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

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

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

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

 Roman4u@:  تیلگرام سات کانال

 گمشدهعشق 
 مهسا

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

 Roman4u@کانال تلگرام : 

 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است



 

 گمشدهعشق 
 

 مهسا

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 مقدمه
 یباسمه تعال

 
  فتهیم یادیز یاتفاق ها یهرکس یتو زندگ

 رو با خودشون  به همراه دارن یادیز یها یکه سخت یها اتفاق
  شهیکه باعث م ییها اتفاق

  میبشکن
  میدردبکش

 میدر اخر کمر خم کن و
 و  

 رو انتخاب کرده که خودش هزاران درد داره  یکس ندفعهیسرنوشت ا اما
 که از تبار عشقه  یدختر

  کنهیکه درد هاش رو تو وجودش پنهان م یدختر
  شهیدختر  عاشق م نیا

  رسهیعشقش م به
 .زنهیرو بهم م زیاتفاق همه چ هی یول

 اتفاق هی فقط
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 گمشدهعشق 
 یباسمه تعال

 
 ببین دخترم ازدواج حتما باید با اجازه  پدر  باشه-
شما - شو داد به  سال پیش عمر ولی حاج اقا خودتونم که میدونیدپدر من چند 

 و االن هم هر چه زودتر باید عقد کنم وگرنه .....
 

مادری باید حضههور داشههته باشههن و نمیشههه دخترم حداقم مادری یا شههوهر -
 رضایت بدن اخه مسائم مربوط به تو به اون سپرده شده

 
حاج اقا یه نگاه به صوری من بندازین میگم اون میخواست بهم ی*ج*ا*و*ز -

که از دسههتش فرار کردمو  به همین راحتی منی  عد  مه کتکم زده  ب نه اون ه ک
 میبخشه؟؟

 
 چی بگم دخترم؟-
 

اج اقا شما که میدونید پدرم چقدر بهتون اعتماد داره.تنهام دستم به دامنتون ح-
 نزارین .

فقط به خاطر حاج نیازی و اعتمادی که بهش دارم  و میدونم که دروغ نمیگی -
 فردا شناسنامه هاتونو بیارین
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 مرسی حاج اقا واقعا ممنونم ،خدانگهدار -
 

 خدانگهدار دخترم-
 پاری

 مبارک تون باشه - 
 ا خدا حفظ تون کنهممنون حاج اق-
خواهش بابا جان فقط من با این اقا ......یه صههحبتایی دارم شههما بیرون باش -

 دخترم
 چشم خدانگهدار عمو جان-
 خداحافظت بابا جان-

 ********ماکان
 بفرمایید حاج اقا-
صم مطلب ازی - سره ا شیده میرم  سختی های زیادی ک سرم این دختر  ببین پ

 بسازی و خوشبختش کنی باشه بابا جان؟؟میخوام براش یه زندگی خوب 
 قول میدم خوشبختش کنم حاجی این دختره تمام هستیه منه-
 انشالله که خوشبخت میشین-
 ممنون حاجی خدانگهدار-
 خدا به همراهت جوون-

 ********تارا
 وااای ماکان یعنی تو نمیای ؟؟من تنها کجا برم خو؟؟-
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ن هم اسههراداره ببینتت پش شههما تارا جان به خدا سههرم شههلوله گلم مامان م-
 میری چند روز بعد هم من میام باشه خانومم؟

 اخه.....-
 تارا خانوم باشه؟-
 

 باشه ولی بدون دلم برای خیلی تنگ میشه اقایی-
منم عزیزم تارا جان اونجا رسیدی از قول من به مامانم بگو حواسش به خانوم -

 من باشه ها
 داره راه میفته.خداحافظ .چشم اقایی من دیگه برم اتوب*و*س -
 برو گلم خدا به همراهت-
 

 تارا
 مادرجووووون مادرجون کجایی؟-
 تو اشپزخونه ام عزیزم بیا اینجا-
 مادر جوووون؟-
 جانم؟-
شه خاطراتتون - شنگ تعریف میکنید می ماکان میگفت خاطراتتون رو خیلی ق

 رو برام تعریف کنید؟
 برای تعریف کنمچرا که نه عزیزم بیا بشین اینجاتا -

**************** 
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شده و قدیمی بیرون  صندوقچه منبت کاری  شدو از تو کمد یه  مادرجون بلند 
 اورد و کنارم نشست و به گذشته ها سفر کرد

** 
سالم بیشتر نبود که با سهراب) پدر ماکان( خدابیامرز اشنا شدم  ' اونموقع ها -

 قدیما مثه االن نبود که..............
 یه دفعه زمین زیر پامون شروع به لرزیدن کرد و  

 هیعععععع مادرجوووون -
 د یاال بلندشو دختر جون برا چی نشستی بدو از خونه بریم بیرون-

دسههته مادرجون و گرفتیم و باهم به سههمت حیاط دویدیم که مادر جوون ی  
 قدمی دره خروجی وایساد

 وااای مادرجون برا چی وایسادی؟؟-
 صندوقچه تو اتاق صندوق....- 

 و بدون کامم کردن جملش به طرف اتاق دوید و .......
 

 مادرررررجوووووون نههههههههههه-
 

 از زبان نویسنده
 

شقش کنارش - ساده بود و به این فکر میکردکه فردا همین موقع ع زیر دوش وای
 نشسته و دور هم میگین و میخندن

 دبا این فکر لبخندی عمیق روی صورتش جا خوش کر



wWw.Roman4u.iR  10 

 

 ***دریغ از اتفاقی که......***
****** 

 ماکان
از حموم بیرون اومده بودم در حال خوردن قهوه بودم که با چیزی که گوینده -

 تلویزیون اعالم کرد فهمیدم باختم. اره من زندگیمو باختم

👇😔😔😔 
 
 
هم اکنون خبر ناگواری از شههمال کشههور عزیزمان به دسههتمان رسههیده -- 

ریشتر زمین شهرستان ساری را به لرزه در اورد و  .زلزله ای با .متاسفانه دیشب 
سلیت به   بازماندگان این فاجعه عزیزم نفر از هموطنانمان  سف و ت در کمال تا

 را از دست دادیم
******* 

 ماکان
 

خدااااااااااا چیو ازم گرفتی؟ د از چی دست بکشم؟چندتا چندتا  خدا ؟مادرم -
 د از دست دادن کدومشون رو به دوش بکشم؟؟عشقم ؟ کدوم رو  خدا ؟در

***** 
 وچه کسی میداند شاید روزی کسی شبیه به من

 کسی از وجود من مقابلت قرار گیرد.
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 به راستی پایان )ما(چه میشود؟

 
 سال بعد 
 صدای جیغ باران من و از فکر و خیال بیرون کشید  

 _مامان، مامان یکم برام ترشی بریز مامااان
 عزیزم اروم تر کله خونه رو سری خراب_باران 

 کردی میبینی که مامان سر درد داره و انقدر سروصدا میکنی؟   
 

 _نمی خوام کیا یا باید برام ترشی بریزی یا جیغ میزنم 
 

 _این صدبار کیا نه و کیارش بعدشم بده  به من اون ظرف لذاتو
   

 _آخ جوون عاشقتم کیا جونی 
 _باران!!  
 بیدار میشه  ها  _هیسش مامان 

 _ببین بچه پرو چه حرفایی میزنه انگار نه انگار خودش داشته...
 بادورشدن کیارش دیگه صداشو نشنیدم وباز هم به گذشته سفر کردم

 به گذشته ای که چیزی به یاد
 نداشتم ازش و هروقت بهش

 فکر میکنم حالم بد میشه
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 حالم بد میشه از اینکه نمیدونم

 بودم ؟ تو اونکی ام؟ چیکاره 
 روستا چیکار میکردم؟ اسمم

 چیه؟ و از همه مهم تر پدر بچم کیه؟ پدر
 بارانم؟ بارانی که تنها دلیم مقاومت منه

  
 هیچ وقت اون روز ها رو فراموش نمیکنم اون

 روز هایی که با اون اوضاع و حال بدم بهم
 گفتن که داری مادر میشی و این کتایون جون

 پیشم بود و نداشت از بود که مثله یه مادر
 پیششون برم   

 همون زن صبوری که خودش کم درد نکشیده بود
 ولی شده بود مرحم دردام زنی که به معنای

 واقعی ی  فرشته بود
 
 کیانا عزیزم بازم که تو فکری .گلم بیا باهم بریم پایین باران بهونه میگیره - 

 کیانا؟  چه اسم لریبی، اسمی که متعلق
 اسم دختر کتایون خانوم که به من نبود 

 تو اون اتفاق تو اون روستا جون داد
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 دختری که دوره ی پزشکی شو
 میگذروند و اون شب هم توی درمونگاه

 شیفت بود.   
 سعی کردم اون حادثه ی شوم رو

 فراموش کنم و نذارم دیگران به خاطرم عذاب بکشن
   

 ) کیانا (
 _سالم 

 کیارش :سالم کیانا خانوم حالتون؟
 احوالتون ؟خوبی ملکه ایزابم، مارو که قابم نمیدونی

  
 باران :اه...  کیا بش کن مامانمو خسته کردن خو گ*ن*ا*ه داره مامانم

گه من دیگه بهت ترشههی   کیا:اععع... آدم فروش تا االن که کیا جون بود که آ
 دادم... 

 
م با تحک عمو شاهرخ برای جلوگیری از دعوا های احتمالی رو کرد به کیارش و

 گفت :
 

 بسه کیارش به دخترای من چیکار داری؟
   

 کیارش : بعله دیگه دختراتون  اونوقت من چیم؟
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 کتایون جون :چغندر 

 کیارش :مامااان
 

 کتایون جون :یامان 
 عمو شاهرخ برای

 اینکه بحث و عوض کنه رو کرد به طرف من و گفت  
 _دخترم اینا رو ولش کن بگو ببینم دکتر چی گفت؟  

 _مثم همیشه قرص های آرامبخش  جدید تجویز کردو.... 
 باران پرید وسط حرف من و با خوشحالی گفت

 راستی مامانیییییی؟-
 جونه دله مامانی؟-
امروز تو مدرسههه خانم احمدی )مدیرشههون( گفت:برای یه فیلم به یه دختر - 

 ارن .مامانی میشه منو ببری تست بدم؟ لفطابچه  ساله احتیاج د
شم چرا نبره دختر به این خوشگلی -کیارش- باران خانوم اوال لطفا نه لفطا بعد

 خانومی اصال خودم تو رو میبرم
 ووووای میسی کیا جونم تو خیلی خیلی خوبی-
 بااااااااارن-
 ایشششش-باران-

*********** 
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 ماکان

لم برداری  امروز باید تا سههاعت  شههب تموم اقای احمدوند حداقم کارای فی- 
 شه.

چشم اقای کامیاران من با بازیگرها هماهنگی میکنم حداقم تا  ساعت دیگه - 
 سر صحنه حاضر باشن

 ممنون - 
 

بعد خداحافظی با اقای احمدوند به طرف اتاق گریم رفتم تا شههروین زودتر 
 کارش رو شروع  کنه

 
 ماکان

میرفت که میترا با یه دختر خوشههگم و ناز اومد تو شههروین داشههت با موهام ور 
 اتاق .

 وااای سالم اقای کامیاران-
 سالم عزیزم - 

 میتونم بیام صورتتون بب*و*سم-
 چرا من صورتتو نب*و*سم عزیزم؟بدوبیا ب*غ*لم خوشگم خانم-
 دویدواومد ب*غ*لم کرد  صوری همو ب*و*سیدیمو  

 ست قبول شم اقای کامیاران من ارزوم بود تو این ت-
 بعد گفتن این حرف خم شدو کنار گوشم اروم گفت
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 بین خودمون باشه دعا دعا میکردم پارتی بازی نکنن -
 خدایا چقدر این دختر شیرین زبون بود رو کردم بهش و گفتم

باید - باران  که عکسههتو دیدم گفتم اال و بال فقط  یذاشههتم؟ وقتی  مگه من م
 همبازیم باشه. 

 قای کامیارانوااای عاشقتونم ا-
 باران جان عزیزم بهم بگو ماکان باشه؟-
 چشمممممم-
 

 وای خدا این دختره کوچی  بدجور منو جذب خودش کرده
 .)وچه کسی میداند که این احساس میان ان دو از کجا نشاءی میگیرد؟.(

********* 
 

 کیانا
 مامااااااااااان مامان واااای مامان-باران-
 رو باالپایین میپری؟د دودقیقه اروم بگیر بچهچته باران چرا مثه کانگو-
 مامان امروز ماکانو دیدیم.-

 )ماکان؟عجیب این اسم برام اشنا بود ولی....(
 ماکان کیه باران؟؟-
 همونکه عشقم بود ماکان کامیاران دیگه-

 )گذشته(***
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 افتخار اشنایی با چه کسی رو دارم!؟-
 ماکان،ماکان کامیاران-

 )حال(
 ***تارا

 فکر بودم داشتم به اون اسم فکر میکردم همون اسم اشنا ولی .......تو 
 باصدای زنگ گوشیم دست از فکر وخیال برداشتم و به طرف اتاقم دویدم

 بله؟بفرمایید-
 سالم خانوم نیازی ؟-
 

 بله بفرمایید؟-
 سلیمی هستم مدیر تدارکای فیلمی که دخترتون بازی میکنه   -
 سلیمی  خب چه کمکی از دستم بر میاد؟  آهان بله خوشوقتم اقای-  

 _خانم نیازی ما مجبوریم برای فیلم برداری
 سکانش های جدید سفر ی  ماهه به شمال

 کشور داشته باشیم و از اونجایی  که شما مادر
 باران جان هستید فکر کنم حضورتون تو این سفر الزم باشه.   
 

 میتونم با خودم همراهی بیارم ؟-
 کلی نیست _بله بله مش 

 و زمان حرکت؟-
 _احتماال ی  هفته دیگه  زمان دقیق  رو خبر میدم  
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 خب پش من مزاحمتون نمیشم اقای سلیمی خدانگهدار - 
 _خداحافظ خانوم نیازی  
 

وای خدا خیلی خوب شد من و باران به یه سفر نیاز داشتیم ولی.....)چه کسی 
 ( میدانست این سفر نابودگر  همان ذره ارامش است

 
 روز بعد(**)  

 بعد از کلی نصیحت از طرف کتایون جون همراه با کیارش
 که قرار بود تو این سفر

 همراهیمون  کنه به سمت خروجی تهران
 راه افتادیم و بعد از ی  ساعت کیارش با

 دیدن اقای سلیمی و گروه تدارکای
 ماشین رو متوقف کرد، و باهم از ماشی

 پیاده شدیم  
 به مازیار خدابنده مدیر برنامه ماکان کامیاران وپرسید :باران برگشت رو

 _ماکان جون نیومد؟  
 مازیار: نه باران خانوم بهم گفته حواسم بهت باشه تا بیاد

 با تمام شدن حرف مازیار باران بی توجه به جمع افسرده و مغموم
 راهش رو  به سمت ماشین کیارش کج کرد و بعد

 طوری که صدای کیارش در اومد. نشستن تو ماشین محکم درو بست
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شد خو اینم بچه بود تو ادب کردی؟عینه - شینم نابود  اععععع دختره..... در ما
 خودته کله شقو و ....

 
 صدای اقای سلیمانی باعث شد کیارش ساکت شه و حواسمون رو به اون بدیم

 خوب دوستان بهتره هرچه زودتر راه بیفتیم که به شب نخوریم-
شاید با این حرف هم سر راه افتادیم ) سمت رام شدیم و به  شینامون  سوار ما ه 

 هم به سمته......(
************* 

 ماکان
میترا جان عزیزم اروم باش.انشهههالله پدرجون هرچه زودتر حالشههون خوب -

 میشه
خدای - پدره اگه   نه  یه دو یا همین  ها دارای من تو این دن کان تن ما نمی شهههه 

 نکرده......
 
 فش و نذاشتم بیشتر ادامه بده اومدم وسط حر- 

 _اععع خدانکنه زبونتو گاز بگیر دختر
 _ولی ماکان  

 قبم از اتمام جمله میترا دکتر علیزاده،) دکتر پدر جون ( از اتاق عمم خارج شد
 میترا بدون توجه به ادامه جملش به سمت دکتر دوید  
 _دکتر، دکتر چیشد؟  حال پدرم چطوره؟  اقای دکتر چرا چیزی نمیگید؟  
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گه من   ما م که خطر رفع شهههده،  دو بده منم حرف  بزنم، اواًل   _دختر امون 
نگفتم اسههترس برای پدرتون خوب نیسههت اگر دقیقه دیر تر میومدید کاری از 

 دست من بر نمی اومد 
 رو کردم طرف دکتر و گفتم :

 میتونن مرخص شناقای دکتر کی 
 
 
 

 دو روز دیگه میتونید ببرینشون خونه -
 وااای خدا مصیبت کم بود اینم اضافه شد  

 یعنی من تا دو روز دیگه نمیتونم سر صحنه حاضر شم؟ 
 جواب اقای سلیمی رو چی بدم؟  پوووف. 

 تو همین فکرا بودم که با صدای میترا به خودم اومدم
 من از گروه جا موندی میترا :ماکان شرمنده به خاطر  
 _این حرفا چیه من بیشتر از اینا به تو و پدری دین دارم  
_نه ماکان موقعیت االنت به خاطر اسههتعداد و توانایی خودی بوده و اینکه  

 خوب نیست به خاطر من از برنامه های جا بمونی 
_مگه میشههه من بدون مدیر اجرایم جای برم دوروز صههبر میکنیم بعد با هم  

 ریم می
 _مرسی ماکان واقعا ممنونم
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 میترااااااا-
 

 خو حاالااا بدو بریم پدرجون رو مرخص کنیم-
 

 دو روز بعد
 تارا

 صبح زودتر از بقیه بلند شدم  و االن داشتم-
 اماده میشدم تابرم تو حیاط قدم بزنم )دریغ از......(

 بعد از عوض کردن لباسام و مطمعن از خواب
 حیاط راه افتادم و در حالیبودن باران به سمت 

 که سرم پایین بود به عالقه بیش از حد باران به
 اون اسم آشنا فکر میکردم که....

 تق 
 خوردم به یه جسم سخت و سفت و افتادم رو زمین 

 خانوم حالتون خوبه؟-جسم سخت
 بله بله چیزی نیست نگران نباشی-

 اومدم ادامه جمله رو بگم که با بلند کردن سرم و
 دن کسی که روبه روم بود مای و مبهویدی

 بهش نگاه کردم خودمم دلیم این بهت و ناباوری
 رو نمیدونستم ولی نمیفهمیدم که چرا اون هم با
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 ناباوری و و بهت بهم نگاه میکرد.
******** 

 ماکان
 خدای من این این دختر چقدر شبیه تارای من

 بود ولی تارا که چندسال پیش مرده بود   
 
 امکان نداره نه نه  

 با صدای میترا که کنار گوشم شنیدم از بهت
 خارج شدم

 م..ما...ماکان ا...ین کیه؟-
 باکالفگی چنگی تو موهام زدمو

 
 نمیدونم میترا تا به حال ندیده بودمش-
 

 اتفاقی افتاده؟-ناشناس
 نه نه فقط شما رو تا به حال سر صحنه ندیده-

 بودم شما .......
 جملم شروع کرد به حرف زدنقبم از تموم کردن 

 
 اوه بله من مادر باران هستم -
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 قبم از اینکه چیزی که تو سرم بود رو به زبون
 بیارم میترا شروع به حرف زدن کرد

 اوه عزیزم خوشوقتم من میترام و شما؟-
 کیانا هستم عزیزم-
 

 کیانا؟تارا؟ نه نه ولی په چرا انقدر شبیه همن
 از اولین روز شمال اومدنمون خدایا دارم دیوونه میشم اینم

 تو فکر بودم که با صدای شاد و شنگول مازیار به خودم اومدم
 بهههههه اقای کامیاران.خوبین ؟خوشین؟-مازیار-
 

 سالمتین؟خوب مارو سر کار میزاریااا
 سالم مرد جوان یکی یکی به پا خفه نشی داداش-
 

 نگران نباش عزیزم خوب ،خوب بود؟ خوش گذشت؟-
 میترا با صدای که ازش لرور میبارید گفتقبم من 

 ف  نکنم به شما ربطی داشته باشه -
 بعد زدن این حرف بی توجه به بچه ها به سمت اتاقش راه افتاد

 هیچ وقت نفهمیدم چرا میترا با عوامم فیلم سرد و سخت رفتار میکنه؟
********** 

 ماکان
 ظهر استراحت کنید تا کااااای   خسته نباشید بچه ها عالی بود برین-سلیمی
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 هوووف ،خداروشکر تموم شد اصال حوصله
 دیدن کیانارو نداشتم

 نمیدونم چرا یه حش کششی نسبت به کیانا
 داشتم و این بود که کالفم میکرد تصمیم گرفته   
 

 بودم باهاش سرد رفتار کنم اینطوری برای همه بهتر بود
 

 تارا
 کیارش؟باران کجاست؟-
 اوووم ف  کنم پیشه ماکانه - 

 هوووف این دخترم که کال از اول تا اخر چسبیده به ماکان-
 چیکارش داری بچه رو خو اععع-
 چرا میزنی ؟-
 من للط کنم بانو بفرمایید بفرمایید بریم عصرونه بخوریم همه منتظرمونن-

 جلوتر از کیارش بسمت پذیرایی راه افتادم و
 بلند باال دادم و بارسیدن به بچه ها یه سالم

 همه به جز میترا جوابمو با خوشرویی دادن و
 من  کنار طناز که یکی از بازیگر های نقش اصلی   

 فیلم بود و حاال تبدیم شده بود به یکی از
 بهترین دوستام نشستم
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 سالم خانوم گم .خوبی خواهری ؟-طناز
 سالم عزیزم خداروشکر .امروز برنامه تون  چیه؟-
 استراحت گلیامروز روز -
 اوم  - 

 کیانا جان باران و دیدی؟؟-کیارش
 نه تو ندیدیش؟-
 نه-
 وا یعنی چی؟-

 نگران نباشید با ماکان رفتن ساحم-مازیار
 
 سریع از جام بلند شدم که کیارش گفت  
 _کجا میری؟ کیانا؟  
 _میرم باران و بیارم دیگه موقع ناهاره  
 _میخوای منم باهای بیام؟  
 _نه بابا خودم میرم دیگه!!  
 _زودتر بیا فقط  

 _باشه فعال خداحافظ
 کیا و طناز :خداحافظ  
 بعد از اینکه از در ویال خارج شدم  
 یه نگاه به دوطرفم کردم  
 و چون ویال درش به طرف ساحم بود  
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 ماکان و باران وپنجاه  متر اون طرف  تر دیدم   
 

 لم های دنیا اب بازی میکنند.که با شادی و خوشحالی و فارغ از 
 
 

 ناخوداگاه با دیدن اون صحنه یاد گذشته افتادم گذشته ای که.....
 

 ازش چیزی به یاد نمی آوردم. 
 

 گذشته ای که من بودم و او ،همان که نه نشانی از او دارم و نه نامی 
 )دریغ از.....(

************************* 
 ببین لباسم و خیش خیش شدم _هو! هو! چیکار میکنی دیوونه  
 _عیب نداره کوچولو بیخیال.مزه شمال به اب بازیشه   
 _یعنی چی بیخیال سرما میخورم خو  
 _اوه،اوه راست میگی بدو برگردیم هتم خانومم  

************************ 
 باز هم مثم همیشه که به خاطراتم فکر میکنم  سردرد به سرالم اومد 

 تو همین حال و هوا بودم که به باران و ماکان رسیدم  
 ماکان با دیدنم  اخم هاش تو هم رفت و بدون
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 هیچ حرفی از  جایش بلند شد وازکنارم گذشت
 تو همون حالی که با تعجب نگاهش میگردم رو  کردم بهش گفتم  
 _ببخشید اقای کامیاران مشکلتون با من چیه  
 هاتون میره تو هم   که هر وقت منو میبینید اخم 

 پرید وسط حرفم و
 

 خانوم نیازی لطفا این فکر رو از سرتون بیرون-
 کنید که به من بچسبید و منو عاشق خودتون کنید
 با بهت و ناباوری نگاهش میکردم اخه مگه از من

 چه رفتاری  دیده بود که اینطور فکری راجبه من میکرد   
 سعی کردم خونسردیمو حفظ کنم

 اقای کامیاران شما کی باشین که من بخوام شمارو عاشق خودم کنم؟هه -
 همون کسی که دخترا براش سرو دست میشکنند-

 ولی خوب دور  من بهتر از تو وجود داره پش ازم دور باش فهمیدی؟دورررر
 بعد هم بی توجه به من که بهت زده نگاهش

 میکردم راهشو به طرف ویال کج کرد و وارد ویال شد
 

************ 
 ماکان

 
 وقتی چهره مای و مبهوتش  یادم میاد خندم
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 میگیره ولی مجبور بودم برای اینکه این حش و
 تو خودم بکشم باهاش اینطور رفتار کنم هعی

 خدایا خودی کمکم کن این دختر باعث شده بود
 اون خاطرای لعنتی دوباره جون بگیرن همون

 خاطراتی که  سال پیش تو اعماق ذهنم  
 دفنشون کرده بودم

 بکی فکر میکرد منی که تو رستوران ها
 میخوندم  و توانایی خرید یه خونه  متری  

 رو نداشتم االن به این جا برسم؟ اون حادثه
 همه چیو ازم گرفت حتی خودمو هه

 
 باصدای خانوم لطیفی)طناز( نقش زن مقابلم-
 سعی کردن افکار ازاردهنده ذهنمو پش بزنم   
 ا قای سلیمی خواستن سکانش ماکان جان-

 نصفه دیروز رو امروز کامم کنیم و اینکه اقای
 طالبی تو اتاق گریم منتظر تونن

 ممنون طناز جان االن میرم شماهم برو حاظر شو - 
 باشه پش منم رفتم فعال  - 

 وبرام سر تکون داد که منم متقابال جوابشو دادم
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 ******کیانا
 روز میگذره و قرار االن حدود یه هفته ای از اون

 شد امروز برای یکی از سکانش های خیلی مهم
 
 فیلم که باید وسط دریا گرفته شه یه کشتی 

 اجاره کنند و منم داشتم تو اتاق مشترکم با
 طناز اماده میشدم  نمیدونم چرا از صبح هی
 سرم گیج میرفت و حالم خوب نبود حتی به

 اذیتبچه ها هم گفته بودم که من نمیام  شاید 
 شین ولی همه مخالفت کردن

   
 )چیکار کنم انقده ماهم همه دوسم دارن**اعتماد به نفسو دارین؟ (

 باصدای طناز حواسمو بهش دادم تا ببینم چی میگه!  
 واای کیانا بدو دیرشد  االنه که سلیمی  شروع کنه-
  

 اومدم اومدم-
 

 و بعد از زدن این حرف و  گرفتن گوشیم  رفتم
 بارانو کنار کیارش دیدم که بادیدنمپایین که 

 خودشو انداخت تو ب*غ*لم و منم با تمام عشق
 مادریم صورتش رو ب*و*سیدم
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 همه حاضرین بچه ها؟کسی جانمونده ؟؟ -سلیمی-

 نه اقای سلیمی همه اماده هستن و-مازیار
 منتظرن شما امر کنی تا انجام بدن

 
 صدای اروم ماکانو شنیدم که گفت

 موزمار
 

 مازیاررر-سلیمی
 اهم اهم خوب دوستان بهتره دیگه رای-مازیار 
 بیفتیم

 و بعد از گفتن این حرف جلو تر از همه راه افتاد
 و بقیه هم پشت سرش رفتیم تا به اسکله رسیدیم

 و یکی یکی سوار کشتی کوچی  شدیم 
 من و طناز کنارهم لبه کشتی مشغول صحبت

 ی دارند بهبودیم که اقای سلیمی اونایی که  باز
 اتاق  کوچ  کشتی برن تا گریمور کارش رو

 شروع کنه
 پش از اتمام کار گریمور و تکمیم سکانش
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 بچه ها از اقای سلیمی خواستن یکم دریا نوردی
 کنند و اقای سلیمی با کمال فروتنی درخواست

 اون هارو پذیرفت
 

 و از ناخدا خواست یه چرخی اون حوالی بزنه که ای کاش......
 

 دوباره سر گیجه ای که از صبح گریبانگیرم شده
 بود به سرالم اومد و باعث شد از جمع فاصله

 بگیرم تا کسی متوجه حاله بدم نشه
 

 لبه پشتی کشتی وایساده بودم و روبه اب خم
 شده بودم که با برخورد سنگین موجی با کشتی به داخم دریا پری شدم   
 

 صت هر عکشانقدر این اتفاق ناگهانی بودکه فر
 العملیو ازم گرفت و سر گیجم هم به وخامت

 این قضیه دامن زده بود صدای گریه باران وجیغ
 طناز و الهام و دادکیارش و میشندیدم ولی کاری نمیتونستم بکنم

   
 کم کم داشتم هوشیاریمو از دست میدادم که 

 یه دست محکم کمرمو گرفت و منو به باالی اب هدایت کرد
 ش و شهریار)تهیه کننده( منو داخم کشتی بردنبا کم  کیار
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 و منو کف کشتی خوابوندن
 بعد از گذشت چند دقیقه که حالم بهتر شده بود

 سرم رو بلند کردم که سنگینی نگاهی رو حش
 کردم به اون سمت برگشتم که چشمای پر از

 نفرته میترا رو دیدم
 متنفرباشه؟تعجب کرده بودم اخه چرا میترا باید از من 

 مگه من چیکار کردم؟
 پوف خیر سرم اومده بودم حاال و هوام عوض

 شه ولی با این اوضاع....
 

 اروم از جام بلندشدم که طناز بادو خودش رو-
 بهم رسوند و

 
 با خشم ساختگی مجبورم کرد تا بشینم و با

 لحنی عصبی گفت
 کیانا وای به حالت اگه از جای تکون بخوری تا-

 پیش همه رو تا مرض سکته بردی دختره........دو دقیقه 
 ببخشید-
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 این کلمه رو انقدر مظلوم گفتم که دله خودم

 برای خودم ضعف رفت و طنازم با مهربونی منو کشید تو ب*غ*لش و
 پاری

 
 اخه دختره خوب ببخشید چیه حاال خوبی؟خدا-

 پدر و مادر ماکان و بیا مرزه اگه اون نبود معلوم
 نبود چی میشد؟

 ماکان؟؟چه ربطی به اون داره؟
 انگار سوالمو از تو چشمام خوند

 
 خوب ماکان تورو از تو اب اورد بیرون دیگه.-
 چییییییی؟-
 چته کیانا چه خبرته  چرا دادمیزنی-
 خوب خوب-
 خوب چی-
 هیچی  ولش کن - 
 

 تا اومد اعتراض کنه صدای میترا باعث شد به
 طرفش بچرخیم
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 چرا؟-
 چی چرا ؟-
 

 خشم لریدبا 
  

 چرا انقدر دور ور ماکان میپلکی؟-
 میفهمی داری چی میگی؟کسی ماکان خان-طناز

 رو مجبور نکرده بود بپره تو اب
 

 یعنی میخوای بگی این خانوم برای ماکان  تور-
 پهن نکرده   

 و بلد با صدای بلند لرید
 

 ازماکان من دورشو وگرنه بد میبینی -
 هه

 ه سمت ماکان کهبعد گفتن این حرف راهشو ب
 درحال خش  کردن موهاش بود رفت

 و من بازهم متعجب شدم که چرا این دونفر
 چنین فکری میکنند؟؟؟؟

 سعی کردم این افکار ازاردهنده و از خودم دور
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 کنم و  رو کردم  به طناز و با نگرانی گفتم
 

 پش باران کجاست؟-
 تازه میگی لیلی زن بود یا مرد؟ وقتی اوردنت باال-

 زیادی بی قراری میکرد و کیارش بردش تا حال
 و هواشو عوض شه

 
 هوف ببا کم  کن میخوام برم پیش بچه ها-
 ولی.....-
 هیش حرف نباشه بدو فقط-
 

 ایشششش کله شق -
 

 بعدم درحالی که لر میزد کمکم کرد بریم پیش
 بچه ها با دیدنم ازم پرسیدن حالم خوبه یانه که

 دادم و ازشون منم جوابشونو با خوش رویی
 عذر خواهی کردم که همشون یه جوری نگاهم

 
 کردن و بعدش گفتن دیگه از این حرفا نزن و 

 اینا منم که حرف گوش کن.
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 مامانی؟-
 

 باصدای باران برگشتم نگاهش کردم بمیرم من که
 چشمای دخترم بارونی کردم اه لعنت به من

 
 جونم مامانی؟بیا ب*غ*لم عشق مامان ؟-

 ب*غ*لم کردو صورتم رو ب*و*سید و گفت اومد محکم
 مامانی چرا بدون من رفتی اب بازی ؟؟-

 من و طناز با چشای گرد شده نگاش کردیم و باهم گفتیم
 اب بازی؟-
 اره دیگه کیا گفت رفتی اب بازی کنی اونجوری پریدی تو اب-

 اروم جوری که باران نشنوه
 ای تو روحت کیارش -

 بلند گفت مثه اینکه  باران شنید جون
 کیا کیا مامان گفت ای تو روحت-

 طناز تا اینو شنید بلند زد زیرخنده و اخمای کیارش رفت توهم
 

 اروم رو کردم و به بارا گفتم
 دختر گله مامان قرارنیست هرچی شنیدی و به کیا بگی-

 دوباره برگشت رو به کیارش و گفت
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 کیا مامان میگه همه چیو به تو نگم-
 
 

 استم سرمو بکوبم کفه کشتیدیگه علنا میخو
 

 نمیدونستم بخندم یا گریه کنم ولی با دیدن
 قیافه کیارش که پر حرص به طنازی که قهه قهه

 میزد نگاه میکرد جوابمو گرفتم
 خنده من باعث شد کیارش یه چشم لره

 خوشگم بره و رفت پیش شهریار و انگار نه
 انگار

 پوووف
 باصدای الهام برگشتم طرفشو نگاهش کردم

 
 اخی بیچاره ماکان-
 واچرا؟-
 باز میترا داره رو اعصابش اسکی سواری میکنه-
 

 برگشتم طرفشون که با دیدن قیافه زار ماکان خندم  شدی گرفت
 

********* 
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 ماکان

 
 چرا؟چرا پریدی تو اب و نجاتش دادی ؟ماکان با-

 توام جوابمو بده
 میفهمی چی میگی؟؟میترا بش کن ترو به خدا-

 تو سری هست تو؟دختره داشتاصال عقم 
 جون میداد بعد میگی چرا تو نجاتش دادی؟

 نکنه باید وایمیسادم بمیره
 نخیر خوب شهریار و کیارشو مازیار هم-

 میتونستن نجاتش بدن  بعد تو......
 نذاشتم  حرفش تموم شه با داد رو کردم بهش و  

 بش کن میترا فهمیدی؟بش کن. خسته ام کردی-
 اونکارو بکن اه هی اینکارو بکن

 
 اومد جوابمو بده که با صدای قهه قهه بلند یه
 نفر حواسمون به سمت صدا پری شد که ....

 
 با دیدن کیانا که داشت خنده میکرد خونم به

 جوش اومد
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 من به خاطر ایشون دارم با میترا سرو کله میزنم

 اونوقت این دختره......داره به من میخنده
 پوووف

 
 دیگه بهتره برگردیم بچه ها نظرتون چیه-سلیمی- 

 همه ی بچه ها  موافقت کردن و ناخدا کشتیو به
 سمت اسکله هدایت کرد

 
 

 بعد از رفتن به ویال وخوردن ناهار همه رفتن تو
 اتاقاشون خدایش دیگه واسه هیچ کسی جونی نمونده بود

 هعی
 
 

****** 
 کیانا

 بود و االن چند روزی  از اون اتفاق گذشته
 خداروشکر همه چی امن و امان بود البته اگه

 رفتارهای مسخره میترا و ماکان رو فاکتور
 بگیریم
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 بچه ها رفته بودن  برای فیلمبرداری منم خسته
 بودم به خاطر همین بود باهاشون نرفتم

 
 تصمیم گرفته بودم ویال رو تمیز کنم چون وضعیتش افتضاح بود

 مال یکی از بچه هاست از کیارش شنیده بودم ویال  
 دستمال سرمو بستم شروع کردم به گردگیری

 پذیرایی و اتاق های طبقه اول
 

 بعد از تموم شدن کار پایین رفتم باال
 

که  فاوی بود منم  ها مت تاق  یه ا با بق ها درش  تاق یدونم چرا یکی از ا نم
 فضوووووول

 
 پش  از اتمام کار اتاقها به اون اتاق که درش

 رسیدم)اتاق مرموز خخخخخ(فرق داشت 
 

 و دستگیره رو باز کردم که 
 

 وووووو خدای من چه نازه اینجا هعی خوشبه حال صاحبش 
 هعی  
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 بعد از اینکه اتاقو برق انداختم با خستگی روی
 مبم نشستم که چشمم به یه دفتر ناز رو میز

 طحریر خورد و  بلند شدم دفتر و گرفتن   
 دستم که

 و گرفتیه دستی محکم دهنم
 و با خوشونت به طرف خودش برگردوند با

 دیدن قیافه پر از خشم و قرمز ماکان نزدی  بود
 همونجا سکته کنم

 باصدای پر از خشمش کنار گوشم لرید
 

 میشه بپرسم داری چه للطی میکن--
 

 اومد جملش رو کامم کنه که چشمش به دستم
 افتاد و با دیدن اون دفتر خوشگم تو دستم رگای

 زد بیرون جوری که هر لحضه امکان گردنش
 ترکیدنشون وجود داشت

 
 با صدای فوق ترسناکش به خودم اومدن

 
 اون دفتر تو دسته تو چه للطی میکنه؟هاااااااااان ؟-

 اب دهنمو با صدا قوری دادم و فقط نگاهش
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 کردم صداش دوباره بلند شد   
 مگه کری؟میگم اون دفتر دستت چیکار میکنه ه*ر*ز*ه ؟-
 چی؟اون ،اون به من گفت ه*ر*ز*ه؟هه  

 دیگه نتونستم ساکت بمونم
 ه*ر*ز*ه؟دلعنتی مگه چیکار کردن که بهم میگی-

 ه*ر*ز*ه ؟مگه چی ازم دیدی؟دلعنتی چرا الل
 شدی؟منه احمق رو بگو که اومدم ویالرو تمیز

 کنم چه میدونستم اینجا اتاق توعه؟
***** 
 ماکان

 ه بودم ولی اون دفتر...........از حرفی که زدم خیلی پشیمون شد
 

 پش اون دفتر تو دستت.....-
 قبم از تموم کردن حرفم شروع کرد به صحبت کردن  

 خو چیه یعنی میخوای بگی تو کنجکاو نمیشی؟-
 میخواستی نزاریش رو میز

 اعععع دختره پرو از یه طرف خنده ام گرفته
 
 بود  

 اومدم جوابشو بدم که تق میترا بدوی در زدن
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 اومد تو پفففففففف باز شروع شد خدایا خودی
 بخیر بگذرون

 
چه للطی - جا  چه خبره؟این دختره این جا  کااااااان؟؟؟؟؟میشهههه بگی این ما

 میکنه؟
 هه خو معلوم......

 اومدم وسط حرفشو لریدم  
 میترااااا-
 

 میترا و چی هان؟اون تو اتاقت چه للطی میکنه ؟-
 کیانا اومد حرفی بزنه که  بلند روبه هش  

 گمشو بیرووون -
 انقدر با عصبانیا گفتم که بدون حرفی از اتاق خارج شد

 روبه میترا کردم و  
تمومش کن میترا بسههه خوب؟؟ داری روانیم میکنی میفهمی؟وقتی اومدم تو -

 اتاق بود و داشت اتاق رو تمیز میکرد
 هه میخوای باور کنم؟-
 و چه ربطی داره ؟تو کی هستی که بخوای باور کنی یا نه؟اصال به ت-
 خیلی خیلی.....-
 خیلی چی؟-
 بدون ادامه صحبتش رفت و در و پشت سرش کوبید  
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 پووووف  
 خدایا فقط امیدوادم اخر این سفر عقلمو از دست ندم

 
 کیانا

 در حالی که اشکام از گونه هام پایین میومدن اروم اروم با خودم حرف میزدم 
 نمیبخشمش پسره احمق ،بیشعور - 
نه نه اصههال همش  تقصههیر خودم بود نباید اتاقشههو تمیز میکردم ولی من که  

 نمیدونستم 
 اه یکم دیگه بگذره دیگه باید رونه تیمارستان شم

 
باران اومد تو و با دیدن صورتم که پره اش  بود بهت زده نگام کرد و بعد سریع 

 توجه ای نکرد دوید بیرون و به صدازدن هامم
 اه اینم از این

 ******ماکان
 باران و تو ب*غ*لم گرفته بودم و  سعی داشتم ارومش کنم ولی مگه میشد

 باران عزیزم بگو چی شده گلم؟چرا گریه میکنی؟-
 عمووووووو  - 

 جانم؟-
 مامانم داره گریه میکنه - 

 و بعد گفتن این حرف گریش شدی گرفت 
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 ای بابا همینو کم داشتم  
 خدایش رفتارم اشتباه بود اره باید از دلش در بیارم  

بعد از این تصههمیم بلند شههدم و به سههمت اتاقش راه افتادم و در زدم اروم با 
 صدای گرفته گفت

 بفرمایید-
 

 کیانا
 با تقه ای که به در اتاق خورد اشکام رو پاک

 کردم   
 

 بفرمایید-
 

گاه دوباره اش  هایم سرازیر  با دیدنش ناخودآ
 شد که   
 باعث شد چشم هاش رو محکم روی هم فشار بده  
 و دستاش رو هم مشت کنه  

 رو کرد به من وگفت :
 _اووم... اووم... خب ...

 _میشه درست صحبت کنی و من من نکنی ؟
 _خب کیانا خانوم اومدم ازی بخوام رفتار

 امروزم رو فراموش کنی و هر درخواستی داری داری بگو   
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 م ببینمش اون به من بی احترامینه نه نمیتون
 کرد ولی   

 بازم فضولی به من قلبه کرد و منو وادار کرد که
 خواسته اون رو   

 بپذیرم پش در ی  تصمیم عانی دفتری رو که از
 اول چشمم رو گرفته بود رو که هنوز تو دستش

 
 بود از دستش کشیدم که باعث شد اخماش بره توهم و .. 

 _داری چیکار میکنی ؟
 _خودی گفتی خواسته من رو  

 قبول میکنی پش من این دفتر  رو میخوام
 _نننننننه

 _چه خبرته ؟
 _نمیخوام و نمیزارم  
 با یه قیافه ناراحت  
 باشه پش منم قبول نمیکنم - 

********************** 
 ) ماکان(

 نمیدونم چرا  واقعا نمیدونم چرا قبول کردم  
 منی که حتی به میترا اجازه خوندن اون دفتر و نداده بودم  
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 شاید به خاطر این بود که ......
 
 

 کیانا
 ای جوووووونم امشب میخواستم بشینم و اون

 دفتر مرموز و بخونم
 )فضووووووول(

 طناز کنارم خواب بود و باران هم کنار طناز منم
 لباسامو پوشیده بودم و راهی حیاط شده بودم

 فزاش رمانتی  تر بود اونجا
 جون میده بشینی فضولی کنی

 
 رفتم نشستم رو تاب جلوی باغ ویال و اروم اروم

 شروع به تاب خوردن کردم و دفتر و باز کردم
 با دیدن صفحه اول اخمام توهم رفت

   
 این خط، این نوشته عجیب برایم اشنا بود 

 تنگ نمیشود()ی  روز میشود که دلت برای هیچ  کسی به اندازه من 
 

 با دیدن نوشته ها ی صفحه اول سرم به دوران
 افتاد
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 امکان نداره نه نه
    

 این نوشته ها چقدر باهم شباهت دارن مگه
 میشه خدا جون؟

 با دیدن نوشته های صفحه دوم یه قطره اش  از
 چشمام پایین چکید

 صفحه سوم و یه قطره اش  دیگه و دراخر سیم
 م روان شدنداش  هایم که بر گونه های

 
 ولی با شنیدن صدایه پاای سریع اش  هایم را پاک کردم-
 

 تموم شد؟همه رو خوندی؟-
 نه  تازه اول شه-
 نگاه سردشو بهم دوخت و  

 فقط زود تر بخونش اون دفترو میخوام-
 سرم رو پایین انداختم و گفتم  

 باشه -
 اروم از کنارم گذشت و درحالی که سیگاری

  خارج شدروشن میکرد از ویال
******* 
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 ماکان
 

 دلم گرفته بود 
 از همه

 از تموم دنیا
 از ادم ها

 
 از خودم

 و در اخر از خدا
 دلم برای اون روز ها تنگ شده بود

 هعی یادش بخیر
 روی شن های سرد ساحم نشستم و به دور دست

 ها چشم دوختم شاید میتوانستم در اعماق قلب
 دریا نشانی از گمشده ام پیدا کنم

 
 

 دریغ از اینکه......
 و  

 سوم شخص)نویسنده(
   
 ببین خداداد هر چقدر پول بخوای بهت میدم-
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 فقط کاری رو درست انجام بده وگرنه.....
 

 چشم خانم چشم به روی جفت چشمام شما-
 فقط امر بفرما

 
 میخوام کاری کنی برای همیشه سایه اش  از-

 روی زندگیم کنار بره.فهمیدی؟
 االن پول رو .....بله خانوم فقط -

 نذاشت حرفش تموم شه و اومد وسط حرفش
 

 نصف مبلغ و مینویسم بقیه بعد از اتمام کار-
 

 و بعداز زدن این حرف چ  ده ملیونی را روی
 میز انداخت  و   
 فقط میخوام زودتر شروع کنی - 
 

 چشم خانوم خدانگهدار-
 )اروم زیر لب(

 
 شری کم شغال سیاه-
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************ 
 

 اکیان
 
 

 امروز اخرین روزه فیلم برداری تو شمال بود و
 قرارشد اقای سلیمی بعد از سکانش اخر فیلم
 مارو ببره تفریح البته به خرج خودش و اینکه

 به خاطر اسرار بچه ها قرارشد ی  هفته بمونیم
 و خوش بگذرونیم

 
 منم تصمیم گرفته بودم باهاشون برم سره

 صحنه
 که یه نفر به دره داشتم موهام رو شونه میکردم

 اتاق ضربه زد و منم که ف  کردم طنازه اجازه
 ورود دادم و به سمت طناز برگشتم که

 
 

 اییییییییی-
 

 کیانا خانوم چیشد؟کیانا خانوم؟-شهریار -
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 درحالی که دز شدی درد اش  تو چشمام جمع
 شده بود سرم رو باال اوردم و   
 چی ...چیزی نیست فقط لطف میکنید برید-

 بیرون اخه........
 البته ببخشید که ترسوندمتون و ....-
 نه نه تقصیر خودم بود خواهش میکنم-
 

 من دیگه میرم فقط اومده بودم بگم اماده باشید میخوایم حرکت کنیم-
 

 بله حتما-
 

 فعال-
 

 و زود از اتاق رفت بیرون
 اخه پسره......

 
 بعد روبه خودم

 
 جمع نکردی پووووف  ()اخه دختره احمق چرا حواستو  -

 بعد از اینکه حسابی به خودم لر زدم رفتم پایین
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 تا بیشتر از این ابرو ریزی نکنم
 

 پووووف این دختره دیگه داره منو میکشه اععععع
 انگارنه انگار که من مادرشم پرو پرو جلو من رفته سوار ماشین ماکان شده  

 پوووف
دارم  باران اگه بود نمیشههد بهت بیخیال باران بهترم شههد من کاری -کیارش -

 بگم
 بازدن این حرف رادار هام فعال شد

 چی ؟چیکار داری؟-
 فضوووول-
 ایشششش اصال نگو-

 یه دفعه ژس ادمای جدی و گرفت و شروع کرد به حرف زدن
 خوب کیانا چیزه....-
 

 چیزه؟؟-
 اوم ببین من از یه دختری خوشم اومد و خوب از تو میخوام.....-

 حرفشو گفتم اومدم وسط
 وایسا وایسا چیشد؟تو؟کیارش؟از یه دختر خوشت اومد؟-
 خوچیه مگه اره.-
 کی؟-
 هان؟-
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 میگم دختره کی هست؟-
 اوم طناز-
 

 چییییییی؟-
 

 واااا کیانا؟-
 گفتی طناز؟درست شنیدم؟-
 چته تو ؟؟بله درست شنیدی-
 اخخخخخ جوووووون-
 میشه بگی چرا اخ جونه؟-
 رو میخوادخوب باید بگم طنازم تو -
 

 چیییییییییی؟-
 

 چخبرته دیوونه خو واسا برای تعریف کنم-
 فلش ب ) هفته قبم(

 اروم دره اتاق رو باز کردو وارد اتاق شد ولی با
 صدای شنیدن هق هق طناز درجا خشکش زد

 
 بعد از دقایقی که به کندی گذشت به
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 سوی طناز گام برمیدارد و بدون گفتن
 الوش حرفی از جانب خویش اورا در

 میکشد
 طناز هم همانند کودکی خردسال در

 الوش مادر اورا به خود میفشارد
 پش از ارام شدن طناز ارام ارام شروع به

 صحبت کردن میکند
 طناز عزیزم.نمیخوای بگی چی اشکتو در-

 اورده!؟خواهری ؟
 طناز که گویا منتظر همین حرف از جانب اوبود

 باصدای لرزان شروع به صحبت میکند   
 دوسش دارم کیانا عاشقشم ولی ....ولی-

 میترسم تو که بهتر میدونی چرا
 درحالی که متعجب بود گفت

 
 کی رو دوست داری ؟؟-
 کیارش - 
 

 و بعد از اتمام سخنش باز اش  ها از چشمانش
 روان شدند
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 طنازی این که خیلی خوبه-
 

 من مطمعنم اونم دوست داره و بعد با شیطنت
 اضافه کرد

 
 تو رو میبینه  تو چشماش فانوسهر وقت 

 روشن میشه
 کیانااآاااا-
 هیش بلندشو بدو موقع ناهاره االنه که بیان دنبالمون-

 پش از تعویض لباس و کمی ارایش دست در
 دست هم از اتاق خارج شدند

 
 
 )حال( 

 ابهامای بر طرف شد!؟-
 

 بله . ولی اون قضیه که  طناز گفت.....-
 هت گفتم بقیش با خوده طنازه اوکی؟ببین کیارش من اینارو ب-
 اوکی - 

 و بعد از پایان حرفش دستبرد و از داشت برد جعبه ای رادراورد و داد دستم
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 این چیه؟-
 

 بازش کن-
 وقتی بازش کردم از چیزی که  دیدم تا مرز سکته رفتم)از تعجب زیاد(

 
 این چیههههههه؟-
 

 وا خوب حلقه دیگه-
 تو که نمیخوای.......-
 
 بعلهههههه. فقط امیدوارم جواب بده- 
 
 پووووف.امیدوارم - 

 و تا رسیدن به رستوران حرفی میونمون ردو بدل نشد
 
 

 قرارشده بود به خاطر جلو گیری از ازدهام مردم
 طبقه باالرو برای  ساعت اجاره کنند  

 حاال هم همه نشسته بودیم روی صندلی هامونو
 پایین ودر حال صحبت بودیم که کیارش رفت 

 بعد نیم ساعت برگشت
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 هنوز چنددقیقه ای از برگشتن کیارش نگذشته
 بود که...........

 
 ر*ق*ص نور سالن فعال شد و یه اهنگ الیت پلی

 شد و این درحالی بود که دوتا از گارسون ها  یه
 
 کی  نسبتا بزرگ بهشکم قلبه شکالتی رو رو میز 

 هم جلوی طناز گذاشتن و تو همین حین کیارش
 بلند شد و رو به روی طناز زانو رد و......

 
 با من ازدواج میکنی؟-
 

 بعد از گفتن این حرف و دست زدن الهام همه
 کمکم به خودشون اومدن و شروع به جیغ و داد کردن

 
 

 طناز در حالی که اش  از چشماش سرازیر بود و
 قادر به حرف زدن نبود
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 موجبسرش رو به نشونه بله تکون دادو این 

 شد بچه ها دوباره سرو صدا به پاکنند   
 

 دریغ از اینکه) این داستان تلخ تر از این هاست(
 

 بعداز کلی خرید و گشتن تو بازار که البته
 دردسرش خیلی زیاد بود به ویال برگشتیم و   

 همه بعد از یه شب به خیر سرسری رفتن به
 اتاقاشون ولی من نمیتدنستم بخوابم  و تصمیم

 
 
 گرفته بودم ادامه داستان هارو بخونم دریغ از اینکه   ............ 
 
 

 قسمتی از خاطرای
 

 وااااای خدایا دلم میخواست همونجا بپرم حاج
 اقارو بب*و*سم ولی خوب نمیشد

 اخ جووون بالخره میتونم به عشقم برسم  
 وقتی به ماکان گفتم که حاجی قبول کرده
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 نزدی  بود از شادی سکته کنه 
 

 ******** بخش دیگری از خاطرای 
 
 

 دیشب ماکان با بدبختی تونست راضیم کنه که
 بودن خودش تنها برم دیدن مادرجون که خیلی

 مشتاق بود برای دیدنم   
 

 و قرارشده بود  روز بعد ماکان هم به ما
 
 بپیونده 
 

************* 
 

 حال
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 بود و تیر میکشید سرم به دوران افتاده 
 

 صداها تو سرم اکو میشد
 خاطره ها درون ذهنم معلق بودن و ....   
 

 بعد سیاهی متلق.......
************************** 

 
 ماکان

 
 همه خوابیده بودن ولی من بازهم بی خوابی به

 
 سرم زده بود و االنم اومده بودم تو حیاط تا 
 

 بشه و بتونمیه کم قدم بزنم بلکه معجزه ای 
 
 بخوابم  
 
 کنار درخت های بید مجنون قدم میزدم که......  
 

 با دیدن چیزی که کنار تاب حیاط پشتی افتاده
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 بود چند ثانیه تو ش  رفتم

 ولی بعد از گذشت چند ثانیه به خودم اومدم و
 
 با دو خودمو باالسرش رسوندم که با دیدن   
 
 

 کیانا تو اون وضعیت قم*ب*م شکست
 زودی بلندش کردم و اونو به اتاق خودم بردم

 
 مسلما این موقع شب اگه اون رو به اتاقش

 
 میبردم طناز و باران بیدارمیشدم و این مصادف

 
 

 میشد با بیدارشدن اهالی خونه
 بعد از اینکه کیانا را روی تخت  گذاشتم تندی به

 
 سمت اتاق کیارش و مازیار رفتم و کیارش رو

 



 63 گمشدهعشق 

 این مصادف شد با بیدارشدنبیدارکردم که 
 

 مازیار
 

 پووف
 
 

 چیزی شده ماکان جان؟؟-کیارش
 
 
 

 بدو کیارش بدو بیا -
 

 چی شده ماکان داری نگرانم میکنی-
 

 داشتم تو حیاط قدم میزدم که خانم نیازی )اوه-
 تا االن که کیانا بود( روبی هوش  تو حیاط پیدا

 کردم االن هم تو اتاقمه بدو بیا
 این حرف به سمت در اتاق دویدم کهبعد از زدن 

 
 متوجه شدم کیارش هنوز وایساده سر جاش و
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 با بهت منو نگاه میکنه  

 دستشو محکم کشیدم و
 

 کجایی تو؟-
 انگار تازه متوجه اطرافش شده که میگه

 
 

 یاخداااا-
 
 

 و بعد منو کنار میزنه و به سمت اتاق من میدو و
 
 
 من و مازیار هم پشتش به سمت اتاق میدویم 

 *****تارا
 

 با احسای سر درد  بدی چشمامو باز کردم که
 

 خدای من کیانا چت شده بود دختر؟-کیارش-
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 میدونی چقدر نگرانمون کردی  
 
 

 کیانا نه تارا-
 

 چیییییییئییییی؟؟-
 
 

 میگم من تارا هستم نه کیانا-
 
 

 تو تو حافظت .......-
 
 
 پریدم وسط حرفش و  
 
 

 اره ولی کسی نباید بفهمه-
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 بی توجه به حرفم
 عاااالیه خدای من این بی نظیره - 
 

 هیش کیارش کسی نباید بفهمه -
 

 چرا؟-
 

 نمیتونم بهت چیزی -
 بگم ولی ازی خواهش میکنم

 کیارش ترو به   
 طنازی قسم......

 
 !؟-یعنی چی کیانا -
 
 ببین کیارش قول میدم بعدا - 

 برای همه چی رو تعریف کنم
 ولی االن نه 
 
 

 بدون گفتن حرفی رفت بیرون 
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 و درو کوبید به هم
 

 *****تارا
 

 حاال که همه چیز رو به یاد اوردم باید زندگیمو از نو بسازم
 
 

 درسته که اون منو نمیشناسه ولی من اونو
 
 دوباره عاشق میکنم 
 

 اره من میتونم
******* 

 
 

 اتفاق گذشته بود و کیارش هم کمدوروز از اون 
 
 
 
 کم باهاش کنار اومده بود و دیشب بهم گفته 
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 بود که طناز ازش خواسته باهم برن بیرون تا 
 
 
 راجبه یه مسئله ای باهاش صحبت کنه  و  امروز 
 
 
 قرار بود باهم دوتایی برن بیرون حدس میزدم 
 
 
 که میخواد در رابطه با اون اتفاق باهاش 
 
 صحبت کنه 

 فقط امیدوار بودم کیارش عاقالنه تصمیم بگیره
 
 

 واما من تازه علت کشش باور نکردنی باران به
 سمت ماکان و درک کرده بودم و اون این بود که........

 
 حرفم تموم نشده بود که با دیدن قیافه طنا
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 مثله ماست وا رفتم 
 
 

 طناز با دیدنم خودشو محکم تو ب*غ*لم پری کردو
 
 زد زیر گریه  و اروم زیرلب یه چیزایی رو زمزمه 

 میکرد
 

❣ 
 
 

 بعد از حدود نیم ساعت که طنازو خواب
 
 کردم رفتم پایین تا براش سوپ درست 
 
 کنم بمیرم براش انقدر گریه کرد که  
 
 اخرشم تب  و لرز کرد. 
 

 خدارو شکر جز الهام و مازیار و شهریار
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 کسی توی  ویال نبود و بچه ها رفته 
 
 بودن اسکله بارانم همراه ماکان رفت 
 

 بود بیرون هرچی هم پرسیدم
 
 کجا میرین هیچ کدوم جواب 

 ندادن پوووف
 

 بعد از اماده شدن سوپ رفتم پیش
 طناز و با هزار دردسر و قسم و ایه

 
 سوپو بهش خوروندم

 
 حاال که یکم اروم شده بود بهتر 

 
 چی رو برام تعریف کنه بود همه

 
 ******سوم شخص )نویسنده(
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 به خواسته طناز بر روی میزی که در
 
 گوشه ترین مکان کافه بود نشستند   
 

 کیارش گارسون را صداکرد تا سفارششان
 
 را بیاورد گارسون پش از گرفتن 

 سفارشای انهارا  تنها گذاشت
 

 دقایقی در سکوی سپری شد و کیارش
 از لب باز کندتا خواست لب 

 طناز شروع به سخن کردن کرد
******* 

 هجده سالم بود سرم  باد داشت  ولی-
 
 اهم دوستی با هیچ پسری نبودم 

 تا اینکه اون روز جلوی در مدرسه دیدمش
 

❣ 
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 چندماه دنبالم بود  بهش
 
 پا نمیدادم ولی این دله لعنتی 
 

 خودش رو باخته بود
 اومدن خواستگاری

 بود مراسمهمه چی عالی 
 عقد عالی برگذارشده بود

 همه دخترای فامیم با
 حسری نگاهم میکردند
 چرا دروغ دوسش داشتم

 خیلی دوسش داشتم   
 قرار بود  ماه بعد  
 

 عروسی کنیم اون چند
 
 وقت بهترین روزهای عمرم بود 
 شب و روز باهم بودیم  
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 روزها  خرید عروسی

 
 و شب ها یا اون بود 
 

  خونه ما یا من
 

 تا که اون شبه لعنتی رسید
 به اینجا که رسید

 هق هقش اوج گرفت
 
 در همین حین گارسون سفارششان 
 
 را اورد و طناز اب را  
 

 ال جرعه سر کشید و ....
 

 گفت یه پارتی دعوی شده
 
  ازم خواست که  راس ساعت  
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 اماده باشم تا بیاد دنبالم  
 

 بهش اعتماد داشتم
 
  

 باهاشمهمونی های زیادی 
 
 رفته بودم در ضمن اون 
 
 نامزدم بود وتا دوماهه  
 
 بعدش همسرم پش 

 مشکلی نبود   
 ساعت  بود که 
 

 به گوشیم ت  انداخت
 
 و منم حاضر و اماده 
 
 باهاش راهی شدم 
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 وقتی وارد سالن شدیم فهمیدم 
 

 این پارتی با اونا فرق داره  اخه
 هیچ کدوم از دوستاش نبودن

 که  حتیو کسایی بودن 
 
 
 ی  بارهم ندیده بودمشون  
 بعد از شام ازم خواست بریم  
 
 بر*ق*صیم قبول کردم حدود  دقیقه ر*ق*صیدیم که...... 
 
 

❣ 
  

 از یکی ازخدمه های  اون عماری   
 
 خواست تا برامون  لیوان نوشیدنی 

 بیاره  و وقتی اون خدمتکار   
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 نوشیدنی رو اورد انقدر تشنه ام  
 

 بودن اینکه فکر کنمبود که 
 

 اون چیزی که دارم میخورم
 

 چی هست الجرعه اونو
 
 سر کشیدم  که ای کاش 
 
 
 هیچ وقت اینکارو نمیکردم   

 کیارش مای و مبهوی
 

 به طنازی نگاه میکرد
 

 که همانند ابر بهار اش 
 
 
 از چشمانش سرازیر بود 
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 و اما طناز بی توجه به 
 

 کیارش ادامه داد
 

 مست شدم مسته مست 
 چیزی که اون میخواست  
 

 و اون شب.......... من  دنیایه دخترانگیمو باختم
 ناراحت بودم خیلی

 
 ناراحت بودم   
 

 کدوم دختری خوشش میاد چنین بالی سرش
 
 
 بیاد ولی خوب اون هم  
 
 خیلی خوب بلد بود منو راضی کنه  
 



wWw.Roman4u.iR  78 

 

 و اینکه به قول خودش همسرم بود
 
 
 و پش سعی کردم  اون شب رو  
 

 فراموش کنم
 

❣ 
 

 روزی از اون ماجرا گذشته   
 

 بود که احساس کردم آرسن
 

 دیگه مثله قبم برای دیدنم
 

 شورو شوق نداره به دختر داییم
 
 این مسئله رو گفتم و اون پیشنهاد 
 

 کرد ازش دلیم این سردی رو بپرسم
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 و خوب منم به مراتب این کارو کردم و........ 
 

 اون روز باهم تو کافه الله
 
 قرار گذاشتیم  
 

 آرسن  چی شده ؟-طناز-
 چرا چند وقته سرد شدی؟

 
 اما اون واقعا یخ شده بود

 
 

 با صدایه سردی گفت
 

 ببین طناز من میخوام نامزدی-
 
 رو بهم بزنم 
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 چییییییی؟؟ارسن اصال شوخی-
 

 یست میفهمی؟؟مسخره باز شروع کردیاجالبی ن
 

 دریغ از اینکع این دفعه.....
 
 

 نه طناز من نمیتونم با دختری-آرسن-
 
 مثله تو ادامه بدم میفهمی   
 

 منظورم رو که؟؟
 
 

 دختری که قبم از عروسی........
 قبم از اینکه حرفش تموم شه

 
 اومدم وسط حرفش و....

 

❣ 
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 اتفاق برام افتادبفهم چی میگی اگه من اون -
 
 
 فقط به خاطر توعه عوضی بود میفهمی؟؟فقط به خاطر تو 
 
 

 هه فقط من مقصر بودم ؟نگو که خانم-
 
 خودشون مشتاق نبودن؟ 

 هه
 

 بی رحم شده بود خیلی بی رحم هیچ وقت-
 

 فکرنمیکردم کسی که تا این اندازه دوسش
 

 داشتم منو بزاره و بره ولی......
 و دخترو نگی که از بین حاال من مونده بودم

 
 رفته بود 
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 بعد از  ماه بهم خیر عروسیش رو بهم دادن

 
  
 

 با کسی ازدواج کرد که همیشه ارزوی نابودی منو
 داشت   
 

 هه 
 ولی خوب خدا خوب جوابشونو داد

 
 بعد از  سال دختره ولش کردو رفت

 
****** 

 
 گویا که از بند رها شده باشد نفش عمیقی کشید

 
 حال سب  تر بود  

 دیگر رازی پنهان در دلش نبود
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 و حال این کیارش بود که باید تصمیم میگرفت 
 

 بماند؟
 یا.....

 
 بلند شو-
 

 طناز با شنیدن صدای سرد کیارش سرش را به
 
 زیر انداخت و درحالی که ااش  از چشمانش 
 
 سرازیر بود به سمت ماشین کیارش راه افتاد 
 

 کاش کیارش......
 

❣ 
 
 

 زمان حال)کیانا(
 
 بعد از تموم شدن حرف  
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 هاش دوباره اشکاش سرازیر شدن
 
 و منم بادیدن این حال طناز 
 

 فقط یه فکر به سرم رسید
 

 خفه کردن کیارش اعععععععع پسره......استغفراال
 
 

 با دیدن شماره کیارش
 
 
 حواسم سره جاش اومد 

 بدون اینکه اجازه صحبت
 

 کردن رو بهم بده
 

 پایین برای ناهار بیاین-
 

 و تق قطع کرد
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 هوووف
 بیشعور  
 

 با بدبختی طناز رو رازی
 

 کردیم و باهم رفتیم پایین
 

 بادیدن صحنه روبه روم
 
 
 تا مرز سکته رفتم مخصوصا وقتی 
 
 
 که دستا های طناز تو دست 

   
 

 هایم یخ زده بود
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❣ 
 
 

 پسره احمق قصدی-
 از این کارها چیه هانننن؟

 
 میخوای چه چیزی رو ثابت کنی  ؟؟ 
 

 اروم ولی عصبی لرید
 

 میخوام خدشه ای-
 

 که به لرورم وارد کرده
 
 رو برطرف کنم 

 د اخه احمق کجای-
 
 لروری خدشه دارشده؟؟ 
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 بد کرد حقیقتو گفت؟
 

 دلعنتی برای چی نازنین و اونطوری ب*غ*ل کردی مگه.......
 نزاشت حرفم تموم شه  
 
 و ایندفه  
 

 با فریاد و تمسخر گفت
 بسه کیانا - 
 
 

 اوه نه نه تارا خانوم 
 
 
 هه   
 من هرکاری بخوام  
 

 میکنم فهمیدیییی؟؟
 

 باورم نمیشد این همون کیارش
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 باشه همونی که از گم
 
 به من کمتر نمیگفت 
 
 

 بدون زدن حرفی
 

 از اتاق خارج شدم
  
 
 

 این پسر بازیه بدی رو شروع کرده بود
 که......بازی 

 

🌹❣ 
****** 

 پاری
 ساعت بعد  

 تارا
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 دیگه نزدی  شام بود و قراربود تو خونه
 

 شاممون رو بخوریم
 رفتم بودم طناز رو از خواب بیدارکنم و االنم

 
 

 داشتیم به سمت سالن لذاخوری میرفتیم
 
 
 نمیدونم چرا ولی یه حسی داشتم یه حسه 
 
 
 خیلی خیلی بد  
 پوووف   
 

 رو به  با دیدن صحنه
 
 

 روم پاهام شم شدو عرق
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 سردی رو صورتم نشست 
 
 

 به طوری که طناز به جایه
 
 
 اینکه نگران خودش باشه  
 
 

 با نگرانی منو تکون میداد
 
 
 
 ولی من توان هیچ کاری رو نداشتم  
 

 با یه تصمیم عانی  با تمام 
 
 

 وجود  به سمت ساحم دویدم 
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****** 

 
 ماکان

 
 سره اون قضیه با میترا بحثماز اون روزی که 

 
 
 شده بود با کیانا سرد تر  
 
 شده بودم و رابطم با میترا  
 
 

 تقریبا شکر اب شده بود 
 هعیییی

 
 
 امروز تولد میترا بود  
 

 و منم تصمیم گرفته بودم 
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 دوباره رابطمون و از سر بگیریم
 
برای همین صبح بهش پیام دادم که اماده باشه بریم بیرون گفتم نه هم نمیتونه   

 بیاره 
 داشتم تت اتاقم اماده میشدم که  
 

 تق
 

 بفرمایید-
 باران سرشو از الیدر اورد بیرون و  

 سالااام به بهترین عموی دنیاااااا-
 

 سالم به خوشگم ترین دختره زمین-
 گفتبا دیدن لباس های که تنم بود 

 ماکانی جایی میری؟؟-
 
 میخوام برم بیرون گلی - 
 

 مظلوم گفت
 منم بیام؟؟-
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 اوممممم بعلههههه-
 اخ جوووون -  

 زود رفت و حاضر شد و در جواب سواالی
 

 مادرش که میگفت کجا میری فقط میگفت با
 
 ماکان جونیم میرم بیرون 
 

 اخ خدا چقدر این بشر شیرینه
 ماهم تصمیم گرفتیممیترا هم اومده بودو پش 

 
 حرکت کنیم اول رفتیم بازار و میترا و باران

 
 کلی من رو پیاده کردن بعد هم که رفتیم

 
 شهربازی   

 تو عمرم اینطوری بازی نکرده بودم خدایش
 

 خیلی جالب بود ولی اگه مردم منو میدیدند.......
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 اخرش هم همه مون از خجالت شکممون در اومدیم

 
 میترا دیگه از من ناراحت نیستخوشحال بودم 

 
 و مثله گذشته هاشده و لی چیزی که اذیت

 
 میکرد رعایت نکردن  هایش بود دیگه برای

 
 
 خودش حدودی قائم ننیشد و این بود که منو خیلی هم اذیت میکرد  
 

 پوووف
 

❣ 
 

 خودش خیلی خوب میدونست
 
 
 چقدر از این کار ها متنفرم  
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 ها ،ولی......از این تماس ها ،نزدیکی 
 
 فقط به خاطر اینکه تولدش بود  
 

 چیزی بهش نمیگفتم وخوب
 
 اونم سواستفاده گر ماهری بود 
 
 
 

 مازیار اومد و برای شام صدام کرد
 
 و منم در حالی که باران عزیزم رو در الوش   
 
 
 داشتم به سمت اتاق لداخوری 
 

 راه افتادم بعد از اینکه باران
 



wWw.Roman4u.iR  96 

 

 دستشو بسمت باران باز کرده بودرو کنار کیارش که 
 

 گذاشتم  رو صندلی کناریش
 

 نشستم که میتراهم با دو خودش
 
 رو به من رسوند کنارم رو صندلی   
 

 نشست و دستش رو روی دستم
 
 که روی میز بود گذاشت اونو فشرد 
 
 

❣ 
 
 

 لعنتی حیف که تو جمع بویم حیف 
 

 دقایقی پش کشیدخودشم فهمید زیاده روی کرده و دستشو پش از 
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 هرچی منتظر موندیم کیانا برای شام نیومد و این من رو خیلی خیلی نگران کرد 

 
تصههمیم گرفتم بعد از شههام حتما برم به اتاقش خودمم دلیلش رو نمیدونسههتم 

 ولی......
 

******* 
 
 

 تارا)کیانا(
 
 بعد از حدود  ساعت که اروم شدیم بالخره تصمیم گرفتیم برگردیم   
 

 ونستم که طناز هم برای از دست دادن کیارش گریه میکرد ولی من....مید
 

 هه 
 برای این که عشق  سالمو دست تو دست با یکی دیگه دیدم 

 اخر این بازی چی میشه؟؟
 

 شاید بهتر باشه اونو فراموش کنم اره اون با میترا خوشبخته
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 ولی من چی؟؟
 

 باران چی؟؟
 

 قلب خورد شده من ؟تکلیف این بچه چی میشه؟؟  تکلیف 
 

 حواست کجاست کیانا ؟؟چند بار صدای کردم دختر-
 با صدای طناز فهمیدم مدی هاست تو فکر بودم در جواب طناز گفتم:

 هیچی هیچی. جانم؟-
میگم از دره پشههتی بریم داخم االن دیگه همه خواب هسههتن راسههتی من - 

 وسایلم رو جمع کردم برای  ساعت دیگه پرواز دارم
 

 چیییی؟چرا؟؟طناز برای چ.....-
 

 قبم از اتمام حرفم
 میرم تا با خودم کنار بیام - 

 میرم تا کیارش بتونه راحت تر تصمیم بگیره
 میرم تا خوب فکر کنه

 میرم.....
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اووووه حاال تا فردا میخواد میرم میرم کنه باشههه برو گلی ولی ترو به خدا زیاد -
 قصه نخور باشه گلم؟؟

 .ببخشید که رفیق نیمه راهم خداحافظباشه خواهری -
 

 خدانگهداری عزیزم-
 

بعد از اینکه از رفتن طناز مطمعن شههدم به سههمت اتاق رفتم و درو باز کردم 
 که.......

 
 

با دیدن ماکان که مجسههمه الهه عشههق رو که اهدایی خودش به من بود  و در 
 دست داشت بهت زده اشکی از گوشه چشمانم سرازیر شد

 
با کان  که  ما فت و همچو کودکی  بدون هیچ تعللی مرا درالوش گر یدنم  د

 مادرش را پش از سالها یافته مرا به خود میفشرد و زیر لب ارام زمزمه میکرد
 

 تارا صدام بزگ برام حرف بزن عزیزم-
 با گریه مینالم

 م.....م....ماکان-
 

 جانم عزیزم ؟-
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 جانم گلم؟

 
 میدونی چقدر دنبالت گشتم؟

 خودم رو لعنت کردم که چرا تو رو تنهایی فرستادم؟چند بار 
 میدونی چند سال منتظری موندم؟

 میدونی......
 

 قبم از اینکه ادامه بده رو کردم بهش و گفتم
 
 

شه دوما باید همه چی رو برایم - سم باران  بیدار اوال که بریم بیرون عزیزم میتر
 تعریف کنی

 چطور تو به اینجا رسیدی؟
 

 افتاد؟؟چه اتفاق های 
 

سوال هاتو میدم  بدو لباس گرم بپوش تا باهم - شه خانومم یکی یکی جواب  با
 بریم لب ساحم اونجا حرف هامون رو میزنیم
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❣ 
  
 
 بعد از  دقیقه هردو حاضر و اماده 
 
 
 دست در دست هم  
 
 

 به سمت ساحم رفتیم
 

 بالفاصله بعد از اینکه روی تخت سنگی
 

 نشستیم گفتم:
 

 ،میترا چه نسبتی باتو داره؟ماکان -
 
 هنوز جمله ام تموم نشده  
 

 صدای قهه قهه ماکان فضا رو گرفت
 هیش چته دیوونه-
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 در حالی که بریده بریده حرف میزد

 اخ خدا شما خانوم ها-
 
 چقدر حسودین  
 

 و دوباره زد زیر خنده
 
 ایشششششش - 

 چه ربطی داره؟
 
  بعد  

 دقیقه که خوب خندید
 

 کرد به صحبت کردن خودش شروع
 

 اوم .بعد از اون اتفاق تا -
 
 سال دنبالت میگشتم خوب 

 بالخره اثری ازی پیدا نشده بود و مرگت ثبت نشده بود  تمام شهر های



 103 گمشدهعشق 

 ایران رو تو اون دوسال
 
 گشتم ولی خوب هیچی به هیچی 
 

 تا اینکه با میترا اشناشدم 
 

 خودتم خوب میدونی که
 

 فه ها یااون موقع خواننده تو کا
 
 رستوران هابودم 
 
 اون روز میترا بعد از اتمام قرارش از رئیش رستوران خواست  
 

با من خصههوصههی صههحبت کنه و همین شههد که من پا به عرصههه خوانندگی 
 گذاشتم

 
 دهنم رو باز کردم تا سوال بعدیم رو بپرسم که

 انگار چیزی یادش اومده باشه  زودتر از من گفت:
 

 تو چرا چهری اینهمه عوض شده؟وایسا ببینم اصال 
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 هرچقدر هم بخوایم

 
 بگیم تاثیر زمانه  قابم قبول نیست  
 

 فرم بینی و لب های همه تعغیر کرده
 

 بایاداوری خاطرای تلخ ان روزها بغضی
 
 کهنه  بر گلویم نشست  
 

 ودر حالی که صدایم میلرزید شروع به حرف زدن کردم.....
 

❣ 
 
 

 روسرم چونوقتی که خونه آوار شد 
 
 امادگی برای پناه گرفتن نداشتم  روی 
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 نیمی از قسمت های صورتم  زخم های
 
 عمیقی شکم گرفت اوایم برام مهم نبود 
 
 ولی کم کم با اسرار کتایون جون و 
 
 شاهرخ و کیارش قبول کردم عمم کنم 
 

 شاید برای همین بود که تو دوسال پیدام
 
 نکردی 

 چطور؟؟-
 

 نیم بعد اون حادثهخوب من دوسال و -
 
 به همراه کیارش پیش مادربزرگ 
 
 مرحومش تو المان زندگی میکردم و 
 
 همونجا عمم کردم  

 بعد با ذوق ادامه دادم
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 باران هم برای همین تابعیت اونجارو داره - 
 حاال میفهمم چرا چنین کششی نسبت به-
 باران داشتم   
 

 سرم را به نشانه تایید تکان دادم و 
 

 م خون خون رو میکشهاوهو-
 
 

 در حالی که منو تو آلوشش میگرفت
 

 اینارو ولش کن .دیگه تموم شد -
بالخره من و تو بهم رسههیدیم بزار برگردیم یه عروسههی میگیرم که دهن همه باز 

 بمونه
 

❣ 
 
 

 اخه من عروسی میخوام چیکار همین انقدر-
 که  تو رو بازهم بدست اوردم خودش کلیه
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 خواهم خانومم حسری چیزی به دلش بمونهنخیر من نمی -
 اخه.......-
 
 انگشتانش را روی لبانم قرارداد و  
 

 هیش -
 و قبم از اینکه به من فرصتی برای اعتراض دهد

 
 بر پیشانی ام ب*و*س*ه ای پر عشق نشاند 
 این کارش موجب نقش بستن  لبخندی برلبانم  

 شد   
 

 شمدریغ از اینکه کمی آن طرف تر کسی با چ
 های خشمگین و لبریز ز انتقام همه چیز را برهم میریزد

 
 

******* 
 شخص سوم )مرموز(

 باعصبانیت لیر قابم وصفی  رو به شخصی که
 پشت تلفن بود دادزد

 



wWw.Roman4u.iR  108 

 

 مگه من به تو  احمق نگفتم هر چی زودتر کار -
 
 رو تموم کن 
 خ....خوب.....خانم..... - 

 میان حرفش پرید و 
 روز فرصت داری کار رو تموم خانم و زهرمار - 
 
 کنی میدونی که اگه کاری که میگم رو نکنی چی میشه؟ 

 چشم خانوم فقط بکشمش یا کاری کنم راهی بیمارستان شه؟؟-
 

 بمیره-
 

 چشم-
 

 بدون حرفی تلفن را قطع کرد
 

 لبخن مرموزی بر لبانش نقش بست اوهمیشه
 پیروز بود

****** 
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 ماکان
 

 م با یاداوری اتفاقای دیشب و پیداشدن عزیزه دلمصبح که از خواب بیدارشد
 

 لرق در شادی شدم
 دریغ از اینکه....

 
 

 پش از اینکه لباسهایم را به تن کردم  به سمت اتاق باران و تارا راه افتادم
باید حتما با ی  طراح دکوراسههیون صههحبت میکردم تا مقدمای ورود باران و  

 تارا را فراهم کنم 
 

 ق که رسیدم چندبار پشت سرهم در زدم ولی کسی جوابم راندادبه در بسته اتا
 ارام در را بازکردم کسی در اتاق نبود

 
سفر ثابت کرده بود  سیر دادم زیرا این  ساحم تعغیر م سمت  به همین خاطر به 

 هر زمانی که تارا در اتاقش نیست لبه ساحم  است
 
 

عزیزترینم بود با تمام با خروجم از ویال وشههنیدن صههدای جیغی که متعلق به 
 وجود شروع به دویدن کردم
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❣ 
 
 

 دو  مرد که لباس سیاه
 
 به تن کرده بودن سعی میکردن تا تارا و باران را 
 

 به زور سوار ون کنند با دیدن این صحنه چند
 
 ثانیه خشکم زد  وقتی به خود امدم    قبم از 
 
 
 اینکه حرکتی کنم چیز سنگینی به گردنم خورد 
 

 به دنیای بی خبری کشاند و مرا
 

 *****تارا
 
 با احساس سر گیجه اروم اروم  
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 چشمانم  را باز کردم

 
 و همانند انسان های منگ به دور و اطرافم نگاه

 
 کردم سعی کردم همه چیز را به یاد اورم  

 اه ایکاش امروز صبح به حرف باران گوش
 
 نمیکردم و نمیاوردمش ساحم   

 هعی
 راستی باران کجاست  

 با فکر به نبودن باران بلند شدم به طرف در
 دویدم و محکم با مشت به در کوبیدم و جیع میکشیدم

 اهای عوضی ها دخترم کجاست؟-
 باران ....باران ...   کسی تو این خراب شده نیست

 
ناگهان در با شههدی باز شههد و من به روی زمین پری شههدم با دیدن کسههی که 

 شمانم از حدقه بیرون زدجلوم بود چ
 

❣ 
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 بادیدن چهره بهت زده ام خندید و کمی بعد گفت
 
 چیه خوشگلم؟چرا ماتت برده عزیزم ؟؟ - 
 

 در حالی که صورتم از انزجا و نفری جمع شده
 

 بود فریاد زدم
 

 آشغال عوضی برای چی من رو دزدیدی هان؟؟ -
 برای چی اینکارو کردی؟هان؟

 اصال بگو ببینم بارانم کجاست  
 و بعد به حالت هیترسی  شروع کردم به صدازدن باران

 باران؟دخترکم؟باران؟-
 

به زودی - باش  به اصههال نگران ن جای دختر کوچلومون هم خو گه  بسهههه دی
 میبینیش 

 و بعد روبه فردی که بیرون بود فریاد زد
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 کامران ببرش تو اتاقی که برایش اماده کردند و-
 
 ه عسم بگو مراقبش باشه ب  

 درضمن وای به حالت اگه اذیت شه میدونی که
 
 

 چشم اقا -
 و بعد اروم من رو بلند کرد و بی توجه به

 
 تقالهام من رو به سمت یه در کشوند بعد از

 
 خروج از اون در با دیدن قصری که توش بودم 
 
 دهنم باز موند و لی با پیدا کردن موقعیتی که 
 

 به خودم اومدم و اخم هایم را توش بودم سریع
 

 تو هم کشیدم
 
 

 با ورودم به اتاق بدون توجه به زیبایش
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 روی تخت نشستم و سرم را میان دستانم گرفتم
 
 

فکرش رو هم نمیکردم چنین چیزی برام اتفاق بی افته اخه اون برای چی باید 
 من رو بدزده؟؟

 
 تو همین فکر ها بودم که در اتاق باز شد و یه دختر اومد داخم 

 دستش سینی پر از لذا بود  
 سینی رو به روی من رو تخت گذاشت و بدون حرفی از اتاق خارج شد

 
با دیدن لذا تا زه یادم اومد که چقدر گرسهنه ام برای همین زود شهروع کردم به 

 خوردن لذا
 که اروم اروم پل  هایم روی هم افتاد و....هنوز پنج دقیقه هم نگذشته بود 

 
 *****ماکان

 
با سههر درد وحشههتناکی چشههم هام رو باز کردم تو یه نگاه کلی فهمیدم که  

 بیمارستانم 
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 اوه خدای من باران و تارا
 

 با به یاد اوردن اون اتفاق صدای فریادم سکوی بیمارستان رو شکست
 

نه ولی چیزی یارش سههعی میکرد ارومم ک جلو دارم نبود برای همین از   ک
ست تا یه ارام بخش بهم تزریف کنن که بعدش من هم به دنیای  ستارهه خوا پر

 بی خبری رفتم
 

دفعه بعد که به هوش اومده بودم نمیدونم چقدر گذشههته بود فقط اینو میدونم 
 که هوا تاری  شده بود 

 
 ه شدماومدم دوباره دادو فریاد کنم که با چیزی که کیارش گفت خف

 

❣ 
  و  
 

 ماکان خان بازی شروع شده-
 

 چی؟؟منظوری چیه-
 جناب سرهنگ جون همسرو بچه ای تو خطره-
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 پش به جای دادو بی داد بشین فکر کن چه کاری انجام بدیم 
 

 وایسا ببینم تو از کجا میدونی ؟؟ این قضیه-
 
 مربوط به  ساله پیشه اونوقت تو  

 پرید وسط حرفم و
 تهرانی هستم از اداره مبارزه باسرگرد کیارش -
 
 مواد مخدر  

 و بالفاصله کاری شناسایش رو دراورد و اون رو
 
 بهم نشون داد 
 

 اه 
 رفتم تو فکر گذشته زمانی که افسر نیروی

 انتظامی بودم و به خاطر توانایی هام و
 
 موفقیت هام توسن  سالگی درجه سرگردی  
 
 رو گرفته بودم ولی   
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 اتفاق.....اون 

 
 پدرم سردار کامیاران به خاطر تاخیر من تو ی 

 
 
 ماموریت کشته شد وپش از اون من هم با 
 
 نیروی انتظامی خداحافظی کردم البته سردار 
 
 ابطحی و تیمسار هدایت هیچ وقت حکم 
 
 استعفای من رو امضا و تایید نکردن 
 

 باصدای کیارش افکارم رو پش زدم و سعی کردم
 کامم معطوف او کنم حواسم را

 باندی که اون هارو دزدیده همونی بانده-
 خالفکاریه که  سال پیش موجب مرگ سردار  
 
 کامیاران و نیمی از افرادش شد  

 با عصبانیت لریدم
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 عقاب سرخ؟-
 

 خودشه -
 

 ولی اون چه ربطی به تارا و باران داره ؟-
 

 مثله اینکه جنابعالی تو این  سال بدجوری رو-
 خوردی سرهنگدست 

 با عصبانیت لریدم
 ببین جوجه سرگرد بهت هیچی نمیگم دور بری-
 
 نداره درس حرف بزن ببینم قضیه چیه 
 

 من برای توضیح میدم سرهنگ -
 
 بابهت وناباوری مینالم 
 سردار - 

 بالبخندی که ازش دلتنگی و محبت میباره به من
 نزدی  میشه ب*و*سه ای پدرانه به پیشانی ام میزند
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❣ 
 
 

 و روبه کیارش میگوید 
 بیرون باش سرگرد - 

 کبارش پش از احترام نظامی از اتاق
 
 خارج میشد و این درحالی بودکه 
 
 سردار   

 شروع به حرف زدن 
 میکند کم کم خشم و

 
 عصبانیت جای بهت و ناباوریم را میگیر 

 خوب ماکان-سردار ابطحی
 
 جان فکر نمیکنی وقتش رسیده؟؟ یادی نرفته که  سال پیش 
 
 گفتم درصورتی قبول 
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 میکنم بری که  روزی 
 
 برگردی و حاال فکر کنم وقتش رسیده  سرهنگ 
 
 ازجایم بلند میشوم و پش احترام نظامی میگویم 
 

 چشم قربان-
 

 ناگهان در  اتاق  باز میشه 
 بادیدن دوست دوران کودکی  

 برادریمهمپیمان 
شه و این در حالی بودکه چند ثانیه  شمام جمع می ش  تو چ ضه ای ا برای لح

 بعد همدیگر را در الوش گرفتعه بودیم و
 دلم برای تنگ شده بود داداش-راتین-
 

 منم دلم برای داداش گفتنای یه ذره شده بود -
 محکم زد پش کلم و  

 خجالتم نمیکشی که-
 مثال دلت باید برای من تنگ شه 

 عنی خاک تو سریی
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 اومدم جوابش رو بدم که

 
آقایون اگه ابراز احساساتتون تموم شد باید بگم خواهر و خواهر زاده -کیارش-

 من معلوم نیست تو چه وضعیتی هستن اونوقت شما
 

 سردار ابطحی میان حرفش می اید و
 

 سرگرد تهرانی لطفا-
 و بعد خطاب به ما

شن و -  شور خارج می صتی باقی نمونده طبق گزارش اونها تا  روز دیگه از ک فر
 اگه ما کاری نکنیم پایان خوبی در انتظار نخواهیم داشت

 پش بهتر ماهم زودتر بریم  
وبا قدم های محکم به همراه راتین بهسههمت در اتاق را افتادند که لحضههه اخر 

 سردار گفت
 د فراموش نکنید همه چی به شما دونفر بستگی دار- 

****** 
   

❣ 
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 ******تارا
 

 این باره دوم بود که
 
 چشم هایم رو باز کرده بودم و  
 

 ایندفعه تو یه اتاق دیگه بودم
 به کنارم که نگاه کردم  
 

بادیدن اون عوضههی که کنارم خواب بود تا مرز سههکته رفتم و جیغ ماورا بنفش 
 کشیدم

شد پایین  شد لبخند کوچیکی رو لبهام طوری که از باالی تخت پری  و باعث 
 بشینه

 
 با دیدن لبخند رو لبهام 

 تو فقط بخند من برای خنده های دنیارو هم فدا میکنم - 
 

 بعد گفتن این جمله اخمهایم 
 

 به شدی توهم گره خورد با دیدن
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 اخم هام خنده ای کرد و گفت
 

 بالخر رام من میشی-
 

 ببند دهنتو عوضی چطور تونستی هان؟ -
 برای چی من رو دزدیدی 

 
 فکر کنم جوابت رو قبال دادم عزیزم بعدشم -

 کافیه ی  بار دیگه به من بی احترامی کنی عواقبش پای خودته 
شد با   صادف  شد که م سیدم قهه قهه ای زد و از اتاق خارج  با دیدن چهره تر

 سرازیر شدن اش  هام 
 شروع کردم بلند بلند حرف زدن  

 چیکار کردم که اینطوری مجازاتم میکنیاخه خدا مگه من 
 
 
 
 تو داشتی عشقم رو از چنگم در میاودری - 

 بادیدن فرد مقابلم بازهم شکه شدم
 ی....ی...تو؟؟-
 

❣ 
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 اره من همونی که تو عوضی میخواستی -
 عشقش رو از چنگش در بیاری ولی خوب من

 زرنگ تر از این حرف هام
 
 ماهه از  سال عاشقش نبودم که تو بیای  
 چنگم درش بیاری   

 هه
 

 جیغ کشیدم
 عشقت؟؟یادی رفته قبم تو من زنش بودم ؟من عشقش بودم و هستم .-
 

 شاید عشقش بودی ولی من این عشق رو تو-
 
 وجودش میکشم 
 

 و تو هم شخصا اولین نفری هستی که بهت ثابت میشه 
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 و مستانه قهه قهه زد
دست هم دادن تا مارو حتی بلد  سال از دلم گرفت از اینکه همه دنیا دست به  

 هم جداکنند
 
 
 ***ماکان  

به ویال برگشههته بودیم و به همه جز میترا  که خودش پیدام کرده بود گفتیم  با 
 چندتا دزد درگیرشدم و اوناهم بیهوشم کردن

 و در جواب اینکه باران وتارا کجاهستن  
 کیارش پاسخ داد 

 
 بود برای همین باران و تارا صبح برگشتناوم خوب حاله مادر من خوب ن- 
 و خوب اوناهم قبول کردن  

 هعی
 

 تو اتاق نشسته بودم و به این فکر میکردم االن کجاهستن؟؟
 حالشون خوبه؟؟

 

❣ 
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 تقه ای به در خورد
 
 و قبم از اینکه من چیزی بگم میترا وارد شد 
 
 بی هیچ حرفی کنارم نشست و دستش رو به 
 
 صوری نوازش گونه رو دستم که روی تخت 
 
 قرار دادشت کشید که فوری دستم رو پش 

 کشیدم و اخم هایم تو هم رفت   
 
 

 دختره احمق
 
 

 از این کارم ناراحت شد و داشت میرفت که
 

 متاسفم میترا خودی که خوب میدونی االن-
 اصال حالم خوب نیست   
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 اروم و مظلومانه گفت

 اوهوم-
 
 

 پش....-
 
 

 عیبی نداره بخشیدمت)ایششششش(-
 
 

 میدونی میترا خسته شدم دلم یه زندگی اروم-
 

 میخواد دلم میخواد بدون دقدقه زندگی کنم
 

 دیگه خسته شدم
 ماکان؟-
 
 

 جانم؟-
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 بیا امشب نامزدیمون رو تو جمع رسمی کنیم-
 

 کمی فکر کردم 
 باشه - 
 

 قبم از اینکه تکون بخورم ب*غ*لم کرد و سرش را روی سینه ام گذاشت 
 قم*ب*م شکست االن جای اون باید تارا و باران رو درالوش میگرفتم ولی.....

 

❣ 
 
 ساعت بعد** **  
 

 ماکان
 

سلیقه خودش دوتا حلقه بخرم که  شدم ببرمش بازار و به  صرار میترا مجبور به ا
 کال پیاده م ماشالله حانومم کم نذاشت و

 کرد 
 االنم دیگه نزدی  ههی ویال بودیم که گفت

 
 ماکان جلوی جمع ازم خواستگاری کن.-



 129 گمشدهعشق 

 
 محکم زدم رو ترمز و فریاد کشیدم 

 
 چی؟؟-
 

 میخوام مثله اروپایی ها ازدواج کنم خوب-
 )ای لعنت بهت (

 
 باشه قبول-
 

 مرسی عزیزم -
 و خم شد گونه ام رو ب*و*سید 

 )اه اه اه(
 
 قیقه بعد به خواست من همه تو سالن جمعد  

 شده بودن و منتظر نگاهم میکردن از جیب کتم
 
 
 جعبه حلقه رو در اوردم و جلو میترا گرفتمش و  

 میترا عزیزم بامن ازدواج میکنی؟؟-
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 همه به خصوص کیارش با چشمهای گشاد شده
 نگاهم میکردند با سوی الهام بقیه هم به

 و جیغ شون باال خودشون اومد و صدای دست
 گرفت و میترا با ذوق

 بله بله-
 

❣ 
 
 حاال خوبه خودش همه رو هماهنگ کرده بود  

 پوووووف
 

**** 
 

 تارا
 

 با صدای در سرم رو باال گرفتم و به خوده عوضیش خیره شدم 
 با لبخندی گوشه ل*ب*ش که جذاب ترش میکرد )حیف این زیبای که داره(

 رتر کشیدم کنارم نشست .کمی خودمو اون و 
 

 با دیدن این کارم ناراحت شد به درک 
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 ولی خوب پروتر از این حرفها بود 

 خوب خوب تاراخانم برای یه سوپرایز دارم گلم-
 
 

 و بعد یه فلش از جیبش بیرون اوردو زد به تلویزیونی که تو اتاق بود 
 

 هرچی که فیلم جلوتر میرفت سرگیجه و حال بد من هم بیشتر میشد
 

کان  قه رو در اورده بود و ازش درخواسهههت ما به حل تو جمع جلوی میترا جع
 ازدواج کرده بود

 هق هقم اوج گرفت
 

 او بهم گفت
 دیدی؟اون لیاقت عشق تورو نداشت تو به خاطر اون من رو رد کردی - 
 و بعد بلند شو و جلوی من زانو زد و حلقه ای رو جلوم گرفت و  

 بامن ازدواج میکنی؟-

❣ 
 

 کردمشکه نگاهش 
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 اون تو این موقعیت ....خدای من این بشر چقدر پرو بود 
 وقتی دید جوابی ندادم بلند شد ودر حالی که از اتاق خارج میشد گفت

 تا  روز وقت داری فکر کنی عزیزم- 
 و از اتاق خارج شد

 
 

 چیکار کنم خداجون
 شاید بهتر باشه قبول کنم  
 *ی کنم ولی نه نه من نمیتونم به قم*ب*م خ*ی*ا*ن 
 

 اره من قبول نمیکنم 
 

 با این فکر کمی  خیالم راحت شد
 
 
 ولی با فکر به این که  روزه باران رو نمیبینم باز حالم بد شد  

 تا صبح انقدر گریه کردم که اخرش بی جون از هوش رفتم
****** 

 
 ماکان
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 االن دو روز از گمشدنشون میگذره و منه احمق هیچ للطی نکردم 
 از کنار اتاق میترا رد میشدم که با حرفی که زد پاهام بی حش شد  
 

حاال - نه؟؟ یا یدی  تارا نمونه فهم گه اثری از  کاری کنی دی ببین فقط میخوام 
 میکشیش یا باهاش ازدواج میکنی و از ایران میبریش دیگه به نن ربطی نداره

 

❣ 
 
 لعنت بهت دختره عوضی ازی نمیگذرم  
 وارد اتاقم شدم و  

درحالی که از خشههم میلرزیدم شههماره احسههان روگرفتم و ازش خواسههتم خط 
 میترا رو چ  کنه

 
 بعد از حدود  دقیقه احسان زنگ زد و ادرس یه ویال نزدی  به همین جارو داد 
شماره کیارش رو  ضیا هر چیزی بر میاد برای همین  نباید تنها میرفتم از این عو

 که.....گرفتم و منتظر بودم تا تماس وصم شه 
 درد بدی رو حش کردم ودر اخر به دنیای بی خبری رفتم
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شته بود که به هوش اومدم تو یه نگاه کلی فهمیدم تویه انبار  نمیدونم چقدر گذ
 هستم 

 
ستم  سمت برگردوندم با دیدن لبخند پر ناز میترا د سرم رو به اون  صدای در  با 

 مشت شد
 اروم اروم با عشوه بهم نزدی  شد و  

اومدی عزیزم؟ ببخشههید که نمیتونم ازی خوب پذیرایی کنم یه چند  بهوش-
روزی رو باید تحمم کنی تا اب ها از اسههیاب بیفته اونوقت همه چی مثله چند 

 ماه پیش میشه
 هه یعنی تو فکر کردی من تو رو دوست دارم-

 با شنیدن این حرفم عصبانی شد و ...
 

❣ 
 
 اروم اروم با عشوه بهم نزدی  شد و  

بهوش اومدی عزیزم؟ ببخشههید که نمیتونم ازی خوب پذیرایی کنم یه چند -
روزی رو باید تحمم کنی تا اب ها از اسههیاب بیفته اونوقت همه چی مثله چند 

 ماه پیش میشه
 هه یعنی تو فکر کردی من تو رو دوست دارم-

 با شنیدن این حرفم عصبانی شد و ...
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 گرفت و کنار گوشم زمزمه کردبهم نزدی  شد صورتم رو با دستش باال 

 نه میدونم دوستم نداری تو عاشقمی - 
 و بلند زد زیر خنده  

 دیوانه وار قهه قهه میزد
 
 

 وقتی از اتاق خارج شد شروع کردم به بررسی اتاق 
 من که دوربینی نمیدیدم ولی باید همه جوانب رو در نظر میگرفتم

 
حالم بده بعد از  دقیقه که کسی  پش خودم رو انداختم رو زمین و وانمود کردم 

 نیومد خیالم راحت شد که تو اتاق دوربین نیست
که تو جورابم پنهان کرده بودم رو در اوردمو طناب رو   به سههختی چاقوی رو 

 بریدم

❣ 
  
 منتظر موندم تا یه نفر بیاد سرالم  
 حدود  ساعتی منتظر بودم تا یه مرد هیکلی با یه سینی لذا اومد تو  

سریع با سینی  شق لذا رو تو دهنم بزاره که  ست با قا شت و خوا رو جلوم گذا
 پشت انگشتم تو قسمت حساس گردنش کوبیدم
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 بدون سر و صدا گذاشتمش رو صندلی  و پشت به در نشوندمش  
 

 اروم و بی سرصدا از اتاق بیرون زدم
 

شن کردم و از در شن کش رفته بودم رو رو  یچراغ قوه ای که از جیب اون لولت
 که روبه روم بود بیرون زدم

 
به سمت باال  راه  افتادم سرو صدای که از سالن باال به گوش میرسید منو وادار  

 کرد تا به اون سمت برم 
 اسلحه ای که متعلق به اون یارو بود رو تو دستم گرفتم و وارد سالن شدم 

 ریدمه لبا دیدن کسی که روبه روی میترا نشسته بود و وودکا میخورد بهت زد
 شهریار-

جام از  دسهتش افتاد و تندی از جاش بلند شهد با دیدن اسهلحه تو دسهتم اه از 
 نهادش بلند شد به سمتم قدمی برداشت که با عصبانیت لریدم ....

 

❣ 
 
 

سال برای کم تر از - شهریار؟مگه برادرم نبودی ؟مگه تو این   ستی  چطور تون
 برادر بودم ؟هان؟لعنت بهت لعنت 



 137 گمشدهعشق 

 سمتم برداشت و  قدمی به 
سرش - شق اینارو  شروین بودی ولی میدونی چیه؟ع اره توعه لعنتی برام عین 

نمیشه .نمیتونستم ببینم عشقم رو ازم بگیری من از همه لحاظ ازی سرترم هم 
 پولدارتر هم جذاب تر ولی اون تورو میخواد ولی....ولی من نمیزارم

 عشقت؟-
 فریاد زد

 اره عشقم ؛تارا - 
 

 باورم نمیشد کسی که برام  در حد برادر بودخشکم زد 
 
 جلویه من داره اعتراف میکنه عاشق همسرمه  
 تفنگ رو به سمتش گرفتم که  

 نههههههه-تارا
 با دیدنش اسلحه از دستم افتاد و با تمام وجود به سمتش دویدم که  

 بنگ-
 با درد دستم رو روی پهلوم قرار دادم و روی زمین زانو زدم  

 جیغ بلند میترا تو فریاد تارا گمشدصدای 
 لعنت بهت شهریار -

 و بلند زد زیر گریه  و به سمتم دوید
 

 ولی وسط راه توسط شهریار متوقف شد 
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 با صدای که شنیدم چشم هایم رو با لذی  بستم  بالخره به ارزوم رسیدم
 ب....با...بابا-

❣ 
  پاری

 برگشتم سمتش 
 با دیدن صوری لرق در اش  دخترکم قم*ب*م مچاله شد 

 هیش باران جان عزیزم اروم گلم چیزی نیست فقط یه زخم کوچیکه -
 ولی....-
 گفتم که چیزی نیست عزیزم - 
 

 روبه شهریار گفتم 
 حداقم باران رو از اینجا دور کن -  

 روبه افرادش گفت
 باران رو از اینجا ببرید-
 
 

را حواسهم بهش جمع شهد اسهلحه ای تو دسهتش بود و به با صهدای دادهمیت-
 سمت تارا نشونه گرفته بود 

****** 
 تارا
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با صههدای داد میترا نگاهش کردم با دیدن اسههلحه ای که به سههمتم گرفته بود 

 حواسم کامم از باران پری شد و رنگ از روم پرید 
 

 داری چه للطی میکنی؟-شهریار 
شلی  کردی اگه قراره عشق من چیزیش بشه  هه .توعه عوضی به ماکان-میترا-

 عشق تو  باید تاوانش رو بده
 و بدون هیچ تعللی به سمتم شلی  کرد  

 صدای شلی  گلوله تو فریاد نه ماکان گمشد
 بعد از چند دقیقه که چیزی رو حش نکردنم

 مطمعن شدم کسی سپر من در برابر گلوله شده
 چشمهایم رو باز کردم 

 جونش نگاه کردمناباور به جسم بی 
 جلوش زانو زدم و شروع کردم به صدا کردنش

... 

❣ 
 
 باران باران عزیزم چشماتو بازکن - 

 دخترکم عزیزم  
 با گریه روکردم به ماکانی که با چهره بهت زده به باران خیره بود گفتم
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ماکان تروخدا بگو چشههماشههو باز کنه اون تورو بیشههتر از من دوسههت داره به -
 ه حرفت گوش مید

 باران چشماتو باز کن عزیزکم -تارا-
 بارااااااان 

 ماکان خودش رو به سختی بهم میرسونه و من رو درالوش میگیره  
شتم هق  ستم دا ست باران و تو د سبونم و در حالی که د سینش میچ سرم رو به 

 هقم اوج میگیره 
 مهنوز دقایقی نگذشههته بود که با صههدای که تو سههالن پیچید نور امیدی تو دل

 روشن شد
**** 

 شخص سوم )نویسنده(
پلیش صههحبت میکنه شههما در محصههره پلیش میباشههید هرچه زودتر خلع - 

 سالح شوید 
 هیچ کدام از انها قدرتی برای تکان خوردن نداشتند  
 میترا همان طور که زانو زده بود اش  از چشمانش سرازیر شد  
 

 شهریار با تاسف و اندوه به همراه ماموران به درون ون کشیده میشد 
 و اما کیارش  

 پش از ورود به سالن و دیدن عزیز دردانه اش لرق در خون کمر خم کرده بود
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 ******کیارش 
روزه تارا بهوش میاد ولی  مامان دارم دیوونه میشهم تو میگی چیکار کنم االن - 

 دو دقیقه نشده از هوش میره 
 ماکانم که کلیه اش رو از دست داده بارانم که....

میدونم کیارش میدونم ولی ما نباید تو این روز ها بشههکنیم اون دوتا -کتایون  
 به اندازه کافی نابود شدن  من و تو باید کمکشون کنیم 

 قول نمیدم-
 
 
 
 

 برم دیگه کم کم دارم می
 ای لعنت بهت شهریار لعنت

ش   سمت اتاق تارا و اروم در رو باز میکنم با دیدن هق هق تارا و چهره ا میرم 
ید بهشههون همه چی رو  با کان دلم بیش تر از پیش میگیره ولی خوب  ما آلود 

 میگفتم
 سالم - 

 خوبین کفتر های عشق؟
 تارا پوزخند زد که  
 زد حال نزن دیگه اعععع - 
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 اااکی-تارا -
 جانم-
 

 حرفت رو بگو-
   

 از اولم زیادی تیز بود 
 و این تیزبودنش حداقم اینجا به درد من خورد

 خو..خوب....-
 درست حرف میزنی یا نه - 

 بالحن مالیمی میگم
 بچه ها نمیخوایین مرخص شین ؟-

 باید بریم برای کارهای کفن و دفن
 میگذره ولی هنوز ....میدونین که االن حدوده ی  هفته که از اون اتفاق 

گفتن تمام این حرفها برام عذابی بیش نبود ولی خوب اون ها باید به خودشون  
 میومدن 

 کیا-تارا
 جانم-
 میخوام برم خونه -

 روکردم به ماکان و 
 تو اگه میتونی کمکش کن تا من برم هردورو مرخص کنم - 
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 ممنون-ماکان
 دستی به شونش زدم و 

 حواست بهش باشه-
شدم از اینکه تارا حداقم ماکان رو با ا  شحال  ست خو شمهاش رو ب طمینان چ

 داره تا امیدی به زندگی داشته باشه 
 چون لیر این.....

 
 **تارا 

 هنوز باورم نمیشه یعنی باران من رفته!؟
 یعنی منو تنها گذاشته؟

  
 ایکاش اون روز چشمهام رو نمیبستم 
 ایکاش اون روز من میمردم ایکاش...

 ق گریه بهم اجازه ادامه رو ندادو هق ه
 همینطور گریه میکردم که تو الوش آشنایی فرو رفتم 

 آلوشی که تو این ی  هفته ازش دوری کردم ولی االن بهش نیاز داشتم 
 بیشتر از هر چیزی

 بسه دختر من رو دیوونه نکن انقدر اش  نریز-ماکان -
 نمیشه ماکان .باران تو ب*غ*لم جون داد -

 همدم تنهای هام رفته 
 تو بگو من چیکار کنم هان ؟؟
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❣ 
 
 **ماکان  
 هرکار میکردم اروم نمیشد برای همین مجبور شدم سرش دادبزنم  

 دودقیقه ساکت شو تارا-
 با بغض نگاهم کرد و با چونه های لرزون لب زد

 ماکان-
 نتونستم زاقت بیارم و تو ب*غ*لم کشیدمش

وخدا باخودی اینکار رو نکن دالمصههب از این جونه ماکان؟زندگی ماکان تر-
 دالون ترم نکن باشه؟

 ولی....-
 هیش چیزی نگو فقط قبول ؟؟-
 باشه-
 ولی بعد از این حرف سریع از جا بلندشد و به طرف اتاقش دوید  

 )فردا ظهر(
 

 شخص سوم) نویسنده (
 جمعیت زیادی فضای گورستان را پر کرده بودنند

 یریختکتایون ارام ارام اش  م
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 شاهرخ با تاسف و اندوه به همسرش خیره بود
 شانه های مردانه ماکان تکان میخورد و تارا  

 زجه میزد برای کودک از دست رفته اش 
 یار  سال اش 

 شری  روزهای بی کسی اش 
 و این باران بود که از دور به مادرش مینگریست و ارام زمزمه کرد

 من برمیگردم-
 

❣ 
 
 **تارا  

 روزی  بود که از اون اتفاق گذشته بود و فردا مراسم چهلم عزیزکم بود   
 ی  هفته پش از دفن باران ماکان همه چی رو برام توضیح داد  
سال بازی   سردار بهش گفت   شنایمون پلیش بود و  اون روز  گفت که قبم از ا

 خورد و االن نوبت پلیسه که بازیشون بده
 اشتن ولی از نقش شهریار چیزی نمیدونستنگفته بود میترا رو تحت نظر د

 وبدتر از این ها پنهون کاری کیارش بود که هنوز باهاش کنار نیومده بودم 
 ماکان رو بخشیده بودم چون اون هم تقصیری نداشت 

 با صدای که شنیدم با خوشحالی سرم رو بلند کردم
 

 سالم عشقم-
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 خدای من طناز - 
 جونم-

 تو آلوشم میگیرمش و 
 ت بی بال دلم برای تنگ شده بود عزیزم کجا بودی تو؟جون-
 ببخشید میدونم رفیق خوبی نبودم برای ولی خوب منم ایران نبودم-
 چی؟ایران نبودی؟منظوری چیه؟-
 

 چشم هایش لمگین شد و 
 باید با خودم کنار میومدم تارا -
 و نتیجه ؟-
 هیچ-
 به به-

 تو همین حین در اتاق باز شد و کیارش اومد تو ودر حالی که سرش پایین بود 
  

 تارا بدو لباس بپوش میخوایم بریم بیرون -
 و سرش رو باال اورد که ......

❣ 
 

 با دیدن طناز اخم هایش را در هم کشید
 با این کار او قطره اشکی از چشمان
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 زیبای طناز فرو ریخت که موجب شد
 پشت چشم نازک کنم  برای کیارش  
 

 میخواست از اتاق خارج شود که
 کیارش به ماکان خبر بده اماده بشه - 

 من و طنازم تا  مین دیگه حاضر میشیم
 بابهت به سمت من برگشت و

 چی؟-
 حرف عجیبی زدم ؟-

 بریده بریده گفت
 نه خوب پش تا شما اماده بشین-

 من به ماکان خبرمیدم 
 زد و با عجله از اتاق بیرون  

 برگشتم به سمت طناز که با دیدن
 وضعیتش خنده ام گرفت 

 با سردرگمی نگاهم کرد و انگار که تازه به
 خودش اومده روبه من گفت

 تارا شوخی میکنی دیگه؟-
 من میخوام برم اصال  

 بدون حرف وحشتناک نگاهش کردم که
 با درموندگی نالید
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 تروخدا تارا-
 ابروهامو باال اندختم که باز گفت

 خواهش میکنم - 
 همینطور که به سمت کمد لباس هایم

 میرفتم گفتم
 

 لوازم ارایشی رو میزه و هر مانتویی که-
 میخوای از تو کمد بردار هیچ راهی هم برای فرار نداری   

 و بدون اینکه بهش مهلت بدم به سمت کمد هلش دادم 
 این دوتا رو باید تو عمم انجام شده قرار

 این دوتا باشه منداد و گرنه اگه به 
 میرم زیر خاک ولی اینا به هم نمیرسند   
 لبخندی شیطانی رو ل*ب*ا*م نقش بست   

 نقشه ها دارم براشون
 

 طناز
 اخ که دلم میخواست تارا و ماکان رو داربزنم  

 حیف حیف که نمیشه
 اععععع برگشته میگه من و عشقم میخوایم تنهاباشیم شما دوتا باهم بیاین 

 دختره....اعععع 
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 خانم محترم اگه فکر و خیالتون تموم شد سوارشین-
 

 ای خانم محترم و مرض ای خانم محترم و کوفت ای زهر مار
 

 پسره بیشعور انگار نه انگار من به خاطر این تا مرز افسردگی رفتم 
 هی با توام کجایی تو - 

 بدون حرفی تو ماشین نشسته م
 دقیقه از راه افتادنمون نگذشته بود که یه گوشه پارک کرد  هنوز 

 روبهش گفتم  
 وا برای چی نگه داشتی؟-

 بدون توجه به حرفم بلند فریاد کشید
 برای چی برگشتی عوضی هان ؟؟-

 برگشتی که من رو عذاب بدی ؟
 هه ه*ر*ز*ه خانوم اینو اویزه گوشت کن تو دیگه هیچ ارزشی برام نداری

 خ یادم رفت که زنی...تو دختره ا
 همینطور پشت سرهم میگفت

 میگفت و اش  های که از چشم هایم روان بود

❣ 
 
 طاقتم تمام شد و تندی از ماشین پباده شدم  
 بدون توجه به اطرافم فقط می دویدم  
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 میخواستم برم، دور شم از همه  
 از ادم هایی که از زندگی فقط زود   

 دقضاوی کردن رو یادگرفته بودن
 مگه گ*ن*ا*ه من چی بود؟

 اینکه نامزدم منو ول کرد ،
 مگه گ*ن*ا*ه من بود؟

 دیگه بهم ثابت شده بود کیارش هم منو دوست نداره  
 عیبی نداره من دیگه به پش زده شدن  عادی کردم.   

 هه
 همینطور بی توجه به صدا زدن های کیارش  می دویدم که به  

 افتادم جسم سختی برخورد کردم و روی زمین
 

 گرم خون را روی پیشانی ام حش میکردم
 

 کیارش را میدیدم که سرم را در الوش گرفته و با فریاد اسمم رو صدا میزنه 
 اما توان پاسخگویی به او را نداشتم دلم فقط کمی  خواب میخواست

قط سال پیش به اون روزهایی که ف دلم میخواست وقتی بیدار میشوم  برگردم به  
 خودم بودم و خودم 

 پای هیچ مردی در میان نبود  
 کاش میشد بر گردم به همان روزها
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 فقط  همین!

❣ 
  

 کیارش ****
 وقتی تارا گفت طنازم با ما میاد 

 
 خیلی خوشحال شدم ولی اون نباید

 میفهمید هنوزم دوسش دارم   
 

 حتیاره واقعیت همین بود من اون رو 
 بیشتر از قبم دوست درم

 
 پش تصمیم گرفتم باهاش سرد رفتار کنم

 وقتی توی ماشین نشست از بیخیالیش
 حرصم گرفت

 من اینجا دارم از دوری خانم زجر میکشم
 اونوقت اون عین خیالشم نیست   

 با این فکر ماشین رو نگه داشتم و با
 عصبانیت رو بهش گفتم   

 دا_برای چی برگشتی عوضی هان؟)خ
 میدونه با این حرف چه حالی شدم(
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 برگشتی که منو عذاب بدی؟
 

 ه*ر*ز*ه خانوم این رو تو گوشت فرو کن
 
 که دیگه هیچ ارزشی برام نداری  

 تو دختره اخ ببخشید یادم رفته بود که
به درد همون پسههره ل*ا*ش*ی   با جدی تراز قبم گفتم( ،  شههما زنی )و بعد 

 میخوری

❣ 
 

 باز کرد و از ماشین ناگهان در ماشین رو
 پیاده شد

 چند دقیقه ای طول کشید تا از شوک
 بیرون بیام 
 

 از ماشین پیاده شدم و در حالی که
 صداش میکردم به  سمتش دویدم 
 

 ولی اون  بی توجه فقط میدوید 
 لعنت به من که نمیتونم جلوی دهنم رو
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 بگیرم 
 

 طناززززز وایسا طناز باتوام دلعنتی وایسا-
 له شق دختره ک 
 

 ولی اون بی توجه به من و صدا زدن هام فقط میدوید 
 

 نمیفهمیدم چرا دلم گواه بد میداد
 هرچه  که طنازبه پیچ خیابون نزدی  تر میشد ،دلشوره منم بیشتر میشد 

   
 طناز به اول خیابون رسیده بود که....

 با چیزی که دیدم فقط تونستم فریاد بزنم
 طناز مواظب باش طنازززز-

 ولی ....ولی دیر شده بود خدای م
 طنازم رو فقط از خودی میخوام  
 
 با تمام سرعت به سمتش دویدم و سرش رو در الوش گرفتم 
 تکونش میدادم و صداش میزدم  
 طناز ،ددختر یه چیزی بگو - 

 با چشمای بی جون نگاهم کرد 
 رو بهش گفتم  
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 االن امبوالنش میرسه  طنازم ترو خدا چشمای رو نبند یکم تحمم کن عزیزم- 
 و بعد رو به جمع گفتم  

 پش این امبوالنش لعنتی کجاست؟-
 ناگهان از بین جمعیت مردی جلو اومد و گفت  

 من دکترم برین کنار اقا -
 ولی من همنطور طناز رو سفت تو ب*غ*لم

 نگاه داشته بودم که اون مرد دوباره گفت
 اقای محترم هر ثانیه برای همسر شما-

 ضروریه پش لطفا بزارین عالئم حیاتیش
 رو چ  کنم   

 و پش از پایان حرفش بدون توجه به من
 طناز رو از الوشم بیرون کشید که...

  

❣ 
 پاری  
 بادیدن قیافه طناز فقط شوک زده نگاهش کرد  
 

 ولی زودی به خودش اومد و  بریده بریده و
 حراسون شروع به صدازدنش کرد

 طناز ،دختر خوب چشمهای رو نبند .طناز با توام عزیزم یکم تحمم کن  - 
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 و اروم شروع به اش  ریختن کرد
 حاال این من بودم که با چهره بهت زده نگاهش میکردم  

 اون کی بود که طناز رو میشناخت؟
 اون کی بود که طناز انقدر برایش عزیز بود که به خاطرش اش  میریخت ؟

 نکنه ......
 نه من دیگه  حق ندارم  زود قضاوی کنمنه 

  
 ولی اخه....

 
 با اومدن اممبوالنش اجازه پیشروی بیشتر روبه افکارم ندادم 

 
 االن طناز از هزچیزی مهمتره 

 زودی سوار امبوالنش شدم و دسته طناز رو تو دستم گرفتم 
 

به خودی قسههم طنازم چیزیش نشهههه قول میدم بهش بگم چقدر  یا ترو  خدا
 دارم  دوستش

 
 اقای احمدی تندتر برو عالئم حیاتیش پایینه وضعیتش خوب نیست -دکتر

 حراسون رو به دکتر گفتم:
 منظورتون چیه نکنه    .....-
 همونطور که مشغول انجام یه سری کارها بود  
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 اقای محترم فعال نمیتونم چیزی بگم باید صبر کنید تا به بیمارستان برسیم-
 

 ستان همون دکتره )همونی که بادیدن طناز شوکه شد(با رسیدنمون به بیمار
 رو به یکای از پرسنم های  بخش دادزد 

 خانم مومنی اتاق عمم رو اماده کنید - 
 دکتر بیهوشی رو هم  خبر  کنید

❣ 
  
 و  خودش به سمت اتاق عمم دوید  

 با حال خرابی رو صندلی های بیمارستان 
 نشستم 

 خدایا ترو به بزرگیت قسم طنازم حالش خوب شه 
 خداجون....

 صدای زنگ گوشیم باعث شد حرفم رو قطع کنم
 تارا بود 

 وای خدای مت فراموش کرده بودم بهشون خبر بدم 
 تماس و متصم کردم که 

 با فریاد گفت
 کیارش معلومه کجایین ؟چرا طناز گوشیش رو جواب نمیده؟-

 کیارررررش
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 نی گفتم با صدای لرزو 
 تارا -
 مثله اینکه نگران شده بود چون  

 چیشده کیارش؟چرا صدای میلرزه ؟اتفاقی افتاده؟-
 گوشی رو بده ماکان - 

 کیارش-
  

 گفتم گوشی رو بده ماکان -
 بعد از چند دقیقه

 جانم کیارش؟چیشده؟-ماکان
 بیا بیمارستان امام خمینی -
 یا خدا چیشده کیارش؟-
 بیافقط بیا ماکان فقط -
بعد حدود  دقیقه بادیدن تارا که حراسههون به سههمت پذیرش میدوید صههداش  

 کردم که به سمتم دوید

❣ 
 

 چیشده کیارش؟طناز...طناز کو؟کیارش یه چیزی بگو چه اتفاقی افتاده-
 قبم از اینکه حرفی بزنم ماکان دست تارا رو در دستش گرفت وگفت

 وضیح میده تارا عزیزم اروم باش  تو محلت بده کیارش ت- 
 بعد از این حرف هردو به سمتم برگشتن و  با چشمهایی منتظر نگاهم کردند
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ناچار شههروع به حرف زدن کردم هرچی که جلوتر میرفتم  دلخوری و ناراحتی 
 تو چهره تارا بیشتر میشد 

 بعد از تمام شدن حرفم اومد حرفی بزنه که .....
سمت ستار با عجله به  شد و پر بیرون دوید و بی توجه به ما  در اتاق عمم باز 

 که بهت زده نگاهش میکردیم به سمت خروجی بخش دوید
 ***تارا 

 بریده بریده رو به ماکان گفتم
 چ...چی...ش....شده؟چرا پرستاره  -

نذاشت حرفم رو تا اخر ادامه بدم و من رو تو آلوشش کشید و در گوشم زمزمه 
 کرد 

 اروم باش خانومم ببین حاله کیارش رو؟-
 این کارهای تو حالش رو بدتر میکنه

 پش اروم باش
 باشه؟

 سرم رو تکون دادم  
 چشم-

 انقدر مشغول حرف بودیم که از کیارش لافم شده بودیم 
 با شنیدن صدای دادش تندی از آلوش ماکان بیرون اومدم

کیارش روبه روی پرسههتار وایسههاده بود و با داد ازش میخواسههت که وضههعیت 
 طناز رو براش بگه
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 ولی پرستار قبول نمیکرد و بااخم به کیارش زل زده بود
 با ماکان به طرفشون رفتیم و من دسته کیارش رو کشیدم و ماکان روبه پرستار

 خانم محترم میشه بفرمایید حال مریض ما چطوره؟-
پرستار که بادیدن ماکان انگار دنیا رو بهش دادن با خوشحالی و ذوق لیر قابم 

 وصفی گفت
 اقای کامیارانوااای -

 ماکان با اخم نگاهش کرد که به خودش اومد و گفت

❣ 
  

 متاسفم ف  نکنم امیدی به برگشتنش باشه
 چشم هایم گشاد شد ولی قبم از اینکه من چیزی بگم

 کیارش  بریده بریده گفت 
 م....م...منظورتون چ....چیه؟-
 ایست قلبی - 

 ق شد و در و پشت سرش بستو  بعد گفتن این حرف بدون توجه به ما وارد اتا
سمت در بخش دوید و  ولی این کیارش بود که بعد چند دقیقه با حاله زاری به 

 در حالی که روش میکوبید فریاد میزد
 نه نمیزارم شما باید نجاتش بدین  میفهمین - 

 عشق من زنده میمونه 
 نتونست دووم بیاره و دوزانو رو زمین فرود اومد 

 سرم رو برگردوندم 
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 قت نداشتم طا
 اره طاقت دیدن شکستن یکی از مردهای زندگیم رو نداشتم

 
ولی تو لحضههه اخر دیدم که ماکان به سههمت کیارش دوید و کم  کرد تا بلند 
 شه و دراخر زیر لب چیزی زمزمه کرد که باعث شد کیارش از جایش بلند شه

 ****کیارش  
شههن راه افتادم روبه باحرفی که ماکان زد از جام بلند شههدم و به سههمت اسههتی 

 پرستار بخش گفتم 
 قران دارید؟-

 پر ستار که خانم مسنی بود با لبخند 
 بله داریم -

 و بعد از زیر میزش یه قران در اورد و اون رو تو دستهایم گذاشت
 

 اومدم برگردم که 
 پسرم ؟-

 به سمتش برگشتم و گفتم 
 بله ؟-

 به کیسه ای تو دستم گذاشت و گفت 
 همه چیز رو به خودش بسپار -

 هوای بنده هاش رو داره
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❣ 
 
 

و بعد مشههغول انجام کارهایش شههد با بی قراری در کیسههه را باز کردم با دیدن 
 چیزی که درون کیسه بود اش  از چشمانم سرازیر شد 

 درون کیسه سجاده ای سفید منجوق دوزی شده قرار داشت  
 با دیدن سجاده به پیش ماکان رفتم و  
من دارم میرم جایی هروقت عمم تموم شهههد بهم زنگ بزن زودی خودم رو - 

 میرسونم 
ستان   سمت نمازخونه بیمار و بدون اینکه بهش اجازه ای برای اعتراض بدم به 

 راه افتادم 
صی جلوی   سواس خا سجاده رو باز کردن و اون رو با و ست های لرزون  با د

 خودم قرار دادم 
 خجالت میکشیدم  

 میکشیدم از خدای که  ساله پیش فراموشش کردم خجالت 
 خدایی که بعد از اینکه خواهرم رو ازم گرفت منم فراموشش کردم 

 و حاال بعد  سال........
 بعداز اتمام نمازم قران رو تو دست هام گرفتم  

 پشیمون بودم 
 از اینکه خدامو فراموش کرده بودم 
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 از اینکه عوض شده بودم
 دیگه وقتش بود 

 اینکه بعد سال بشم همون کیارش 
 همون که هرچی رو از یاد میبرد خداش رو فراموش نمیکرد 

 با اش  دستی رو جلد قران کشیدم و زیر لب اسم خدارو صدازدم 
 با باز کردن کتاب و دیدن سوره اش  هام شدی گرفت

 سوره توبه  
 خدایا ممنونم  

 ممنونم از اینکه بعد  سال هنوز فراموشم نکردی 
 اینکه هنوز هم میخوای بهم ثابت کنی بخشنده ای  
 دوست دارم خداجون  

 دوست دارم
 

 )خدایا
جوری دسههتم را بگیرو بلندم کن ک همه اطرافیانم یادشههان بماند منم خدایی 

 دارم...

 یادشان بماند ژست خدایی برازنده بنده ی خدا نیست...

 دیادشان بماند حرفهایشان همیشه در خاطرم خواهد مان

 حتی اگر ب رویشان بخندم و هیچی نگویم...

 یادشان بماند همانگونه ک دلم را شکستند با حرفهایشان،
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 تو آن باال همه را شنیده ای
 آری بدانند

 (?منههههههههههم خدایهههههههههی دارمه..
 

❣ 
  

 نمیدونم چقدر گذشته بود فقط این رو میدونم
 که سب  شده بودم   
 کردم اینکه احساس ارامش می 

 تو حال و هوایی خودم بودم که گوشیم زنگ
 خورد با دیدن اسم ماکان سری دکمه اتصال رو وصم کردم  که   .....

 
 با شنیدن صدای جیغ تارا روح از تنم جداشد 

  
 کیاررررش بیا -

 فقط بیا 
 بریده بریده و با ترس  گفتم  

 چ...چی...چیشده تارا؟با توام دختر جواب بده-
  

 صدایی از اون طرف خط نمیومد ولی دیگه
 با اضطراب و دلهره از نمازخونه بیرون زدم و به سمت بخش دویدم  
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 با دیدن تارا که تو الوش ماکان گریه میکرد سرعتم رو بیشتر کردم
وقتی بهشون رسیدم با ترس تارا رو صدازدم که از آلوش ماکان بیرون اومد و با 

 اش  به سمت حیاط بیمارستان دوید
  

 گیج و منگ به طرف ماکان برگشتم و 
 چی شده؟-
 سرش رو انداخت پایین که فریاد زدم  

 ماکان با توام؟جون تارا بگو چی شده ؟-
 

 خوب...خوب-
 د جون بکن - 
 عمم تموم شده و .... - 
 با  فریاد گفتم  

 ماکان-

❣ 
 
 رفته تو کما - 
 مردم  چشمهایم لرزید  

 بر صورتم عرق سردی نشست 
 شروع به لرزش کرد و  دستانم
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 در اخر زانوانم خم شد 
 ماکان با ناراحتی کنارم زانو زد و برادرانه تو الوشم کشید  

 سعی نکرد بلندم کنه چون فهمیده بود کمرم خم شده
 سعی نکرد دلداریم بده چون میدونست حالم خرابتر میشه  

 فقط گفت
 بسپارش به اون باالیی-

 میخواستن بهم یاداوری کنند که من بی اون هیچمنمیدونم چرا همه این روزها 
 
سش به همه جا بوده و این من بودم   شه حوا ستن یادم بیارن که اون همی میخوا

 که از اون لافم شدم 
 بعد از دقایقی که حالم بهتر شد بلند شدم و رو به ماکان  

 میخوام با دکترش صحبت کنم -
 ولی.....-
 ترشهیش هیچی نگو ماکان فقط اسم دک-
 کیارش-

 اومدم وسط حرفش و 
 دکترش؟-
 ارسام نیازی -
بدون گفتن حرفی به سههمت اسههتیشههن راه افتادم و روبه پرسههتار جوونی که  

 ایندفعه جای اون خانوم مسن بود 
 خانم اتاق دکتر نیازی کجاست !؟-
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 سرش رو بلند کردو با لبخند گفت 
 سالم اقا -

 بی حوصله گفتم
 اتاق دکتر نیازی -

 اش رو تو هم کشید ولی قبم از اینکه چیزی بگه صدای از پشتم گفتاخم ه
  

 خدای من ببین کی اینجاست کیارش خان بزرگ از این طرف ها سرگرد؟؟-
 به سمتش برگشتم و  

 چه خبرته بیمارستان رو گذاشتی رو سری -
 اومد و دستش رو دور گردنم حلقه کرد و با صدای نازک شده و لوس گفت 

 حرف رو من باید میگفتم نه توعزیزم این -

❣ 
 
 راستی نگفتی اینجا چیکار میکنی؟  
 بی توجه به حرفش گفتم  

 اتاق این دکتر نیازی گور به گور شده کجاست؟-
 چپ چپ نگاهم کرد و گفت  

 دستت دردنکنه دیگه گور به گور شده شدم؟-
 محکم کوبیدم رو پیشونیم و  
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یعنی خاک تو سههرم تو یه سههاعت داری جلوم ف  میزنی من تازه یادم اوند - 
 نیازی خود بیشعورتی 

 میگم کیا داداش اصال به خودی سخت نگیر - 
 جای عذر خواهیته 

 از اول پرو بودی 
حاال بگو چیکار داشههتی  که انقدر حول شههده بودی که اسههم و فامیم من رو 

 یادی رفته؟
 ه عمم انجام دادی که...که..تو حدود ی  ربع قبم ی-
 که طرف تصادف کرد و رفت تو کما خوب؟-
 وضعیتش چطوره؟-
 وایسا وایسا تو طناز امیری  رو از کجا میشناسی؟-
 یه دفعه ای  

 نامزدمه ..اخ...چته تو -
 ای درد ونامزدمه - 

 ای زهرمارو نامزدمه 
 ای کوفتو....

 
 چته بابا رم کردی -
  

 اج کردی و به من نگفتی تو بیشعور میمون ازدو
 ازدواج که نه خوب خوب -
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 دوسش داری گرفتم -
 خوب حاال بگو وضعیتش چطوره - 
 جدی شد و  

 بریم تو اتاقم-
 

❣ 
  

 وارد اتاق شدیم و ارسام در رو پشت سرش بست 
 خوب!-
 خوب؟-
 ارسام نپیچون حالش چطوره -
ببین کیارش میخوام باهای جدی حرف بزنم خانم امیری به خاطر ضههربه -

 بدی که به سرش وارد شده تو کما رفته و درصد هوشیاریش هم خیلی پایینه 
 یه جورایی میشه گفت....میشه گفت 

 میشه گفت؟-
 زندگی نباتی - 
 با بی حالی رو صندلی نشسته ام و  

 وایییی -
 ارسام که حالم رو دید گفت  
 چته پسر تو که از همین االن خودی رو باختی - 
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 ببین من رو مگه من گفتم خدایی نکرده مرده که تو همچین میکنی
 پش میشه بفرمایید چه فرقی  با مرده داره؟-
  

 اون  محیط اطرافش رو تشخیص میده  ولی قادر به پاسخگویی نیست -
 میخوام ببینمش - 

 با چشمای گشاد شده نگاهم کرد
 چی؟باز -
 ارساااام -.

 هوووف ببینم چیکار میکنم-
 

 نوکرتم داداش جبران میکنم -
 چپ چپ نگاهم کرد که گفتم  
 اصال وظیفت بوده - 
 خنده اش میگیره ولی میگه  

 خیلی پرو ای .تو همینجا باش من ببینم میتونم چیکار کنم -
 باش برو-
ضاع میگم و میخنده   شد به این فکر کردم چطور با این او وقتی از اتاق خارج 

 ام 
 هعی 

 سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم 
 چند دقیقه ای تو همین حالت بودم که 
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 بلندشو که با پارتی بازی برای وقت گرفتم بری داخم -
 بلند شدم دستم رو گذاشتم رو دوشش و  
 خیلی مردی - 

 بخندی زد که باعث شد قوی قلب بگیرم و از اتاق خارج بشمبا اطمینان ل

❣ 
 
  
 طناز ،عشقم بلندشو ببین به للط کردن افتادم - 

 ببین پشیمون شدم 
 به خدا تمام حرف هام الکی بود

 بلند شو طناز ترو به اون کسی که
 میپرستی بلند شو   

 طناز دارم دیوونه میشم باوری میشه؟
 

 ای مرگمن،کیارش کسی که حتی بر
 خواهرش اش  نریخت داره التماست

 میکنه بلند شی   
 عشقم،بلندشو محکم بزن در گوشم بگو چرا اون حرف هارو زدی  

 بلند شو بگو که تو پاکی
 بلند شو از خودی دفاع کن  
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 ترو به کسی که میپرستی قسم بلندشو

 دارم جون میدم
  

 طنازم ببین کیارشت پشیمونه 
 ببین بریدم 

 بلندشو بگو دکترها دروغ میگن 
 بلند شو بگو سالمی 

 ایندفعه رو به خدا ادامه دادم
 خدابا ترو به مقدساتت قسم طنازم بلندشه-

 خدا بش نبود؟
 خواهرم،باران ،

 االن نوبت عشقمه؟
 خدایا تورو خدا طنازم و ازم نگیر

 
 )گاهی به نقطه ای میرسی که
 به خدا هم میگویی ترو خدا

  
 میفهمی اخر خط هست  .( انجاست که

 
 هه تو فکر کردی طناز  واقعا تو رو دوست داره؟ -
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 با تعجب و عصبانیت به پشت سرم برگشتم که   ......

❣ 
 
  
 با دیدن همون دکتره اخم هام تو هم رفت  

 با عصبانیت بهش توپیدم
 تو چی میگی دیگه؟-

 با نیشخند نگاهم کرد و 
 اخی ناراحت شدی؟ حقیقت تلخه - 

 و بعد جدی نگاهم کرد 
 از طناز دور شو -
 تو کی هستی؟-
 عشق طناز -

 با عصبانیت لریدم 
 ببند دهنتو -
 با چیزی که شنیدم خشکم زد  

 آرسن-تارا-
******* 

 تارا 
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 با شنیدن صدای دادو بیداد کیارش به سمت ای سی یو دویدم
شت با کیارش دعوا میکرد فقط صی که دا شخ ستم تون با باز کردن در و دیدن 

 بگم
 آرسن-
 هردوشون به سمتم برگشتن  

 متوجه نگاه متعجب و حیری زده کیارش شدم 
 تو من و میشناسی؟-آرسن

 هه .تو مصبب تمام این اتفاق ها و این حال بده طنازی میخوای نشناسمت؟-
 با عصبانیت به سمتم اومد و  

 چی میگی تو؟-
 با تمسخر گفتم  

 یعنی تو نمیدونی؟-
 عصبی شده بود چون دستش مثله اینکه

 رو بلند کرد  ولی قبم از اینکه دستش رو
 صورتم فرود بیاد  

 دستی از پشت دستش رو گرفت 
 به سمت ناجیم برگشتم که....

❣ 
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 با دیدن ماکان لبخند محوی رو ل*ب*م نشست 
 با عصبانیت  دست ارسن رو تو مشتش فشار میداد  

 طوری که صداش در اومد
 چیکار میکنی  دیوونه؟اعععععع  د -

 ماکان خشن نگاهش کرد و 
 هه دیوونه؟؟-

 اشغال تو به چه جرعتی میخواستی رو زن من دست بلند کنی؟
من اگه خودم اذیتش کنم خودم رو مجازای میکنم چه برسه که یه اشغالی مثله 

 تو بخواد این کار رو کنه
 قبم از اینکه چیزی بگه

 کیارش  اروم گفت   
 برو بیرون - 
 دوباره اومد حرفی بزنه که  

 ماکان به سمت در هولش داد و از اتاق بیرونش کرد 
 تمام این اتفاقای سرهم  دقیقه نشد  

 ولی خوب..........
در اتاق باز شد وپسر جون و خوشگلی )به چشم برادری هاااا(اومد تو ولی تا  

 مارو دید با چشمای گردشده نگاهمون کر د و رو به کیارش  گفت 
 االن تو تنهایی مثال؟-
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 قبم از اینکه کیارش زبون باز کنه 
کان به خانواده طناز هم خبر -ما ما داریم میریم کیا بیرون منتظر تیم راسههتی 

 دادیم تو راه هستند 
بعد قبم از اینکه فرصههتی به کسههی بده دسههتم رو کشههید و باهم از اتاق خارج 

 شدیم

❣ 
 خدایا تو را به عزیزی قسم  

 عزیزم را از من  نگیر 
*** 

 ��?شبتون خوش
 ��?دوستون دارم هوارتا

 ��?یاعلی

❣ 
 
 
 

 با احساس دستی روی شونم   سرم رو از دست هام جداکردم 
خوبی کیارش !؟انقدر خودی رو اذیت نکن پسر به خدا طنازهم راضی -تیام- 

 به این عذاب نیست 
 م به خاطر اینکه به تونم به راحتی بیمارستان بیا 

 همه چیز رو به خانوادش گفته بودم و طناز رو ازشون خاستگاری کردم 
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 که اونها هم بعد  هفته موافقت شون رو اعالم کردن 
 میتونم بگم این بهترین خبر تو این روزها بود 

 مامان هم که با تعریف های تارا و ماکان با تمام  وجود  طناز را پذیرفته بود
 
 این ها و هر روز بود خونه طناز  

 به قول خودش مادر طناز االن به یه همدرد نیاز داره
ماکان و تارا هم که به خاطر ما مراسههم شههون رو عقب انداخته بودن  و من رو 

 شرمنده خودشون کرده بودن 
 کجایی کیا؟-تیام-
 هیچی .خوبم تو خوبی؟-
 از تو یکی بهترم-
 چیزی نگفتم که  
 بلندشو ببینم اه اه خجالت نمیکشی اینطوری میری پیش طناز - 

 بهت بگما من داماده شم*خ*ته نمیخوام 
به خودی رسههیدی  بلند شههو یاال میری خونه و ارایشههگاه و...بعد از اینکه 

 برمیگردی
 اها راستی تا نخوابیدی نزدی  بیمارستان نمیشی هاا

 مردد نگاهش کردم که

❣ 
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 گفت  
 دیاال بلندشو - 
 بلند شدم ولی قبم از اینکه برم  
 

 تیام؟-
 هوم-
 بی خبرم نذار - 
 خوب حاال برو دیگه - 
 و به سمت در هولم داد  

تو این چند وقت فهمیده بودم تیام خیلی شههاد و سههرزنده ولی خوب ناراحتی 
 هاش رو هم تو خودش میریخت تا به ما روحیه بده

 ساعت بعد ****  
 حمام کردن تنگ شده بود دلم برای  
 حق  با تیام بود سر و وضعم افتضاح بود  

تاره از خواب بیدارشههده بودم و االن حاصههر و اماده رو به روی اینه داشههتم با 
 اتکلونم دوش میگرفتم که گوشیم رنگ خورد 

 با دیدن اسم تیام به سرعت تلفن رو جواب دادم  
 نمیدونم چرا دلشوره خاصی گرفته بودم 

 له ب- 
 الو کجایی پسر گفتم برو نگفتم که دیگه نیا - 
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 لحنش خیلی مشکوک بود  
 اصال این لحن متعلق به تیام نبود 

  
 چی شده؟-
 

 واااامگه باید چیزی بشه -
 دله خواهرم برای ....

 ولی صدای جیغ و داد تبسم خانم )مادرطناز(
 با عث شد صبحتش رو قطع کنه 

 با هق هق فریاد میزد 
 خداااا دخترم رو بهم برگردون -

 خدا دخترم جوونه 
 دخترم ارزو داره 

 خداا ترو به بزرگیت قسم طنازم رو برگردوند 
 با شنیدن حرفها ی تبسم خانم  

 پاهام شم شد ودست هام سر شد 
 و در اخر زانوهام خم  شد و رو زمین زانو زدم

 

❣ 
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 اروم گفتم 

 چی شده تیام؟تبسم جون چی میگه؟-
 کیارش - 
 این دفعه فریاد  زدم  
 دبنال ببینم چه بالیی سرم اومده - 
 ال صدای پربغضی گفت  

 ایست قلبی-
 

گوشههی از دسههتم افتاد بی توجه به تیام که فریاد میزد به سههمت حیاط دویدم و 
 سوار ماشین شدم و به سمت بیمارستان راه افتادم 

 همه چراغ ها رو بی توجه میگذروندم 
 یت اگه سالم به مقصد میرسیدم خودش خیلی بود با این وضع

 ماشین رو همینطور تو حیاط بیمارستان ول کردم و به سمت بخش دویدم   
 با رسیدن به ای سی یو دیدن تختی که روش پارچه سفید کشیده بودن 

 شکستم 
 خورد شدم

 با اش  رو زمین زانو زدم 
 با احساس گرمای دستی که سعی داشت بلندم کنه 

 بلند شدم و تو الوش اون شخص فرو رفتم
 تیام بگو چیکار کنم؟-



wWw.Roman4u.iR  180 

 

 تبام عشقم رفت 
 زندگیم رفت  

 چی کار کنم؟
 تیام محکم کوبید پش کلم که چشمام از تعجب گرد شد

 

❣ 
  
 

خاک هم - چا ره منو کفن و  گه جلوی رو نگیرم خواهر بی لت بکش ا جا خ
 میکنی 

 هعی بیچاره طناز چطور میخواد تحملت کنه؟
 

 ی....ی... یعنی چی؟-
 

 یعنی طناز بهوش اومده -
 و بعد با نیش باز نگاهم کرد 

 پش...پش-
 گرفتم میخوای چی بپرسی - 

 خوب بگم که اون کسی که مرد دختر هم اتاقی طناز بود که خودکشی کرده بود
 و این پرستارها ی باهوش هم )اینجا رو باتمسخر گفت(
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 اشتباه کردن 
 باز گفت بعد دوباره با نیش  
بدو بدو بریم که تو این یه ماه بیچارمون کردی و االنم که طماز چشههماش به - 

 در خش  شده 
 و منو به سمت طبقه پایین کشوند

❣ 
  و  
به دره  اتاق ضههربه ای زد و بدون اینکه منتظر جواب باشههه در رو باز کرد و بی  

 توجه به بقیه گفت 
 خوب خوب طناز خانوم ببین برای چی اوردم - 
 همه با لبخند بهم نگاه کردن و یکی یکی از اتاق خارج شدند  

طناز هم با کنجکاوی سههرش رو برگردوند که با دیدن من ابروهاش توهم رفت 
 و بر خالف انتظار من و تیام 

 دادزد 
 برو بیرون - 
 با حیری زمزمه کردم  

 طناز-
 ولی اون بی توجه دوباره  رو به تیم دادزد  
 بهش بگو بره بیرون تیام - 

 همین حاال.



wWw.Roman4u.iR  182 

 

با چشم های اشکی نگاهش کردم و اومدم حرفی بزنم که تیام دستم رو گرفت  
 و منو از اتاق بیرون اورد 

 کیارش تو اینجا منتظر بمون من با این دختر کار دارم-
 
 و رفت توی اتاق  

ست اام با حالی خراب رو  سرم رو تو د ستم و  ش صندلی های تو  راهرو ن ی 
 گرفتم 

 ****** 
 

 طناز
 
 وقتی چشمای خوشگلش رو که لرق در اش  شده بود رو دیدم  

 حالم از خودم بهم خورد ولی اون باید تنبیه بشه
 من کم درد نکشیدم حاال نوبت اون 

 فت با صدای در سرم رو بلند کردم با دیدن تیام اش  هام شدی گر 
 با قدم های بلند به سمتم اومد و منو توالوشش گرفت 

 چه پناهگاهی بهتر از الوش برادرم بود؟
 برادری که تمام زندگیم بود 

 کسی که همراهم بود 
 همراه لحضه های شاد و پر ازلم زندگیم 
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 درحالی که با انگشتاش قطره اش  های روی صورتم رو پاک میکرد،
 گفت   
 چته خواهر کوچولو ؟اروم عزیزم  - 

 اروم 
 مگه نمیدوتی اش  های دیوونم میکنه خواهری 

 دلت میاد تیامت دلش بشکنه؟
 اش  های منو میکشه خواهری 

 دلت میاد تیامت بمیره؟
 با فکر نبودن تیام قم*ب*م فشرده شد 

 تندی سرم رو تکون دادم که با لبخند منو به خودش فشورد و گفت 
 لو  زبونت و پیشی جون خورد ؟موش کوچو-
 و بعد با شیطنت نگاهم کرد که  

 اخ اخ اخ  چرا میزنی؟-
 با لیض گفتم  

 اوالپیشی جون للط میکنه -
 دوما نخیر زبون دارم این هوا 
 و بعد زبونم رو بیرون اوردم 

 حاال شد -
 و بعد با خنده یه چشم  برام زد که یکدفعه.....

 
 نریز باشه؟؟ پش پیشی کوچولو دیگه اش -
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❣ 
 
  
 با نگرانی گفت  
 واااااای - 
 با دلواپسی گفتم  

 چی شده ؟-
 مرد  - 
 با چشم های گردشده  

 کی؟-
 پیشی -
 هان؟-
 ای کیو میگم اقا کیارشتون از دلتنگی و دلواپسی مرد -
 خیلی .....خیلی...-
 میدونم - 

 هان؟-
 اینکه گلم- 

 با حرص گفتم 
 نخیر خیلی  خیلی  بی شعوری -
 خوب حاال بگم بیاد؟-



 185 گمشدهعشق 

 کی؟-
 طناز گیج میزنیا -

 کیارش خو نکنه نتظار داری برد پیت بیاد  دیدنت 
 نخیر نه نه انتطار دارم برد پیت بیاد نه کیارش - 

 طناز چرا اینکار رو میکنی باهاش هان؟-
 منکه میدونم تو خودی براش جون میدی 

 ای تنبیه اش کنی مگه نه؟و االن هم مثال میخو
 با خجالت گفتم  

 اوهوم -
 ببین طناز بزار جدی باهای صحبت کنم - 

 این پسر تو این یه ماه خودش رو کامم به ما ثابت کرد حاال از هر لحاظ 
 حتی میتونم بگم  تو این یه ماه از من بیشتر نگرانت بود

سوخت و  شون براش می ساد طوری که دکتر ها دل سی یو وایمی هر روز دم ای 
 میزاشتن بیاد تو 

 میدونی چقدر اش  ریخت  برای 
 وقتی دکترها گفتن  امیدی  به برگشتد ندارن  

 شکست 
 کمرش خورد شد 

 حاال تو دلت میاد که اون دوباره بشکنه ؟؟
 اون تحمم نداره طناز

 تو دیگه اذیتش نکن  اون به اندازه کافی کشیده
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 با شنیدن حرفهاش قم*ب*م شکست  
 و اش  از چشمهام سرازیر شد 

لعنت به من که باعث شده بودم عشقم،زندگیم ،کسی که همه وجودمه  انقدر  
 درد بکشه 

 لعنت به من 
 بگم بیاد؟-

 اش  هام رو با دستم پاک کردم و 
 منتظرشم-

❣ 
  

گرفتمو گذاشتم اش  هام راه خودشون رو وقتی تیام رفت سرم رو میان دستهام 
 باز کنند

 با احساس گرمی دستان عزیزترینم سرم را 
 بلند کردم که در الوش پر مهرش فرو رفتم  

اشهه  هایپ پیراهن خوش دوخت سههفید رنگش را خیش کرده بود ولی او بی 
 توجه مرا در الوش خود میفشارد

 
 
 کرد همانطور که پیشانی ام را میب*و*سید زمزمه  

 چطور دلت اومد؟-
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 نگفتی من میمیرم 
 نگفتی من تو این یه ماه چی کشیدم ؟

 واقعا میخواستی ترکم کنی؟
 چیزی نگفتم که باز گفت 

 طناز دیگه تحمم ندارم - 
قه ای از   به حل خت زانو زد و جع ندشهههد و جلوی ت پش از گفتن این حرف بل

 جیب کت اسپرتش  بیرون  اورد و 
 خانوم خونه ام بشی؟عشق من،حاضری -
 دستم رو جلو دهنم گرفتم و با شوق و هیجان بلند گفتم  

 بله بله -
 واه واه واه خجالتم نمیکشه -تیام  

 چه دادی میزنه محض اطالع دختر ها تو چنین مواقعی سرخ و سفید میشن 
 با شنیدن زمزمه کیارش دستم رو جلوی دهنم گرفتم که صدام بیرون نره  

 معرکه لعنت ای برخرمگش -
 زد تو حال عاشقونمون

 
  ***** 

 هفته بعد   
 تارا 

 یه ماه از زمانی که طناز بهوش اومد میگذره و امروز بهترین روز عمرمه  
 روز عروسی من و طناز 
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 هرچی به ماکان گفتم  سال گذشته و نیازی به جشن نیست  
 قبول نکرد و یه جشن بزرگ گرفت 

 م کانال پرو ای منم که دیدم قبول نمیکنم زد
 و 
 اصال وظیفته -

 این حرفم باعث خنده کیارش و طناز شد

❣ 
  
 با  صدای ژیالجون )آرایشگر( از فکر بیرون اومدم  
 

 عروس خانوم ها داماد هاتون اومدن 
منو طناز بهم نگاه کردیم و با شیطنت برای هم چشمکی زدیم و تندی شنم رو 

 رو صوری هامون کشیدم 
 

 یکم شیطونی که عیبی نداشت 
 داشت؟

 کیارش و ماکان اومدن روبه رو مون وایسادن  
 و طبق قراری که قبال با پروا دختر عمه طناز گذاشتیم گفت 

 خوب اقایون داماد هر کی دسته عروسه خودش رو بگیره و بره -
 پروا جان اون شنم ها رو از رو صوری هاشون وردار خوب -کیارش  
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 نت سرش رو تکون دادو پروا با شیط 
 داماد باید عروسش رو بشناسه -

 مگه نه؟
 ماکان داشت میومد سمت من و کیارش داشت میرفت سمت طناز که 

شب با -پروا  شتباه انتخاب کننین باید تا اخر  ستی اگه عروس هاتون رو ا اها را
 اون عروس باشین 

 و بعد هم نیشش رو باز کرد 
 از یه طرف هم خندم گرفته بود و  هم استرس گرفته بودم 

 کیارش و ماکان یه نگاه بهم کردن و 
 وااای 

 کیارش اومد سمت من و ماکان هم رفت سمت طناز 
 و دستهای مارو گرفتن و به دستور فیلمبردار سوار لیموزین ماکان کردنمون 

 ناراحتیم به خاطر شرط مسخره پروا بود

❣ 
 که  

 مای دست کیارش عرق سردی رو تنم نشست با حش گر
 دستش رو جلو اورد و شنم رو از صورتم کنار زد که....

 خدای من ماکان  
 با دیدنش لرق در خوشی شدم 

 ولی چطور؟اخه.. -
 تو فکر میکنی من واقعا عشق خودم رو نمیشناسم ؟-
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 و بعد متفکر نگاهم کرد  
 با دیدن نگاه شیطونش

 مظلوم نگاهش کردم که 
 دستش رو دور کمرم انداخت و سرش رو به سرم چسبوند که  
 اینجا زن و بچه نشسته ماکان جان -کیارش 

 چپ چپ نگاهش کردم که خنده اش گرفت 
 و
 فکر نمیکنی این نگاه رو ماکان باید به کیارش  مینداخت؟-طناز-
 نیشم رو براش باز کردم که  

که باعث شد لبخند خوشی صدای قهه قهه  تاشون فضای لیموزین رو پر کرد 
 روی لبهام مهمون شه و زمزمه کنم 
 )خدایا این خوشی هارو از ما نگیر(

***** 
 برآنچه گذشت ،

 آنچه شکست ،
 آنچه نشد ...

 حسری نخور ؛
 زندگی اگر آسان بود با گریه آلاز نمیشد ...

 پایان  
// 
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mam.a.M.M 
 میدادن مرسی از دوستان عزیزی که همراهیم کردن وبهم روحیه  

 مرسی عزیزان

😍 
 دوستون دارم هوارتا 

 یاعلی

 بابت نوشتن این رمان زیبا مهسابا تشکر از 


