفه آروم گفتم: ی رو ونی زیتلو 

پر کرده بود چه   ارویدن یعاشقم نکهیا ی معرفت دلم برات تنگ شده تو که ادعا یب یی_کجا
تا منم   یکن یکار م یچ یبگو دار انایک  یاریدووم ب یتونست میهمه ماه از دور ن یا یطور

  امیاز پا درن ارمویهمون کارو بکنم تا دووم ب

پرت   ز یم ی رو ویگوششمارشو گرفتم که جواب نداد کالفه  گهیبار د  هیبرداشتمو  لو یموبا 
 کردنش بگردم که نگشتم   دا یپ ی کار کنم؟کجارو برا یچ ایکردم خدا

 زدم:  نعره
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 یی کجـــــــــــــــــــا ـــــــــانـــــــــــــا ی_ک 

بهش  یبود برداشتمو پرت کردم سمت پخش ول ز یم ی که رو رویظرف شکالت خور یعصب
به اون آهنگ گوش   خواستمیگذاشتم نم قمیشق ی انگشتامو رو  ینخوردو افتاد بغلش عصب

 ...یکه هستم بشم ول ینیتر از ا یاون اهنگو بشنومو عصب ی صدا خواستمیبدم نم

 

 تنهامـــــــــــــــو  یری م یوقت

 دستــــــــــامـــــــــــو  یریگ ینم

 بگــــــــــــم  یک  به

 داغوووونـــــــم  یری م یوقت

 تونم  ینم حالمو

 بگم  یک  به

 

قطره اشک مردونه لجوجانه از گوشه چشمم    هیهم بستم  ی باال گرفتمو چشمامو رو سرمو
 گونم  ی رو دیچک

 

 من دردامــــــــــو  بعده 

 شبهــــــــــــــامــــــــــــو  ی ها غصه

 بگـــــــــــــــم  یک  به

 ترســـــــــــــــــــم  ی تو م بدون 
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 اصال  ستی حواست ن تو

 بگـــــــــــــم  یک  یب

 دره  نیچشام به ا  ایب

 گذره ی تو نم بدون 

 که خرابه حالــــــــــــــــم  ییشبا

 برم که بعده تو  کجا

 شهر من  ی ابونایخ

 ــــــــــــــارنین من ادهی  نگاتو

 برم(   دی)گلزار...کجا با

 

 (انای)ک 

 دمی خندیشده بودمو به حرکات بچگونش م رهیخ ی لبخند به شاد با

 یکار به من دار یبکن چ تویتو باز  ی کرد سمی_اه نکن بچه خاسیال

 ده ینم فیک  ییتو آب تنها ایتوهم ب ی_خب داداشی شاد

اومدم   یم  اوردمینبودن)با سر به من اشاره کرد(لباسامو درم نجایها االن ا ی_اگه بعضاسیال
 تو آب 

 گفت:  دویکش ینیبا همون لحن بچگونش ه  ی نگاه کردم که شاد  اسیبه ال یچپ چپ

تو آب؟!پس چرا   ی اومد یم  وی اوردینبود لباستو در م اناجونیاگه ک  ی عنی  نیی_هی شاد
 مه منم هست؟ نامحر اناینکنه ک  ارمیمن لباسامو در ب ی دیاجازه نم
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 کردو گفت: یاخم اسیزدم اما ال ی محو لبخند

 یاریکه لباساتو درب شهی...نمیبچه...تو دختر کنمی_من فرق ماسیال

 باز سگ شد  گای_نی شاد

 رفت  ی هم به من و هم به شاد ی چشم غره ا اسیخنده که ال ریز زدم

 من به شما نشون بدم    یسگ هی_ اسیال

...نکن  ی نکن...نکن بابا...نکن خفم کرد ی ...آدی ...ببخشیغلط کردم داداش یی_وو ی شاد
 داداش  ی کرد سمیخ

  نقدریفقط هشت سالشه که ا چاره ی ب یکنیم یطور  نی مگه چند سالشه که ا ی بگو شاد آخه
 داد یم ریگ  نقدرینبود که ا یهم کس نجایتازه ا  دهیبه خرج م  تی داره و حساس رتیروش غ

زدم  ی صحنه مقابلم لبخند   دنی با د ی شاد غیبلند شدو پشت سرش ج اسیداد ال کهوی
خنده   ریزدم ز ی بلند ی از شدت خنده با صدا افش یق  دن یآب نشست با د  ی تو اسیال یوقت
چه قدر    دیخند یهم هرهرهر بهش م ی آب و شاد ی پرت شده بود تو  اسیرفتم ال سهیو ر

لباس   بافتمویداشتمو موهاشو م ی شاد نیناز ع ی دختر کوچولو هیمن هم االن  شدیخوب م
  دیبا  دمیکش یاه دویاشک از گوشه چشمم چک ی فکرا قطره ا   نیبا ا کردمیخوشگل تنش م

   بردمیآرزو رو با خودم به گور م نیا

گرفتمو به آسمون نگاه کردم بزرگ و باعظمت بود اما   اسیو ال  ی شاد یاز باز نگامو
که االن   داد یبهم نشون نم یوقت  خوردیم ی نداشت عظمتش به چه درد یبخار چگونهیه
  یسقف آب  نی هم ری که ز نهیاونم ا دونمی م یزیچ هی فقط  کنهیکار م یکجاستو داره چ نیآرت

  هی هم کاف  نیهم کشهی م ساونم داره نف کشمیکه من نفس م

 ازش  ی ذهنم خال بودمو یم  نیازش کاش عقال کنارم آرت یبودو کنارم خال نیپر از آرت مذهن

 اومد  رونی آب شده بود ب سیخ  یکه حساب اسیال
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 ستم ین اسی_من تورو نکشم الاسیال

 کنهی داداشش لوس م ی و خودشو برا  کنهیداره ناز م دونستمیم هیگر  ر یزد ز ی شاد  کهوی
   دیکشیهم چه قدر قشنگ ناز خواهرشو م اسیال

 نکن  هیگر  ی کردم شاد یخب شوخ یلینکن خ هیغلط کردم خوشگلم گر  یییی_وووو اسیال

 ی زنی_تو منو می شاد

 دم ی تو خونه شکنجت م کنهیبشنوه فکر م یکی االن  ی _آرومتر شاداسیال

 ؟ ی دی _مگه نمی شاد

  تونمینکن مگه با وجود بابا من م هیگر   گهیباشه؟حاال د می _پوف خواهرم...من تسلاسیال
 تورو بکشم؟  

 آرومتر ادامه داد:  بعد

   کردمی_مگرنه زودتر اقدام ماسیال

 بهش رفت   ی چشم غره ا اس یزد که ال ی ا روزمندانهیلبخند پ ی شاد

 _خوبه پس بابارو دارم وگرنه االن من مرده بودم ی شاد

گفت که اونم   ی در گوش شاد  یزی رو بوس کرد چ ی کردو خم شد گونه شاد ی خنده ا اسیال
 بلند شدو به سمتم اومد  اس یکرد ال دش ییتا

جغله ماهم باش تا برمو   نیمواظب ا ای تو بحرو رو یری طور که م نیهم انایک  گمی _ماسیال
 لباسامو عوض کنم 

 _باشه برو 

 بهم زدو گفت:  یچشمک
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 _مواظب خودتم باش  اسیال

 زدمو گفتم:  ی لبخند

 طور   نی _چشم...تو هم هم

که االن حداقل هشت   ینیبود آرت  ن یکه مثل لبخند آرت ی زدو رفت لبخند یقشنگ لبخند
ازم نگرفته بود درواقع فکر نکنم دنبالم گشته   یاما سراغ می که از هم دور بود شد یم یماه

که زنگ   دونمینم ن یداشت رو خاموش کردم به خاطر هم نیخطمو که آرت یکیباشه اون  
 نه  ایه زد

 ی...خانومانای_ک 

 هم فشار دادم  ی بستمو رو  تیبا حرص و عصبان چشمامو

قصد نداره منو راحت بذاره باحرص به سمتش   نی از آزار دهنده امروز فکر کنم ا نمیا
 زد  ی من لبخند یبرگشتم که برخالف حالت عصب

 کنم داتیپ تونم یم نجایا شهیهم دونمی م نمتی_دلم برات تنگ شده بود اومدم ببریام

 :دمی غر یعصب ی باصدا

از دردهام  یکی  گهیدرد و مشکل دارم تو د یخودم به اندازه کاف ری_دست از سرم بردار ام
 نشو  

 به حرفام گوش بده گلم االن هم من تنهام هم تو   کنمی خواهش م مونمیمن پش انای_ک ریام

 گفته من تنهام؟  ی_ک 

  یخر خودت یعنیزد که  یلبخند معنادار ریام

 ی بهتر بگم فرار کرد  ای ی جداشد نی که تو االن از آرت دونمیمن م نی _ببریام

 ست ی_خفه شو به تو مربوط ن
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  نیاطالعتون آتاناز به آرت کنه؟محظهیکار م یداره چ ن یبهت بگم که االن آرت ییخوای_مریام
االن اون به جات نشسته و داره  ی که تو قبال بود ی اون خونه ا ی االن تو  یعنی  دهیرس

 کنه یم یخانوم

حالم اصال خوب   نکهیتمام بدون توجه به ا یرحم ی توچشمام جمع شد اونم با ب اشک
 ادامه داد: ستین

االن آتانازو   نیجز آتاناز اون االن تورو فراموش کرده آرت ستین یکس نی _االن عشقه آرتریام
 هان؟  ی دار روی داره اماتو ک 

 دروغه حرفات نی _همه ا

 با پشت دستم پاک کردمو ادامه دادم:  اشکامو

منو فراموش   نیآرت  دونمیامکان نداره...من...من...م نی...ایمنو گول بزن ییخوای_تو...تو م
 نکرده  

 گفت نه  یقلبم داشت م ی ته مها یزی چ هی دی لرز لبام

 از اول هم عاشقه آتاناز بوده   نیکه آرت یدونی م انا؟خودتمیک  یزنیگول م یرو دار ی_ک ریام

 جلو اومد   گهیقدم د  هی

از سر راهه  یکه خواست نهیازا  ری ؟غی فرار کرد  ؟چرا یی نجای_اصال االن خودت چرا اریام
 م؟ یه یشوهرت کنار بر  یخوشبخت

 تورو خدا   ری _بس کن ام

  دیبه عشقش رس  ؟اونی ریبپذ قتویحق ییخواینم ؟چرای نیبب قتویحق  ییخوا ی_چرا نمریام
 ی ال نوبته تو که به عشقت برسحا

   نهیآرت ریام یست ی_عشقه من تو ن
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کمرنگ شدم مطمئن باش مثله   یمن فقط کم شهیفراموش نم چوقت ی_عشقه اول هریام
   شمیقبل دوباره برات پررنگ م

 گفتم: یلرزون ی کرد که بره که باصدا پشت

   ؟یدونی از کجا م ناروی_تو ا 

 شده بود  یسوال افشیسمتم برگشت ق به

   رو؟ی _چریام

 آتانازه و اون االن تو اون خونه... شهی پ نی که آرت نی_هم

 هم فشار بدم  ی فقط تونستم لبامو رو  نینذاشت ادامه حرفمو بزنم به خاطر هم بغض

 آتاناز دختر خاله منه گلم   ی_ناسالمتریام

 شه یگفت؟باورم نم یاالن چ نیبهش نگاه کردم ا باتعجب

 ؟ ی_چ

پولدارن پولشون مثل   یلیخونواده خالم خ یدونیدختر خالم خودت که م  شهی_آتاناز مریام
   ادهی تعداد پاروهاش ز ی ادیز  کمیخب شوهره تو   یباال ول ره ی شوهر تو از پارو م

 وسط و گفت:   دیپر  ی شاد  کهوی

   د؟ی هست  یشما ک   پیخوشت ی آقا  دی_ببخشی شاد

زانوهاش   ی لباش نشست رو ی رو یلبخند قشنگ دنشیبرگشتو با د  ی به سمت شاد ریام
 شد   ی خم شد و هم قد شاد

 خانوم کوچولو؟  هیاسم خوشگلت چ انایدوست ک  رمی_من امریام

 زد  ی لبخند مردونه ا ریموهاشو با ناز پشت گوشش زد که ام ی شاد
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  انای_خب من قراره بشم خواهر شوهر ک ی شاد

 جا خوردو چشاش گرد شد  یحساب ری ام کهوی

 !! ؟؟ی چ_ریام

بلند   تیبا عصبان ریداره ام  یبچه عجب زبون نی انداختمو سرخ شدم پوف ا  نیی پا سرمو
 شدو روبه من گفت: 

   ؟ یبش یزنه چه خر گه؟قرارهیم یبچه داره چ  نی _اریام

 ی _درست حرف بزن...خر خودت

خودت   ایبرگشتم خدا  دیلرز یکه از شدت خشم سرخ شده بودو م اسیبه سمته ال  ینگران با
 گفت:   یمحکم یلی با لحن خ اسیکه ال  دیبه سمته داداشش دو  ی رحم کن شاد

 _برگرد خونهاسیال

 داداشش با ترس گفت:  افهیق  دنهیهم با د  ی شاد

 _چشم  ی شاد

 گفت:  نیرفتو در همون ح ریآروم به سمت ام اسیال

   ی_فکر کرده بودم رفتاسیال

 زدو گفت: ی پوزخند ریام

 رم یجا نم  چیبا خودم نبرم ه انارویمن تا ک  ی اشتباه فکر کرد ی دی _حاال که دریام

 انایک  یتا ثروتمندش اومدن خاستگار  ریبگ ریده از فق نیا  ی آقا پسر کله پسرها نی _بباسیال
  یتا زمان انایاون خونه بذارن چون ک  ی هم اجازه ندادم پاشونو تو شونی کیبه   یاما من حت

که بهش   یینه با تو  کنهی و با من ازدواج م مونهیفراموش کنه م نو یبتونه آرت نجایکه ا
 ی کرد انتیخ
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 نه؟ ی کرد یباف  الیخودت خ ی _خفه شو خوب براریام

 انایکه ک   نویمن اگه چهل درصد فقط چهل درصد احتماله ا هیقشنگ هی باف  الی_آره خاسیال
 بدبخت   یدرصد هم ندار کی بهم جواب مثبت بده رو داشته باشم تو احتمال 

 با خشم به سمتم برگشتو گفت: ریام

که   دمیهم اجازه نم ی احد چی مطمئن باش به ه  نویا انایک  شمی_من دست بردارت نمریام
 شوهرت بشه 

  زیچ نکن به گداها ییعشقو گدا  ی شنویآقا پسر از من م یستیحرفها ن نی_ماله ا اسیال
 رسهینم یخوب

 یستین انایعشق ک  ی _نه که تو االن گداریام

 با خشم گفتم:  دمویمن پامو وسط کش  نباریاز خشم سرخ شد که ا اسیال کهوی

شنفت چون من هنوز   مویکرد و جواب منف یازم خاستگار ستیعشقه من ن ی گدا  اسی_ال
  اسیال شهی نم تیحال خوامتیبرو نم  گمیهر چه قدر بهت م یاما تو لعنت  نمیزنه آرت

  ی بار پا کی بار فقط   ک یمثل تو اما   ییکنارمه چون مراقبمه در برابر گرگ صفت ها  شهیهم
  یفهمیم نی ا یعنیعشق   دهیکه آزارم م دونستیچون م د یاون مسئله رو دوباره وسط نکش

  سایوجود داشته باشه که به ال ن یاگه چهل درصد احتماله ا یحت گهی راست م اسیال ریام
 دم یشانسو نم نیدر صدهم ا  کی  یکیجواب بله بدم به تو  

 

 ( نی)آرت

 گفتم:   ی و گرفته ا نی بالحن غمگ دمویبوس عکسشو
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 ینینامرد آرت نیوضعمو بب شمیم وونهی د تیکه دارم از دور ییکجا می عشقه زندگ  یی_کجا
  دی تا شا کنهیشبا تا خرخره مست م کشهیم گارینبود االن داره س گاریکه اهل مشروب و س 

 افته  یم ادتیاز قبل به  شتریهربار با مست کردن ب یکمتر بهت فکر بکنه ول

  گنیدروغ م  کشمیم گاریدورم س انایکه از ک  یظرف خاموش کردم از وقت   ی تو گارمو یس
  شتریفقط غمو دردامو ب  ارهیم ادمیبه   شتریآرامش داره اصال هم نداره فقط خاطراتو ب

  ای بکشم   گاریمن س نکهیمتنفر بود از ا انایکنارش بذارم اخه ک  گهیگرفتم د  میتصم کنهیم
 دوتا قناعت کردم   دنین االن فقط به کشی مشروب بخورم به خاطر هم

 آروم خودمو به سمتش کشوندم   نیبه گوشم خورد به خاطر هم لم ی موبا ی صدا

 _الو آرام جان؟ 

   یاش_الو دادآرام

   لرزه؟ی دلم چرا صدات م زهیشده عز  ی_چ

 ؟ یکنی کارو م نیشده؟قربونت برم چرا باخودت ا ینطوری_داداش چرا صدات اآرام

خوب    یاون وقت انتظار دار دهیعشقشو نشن ی هشت ماهه که داداشت صدا یدونی_م
 باشم 

 ذیپسره احمق همراه پان شب یاز آرتان د  نمیاز تو ا نیا  دیبه فکره منم باش کمی_بابا  آرام
 د یباریم شبیکه د ی دی اون بارون شد ری رفتن بامه شهر تا آقا خودشو سبک کنه اونم ز

 _رفتنش هممونو داغون کرده آرام  

 ن ی به خدا آرت  ستیخوب ن ادیحاله مام ز دونمی_مآرام

 حرف بزنم  تونمینم ست یخوب ن ادیحالم ز ی_من برم خواهر

 ن؟اصال یآرت  یخوریکه مشروب م گهی راست م وان یک  وری _توروخدا نکش اون لعنتآرام
 اونجا؟  امیمن ب ییخوایم
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   مونهیهم حرف تو دهنش نم  یلعنت وان یک  نیا

 خداحافظ  ستی _نه آرام جان الزم ن

 ی_خدافس داداش آرام

خوشگلش لبخند نازش  ی شدم چشما   رهیکنارم گذاشتمو دوباره به عکسمون خ لو یموبا 
   خواستمیمن خانوممو م کردیم وونم ی داشت د ایخدا

 پسر بچه شده بودم که از رفتن مادرش در عذاب بود  هی نهیع

 بابا تماسو برقرار کردم ی دوباره زنگ خورد ا می گوش

 _الو آقا؟ شهاب

 _بله؟ 

 کردم آقا  داشی _پشهاب

 ؟ ی کرد دای رو پ ی_چ

 خانومتون رو  ی _جاشهاب

 گفت؟ ی م یداشت چ نیلحظه کپ کردم ا کی

 ؟ یگیکه نم ی _جد

 کردم    دای آقا جاشونو پ دی_باور کنبشها

 گفتم:   ی بلند ی شدمو با تعجب و صدا  خی سره جام س  کهوی

 !!!؟؟ی _چــــــــــــ

آمل داشتن و از اونجاهم   ی برا  طی ساعت سه بعد از ظهر بل ی برا شی _هشت ماه پشهاب
از دوستام که   یکیاطالعاتو   نی )....(رفتن البته ای شده و به روستا انهیخوده پا یسوار تاکس



 گمشده   مه ی عشق ن   ی ب 

 
653 

 

  ی روین  اریفقط در اخت یاطالعات نی کرده وگرنه همچ دای برام پ کنهیکار م  انهیپا ن یا ی تو
 ذارنیم یانتظام

 کنم یپول غرق م ی کنم مطمئن باش خودتو دوستتو تو دایپ  اناروی_شهاب اگه ک 

تا   دی م منتظر باشمن بر می نمک پرورده ا دهیرس ادیز  شهی_ممنون آقا از شما به ما همشهاب
 آدرسو براتون بفرستم 

 بفرست  عتر ی _باشه سر

 _چشم بااجازه آقا شهاب

  دات ی زدمو تماسو قطع کردم به عکسش نگاه کردمو آروم روشو بوس کردم باالخره پ ی لبخند
 خانومم   نجا یتا دوباره برت گردونم ا ام یکردم نفسه من م

 خستش حالمو گرفت   ی گرفتم که صدا عیآرتانو سر   شماره

 ن؟ ی _الو آرتآرتان

 ؟ ی _آرتان خوب

 _آره بابا سرما خوردمآرتان

 بهت بدم یخبر خوب  ه ی خوامی_م

کرده   دایپ  انارویک  ی جا ی که االن بهم خبر بد ستی خوش ن نیبه اندازه ا  یخبر چی _هآرتان
 ی باش

 کردم داشی_پ

 _...آرتان

 _الو آرتان؟ 
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 ؟ ی...گفتی...چی_ت...تو...تو....االن...چآرتان

 فتم یاالن راه ب نیهم  دیکرده با  دای _شهاب جاشو پ

 ...م ای_م...من...هم م آرتان

 فقط خودم برم  خوامی_نه آرتان م

 ن یآرت  امیحتما ب  دی_م...من...باآرتان

 اول خودم برم دنبالش  خوامی_آرتان م

 ام؟ یمنم ب ییخوای_پوف چرا نمآرتان

 ست ی_تو حالت خوب ن

 ی خوب یلی_نه که تو االن خآرتان

 خوبم آرتان  یلی_من االن خ

 ی موفق باش نیخوشحال شدم آرت ی لی_خآرتان

 دم ی کردم بهت خبر م داشی_ممنون پ

 دم یخبر م هی_باشه منم به بقآرتان

مقصدش آمل بوده االن هشت   طشیگفت که بل  یکنم بعد...شهاب م  داشی_نه بذار اول پ
 از اونجا رفته باشه  دی ه شاماه گذشت

 باشه  یگی _راست مآرتان

 _فعال خدافس 

 کنمی مگرنه خودم شخصا کلتو م ی_خدافس دوباره گند نزنآرتان

 کردمو گفتم:  ی ا خنده



 گمشده   مه ی عشق ن   ی ب 

 
655 

 

 _باشه 

شکرت...شکرت خدا...عشقم منتظر باش که دارم   ایزدم خدا ی قطع کردم و لبخند تماسو 
 امیم

 

 : نستاگرامیا ی دی آ

kiana_bahmanzad 

 

 (انای)ک 

 بابا سرم رفت   نی_خفه ش

 هردوشون به سمتم برگشتن   غمیج با

 نمت یبب خوامی نم ری _گمشو برو ام

 کاره تو؟  یچ  نیبدونم ا خوامی_من مریام

 گمشو   ی دیگفتم همه کارشم حاالم که فهم ی د ی _صدبار پرساسیال

 _احترامه خودتو نگه دار مگرنه...ریام

   ؟یاری مامانتو م یری؟م ی _مگرنه چاسیال

 سادم یوا  نشونی ب عیبرد که تمام جراتمو جمع کردمو سر  زیبه سمتش خ ریام

 ار یاسمه مامانمو به زبونت ب گهی بار د هی ی _اگه جرات دارریام

 گفتم:  ریگفت که با خشم روبه ام  ییبرو بابا اسیال
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خودم   خوامتینم گهیگفتم که من د  کنمی ولم کن دست از سرم بردار خواهش م  ری_برو ام
 داغون هستم تو داغون ترم نکن  یبه اندازه کاف

   انایک  خوامتی_اما من مریام

  یکه رفت یهمون روز  ی من مرد ی تو برا ی من تموم شد ی برا گهی خوامت تو د ی_امامن نم
 حاالم برو   ی مرد

 پشت کردمو گفتم:  بهش

داغون   ن یاز ا شتریمنو ب گهی من خودم داغون هستم تو د  ری ام دسیفا  یب  نجایا_موندت 
چهل سالرو   یدختر س هیدارم درده  نیفقط نوزده سالمه اما بب ؟منینیبینکن حالمو نم

 ...برو...برووووو خورمیاز سنم م شتریدارم ب کشمیم

برام   زیچ  هیهمو بزنن فقط    خوانیبرام مهم نبود بذار هرچه قدر م یچ یه گهیافتادم د راه
 از حالو روزم نداره   یخبر چیو ه  گسی د یکیکناره   ستیمهمه که اونم االن کنارم ن ایتو دن

  ی دردهام برا ی برا امیبدبخت ی برا  ختنیرودخونه نشستمو شروع کردم به اشک ر  لب
 عشقمون همه و همه... 

  یعشقه خودمتو فقط   انای_ک ن ی"آرت

  کیبهم نزد ییخوایهوس نم ی و از رو  ستیعشقت هوس ن  نیتورو خدا بگو ا نی_آرت
   ؟یبش

 " شدمیم کی بهت نزد نایبودم زودتر ازا   ی_خانومم اگه من مرده هوس بازنیآرت

  رویبود؟ چرا با اومدن آتاناز همه چ ی هوس نبود پس اسمش چ ن؟اگهی شد آرت یچ پس
اون   کنمیفکر نم   گهیمرده د چی به ه نیمن عاشقتم بب ی منو به باد هوا داد ویفراموش کرد 

 ؟ ی شد دهیکه تنهات گذاشت دوباره به سمته اون کش یوقت تو با برگشته دختر
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ه منو  تو فقط مراقب یمراقبه خودت باش ست یمواظبتم خانوم کوچولوم الزم ن شهی"خودم هم
 قول؟   ن یقلبمون باش هم

 " م یی_قول آقا 

من به قولم وفا نکردم من مواظبه دلم بودم اما دله تو نه  نیآرت هیگر   ریزدم ز  کهوی
 ی ...خ....خوا....س... تی...ا...از...م...من...م...مشتریچون...چون...تو...اونو ب

چرا طالعه منو آکنده از غم دردو شکست    ایزدمو داد زدم خدا زجه
منو بکشو خالصم   ای بسمه ب گه ی بود خداااااااااااااا؟؟؟د یچ ؟واقعاچرااااااااا؟؟؟؟هدفتی شتنو

 کـــــــــن 

فعال برگردم خونه در واقع   خواستم ینشسته بودم اما نم نجایساعت بود که ا می ن کینزد
که در  دونستمی و نم کردیبدنم درد م ی بلند شدن نداشتم قلبم روحم تمام اعضا ی برا یرمق

 واقع چه دردشونه  

  هیچرا  دونمینم کنهیکه من در حاله کنکاش با خودمم که چرا بدنم درد م نیب نیا در
که  یطور دادی خودش قرار م ریکه واقعا داشت منو تحت تاث  یجانیخاص داشتم ه جانیه

اما خب  دی کوبی که داشتم فقط داد بزنم قلبم تندتند م یجانیاز شدت ه خواستیدلم م
 و ازش خبر نداشتم   دونستمی اما من نم شتهم دا دی نداشت شا یه خصوصعلت ب

و اصال    شدیلبام محو نم ی لبخند از رو  شدمیم  یطور هی دادمیقورت م یدهنمو وقت آب
  هیگر  یحت  ا یتونستم اخم بکنم  ینم کردمی م یشده بودم هرکار یطور ن یچرا ا  دونستم ینم

  هیبود که   نی ذهنم بود اونم ا ی تو زیچ  هیو خاطرات گذشته فکر بکنم فقط  زها یبکنمو به چ
 حس بکنم   ک یاز نزد نو یتنه آرت عطرهگفت قراره   یبهم م یحس

 انا؟ ی_ک 

  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیناخواسته   دیچی گوش و ذهنم پ  ی که تو ییصدا  با
کردم روبه رودخونه  یرودخونه کردمو با آب باز ی زانوهامو جمع کردم و آروم دستمو تو

 گفتم: ی نیآروم با لحن غمگ
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 کنه یجون؟هنوزم صداش تو گوشمه هنوز هم منو قشنگ صدا م ی رود ینیبی_م

 _خانومم؟ 

که خودم واقعا   یطور رفتیکه هر لحظه ضربان قلبم باالتر م یطور یلرزون ی و صدا بابغض
 گفتم: هیعلتش چ دونستم ینم

 یکنیتورو خدا ولم کن من که ولت کردم چرا منو ول نم   نی_برو آرت

 فرشته کوچولوم    یامیتمامه دن یچون عشقم تونمی_نم

 تو آب و زجه زدم: دمی شدنو با مشت کوب  یجار شتریب اشکام

 م کن ولم کن ول  ی_لعنت

 گفتم:  دمویکش یغیج ی بلند  ی رو گوشام گذاشتمو با صدا دستمو 

خدا از ذهنم دورش کن   یلعنت یکنیم وونمید  یدار خوامیصداتو بشنوم نم خوامی_نم
به فکرش باشم   دی چرا با ستیماله من ن یوقت خوام یصداش تو گوشم باشه نم خوامینم

 حس بکنم  یطور نیعطره تنشو ا دیوجودشو حس کنم چرا با   هیاالن گرما  دیچرا با 

 آرامشه من  ی برگرد هیکاف  زمیبرگرد عز  انای_چون واقعا وجود دارم ک 

شدم من...من...االن  خ یلحظه خشکم زد اشکام بند اومدن و سره جام س کی
 ...ی ...صدای صدا

قلبم باال و باالتر  آروم با تعجب برگشتم هر لحظه ضربان  یاز سره جام بلند شدم ول عیسر
  ایعطره مردم بود  ی علتش بو ای حاال  دمیکش یو هر لحظه تندتر از قبل نفس م  رفتیم

 کم بود   ژن یاکس

جا خوردمو خشکم   یمردم که روبه روم چشماش پر از اشک شده بود حساب دنهی با د کهوی
ه من  ک  ییاسپرت زده بود همون لباسا  پیکه ت ی مرده من بود؟کوه غرورم؟ مرد نیزد ا
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امکان نداره   نی شدن؟نه ا یگونش جار  ی که االن اشکاش بر رو ی بودم؟مرد دهیبراش خر 
 ...نیر یش ی ایرو  هی  اسیرو هی نیا

 ...ا....نا ی_ک...ک...ک نیآرت

...امکان  نی...انیشدن ا یگونه هام جار ی لرزون و پر از غمش اشکام رو ی صدا دنیشن با
  نیی لرزش لبام معلوم باشه سرمو پا خواستمیهم فشار دادم اخه نم ی نداره لبامو محکم رو 

بود پس   ساده یروبه روم وا  نی هنوز آرت یانداختم چشمامو بستمو دوباره بازشون کردم ول
 نما نشده بودم وابنبود پس...پس خ ایرو

 گفتم:  یلرزون ی و صدا بابغض

 _تو...تو...االن.... 

همه عشقو   نی محکم به خودش فشار داد زانوهام از ا د یومدو منو به آغوش کشا جلو
  نیزم ی تحمل وزنمو نداشتنو شل شدن زانو زدم که اونم زانو زد هردومون رو کهوی  جانیه

از  دنشی من از د یتا فرار نکنم ول فشردیمحکم منو به خودش م نی و آرت می زانو زده بود
  خواستم یسست شده بودم که اگرهم م یاونقدر رشخوش عط ی آغوشش از بو   ی گرما
عضله هاش    نیکه منو ب  یاون همه فشار ونیآغوشش م ی فرار کردن نداشتم تو ی برا یرمق

دوست   هاروینفس تنگ نیبود در واقع هم نی ریاما برام ش اوردمیداشتم نفس کم م دادیم
از هشت ماه باالخره   بعد داد یکه از شدت بغض بهم دست م ییها ی داشتم تا نفس تنگ

  ی بعد از هشت ماه باالخره تونستم دوباره طعم اغوششو بو دمیسرو وضع د نی مردمو با ا
 رم یبگ یقیتنشو به مشامم بخرمو دوباره آرامش حق 

  تیاز دور یکنه؟نگفتیدق م تیاز دور  نیآرت ی؟نگفت یخانومم؟چرا رفت ی _کجا بودنیآرت
 کشه؟ ی خودشو م نیآرت یشه؟نگفت یم وونهید

بودم صدامو   دنیو نال  هیکردمو با تمام زور و توانم در حاله گر یآغوشش هق هق م ی تو
آرامشش   ی بوش برا ی آغوش برا  نیا ی چه قدر دلم برا ایکردم خدا یآغوشش خفه م ی تو

 آغوش بودم چه طور دلم اومد ترکش کنم   نیمن صاحب ا   ایتنگ شده بود خدا 
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  ادهیبه  ییچه شبها یدونستیم  دمیخوابیم کردمویستو بغل معک  ییچه شبها یدونی _منیآرت
 سر کردم؟آره؟  کنمی م  داتیفردا پ نکهیا

 نیکه انگار جون داده بودمو غرق در خون بودم آرت  یطور دادیبه خودش فشار م منو
 : زدیداد م دادیهمون طور که منو به خودش محکم فشار م

که دوسش   یازت تشکر کنم؟تورو جونه هرکس یچه طور ــــــــــــــــا ی_خدانیآرت
رو ندارم  یبتیمص نیهمچ هیتحمل   گهیتحملشو ندارم د ررررررشیازم نگ گهید یدار

از  ی برا  دمی مدت زجر کش  نیکه ا ی خداااااااا داغش از داغ فرزند برام بدتر بود اون قدر
 دم یدست دادن نفس زجر نکش

که با تمام جزء به  ی مرد کردیم  هیکوه غرورم داشت گر  زدیم داشت زجه ممرد  شدینم باورم
مدت در حاله شکنجه شدن   نی که تمام ا  کردیداشت اعتراف م دمشیپرست یجزء وجودم م

 بوده پس...

اجازه   ری نه به تو و نه به تقد گهید یازم دور بش ذارمی نم گهید  دمیاز دستت نم گهی _دنیآرت
  ذااااااااااااااارررررررررررررمیازم دور بکنه نم یطور  نی تورو ا دمینم

و لذت بخش    نیر یبازهم برام ش  یول شدیم خیموبه تنم س زدی نعره م یطور نی ا نکهیا از
آغوش شوهرم رهاشون   ی که داشتم تو یکس  یب ی ها و اشکها هیگر  نی که ب یبود طور

   کردمیم

موهام فرو   نیسرشو ب نیباعث شد آرت نیشونه هام که هم ی از سرم افتاده بود رو شالم
شونه هاش   ادیگردنم بخوره و قلقلکم ب ی و گرمش به کناره ها قیعم ی بکنه و نفس ها

 من؟   ی ؟برایک   ی اونم برا کردیم هیکوه غرورم داشت گر   یعنی  نیا دن یلرز یم

 یهم بستم اجازه دادم داغ ی پهن مردونش گذاشتمو چشمامو محکم رو  نهیس ی رو سرمو
  یطور  نیا ذارمیآغوشو از دست بدم نم نیا خوامینم گهی اشکام گونه هامو بسوزونن د

من برگردم   دی نه نه نبا دمیلرز کهو ی  یول وونشمیچون عاشقشم د  میهردومون داغون بش 
   ستیگذشته ها ن مثل گهیو د دهکر ریتغ یاون برگرده همه چ دینبا
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از  یپسش زدم که با تعجب بهم نگاه کرد بالحن خشک و خال میدرون ل یبرخالف م نویآرت
 گفتم:  بمیغر ن یکه انگار صدساله با آرت یاحساس طور

 پس برو  یمن از سر راهت رفتم که تو به آتاناز برس  نی_برو آرت

   خوامیمن تورو م انایک  خوامی_اما من آتانازو نمنیآرت

 م یاون من راض شیخب باور کردم حاال که رفتم تو هم برو پ یلی_خ

اصال  خواستمیاگه آتانازو م انا؟منیک  ینیبیروزمو؟حالمو نم ینیبیمعرفت نم   ی_بنیآرت
 ی...تو...تو...تنها عشقه منیتو تک ستاره قلبه من انایگشتم؟ک یدنبالت م

که داشتم داغون   یطور دزیم شمی حرفاش آت نیشدن داشت با ا ری از قبل سراز شتریب اشکام
 کردم  یمقاومت م د یبا  یول کردیکه گرفته بودم سستم م یم یو از تصم شدمیم

 م ی شیما نم گهینگو...نگو...منو تو د ی_لعنت

چون هردومون    گمی چون من م می شیخوبم م میش ی فرشته کوچولوم؟م  می شی_چرا نمنیآرت
 اره یاونو از پا درب تونهینم چکسیکه ه ی اراده ا م ی کن یدوباره اراده م

 ی خبر ندار یچ ی تو از ه میشی_نم

  نیا یکه از حالو روزم خبر ندار  ییتو  نینه من ا  ی خبر ندار یچیکه از ه ییتو نی_ا نیآرت
  نجایکه ا یهر ساعت یفهمیکه نم  ییتو نیا یمن خبر ندار ی که از مکافات و دردها ییتو
 گذشت   یقرن م هیمن قده   ی گذشت برا یتو راحت م ی برا

 زدم: غیسره جام بلند شدمو ج از

  یکیدوست ندارم من عاشقه  گهی من د  خوامتی نم گهیمن د نی_برگـــــــــــــرد آرت
 پس برو  ی من مرد  ی نه تو گفتم که تو برا گمید

رفتم تا شکست   دموی دو نمیتا غروره له شده مردمو نب دمی دو نمیتا زانو زدنشو نب دمیدو
   نمیتا خم شدن کمرشو نب دمی دو نمی مردمو به چشمام نب
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از  ی کیتو هم   خوامیو کارهام فقط به خاطر خودته نم هایحرفها دور نیهمه ا  نیآرت
 یول یبفهم یوقت خوامیبهانس نم  نیو برگشت آتاناز بهتر  ی آرزوهاتو از دست بد  نیبزرگتر 

 نباریکه ا یبار واقعا پسم بزن ن یروز برسه که دوباره ا هیو   یباهام باش  لتی برخالف م
پس درک کنو برو بذار   کنمی م یخودکش زهایچ  یلیمطمئن باش بدون در نظر گرفتن خ

و تو اون    شمیم وونهید الواری ل یطور نیبمونه من به فکره تو ا  یطور باق ن یهم یهمه چ
عشقه  یتو آتانازو دار یول گذرهی قرن م هیهر ساعت نبود من برات   یکن ی طور که ادعاشو م

  رسهیم  یاجل منم ک  نمیبسازم تا بب دمیدرد جد ن ی...بذار با انی پس برو...برو آرت  تیمی قد
 مامانم  شهیکه برم پ

 

 

  نمیبب رویکس  خواستیوارد اتاقم شد اصال دلم نم ی اتاقم که عمه با نگران ی تو  دمیدو  عیسر
ها و بوسه هاش  با نوازش  بودویکنارم م نیاالن آرت خوادینه نه دلم م یول  نویآرت یحت

 اشکامو خشک بکنه  نیآرومم کنه چشمه جوشان ا 

  نی دوست داشتم برگرده اما با ا ایزجه زدم خدا شتریفرو کردمو ب  شتری بالشتم ب ی تو سرمو
  میاالن برگرد نی هم خواستیمشکلو نداشتم دلم م نیاگه ا یحت خوام ینم گهیاتفاق د

  نمینابود شدنشو بب خوامینم شهینبود اون اگه بفهمه نابود م ری امکان پذ شدینم یتهران ول
اون اگه بفهمه من چه  ارهیخودشو مقصر بدونه و عذاب وجدان از پاش در ب خوامینم

  نکهیطالقم بده هم خوامیدوباره پسم بزنه نم  خوامینم خوادیمنو نم  گهیدارم د یمشکل
بود خدا  یمم بود برام کافوجود داشت و اسمم تو شناسنامش بودو اسمش تو شناسنا

 ستم ین وهیمن ب نکهیمن شوهر دارم به ا نکهیبه ا یدلگرم هیبود  یدلگرم هیخودش 

فدات بشه د   ؟عمهیکنیم هی گر   یطور نیا یافتاده؟چرا دار یشده دخترم اتفاق ی_چعمه
بهت گفته؟به خودم بگو تا برم   یزی چ یحرفتون شده؟کس اسیبا ال ی حرف بزن دقم داد

 ارمیچشاشو در ب
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  یشدم چ رهیآوردمو بهش که چشماش پر از اشک شده بود خ  رونی لحاف ب ری از ز سرمو
لحظه هواشو   هی زدیحرفارو م   نی ا بودویباال سرم م  ی نطوریعمه مادرم االن ا ی به جا شدیم

آغوشش   ی تو کارم کردم خودمو نیآغوش عمه خفه بکنم و هم ی کردم که خودمو تو
 گفت: یلرزون ی انداختمو زجه زدم که با صدا

وقت   چیچرا ه ؟تو ی دیخودتو عذاب م نقدریشده دختره گلم؟چرا ا  ی_عمه فدات بشه چعمه
 یشی سبک نم

 گشت یبرم دی_عمه اون...اون...نبا

 برگشته؟   یدخترم؟ک  ی_ک عمه

 نی_آ...آر...ت

...آر  نایبود؟آرت یاسمش چ تسیاون دختره عفر  شهیدخترم اون االن پ  ی شد یاالتی_خعمه
 ؟ یچ یچ

 ده یاونو م ی نشدم باهاش حرف زدم بغلم کرد دستامو بو کن بو یاالت ی_عمه به خدا خ

 گفت:  یمتعجب ی عمه منو از خودش جدا کردو با چشما کهوی

 یینجایتو ا دونستیطور ممکنه اون که نم  ؟چهی گیم یچ ی؟دار یگفت ی_چعمه

  دایداره پ ی با نفوذ  ی اون آدمها کردی م دای اون منو پ کردمی _عمه من اگه به خارج هم فرار م
 نداره  یکردنه من براش کار 

 ؟یکار کن یچ  ییخوای_االن معمه

 دارم  یبفهمه من چه مشکل دی اون نبا زنمیعمه پسش م یچی_ه

 ................ 

 ( اسیجون)مادر ال وری _سالم ز
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 اتو یب ی_سالم دختر قشنگم خوبوریز

 _ممنون 

خجالت وارد خونشون شدم که همون لحظه    مچهی ن هیجون که کنار رفت منم با  وریز
به    دموی بغلم دستشو دور گردنم حلقه کرد که منم خند دی بدو بدو به سمتم اومدو پر ی شاد

 خودم فشارش دادم 

 جون انای_سالم ک ی شاد

 چه خبر دی جد ی شایوجک از سوزوندن اتور  یخودم چه طور ی _سالم عشق کوچولو 

رو آروم از خودم جدا   ی زدم شاد  ی لبخند دنشیسرمو باال گرفتمو با د اسیحس اومدنه ال با
 کردمو بلند شدمو به سمتش رفتم 

   اسی_سالم آقا ال

 زدو گفت:  ی با نمک چشمک 

 د ی خانوم خوب هست انای_سالم ک اسیال

 د؟ ی_ممنون شما چه طور

 نجا؟ یا  ی خشک شده اومد  ؟رودخونهی راه گم کرد ی_مام عالاسیال

چشم غره    دهیرو شن اسیحرف ال ن یکه معلوم بود ا  یشربت طور ینیجون با آوردنه س وریز
 رفت و گفت:  چارهیب اسیبه ال ی ا

  نجایا کنهیبچه ها رفتار م نهویو پنج سالته ع ستی خجالت بکش ب ز یزبون نر نقدری_ا وریز
 جون هم هست  انایخونه ک 

 _اون که بله سایال

 زدمو گفتم:  ی لبخند
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 جون عادت دارم وری_نه ز

باهم   اسیمنو ال دونستیجون م وری ز م ید یخند  زی زریر  موی زد یهمزمان بهم چشمک بعد
هم خبر   متمونیاز صم یو حت   دونستیکال همه ماجرارو م میدار ی ارتباط خواهر برادر

  یاومدن خاستگار یوقت دونستی نداشت و فقط م  یخبر تمونیمیداشت اما باباش از صم
  متیو باهم صم  میهم شهیوقتها پ  شتریب رودخونهلب  نکهیاز ا یو من جواب رد دادم ول

 دونست ی رو نه فقط مادرش م میدار یخاص

 لب رودخونه می باهم بر اسیاومدم تا با ال نجایجون ا  وری _راستش ز

   دمی پوسیداشتم تو خونه م ی_آخاسیال

 امیجون منم م _اوخی شاد

 بچه؟  یاسی_تو الاسیال

 _مـــــامـــــــــــــان  ی شاد

 گفت:  یبا چرپ زبون  دوی بلند شدو گونه مامانشو بوس اسیال

 مگه نه مامان  ده ی_مامانه خودمه به نفع شاخه شمشادش دستور ماسیال

 زدو گفت:  ی جون لبخند نخود وریز

 ان یکار دارن بعدا دنباله تو هم م رن یم نایا  نیبش ی _شادوریز

 م ی منو ببره نخواست گمیخب مامان خانوم منم عرعر بابا برگشت م یلی_خی شاد

 شد   دی عمارت باال رفت و ناپد  ی باحالت قهر بلند شدو از پله ها بعد

 نشده   مون ی تا پش دی زودتر بر  دی_بلند شمامان

 کرد رونمونی نه بمامانم چه قدر محترما نیبب انایک   می _بلند شو براسیال
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 پسر   نی_از دست ا مامان

 

 ........ 

 ن؟ ی کرد رفقرای فق ادهیشده   یز ی_خب خانوم خانوما چاسیال

 گفتم:  طونشیتوجه به لحن شادو ش بدون 

 بهت بگم  یزیچ ه ی خوامی_م

 گلم بگو من سروپا گوشم   ی_چاسیال

 م ی سمتش برگشتم که اونم به سمتم برگشت و متوقف شد  به

 برگشته؟  نی_آرت

 گرد شدو گفت:  چشماش

 !!! ؟؟؟ی _چــــــــاسیال

 م یباهم حرف هم زد  یحت  دمشید روز ی_د

 بکنه    دایمنو پ  نیاش ناراحت شد فکر کنم انتظار نداشت که آرت افهیق  کهوی

 ؟ ی برگرد ییخوای؟میکار کن یچ  ییخوای_ماسیال

 وضعم؟  ن ی ؟باای شد وونهی_د

 فشه یقبولت کنه ازهمه مهمتر مصبب خودش بوده وظ د ی_اون شوهرته بااسیال

رفته   ادتیدرضمن نکنه  خوادینم گهیدارم منو د ی اگه بفهمه چه مشکل دونمی_اما من م
 داره  گهی عشقه د هیاون 
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  نیا ی رفت وی از خداشم بود که گذاشت گشت یاگه دوست نداشت دنبالت نم نی _بباسیال
 ...یعنیچون برگشته پس  یراحت با اون دختره بود ول الیبا خ یطور

 زنم ی_پسش م

خبر   یچون از همه چ هیغم تو چشماش چ نیا  دونستمی با غم بهم نگاه کرد خوب م اسیال
 کردیحسو حالمو درک م یداشت به خوب

 یکمکم کن دیآرزوشو از دست نده تو هم با  نی تا مثله من بزرگتر زنم ی_پسش م

  یآرامش ی حق ندار ؟تو ی آرزوهات برس ؟بهیکن یزندگ  یحق ندار ؟توی_اما پس تو چ اسیال
 اال خودت  یبه فکر همه هست ؟چرایرو داشته باش اقتتهیکه ل

 _من بدرک 

 ...چه عجب چشممون به جمالشون روشن شد پسره ارباب ده شونن ی_به به...پس ا

که از خشم قرمز شده بود برگشتم   نیبه سمته آرت یصداش با نگران دنی با شن کهوی
االن به خصوص با زدن اون   ینداشت ول یمی طرزه فکره قد هیرتیغ یلیخ ن یآرت دونستم یم

  یچیه گهی اون شب د ی حرفا

نگاه کردم   اسیمشت شدش رخشه به تنم افتاد با التماس به ال ی و دستا  افشیق دنید با
 منظورمو گرفت  دوی تو موهاش کش یکه کالفه دست

 _شما؟ اسیال

 زدو گفت:  ی پوزخند نیآرت

 _قاتله جون شما  نیآرت

 گفت:  ی پوزخند و لحن مسخره ا هیهم با   اسیال

 _چه جالب منم عشقه خانوم شما اسیال
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حرفو جلوش به زبون آورده بود نگاه   نیکه ا یاس یبه ال یورجا خورد و با نابا  نیآرت  کهوی
مشت   ی متوجه دستا  نیآرت خواستم یپنهونش کردم چون نم یکرد دستامو مشت کردم ول
 مجبورم باور کن منو ببخش  نیمشت کردش افتاد آرت ی شدم بشه چشمم به دستا

   ؟ی زد ی_تو االن چه زر نیآرت

 ازدواج کنه   انایبا ک  ی القش دادط  یقراره وقت کهیهمون اسمی_من الاسیال

 بردو گفت:  ز یبا خشم به سمتش خ نیآرت

 کشونم یم ش ی به ات کجای دهو  ن ی خودتو ا یخوریگوه م  یلی_تو خنیآرت

با خشم بهم نگاه کرد شدت خشم   نیکه آرت سادمی هردوشون وا نیب  یعنی اس یال ی جلو
  کنمویدفاع م اسیکه دارم از ال دی د یبود م نیبه خاطر ا  دیشد شا  شتریچشماش ب ی تو

 کنم ی علم م نهیجلوش س

   نیآرت  ی که ازش اومد یی_برگرد به همون جا

 ادامه دادم:  یطعنه دار بالحن

 _آتاناز خانومتون منتظرتونه  

 که از شدت خشم کنترل صداش دست خودش نبود داد زد: نیآرت

 _آتاناز غلط کرده منتظره من باشه نیآرت

 کردو ادامه داد:  اسیروبه ال بعد

زنه منه من هنوز   انایرد کاره خودت ک  یریم یکنیاالن گورتو گم م نیتوهم هم  یی_هونیآرت
بهم    انارویکه ک  ییطالقش ندادمو نخواهم داد پس گم شو مگرنه قسم به همون خدا

 ترسم  ینم م یزی چ چی کسو ه چیاز ه کشمت یبرگردوند م
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خاص و غد   ی همه عاشقانه ها نی قشنگش ضعف رفته بود از ا ی همه حرفا   نیاز ا دلم
خودم و    ی بدون توجه به دل ضعفه ها می ماله هم نبود گهیمنو اون د   ف یح یول هاشیباز

 گفتم:  زدیموج م یالیخیکه توش ب یحاله خراب هردومون با لحن

 رم یگی طالق م یرحضوریغ  ی ند ی طالقم بد دیخان با  نیآرت  ی دی_م

براش   خورد یحرص م ی ادیداشت ز  ایزد که چشمامو از شدت ترس و غم بستم خدا  نعره
 بشه  شیز یچ خوامیخودت مواظبش باش نم ا یخوب نبود خدا

 یماله من  ییچه نخوا یی تو چه بخوا ینخور عوضــــــــ یگوه اضاف نقدری_ا نیآرت
دستو پاتم   هی برمت یاگر شده به زور با خودم م یحت یبش یماله کس ذارمی؟نمیفهمیم
 وجوده تو فقط ماله منــــــــــه افتــــــــــــــاد  یبر ییجا ینتون گهی تا د شکونمیم

 یول ی باش یبا اون همه دکوپز آدم محترم و مودب کردمی _لطفا مودب باش فکر ماسیال
 خام الیخ یزه

 یعصب ی دونی خودت که م کنمیلهش م زنمیبگو بره مگرنه به قرآن م نیبه ا  انای_ک نیآرت
 رم یجلو خودمو بگ تونمی بشم نم

   برمیبا خودم م انامویمن اگه برم ک  یباش  ی_خره ک اسیال

 ی کرد ی رو ادهیز  اسینه ال یاز ترس از نگران دم ی اسم لرز نیا دنهی...با شن انامی...ک انامیک 
به انتهاشون   تی مالک  میکه ماله خودشه اگه با م ییزهای چ ی رو نیحساسه آرت یلیخ نیآرت

  گهیجمله د نی تحمل کنه دربرابر ا تونهینم گهیرو د یکی  نیا شهیم ال یوا و گهید یبرسون
 بکنه سکوت   تونهینم

  اسیال ا یباالخره   دونستم یم  دمینگاه کردم لرز  شدیکه هرلحظه کبود تر از قبل م نیآرت به
گنده تر و قدش   یلیخ نیآرت  کلیچون ه نیب ن ی که در ا نیآرت  ای دهی جونشو از دست م

 بلندتر بود پس... یلیخ

   ؟یچ یمن گفت ی انای_ت...ت....تو...االن...به ک نیآرت
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بکنه چون از موضع خودش   یمعلوم بود به خاطر کمک به من حاظر بود هر کار اسیال
 گفت:    ومدین نییپا

 یکس یخودم پناهه تمامه دردها و ب  ی دوباره آزارش بد ذارمینم ی_همون که شنفتاسیال
 شم یهاش م

و   نیزم ی که افتادم رو یبودم محکم پس زد طور سادهیوا  نشونیمنو که ب  نیآرت  کهوی
 برد   ورشی  اسیخودشم به سمته ال

 زدم: غیج

 ...ولش کن  شی تورو خدا کشت نی_ولش کن آرت

بدنه  ی جا  ی تو صورت و جا  دی کوبی م محکم بردویدستشو باال م رحمانهیمحکم و ب نیآرت
 زدیم اسویبه قصد کشت داشت ال اسیال

  یکنی م تیشوهرش که من باشم احساس مالک ی جلو  ی_پسره عوضنیآرت
 ی ا  گهی خره د چیماله منه نه تو...نه ماله ه انای... ک کشمــــــــــــــتی...میعوض

 تورو خدا ولش کن  نی_بس کن آرت

تو صورتش جلو رفتمو کتشو   د یمحکمترشو کوب نی زد که آرت نیبه صورت آرت یمشت اسیال
 عیسر   دید ت یمنو تو اون وضع  یو وقت دی هم سر رس ر یکه همون لحظه ام دمی محکم کش

 جدا کنه نیو از آرت اسیتونست ال یبه سمتم اومد بعد از مدت

 ولم کن تا بکشمش  ی_ولم کن لعنتنیآرت

 کنم ی...بس کن...التماست م نی_بس کن آرت

و   ینیپاره شده بود و از ب یرفتم لباسش کم  اسیبه سمته ال نیتوجه به حضور آرت بدون 
 گفتم:  یلرزون ی اومد بابغض و صدا   یکناره لبش خون م

 من بود    ریهمش تقص اسیال خوامی_معذرت م
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 زدو گفت:  یکه داشت لبخند قشنگ ی درد نیب

 هی چه حرف نی_ا اسیال

با گوشه شالم کناره لبشو و    ی رارادیغ یلیناخواسته و واقعا خ نیبه وجود آرتتوجه  بدون 
که از درد  دیاز پشت محکم موهامو کش نیپاک کردم که همون لحظه آرت شوینیخونه ب

تو صورتم زد و   ی لیزدم منو با همون موهام به سمت خودش برگردوندو محکم س یغیج
 نعره زد: 

حرصم   ی...داریکنیم یباز رتم یبا غ ی...دارکشمـــــــــــــــــــــــــــتی _منیآرت
کار دسته خودمو   هیتا  یبزن شمی آت یکن یم یسع یبشه آرررررررره؟...دار  میز یچ هیتا   ی دیم

نقطه ضعفم  ی ...پا روــــــــــارمیکردن ب زیکه برات دندون ت ییخودتو همه اونا
 ررررررررررررررررررررره؟ آرررررر یگذاشتـــــــــــــ

 زدم:  غیبلندتر از قبل ج نباریشدن ا  زیبردنو باهم گالو  زیخ نیبه سمته آرت اسیو ال ریام

 ...توروخدا...توروخدا دی_تورو خدا بس کن

بخوره    نکه یاز ا شتریب یخب خورنده هم بود ول یاومد ول یاز پس هردوشون بر م نیآرت
 زد یداشت کتک م

 جانه من تو رو خدا بس کن   نی_آرت

 غیبهش زد که ج یکردو مشت ی نامرد ر یحرفم دست نگه داشت که ام دنهی با شن نیآرت  کهوی
 زدم:

   ی_بس کن لعنتـــــــــــــــــ

 با بغض گفتم:  سادمیوا  نیآرت ی و روبه رو نشونیب رفتم 

 ؟ یخوب نی_آرت
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با رگ متورم شده   دیبار یکه ازشون غم و حرص م یی بدون توجه به حرفم با چشما نیآرت
 و کنار گردنش گفت: قهیشق

  بیه؟سیچ هیشب افمی...آررررره؟...من قانا؟یآره ک  ی کردیخونه لبه اونو پاک م ی_داشتنیآرت
نشدم که  رتی غیاونقدر ب ؟هنوزی فرض کرد یآررررره؟منو به چ  رت؟یغ  ی؟پشمک؟بینیزم

سرت محو نشده   ی از رو یاونقدر می هنوز سا  یبکن یکار نی همچ هیخودم  ی بذارم جلو رو
 برسونه  انیبه پا  تیمالک  می با م واسمت  ی ا  گهیناکس د هیکه 

به سمته اون دوتا  شدمی م یدست خودم نبود داشتم روان کردمی شدت هق هق م به
 برگشتمو گفتم:

   دی شما بر ری ام اسی_ال

 حرفم با تعجب و خشم گفت:   نیا دنی با شن نیآرت  کهوی

 !پسرعموت؟!  ر؟ی _امنیآرت

 باال آوردم  ی دادم و چه گند یچه سوت  دمیفه  کهوی

 ...زهی...چمی_ا

 روبه هردوشون گفت:  دی با تهد نیآرت

ماله   انایک  دی اگه براش دام پهن کرده باش د یآره؟کور خوند   دی دی _چشمه شوهرشو دور دنیآرت
قانون شرع    دیبش  کیکدومتون بهش نزد چیه  ذارمید؟نمید یمنـــــــــــــــــه فهم

  دمیاجازه نم یاحدوناس چی زنه منه حق منـــــه و به ه انایشماست ک  هیبرعل یهمه چ
 ــــــــــــــــــــــــــــــد یدیبشه فهم کی بهش نزد

  نیتا االن ا   یعنیشده بود   یبانعص  یلیهم بستم خ  ی که زد چشمامو محکم رو ی نعره ا با
که تو   یخشمو نفرت  نیحرص خوردناش ا نیا هی تمام ایبودم خدا  دهی ند تشویعصبان ی رو

بود که به من داشت اما   یداشت همشون نشونه عشق اسیال رویچشماش نسبت به ام
 ...تونستمی...نمتونستمینم
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 زدو گفت: ی پوزخند ریام

  ؟ ی_پس آتاناز چریام

 اشاره کرد  ریبه سمتم برگشت و به ام نیآرت

 شناسه؟ یاز کجا م رویآتانازه لعنت  نی_ا نیآرت

 برگشتم  کردنیداشتن نگامون م ینطوریسمته اون دوتا که هم به

 د ی بر اسیال ری_ام

 ذارمیتنها نم یمارستانیت نی _من تورو با ا اسیال

 ؟ یگفت ی_تو االن چنیآرت

 تورو خدا نی آرت یچی_ه

خودت بلغور   ی برا یدار یهوا برت داشته...زنمـــــــــــه احمق...چ نکهی_مثله انیآرت
 یکنیم

 ...بسهشهیاالن گلوت پاره م نی_تورو خدا داد نزن آرت

 _زنت بود اما االن... ریام

  نیا یشرف یاره؟اون وقت کدوم ب ستین ؟زنمیبدونم االن چ  خوامیم  ؟نهی _االن چنیآرت
 حرفو زده؟  

 د یبر  د یخفه شو...توروخدا گمش ری...امنی_بس کن آرت

 برگشتم   نیرفتنه هردوشون به سمته آرت با

 اون؟  ای نیهان؟...ا ی...با کدومشوناسیو ال ریداره آره؟...ام قتی_حقنیآرت
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سرش به همون   نیتو گوشش زدم آرت یلی چشمامو بستم دستمو باال بردمو س ناخواسته
 ی سرشو راست نکرد فقط چشماشو محکم رو یبهش زده بودم کج شد ول یلیکه س یجهت

 هم فشار داد ی هم بستو لباشو رو

 یبزن...من ه یغرور مردونم...تو ه ی بزن...اصال هر روز بزن...گوره بابا  ی_آره بزن...هنیآرت
 ...تو فقط برگردخورمیم

  ی شدش با صدابدون توجه به سر خم  نشیغمگ ی حرفا و جمله ها  نیتوجه به ا  بدون 
 گفتم:  یلرزون

  ستیآتانازت که االن نگرانت شده منو تنها بذار الزم ن شهیبرگرد پ نیآرت  ستمی _من هرزه ن
 ی شد یرتیکه مثال غ  یراه بنداز  دادی همه دادو ب نیا

 ی باش نای_تنهات بذارم که با انیآرت

 ی _خفه شــــــــــــــــــــــــو لعنت

 من باال نبر  ی صداتو برا نی _ببنیآرت

 هـــــــــــان؟  شهیم ی_مثال باال ببرم چــــــــــ

   کنمی خفت م یدونیکه خودت خوب م یاونطور امی_مثال منیآرت

 نگفتم    یزی دهنم بسته شدو چ گهیکه د یشد طور سی حرف دهنم سرو ن یا دنیشن با

 ایآروم جلو اومد نه ن نی آرت  زدیکردم مردم ازشدت خشم نفس نفس مبهش نگاه  
 ...من تحملشو ندارم... ای...توروخدا نای...ننیآرت

 کن  ت یفاصله رو رعا  نیآرت  ای_جلو ن

معلوم   زدیو عجز تو چشاش موج م ی بودم بدبخت دهیکس ند  یتنها و ب  نویآرت نقدریحاال ا تا
در   شتریب ی حت ایمن   ی فکر کنم اونم پابه پا  دهیکش ی بدبخت یلیهشت ماه خ نیا  ی بود تو

 بوده دنیحاله زجر کش
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 شده؟   نیزنو شوهرهم فاصله تع  ی مگه برا انای_من شوهرتم ک نیآرت

 ی گفتم که برام مرد  نیآرت  یستین گهی_نه د

 کن توروخدا  یمرده زندگ  هیبا   ایب انامیتوروخدا ک  ی من نمرد ی _اما تو هنوز برا نیآرت

مرده مغرورم    نقدریا خواست یدلم نم  نمیالتماس نب نهیکردم تا خورد شدنه غرورشو ح پشت
داشت ازم  یطور نیغرورش به تاراج بره برام سخت بود که ا ینطور یبه خاطره من ا

 خودش شده بودم  ی مای قد نهیچه قدر سنگدل شده بودم ع ــــــــــا ی خدا  کردیالتماس م

 مشکله خودته گهید  نی_ا

عشقمو همون طور که با  لمیبرخالف م دمی ازش دل کندمو به سمت ده دو لمی م برخالف
که من  یگ  یکار کنم؟تو م یچ  اینشسته بود تنها گذاشتم خدا  نیزم ی آشفته رو  یسرووضع

 خدااااااااااااااااااا ادیکار کنم؟ داره از پا در م یچ

 

 

/ .../..../..... 

ماله هم   ای آ  ن یبشه؟منو آرت یکه قراره چ  کردمیفکر م نی اق و به ازده بودم به سقف ات زل 
منو ترک کنه چون  دی اما اون با  یلیتنگ شده بود خ یلیبراش خ انه؟دلمی م یمونیم

 گونم کاشت و... ی که رو ی بوسش افتادم بوسه ا ادیاون...

   ی اریدونه نه چهار تا هم م هی یار ی_بچه هم من ی"آرت

خودش مکافاته حاال من   یکیدوتاس  ارمیب ادیز یل یمن اگه خ یکنی_اوهوک نه بابا ترش م
 !!! ارم؟یچهار تا ب

مامانشونو   یمن خودم نوکر  ارشونیخانومم فقط تو ب می _من به اون دو تا هم راضنیآرت
 " کنمی م کجایخودشونو 
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 هم بستم  ی قورت دادمو چشمامو رو بغضمو

  ی کرد ری تغ یلیخ یبزن  ی بلد یقشنگ قشنگ ی چه حرفا نی "_آرت

 کردو آروم گفت:  ی ا خنده

 خودم ی انایکارو باهام کرد ک  نی_عشقه تو ا 

 _اوهوک 

 خوشگل خوشگل هم بلد باشه بزنه"  ی حرفا د یزنه خوشگل داشته باشه با هیمرد  هی  ی_وقت

 االن... یمن بود ول نهیاون بودمو اونم آرت ی انایک  من

که اون واقعا   گفتیداشت بهم م یحس هی یبود ول  یهدفش از برگشتش چ دونم ینم
اما چه   خوامشیو صداقت داشت خب منم م قتیو همه حرفاش بو و رنگ حق  خوادتمیم
 زنه یو باالخره پسم م کنهی مشکلو دارم اون منو قبول نم  نیمن ا  ی وقت  دهی فا

 ؟ یکن یکار م ی؟چی"_اگه زنت حامله نشه چ

 " دمی قش مگفت:طال  یالیخیب با

 هم بسته شد   ی رو چشمام

داشته   ادیدوست داشتم بچه ز   یبچگ ؟ازهمونیفهمیمن عاشق داشتن بچم م انای_ک ن ی"آرت
  جهی نداره و درنت یارزش  ارهیکه حامله نشه و نتونه برام بچه ب یمن زن ی باشم برا

 " خوامش ینم

  ی دیاومد تا حداقل ام ینم ادمی حرفش  نیشدن حداقل کاش ا یاز قبل جار شتریب اشکام
که من از   یزی ندارم اون عاشقه داشتنه بچس چ گهیداشتنش داشته باشم اما نه د ی برا

به دروغ گفتم بچم لگد زد   موی بود نی ماش ی تو یاون روز افتادم وقت  ادیآوردنش محرومم 
 زدم ی کردم لبخند محو یکه م ییها هیاشکها و گر هیتمام نهیب
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 شد؟  ی_چن ی"آرت

 د!!!_بچم لگد ز

 !!! ؟ی _چـــــنیآرت

 بچم افتاد  دم ی چته ترس یی_هو 

 :دوگفتی توموهاش کش ی از خنده منفجر شدم که کالفه دست کهوی

 نبود "  یجالب  ی_اصال شوخنیآرت

  تونمیمن نم ایخدا  دادیگوشم بودو بهم لذت م ی خنده مردونش تو  ی که هنوزه صدا هنوز
  یبتونم و محکم باشم اگه بفهمه چه مشکل دی اما با تونمی کوه غرور و فراموش کنم نم نیا

  شمیم وونهیخوام دارم د ینم نویو من هم اصال ا   شهیدارم اگه واقعا عاشقم باشه نابود م
   واری پشت سرهم سرمو بکوبونم به د  بارمحکم چند خوادیدلم م

در  نیهمش دارم به عکس العمل آرت شن؟چرایهمش خاطراتم دارن تو ذهنم مرور م چرا
که  یبرام مهمه  در حال نیآرت تی عذاب و آزارو اذ  نقدریا کنم؟چرایبفهمه فکر م نکهیبرابر ا 

رو  شهیم  تی اذ  نیرو که آرت یی که جنبه ها یستم؟اونقدریخودم مهم ن ی اصال خودمم برا
  شمیم  وونهی کمکم کن دارم د ایفکر نکردم خدا  یطور نیا خودم ی بهشون فکر کردم برا 

 اصال...اصال... 

 گفتم:  دمیبچه کوچولوها نال نیا نهیبالشتم فرو کردمو با بغض ع ی تو سرمو

 خوامیم  نمو ی_اصال...من آرت

 

 : نستاگرامیا ی دی آ

kiana_bahmanzad   
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 .............../...................... 

   ؟یکنیکار م یبا خودت چ ی_دختر تو دارعمه

 من خوبم  دی_عمه جان نگران من نباش

 ی به سره خودت آورد یچ  نینرو اونجا بب نقدری_دختر ا عمه

 گفتم:   یلبخند مصنوع مچهین هیبوس کردمو با  گونشو 

   گردمیزود برم  رموی_من خوبم عمه خانوم زود م

  فتهیبرات ب  ی اتفاق ترسمی_آخه االن شبه م عمه

 از خودم مراقبت کنم عمه خانوم فعال خدافس   تونمی م ستمی_بچه که ن

 _خدا پشت و پناهت دخترمعمه

 نهای از ا  شتریخونه ب ی به سمته لب رودخونه به راه افتادم اگه تو رونو یخونه زدم ب از
اونجا   یکس دوارمیفقط ام زدیاحمقانه به سرم م  ی از پس فکرها  شدمی م وونهید  موندمیم

   اس یال ینباشه حت

کجا   نیشبا آرت  یعنیکه  کردمی فکر م نی داشتم به ا یشتم آروم قدم برمطور که دا نیهم
برام   تاریگ ی صدا شدمیتر م کی به رودخونه نزد  ینداره هرچ رویکس  نجایا مونه؟اونکهیم

  خوندیو م نواختیکه داشت م یشدمو به کس  میدرخت قا هیپشت  عی سر شدیواضح تر م
قطره اشک لجوج از گوشه   هیبند اومد خودش بود   مصداش نفس  دنهی گوش سپردم با شن

 گونم  ی رو دی چشمم چک

 پروا... ی_نگاه کن من چه بنیآرت

 پروا... یب چه

 ...تازمیکهنه م ی مرزه قصه ها به
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 ... یکن با چه سرسخت نگاه

 سرما... ن یتوا

 عشق... ی برا

 ... سازم ی فصل تازه م هی

 تو... ی برا

 ... یگلبرک زود رنج کی که

 فصل گرمو راحت...  هی

 پوست من... ریز

 تو... ی برا

 ... یگنج   نیبا ارزشتر  که

 ... انایک 

 کن من به عشق تو... نگاه

 مجنون وار... چه

 ...بوسمیبسته پروازو م خی  تن

 رگهات...  یگرم کن منو با سرخ ایب

 ...بوسمیپر آوازو م ی اون رگها من

 ...انیعر  زهیپاک  ی ا بوسمیم تورو

 مثل مخمل قران... زهی پاک تورو
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 ...رمی گیکن من حرارت ازتو م طلوع

 ...رمی گیکن من شهامت ازتو م ظهور

 ...ستیکس مثل منوتو عاشق ن چیه ایب

 کن من چه شبنم وار... نگاه

 شبنم وار...  چه

 ...رمی خزون م  ی استقبال دستا به

 رانگر ی و ی سرما نی از ا ستیاسم ن هر

 ...رمیمیتو من عاشقانه م ی برا

 

نتونستم   ستادیانداخت و دستاش از حرکت ا  ن یی سرشو پا دیشعرش که رس ی نجایا به
 داشت    از یاونجا بمونم حالش مثل من داغون بود حتما اونم االن به من ن نیاز ا  شتریب

تو هم   خوامیپست بزنم چون نم دی با نکه یعشقتو باور کردم اما متاسفم متاسفم از ا نمیآرت
من   ی طور نی سخته مطمئن باش ا یلیشدن آرزوها خمثل من آرزوهات پرپربشه پرپر 

  یبرگشت ول نیآرت  گمیم شمارمیخودمو مقصر م  شهیهم نکهیبه خاطر ا دی راحت ترم شا
 فته یفاصله ب مونینیو دوباره ب یکه تو منو پس بزن یزامون از اون رو  یمن پسش زدم ول

 

 ( نی)آرت

   ستی منو اون ن نهیب یچیه یکنیاشتباه م  یدار انای_ک 

تورو به دست باد سپردم توهم منو به دست   گهینداره من د  یبه من ربط انهی_بوده  انایک 
 باد بسپر  
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   ؟یفهمیفقط دسته خودم م  سپارمینم یکس چیه زویچ چی _من تورو دست ه

  وونهی داشت منو به مرز د  یطور نیا  کرد؟چرای کارو باهام م نی چرا داشت ا ای خدا د یلرز
و برش   ن یماش ی برم جلو به زور بکشونمش تو خواستمیکه م یطور کشوند  یشدن م

 نبوده  یچ یمنو آتاناز ه نهیبهش ثابت کنم ب یچه طور ای گردونم خدا

 ن ی_بروووو آرتانایک 

 تونم ینم گمیدارم م ی_لعنت

 ی بتون دی _باانایک 

 گفتم:  زدیکه توش غم موج م یلحن با

 انا یک  تونمی_اما نم

 دستمو به کمرم زدم هی  یکردم عصب یمکث

 قصه از عشقمون برات بگم  ه ی خوامی_م

 تخت سنگ نشستمو گفتم:  ی تو چشماش جمع شده بود کالفه رو اشک

 منو تو... ی_روز

دستام گرفتم سرشو باال آوردو  نهیسرمو محکم ب دمویتو موهام کش یدست یعصب کهوی
 منتظر بهم نگاه کرد  

 نجایهم  ای  یفهمیشدم م  وونتیکه د نهیا تشی نها یکه عاشقتم لعنت نهی_اه خالصش ا 
 انا؟ یکنم تا بهت ثابت بشه ک  کهیت کهی خودمو ت

تو چشمام بهش نگاه کردم اشکاش   انیقدم عقب رفت سرمو باال اوردمو با غم عر  قدم
زجر نکشم   نمویتا اون لرزش لباشو نب دادی هم فشار م ی روون شده بودن و لباشو محکم رو
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بلند شدمو آروم به سمتش   دادنی حاله داغون زنم داشتن عذابم م نیاون اشکا و ا  ختنیر
 رفتم  

 یمنو...منو فراموش کن دیتو...تو با  نی_آر...ارتانایک 

  شو یتمامه زندگ  تونهیمگه ادم م  تونمی به خدا نم ینفسم یخودم تو عشقم ی ناایک  تونمی_نم
  گهیبه خدا د م یشیکناره هم خوشبخت م انایدوباره منو زنده کن ک  ایبرگرد ب ایفراموش کنه ب

 منو تورو از هم جدا بکنه  دمی اجازه نم زیچ چی کسو به ه چیبه ه

 هم برنگرد گهی دار و ندارتو بردار و گمشو د  یبر دی_نه نه باانایک 

 و دو پهلو بودنه حرفش   ی جا خوردم از سرد  یحرفش حساب  نیا از

اون جملرو به زبون آورده بود   نکه یاز ا یباهام حرف نزده بود ول یطور  ن یا انایک  تاحاال
ا  ج یجا خورد ول یلبام نشست که حساب ی رو ی !لبخنداوردمیبال در م  یداشتم از خوشحال

کرده بود   قیکه بهم تزر  یزدو بهم نگاه کرد با ذوق  ی خوردنش زمانش کم بود چون پوزخند
  گهیبهم گفته بود که داروندارمو بردارمو برگردم و د انا یک  شدیباورم نم مشناخت  یسر از پا نم

جملرو ازش در خواست نکرده  هی  نیهم خواستم؟مگهیم یمن از خدا چ امین نجامیا
کولم   ی به حرفش گوش داده باشم به سمتش رفتمو انداختمش رو نکهیا ی برا  عیبودم؟!!سر

 به راه افتادم   نمیبعد به سمته ماش

 نی منو بذار زم یکنیکار م یچ یدار وونهید  نیی_منو بذار پا انایک 

 ذوق و خنده گفتم: با

 کنم یکارو م نینم دارم همدارو ندارتو بردارو برو خب م  ی _مگه نگفت

  یخداجونم شکرت که همه چ  ی مقاومت نکرد و آروم گرفت ا گهید انای زدم ک  ی محو لبخند
 بغض دارش خدشه انداخت رو اعصابم  ی صدا  کهوی یول  شهیداره درست م

مشکل دارم...مشکلم...مشکلم   هیچون...چون من...من  یمنو فراموش کن دی _اماتو باانایک 
 ن ی آرت شمیوقت بچه دار نم چی...هچیکه...ه نهیا
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 ی رو یگفت؟با ناباور  یاالن چ ن یا دمی حرفش به خودم لرز نیاز ا ستادی از حرکت ا پاهام
 مواجه شدم   ش یاشک ی گذاشتمش که با چشما نیزم

  ی برا دی نقشه جد اناینبود ک  ی بامزه ا  یاصال شوخ ن یدرسته؟بب یکنیم یشوخ ی...داری_دار
مطمئن باش   نبارویچون ا ی انتخاب نکرد یاصال راه حل خوب ی؟بهتره بدونمنه آره  هینابود

   یاریمنو از پا درم

 شدن   یبا پشت دستش پاک کرد که دوباره جار اشکاشو

رفت من فقط نوزده سالم بود  نیسنه حساس از ب ی من بچم تو نی آرت  ستین ی_شوخ
هم   نیسقط جن نیکه قبال به شکمت خورده و ا  یدکتر بهم گفته به علت کتک ها و ضربات 

 باعث شده که من...

 قدم ازش فاصله گرفتم  هی  یناباور با

  انایامکان نداره ک  نیامکان نداره ا نی_نه نه ا

خونه خودمون ضربات کمربندت   ی از پله ها نییمدرسه افتادم پا ی بار از پله ها  هی ادتهی_
که همش به   ی عادت ماهانه ا اوردمیکه باال م ییخونا  ی محکم و قو ی لگد ها و مشت ها 

که برام بسته بودنو تو با   ییافتاد اون تهمت ها  ی خاطر اون فشارها و شکنجه ها عقب م
 ی...ولیگذاشته بود ول  ریبه جونم همه و همه روم تاث ی دمشت و لگد افتاده بو

توعاشقه داشتنه  ن ی...من...من ازت گذشتم...گذشتم...چون هنوز که هنوزه عاشقتم آرتنیتآر
به  یحت یتونیو درکناره من نم خوام؟بامنی ده دوازده تا بچه م  یگفت ادتهی ی بچه ا

علت پس زدنت  ی داشته باش شونویکی  یتونینم یکناره من حت یکن  دای دست پ شونیکی
برات جغله  تونمی چون نم  یخوشبخت باش یتونی نم گهی...برو...بامن دنیبود آرت نیهم

 ارمیب

 ی به خاطره کارها یعنیرمنه؟ یحامله نشدنش تقص   یعنی  نیسست شدنو افتادم زم زانوهام
 بازهم همه کاسه کوزه ها سره من شکست  یعنی اره؟یبرام جغله ب تونهیخودمه که نم

 گفت:  هیکنارم نشست و با گر  انایک 
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توهم مثل من آرزوهات   خوامیپست زدم نم  نهیبه خاطرهم  خوامتینم  نهیخاطرهم _بهانایک 
   نمیپرپر بشن آرت

 شنی من پرپر م ی آرزوها  یتو نباش ی_اما وقت

 بهم نگاه کرد  یناباور با

 مشکل هم... ن یبا ا یحت انایک   خوامتی_من من م

 خوامت ی_نه...نه...اما من نم

 گفتم: یباال آوردمو باناراحت سرمو

   یخودت گفت ییخوا یتوهنوز هم منو م دونمی _من م

مشتم گذاشتم به سمتش   ی که کردم تو داشیسنگ کوچولو گشتم پ  هیشدمو دنباله  بلند
 یوونگ یکه دوست داشت از راه د  ی ا وونهید  نهیع کردمی ها رفتار م وونهید نهیرفتم ع
 بمونه   یق بکنه فقط داشته هاش براش با یهرکار

شدن دستامو که مشت کرده بودم روبه  یجار  شتریزانو زدم که اشکاش ب انایرو ک  روبه
 نگاه به خودم انداخت  ه ینگاه به دستم و  هی روش دراز کردم که 

کنارت  یگل کدومه و درست بگ ی اگه بگ ریدست شانس و تقد  مش یبسپار ایب انای_ک 
   برمیتورو با زور هم که شده به تهران م مونمویم

 

 (انای)ک 

دلم   ی حرفش ترس از دست دادنش تو دنهیبا شن کردمیبهش نگاه م م یاشک ی چشما با
کردم از پسشون بر   یکه م ی باهم مسابقه گذاشته بودن و هرکار یرخنه کرد اشکام انگار 

ارش باشمو کنارم کن خواستمیاز دستش بدم م  خواستمیچرا اما نم دونم ی اومدم نم ینم
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که نه  دونستمی م نویبا خودم چند چندم فقط ا دونستمیبمونه نم یباق  می باشه و مرده زندگ 
 بمونم   ششیپ  خواستمیاز دستش بدم و نه م خوامیم

 منو به آغوشش کشوندو گفت:  عیبهش نگاه کردم که سر بابغض

وجه  چ یو...من به هنکن...اگه گل شد بمون...پوچ شد نر  هینکن خانومم...گر  هی_گر نیآرت
 رنیتورو ازم بگ دمی هم اجازه نم ریبه شانس و تقد   یگفتم که حت انایک  دم ی تورو از دست نم

تورو بخواد به   کهیبه خودش چسبوند اون شتریحرکتم منو ب  نیبغلش کردم که با ا  محکم
  خوادینموندن ندارم اونکه منو م ی برا یلیدل گهید  مونهیهم که باشه کنارت م ی هر بهونه ا

بگم که   یبه خرج بدمو ه یسرتق  دیچرا با  گهید رفتهی مشکل هم منو پذ نی با ا یحت
 برگردم خوامینم

 یشی م مونیپش نی_آرت

  کنم یمداوات م یشیدارم تو خوب م مانیمن ا شمی م مونیتنهات بذارم پش نجای_اگه انیآرت
که حکمت خداست اگرم خوب   ی کشور به اون کشور اگه خوب شد نیدکترو اون دکتر ا  نیا

 خوادیداره که نم یحتما حکمت  انایبازهم حکمت خودشه بسپر به دسته خودش ک  ی نشد
 ه یکاف می که کناره هم باش نی هم میبچه دار بش

 مردونش پاک کردو گفت:  ی با انگشت ها اشکامو

نکن   هی نه گر  یکیبگذرم اما از تو   تونمینکن خانومه خوشگلم از بچه م هیگر گهی _دنیآرت
 همه منتظرتن  میاالن برگرد  نیهم  ایب یزنیم  شمیآت  یبدجور یچون دار

 ...نی _اما آرت

 انامی_اما نداره ک نیآرت

 کنم   یو عمه خداحافظ اسیبرم با ال  سای _خب وا

 طرفه صورتش گذاشتم   هی ی کرد که آروم دستمو رو یاخم
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  گهیبه خدا من فقط عاشقه توام نه مرده د نیدور کردنه تو بود آرت ی نقشه برا  هی_همش  
 اونو در حد داداشم دوست دارم ی ا

صورتش بود فکر کنم   ی جذبه دارش رو ی از اخماشو باز کرد اما هنوز هم اون اخما کمی
 بودن  رتشیاخماش دست غ

 نه؟  ای  ی دی فهم یدوست داشته باش دیدرحد داداشتم نبا یرو حت ی مرد چی _هنیآرت

 دم ی سرخوشانه خند  ش یباز رتیهمه غ ن یزدم و از ا ی لبخند

 ار؟ یو رام وان یآرتان و ک  ی_حت

   کننیاونا فرق م دیاونارو وسط کش ی پا ن ی_باز انیآرت

 _اها باشه 

خشک شدو   کهو یبکنه که  یخواست حرکت  نیکه آرت می نگاه بهم انداخت هی  میبلند شد  باهم
 شد  مون یپش

 جمع کن  التو یوسا عتری_برو سر نیآرت

 یی ا ی_باشه تو نم

 ی تنها بر خوام ینم امی _منیآرت

 _باشه 

 

 ( نی)آرت

نگاه کردم از عمه  کردی نگاه م انایدست دادمو با اخم بهش که داشت با غم به ک  اسیال با
  نیگرفتمو باهم به سمته ماش  انارویدسته ک  میکرد  یهم خداحافظ اسیخانومو خانواده ال
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خونه   گشتمیخوشحال بودم باالخره داشتم با عشقم برم یلیخ شناختمویسر از پا نم می رفت
 نهیبه خودش نب یجز رنگ آرامش و خوشبخت یزیچ د که قرار بو ی خونه ا

زدمو   ی زدو با ناز نشست لبخند مردونه ا ی باز کردم که لبخند دلبرانه ا انایک  ی برا نویماش در
  نکهیکه سوار شدم قبل از ا ن ی دور زدمو خودمم سوار شدم هم نویبستم ماش نویدر ماش

 نبود  ی کردم به اطراف نگاه کردم خوب بود کس یروشن کنم بهش نگاه نویماش

چونش گذاشتم سرشو باال اوردمو به سمت خودم چرخوندمش تو چشمام نگاه   ری ز دستمو 
 کرد 

 جوجو؟  یکنی ر مرفتا یدلبرانت به ظرر خودت دار ی لبخندها نی با ا یدونستی_م

بسته شدو سره اونم   انایک  ی زد که آروم سرمو بردم جلو که همزمان چشما  یقشنگ لبخند
تونستم باز   یبعد از هشت ماه دور نکهیجلو اومد هر لحظه فاصلمون کموکمتر شد تا ا 

 داشته باشمش  

 خنده که چپ چپ نگام کرد   ریسرخ شدش نگاه کردمو زدم ز ی گونه ها به

خونه از   میفقط مقدمه بود خانومم بذار برس   نی؟ای د ی خودم خجالت کش یلجانم گوگو ی _ا
 رم یگیانتقامشو ازت م ستیکم که ن ی هشت ماهه که ازم دور بود امیخجالتت درم

 بس کن  نیآرت یی _وو

همه   ن یحرص بخوره ا ینداره بذار ه یحرص خورد اشکال یه انایخنده که ک  ری زدم ز دوباره
 داد  لم یتحو  یلبخند ناز انایکه گذشت ک  کمیبخوره   کمیمن حرص خوردم حاال بذار اونم 

 ؟ ی دی _تا حاال اون دختررو بوسانایک 

دختررو فراموش بکنه با همون  نیا انایبکنم تا ک  یکار هی  دی بردم توهم من با اخمامو
 صدام بود گفتم:  ی که تو  یو تحکم تی توهم و جد ی اخما
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اون   یبوسش کرده باشم حت  نکهیبه جز تورو ماچم نکردم چه برسه به ا  ی دختر چی _من ه
 دختره  

 انداخت و گفت:  نیی پا سرشو

  یمن خانوم ی خونتو اون االن داره به جا ی تو ی که تو آتانازو برد  گفتیم  ری_اما امانایک 
  کنهیم

 دروغگو  یناکس عوض ی دستام محکم فشردم ا ی تو فرمونو

  انایخورم ک  ی_همش دروغه قسم م

 کنم ی نبردمش باور م یکه بگ نیمن بهت باور دارم هم نی _قسم نخور آرتانایک 

کردم تا زودتر   شتریزدم سرعتمو ب ی هنوز به حرفم باور داشت ناخواسته لبخند نکهیا از
 نشه دایپ می آتاناز دوروبر زندگ   گهیکه د کنمیم یحل بشه کار هیقض   نیتهران ا می برس

 ی کنیازم پنهون نم رویچیوقت ه چی ه گهیبهم قول بده د  نی_آرتانایک 

 ی بر یو نذار  یقضاوتم نکن ی دیتا حرفامو نشن ی بهم قول بد د ی_تو هم با 

 دم ی _قول مانایک 

 بهش زدم که باعث شد چشماش ستاره بارون بشه  ی سمتش برگشتمو لبخند به

 امنش یعروس آر دمی _منم قول مردونه م

 

 (انای)ک 

وارد تهران   نکهیهم کردمیرو به اون رو شد احساس م نیاز ا میبرگشتنم به تهران زندگ  با
حس   رفتی زدو منو با اغوش گرمش پذ ی به روم لبخند یخوشبخت  گهی بار د ی برا می شد

که  یطور دادیبهم دست م  دمی کش یبودمو نفس م ن یکناره آرت نکهیاز ا یقشنگ و خوب
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همش حماقت   دمیکه ازش دور بودمو عذاب کش ی ههشت ما نیتمامه ا کردمیاحساس م
  شی ات ی چرا که اونم تو  شدیمحسوب م یقربان نی ب نیدر ا نیخودم بوده و آرت ی ها

  طیخب شرا  یول زدمی باهاش حرف م موندمو ی م دیحماقت و عجله کردن من سوخته بود با 
بودمو از   هد ینبود چون من داغ از دست دادن بچمو کش شیحال زها یچ  نیاون زمان ا 

   خرمیکه دارم کم کم داغ از دست دادن شوهر رو هم به جون م کردمیهم احساس م یطرف

به سمت خونه   نیخونه خودمون آرت  می بر  نکهیا هیبه جا  مید ی به تهران رس یوقت
پدرومادرش رفت و اون طور که خبردار شدم همه بچه ها اونجا بودنو منتظر برگشت ما  

آرتان شده بود برام گفتو چه قدر   ر یمدت دامن گ نیکه ا یاز عذاب وجدان نی بودن آرت
منو چلوندنو   یبچه ها حساب دمی رس نی آرت درومادربه خونه پ   یکردم وقت یاحساس شرمندگ 
هم بغلم کردن لبخند از   اریو رام  وانیبار ک  نیاول ی از خجالتم در اومد برا  یآرتان هم حساب

داشتن   یکه چشماش از خوشحال  ینیبه خصوص آرت شدیمحو نم چکدوممونیه ی لبا ی رو
   دنیدرخشیم

 گوشم آروم زمزمه کرد:  ی منو بغل کرده بود تو وانیک  یوقت

  ییچه بال  یدونی نم یرفت ویچرا گذاشت یدلم برات تنگ شده بود خواهر یلی_خوانیک 
 سرمون اومد  

ازشون   ی بودم و خودمو دوباره عضو  وستهی خوشحال بودم که به جمعشون دوباره پ یلیخ
شده بودمو   یدردسرها گذشته بود دوباره وارد اوج خوشبخت نیماه از همه ا هی دونستم یم

 سال جوون تر شدم  ست ی ماه ب  هی نیا ی تو  کردمیاحساس م

و آرام هم باهم ازدواج کردنو  اریبود که رام نیماه افتاد ا هی  نیا ی که تو یقشنگ اتفاقات
موضوع هممون واقعا   نی خاطره هم حامله شده بود که از ا شونینه زندگ رفتن سره خو
 ...وانیبه خصوص ک  می خوشحال بود

اون طور که خبردار  د یچرخیپروانه همش به دور خاطره م نهیشناختو ع  یسر از پا نم وانیک 
رفتن دکتر    یکه وقت یبودن طور دهیفهم  رید یشده بودم خاطره در واقع چهار ماهه بود ول
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بود که خاطره چه طور   نی در ا وانیشون گفته بود که بچتون چهار ماهس و تعجب ک به
  نیبشه سوژه و همش سره ا  یباعث شده بود مدت نم یکه هم بودکه خبردار نشده  هیآدم

 م یموضوع بخند 

 

 : نستاگرامیا ی دی آ

kiana_bahmanzad 

 

 ( نی)آرت

 خانوم دکتر؟   دی_مطمئن

زمان بگذره و بعد   دی با ستین ی اما قطع نهی_بله قبال هم گفته بودم که علت هاش همدکتر 
 شهیرابطه مشخص م هیاز 

انداختنه به خاطر خجالت نبود خوب   نییسر پا   نیانداخته بود ا نیی سرشو پا انایک 
  هیعلتش چ  دونستم یم

رابطه   نیانجامه ا حاظر به انایک   دمیتو موهام کش یفشار کالفه دست  نهمهیخاطره وجود ا به
  ترسوند یبود که منو هم م یلیدال  یسر هیترسش  ی برا  لشی و همه دال  دی ترسینبود چون م

 اون وقت...  می شدیموفق نم نباریاگه ا شدمی و من هم دلسرد م

دکتر بهمون گفته بود با   مید یترسی وهم خودش اما هردومون م خواستم یمن بچه م هم
که اونقدر درون   یترس از دست دادن داشت ترس  انایک  یول شهیکار مشخص م نیانجام ا

دلش   نی بود به خاطر هم ادی ترسهاش ز  انایک  ترسوندیکه من رو هم م  گرفتی شدت م انایک 
  دیترسیم انایبود که ک  نیا  لشمیاز دال  یکی  رهیصورت بگ  ی رابطه ا ن ی همچ خواستینم

و هم   دادی هم اونو از دست م  یطور نیدوباره حامله بشه بعد دوباره بچشو از دست بده ا
 من ازش دلسرد بشمو ترکش کنم   دی ترسیم
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  ییفکرها ن یهمچ هیداشته باشه و دربارم  ییترسها  ن یهمچ  هیکرده بودم زنم  یکار نکهیا از
  خواستیدلش نم بکنه از خودم متنفر شدم اونقدر ترس از دست دادن منرو داشت که

   ذاشتیکه اسمش مادر شدن بود م یلذت ی داشت پا رو یبکنه حت سکیر یحت

  تونستم ی نم یغلط چیداشتم نه راه پس ه شیآرومش کنم نه راه پ تونستمیجوره نم چیه
رابطه مجبورش کنم چون امکان   نیبه انجام ا خواستمیبه عنوان مردش انجام بدم نم

موفق   دی شا  می بکن سک ی ر خواستیهم دلم م یاز طرف  فتهیخودشم ب  ی برا  یداشت اتفاق
مجبورش   زدمویباره م نیدر ا  یحرف دی منم نبا استخو ینم انامیکه ک   یتا زمان یول می شد

راحتش بذارم و   خواستمیم ادیسرش ب  ییبال  ایدوباره از دستش بدم   خواستمینم کردمیم
 ره یبگ می تصم ندمونیا نی خودمو خودش و ا ی بذارم به عهده خودش که برا

 .............. 

 نکن خانومم   هی_گر 

 ارمیبرات بچه ب تونم یچه قدر برام سخته نم  یدونینم تونمینم  نی آرت تونمی_نمانایک 

 اره یخودش ب ی به رو ایجملرو تکرار بکنه  نیا ی خواست ه یتو هم رفت دلم نم اخمام

دکتر گفت که با اون کار   نیبب  یشیخوبم م یشی ؟میبچه دار بش یتون یگفته تو نم ی_ک 
 ...نکهیاحتماله ا

 گفت که امکانش کمه   نمی_اانایک 

ازمون   نکهیهم میکنیظرر که نم زمیکه باشه احتماله کمش هم وجود داره عز  ی_خب هرچ
 هیکلنکرده خودش  دیقطع ام

  یمادرجون بهم گفت چرا اقدام نم شبی د یکشم وقت یچه قدر خجالت م یدونی_نمانایک 
  یمادربزرگت کنم مادرجون ول  تونم یبهش بگم نم خواست یدلم م دیتا منو مادربزرگ کن دیکن

 دهنم... 
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که مشکل داره منم   یخبردار بشه کس یموضوع کس نیاز ا  ادیخوشم نم چی ه انایک  نی_بب
 ؟ ی دی نه تو فهم

 باال آوردو بهم نگاه کرد شویبارون ی چشما

 ؟ یچ یعنی_انایک 

با خودت   یاگه نتونست میکن ی صبر م گهید  کمی بچه دار بشه منم  تونهیکه نم یکس یعنی_
 بچه دار بشم مشکل از منه  تونمیکه من نم گمیبه خونوادم م ییایکنار ب

 شد یم شیر  شی که داشت دلم ر  یبود طوربه هق هق کردن افتاده  انایک 

 ی دیآزارم م یبسه توروخدا دار  اناینکن ک  هیگر   نقدری_ا

 کارهاتو جبرانشون کنم  نیکار کنم که ا  یدونم چ ی_نمانایک 

 _فقط بخند فکر کن که واقعا مشکل از منه

 ... ی_ولانایک 

 شد   دیشا  میبار امتحانش کن  هی ییایچرا نم یمجبورت بکنم ول  خوامیمن نم انای_ک 

 ؟ ییخوایم نوی_تو اانایک 

 خوامی که عشقم بخواد منم همونو م ی_هرچ

 خوامی_پس منم مانایک 

 زدم ی سمتش برگشتمو لبخند به

 که...  یی خوا ی_م

  چیکه افتاد ه یبهم قول بده قول بده هر اتفاق یول  م یبکن  سکیر نبارویا خوامی_آره. مانایک 
 ی ذاریوقت تنهام نم
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همه شک و   ی کار مهر سکوتو رو نیبا ا  دمیبوس قیصورتشو گونشو عم ی شدم رو خم
 زدم  داشی ترد

 ................... 

 کنم   دایدختر رو پ ن یا تونمیگندسو نم نقدریخونه چرا ا نیلعنت به ا  اه

 ...  ـــــای؟؟ک ییکجــــــــــا  ـــــــــــانــــــــــــای_ک 

که به ماه   یدرحال اهاشیرو ی بود و تو سادهیتراس وا  ی م به خانوم افتاد که توچشم   کهوی
 توجه بود   یب زدمیهمه داشتم صداش م نیکه ا  یشده بود غرق بود اصال به من رهیخ

اشکاش   شه یبه صورته نازش که مثل هم سادمویبه سمتش رفتم کنارش وا دمو ی کش یپوف
 شده بودن زل زدم  یجار

 گفت:  یآرومو لرزون  ی صدا با

   شمیوقت بچه دار نم چی من ه گهیبهم م یحس هیچرا همش  دونمی_نمانایک 

 من؟  ی انایک  ی دی حرفا عذاب م ن ی_چرا خودتو با ا

شونم گذاشت که منم دستمو دوره کمرش  ی اشکاشو پاک کرد و آروم سرشو رو انایک 
 انداختم 

   ترسمی م شرومونی_از اتفاقات پانایک 

  یبترس  یزیاز چ دیمن کنارتم نبا ی_تا وقت

 ؟ یشیوقت دختردار نم چی...توهم... توهم...هشم؟ یوقت مامان نم  چی من ه یعنی_انایک 

 سرش گذاشتمو گفتم:  ی بستم چونمو رو چشمامو

   میی ای از پسش برب میتونی_سخت هست اما منو تو م
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 ن یراه تنهام آرت نیا  ی _من توانایک 

 اخم به سمتش برگشتم که اونم به سمتم برگشتو سرشو باال اورد  با

 ی من بسوز شهیآت  نیا  ی تو تو  خوامینم نی آرت ی طالقم بد خوامی_مانایک 

 گفتم: یبه خودم فشارش دادمو با لحن لرزون  محکم

 نزن یی رو اعصاب من راه نرو صدبار گفتم که حرف از جدا  نقدری_ا

 گوشش زمزمه کردم:  ی تو آروم

 م؟ ی بخواب می بر ییای_م

 چسبوند   نمیشونه هام گذاشت و سرشو به س ی رو دستاشو

 م ی_اهانایک 

 داد یم  یمعن هیحرکتش فقط   نیناقال ا  طونیکردم ش ی خنده ا تک

 بغلت کنم؟  نکهیا یعنی  نی_ا

 م یهی_اانایک 

 _کوفت 

  می رفتیبغلم بودو به سمت اتاق م ی کرد همون طور که تو ی خنده بلندش کردم که خنده ا با
 آروم صدام زد 

 ن؟ ی_آرتانایک 

 _جانم؟ 

 صدات بزنم   خواستیفقط دلم م یچی_هانایک 

 گفتم:   یلبام نشستو آروم سرشونشو بوس کردمو با لحن آروم ی رو ی محو لبخند
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 خوام یچه قدر خاطرتو م دونهی _خدا م

 لباش نشستو آروم گفت:  ی رو ی محو لبخند

 شه یم می دبهت حسو یلی_خانایک 

 _چرا؟ 

 بهت  شهی م  میواقعا حسود  نی آرت  ییایدن نیفرد ا  ن ی_تو خوشبخترانایک 

 وونه؟ ی _چرا د

 نیآرت  یقدر خودتو بدون یلی خ دی_تو با انایک 

 دونم ی_م

 _اعتماد به سقفت بازم گل کرد انایک 

 گه ید یگ  یم یگفتم خودت دار  ی_خب مگه چ

 _خوش به حالت واقعا  انایک 

 کنه یجملرو تکرار م نیهمش داره ا  ی _د بگو دقم داد

 یمثله منو دار یکی _قدره خودتو بدون چون انایک 

  وونهی د دوی بهش وارد کردم که خند یفیفشار خف نیبه خاطر هم هیگرفتم منظورش چ  کهوی
 نثارم کرد  ی ا

 شه؟ یم   میچرا بهت حسود   ی دی _حاال فهمانایک 

 _آره 

 مواظب من باش شتری به بعد هم قدره خودتو بدون هم ب نی _خوبه پس از ا انایک 

 به چشم  ی _ا
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 سکوت دوباره صدام زد هیاز چند ثان بعد

 ن؟ ی_آرتانایک 

 ..._ 

 ؟ ی د یجوابمو نم ن؟چرای_آرتانایک 

 طور صدات بزنم؟  نیهم خواست یدلم م  ی گ ی_مگه نم

 االن کارت دارم کردی اون بار فرق م وونهی_نه دانایک 

 _خب بفرما جانم؟ 

 ؟ یدار یبهت بگه بابا مشکل یول یکه خودت پدرش نباش ی تو با بچه ا  گمی_مانایک 

 بود؟  یحرف چ  نی چشمام گرد شد منظورش از ا  کهویجملش   نیا از

 !! ؟ی چ یعنی_

 خودمون... یبه سرپرست رویک ی یعنی...یعنی_انایک 

 یمن اگه قراره بابا بشم و توام اگه قراره مادر بش انا یک  یبزن یحرف گهیدربارش د  خوامی_نم
 ؟ ی دیاز وجود خودمو خودت باشه فهم دی فقط با

 ... ی_ولانایک 

 یحرفو تکرار کن نیا گهید  ادیخوشم نم چی ه اناینداره ک  ی_ول

 آروم گفت:  یاز سره ناچار انایک 

   یتو بگ ی_باشه هرچانایک 

تخت گذاشتم خودمم کنارش دراز  ی رو انارویاتاقو با پا باز کردمو وارد اتاقم شدم ک  در
 گفتم:  کردمیکه موهاشو نوازش م یبازوهام گذاشتم آروم درهمون حال  ی سرشو رو  دمویکش
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بغلت کنم ببرم بخوابونمت لحافو بکشونم روتو دست   خوادیاالن دلم م نهیاوقات ع ی_گاه
هات بگم غصه نخور  هیبخونمو وسط گر ییکنم بعد برات الال موهاتو نوازشت ی ببرم ال

 شهیاگرهم نشد به جهنم تموم م شهیدرست م

سرش گذاشتمو   ی سرمو باال  ختیصدا اشک ر  ی آغوشم پنهون کردو آرومو ب ی تو سرشو
 گفتم: 

  شهیکمون ظاهر م نیرنگ یهر طوفان  انیمطمئن باش پا شهیتموم م انامیک  شهی_تموم م
 شه یکه تموم م  دمیم  نانیبهت اطم

 

 (انای)ک 

عمل هم انجام داده بودم که گفته بودن شانس باردار شدنمو   هیدوا درمون بودم  تحت
 بود  فتادهین یاتفاق چی چون ه  دمیازش ند  یریهرچند خ برهیباالتر م

  الهاشیاز و  یکیبود به   دهیکه واقعا حرف نداشت کش  ی ا لهیح هیبا  روی آتاناز و ام نیآرت
  هی  ی دوتا دستشون تو نیمدت ا نیبود که تمام ا  ده ی که داشت فهم ی با نفوذ  ی توسط آدما

 یهم درس ادب  نیمارو از هم بپاشونن آرت یبوده که زندگ   نیکاسه بوده و هدفشون ا
که مرتکب شده بودن   یینشه درواقع از جرم ها داشون یما پ بردورو  گهی بهشون داد تا د

 کرد خودشون ازش استفاده  هیبرعل

  یهم کل  نیآرت  کردنی م ییپولشو ییطورا  هیکار قاچاق مواد و دالر بودن  ی تو ری و ام آتاناز
لوشون بده به   سیبه پل تونست یم یبه راحت نی ازشون مدرک داشت به خاطرهم

ما   یدوروبر زندگ  گهیکرد اوناهم قول دادن که د دشونی با همون مدارکا تهد  نیخاطرهم
 نشه  داشونیپ

  دایشدم اه اه اه جد  یجور هیحز بکنم   نکهیا هیکه به جا دی چیپ مینیب  ی قهوه تو ی بو کهوی
 بد بو بودن   د ی خریم نیکه آرت ییقهوه ها  ی چه قدر بو
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بود اومد که منم   یشکالت کی کاکائو و ک  یکه توش دو فنجون قهوه با کل ینیس هیبا   نیآرت
 گرفتمو گفتم:   می نیب ی حالت چندش دستمو جلو هیبا 

   دهیم ی بد  ی قهوه بو نی ...چه قدر افی پ فیپ فی_پ

 مقابلمون گذاشت   زیم ی رو روینیگرد شده کنارم نشست و س ی با چشما نیآرت

بو و مزه رو داره  نی قهوه ترکه بهتر  نیبهتر  نی ؟ا یگیم یچ یدار ی فهمیم چی _هنیآرت
 قهوه ها دادم؟  نیا ی پا  یچه پول یدونیم

 _اه اه اه 

به   عیسر   نیخورده بودم احساس کردم از معدم اومد تو دهنم به خاطرهم یهرچ کهوی
 سمته باال هجوم آوردن

پشتمو   یبا نگران نیاوق زدم که آرت یکل ییدستشو  ی رفتم تو رجهیش یی به سمته دستشو 
 زد یحرف م یه دادویمالش م

 ...یم ینطوریآروم باش چرا ا  انای_آروم باش ک نیآرت

 : می گرد شده گفت  ی با چشما مو یه سمته هم برگشتهردومون باتعجب ب کهوی

 _امکان ندارهــــــــــــــــــــه 

 ................... 

 خانومو نشنوم  غهیج  ی از گوشم فاصله دادم تا صدا موی گوش

 !!  ؟؟یگـــــــــــــــــــــــی_راست مآرام

 اومد من حاملم  شمیامروز جوابه آزما ن ی_آره آرام هم

 شم ی شکرت من دارم عمه م ایخدا  ی _واآرام
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چهرمو   ی تو  یخوشحال کشوندو یمو به رخ م یکه تمامه انرژ ی از ته دلم زدم لبخند ی لبخند
 دادی نشون م

   کنهیبهم نگاه م یفکره همش با نگران ی مدت همش تو نیا  نیچرا آرت دونمی _اما آرام نم

 ی خواب نما شد  هی_اثراته حاملگآرام

   دیحرص صداش زدم که خند با

 _آرررررام

 _جانم عشقم آرام

 ؟ ی _به من گفت

خوشحال   یلیخ یول انایبودم صدام زد جوابشو دادم من برم کار دارم ک  اری_نه بابا با رامآرام
 عصر اومدم بهت سر زدم دی شدم مراقبه جغله عمه باش شا

 گفتم:   یخاص یطونیش با

 کارت داره  ی چ نی_برو...برو...بب

خندم  دنهیاومدو با د  نییاز پله ها پا نی خنده که آرت ری تماسو قطع کردمو بلند زدم ز عیسر
 زد و بغلم کرد   یکش انایلبخند ک 

 دلبرانه و نازت کله خونرو برداشته  ی خنده ها ی شده مامان کوچولو صدا  ی_چنیآرت

 بچه ظرر داره   ی برا یچی_ه

 گفتم:    یزیآم  دیبه سمته کمرم برد که بالحن تهد  دستاشو

 حاملم   نی_نکن آرت

 نکنم   هتی_پس مراعات کن تا تنبنیآرت
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   دمی غرغر کردنشو شن ی دراوردمو به سمته آشپزخونه رفتم که صدا اداشو

 نیبب ی کاش حامله نبود ی ا ارهیوروجک داره ادامو درم هی ده یکارم به کجا کش نی _ببنیآرت
   دمکریکارت م یچ

 دم ینهارو چ  زیکردمو م ی ا خنده

 ...................... 

  خواست ی بود دلم م گهیجا د ه یاما فکرم  کردمینگاه م ونیز یبود!!داشتم تلو   دهی سر حوصلم
  نمیبرداشتم بب  لمویموبا نی حوصلم سر رفته بود به خاطر هم یبکنم آخه حساب یکار هی
عقال  نیکنمو با آرت  یطونیش کم ی  خوامینه خب خب م ایخودمو سرگرم کنم   نیبا ا  تونمیم

 مکن یاس ام اس باز  یکم

 کردن: پیشروع کردم به تا  هیکاریبهتر از ب واال

 ":@....دورت بگردم....

 ....رتمی:#....اس2

 ... ی می:$....همه هست3

4:Wی ....تاج سرم 

 دوستت دارم...."  ی باال بر  یبر نیی....پا7878:

  ی گذشت که صدا قهیچند دق ده یبهم م یحاال چه جواب نمیفرستادم بب  امویزدمو پ ی خندلب
 زدم ی با ذوق به سمتش رفتمو لبخند نی بلند شد به خاطرهم می گوش  سکالهیم

 داده:  یچه جواب  نمیباز کردم بب اسو

از طرف   دیدر دل من شده ا   ی بودنتان صاحب خانه ا ز یعز لهیشما به دل  ی"مشترک گرام
 دل"  نیآرت
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شلوغه    یکار داره و سرش حساب دونستمیم وونهی زدم پسره د یاز سره خوشحال ی لبخند
همه مثل    نکهیدادن به ا  تیبدون اهم شناختیم زارو یچ ن یمگه حوصله سر رفته من ا یول

 فرستادم   نیآرت ی برا  گهی اس د هیدوباره  ستن ی ن کاریمن ب

 چون پراز غمه   یدلم گمی "بهت نم

 چون عمرش کمه   یگلم  گمینم

 چون واست کمه  یچشمام گمینم

 " ستین ایچون از خودت بهتر تو دن  یخودت گمیم بهت

خودم  ی برا کمی( رفتمو خچال ی) یمج یفرستادمو بلندشدم به سمته جعبه اج  امویپ
 سکالهی م ی برداشتم که صدا پس یبسته چ هی نتم یکاب ی ظرف گذاشتم از تو ی تو یبستن
که تازه نامزد   ییدختر پسرها  ن یا نهیدوباره بلندشد به سمتش رفتمو بازش کردم ع می گوش

 واقعا خنده دار بود  م یکردیم  یباهم اس ام اس باز می کردن داشت

عالم   کی ارادت  ایدن کی  هیبا خود با مهر  یدر قلبم به دوست شهیشما را هم  لم ی وک  ای"آ 
 " اورمیصداقت و هزاران کلمه دوستت دارم در ب

 زدم   ی محو لبخند

 ... ی دوسم دار یعنی یاس و بخون  نی"اگه ا

 ...یعاشقم ی عنی یپاکش کن اگه

 ...یوونمید ی عنی ی جواب بد اگه

 ...یریمیو برام م ییخوا یمنو م ی عنی  ی جواب ند اگه

 " ؟ ی کنیکار م یچ حاال
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بود تماسو برقرار کردم که با  نی صله زنگ خورد آرتبالفا می و ارسال کردم که گوش اس
 گفتم:  یخاص یطونیش

 _الو...

 شکمم بذارم  ی بزنمو دستمو رو ی باعث شد ناخواسته لبخند طونشیشادو ش ی صدا

 کار داره؟سرش شلوغه؟  یگیجناب؟نم یشیچرا مزاحم دل مردم م کاری_به به خانومه بنیآرت

 کار داره؟  یدله شما چ نمیبب سای _وا

اومد   یفکره که وقت نی ا ی از شما چه پنهون همش تو ستی_خب از خدا که پنهون ننیآرت
کنه که در حدو   فتیتوص ینباشه چه طور یبهت ابراز عالقه کنه که تکرار یخونه چه طور

 حوضه... ن یهم ی تو یی شانت باشه و کارا

 م ی خوردنمون برسبه   می ری برو برو به دردات برس مام م ی_اوه چه قدر کار دار 

 ؟ ی نشد تی ؟اذ ی ندار یزیچ ی برگردم خونه؟درد  ییخوا ی_خانومم منیآرت

 _نه بابا حوصلم سر رفته بود گفتم سرگرم بشم  

   ؟یدونستی هم نم  نویا یعنی  گهید رفتیسر نم ی کردیکم م رشوی_خب ز نیآرت

 کردمو گفتم:  ی که زده بود خنده ا ی توجه به حرف بدون 

 بخر  یبرام ترش  کمی یبرگشت نی_آرت

 ی ندار ی_چشم عسلم کارنیآرت

 کردمو با عشق آروم گفتم:  ی ا خنده

 زود برگرد خونه ی باش کاراتو که تموم کرد ی_پسره خوب

 ؟ ی_چشم کار ندار نیآرت
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 به سالمت  یی_نه اقا

 _خدافس نیآرت

به خودم چسبوندم    لوی هم بستم با لبخند موبا  ی قطع کردمو با ذوق چشمامو رو تماسو 
 ... ی کرد تیکه بهمون عنا  یهمه خوشبخت نی ا ی ممنون برا ایخدا

 

 ( نی)آرت

االنم به زور تونستم   کنهیشده و همش ناله م  شتریدرداش ب رمیمیم یاز نگران دارم
  ادیاز پس دردهاش ز ادیب ایبچمون هفت ماهه به دن ترسمیبخوابونمش هفت ماهشه و م

دوباره از   می ترسیپسر آخه م ایبچه مون دختره   می تا بفهم می سونو بد   میشده بود نرفت
 بشه   جادیداره ا  یتیچه جنس نکهیا دن یبا فهم یخاص یوابستگ م یخواستینم می دستش بد

  نبارویا  نیبود به خاطر هم ن ی سنگ یلیبرامون خ می دختر از دست داده بود نکهیا حسرت
   می سونو بد می اصال اجازه ندادم تا بر

  عیسر وانوی ل رونوی ب دی بخورم از تو دهنم پاش  خواستمیکه م یآب انایک  غی ج ی صدا دنهیشن با
 انایحاله ک  دنهیبردم درو به شدت باز کردم که با د ورشی گذاشتمو به سمته اتاق  زیم ی رو

   د یرنگم پر  دیچیپ یتخت به خودش م ی که رو

 انا؟ یشده ک  ی_چ

 ..وق...تشه  ...و. نی_آر...آر...تانایک 

  د یکشیم غی خودش جمع شده بود و ج ی از درد تو نیجن هی نهیامکان نداره نه نه ع نیا نه
زانوهاش بردم بلندش کردم سرشو   ری سرش انداختمو دستمو ز ی شالشو رو  کردیو ناله م

   دمی بوس کردمو به سمت در دو

 مارستان یب رسونمتی ...االن مستی ن یزی_اروم باش خانومم...آروم باش...چ
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...بچه....بچه اتو....سالم...به یو...ول ومدمی...نرونی_م...من...ا...اگه...س...سالم...ب...بانایک 
 ...نگران نباشارمیم ایدن

 ست یحرفو نزن توروخدا بس کن حاله منم بهتر از تو ن  نیا  یتو از بچه برام مهمتر انای_ک 

   یبه گور ببر ذارمیآرزوتو نم   نی_آرتانایک 

 م یپرواز کرد  مارستانیتا ب بایگذاشتمش و تقر نیاشم ی تو عیسر

 .................. 

 گفت:   عیحالش سر دنیبالکارد گذاشتمش که دکتر با د  ی رو عیسر

   دیاماده کن عای_اتاق عملو سر 

  ی نگرانش بودم چرا اتاقه عمل؟اون که هنوز هفت ماهش بود برا یبود حساب دهیپر  رنگم
 اتاق عمل زود بود 

خانوممو از   سپارمشیبه دست خودت م ایخدا  می نکنه دوباره بچمونو از دست بد  ایخدا
 خوام یخودت م

 ................... 

هممون ترس و   ی تو چشما می به سمته دکتر حمله برد مونیاومدنه دکتر همگ رونیب با
  دنیاتفاقات اون بار دوباره تکرار بشه با د می دیترسی هممون م زدیموج م یسترس خاصا

  ای!!!خدانه؟؟؟؟ییچرا سرش پا نی بود ضربان قلبم رفت رو هزار ا نییدکتر که باز سرش پا 
 ندارم  یخوب خاطرهاصال   ناییسر پا نی من از ا

 _خانوم دکتر حالشون خوبه؟ وانیک 

 اه کرد سرشو باال اوردو بهم نگ  دکتر

 _بچه هاتون سالمن دکتر 
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گرد شده و تعجب    ی از شدت تعجب چشمامون گرد شده بود با همون چشم ها هممون
 روبه دکتر گفتم:  ادیز

 _مگه چندتان؟!! 

 زدو گفت:  ی لبخند دکتر

 _چهارقلو  

 گرد شده همزمان گفتن:  ی با چشما همه

 _چهار قلـــــــــــــو؟؟؟؟؟؟؟؟!!!! 

 نازتر و خوشگلتر   یکیاز  یک یخوشگلن   یلی_بله چهارتا دختر خدا حفظشون کنه خدکتر 

اونم   خوامیگفتم که چهار تا بچه م یزی چ هیشکرت حاال خدا من   ایزدم خدا ی محو لبخند
نه االن  مگر ی نداد تیکه گفتم اهم ییتا  شیحاال خوبه به ش یگرفت ی دختر تو چرا جد

 بازم شکرت چاکرتم  یول  میقلو داشت شیش

 گفتم:  عیسر نی افتادم به خاطر هم انایک  ادهی  کهوی

 حاله خانومم چه طوره؟  دی _خانوم دکتر ببخش

 گفت:  یغم تو چشماش نشستو با ناراحت  دکتر

 بچه... ادی بود و بابت سنه کم و تعداد ز فی ضع شونیجسمان تیوضع شونی_ا

 کارو باهام نکن   نینه...نه...ا ایقلبم باال رفت خدا ظربان

 خانوم دکتر؟   یچ یعنی_ آرتان

حبس شده بود داشتم کالفه    نشونیس ی دکتر سکوت کرده بودو همه نفساشون تو نکهیا از
 از کوره در رفتمو داد زدم: کهوی نیبه خاطر هم  شدمیم
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 _حاله زنم چه طـــــــــــوره؟  

 کرد و گفت:  ی اخم دکتر

و   می خانومتون کرد ی که از دستمون بر اومد برا یهرکار نیی پا دی اریمحترم صداتونو ب ی _آقا
 برن تو کما  میکن یکه کار می تونست

بود؟به   نیفقط هم  شونی تمام سع یعنیامکان نداشت   نیبهش نگاه کردم ا یناباور با
 تو کما؟زنه من االن رفت تو کما؟  ؟رفتی راحت نیهم

من االن   ی اناینشوندن ک  یصندل ی بازومو گرفتن و منو رو اریو رام وان یرفت ک  جی گ سرم
 کما بود؟نه نه خدا من زنمو به دسته تو سپردم پس چرا چرا...  ی تو

   نمشیبب خوامی_م

 د یتونی_نمدکتر 

 زدم:  نعره

   ــــــــشنمـــــیبب خوامی_زنمـــــــــــــــــــــه م

در رفته بودمو با غضب به همشون داشتم   یپرسونل جمع شده بودن از کوره حساب دکترو
که توش خشم   ییبراش تکون دادمو با صدا  دی کردم انگشت اشارمو به نشونه تهد ینگاه م
 داد زدم: زدیموج م

زنه   کنمیسره همتون خراب م ی رو مارستانوی ب نیبشه ا شی زی_به جونه بچه هام اگه زنم چ
   ــــــــــــــــــدید یبشه فهم  شیز یچ دی من نبا

 

 : نستاگرامیا ی دی آ

kiana_bahmanzad 
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 .................... 

  د یکه شا کنم یهرروز نگاش م شه یش ن یکماس چهارماهه که پشت ا ی خانومم تو  چهارماهه
بهم بره و   ی چشم غره ا یعصبان  ی بخوره و مثل قبل با چشما یتکون نمینگاه سنگ ریز

 ...اهگهیبه من بذار کپه مرگمو بذارم د ی زل زد یه یندار یبگه:تو کارو زندگ 

کردم   ی ها تک خنده ا وونهید نه یجملش ع نیآوردن ا ادی زدم با به  ی لبخند محو ناخواسته
 نهیع قای دق شهیاونم هم کردموی کارو م نیجمله هر روز صبحش بود هر روز صبح هم نیا

 د ی خوابیم گرفتی دوباره م اوردویجملرو به زبون م نیا یب روز قبل کالفه و عص

  یصندل ی بود شدم کنارش رو   دهیخواب انایکه توش ک  یوارد اتاق دمویمخصوصو پوش ی لباسا
چهارماه   نی شدن مثل همه ا  یمردونم جار ی دستم گرفتم اشکا  ی نشستمو دستشو تو 

که داشتم   یکناره تختش نشستمو با سوز دل ی صندل  ی وارد اتاقش شدم آروم رو یوقت
 چهارماه همش براش خوندم:  نی ا  ی که تو یشروع کردم به خوندن اهنگ

 

 الالالال 

 پونه... گل

 که بدون تو دل خونه...  ایب

 که بدون تو تن خستـــــم... ایب

 از حس جنونه... زیلبر

 الالالالال 

 الله... گل
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 تو واسم محاله...  یب یزندگ 

 ...یکه رفتــــ یوقت  از اون ایب

 ...نالــــهیدل همش داره م نیا

 شده کاره منـــــو... ـــــــهی گر

 شده همدم من...  غصه

 اشک تو چشـــــام... قطره

 غم من... کی شر  شده 

 بدون تو شـــــده... خونه

 زندون سوت وکور... هی مثل

 موندمو هرهرغصه...  من

 جورواجور... خاطرات

 با اومدنت...  اکهیب

 من...  ی دردا شهیم تموم

 ... ی تو باش یکه وقت ایب

 مـــــــــــــن...  ی ایدن شهیم قشنگ

 قایدق یدرک کن  یتونی هم م ی بشنو یتونی هم م ی حس کن یتونی_بهم گفتن که تو هم م
  نیهم دهیکه داره منو شکنجه م  ینیهم نیهم ی جواب بد یتونیآدم سالم فقط نم هی نهیع

چرا   انامیکاراته ک  نیهم کنهی که داره منو داغون م ینیبسته و جواب ندادناته هم ی چشما
ذره   هی  ؟چرای دینم نمو یهمه حرفا و جمالت غمگ نی ا بهجوا ؟چرایکن  یچشماتو باز نم
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کردن   د یازت قطع ام انا؟دکترا یک  ستیبس ن ست؟چهارماه ین ؟بسیرحمو انصاف ندار
 د یکن دیبزن تو دهنه همشونو بگو از عمتون قطع امبکن بلند شو  یکار  هیخانومم توروخدا 

 محکم رو لبام گذاشتمو چشمامو محکم بستم  دستمو 

 نگاه کردم: رفتیم  نییکه به زور دستگاه باال و پا نشیبه قفسه س دموی نفس کش تندتند

همه ناز   نیا  هینا گهیمن د  زهیناشو ندارم عز  گهیبسه د  گهیبسه د  دمی نازتم کش ی _ناز کرد
سره دکتر   یچه طور  ی دی؟شنی د یامروزمو شن دادیدادو ب ی غصه خوردنو ندارم صدا دنویکش

  نقدریا یبگ ی نبود  اریدر ن یغلدر باز نقدریا یبگ ی نبود ی کردم؟نبودیم دشیتهد  زدمویداد م
 ی نبود انایک  ی نبود ستین  وبداد نزن برات خ 

و گله دستمو   تی ا لحن پر از شکاشدن ب  ری هم فشار دادمو اشکام سراز ی محکم رو لبامو
 اشاره کردم  ییجا  هیدراز کردمو به 

صاف   یچه طور ینیبب ی گفتن نبود  یبه من م یامروز چ یدونیناکس نم ی دکترها نی_ا
توکه رشتت   انایعضوتو امضا کنم ک  ی من زل زدنو بهم گفتن برگه اهدا ی صاف تو چشما

  دی شدن نبا   یکه ضربه مغز ییخانومم مگه اونا یکنیدکتر سر در م هیتو که به اندازه  هیتجرب
 یضربه مغز  خوان؟توکهیاز جونه ما م یچ  گهیعضوو امضا کنن هان؟د  ی برگه اهدا

  خرمیخوب نازتو م یدونیاخه م یکنی من ناز م ی برا یفقط دار  ستین ت ی زی چ ؟توکهی نشد
با ارامبخش آرومم    ختمیبهم رامروز تموم دمو دستگاه اتاق اون دکترو  نهیبه خاطره هم

من   انا ید امضا بکنم ک ی رو با ی برگه ا نیهمچ هیبهم بگن که   کننیجرات نم  گهیکردن د
پس چشاتو باز کن   دمیدکترا م نی دست خودمو ا  یکار هی  یدونیخودت م مــــــــایروان

به  ی ناز کرد نهمهیبگم ا زنمیندارم سرت داد نم  تی چشاتو باز کن به خدا کار نیجونه آرت
تو که  انامیگم تو فقط بلند شو فقط جوابه منو بده ک  ینم یچیخدا ه ؟بهی دیرس یچ
بهت وصله   هیهمه دستگاه چ نی پس ا ی و سرسخت بود  ی تو که قو ی نبود ف یضع نقدریا

 ؟یکن یکار م  یچ یاتاق لعنت نیا  ی هان؟پس تو

 دمیتو موهام کش یدست یصورتم گذاشتمو عصب  ی روبه رو دستامو 
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خوب   دیکنم تا شا  فیچه قدر از خاطره هامون برات بگم؟چه قدر برات داستان تعر _
کنم که اصال  نیقدر خودمو لعنت و نفر  انا؟چهیقدر خودمو خودتو فحش بدم ک  ؟چهیبش

از عذاب وجدان شکنجه   انایقدر ک  م؟چهیبکن سک یر  ایب میبچه دار ش خوامیچرا گفتم م
هرچه   هیبلند شو بلند شو کاف یتو آرومم کنه نامرد روان  هنباشه که بتونه به انداز یبشمو کس

همه خورد  نیا  ی جلو یتونیرحم چه طور م یبلند شو دختره ب انایک   ی قدر استراحت کرد
رم دا نهیحالو روزم ا  ی و بشنو  یحس بکن ادیطور دلت م ؟چهیشدن غرور مردونم دم نزن

خدا تو خونه تخت   ؟بهی بد  تیو به استراحتت اهم ینکن یکار چی باز ه شمیم وونهید
نفسه من   یاستراحت بکن  یتونی هست اتاق هست آرامش هست سکوت هست اونجام م

بمونم تو پاشو من خودم  نجایبذار ا امیاز پسه چهارتاشون برنم  یگیم ی دی نکنه ترس
همشون پرستار   ی برا یکن یکار  خوادیتو نم کنمیم  یمراقبشونم من خودم ازشون نگه دار

 و برگرد خونه   پاشو تو فقط  رمیگیم

  یب نیدر برابر ا  تونستم ی تحمل بکنم نم تونستمیقدم زدم نم  کمی بلند شدمو  یصندل ی رو از
دختره نمونده   نیو مروت تو دل اذره رحم   هیچرا  ایخدا  سمیهاش ساده وا یتوجه

 نشستم آروم دستمو به سمت سرش بردمو آروم سرشو نوازش کرد  یصندل  ی بود؟دوباره رو

بهت گفتم    ادتهی؟ی عاشقم یواسه چ ؟اصال ی:چرا دوستم داری دی روز ازم پرس هی ادتهی انای_ک 
با حالت قهر بهم   ادتهیکه واقعا دوست دارم! دونم ی م نویاما فقط هم دونمی نم لشویدل

 یبگ یتونی م ؟چطوریدوسم دار  یپس چطور یاریب یتونینم  یلیدل چیتو ه یگفت
 ؟ یعاشقم

 کردمو ادامه دادم: یخنده آروم تک

بهت ثابت کنم تو هم اونقدر   تونم ی اما م دونمی نم لشویبهت گفتم من جداً دل ادتهی_
  یبگ  لتویدل خوامیمن م یتو ثابت کن خوامیمن نم  رینخ یگفت یم یه  ی تخس شده بود

 گم یباال اوردمو گفتم:باشه!م می دست تسل یمنم از سره ناچار

چه   ادتهیچه قدرم حرصت دادم؟هنوز   ادتهی بگم؟ ی زیچه قدر فکر کردم تا تونستم چ ادتهی
 م؟ یه انامیدادم ک  یجواب
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و فقط   ده ی نم یجواب چیه دمی د یوقت یخودش دهن باز کنه بگه ول د یکردم تا شا  سکوت
  گهیو د ن ییآب دهنمو قورت دادم تا بغضم بره پا شهیدستگاه ها و تنفس مصنوع ی صدا

 صدام نلرزه 

گفتم چون   گمیخودم م یخانوم ستی ن ی مسئله ا  ی جواب بد یتونینداره نم ی_حاال اشکال
  یداشتن ،دوستی د ی م تی بهم اهم شهی ه،همیصدات گرم و خواستن ،ی تو خوشگل

باالخره اون روز هر طور که بود دست   ادتهی انایلبخندات ک  ،بخاطریهست ،بامالحظهیهست
و  یکه بهت داده بودم راض ییها تو از جواب  دمی اش  ای  ی شد  الیخیب ویاز سر کچل ما برداشت 

خاطررو برات   نیا  خواستمیاالن نم ینفسه من ول ادتهی  یفکر کنم به خوب  ی قانع شده بود
 ی که من گفته بودم بخاطر صدا نهیبرات بگم اونم ا رویز یچ هی  خواستمیبکنم م فی تعر

عاشقت    تونم ی نم گهید!پس ؟نهیتونی ،می حرف بزن یتونی االن که نم یگرمت عاشقتم ول
  یتونیها و مالحظه کردنات دوِست دارم اما حاال که نمدادن  تیبمونم!گفتم بخاطر اهم

دوست داشته باشم!گفتم واسه لبخندات عاشقتم   تونم ی پس منم نم  یباش یبرام اونجور
 عاشقت باشم!  تونمی !پس منم نمیو نه حرکت کن ی بخند یتونی اما حاال نه م

طورم   نیکه هول کرده هم  کردمی شد احساس م شتریب  شترویب قشیعم ی تنفس ها ی صدا
 گفتم:  یبا هول ع یسر  ن یطر همبود چون ضربان قلبشم باالتر رفته بود به خا

بهت بگم که اگه عشق  نوی ا  خوامیبگم فقط م ی بد زیچ خوامینم زمی _نه نه نه نترس عز
واسه عاشق تو بودن وجود   ی لیمن دل ی برا گهیمثل االن پس د قایبخواد دق لیدل شهیهم

 نظره من نه پس من هنوز هم عاشقتم   خواد؟بهیم لیواقعاً عشق دل اناینداره!ک 

 گفتم:   ی لبام نشستو با خنده و لحن شاد ی رو ی لبخند

  ای یمن ناز نکن ی برا نهمهیا  ینداره تا تو باش ی؟اشکال ی دی _فکر کنم سکتت دادم نه؟ترس
دست بکشم تا   تونمینم یکی که دست بکشم از تو   یزیاز هرچ یسربه سر من نذار نقدریا

 مطمئن باش  ی دی خودم چسب  شی ر خی اخرش به ب
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  کنمینوازشش م خندمیم زنمویها براش آروم حرف م وونهید نهیع قسیچند دق دونم ینم
فکر    زنمیحرف م یبراش از هر در ششمویهمش پ  ی نطوریدوست داره که ا کنم یاحساس م

  شدمیداشتم دوباره کالفه م زدیباهام حرف نم نکهیگذشته بود از ا  یساعت  مین هیکنم 
 و التماس  تی از شکا رچشمام دوباره پر از غم شدو لحنم پ

 ی اناینازت لک زده ک  ی اون چشما دنهی د ی نازتو باز کن دلم برا ی _خانومه خوشگلم چشما
  خوانیخوشگلمون چشماتو باز کن دخترامون مامانشونو م ی تورو جونه چهارقلوها زمیعز

به خاطر عشقمون   خورن یشک مخ ریتورو بخورن ش ری ش نکهیا ی به جا  کننیم  هیگر یوقت
خانومم    شمیدارم آب م انایک   شمیبه خاطر بچه هامون چشماتو باز کن نازکم دارم خورد م

داشتنه دخترو به گور   ی آرزو  ذارمیکه نم ی گفته بود  یاریم ایبچه هامونو سالم به دن یگفت
حرف حرف   دی با و یکنیم یچرا همش لجباز  ستنی اونا مهم ن یببرم منم گفتم تو برام مهم

کنارم  یوقت   یتو نباش ی؟وقتی ودمراقب خودت نب  ویخودت باشه چرا به حرفم گوش نداد 
  شهیبره پ یکه تو باش میکه باعث شدن زندگ  ییکار دخترا یچ خوامیدختر داشتنو م ینباش

من بدونه  یو تنهام نذار یش  داریب  کنمی بار ازت خواهش م نیاول ی تنهام نذار برا انایخدا ک 
 کنم  یزندگ  متونیتو نم

 کردن سیمردونم دستشو خ ی دستش گذاشتمو اشکا ی رو سرمو

چهارماهم رحم   ی به بچه ها ای خدا خوامیمن زنمو سالم م یکن دارشیب  خوامیازت م ا ی_خدا
راه منو بابت   نیمنو امتحان نکن از ا  انایتورو خدا با بال آوردن سر ک  خوانیکن اونا مادر م
رو ندارم خداااااا من   ییها  هیتنب ایامتحانا   نینکن...من طاقت همچ  هیهمه گناهام تنب
 خوام یتو م ازهمسرمو فقط 

بار هزارم بهم تذکر بده   ی برا ادیپرستاره ب نکهیموندمو باهاش حرف زدم قبل از ا گهید کمی
 برم از سره جام بلندشدم تا برم  دیکه با

  ی برگرد ی !وقتانایک  دمیرات نم گهیدخونه مطمئن باش  ی و برنگرد ینش  داری _اگه امشبو ب
 ی کار کن یچ ییخوایم نم یکنارمه اون وقت دوست دارم بب  گهیزنه د هی ینیبیم
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  دمی به سمتش برگشتم د یازش بلندشد با نگران  قیتنفس عم ی صدا  کهویبرم که  برگشتم
  دنی لرز دنی باال رفت و انگشتش تکون خورد به چشماش نگاه کردم که با د  نشیقفسه س

 لب زمزمه کردم:  ر ی زدمو آروم ز ی پلکاش ناخواسته لبخند

 تخس  ی _حسود کوچولو

 

 (انای)ک 

بازش   گه ی بار د هیبار بستمو   هیچشمامو    مارستانمی ب ی تو دمیچشمامو باز کردم د یوقت
آروم صدا    نویلبام نشست آرت ی رو ی کردم سرمو چرخوندم که متوجه آقام شدم لبخند محو

داشت بهم نگاه   زدی برق م یکه توش اشک خوشحال ییزدم که چشمم بهش افتاد با چشما 
جلو اومدو بغلم کرد   نییپا د یقطره اشک از گوشه چشمش چک هیزدم که  ی لبخند کردیم

شونه هاش   ی گردنش گذاشتمو دستمو رو نهیو من هم سرمو بکرد  میموهام قا  نهیسرشو ب
  هوشی دو ساعت ب یکی قرار دادم چه قدر دلم براش تنگ شده بود حاال خوبه من فقط 

 دلم براش تنگ شده!  نقدریبودما ا

بال   ادیز یدارم از خوشحال ی ...به هوش اومد نکهی خوشحالم خانومم...از...از...ا یلی_خنیآرت
 رم یگیم

 بودم؟  هوشی _مگه چند ساعت ب

 جدا شدو اشکاشو پاک کرد   ازم

 من ی انایشدم ک  ی نطوریخاطر تو ا ؟بهینیبیچه قدر داغون شدم؟حالمو نم ینیبی_نمنیآرت

دادن   تی بدون اهم ن یافتاده به خاطر هم یچه اتفاق مارستانمیاومد من چرا ب ادمی  کهوی
هول شدم بچه ام  کهوی شمام نشست تو چ ینگران نی و حالو اوضاع داغون آرت  افهیبه ق

شده؟نکنه دوباره بچمو از دست داده باشم با ترس و   یطور نیا نی آرت  تی کو؟چرا وضع
 هول شدو جلو اومد  مبهش نگاه کردم که اون ینگران
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 کنه؟ یدرد م تییجا انایشده ک  یزی _چنیآرت

 بچه امون کو؟  نی_آرت

 دلگرم بشم  کم ی زد که باعث شد  ی دلبرانه ا لبخند

 بچه هامون  ی_بهتره بگنیآرت

 گرد شده بهش نگاه کردم مگه چندتا بودن؟!  ی چشم ها با

آرتانو صدا زد که در باز شدو همزمان باهم همه وارد شدن دسته خاطره و   وانویک  نیآرت
شده بودن   دهیچیپ یرنگ یپتو صورت  ی بچه بود که تو هیو آرتان هرکدوم    اریو رام وانیک 

 به همراهه مادر جون و پدرجون هم وارد اتاق شدن  ذیآرام و پان

 بچس؟  هیدست هر کدومشون  ن؟چرایک  نایپس بچه من کو؟ا  وا

 بچمو... نی_آرت

 خانومم   نهاشی_ا نیآرت

 اومد خدااااااا...نه....  یاصال با عقل جور در نم  دمی ترسیکه قرار بود بشنوم م یزیچ از

 برگشتمو گفتم:  نیبه سمت آرت ینگران با

 که چهارتان   نای_کدومش؟ا 

 کرد و گفت:  ی خنده ا وانیک 

 _مبارکه چهارقلوان  وانیک 

 نگاه کردم نه بابا... نیگرد شده به آرت ی چشم ها با

 _چهار قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــو؟؟؟!!!!!! 

 ؟ یزنی_آره خانومم چرا داد منیآرت
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 زجه گفتم:  با

  ــــــــنیآرت کشمت ی ااا مخداااااا ی _وااااااا

  نیا  رهی چشماش گرد شد همش تقص نیآرت یخنده ول ریحرف همه زدن ز نیزدنه ا با
بازخوبه خدارو   شدینم یطور  نیکه بهش چهارقلو بده االن ا  خواست ی اگه از خدا نم نهیآرت

 شکر شش قلو بهمون نداد  

 ؟ یمنو بکش یی خوایم  ه؟چرای من چ ری _تقصنیآرت

 باذوق گفتم:  کهویحرفش    نیتوجه به ا  بدون 

 !!! نمیبده بغل کنم بب شونویکی _حاال 

 کردو جلو اومد  ی هم تک خنده مردونه ا نیخنده که آرت ری زدن ز همه

 از اون جغله ها نه تو  ی کیگفتم  ییای _وا تو چرا جلو م

هر چهارتاشون االن هرکدومشونو بهت بدم فکر   ی منو بغل بکن به جا ای_د نه د بنیآرت
 ی گم بهتره به من به جا یاالن بهت م  نیپس از هم یدوست ندار  گرو ی د ی اونا کننیم

 پدرشونم  یناسالمت یهرچهارتاشون محبت کن

 بهم زد  یزدو چشمک ی کردمو با عشق بهش نگاه کردم که اونم لبخند ی خنده ا تک

 ؟ یی ای م ای امی _بنیآرت

 خنده   ریکردم که همه زدن زچپ نگاش  چپ

 ................... 

شد!!!حاال صاحب کله عشق  ل یتپه غرور تبد  هیبود سرانجامش کوه غرورم به  نیهم عشق
  تونم یوجودش بود نم ی که تو  یگمشدم بودم صاحب کله وجودو کله محبت و عشق مهین

 شده:(  لیتپه غرور تبد  هیشده...نه... فقط به  یآدم شوخ گهیبگم که غرور نداره و د
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 نیجهانبخش کناره آرت انای خوشبختم من ک  یلیخ طونم یش  ی آقامون و چهار قلوها کناره
هم صاحب    وانیخاطره و ک  کنمی م  تیخوشگلم احساس آرامش و امن ی و دخترها  امنش یآر

اره هم  هم کن وانیخاطره و ک  نایسوالر و س ی شدن به اسم ها  یخوشگل ی دوقلوها
  ی از مشکالت کنار اومدنو در کناره دوتا دوقلوها یل ی با خ کننی خوشبختنو احساس آرامش م

 دارن   ی آروم و شاد  یزندگ  طونشونیش

و آرتان براتون بگم من االن زن عمو شدم اونم زن عمو دوتا دخترو پسر خوشگل   ذیپان از
کامل مثل مادرشه  لیهم سه سالشه دن ایهفت سالشه و دن لیدن ایو دن  لیدن ی به اسم ها

منو داداششو دوست داره و اما   ی هم مثل آرتان بماند که آرتان چه قدر چهارقلوها ایو دن
به زن   ی شدن که از خوشگل  نی ناز به اسم رام ی پسر کوچولو  هی صاحبهم  اریآرام و رام

 رفته)منظورم خودمم...خخخخ....:( (  شییدا

به ارام   یلی دونه بچه داشتن خ هیفقط  اریارام و رام نیا  میدوقلو و چهارقلو داشت هممون
خب  یمنه بدبخت با چهارتا ول یول زنهیدونه بچه سروکله م هیآخه با   شهیم می حسود

 نم یبیم زهایچ نیهم ی تو مویکرم چون خوشبختبازهم شا

 انااااااااااااااااااااای_ک نیآرت

 هم شروع شد  باز

 ن؟ ی _بله آرت

 گفت:  زدیکه توش التماس موج م  ییبا صدا  نیآرت

   ـــــــــــــادی بابا خوابم م رون ی ببر ب  نجایبچه هارو از ا ن یا ای _بنیآرت

  ذارن یو نم  رن یبخوابه دخترا م ره ی بره تو اتاق بگ خواستیم نیگرفته بود هروقت آرت خندم
دلم از دستشون خونه از   یهــــــــــــــ ستی خونه ن ادیکه شوهرم بخوابه از پس که ز

 دست عمه و عموهاشونو از پشت بستن   گهیبه عموهاشون رفتن د ی ادیز طنتیش

 داشته باشه  ر یتا حرفم روشون تاثکردم  یاتاق شدم اخم جذبه دار وارد
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 رون یب تون ی _همگ

آروم به باباش    شدیمحسوب م نی مثله اسمش دختر آروم کننده دل آرت قایکه دق دالرام
 گفت: 

 پارک؟   یبریمنو م  ی شد  داریاز خواب ب یی_بابادالرام

 دخترشو بوس کردو گفت:  ی گونه ها نیآرت

 _چشم دخترم آرتن

هم احساس   نی سه ساله عاشقه باباش بود درواقع جونش بهش بسته بود آرت دالرام
   اوردیداشت هم لوس بارش م  گهید ی ادی ز کردمیم

 محکم باباشو بوس کردو گفت:  دالرام

  یی _ممنونم بابا دالرام

قطار افتادن دنبالش و از   نهیرفته ع  رون یدالرام ب دن ی د یهم وقت گهید طون یسه تا ش اون
زدو منو به آغوش   ی که لبخند دمیدراز کش نیفتن در اتاقو بستمو کناره آرت ر  رونیاتاق ب

  نیآغوش آرومم آرامش دارم و خوشبختم صاحب ا  نیا  ی من تو ایخدا  دیگرمو نرمش کش
 ر ی آغوشو هرگز ازم نگ

مرد   هی دی بعد از مرگ من با  می منو تو االن ماشاءاهلل چهار تا دختر دار نی بب انایک  گم ی _منیآرت
  میپسر هم داشته باش هی ایهم داشته باشن ب یزی چ یبرادر هی د یبا یعن یمراقبشون باشه 

خونواده شش نفرمون   ی تو  کنمی همه دختر حس م نیا  نیکمبود پسر ب یبه خدا بدجور
 پسره... هیکه پس فردا    می بکن یزی برنامه ر هی   ای!بگهیمعذبم د  خبفقط منم که مردم 

 ــــــــــــــــــــن ی_آرت

 );  انیپا
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اما بنا   شهی(( اثر من محسوب م نیرمان دراقع ))چهارم نیمحترم ا  ی توجه خواننده ها قابل
چهارده   بایبعد از تقر نیافتاد به خاطرهم قیبه تعو کمیمنتشر کردنش   لیدال یسر  هیبر 

لذت  دوارمیام کنمیم یبود ازتون عذرخواه فیخورده قلمش ضع هیرمان منتشر شد اگه  
 :( دی ازش برده باش ویکاف

 

 :دی بزن امیتلگرام پ ق یاز طر  دی تونی م سندهیارتباط با نو  جهت

@writet_81 

 

 : نستاگرامیا ی دی آ

Kiana__bahmanzad 

 

 

لبخند بزن   هیگمشده   مهی عشق ن یان برفتن از برنامه و بستن رم  رونی)))))))قبل از ب
کمون   نی جمله معتقد باش که رنگ نیفقط لبخند بزن به ا  ستیاگه حالت خوب ن یحت

 شهیخودشو نشون بده هم  تی کمون زندگ  نیپس لبخند بزن تا رنگ  اههیس ی پشت ابرا
غم   ی ها  انیپا شهیهمونطور که هم ستین لمای خوش مال رمانا و ف  انی و پا  یخوشبخت

 :( (((( ستین یواقع ی ها  یزندگ  ی برا زیانگ

 

 نره:(  ادتون یکردن رمانمم   کی :(الدیرمانکده برام کامنت بذار تی سا ی تو حتما

 د یباش دی پناه حق مو در


