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 خالصه:

 زندگی برای همه، همیشه دو رو دارد.

 پر از اتفاقات خوب یا بد، غیرقایل پیشبینی و غیرمنتظره.

 .مان تغییر کندترین برخورد ممکن است مسیر زندگیبا ساده

کنیم از کجا معلوم آدمی که امروز در خیابان به او برخورد می

 ی ما نباشد؟ قسمتی از آینده

رود زندگی چیز خوب است، یادمان میقدر همهها آنخیلی وقت

 ه باشد؛تواند یک روی دیگر هم داشتمی

وقت خودمان وقت ببینیم، هیچخواست هیچرویی که شاید دلمان نمی

ی پرسد آیا آمادهایم، ولی زندگی از ما نمیکردهرا برایش آماده ن

 پذیرش آن هستیم؟

تو هم از زیر و رو شدنش نترس! از کجا معلوم زیرش بهتر از 

 رویش نباشد؟

 مقدمه: 

 ماند میان بودن یا نبودن.گاهی آدم می

 شوی،افتد که منصرف میکنی، اتفاقی میبه رفتن که که فکر می

 بینی که انگار باید بروی... .ی میخواهی بمانی، رفتارمی

 و این بالتکلیفی خودش کلی جهنم است.

 "سیمین دانشور"
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 )تارا(

ام، بیدار شدم. دست بردم و با روشن شدن فضای اتاق از نور گوشی

 آباژور کنار تختم رو روشن کردم. گوشی رو برداشتم.

 جانم مامان؟  -

 هنوز خوابی؟  -

 ، نگاه کردم.ته بود از دستم باز کنمام که یادم رفبه ساعت مچی

 آره خواب بودم.  -

 خوبی؟  -

 آره مامان، شماها خوبین؟  -

 رسونن.آره، همه سالم می  -

های مادرانه! پوفی کشیدم و ها و نگرانیباز هم همون سفارش

 سرجام نشستم.

 چشم مامان جان! میشه من برم؟  -

 گفتم!وش نده ببین من کی گحاال تارا خانم هی   -

 باشه مامان! فعال.  -

گوشی رو روی میز پرت کردم. دستم رو بردم تو موهایی که فقط 

چند روز بود، کوتاه شده بود و تا زیر گوشم بود. باالخره پاشدم 

ژاکتم رو، روی تاپم پوشیدم و توی پذیرایی رفتم. پسرها در حال 

ز دونستن که اسروصدا چون میگیم بازی کردن بودن، البته بی

تونم بخوابم. صدای سهند من رو از خواب بیدار بشم دیگه نمی

 افکارم جدا کرد:
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 طوری؟چه  -

 شتین بخوابم با این سروصداتون!بد نیستم، نذا  -

 دیان با تعجب به سمتم برگشت.

what? -)چی؟ ( 

 خندیدم.

 ! ) لطفا دروغ نگو!(don't lie please: دیان

 خندیدم و سمت آشپزخونه رفتم.

 بار سر و صدا نکردین!باشه، خب یک  -

 سهند: خیلی پررویی به خدا تارا!

 با لبخند پرسیدم:

 ها؟تون نیست پسرگرسنه  -

 کردن، سهند گفت:جوری که بازی میهمون

 لبته دورازجون دیان!آخ گفتی؛ مثل گاو ا  -

 خندیدم.

 میرین!م و من یک روز نبودم، از گرسنگی قطعاً میاومدی  -

 ی انگلیسیش گفت:اون لحجه دیان با

 تارا!  -

 اش رو بگه:بهش نگاه کردم که بقیه

I don't eat fast food anymore -  من دیگه فست فود (

 خورم.(نمی
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 سهند خندید.

ی بچه حساس کنی معدهحویل بگیر تارا خانم! غذا درست نمیت  -

 شده.

زور ما بهانسوی بود و ی انگلیسی و فردیان یک پسره دو رگه

کرد؛ ولی انگلیسی و فهمید و صحبت میفارسی خیلی خوب می

زدیم هم زد، تو خونه هم انگلیسی حرف میفرانسوی عالی حرف می

کرد به ما فرانسوی یاد بده ولی ما خیلی کم فارسی، اون هم سعی می

، تصمیم گرفتم الزانیا بندم رو بستمفهمیدیم. لبخندی زدم و پیشمی

طور! لبخندم درست کنم، دیان عاشقش بود اون هم همینشون واسه

از بین رفت و مشغول خرد کردن پیاز شدم. حاال که بیدار شده 

 بودم، سروصداشون هم بیشتر شده بود.

میز شام رو چیدم، دستی به کمر دردناکم کشیدم و پیشبندم رو باز 

 کردم. موهای لختم رو پشت گوشم انداختم. بلند گفتم:

 ا بیاین شام!هبچه  -

 دیان، زودتر از سهند سر میز رسید و به ساالدم ناخنک زد.

 کار کردی تارا؟!سهند: چی

 خندیدم.

 کنم!هی پشت سر من صفحه بذارین که غذا درست نمی حاال  -

 ) بوی خوبی داره تارا!(. it smells delicious Tara!دیان: 

 با ذوق گفتم:

  Really? - )واقعا؟ ( 
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تکون داد و موهای روشنش رو با کشی که تو دستش سرش رو 

قدر با ذوق ای جمع کرد؛ عاشق این کارش بودم! اونبود، گوجه

زد. سرم رو به دو « چیه؟»اش کردم که چشمکی به معنی نگاه

 طرف تکون دادم.

  nothing! - )هیچی ( 

 سر میز نشستیم و براشون غذا رو کشیدم، واسه خودم نه.

 ات بکشم؟هسهند: تارا واس

 رم نوش جونتون، بوی غذا بهم خورد انگار سیر شدم!نه سی  -

 سهند اخمی کرد.

دونی چند وقته بری، میعنی چی؟ خودت رو داری از بین میی  -

 درست و حسابی غذا نخوردی؟!

 سی گفت:ی شیرینش به فاردیان که فهمید، با لحجه

 خورم.تا نخوری من هم نمی  -

 گرفتم.دستش رو تو دستم 

 ام نیست، اوکی؟خوبم دیان! گرسنه  -

 از سر میز بلند شد که دستش رو گرفتم.

 اوکی.  -

 ازی کردم.میلی باهاش بیک برش کوچیک کشیدم و با بی

 طور بود؟سهند: امروزت چه

 همون جوری که سرم پایین بود گفتم:
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 هیچی، مامانم زنگ زد.  -

 بعد از کمی مکث گفت:

 خب، چی گفت؟!  -

 های تکراری.هیچی، همون حرف  -

 واسه دیان نوشابه تو لیوانش ریختم.

 سهند: تارا!

 جان؟  -

 خوای برگردی؟نمی  -

 لبخند زدم.

ام، قول دونم اضافیدونم سهند جای شما رو تنگ کردم؛ مییم  -

جا برم، الزم هام رو که جمع کردم خونه بگیرم و از اینمیدم پول

 یرون بفرستی، به خدا خودم تو فکرشم!نیست من رو به زور ب

چنگالش رو با حرص توی بشقابش پرت کرد و دیان سرش رو باال 

 آورد.

ذارم ن این حرف رو زدم؟ من گفتم برو؟ تو بخوای هم من نمیم  -

 غیرت نشدم!قدر بیکه بری، هنوز این

 ین بود.اش از نظر من همو نگفتی؛ ولی معنیتو این ر  -

داشت دخالت نکنه و تا اون موقع ساکت بود به حرف دیان که سعی 

 اومد:

 کنم کارت اشتباهه!تارا من فکر می  -
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عصبی خندیدم، همین رو کم داشتم دیان بشه سهند دوم. از سر میز 

 بلند شدم.

 شب بخیر!  -

 تو اتاقم رفتم و در رو محکم بستم.

 صبح با صدای مامان از خواب بیدار شدم.

 پاشو دیرت شد! با توام تارا،  -

 یدار میشم.بمامان برو بیرون! خودم   -

 پوفی کرد.

 از دست تو.  -

از اتاق بیرون رفت و در رو بست. با کالفگی توی جام نشستم و 

هام رو به زور باز کردم، نگاهی به ساعت دیواری اتاقم که چشم

بار واقعاً دیرم شده بود! سریع روبه روم نصب شده بود انداختم؛ این

ی جین با شلوار ا شدم و آرایش مختصری کردم و مانتوی سادهپ

ام رو انداختم، بند و حلقهجین کوتاهم رو انتخاب کردم. ساعت، دست

هام، کالسورم رو دستم ام رو سرم کردم. عطرم رو زدم، کتابمقنعه

 ردم.ها پایین سر خوام رو برداشتم. از پلهگرفتم و کوله

 صدای مامانم رو شنیدم:

 تارا کجا؟!  -

 دیرم شده!  -

 صبحانه؟بی  -

 آره، آره دیره.  -
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ام رو پام کردم و از خونه بیرون رفتم و به سمت حیاط دویدم. کتونی

  شنیدم. دزدگیرزد، میشه غر میصدای مامان رو که مثل همی

ماشینم رو زدم و درش باز شد، تازه نگاهم به جلوش افتاد؛ ماشین 

! بود. صدبار گفتم بهشون جلوی ماشین من نذارینبابام جلوی ماشینم 

 گوش نمیدن. بلند مامانم رو صدا زدم، از خونه بیرون اومد.

 بله؟  -

 و بیاد ماشینش رو برداره، عجله دارم!به بابا بگ  -

 ای نثارم کرد.چشم غره

 بابات که حمومه!  -

پوفی کشیدم. قبل از این که حرفی بزنم، داخل خونه رفت و سوییچ 

 ماشین رو رو هوا برام انداخت، گرفتم.

 ات برو! عیبی نداره.امروز با ماشین باب  -

 ای نبود.دوست نداشتم؛ ولی چاره

 اوکی.  -

سوییچ خودم رو واسش پرت کردم و رو هوا گرفت. سوار ماشین 

دونستم . میبابا شدم و راه افتادم؛ تمام چراغ قرمزها رو رد کردم

ای نبود! ن و بابام عصبی میشه؛ ولی چارهها ازم عکس گرفتدوربین

جا پارک گیرم اومد و ماشین رو پارک کردم. با هزار زحمت یک

بدو   -ام انداختم، کالسورم رو تو دستم گرفتم و بدوام رو شونهکوله

نفس زنان به کالس رسیدم. نفس   -های دانشگاه باال رفتم، نفساز پله

 و در زدم؛ صدای )بفرمایید(  ام رو صاف کردمعمیق کشیدم، مقنعه
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استاد برزگر رو شنیدم و در رو باز کردم. سرم رو پایین انداختم، 

روی تخته ایستاده بود. با برزگر با موهای سفید فرش روبه

 نوشت.های چروکش با ماژیک چیزی میدست

 خانم احتشام بازهم؟  -

 خوام استاد، به خدا تقصیر من نبود!معذرت می  -

دار بود همه به خنده افتادن. برزگر اخمی کرد و قدر خندهنلحنم او

 چینی به صورتش داد.

 کار کنم خانم!دونم با شما چیمن دیگه نمی  -

 تر گفتم:مظلوم

 قول میدم تکرار نشه استاد!  -

 تر گفت:آروم

 گین و تکرار میشه.و میرآخه هرجلسه همین   -

 س گفتم:التما هام رو به هم چسبوندم و بادست

 آخرین باره، قول میدم!  -

همه خندیدن و خودش هم بیشتر از این نتونست مقاومت کنه، لبخند 

 کوتاهی زد و گفت:

ی آخره، االن هم وقت کالس رو بیش از حد سیار خب دفعهب  -

 نگیرین!

 مرسی استاد!  -

 در رو بستم و کنار سها و شبنم نشستم.

 تو اتاقم رفتم، روی تختم نشستم. فکر کنم زیادی حساس شده بودم. 
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چیز دونستم که سهند منظوری نداره ولی دست خودم نبود، همهمی

 گرفتم. پاهام رو تو شکمم جمع کردم.رو به منظور می

خوابی داشتم؛ دوسال برد، من کال بیهوا سرد شده بود خوابم نمی

بودم بخوابم. امروز عصر که از  بود که خوب و راحت نتونسته

شیفت برگشتم خوابم برد فقط برای یک ساعت، برای همین خوابم 

 برد.نمی

لپ تاپم رو باز کردم، بهترین موقع برای جبران عقب موندگی 

هام بود! حدود دوساعت طول کشید. دستی به کمرم کشیدم و درس

و خواب بودن، تلپ تاپ رو بستم، آروم از اتاقم بیرون رفتم. پسرها 

آشپزخونه رفتم ماگم رو برداشتم و توش شیر ریختم، گرمش کردم. 

دارچین رو از کابینت باالی فر برداشتم و یکم روش پاشیدم، بوی 

 کرد.خوب دارچین حالم رو بهتر می

ماگ رو برداشتم و باز تو اتاقم برگشتم. روی تختم ولو شدم و 

هام درد ی قلب"، چشمدریچههای جزوهام رو باز کردم. "بیماری

 اومد.وابم نمیخوابیه ولی هنوز هم خدونستم از بیکرد، میمی

شروع کردم به خوندن و گاهی از خوردن شیر و دارچینم لذت 

ام گذاشتم. بردم. باالخره تموم شد، نت برداریم رو الی جزوهمی

ام رو پشت گوشم فرستادم، به ساعتی که هفت صبح موهای مشکی

داد خیره شدم. یک شب دیگه گذشته بود و من بازهم نشون می رو

 نخوابیده بودم!

 خوابم"های دیگه تا صبح میپوزخندی زدم "حاال نه که شب
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ام زدم، حولهو مسواک  کرد. دوش گرفتمیک دوش حالم رو بهتر می

 رو دورم جمع کردم.

خوشبختانه از اون وقتی که موهام کوتاه شده بود مشکل درست 

کردنش رو نداشتم، شونه کردم و سشوار کشیدم تا خشک بشه. 

هوای اتاوا این وقت سال خیلی سرد بود! آرایش خاصی نداشتم، 

ی آرایش کردن نداشتم؛ ولی زیر چشمم از یعنی دیگه حوصله

خوابی سیاه بود، با یک کم آرایش سعی کردم بپوشونمش. ما بی

کنیم، زیر الک ناخنمون یهامون رو زیر آرایشمون پنهان مها غمزن

 یا حتی رنگ موهامون.

های ریز قرمز داشت رو انتخاب کردم، یک شومیز سفید که گل

دامن کوتاه مشکی جذب که تا روی رونم بود رو پوشیدم، شومیزم 

ام رو پام کردم و کفش پاشنه رو توی دامنم بردم. ساپورت مشکی

هام رو انداختم، وارهیرون آوردم. گوشبام رو از توی کمد بلند مشکی

ام رو. عطرم رو به گردن و مچ دستم زدم و از اتاقم طور حلقههمین

ی مفصلی ها هنوز خواب بودن، میز صبحانهبیرون رفتم. پسر

براشون چیدم، صداشون کردم. دیان با صورت نشسته از اتاقش 

 بیرون اومد.

 با دیدنم گفت:

 واو چه قشنگ شدی تارا!  -

 خندیدم.

 گ نه، خوشگل دیان!قشن  -
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 لبخند زد.

 تونم بگم.چه سخت! نمی  -

 و برگردوند.خیر سهند سرم رخندیدم و صدای صبح به

 خوب خوابیدی؟  -

 مالید، گفت:هاش رو میهمون جوری که چشم

 بد نبود، تو خوابیدی؟  -

خوابم خصوصا این که دونی که نمیای، میه سوال مسخرهچ  -

 !غروب خوابیده بودم

سرش رو تکون داد. سه نفری سر میز نشستیم و مشغول خوردن 

 شدیم.

 روانشناس برو! خوره، پیش یکه پرنسس خانم برنمیباگه   -

 خوبم!  -

 پوزخندی زد.

 خوابه، حالش عالیه!ره کسی که دو ساعت هم در شبانه روز نمیآ  -

 جاشدم و بهزد توجهی نکرای که توش موج میبه حرفش، کنایه

ام رو خوردم. قوری رو برداشتم که باز هم بریزم، مچ دستم رو قهوه

 گرفت، نگاهش کردم.

 م بخور!خوابی، هی کافئین هطوری نمیسه تارا! تو خیلی همینب  -

 ز سر میز بلند شدم.ای نثارش کردم و اچشم غره

 نوش جونتون!  -
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رو  پوشیدم موهاماز توی اتاقم کیف و کتابم رو برداشتم و پالتوم رو 

 صاف کردم. جلو در بودم که صداش رو شنیدم:

 امشب شیفتی؟   -

 اوهوم، فعال.  -

دیان چشمکی بهم زد و من هم لبخندی به اون. در رو بستم و به 

 سمت بیمارستان حرکت کردم.

بعد از یک ساعت و نیم درس گوش دادن و نت برداشتن، با صدای 

سرم رو، روی میز گذاشتم! سها "خسته نباشین" برزگر، بالفاصله 

 خندید.

 شدید! من ضعف کردم چیزی بخوریم، انم دکتر، یکپاشو خ  -

 تم:جوری که سرم رو میز بود، گفهمون

 اش کنم!خواد خفهبه خدا دلم می  -

 کی رو؟  -

 بزرگر رو دیگه.  -

 خندید.

را پیرمرد رو؟ اون که درسش رو میده میره، تو دیر میای به چ  -

 بدبخت چه؟اون 

 اون رو بگیر! باشه سها خانم شما طرف  -

سرم رو از روی میز بلند کردم. شبنم که تا اون موقع بیرون کالس 

 داد، اومد.به یکی از پسرهای کالس جزوه می

 یدار بودی؟بباز هم تو دیشب تا صبح   -
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 بله!  -

 بری درس رو حذف کنی! ی دیگه جدا بایدهمرگ، دفع  -

 ه قول میدم تکرار نشه!نه دیگ  -

 چشمکی بهش زدم و به پسره اشاره کردم.

 بببینم شیطون خبریه؟  -

 به بازوم مشت کوبید.

 ی ساده بود.هچرت و پرت نگو! یک جزو  -

 خندیدم. 

 ردیم.ی ساده شروع کن و امیرعلی هم از یک جزوهواال م  -

 سها خندید.

 الس بیرون اومدیم.نداختم. همه باهم از کام رو، روی دوشم اکوله

 قدر وقت داریم؟تا کالس بعدی چه  -

 به ساعتش نگاهی انداخت.

 حدودا یک ساعت.  -

 یزی بخوریم!اوکی پس بریم کافه یک چ  -

سها موافقت کرد و شبنم گفت کار داره و ازمون جدا شد. جوری که 

 بشنوه بلندتر داد زدم:

 با اون پسره قرار داری؟  -

دستی تو هوا برامون تکون داد. سها نیشگونی خندید و دورتر شد و 

 از بازوم گرفت.
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 آخ دردم گرفت!  -

 زنن؟ آبرو برام نذاشتی تارا!قته، آخه تو دانشگاه داد میح  -

 لبخندی زدم.

 طوره؟ کیهان چه  -

 رسونه.خوبه سالم می  -

 امیر خوبه؟  -

 ای، بد نیست.  -

 رسیدیم. سها با دیدنش از دانشگاه بیرون اومدیم و به ماشین بابا

 گفت:

 طوری اجازه داده؟!ردی؟ چهماشین عمو رو آو  -

 دزدگیر ماشین رو زدم.

عالی جلوی ماشین من پارک کرده بودن، از ره، عمو جان جنابآ  -

جا که بنده وقت نداشتم با ماشین جناب احتشام بزرگ دانشگاه اون

 اومدم.

فتادم. به کافه او راه  ها رو تنظیم کردمخندید و سوار شد، آینه

رسیدیم و پارک کردم. دزدگیر ماشین رو زدم و پیاده شدیم. عینکم 

رو بین موهای لختم گذاشتم،  نشستیم و طبق معمول سها چون رژیم 

داشت، فقط یک تست کوچیک سفارش داد؛ ولی من از اون جایی که 

هام میز رو پر کردم. به محض عاشق غذا خوردن بودم با سفارش

هام، با ولع شروع به خوردن کردم. سها با تعجب یدن سفارشرس

 کرد.نگام می
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 خوای بخور!چیه؟ اگه می  -

 ای رفت.چشم غره

خیر؛ من مواظب هیکلم هستم، تارا بسه یک ساعته داری هن  -

 خوای چاق شی؟خوری؛ سیر نشدی؟ تو پس فردا عروسیته میمی

فرمه، حسودی نکن! دونی که من هیکلم رو عزیزم خودت می  -

 بذار غذام رو بخورم، درضمن مهم امیرعلِی که پسندیده.

حیایی نثارم کرد. به لطف من کالسمون رو دیر رسیدیم خندید، بی

 ولی خیلی خوش گذشت.

 تارا

ام رو از گردنم باز کردم، آخرین بیمار آخرم ویزیت کردم. گوشی

 سفارشات رو به پرستار بخش کردم. 

 رفتم تو پانسیون. از تو کمدم مسکن برداشتم و با سرم درد میکرد،

 آب خوردم.

 تو به انگلیسی گفت: کارم بود که اومدسوفیا هم

 کنه؟سرت درد می -

 آره خیلی. -

 ـ برو خونه! امشب من جات وایمیسم.

 لبخندی به روش زدم.

 نه عزیزم خوب میشم. -

دی میگم تارا، من امشب کاری ندارم تو برو خونه! خسته ج  -

 شدی. درضمن تو خیلی جای من وایسادی 
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 اش رو بوسیدم.تشکر کردم و گونه

 روپوش سفیدم رو درآوردم و گذاشتم تو کمدم، وسایلم رو از تو کمد

 برداشتم و درش رو بستم. 

م ار اومد و ازرو پرستهای راهباز تشکر کردم و ازش جدا شدم. نیمه

 چندتا امضا گرفت. 

 پالتوم رو پوشیدم، موهام رو پشت گوشم انداختم و راه افتادم.

شد. طوری نمیهوا خیلی سرد بود، کاش کالهم همراهم بود! این

خواستم. رفت و آمد هم ل حتما ماشین هم میی مستقبر خونه عالوه

 زیاد و خسته کننده بود و هوا هم سرد.

رسیدم جلوی در خونه، کرایه رو پرداخت کردم و با با تاکسی 

 آسانسور رفتم باال.

شد، کلید رو انداختم تو قفل و در رو باز کردم. خیلی سخت باز می

 کرد. اش میگفتم فکری واسهخراب شده بود. باید به سهند می

ها نرسیده بودن. نگاهی ها خاموش بود، بچهپالتوم رو درآوردم. برق

 ام کردم، تا اومدنشون دو ساعت وقت داشتم.یبه ساعت مچ

 رفتم تو اتاقم؛ یک تاپ سفید و با جین کوتاه پوشیدم، کفشم رو با

ی خونه رو زیاد کتونی سفیدم عوض کردم و رفتم شوفاژ و شومینه

 کردم.

کردم. در یخچال رو باز کردم؛ حاال باید فکری به حال شام می

بیف  درست کردن چیزش رو داشتیم واسهخداروشکر همه

 استراگانف.
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بندم رو بستم و مشغول شدم. پیاز رو ریختم تو ماهیتابه و پیش

خورد؛ از گاز دور شدم می ام زنگزیرش رو روشن کردم. گوشی

م، سها. حوصله نداشتم، ریجکت کردم ی گوشی نگاه کردو به صفحه

 و به کارم رسیدم. میز شام رو چیدم.

 ردم.کشپزخونه رو مرتب بندم رو باز کردم و آپیش

 قدر این پسر رو دوست داشتم.با صدای دیان لبخندی زدم، چه

 جا پیچیده!ـ اوم، تارا بوی غذات همه

 اخم کردم.

 دم.اش بهتون فست فود میفتی من همهتو که دیشب گ -

 موهام رو از صورتم زد کنار.

 آی جاست کیدینگ دارلینگ. -

 خندیدم.

 تا سهند بیاد با هم شام بخوریم! نهات رو عوض کبرو لباس -

 ـ به فرانسوی بگو تا برم!

 خندیدم.

 تونم دیان.میدونی که نمی -

 ـ این همه تمرین کردیم تارا!

فهمم ذره هم که میخوب خیلی سخته، دیان قبول کن همون یک -

 زوره به خدا! به

 زنم!تر نیست. ببین االن حرف میـ از فارسی واسه من سخت
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 باهوشی هانی!تو   -

کنی؟ از تو بیشتر نه. تو اون همه کتاب پزشکی ـ مسخرهم می

خوندی هفت سال عمومی و حاال هم تخصص قلب، تو بهترین 

 دانشگاه کانادا  اون هم بورسیه!

ب هرکسی تو یک چیزی قویه، تو تو یادگیری زبان فوق خ  -

 رف بزنیتونی حای دیان! تو االن سه تا زبان رو به خوبی میالعاده

 و بفهمی. من تو زبان خنگم، انگلیسی به زور ولی تو پزشکی خوبم. 

 خندید.

تونم ی سه تا زبان نه! من هنوز نمیباشه موافقم؛ ولی با اون تیکه -

 لی لحجه دارم.فارسی خوب حرف بزنم، خی

 فهمی؟های من رو سهند رو نمیفهمی، حرفمی ولی خوب  -

 ـ چرا، همه رو.

رو گم شد، من هم زیر گاز رو کم کردم. مثل پیج راهرفت و تو 

 اومد.دیر می هایی بود که سهندکه امشب از اون شباین

 نشستم پای تی وی.

 تارا

ماشین رو تو پارکینگ پارک کردم و وسایلم رو برداشتم، دزدگیرش 

 و باز کردم.ها رفتم باال در ررو زدم. از پله

 من اومدم.  -

 پزخونه داد زدمامان بود که از آش

 ـ چه خبرته تارا؟
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 واقعا چه استقبال گرمی!   -

 ـ کجا بودی تا االن؟

ادر من دانشگاه، بعدش هم سها رو رسوندم ترافیکه غروبه م  -

 کشه دیگهاس تهرانه خب طول میپنجشنبه

 ا شام!هات رو عوض کن بیـ باشه حاال، برو لباس

 اکی.   -

 ود. بینا باز ها رفتم باال، در اتاق تاز پله

 ها تینا؛ من سالم کنم بهت؟!ترمم. من بزرگعیلک سال  -

 ـ ببخشید تارا حواسم نبود! 

 دونم حواست نیست، حواست به چیه؟می  -

 هام نیست. ـ یکی از کتاب

 ما تو مدرسه جا گذاشتی یا کالس کنکورت یا پیش مشاورت. حت  -

 ـ آره ولش کن! از بس گشتم خسته شدم.

 ن!بابا  رو صدا کن، خودت هم بیا شام اون هم ولش ک پاشو  -

ام رو پوشیدم و منتظر جوابش نشدم، رفتم تو اتاقم لباس راحتی

 موهام رو با کش باالی سرم بستم و رفتم پایین.

 همه سر میز بودن، به بابا سالم کردم.

 طور بود تارا؟بابا: امروز چه

 مثل همیشه بود.   -

 ـ باز دیر کردی ؟



 

 

 WWW.98IA3.IR 23 لیکا شیری کاربر نودهشتیام –باید رفت 

 

 

 بابا جون خوب خواب موندم دیگه!  -

 ـ از دست تو خانوم دکتر!

 خندیدم

 ـ با امیر حرف نزدی؟

 شب هم امروز خوب بود، سالم رسوند. چرا؛ هم  دی  -

 ـ سالمت باشه.

مشغول خوردن شام شدیم، بعدش هم تینا رفت سراغ درسش چون 

ها رو گذاشتم کردیم. منم ظرفکنکوری بود، کال مراعاتش رو می

 تو ماشین و آشپزخونه و میز  رو مرتب کردم. 

 با صدام کرد. رفتم تو اتاقم که باداشتم می

 جان؟ -

 ـ فردا میای بیمارستان؟ کالس داری؟

 بله، جراحی.   -

 مل، بیا کارت دارم.که بری اتاق عبه! قبل اینـ خو

 چشم، امر دیگه آقای دکتر؟  -

 خندید.

چاره کردی، پیرمرد هر روز م شیطونی کن! برزگر رو بیک -

 کنه از دستت. زنه شکایت میزنگ می

 خندیدم.

 چشم. -
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رفتم تو اتاقم و در رو بستم. اسکایپم رو روشن کردم؛ حاال وقت 

 اون هم تصویری با امیر بود. صحبت کردن هرشبم

 )تارا(

با صدای چرخش کلید تو قفل به خودم اومدم؛ سهند سالم داد و رفت 

 هاش رو عوض کنه،تو اتاق که لباس

 من هم غذا رو کشیدم و دیان رو صدا زدم.

هاش رو با دستمال خشک هردو منتظر سهند نشستیم. اومد و دست

 کرد.

 کار کردی تارا؟! ـ چی

 نکردم، خودم هوس کرده بودم.کاری   -

 ـ ِا؟ باالخره شما هوس غذا کردین؟

شون کشیدم و یک ذره هم واسه خودم، مشغول شدم. دیان واسه

 ، اش درحال تعریف کردن ازم بودهمه

 سهند بیشتر ساکت بود که صدام زد.

 بله؟ که نگاهش کنم جواب دادم:بدون این

 ـ ازم دلخوری؟

 نه.  -

شناسمت، بزرگت کردم. وقتی از ن تو رو میـ پس هستی. تارا م

 کنی.گاهش نمینخوای دروغ بگی یکی ناراحتی و می

 ات مهمه؟واسه  -

 ات مهمه ات مهمه، غمت مهمه، خوشحالیـ آره تو مهمی، ناراحتی
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 تارا، مهمه واسه من.

 زدی. مهم بودم اون حرف رو نمی  -

 ـ کدوم حرف رو؟

 یشم. منی که اذیت دوهمین که برگردم. می  -

تونی برنگردی، ـ باالخره که چی تارا؟ تا آخر عمر که نمی

 تونی؟می

 آره میتونم.  -

اش غمگینی، دیگه هیچ چیزی تونی. تو همهـ نه تارا تو نمی

 ترسم. کنه، من ازت دارم میخوشحالت نمی

 خوبم سهند.  -

حفظم. تارایی های تو رو خط به خط ـ نه نیستی، تارا من تمام حالت

هاش، تارایی که با که یک دانشگاه از دستش کالفه بودن از شیطنت

خندید. حاال وقتی یک لبخند اش مییک بستنی خوشحال میشد، همه

زنه تو دلم میگم آخیش خندید. اگه از نظر تو این خوبه، کوچیک می

 من حرفی ندارم.

 پاشدم از سرمیز بشقابم هم برداشتم.

تونم بازش کن! به زور باز میشه، دیگه نمی قفل در رو عوض -

 کنم.

 خواستم برم که مچ دستم رو گرفت. 

 ـ من درمورد قفل در حرف زدم؟

 حوصله ندارم.   -
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 زنیم.ـ باشه هروقت حوصله داشتی با هم حرف می

میز رو جمع کردم و آشپزخونه رو مرتب، زودتر از همیشه رفت 

 که بخوابه.

 اومد، خیلی سرد بود. ط. برف میتاپ فقرفتم تو تراس با یک 

هات رو ها باید گوشکردم؛ بعضی وقتهاش فکر میداشتم به حرف

 گفت.بگیری که حقیقت رو نشنوی که نفهمی راست می

اش هام، بوی عطر همیشگیدیان اومد ژاکتش رو انداخت رو شونه

 داد. رو می

 ـ خوبی تارا؟

 آره خوبم.  -

است میگه، تا رت دخالت کنم تارا؛ ولی سهند خوام تو کارهاـ نمی

خوای شه. تو میرونشی حالت خوب نمینری و با واقعیت روبه

خوای از ته دل بخندی؟ همیشه یک زن غمگین بمونی؟ نمی

 خوای خوب بشی؟ نمی

 … .من  -

ترسی تارا. این کار تو یک جور فراره، فقط داری خودت ـ تو می

 رو گول میزنی.

کشید، فقط وقتی عصبی بود، پس رو روشن کرد؛ زیاد نمیسیگارش 

 االن عصبی بود.

 دیان! -

 ـ جون؟
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 خوام عصبی بشی. من نمی  -

ای دارم. از تو یک زن قوی ـ نیستم، فقط از تو یک انتظار دیگه

ی مشکالتش رو خودش پشت همیشه تو ذهنم بوده، یک زنی که همه

ه فقط همین مونده که روب سر گذاشته پس خودت رو دست کم نگیر

 رو شی باهاش.

 بریم تو، سرده.   -

 ـ موافقم خانوم دکتر! 

 هامون.خیر گفتیم و رفتیم هرکدوم تو اتاقلبخند زدم و شب به

 )تارا(

ی اسکایپ رو باز کردم. تصویرش اومد رو صفحه؛ یک صفحه

 ی خسته، یه تیشرت مشکی تنش بود.چهره

 ـ سالم زندگی!

 عشقم!سالم  -

 ـ خوبی؟

 بد نیستم، تو خوبی؟  -

 ـ داغونم، خیلی خسته.

 چرا عشقم؟  -

 ـ یک بیمار اورژانسی داشتیم؛ وضعش خیلی وخیم بود، خسته شدم.

 کردی.ذره استراحت میعزیزم یک -

 ـ نه همین که با تو حرف بزنم خوب میشم.
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 اش فرستادم.خندیدم و یک بوس واسه

 خبر؟ـ خب تو چه

 امروز باز هم دیر رسیدم؛ برزگر کلی غر زد. هیچی،  -

شد، از ش مشخص میها که چال گونهخندید، از همون خنده

 ی چشمش چروک میشد.هایی که گوشههمون

 اش، فردا عمل دارم.مونم همهوئه که خواب میتقصیر ت  -

 ب بذارم زود بخوابی.باشه، قول میدم امش  -

 خندیدم

 گن؟ها چیزی نمیـ مامانت این

جور را میگن خسته شدیم باید زودتر عروسی بگیریم و از اونچ  -

 ها دیگه.حرف

 دونی زندگی؟ـ شرایط من رو که می

تونن بیشتر از این صبر کنن، دونم؛ ولی خانواده هم نمین میم  -

 میگن مردم حرف درمیارن.

کنم، درس کار کنم؟ من شبانه روز دارم تالش میـ خب من چی

نیم و که زودتر این کوفتی تموم شه برگردم ایران ازدواج ک خونممی

 مطب بزنم.

ات تنگ میشه. االن دو دونم عزیزم؛ ولی خب من هم دلم واسهیم  -

 بار اومدی ایران.ساله که نیستی، فقط یک

 خوام برگردم؟شه؟ من نمیات تنگ نمیمن دلم واسه ـ

 هامون حرف زدیم، خوابم ذره از کارها و درسآهی کشیدم و یک
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 گرفته بود.

 امیرعلی؟  -

 ـ جونم؟

 من برم بخوابم؟  -

 .ـ آره زندگی، من هم برم یک کم استراحت کنم که فردا امتحان دارم

 تاپ رو بستم.اش فرستادم و در لپبوسی واسه

یلی زود خوابم وش کردم و رفتم تو تختم، خهای اتاق رو خامچراغ

 برد.

 تارا

امروز شیفت صبح بودم، صبح زود بیدار شدم و از خونه زدم 

 بیرون.

 دوست نداشتم سهند رو ببینم تا بحث دیشب رو باز پیش بکشه.

جا از برف سفید شده دیدم؛ همهی بیمارستان بیرون رو میاز پنجره

 بارید. وقفه میبود، دو روز بود بی

هوه نخورم، ، دیگه سهند نبود که گیر بده قام دستم بودماگ قهوه

 کرد.آرومم می

ی کیهان رو گرفتم جواب ارهام رو برداشتم از رو میز شمگوشی

کردم که نداد، دیگه داشتم منصرف میشدم و تماس رو قطع می

 صداش تو گوشم پیچید:

 ـ جونم تارا؟

 سالم.   -
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ات تنگ میشه واسهلمون دمعرفت! تو نمیگی ـ احوال خانوم دکتر بی

 ؟ نه زنگی نه هیچی. تازه دیروز سها زنگ زد جواب ندادی.

 عزیزم، خوبم از سها عذرخواهی کن! کار داشتم.  ببخشید  -

ات خیلی تنگ شده وگرنه که کاری ها چیه ؟ دلمون واسهـ این حرف

 نبود. 

 منم.   -

 خبر؟ـ خب چه

کار ی چیسه کارهای طالق، کیهان دارهیچی زنگ زدم وا  -

 قدر طول کشید؟ االن دوساله!کنی؟ چرا اینمی

 ـ ببین تارا باید خودت بیای، تو از هیچی خبر نداری.

 وکالت نداری؟ یعنی چی؟ مگه تو از من  -

 چرا ولی... .  -

یگه ولی نداره، دوساله نتونستی طالق من رو بگیری؟ بابا من د  -

یرم مطب بزنم کار کلی برنامه دارم. قراره بعد تخصصم خونه بگ

 ی دیگه.پیدا کنم، ماشین بخرم، هزار و یک برنامه

 جا بمونی؟خوای اونـ یعنی تو می

جا آرامش دارم، چیزی که تو ایران ره چرا که نه؟ من اینآ  -

 نداشتم.

 گردی؟!وقت برنمیـ تارا یعنی تو هیچ

خوام اون طالق دونم، من فقط میدونم کیهان هیچی نمیمین  -

 کوفتی من رو بگیری. 
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ی ـ باشه تارا آروم باش تو، باید مفصل حرف بزنیم با هم، باید بیا

 ایران تارا! 

 خوام. رفی ندارم، من طالق میحوای کیهان من   -

ارا ـ دوسال گذشته، سهند میگه تارا دیگه اون آدم سابق نیست، ت

 بازی.شناسیش وقتی ببینیش، ولی هنوز هم لجخیلی عوض شده نمی

 خواین طالق نگیرم؟شماها که ازم نمی  -

چیز رو خودت ببین بعد ـ نه ولی میگم یک چند روز بیا ایران همه

 خوام؟تصمیم بگیر! چیز بدی ازت می

 ن! خداحافظ.به سها سالم برسون کیها  -

شدم، بلوز رو قطع کردم. داشتم خفه میمنتظر جوابش نشدم و تماس 

 ن که بهتر نفس بکشم.ام رو آوردم پایییقه اسکی

زد. سریع ماگم صدای پیح بیمارستان بلند شد، داشت من رو صدا می

ام رو ام رو تو جیبم. گوشی پزشکیرو گذاشتم رو میز و گوشی

 برداشتم و راه افتادم.

 )تارا(

ای مدرسه شدم. لباس فرم سرمه صبح با صدای تینا از خواب بیدار

 کرد. اش رو صاف میتنش بود، داشت مقنعه

 ـ پاشو تارا دیرت میشه باز! 

 .باشه بیدارم، میرم دوش بگیرم  -

رفت از اتاقم بیرون و من هم پاشدم دوش گرفتم و مسواک زدم. 

 موهام رو سشوار کشیدم بافتم، خیلی بلند شده بود تا کمرم، باید یکم 
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 کردم. شون میکوتاه

ای ای کوتاه که آستینش خم مچ داشت با شلوار سرمهیک مانتو سرمه

 کوتاه جذب برداشتم با مقنعه و کیف و کالج مشکی.

ام و آرایش کاملی کردم و عطرم رو زدم. جزوه و کالسور و گوشی

 وسایلم رو انداختم تو کیفم.

لند و ید و قد تقریبا بآخرین نگاهم تو آینه به خودم انداختم؛ پوست سف

زور باشگاه رو فرم بود و زیاد الغر نبودم. چشم و هیکلی که به

ای وقت رنگشون نکرده بودم، بینیابرو و موهای بلند مشکی که هیچ

که چهار سال پیش عمل کرده بودم و خیلی خوشگل شده بود. 

کردن های که همه فکر میهای متوسط، صورت کشیده و گونهلب

 ردم. تزریق ک

نظر خودم. حلقه و ساعتم رو انداختم، ام خوب بود بهدر کل قیافه

خیر شد. از اتاق زدم بیرون. با صدای صبح بهدیگه داشت دیر می

بلندم همه برگشتن سمتم و جوابم رو دادن. داشتن صبحانه 

 خوردن، می

 نشستم سر میز.

 بار دیرت نشده!بابا: چه عجب شما یک

رفت مدرسه، جاش بلند شد و تینا هم که با بابا می تینا خندید بابا از

 از جاش بلند شد و خدافظی کردن و رفتن.

چند دقیقه بعد من هم بلند شدم و سوار ماشینم شدم و رسیدم 

 بیمارستان؛ رفتم تو اتاق پدرم.
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 اجازه هست آقای احتشام؟  -

 ـ منتظرت بودم، بیا تو!

 لی جلوی میزش. رفتم تو و در  رو بستم و نشستم رو صند

 خوری بگم بیارن؟ـ چیزی می

 دتر کارتون رو بگین، باید برم اتاق عمل.نه فقط زو  -

خواستم جلوی مادرت چیزی بگم چون به ـ بسیار خب بابا جان، نمی

جا ی کافی خودش ناراحت هست. واسه همین خواستم ایناندازه

 حرف بزنیم.

 خب؟  -

 ات یادته؟خواستگاریـ زمانی که امیرعلی اومد 

که از همه نظر با هم فرق داشتیم شما خاطر اینله بابا جون بهب  -

 مخالف بودین و هنوزم هستین؛ ولی من پای انتخابم وایسادم.  

 ـ خوبه که هنوز هم سر حرفت هستی، ولی من کاری به این ندارم.

 پس چی؟  -

بمونه، سریع ـ من بهش گفتم که دوست ندارم دخترم زیاد عقد کرده 

تون. تو اش رو آماده کنه برید سر زندگیدرس و کار و خونه

مون رسم نیست؛ ولی اون تو رو گذاشت و رفت. جواب خانواده

 دوست و آشنا رو ما چی بدیم؟

ذره دیگه تحمل کنین تخصصش تموم شه، میاد ابا جون یکب  -

شد  ه بمونه، بورسیهدونین نرفته کگیریم. شما که میعروسی می

 مجبور بود بره. 
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چیز خاطر تو با همهام نیست. تارا تا حاال بهها حالیـ من این حرف

چیش فقط به تو این پسره کنار اومدم، از خانواده و نداریش با همه

دونیم تا احترام گذاشتم. حاال خودت درستش کن! من و مادرت نمی

 کی به همه جواب سرباال بدیم. 

 … .اما  -

ذره به فکر آبروی ما هم ره تارا، حرف من تموم شد. یکـ اما ندا

طور که ما به تو احترام گذاشتیم و اون رو به عنوان باش! همون

دامادمون پذیرفتیم، تو هم به ما احترام بذار این قضیه رو درست 

 کن.

 باشه.  -

چاره خالی کردم و با تمام کیفم رو برداشتم و حرصم رو سر در بی

فتم تو پانسیون و روپوش سفیدم رو پوشیدم و رفتم قدرت بستمش. ر

 اتاق عمل.

 )تارا(

 زور باز کردم؛ ِا لعنتی باز عوض نکرده بود!در رو به

ن ی اتاق، پالتو و اوبا حرص بوت بلندم رو درآوردم و انداختم گوشه

شدم توش. یک طور، داشتم خفه مییقه اسکی مزخرف هم همین

کتونی مشکی و تیشرت یقه هفت شلوار کوتاه اسلش طوسی و 

مشکی پوشیدم. موهام از یک طرف بلند بود و از یک طرف 

خاطر همین جمع رسید و بههام میتر، فقط تا روی گوشکوتاه

 د. شنمی
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اعصابشون رو نداشتم، با یک پاپیپون سعی کردم از جلو صورتم 

 جمعشون کنم. بر خالف بیرون خونه گرم بود.

؛ باید یک کاری میکردم که آروم بشم که حواسم رفتم تو آشپزخونه

 بندم رو بستم، پرت بشه. پیش

 حوصله درس خوندن نداشتم.

کرد؟ یادم نمیاد؛ ولی کار میتارای دوسال پیش وقتی عصبی بود چی

 کنه. االن آشپزی می

دار که تمام های کدبانو و خونهاست، مثل خانومداره، مسخره خنده

 برنجشون شفته نشه شده بودم.  شون اینه کهدغدغه

کردم، چیزی که تارای دوسال پیش حواسم رو با آشپزی پرت می

 اومد.حتی خوشش هم نمی

نگاهی به محتویات داخل یخچال انداختم؛ چندتا تخم مرغ و آرد رو 

 .خواستم کیک درست کنماز یخچال درآوردم، می

م زیادی شیرین یکی اول تولد اون بود که کبار بود؛ دفعهاین سومین

که ناراحت نشم تا آخر خاطر اینزد ولی اون بهشده بود، دل رو می

که دل رو نزنه نجا از ترس اینخورد. دومی هم تولد دیان بود، همی

و شیرین نشه اصال شکر نریخته بودم. امیدوارم بار سوم الاقل 

 خوب از آب دربیاد.

زور پاش رو توی هکردم که تارا احتشام که بوقت فکر نمیهیچ

 آشپزی کردن آروم بشه.  ذاشت، حاال باآشپزخونه می

 رفتم؛ آرد و شکر رو با هم مخلوط کردم. باالخره که چی؟  باید می
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دونم ازم اومده تو این دوسال واسه طالق. نمیکیهان از پسش برنی

 ام رو نمیده.خواد که اون طالق کوفتیچی می

قدر محکم هم وندم تو کاسه، اینها  رو شکبا حرص تخم مرغ

زدم که ریخت رو پیشبندم. کاسه رو گذاشتم روی کابینت و می

 نشستم کف آشپزخونه  گریه کردم. 

چیز رو ریخته بودم تو چند وقت بود گریه نکردم؟ چند وقت بود همه

 جا نشسته بودم؟قدر اونخودم؟ چه

 کردم. داد، نگاهشام بود تکونم میونههای دیان رو شدست

 ـ تارا خوبی؟!

 دیان!  -

 ـ جان؟

 طالقم رو نداده.   -

 ) دوباره به گریه افتادم بغلم کرد(

 ذاریم طالقت رو نده؟ـ هیس تارا بسه! فکر کردی سهند و من می

 یهان نتونسته از پسش برنیومده بعد دوسال. نمیده، ک  -

 خواد یعنی؟ـ چی می

 دونم؛ کیهان چیزی نگفت.نمی  -

جا رو و تارا برو یک دوش بگیر سرحال شی! من هم اینـ پاش

شه ولی دونم مثل مال تو نمیکنم و شام امشب با من. میمرتب می

 خوبه.

 رفتم تو اتاقم و وان رو پر آب کردم.
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 )تارا(

از اتاق عمل اومدم بیرون؛ دستکشم رو درآوردم و ماسکم هم 

هام رو دستام رو گذاشتم رو روشویی و طور. حلقمههمین

 ضدعفونی کردم. سها اومد کنارم.

 ـ خوبی تارا؟

 آره خیلی!  -

 خندید.

 شده؟باز چی -

یچی؛ پدر و مادر عزیزم میگن چرا امیرعلی رفته؟ بیاد و ما ه  -

 ها.رسم نداریم و این حرف

 ـ خب راست میگن دیگه تارا االن سه سال شده که شماها عقدین. 

ام از این من دوست دارم؟ یا راضیکنی من خوشحالم؟ فکر می  -

 وضعیت؟

 ـ چی بگم واال.

زور داره جوری بهتونم بهش فشار بیارم. اون همینلی خب نمیو  -

کنه، بعد من هی برم رو مخش؟ بگم عروسی جا رو تحمل میاون

 خوام؟ خب نمیشه که. می

روزی درس ـ راست میگی، تموم میشه دیگه. اون هم داره شبانه

 ه. خونمی

مون دیگه، بدبخت خودش تو فشاره من هم هی غر بزنم که ه  -

 دیوونه میشه. 
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ـ ناراحت نشو خواهری، حرص هم نخور! با عمو و زن عمو هم 

 ها هم مادر و پدرن، حق دارن. قدر جر وبحث نکن، خب اوناین

 باشه.   -

 ـ آفرین. بدو االن بریم یک قهوه بخوریم! شبنم هم االن میاد.

 نم کجاست راستی؟شب  -

 ـ اون ظهر جراحی داره؛ ولی گفت تو راهه، داره میاد بیمارستان.

 خوبه!  -

نشستیم تو پانسیون. قهوه ریختم، شروع کردم به خوردن. خیلی 

 فس میزد. ن -نگذشت که شبنم اومد؛ نفس

 سها: خوبی؟

 ـ وای آره؛ کل راه رو دویدم. 

 چرا خب؟  -

خواستم و کالس نمیتداده، از اون روز که اون پسره گیر ـ واسه این

 ببینمش.

 با سها دوتایی زدیم زیر خنده. 

 ـ زهرمار، نخندین!

 ؟وای از دست تو، شبنم بده مگه  -

من  ـ خیلی بده، این چیه آخه ؟ شماها با امیرعلی و کیهان باشین بعد

 با این؟

قدر از لحن و حرص خوردنش و تصورشون کنار هم خندیده ) این

 فکم درد گرفته بود(. بودم



 

 

 WWW.98IA3.IR 39 لیکا شیری کاربر نودهشتیام –باید رفت 

 

 

 بمیری شبنم، خفه شو!   -

 ـ واال به خدا، گیر داده ول کن هم نیست پسره، یک جزوه دادم. 

 میشه؟ چیز از جزوه شروعشبنم خانوم همه دیدی گفتم  -

 ها؟کارش کنم بچهـ وای راست میگی! حاال چی

) رفت سمت کمدش و مانتوش رو با روپوش سفیدش عوض کرد؛ 

 بست. اومد سمت میز و نشست(.هاش رو میمهداشت دک

 ماگم رو برداشت و از قهوهم خورد.

 ـ بدبخت شدم نه؟

 گه نه سها؟مواال پسر بدی هم نیست،   -

 ـ کوفت تارا! 

 ام رو جمع کردم و گفتم:خنده

هش بگو نامزد داری یا یکی رو دوست داری، میره خودش. از ب -

 ها نیست که.اون پسر آویزون

 ـ جدا؟

 ره بابا باشخصیته، معلومه میره. بذار زودتر تکلیفش رو بدونه. آ  -

 تونم تنهایی.ـ میشه باهام بیاین؟ نمی

 سها: وای یک لشکر آدم بیایم بگیم که چی؟

 ه شبنم.راست میگه، تنها بری بهتر  -

 ـ باشه پس من برم تا قبل کالسم. 

 رگشت و به من ی جفتمون  رو بوسید و با عجله رفت. دوباره بگونه
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 نگاه کرد.

کنی و آرومی، یک چیزی ـ تو خوب نیستی، امروز شیطنت نمی

 شده. اومدم باید تعریف کنی!

 خندیدم: دیوونه. 

 باالخره رفت و من هم پاشدم و رفتم تو بخش.

 )تارا(

ی یه تیشرت و شلوار پوشیدم. موهام رو شونه کردم، حوصله

ژاکتم رو، روش پوشیدم و رفتم سشوار کشیدن نداشتم. سردم بود، 

 تو هال. دیان مشغول درست کردن غذا بود؛ لبخندی بهش زدم.

 های ریز روش داشت کردم.بندم که قلبنگاهی به پیش

 بهت میاد. -

 خندید: واقعا؟

 عالی شدی!  -

کردم؛ نشستم رو صندلی جلوی شومینه، به سوختن چوب نگاه می

 دنیا نبودم.ولی حواسم نبود، انگار تو این 

دیان جلوم وایساده بود؛ ماگم رو گرفته بود جلوی صورتم، ماگ 

 خودش هم دستش بود. 

 چشمک زد.

 تو چه فکری هستی؟ -

 نشست رو صندلی کنارم و ماگ رو داد دستم. 

 هیچی. -
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 وقت میگی هیچی؟کنم جواب نمیدی، اونـ دوساعته دارم صدات می

 .کردمهاتون فکر میداشتم به حرف  -

 ـ خب؟ تصمیم گرفتی؟

ترسم دونم، خیلی گیجم. فکر کنم حق با تو باشه دیان، من میمین  -

 برگردم. 

 ـ از چی؟

پیش اومدم هام رو بستم و دوسال ی چیزهایی که چشماز همه  -

 ه قول تو فرار کردم.بجا، از چیزهایی که این

ون رو ها توقعشـ تارا زندگی همینه، دیدن چیزهایی که خیلی وقت

 نداری یا دوسشون نداری. 

 اسه من همیشه سخت بوده، همیشه رو سرباالییه.زندگی و  -

 اش.ماگش رو گذاشت رو میز و سرم رو گذاشت رو سینه

کنیم، قول میدم. ـ تارا دیگه بهش فکر نکن! دیگه بهت اصرار نمی

 اش رو داشتی برگرد. هروقت آمادگی

کش جمع کرده بود، باز کردم و موهام رو بوسید. موهاش رو که با 

 به هم ریختمشون. 

جوری که موهاش رو خندید، بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه. همون

 شپزخونه. بست و غر میزد؛ اومد تو آمی

 اسه تو چه فایدهای داره؟دونم این کار وـ من نمی

 چه کاری؟  -

 ـ همین که موهای من رو به هم بریزی.
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 ـ  خوشم میاد.

 که هم قدم بشه، قدش بلند بود. موهام رو به هم ریخت. دوال شد

 صدای آخ گفتنم بلند شد.

 خندید.

 . It was retaliation - 

 ) تالفی بود( 

مشتی به بازوش زدم و از کنارش رد شدم. رفتم تو اتاقم و کتاب 

دم به ورق هام، شروع کری کتابام رو برداشتم از قفسهمورد عالقه

 زدن. 

کارش طول کشیده بود تو شرکت؛ من و دیان با هم شام  سهند نیومد،

 خوردیم، البته با کلی شوخی و خنده.

اش نبود، نباید فکر ام نبود؛ االن موقعاالن وقت تصمیم گیری آینده

 کردم.می

 شپزخونه رو مرتب کردم.آها رو شستم و بعد شام ظرف

زم دیان رفت و خوابید من تا صبح به فکر حساب کردن پس اندا

رفتم دنبال خونه؛  هرچند که با پسرها زندگی کردن بودم. باید می

واسه من لذت بخش بود؛ ولی به هرحال من یک مهمون ناخونده 

شون رو به هم ریختم و جاشون بودم که دوسال بود که نظم زندگی

 رو تنگ کرده بودم. این حقیقت بود، هرچند تلخ.

 )تارا(

 دار شدم.عصبی بودم؛ یک روز با سر و صدای بیرون از خواب بی
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خواستم بخوابم، با این سر و صدا محال تعطیل بودم و تو خونه می

 بود.  

دست و صورتم رو شستم و موهام رو با کش جمع کردم و با همون 

 ها رفتم پایین.قیافه خوابآلود و تاپ و شلوارک از پله

 کردم.بله درست حدس زدم، زن عمو و سها اومده بودن. رو به سها 

 بحی؟ یک روز تعطیلیم مثال.خواب نداری سر ص  -

 مامان: ِا! تارا زشته یعنی چی؟ ببخشید سها جون.

 ودتون رو ناراحت نکنین!شناسمش زن عمو خسها: می

 ی عموم اومدم، به تو چه؟رو به من کرد و گفت: خونه

 زن عمو رو بغل کردم و بوسیدم. 

 ی؟زن عمو: تارا جان عروسی کِی به سالمت

 مامان: نگو لیال جان که دلم خوِن!

 پوف کالفهای کشیدم. 

 بحث رو تمومش کنین؟ مامان جان میشه این  -

رو بشی. ـ همیشه همینی تارا، همیشه دوست نداری با واقعیت روبه

 گیرین؟زن عموت که غریبه نیست؛ بگو چرا عروسی نمی

بگیریم بعد نظر شما چرا مامان؟ امیرعلی نیومد؛ گفت عروسی به  -

با هم بریم آلمان درس بخونیم و برگردیم، هان؟ شما چی گفتین؟ 

عروسی، حاال هم که داره گفتین نه تا تخصص نگرفته عروسی بی

ه دیگه مشکلتون چیه؟ فکر کردین خونی شما درس میبه خواسته

 اش خیلی داره بهم خوش من از این وضعیت خوشحالم؟ از دوری
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 سر خونه و زندگی خودم باشم؟ گذره؟ االن نبایدمی

زن عمو: پاشو سها تارا رو ببر باال من با زن عموت حرف دارم، 

 بس کنین دیگه!

دستی به موهام کشیدم و رفتم باال تو سرویس صورتم رو آب زدم 

 خنک بشم، داغ کردم یک لحظه. 

 سها نشست رو تخت.

 سها: خوبی؟

هام بیدلیل عه چشمدفه یکجوری نشسته بودم کسر تکون دادم. همین

 پر اشک شد.

 ـ تارا جونم، ببینمت! گریه واسه چی خواهری؟ 

 خودی. دونم؛ بینمی  -

 نگ شده آره؟تدونم؛ دلت واسه امیر ـ من می

 میشه نشه؟  -

 ـ من میرم بیرون باهاش حرف بزن آروم شو! 

ام رو برداشتم و اسمش رو لمس کردم و رفت و در هم بست. گوشی

 اش پیچید تو گوشم. تماس برقرار شد؛ صدای خسته و گرفته

 طوره؟ام چهـ زندگی

 خوب نیست.  -

 ها؟ـ چرا؟ چیزی شده؟ باز مامانت این

 ات تنگ شده. نه، دلم واسه  -
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 )زدم زیر گریه (

ن هم دلم واست تنگ شده، گریه ـ تارا! قربونت بشم خوبی عشقم؟ م

 نکن عصبی میشم! 

 باشه.  -

 ـ قول بده دیگه گریه نکنی تا یک خبری بدم!

 قول.  -

خواستم سوپرایزت کنم؛ ولی دلم خواستم بهت بگم، میـ آفرین! نمی

 نیومد گریه کنی. من آخر هفته میام ایران.

 از جام پاشدم 

 چی؟!  -

ـ یواش دختر کر شدم! خوشحال نشدی؟ تولد تیناست خواهر خوب 

ی خوبیه که بیام. مرخصی گرفتم و میام خانومم رو یادت رفته؟ بهانه

 ببینم. 

 تقریبا داد زدم: 

 ، بدجنس باید زودتر میگفتی! وای! امیر عالیه -

 هایی که عاشقش شدم. خندید از همون خنده

 اومد تو بهش گفتم. د. سهاذره دیگه حرف زدیم و قطع کریک

 ـ عالیه که دیوونه!

ره دلم ضعف رفت براش. وای سها باورت میشه یادم رفته بود آ  -

 تولد تیناست؛ ولی اون یادش بود؟

 ـ من زنگ زدم گفتم بهش که بیاد مهمونی.
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 مهمونی؟  -

ـ آره نذاشتی که بگم از صبح قاطی کردی، قراره یک مهمونی 

ال تینا کنکور داره حالش خوب نیست زیاد، بزرگ بگیریم چون امس

جا که حرف بزنیم و قراره سوپرایزش کنیم. من مامانم اومدیم این

 . کارها رو انجام بدیم، االن دارن لیست مهمون و غذاها رو مینویسن

 خب چرا کسی به من چیزی نگفت؟  -

 ذاری که خانوم دکتر. ـ نمی

ریزی واسه کارها. با برنامهبا هم رفتیم پایین وشروع کردیم به 

کالفگی دست تو موهام کشیدم، کل اتاقم رو به هم ریخته بودم. با 

چشم اتاق رو دیدم، نبود! به دست چپم نگاه کردم؛ خالی بود از 

 م، تعهد به کی؟ی تعهدی ازدواجم، خالی بود از نشونهحلقه

بی پوزخندی روی لبم نقش بست. دیرم شده بود؛ مهم بود برام؟ جوا

رم بیرون؟ حلقه نمینداشتم که بدم. اگه مهم نیست، پس چرا االن بی

 گیرم.اون که نیست، من که دارم طالق می

م مگه تو آخرین مالقاتمون نگفتم ازت متنفرم؟ مگه نگاه پر از نفرت

ام رو پیدا رو ندید؟ پس من لعنتی چرا دوساعته دارم میگردم تا حلقه

 ون؟ چرا؟حلقه نمیرم بیرکنم؟ چرا بی

نشستم روی زمین و دوال شدم؛ زیر تخت رو دیدم، نبود. برای بار 

 هزارم کشوها رو و کیفم رو گشتم، 

ا نبود. باید برم عینش رو سفارش بدم تا برام بسازن، این دیگه پید

 شد.نمی
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ام چه شکلی بود؟ خنده داره غمگین به خودم تو آینه نگاه کردم؛ حلقه

ه زدواجش چه شکلیه؟ خنده داره که با اینکی ایک زن ندونه حلقه

 ادم نیست چه شکلی بوده؟اش تو دستم بوده یهمه

کرد. از کی این همه اش تو دستم بهم دهن کجی میجای خالی

 ام چه شکلیه؟تفاوت شده بودم؟ از کی یادم نمیاد حلقهبی

 ی افکارم رو پاره کرد: صدای سهند رشته

 چیزی شده؟!  -

 نه.  -

 از بغلش رد شم که از اتاق برم بیرون بازوم رو گرفت. اومدم 

 شده؟!بگو چی  -

 دونم از کجا اومده گفتم(با بغضی که نمی… ) م نیسحلقه  -

 پوزخند زد.

 ـ مهمه؟

کنم و جوابی براش ) سوالی بود که دوساعته دارم بهش فکر می

 نداشتم (

جوابش رو بدم، که این توجه بهش و بدونخیلی دیرم شده بود. بی

 بازوم رو از دستش بیرون آوردم و از کنارش رد شدم.

ای بارونی کرمم رو پوشیدم، موهام رو مرتب کردم و کیف قهوه

 ام رو برداشتم. خواستم برم از در بیرون که صدام زد:گوچی

 تارا!  -

 اش. دستش رو آورد باال، تو های مشکیبرگشتم و نگاه کردم به تیله
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 ام بود.دستش حلقه

یشب که از سرکار برگشتم؛ رفتم آشپزخونه یک چیزی بخورم. د -

، دیر وقت بود، شماها تو اتاقتون بودین؛ دیدم کنار سینک ظرفشوییِ 

که گم نشه  برداشتم که صبح بهت بدم که دیدم دنبالش واسه این

ها از دستت درآوردی یادت گردی. احتماال موقع شستن ظرفمی

 رفته.

ام رو ازش گرفتم و تو دستم جا رو برگشتم و حلقه) راه رفته 

 دادمش (

 مرسی سهند!  -

 تلخ لبخند زد. به اندازه کافی دیرم شده بود، فوراً از خونه زدم

 بیرون. زیر برف تا بیمارستان قدم زدم، 

 ام انداختم. نگاهی به حلقه

 ( لبخند زدم.… .هامی، تو دلیل) تو دلیل حماقت

 .گمت کنم که یادم بمونه...  خواموقت نمیهیچ

زد؛ من رو از افکارم جدا صدای پیج بیمارستان که من رو صدا می

 کرد.

 )تارا(

ها تموم شد، مامان باهام ریزی واسه خرید و لیست مهمونبرنامه

 سرسنگین بود. قرار شد من و سها برای خرید لباس بریم بیرون. 

کشیدم، سها داشت تو حالتم های بیریملم رو با وسواس روی مژه

 گشت که بپوشه.هام دنبال مانتو میکمد لباس
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 ـ تارا!

که نگاهش کنم زدم، بدون اینجوری که تو آینه رژم رو میهمون

 گفتم:

 هوم؟ -

 ـ کدوم؟

 مجبور شدم برگردم سمتش، دوتا مانتو دستش بود. 

 لیموییه بهتره.  -

 ـ اکی.

رو ریختم تو کیفم.  مهام رو عوض کردم و وسایلپاشدم و لباس

 سوییچم رو برداشتم و زدم از اتاق بیرون. 

رفتم بیرون که سها گفت سها تو حیاط منتظر بود. داشتم از خونه می

 برم. اش تو آشپزخونه جامونده، بگوشی

توجه به مامان که مشغول آماده کردن شام راه رفته رو برگشتم، بی

تم برم که بازوم رو بود؛ گوشی رو از رو کانتر برداشتم. خواس

 گرفت. 

 ـ ازم دلخوری؟

 جوابی ندادم 

فهمی تارا، من نگران تو و زندگیتم فقط ها رو میـ مادر که شدی این

 ها. ین سخت گیریاش بهخاطر خودته اهمین، همه

هام اش به جای این همه نگران بودن یکم به من و خواستهک  -

 کنین. کم درکم ذاشتین! یا نه اصال یکاحترام می
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هات احترام نذاشتیم؟! تارا وقتی اومدی گفتی اون پسر ـ به خواسته

خورن که هیچ جوره این خانواده به ما نمیرو دوستش داری با این

 قبول کردیم؛ این احترام نیست؟

زنین؛ ره قبول کردین ولی هر روز سرکوفت امیرعلی تو سر میآ  -

 ام.ها خستهها، از اینسر کوفت این تفاوت

منتظر جواب نشدم و از کنارش رد شدم و رفتم بیرون؛ سها کنار 

 ماشین وایساده بود 

 ام. ـ چرا دیر کردی؟ همون رو بود گوشی

 و بشین! ) سوییچ رو به طرفش گرفتم (تمیگم بهت،   -

 ـ چرا؟

 حوصله ندارم.   -

رفتم و رو صندلی شاگرد نشستم کنارش؛ اون هم دیگه سوال نکرد 

 شد. کمربندش رو بست و آینه رو تنظیم کرد.و سوار 

کردم و اون هم رانندگی بدون حرف بیشتر مسیر به بیرون نگاه می

 شکست. فقط موزیک، سکوت فضای ماشین رو می

 اش زنگ خورد؛ دست بردم و صدای ضبط رو کم کردم. گوشی

 ـ سالم عزیزدلم!

ا هم خوبن قدر خوبه که باز لحنش میشد فهمید کیهان پشت خطه. چه

 قدر دوست دارن! دیگه رو اینو هم

 ه!ـ آره شام خونه عموییم، زود بیا! اذیت نکن کیهان، دیر نیای زشت

 اشاره کردم سالم برسونه. 
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زنیم، رسونه، عزیزم من پشت فرمونم بعدا حرف میـ تارا سالم می

 باشه فعال.

 تماس رو قطع کرد و بهم نگاه کرد. 

 ـ جان؟

 نداشتی!  خوبه که تو مشکالت من رو  -

ی، هم ادونم کالفهچیز رو! میکنی همهـ تارا خیلی داری بزرگ می

اش از رو دلتنگیه! از دست زن عمو هم امیرعلی ولی به خدا همه

 چیز یادت میره. آخر هفته بیاد همه

 تلخ لبخند زدم. 

 امیدوارم.   -

 ی نزدیم.تا رسیدن به پاساژ دیگه هیچ کدوم حرف

تازه از شیفت برگشته بودم؛ خسته بودم. روی تخت دراز کشیده 

 ام رو میخوندم. بودم و کتاب مورد عالقه

ام بلند شد، سوفیا بود؛ تنها دوست و همکار من صدای زنگ گوشی

 توی اتاوا. تماس رو وصل کردم. 

 با اون لحجه شیرین گفت:

 ـ تارا!

 بله؟  -

 ـ خوبی؟

 آره تو خوبی؟  -

 خوایم با آرش یکم خوش بگذرونیم؛ تو هم حاضرشو امشب می ـ
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 بیایم دنبالت! 

خواد سوفیا! اصال حوصله جاهای شلوغ رو ندارم؛، ه نمین  -

 دونی. خودت که می

 ـ نه نیار! بدو حاضرشو، یک ساعت دیگه پیشتم.

 … .آخه  -

د تماس رو قطع کرد. این دختر به شدت شاد و دیوونه بود؛ من رو یا

 انداخت. تارای دوسال پیش می

 ری گرفتم.س -ناچار و از سر اجبار بلند شدم و دوش سر

سوفیا خودش انگلیسی بود ولی شوهرش آرش ایرانی بود و بعد 

 ازدواج اومده بودن کانادا.

کردم؛ حس خوبی بهش نداشتم با آرش زیاد احساس صمیمیت نمی

دوست خوبی برام  دم به این تحمل،خاطر سوفیا مجبور بوولی به

 بود. 

ها زدم. آرایش مالیمی کردم و رژ پررنگ قرمزم رو بعد مدت

موهام رو سشوار کشیدم چون کوتاه بود نیازی نبود کاری کنم، 

خودش حالت داشت؛ یک طرف کوتاه و یک طرف بلندتر تا روی 

 گردنم. 

ام که تا زانوم بود و رو به زحمت پوشیدم. کسی نبود پیرهن مشکی

شد؛ اگر مکم کنه، پسرها خونه نبودن. زیپش از پشت بسته میکه ک

کرد. غمگین به بست، همیشه همین کار رو میام میاون بود واسه

 خودم تو آینه نگاه کردم. 
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جا از پس زندگی هام رو مشت کردم. قوی باش تارا! تا ایندست

 تونی. بدون اون براومدی، از این به بعد هم می

های کردم. کیف دستی کوچیک رو برداشتم، کفشرژم رو تمدید 

 ام رو برداشتم.پاشنه بلند مشکی و پالتوی مشکی

واسه پسرها یادداشت گذاشتم که نگرانم نشن، چسبوندم رو در 

ه یخچال. در رو قفل کردم و سوار آسانسور شدم و بعد یک دقیقه پیاد

و بارید رشدم، سوفیا و آرش تو ماشین منتظرم بودن. برف می

 ام، چه تضادی!موهای مشکی

سالم و احوال پرسی کردیم و نشستم عقب. کل راه سوفیا راجع به 

زد و من وانمود میکردم که گوش میدم. از بیمارستان حرف می

هاشون م، از دیدن عاشقانهودهای آرش از توی آینه کالفه بنگاه

نارم شدم؛ حسود نبودم ولی من رو یاد اونی که االن باید کمی عصبی

 انداختن. باشه و نیست می

دادم االن دونستم قرار نیست شب خوبی رو بگذرونم. ترجیح میمی

های ی تلخ شسته باشم به شعلهجلوی شومینه و با یک ماگ قهوه

سرخ آتیش نگاه کنم و کتاب )صدسال تنهایی(ام رو بخونم، منتظر 

نی که نباید اد اوجا یکه اینها بشم و بیان باهم شام بخوریم نه اینبچه

 بیوفتم.

باالخره رسیدیم، پیاده شدیم. پشیمون بودم از رنگ سرخ رژم؛ سعی 

 کردم با خوردنش کم رنگش کنم، 

 معذب بودم. 
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رفتیم تو، شلوغ و پر سر و صدا. پالتوهامون رو درآوردیم و سر 

 میزی که رزرو شده بود نشستیم. 

 ـ تو حالت خوبه؟

نگاه کردم  نگفت؛ قدرشناسانه به سوفیاکنه. چیزی سرم هم درد می 

رقصن و موزیک و سعی کردم با دیدن دختر و پسرهایی که می

 حواسم رو پرت کنم.

*** 

 تر بود. ساعت هشت بود که رسیدیم خریدمون رو کردیم؛ حالم به

 خونه.

کیهان و بابا و عمو رو کاناپه نشسته بودن و گرم صحبت کردن. 

اینجا بود!  و جای امیرعلی گذاشتم؛ کاشای کیهان رفقط برای ثانیه

قدر که کیهان داماد عموم رو دوست کاش مامان و بابای من همون

قدر بهش احترام داشتن، داماد خودشون هم دوست داشتن و همون

 … .میذاشتن! کاش

 صدای عمو من رو پرت کرد تو این دنیا؛ لبخندی زدم. 

 طوره؟عمو: احوال خانوم دکتر شیطون ما چه

 خوبم عموجون.  -

 تو آغوشش فرو رفتم و بوسیدمش، با بابا روبوسی کردم. 

سها باالخره رضایت داد و از بغل کیهان که فقط از صبح ندیده 

 بودش بیرون اومد؛ من امیرعلی رو یک سال بود ندیده بودمش. 

 با کیهان احوال پرسی کردم و رفتم باال. تینا تو اتاقم بود؛ داشت از 
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 ام دیکشنری برمیداشت. تو کتابخونه

 ـ هلو تارا!

 خندیدم بهش، صورتش استخونی شده بود. 

 خوبی تینا؟ -

 ـ نه زیاد. 

 چرا؟ -

 ـ داریم به کنکور نزدیک میشیم. 

 خندیدم و بغلش کردم. 

ها! قبولی بهترین رتبه و دانشگاه شوخی که نیست؛ و خواهر منیت -

 یک سال زحمت کشیدی شبانه روز. 

 دیکشنری رو از دستش گرفتم. 

سه! از صبح درس خوندی. االن همه پایین منتظرن، زشته بدو ب -

 بریم! 

 ـ آخه نداره، بدو! 

مانتو و شالم رو درآوردم و تیشرت و جین کوتاهم رو با کتونی 

 پوشیدم، موهام رو باالی سرم جمع کردم و با هم رفتیم پایین. 

ن؛ سها کنار کیهان نشسته بود، مامان و زن عمو تو آشپزخونه بود

 من و تینا هم رو کاناپه نشستیم. 

 سها اشاره کرد برم کنارش، نشستم. 

 جانم؟  -
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 آروم در گوشم گفت:

 راستی سهند پنجشنبه میاد!  -

 هام از حدقه زد بیرون. چشم

 تارا: جدی؟ً!

قدر ضایع بازی درنیار! همه فهمیدن درباره چی ـ وای آره. این

 نیم، حتی تینا.زحرف می

 سعی کردم عادی باشم.

 گ شده. قدر دلم واسه داداشم تنـ وای چه

 معرفت شده.منم، سهند کال بی  -

 طوری! گرفتار درس و کاره دیگه، اون هم مثل امیرعلی.ـ نگو این

 سرم رو تکون دادم.

های زندگیم رو ترین آدمای سها خیلی خوشحالم که دوتا از مهمو -

  قراره ببینم.

 شه! بها زودتر تموم ـ ای جونم، ایشاال این دوری

 ایشاال.  -

مامان میز شام رو چید، صدامون کرد؛ همه نشستیم و مشغول شدیم. 

شنبه بودم و دیدنشون. سهند اش فکر پنجاز هیجان اشتها نداشتم؛ همه

واسه من فراتر از یک پسرعمو بود؛ یه دوست، یک پشتیبان. کلی 

ام راضی به ازدواج من و امیر بشن، همیشه دهکمک کرد تا خانوا

 پشتم بوده، بهترین دوستمه.

 ها خوشحالم که بعد چندسال قراره ببینمش، خوشحالم که تینا بعد مدت
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 قراره بهش خوش بگذره و شاد باشه، خوشحالم که امیر میاد. 

 شام رو تو یک جو شاد خوردیم؛ خیلی بهم خوش گذشت.

*** 

رقصیدن بودن؛ خسته بودم، سرخوش  سوفیا و آرش مشغول

 رقصیدن. سه ساعت بود که نشسته بودم و تماشاگر بودم.می

خسته و کالفه بلند شدم تا آبی به دست و صورتم بزنم. کالفه و 

رویی که منتهی به سرویس خسته بودم، گرمم بود. رفتم سمت راه

 شناختم. جمعیت رو کنار زدم و دست و صورتمجا رو میبود؛ این

 م و خواستم برم که در باز شد و رو شستم، موهام رو صاف کرد

آرش اومد تو؛ از کنارش خواستم رد بشم که مانع شد و جلوی در 

 وایساد.

 ـ خوبی؟

 )لحنش مشمئز کنندس واسم(

 خوام برم بیرون.برو کنار! می  -

سرخوش خندید. ترسیده بودم؛ حالت تهوع داشتم، چیزی نخورده 

 بودم.

 نیست ناراحتی؟ ـ چون اون

 )آب دهنم رو به زور قورت دادم (

 … .نه

 با لحن تمسخر آمیزش میگه:

 االن از کجا معلومه که اون به تو وفاداره؟ بعد تو به کی وفاداری؟  -
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کنه؟ به کسی کار میبه کسی که نیست؟ به کسی که معلوم نیست چی

 کنی.میکار جا چیفهمه تو اینداری ازش جدا میشی؟ اون که نمی

 بطی به بودن یا نبودن اون نداره!وفاداری من ر  -

های پاشنه بلند کنه، اختالف قدمون با کفشاش رو باهام کم میفاصله

 تره، حتی از اون. من زیاد نیست؛ از سهند و دیان   کوتاه

 ی خون. اش که شده کاسههای آبیموهای خرمایی و چشم

تونی امشبم رو به گند میدونستی تو تنها کسی هستی که ـ می

 بکشی؟

اش رو کمتر دارم، بدم میاد. فاصلهنگاهم رو از نگاهش برمی

ام عیوفته، حالت تهوهام به شماره مترسم ازش. نفسکنه؛ میمی

 بیشتر. چرا 

قدر صدا زیاده که نمیان. چرا سوفیا متوجه نبود ما کسی نمیاد؟ اون

 نمیشه و نمیاد شوهرش رو ببره؟

 قدر بهت میاد؟ال کسی بهت گفته رژ قرمز چهـ تا حا

ی رژهای قرمز دنیا تون!  از همه) آره اون گفته بود. لعنت به همه

 متنفرم.(

هام رو مشت کردم و ازش فاصله گرفتم. سنگینی نگاهش دست

 کنم تو نبودنش.آزارم میده، خودم رو مچاله می

در هلش میدم.  زورم به سمت بوسه، با تماممیاد جلو و دستم رو می

 ازش جدا میشم؛ حاال با بغض و صدای بلندتر میگم:

 من به کسی که نیست و به قول تو معلوم نیست با کیه و کجاست و  -
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ی لعنتی و به کسی که دارم ازش جدا میشم وفادارام؛ به این حلقه

تونی وفادار جاست نمیاون وقت تو به دوست من که بیرون این

 باشی؟

 خوره.ت حالم به هم میاز بوی خیان

 تون که فقط بلدین خیانت کنین!منتفرم از همه  -

کنه. از جلوی در هولش میدم کنار تونم بمونم، بهت زده نگام مینمی

و میرم بیرون؛ از میون جمعیت میرم سمت میز و کیفم رو 

 برمیدارم. 

 سوفیا میاد کنارم؛ به انگیلیسی میگه:

 کجا بودی؟ آرش کجاست؟! -

دونم. دارم میرم؛ حالم خوب نیست. ببخشید شبتون رو خراب نمی  -

 کردم. 

دونه چرا کنم که نمیای نمیبه فریادهاش که میگه )بمون( توجه

 خوام بشنوم. میرم و از اون فضا دور میشم. میرم و نمی

کشم؛ انگار اون تو هوایی وجود هوا سرده یا من سردمه؟ نفس می

 د.نداشت، اکسیژنی نبو

تر برم خونه. بعدا خوام سریعپوشم و با یک تاکسی میپالتوم رو می

 چیز رو. باید به سوفیا بگم، همه

ی هام. سردم بود؛ سرم رو تکیه میدم به شیشههوا رو میبلعم تو ریه

 ماشین. خوشحالم که تموم شد، 

 ام.خوشحالم که تو راه خونه
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*** 

 

باالخره روز موعود رسیده بود؛ روزی که قرار بود امیر و سهند 

ها گفته بودن فرودگاه نریم، حتی ساعت پروازشون هم بیان. بدجنس

 دونستیم. نمی

 ی دوستش بود و قرار بود با هم بیان؛ خبر نداشتتینا از صبح خونه

که سوپرایز بشه. از صبح چندتا خانوم برای پذیرایی و تمیز کردن 

 ونه اومده بودن کمکون. خ

کارهای خونه تقریبا تموم بود. کیک و میوه و شیرینی و غذاها رو 

ه از بیرون آورده بودن؛ میز و صندلی و گل آرایی پایین هم تموم شد

 بود. 

 رو گذاشتم تو اتاقش، حاال نوبت لباسی که واسه تینا خریده بودم 

 نقص.بیاشم و خواستم امشب عالی بآماده شدن بود؛ می

چیزی به اومدن مهمونها نمونده بود. دوش گرفتم و موهام رو فر 

کردم و حالت دادم. آرایشم رو کامل کردم و پیرهنی که با سها 

خریده بودم رو پوشیدم؛ پیرهنی که مشکی بود و آستین سه ربع 

 اش بسته بود و تا زانوم بود و پشتش باز بود. داشت و یقه

تم که پشتم مشخص باشه. الک قرمزم موهام رو از یک طرف ریخ

 های بلندم کشیدم؛  رو روی ناخن

ام رو پام کردم های پاشنه بلند مشکیمنتظر شدم تا خشک بشن. کفش

 و عطرم رو به گردنم و مچ دستم و پشت گوشم زدم، ساعت و حلقه 
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 بندم رو انداختم، رژ قرمزم رو تمدید کردم. و دست

ها اومده بودن. کم مهمون -داد که کمسر و صداهای پایین نشون می

 رفتم.من چون میزبان بودم زشت بود اگه دیر می

 چیز خوب بود. نگاهی به خودم تو آیه انداختم؛ همه

ها پایین رفتم؛ با چشم از تاق بیرون رفتم و در رو بستم، آروم از پله

 دنبالش گشتم، نبود! مثل بادکنکی که بادش خالی شده بودم. 

صنوعی زدم و شروع کردم به احوالپرسی از همه. کنار سها لبخند م

 و کیهان وایسادم. 

 ـ. چی شده تارا؟!

 هیچی، دیر نکرده؟  -

 اش انداخت( .)نگاهی به ساعت مچی

 ـ نه بابا هنوز سرشبه. 

کردن؟ انگار ها حرکت نمیکالفه به جمعیت نگاه کردم. چرا عقربه

 ی تنگ میشه.ای دلای لنگ میشه وقتی دلی برپای عقربه

ها دستی به موهام کشیدم و رفتم تو آشپزخونه آب خوردم. خانوم

 مشغول پذیرایی بودن. 

از صدای موزیک خسته بودم، از آشپزخونه اومدم بیرون؛ در 

ورودی باز شد و دیدمش؛ با کت مشکی تک و پیرهن سفید و شلوار 

 قدر خوشتیپ. مشکی همون

رد؛ مامان و کامان و بابام احوالپرسی اومد. با منفسم داشت بند می

 باباش هم اومده بودن. گل و کادوی تینا رو گذاشت رو میز.
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هایی که پاهام قدرت جلو رفتن نداشت. لبخند شیرینی زد؛ از همون

 اش. دادم واسهجون می

دونستم دونستم بدش میاد که تو جمع ببوسمش، میکرد، مینگاهم می

ها ی دلم این حرفاز کنارم رد بشه ول خواد با یک دست سادهمی

هام  رو تند کردم و بغلش کردم، ادکلنش رو بو حالیش نبود؛ قدم

 کردم.

 الغرتر شده بود، دوست نداشتم این لحظه تموم بشه؛ دوست داشتم تا

 ابد زمان تو همین لحظه وایسه. 

 اش. های عسلیاز خودش جدام کرد، زل زدم تو چشم

 ـ تارا!

 ؟جون دلم  -

 ات تنگ شده بود، خیلی! ـ دلم واسه

 من خیلی بیشتر!   -

 با شیطنت گفت:

 معلوم بود.  -

 نیشگونی از بازوش گرفتم.

 ـ واال به خدا. خوبه تنها نبودیم وگرنه االن بابا شده بودم. 

 حیا!بی  -

 خندید.

در ازش جدا شدم تا با بقیه احوالپرسی کنه، خودم هم رفتم استقبال پ

 ام مثل مامان و بابای خودم بودن. و مادر شوهرم؛ البته واسه
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بغلشون کردم و چادر حاج خانوم رو از سرش برداشتم و مرتب تا 

 کردم. دعوتشون کردم داخل تا پذیرایی بشن. سها اومد کنارم.

 ا شیطون!ههات گل انداختهـ لپ

 اد دیگه خیالم راحت میشه. آره، سهند هم بی  -

کیهان و امیرعلی مشغول صحبت بودن؛ من هم رفتم و موهام رو 

 مرتب کردم. 

*** 

قفل در رو با هزار زحمت باز کردم. عصبی بودم، کالفه بودم. 

ها خاموش بود، احتماال هام رو پرت کردم یک گوشه.   برقکفش

 خواب بودن. 

ینه التوم رو انداختم رو کاناپه، آباژور رو روشن کردم؛ تو آکیف و پ

 نگاهم خورد به رژ قرمزم؛ با حرص پاکش کردم.

 ام رو برداشتم.رفتم تو آشپزخونه و نوشیدنی مورد عالقه

 ـ تارا!

اش داشت تیشرتش رو تن دیان بود که اومد. با موهای بلند آشفته

 زد. نشست رو کاناپه کنارم. می

 ـ خوبی؟

 ) خیلی خوب بودم (

 ـ تارا عزیزم چته؟! اتفاقی افتاده؟ 

 دستی به موهام کشیدم.  -

 های مزخرف بهم گفته.سری حرفرد و یکآرش اذیتم ک -



 

 

 WWW.98IA3.IR 64 لیکا شیری کاربر نودهشتیام –باید رفت 

 

 

 ـ چی؟!

 گفت: )چرا بهش وفاداری؟(می  -

 ـ تارا تو دوستش داری؟!

 جوابی نداشتم بهش بدم. 

 ست. گف با یکی دیگه  -

 ـ مهمه؟

ایبندم، من پی کوفتی بعد دوسال چون من به این حلقهآره مهمه   -

که دارم جدا میشم، با این ام از این در نمیرم بیرون، با اینبدون حلقه

 … .که دو

ام رو خوردم و عجیب بود که سهند بیدار نشده! احتماال جمله

 بخش خورده و خوابیده.آرام

بره، خواستم یادم رنداشتم؛ میبکرد ولی دست سرم درد می

خواستم امشب و دوسال پیش رو از ذهنم پاک کنم، میخواستم می

 روزی که رفتم به اون مطب لعنتی از یادم بره، ِاه!

 خواستی بگی دوستش نداری و نتونستی؟ پس داری. ـ دیدی می

 شون به سمت اتاقم برد. ک  -دستم رو گرفت و کشون

قدر ، همونه نیستانداخت که دیگبوی ادکلنش من رو یاد کسی می

 گس. بعد دوسال خوب بوی ادکلنش رو یادمه.

ها و دوش رو باز کرد و از اتاق بیرون رفت؛ من هم با همون لباس 

لرزیدم، گریه کردم دیگه جون رفتم زیر دوش. سردم شد، می

 ق کردم. ه -نداشتم، داد زدم، هق
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خواست مطمئن بشه که خوبم. تا توی اتاق اومد دوش رو بستم، می

 تم: گف

 هام رو خودم بپوشم. تونم لباسمی  -

ی تخت نشستم؛ چند هام رو عوض کردم. لبهرفت بیرون و لباس

 نارم نشست.دقیقه بعد با ماگ قهوه و عسل اومد ک

 بخش!ات خوبه، بخور با مسکن و آرامواسه  -

 ممنون. -

 موهام رو بوسید.

 بهتری؟ -

 آره.  -

 ها رو خوردم. قهوه و قرص

 خوام بخوابم؛ ببخشید بدخوابت کردم.می  -

 ن!کمهم نیست. حالت بد شد صدام   -

لبخند زدم، کمکم کرد رو تخت دراز بکشم و پتوم رو روم کشید، 

ها آباژور رو خاموش کرد و رفت. خیلی زود خوابم برد؛ اثر قرص

 صدا ریختن.هام بیکرد؛ اشکبود. سرم درد می

*** 

کنار کیهان وایساده بود و داشتن  امیرعلی مثل همیشه آروم بود.

 حرف میزدن.

ها رسیده بودن و شبنم هم اومده بود. باالخره در باز شد و مهمون

 عمو سهند اومد؛ زودتر از همه دویدم و رسیدم دم در استقبالش. زن
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اش رفتن، سها با دیدنش اشک شوق و عمو اومدن و قربون صدقه

 ریخت. 

طوری بود جذاب و با وقار. کادوی هیچ تغییری نکرده بود؛ همون

 تینا رو داد دستم. 

ها رو خاموش کردن، وقت ی فامیل احوالپرسی کرد. چراغبا بقیه

 یرسید. تینا م کم -مرقصیدن بود. دیگه ک

دونستم امیرعلی از رقص خوشش نمیاد، اصرار نکردم. به جاش می

 دست سهند رو گرفتم؛ رفتیم وسط.

 ـ امیرعلی ناراحت نشه؟

 شنوم.چی؟ نمی  -

 شنیدم (.قدر زیاد بود که صداش رو نمی)صدای موزیک اون

 رفتم جلوتر و دم گوشم دوباره تکرار کرد، خندیدم.

جوریه، از مون چهدونه که رابطهمیرعلی تو رو دوست داره، میا  -

 تو ناراحت نمیشه.

 ـ آخه با نگاهش داره قورتمون میده.

 ی حواسش به من بود. و دیدمش؛ همهی نگاهش رو گرفتم دنباله

که بخوام حرفی بزنم موزیک تولدت مبارک پخش شد؛ شمع قبل این

 بود پس. ها روشن شد، تینا اومدهو فشفشه

هاش گرد با اومدنش صدای دست و سوت بلند شد، از تعجب چشم

 شده بود؛ مخصوصا که سهند و امیر رو دید.

 با خودم کشوندمش باال تو  یکی بغلش کردیم و تبریک گفتیم. -یکی
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 اتاقش و در هم بستم. 

 ـ تارا!

 جونم؟  -

 کردم. ـ خیلی خوشحالم، اصال فکرش رو نمی

 خندیدم.

 بدو که دیر شده خواهری!  -

اش خریده بودم به عنوان کادو رو کمک کردم تنش پیرهنی که واسه

کرد که رفتم پایین کنه، موهاش رو درست کردم. داشت آرایش می

 ی دستم رو گرفت.ها وایسادم؛ امیرعلکنار بچه

 شبنم: حاال چه لیلی و مجنون بازی درمیارن!

 سها: واال، همین رو بگو! 

 لبخندی زدم.

 تارا: دو ساله ندیدمش.

 ذره شده بود. سها: حق داری عزیزدلم! من هم دلم واسه سهند یک

 ام. طور زندگیسهند خواهرش رو بغل کرد؛ من هم همین

 مونین؟قدر مین: چهکیها

 سهند: من بلیت برگشت نگرفتم؛ فعال هستم، کاری ندارم. 

 هام از ذوق برق زدن. چشم

 قدر خوشحال میشه. سها: ای جونم! مامان چه

 امیرعلی: من پروازم پس فرداست.
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 تمام ذوقم کور شد. 

 قدر زود! کیهان: چرا این

سخت بود، واسه  امیرعلی: امتحان دارم؛ همین هم که اومدم خیلی

 تینا و تارا اومدم فقط.

 اخم کردم.

قدر ام تنگ شده، واسه همین اینتارا: خیلی مشخصه که دلت واسه

 زود میری!

 سرم رو بوسید.

 ا. دونی شرایط من رو تارامیرعلی: خودت می

دونم. اعصابم خورد شده بود، از بغلش اومدم بیرون؛ رفتم آره می

خواست کیکش رو ببره و کادوهاش رو باز کنار تینا ایستادم؛ می

 کنه. 

همه جمع شده بودن، کنارش بودم و فکرم خیلی دورتر از این فضا 

 کرد.حرکت می

*** 

رو کرد، تازه دیشب با بدن درد شدید از خواب پریدم؛ سرم درد می

 یادم اومد. کش و قوسی به بدنم دادم،

ها خوابیده بودم. نشستم تو جام، به ساعت رو میزیم که بعد مدت

 داد نگاه کردم؛  یازده رو نشون می

 ای وای خیلی دیرم شده بود! سریع شروع کردم به حاضر شدن.

 هام تو کمد طور که دنبال لباسای به در اتاق خورد؛ همونضربه
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 فتم:گشتم، گمی

 بله؟ -

 دیان بود که اومد تو.

 خیر. کجا میری؟ـ صبح به

 ، سرکار؛ دیرم شده، چرا بیدارم نکردی؟صبح به خیر  -

 ـ چون قرار نیست بری. 

 یعنی چی؟  -

ات مرخصی که امروز رو استراحت کن! زنگ زدم واسهـ یعنی این

 رد کردم.

 ه. کار رو کردی؟! حالم خوبیناوای دیان چرا   -

 ها اتاق بیرون؛ من هم لباس ای باال انداخت و رفت ازتوجه شونهبی

رو روی تخت پرت کردم و رفتم دنبالش، میز صبحونه رو چیده 

 بود.

خواستم ازش بپرسم چرا سرکار نرفته؟ یادم اومد امروز تعطیلن، می

 پس سهند کجا بود؟!

 دیان! -

 ـ هوم؟

 … .ت گفتم؟ یادم نمیاددیشب خیلی چرت و پر -

 خندید.

 تر میشی.دیان: نه ولی عصبی میشی خوشگل
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چشمکی بهم زد، لبخند زدم. نشستیم سر میز و شروع کردم به بازی 

دونم ی بدی داشتم، میام. حالت تهوع و سرگیجهکردن با صبحانه

 برای دیشبه، عادت نداشتم بهش. 

 … .خش دیشب اذیت شدی یا اگه چیزی گفتم. سهند که نفهمیدبب  -

ای که دور تنش بود اومد سر میز و حرفم تموم نشده بود که با حوله

 نشست. 

 ـ چی رو نفهمیدم؟

 هیچی.  -

 اش شد. دیان مشغول خوردن صبحانه

 ـ چرا امروز نرفتی سرکار؟

 جوری که سرم پایین بود گفتم:همون

 کرد.سرم درد می -

 فت:گرفت سمت اتاقش جوری که داشت میاز سر میز پاشد و همون

 کنه.ه دروغ هم بلد نیستی بگی تازه دیان هم شریک جرمش میآخ -

شد. چرا من رو از حفظ بود؟ چرا من رو رو گمرفت و تو پیچ راه

ی قهوهم رو و فنجون نیمه کاره شناخت؟ عصبی شدمخط به خط می

 گذاشتم روی میز.  

ت خواستم بهش خیانچیز رو، نمیباید امروز به سوفیا میگفتم همه

 کنم.

*** 

 دو هفته از تولد تینا گذشته بود؛ خیلی خوش گذشته بود. اون دو 
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اش روزی که امیرعلی ایران بود، بهترین روزهای عمرم بود؛ همه

رو باهم گذروندیم. دوباره دلم واسش تنگ شده بود ولی خداروشکر 

 که سهند بود و مونده بود. 

فته بود و اومد تو سلف دانشگاه نشسته بودم؛ سها غذاش رو گر

 کنارم. 

 شده تارا؟ـ چی

 تولد امیره.   -

 ـ خب؟

 جوری سوپرایزش کنم؟اش بخرم، چهدونم چی واسهچی، نمیهی  -

ـ وا این که کاری نداره دیوونه، کادوش رو بگیر؛ مرخصی هم 

بگیر برو آلمان پیشش! هم سوپرایز میشه هم چند روز پیشش بمون 

 بعد بیا.

 ها. راست میگی  -

 هام از خوشحالی برق زدن.چشم

 ـ آها، فقط شاید بهت مرخصی ندن.

 چرا؟!  -

 دونم دیگه به تو بدن.ـ چون شبنم رفته مرخصی؛ بعید می

 ی گرفتن شبنم بود؟ای بابا چه وقت مرخص  -

نه، ـ بابا اون هم گرفتاره؛ مامانش بنده خدا مریض شده افتاده تو خو

بدو  -رفت. امروز صبح بدورسه، باید شبنم میکسی نیست بهش ب

 اومد مرخصی گرفت رفت، گفت از تو هم خداحافظی کنم. 
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 ون هم گرفتاره، ایشاال مامانش خوب بشه. ای بابا ا  -

 ـ ایشاال.

قاشق رو برداشتم و با اشتها شروع کردم به خوردن. بعد از تموم 

شدن غذا من کالس نداشتم و سها رفت سر کالسش. با عجله ازش 

رفتم بیمارستان و مرخصی جدا شدم و سوار ماشین شدم و باید می

 گرفتم؛ می

 از دانشگاه مرخصی گرفته بودم. 

 حرف بزنه، اون هم با هزار التماس بابا قبول کرد که به استادهام

 واسه چند روز. 

رفتم خونه و اینترنتی بلیت خریدم. مامان به شدت مخالف بود ولی 

 اشه.خواستم بهترین تولد عمرش بمن می

فردا قرار شد با سها بریم خرید؛ بهش گفتم کسی چیزی نفهمه که 

 گنجیدم.کامل سوپرایز بشه، از خوشحالی تو پوست خودم نمی

میرعلی حرف زدم ولی چیزی او جمع کردم. با کم وسایلم ر -کم

 جوری وانمود کردم که انگار تولدش یادم نیست.نگفتم؛ حتی یک

برد، از ذوق و شوق رفتن و موندن از خوشحالی شب خوابم نمی

 پیشش. 

*** 

میز صبحانه رو جمع کردم. از کلنجار رفتن با خودم خسته بودم، 

 .بزنم و دعوتش کنم بیاد خونهباالخره تصمیم گرفتم؛ به سوفیا زنگ 

 توجه به اصرارشون برای پسرها رفته بودن تنیس بازی کنن؛ بی
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چیز رو رفتن، ترجیح دادم از فرصت استفاده کنم و به سوفیا همه

 بگم.

شون خراب خواستم خیانت کار باشم ولی مطمئنم که رابطهمن نمی

 استان من باشممیشه. دو راهی سختی بود ولی تصمیم گرفتم آدم بد د

های دروغینشون رو نگاه که یک عمر با عذاب وجدان عاشقانهتا این

 کنم. 

صدای زنگ مثل ناقوس مرگ توی گوشم پیچید؛ دستپاچه و با 

استرس در رو باز کردم؛ با یک دسته گل و صورت خندون تو قاب 

 نگاهم جا گرفت. 

وشم سعی کردم لبخند بزنم، هرچند مصنوعی. بوسیدمش و توی آغ

جا گرفت، دسته گل رو ازش گرفتم. داشت پالتو و کالهش رو در 

 دونم. زد؟ نمیآورد، داشت در مورد سرمای هوا حرف میمی

ای و جین تیره نشست جلوی شومینه. یادم نمیاد با یک بافت سورمه

 خوره یا نه؟پرسیدم ازش چی می

ه بسینی  کردم. تویها رو پر از قهوه میبه خودم اومدم داشتم ماگ

 های محبوبم که سهند همراه بیسکوییت

های روش نشستم؛ به سرخ و نارنجیخرید گذاشتم و بردم. روبهمی

 آتشین شومینه خیره بودم.

 باالخره بحث رسید به دیشب؛ به انگلیسی حرف میزد. 

 جوری رفتی؟ آرش ناراحت شد.ـ خوبی تارا؟ دیشب چرا اون

 سوفیا!  -
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 خورد، نگاهم کرد. اش رو میجوری که قهوههمون

هات پراز اشکه؟ انگار ـ از اون خبری داری؟ تارا چرا چشم

 مضطربی.

قدر خوبه که همه اطرافیانم میدونن نباید اسمش رو جلوم )چه

 ببرن ( .

های آرش و چیز رو؛ از نگاهباالخره قفل دهنم باز شد؛ گفتم همه

ز همه یزهای ممنوعه، از دیشب، ااش، از همه چابراز عالقه

 هامون، از خیانت.دیالوگ

کردم. بازوهاش رو کرد؛ حق داشت، درکش میشوکه نگاهم می

 گرفتم. 

 سوفیا! عزیزم؟ خوبی؟ -

دستم رو پس زد، سیلی محکمی بهم زد. رو زمین نشستم و با 

های پر اشک دستم رو گرفتم یک طرف صورتم که سیلی چشم

 دم. خورده و نگاهش کر

دونستم واسه چی بهم نزدیک شدی؛ چون ـ آشغال! از اولش هم می

خواستی زندگی من هم عین تو ات زخم خوردی میخودت تو زندگی

مون. آرش من رو دوست کردی به رابطهبشه، همیشه حسادت می

فهمیدم هدفت از دوستی کنه. باید میوقت این کار رو نمیداره، هیچ

جا چه کارهایی میدم یک زن تنها اومده اینفهبا من چیه، باید می

 بکنه. با سهند و دیان هم رابطه داری؟

 پوزخندی زد. 
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دونه،  ره دیگه مجانی که بهت امکانات نمیدن. شوهرت نمیآ -

خونی، هنوز طالق نگرفتی. جا درس میکنه اینبدبخت فکر می

تقصیره، شاید هم شناختت دونستم اون بیبدبخت اون، از اول هم می

که داره طالقت میده. پات رو از زندگی من بکش بیرون، به شوهرم 

 تهمت نزن آشغال! 

شد، حالت تهوع هم محکم به هم کوبید. قفل دهنم باز نمی رفت و در

 داشتم. متهم شدم به چیزهایی که نبودم و ناحق بود و دم نزدم.

*** 

چنان مخالف بود. چمدونم باالخره روز رفتن رسیده بود؛ مامان هم

رو گذاشتم رو پاگرد که بابا بذاره صندوق عقب ماشین. قرار بود 

 فایده بود.اومدنشون بیرم برای نیبرسونتم فرودگاه، اصرا

 چیز رو برداشته بود. آخرین نگاهم رو به اتاقم انداختم؛ همه

بار به خودم تو آینه بلیت و پاسپورتم رو چک کردم. برای آخرین

ای شلوار کوتاه و جذب قرمز و ونس خیره شدم؛ شومیز سورمه

 نقص و کاملم. رایش بیآای و شال قرمزم، سورمه

دم. بستم و از اتاق رفتم بیرون؛ با تینا و مامان خداحافظی کردر رو 

مامان کلی گریه کرد؛ ازش جدا شدم و سوار ماشین شدم، کلی 

 سفارش کرد که مراقب خودم باشم. 

ها رو تحویل دادم و با این ترافیک سنگین به موقع رسیدم. چمدون

 کارت پروازم رو گرفتم. کیهان و سها و سهند اومدن. 

 را اومدین آخه؟ چ  -
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 بار ببینمت. سها: شاید امیر نذاشت تو برگردی، واسه آخرین

 ای به خدا. خندیدم، دیوونه

سهند: مراقب خودت باش، زود بیا دلمون واسهت تنگ میشه دکتر 

 جان!

 کیهان: آره مراقب باش، حاال کار دستمون ندی! 

 با چشمک و شیطنت گفت، نیشگونی از بازوش گرفتم.

پروازم رو اعالم کردن؛ با عجله بوسیدمشون و خداحافظی شماره 

کردم و رفتم و سوار هواپیما شدم. حس عجیبی داشتم، شماره 

 ام رو پیدا کردم. صندلی

دار ام رو گذاشتم رو حالت هواپیما. نشستم سرجام، مهمانگوشی

اومد و نکات ایمنی رو توضیح داد. کمربندم رو بستم و کتابم رو 

شروع کردم به ورق زدن؛ از فکر کردن و استرس برداشتم و 

 داشتن بهتر بود. 

ساعت دو صبح بود، یک ساعت بعد خوابم برد و با شنیدن صدای 

کرد برای تیک اف کمربندهامون رو ببندیم به مهماندار که اعالم می

 خودم اومدم. 

لباسم رو مرتب کردم و کمربندم رو بستم. پنج ساعت بعد و بدون 

 دگاه برلین بودم. تاخیر فرو

خستگی سفر از یادم رفته بود، سریعا چمدونم رو تحویل گرفتم و 

سوار تاکسی شدم و آدرسی که داشتم رو بهش دادم؛ اون هم نیم 

 ساعت بعد جلوی یک برج نگه داشت.
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 پیاده شدم و چمدونم رو برداشتم و کرایه رو حساب کردم، موهام رو

 مرتب کردم. 

 هوا هنوز گرگ و میش بود.ساعت پنج صبح بود؛ 

 رفتم تو ساختمون؛ از نگهبان طبقه و واحد رو پرسیدم. 

با خواهش و التماس ازش کلید یدک رو گرفتم و کادو رو که یک 

 ساعت بود از توی چمدون درآوردم، 

ی سوم رو فشردم، صدای آهنگ ی طبقهسوار آسانسور شدم و دکمه

 آنشرلی پخش شد.

دم، کلید رو انداختم و در رو باز کردم؛ به شماره واحد نگاه کر

 اومد؛ بیدار بود پس، صداش می

رفت دانشگاه. آروم چمدونم رو گذاشتم و رفتم احتمال داشت می

 داخل. انگار مهمون داشت،  پشیمون شدم سرزده اومدم. 

 .در اتاقش نیمه باز بود؛ رفتم و با کادو تو دستم در رو باز کردم

 

*** 

قدر گذشته بود، چند ساعت؟ من تو همون ن سوفیا چهدونم از رفتنمی

هیچ حرکتی، بدون هیچ اشکی، حالت رو زمین نشسته بودم؛ بی

 بدون دادی.

هاشون قطع شد. ها با شوخی و خنده اومدن تو، خندهدر باز شد؛ بچه

 کردم. سردم بود، گنگ نگاهشون می

 سهند اومد طرفم، بازوم رو گرفت.
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 چیزی شده؟سهند: تارا خوبی؟ 

 جوابش فقط سکوت و نگاه بود. 

 دیان: تارا حرف بزن! اون زنگ زده؟ کسی پیشت بوده؟

 م.ی حرفم رو خوردباالخره قفل دهنم وا شد؛ ادامه

 ا شماها... .کار، فکر کرد من بخیانت اون بهم گفت -

 سهند: کی؟ 

 دیان از موضوع دیشب خبر داشت.

 جا بود؟دیان: سوفیا این

 به من هم بگه تو این خراب شده چه خبره؟ سهند: یکی

اش رو خراب خوام زندگیام خراب شد، میفت چون من زندگیگ  -

 کنم. 

 سهند تکونم داد، با صدای بلندی گفت:

 شده؟! تارا باتوام، بگو چی -

هاش رو به سختی از بازوهام جدا کرد، دردم دیان بود که دست

 گرفته بود.

بینی حالش رو؟ من بهت توضیح میدم دیان: بسه سهند! مگه نمی

 تره. ش! فعال حال تارا مهمچیز رو. آروم باهمه

هام پوزخند عصبی زد و رفت تو بالکن. دیان زانو زد جلوم؛ چشم

 اش. گره خورد به نگاه عسلی

شناسی هم هاش مگه ارزش داره؟ هم تو خودت رو خوب میـ حرف

 اثبات خودت برای دیگران نداری، تارا خودت رو ما، نیازی به 
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 قدر! عذاب نده این

 کردم، این خیلی بده. کنه من بهش خیانتیاون فکر م  -

اش. ـ به جهنم تارا! تو واسه من مهمی نه اون، نه فکرهای بچگانه

اش خواد زندگیهاش رو روی واقعیت بسته چون نمیسوفیا چشم

هنش ساخته با اون توهم قشنگی که تو ذخواد همیشه خراب بشه، می

 زندگی کنه. 

 کنه. می شاید اون داره کار درستی  -

 ـ یعنی چی؟

که با اضح بود؛ شاید با توهم زندگی کردن خیلی بهتر باشه تا اینو  -

 حقیقت تلخ زندگی کنی.

 فهمی چی میگی تارا؟ـ می

 فهمم. من دیگه خودم هم نمی  -

اش هنوز بعد اق صورتم رو شستم؛ جای سیلیبلند شدم و رفتم تو ات

 چند ساعت سرخ بود. 

های به هوا تاریک شده بود. در اتاق محکم باز شد و سهند با چشم

 خون نشسته اومد تو. 

 کارت کرد؟ـ اون عوضی چی

اش تعریف کرده بود. دیان سعی داشت آرومش کنه پس دیان واسه

 شناسم، آروم نمیشه. ولی من سهند رو می

 خون گرفتی؟ـ با توام تارا! چرا خفه

 بهم نزدیک شد.
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 کاری نکرد.   -

 دستش رو کالفه برد الی موهاش. 

اش رو امشب نذارم ـ نه توروخدا کاری هم بکنه. نامردم اگه جنازه

 رو دست زنش! 

دونستم هامون توجه نکرد. میرفت از اتاق بیرون، به صدا زدن

دیان و با سرعت  پوشیدم و باکشه. سریع پالتوم رو آرش رو می

 رفتیم دنبالش.

*** 

دیدم شوکه در رو باز کردم و با لبخند رفتم تو. از چیزی که می

تونستم حرکت کنم. کادو از دستم رو بودم؛ نفسم بند اومده بود، نمی

های تنفسیم بسته شده بود، انگار قدرت تکلم زمین افتاد، انگار راه

 نداشتم،

ها بدتر از من داد که حرکت کنه. اونون نمیمغزم به پاهام فرم

 ها... .شوکه بودن، آره اون

اختیار اومده بودم سوپرایزش کنم ولی خودم سوپرایز شدم. بی

 پوزخند زدم. اون هم چه سوپرایزی!

شوهرم، عشقم، کسی که به خاطرش با همه جنگیدم، به همه پشت 

نادیده گرفتم،  مون روکردم، اختالف فرهنگی و طبقاتی خانواده

ام مهم نبود چی داره و چی دلیل عاشقش شدم، کسی که واسهبی

خاطرش حرف مردم رو نادیده گرفتم و منتظرش نداره، کسی که به

 کردم دوستم داره، حاال جلوم وایسادم چون دوسش داشتم و فکر می
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وایساده بود و با دوستم بهم خیانت کرده بود! آره خیانت، از کی؟ 

 نم. دونمی

روم بود؛ موهاش خیس بود، همیشه دوست شبنم! امیرعلی روبه

 اش سشوار بکشم موهاش رو.داشتم از حموم میاد خودم واسه

 به خودش اومد، بهم نزدیک شد.

 امیرعلی: تارا! عزیزم؟

 به من نگو عزیزم، آشغال!   -

 روم رو کردم به شبنم.

دونستم مامانت آلمان نمیتارا: مامانت مریضه آره؟ بهتر نشده؟ من 

کنه، کجاست برم عیادتش. مرخصی واسه این گرفتی؟ تو زندگی می

خجالت نکشیدی عوضی؟ تو دوست من بودی، تو خونه شوهرم باید 

خواستی، چشمت دنبال پیدات کنم؟ همون، پسرهای دانشگاه رو نمی

شوهر من بود؟ چرا الل شدی؟ خجالت نکش! مگه تو خجالت هم 

کنین؟ یشه؟ چند وقته دارین بهم میخندین و بهم خیانت میحالیت م

 وقته دارین بازیم میدین؟ هان؟ چند

 قدر داد زدم به سرفه افتادم ( .) تن صدام باال رفته بود، اون

 امیرعلی اومد و بازوهام رو گرفت. 

 ات توضیح میدم. ـ تارا بشین! آروم شدی واسه

 رتش.دستش رو پس زدم و تف انداختم تو صو

 خوره، بهم دست نزن! الم به هم میحگمشو! ازتون  -

 اش.کادوش رو از زمین برداشتم و محکم زدم به سینه



 

 

 WWW.98IA3.IR 82 لیکا شیری کاربر نودهشتیام –باید رفت 

 

 

 ت، مبارک عزیزش!بیا این هم کادوی تولد -

 من خر اومدم سوپرایزت کنم. 

 رفتم دم در و چمدونم رو برداشتم، موندن رو جایز ندونستم از این

 بیشتر. اومد دنبالم.

: تارا حق نمیدی بهم؟ من تحت فشار بودم؛ تو ازم دور امیرعلی

ات نمیذاشتن حتی پیشم بیای، االن هم بودی، زنم بودی ولی خانواده

ات کلی سنگ دونم با هزار التماس اومدی. خانوادهکه اومدی می

اش مخالفت. باید کار پیدا کنی، به خانواده ما جلومون انداختن، همه

دم، حتی من شعد ازدواج کنین! خسته خوری، تخصص بگیر بنمی

م رو به عنوان دامادشون قبول نداشتن، ازم بدشون میاد. تو حتی پیش

 ومدی.انمی

داد زدم: تواَم چی؟ چون نبودم باید بهم خیانت کنی؟ االن من و 

ام رو مقصر دونستی؟ آره تقصیر منه که فکر کردم آدمی خانواده

 بهت اعتماد داشتم.

ام رو برداشتم و از اون ساختمون زدم شخصیت و غرور له شده

 بیرون.  

مونه؛ حاال دستت بخوره، پات بخوره، عمداً اعتماد مثل دومینو می

 بندازی، مرض داشته باشی یا هرچی، 

 وقتی ریخت دیگه کار از کار گذشته.

*** 

 ها با سرعت پایین رفت و من و دیان هم پشت سرش. سوار از پله
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 شین شد، دستش رو گرفتم.ما

 کنی؟ با این حالت رانندگی نکن! کار میتارا: چی

دستم رو پس زد، استارت زد و ماشین رو روشن کرد، دیان پشت 

 سوار شد. 

رفت که هر لحظه امکان قدر تند میکرد؛ اینبا سرعت رانندگی می

 داشت با سر برم تو شیشه، یه دفعه زد رو ترمز.

 خوای بکشیمون؟تو؟ میکنی کار میچی  -

 ـ حرف نزن تارا!

 ی کردم؟چرا حرف نزنم؟ مگه کار بد  -

ـ آره همون شب چرا بهم نگفتی؟ رفتی به این آقای به اصطالح 

 تر از من دونستی؟تحصیل کرده حرف زدی؟ دیان رو محرم

 ه ربطی داره؟ تو خواب بودی، حاال هم اتفاقی نیوفتاده که.چ  -

 شدم؟شدم دیگه، نمی، خبر مرگم بیدار میـ خواب ابدی که نبود

 زنیم با هم. دیان: سهند آروم باش! حرف می

زدم تو دهنش که اش تقصیر توئه! اگه بهم گفته بودی دوتا میـ همه

 دیگه غلط اضافه نکنه. 

 شه. چیز با غلدربازی و شاخ و شونه کشیدن حل نمیدیان: همه

 نمیشه.  چیز هم با آرامش تو حلـ هه! همه

کارشه، از فردا چشم تو دیان: بفهم سهند! سوفیا دوست تاراست، هم

 کنن به ها رو. از فردا شروع میچشم میشن، واسه تارا بده بفهم این
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 چیز برمیاد. اذیت کردنش، از اون آرش همه

یک بشن، شکونم به تارا نزدهاش و میهای اضافی استخوانـ غلط

انگار شهر هرته اذیتش کنه. بعدش هم سوفیا دیگه دوست تارا 

اش، دست رو تارا بلند کرده بهش رسما انگ نیست! مرد واسه

 هرجایی بودن زده. 

 از کجا فهمیدی بهم سیلی زده؟  -

 ـ از قرمزی صورتت. 

صدای فندک زدن دیان اومد؛ عصبی بود که سیگارش رو روشن 

 کرد.

بارید، عصبی بود، هاش خون میشون. از چشمونهرسیدیم دم در خ

 اری دست خودش میده. دونستم که االن یک کمی

 دستش رو گرفتم.

 کن! خاطر من کاری نبه -

جوابی نداد، نگام کرد. از ماشین پیاده شد؛ دستش رو گذاشت رو 

 زنگ، ول کن نبود. سوفیا و آرش باعجله اومدن بیرون. 

 آرش: چیه؟ چه خبرته؟

 جوابش مشتی بود که به فکش خورد.

 سوفیا هینی کشید و رو به من گفت:

ها رو آوردی ازت دفاع کنن؟ هات بس نبود، اینچیه؟ تهمت -

قدر وقیح و سرکش باشی؟ ما کم درحقت تونی اینجوری میچه

 ها رو آوردی شوهر من رو بزنن واسه خوبی کردیم؟ حاال این
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ها اگه باهات رابطه غ گفتم؟ اینهایی که حق بوده؟ مگه دروحرف

 کردن. جوری نمینداشتن این

 سهند حاال دست از سر آرش برداشت و اومد سراغ سوفیا. 

خوام نه تو و اون شوهر پست فطرتت ـ دهنت رو ببند! از فردا نمی

هایی رو دور و برش ببینم، دیگه چیزی بینمون نیست. جواب حرف

ف نه اون سیلی که به تارا زدی. حیموهم که زدی بعدا میگیری، می

هات رو باز کن، تو مرامم نیست دست رو زن بلند کنم! چشم

 کنه، بپا ازت ندزدنش. کار میاطرافت رو بهتر ببینی شوهرت چی

ی پوزخندی زد و حرکت کرد سمت ماشین. آرش داشت خون گوشه

 لبش رو پاک میکرد، رو به سهند گفت: تو هم حواست به تارا باشه!

 از بس خوشگله ندزدنش. 

 اش رو نشنید. شد، جملهسوفیا فارسی متوجه نمی

تر بود. هاش با مشت و محکمسهند باز حمله کرد به آرش؛ ضربه

شدیم، چند نفری اومدن و از هم جداشون من و دیان حریفش نمی

 کردن.

نگاه پر از نفرت سوفیا چیزی بود که یک لحظه هم از فکرم بیرون 

 . رفتنمی

*** 

تونستم بکنم این بود که حال بودم و شوکه. تنها کاری که میبی

 برگردم ایران و ازش جدا بشم. 

 ام چی بگم؟ بگم ببخشید که به با چه رویی برگردم ایران؟ به خانواده
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حرفتون گوش ندادم؟ یا بگم انتخابی که اصرار داشتم بهترین انتخاب 

 دنیاست خیانت کرد بهم؟ اون هم با کی؟ با دوستم؟ 

تاکسی گرفتم و نشستم، راننده مقصدم رو پرسید؛ خودم هم 

جا کسی رو دونستم قراره کجا برم. مقصدی نداشتم، من ایننمی

 شناختم. نداشتم و نمی

رفتم ایران، گرفتم و میتم فرودگاه، باید بلیت میبهش گفتم برسون

 جا کاری نداشتم. دیگه این

ی جدید تو کردم، یه صفحهباید یک زندگی جدید رو شروع می

 شد. ام باز میزندگی

خسته بودم، حالم بد بود، ناراحت بودم، زخم خورده بودم از 

 ام، از نزدیکترینشون. های زندگیترین آدممهم

امیر. هنوز هم دوست داشتم ادکلنی که ی دیگه نداشتم بیاآینده

ی رویایی و سوپرایز و تولدی اش خریدم رو بزنه، چه هفتهواسه

 اش درنظر گرفته بودم. واسه

اومدم! ای کاش به حرف مامان گوش وقت نمیحیف! ای کاش هیچ

فهمم بعضی وقتها نفهمیدن و ندونستن بعضی دادم! حاال میمی

ها زندگی کردن با یک توهم نعمت بزرگیه، بعضی وقت چیزها چه

تر از زهر. تمام تره از فهمیدن یک حقیقت تلخ، تلخقشنگ شیرین

 کرد. اش رو حس میوجودم داشت تلخی

اش رو حساب کردم و پیاده شدم. داشت؛ کرایهجلوی فرودگاه نگه

 کمک کرد تا چمدونم رو بلند کنم، تشکری کردم و رفتم. 
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موندم پای پرواز تا یکی ی به ایران نبود، باید منتظر میپرواز

 بلیتش رو کنسل کنه و بتونم برم. 

ام فرقی نداشت چون جایی معلوم نبود چند ساعت طول بکشه، واسه

 رو نداشتم برم. 

نشستم رو صندلی سالن انتظار. چیزی نخورده بودم ولی بغضی که 

ام نکرده بود داشت خفه تو گلوم بود و هنوز راه باز شدنش رو پیدا

 کرد. می

کرد، به ساعت بزرگ فرودگاه نگاه کردم؛ ساعت تازه سرم درد می

 ده صبح بود. 

هام رو بستم، چند دقیقه نگذشته سرم رو گذاشتم رو صندلی و چشم

کرد شدم وقتی صدام میبود که صدام زد؛ همیشه عاشق اسمم می

 ولی حاال متنفر بودم. 

 دم. با نفرت نگاهش کر

 کنیم  فدات شم، االن عصبی هستی. ریم با هم صحبت میببیا  -

 خوام ببینمت، غیابی ازت جدا میشم. نمی  -

 کار رو بکنی. تونی با من اینـ نمی

 طور تو تونستی، من نمیتونم؟چه  -

 شناسی.جا جایی رو نمیـ الأقل بیا و فکر کن، بمون پیشم! تو این

 نگرانم شدی؟ -

کنن؛ من هم اشتباه کردم و پشیمونم. ها اشتباه میـ بسه تارا! همه آدم

 دوستت دارم. 
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ها اون سیلی محکمی به صورتش زدم. حقش بود، باید زودتر از این

 داد که باال بیاد. با نفرت نگاهش کردم. مغزم به دستم فرمون می

من هم ام بیرون، به ام ارزش نداری، گمشو از زندگیواسه دیگه  -

 نگو دوستم داری! 

لرزید. دست بردم تو موهای لختم، هام میچمدونم رو برداشتم، دست

 رفتم جایی دورتر نشستم، 

 دیگه تو دیدرس نگاهم نبود.

زد. دست سهند درد دیان رانندگی کرد، تا خونه کسی حرف نمی

 زور در رو باز کردم و رفتیم تو. کرد، بهمی

های اولیه ی کمکتوجه بهشون رفتم و جعبهپالتوم رو درآوردم و بی

 رو از کانتر آوردم. 

هاش رو روی مبل نشست و سرش رو تکیه داد به پشت مبل و چشم

 بست. 

 اش رو درآوردم؛ پاره هن خونی وهای پیرروش، دکمهنشستم روبه

 داد. می  اش حاال خودش رو نشونبدن برنزه

 ه. اش لباس بیارهاش رو باز کرد، از سهند خواستم واسهچشم

 ـ تارا؟

توجه بهش پنبه رو آغشته به بتادین کردم و گذاشتم رو زخم بی

 اش؛ صورتش از درد جمع شد و صورتش رو برگردوند. پیشینونی

 ـ ازم ناراحتی؟

 آره ناراحت بودم که اون آبروریزی رو درآورد. هرچی بود سوفیا 
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 دوستم بوده، همیشه کنارم بوده.  دوسال

تونستم خودم بهش توضیح بدم و سوءتفاهم رو حل کنم ولی با این می

هام اهمیت نداده شد. به من و خواستهکار دیگه هیچی مثل قبل نمی

چیز رو رو خراب بود، ناراحت بودم از دستش، با عصبانیتش همه

 کرد. 

*** 

اش زدم، دستش رو یزخمش عمیق نبود. چسب زخمی به پشینون

 پماد زدم و بانداژ کردم. 

 دیان از اتاق اومد بیرون، لبخند زد. 

 ای باشه. ـ خوبه که یک خانوم دکتر خوشگل تو هر خونه

 چشمکی بهش زدم. سهند بود که رو به دیان گفت:

 نر هم میشه.قتی قهره جذابآره خیلی خوبه، و -

 نگاهش کردم، لبخند و چشمکی بهم زد. 

 دیان سرش رو تکون داد و رفت تو آشپزخونه. 

دونستم از صبح که صبحونه نخورده رفتن چیزی نخورده بودن. می

کیک و آبمیوه بردم و مجبورشون کردم بخورن، مسکن و آب رو هم 

 برای سهند گذاشتم. 

هاش رو دیان کمک کرد ببرتش تو اتاقش. سرگیجه داشت، لباس

  عوض کرد و من رفتم تو اتاقش؛ 

 تختش رو مرتب کردم و دراز کشید. 
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 اش مرخصی بگیر! ردا رو واسهدیان زنگ بزن ف  -

 ـ باشه.

 و رفت بیرون. 

 خواد تارایی! خوبم. سهند: نمی

پتو رو روش کشیدم و چراغ رو به جز آباژور کنار تختش خاموش 

ها قویه و زود دونستم مسکنهاش رو بست، میکردم. چشم

 خوابه. می

سهند رفت خوابید. کنار تختش آب و مسکن باز گذاشتم و اومدم 

ها رو بیرون و آروم در اتاق رو بستم، خونه رو جمع کردم و برق

 خاموش کردم. 

 ماگم رو پر کردم از شیر گرم و دارچین محبوبم و روش ریختم. 

تر بود رو پوشیدم به رفتم تو اتاقم؛ بلوز آستین بلند سفیدی که نازک

 ام رو پام کردم. فتم و لگ مشکیجای با

 ومد.ادوساعتی کتاب خوندم، خوابم نمی

آورد، رفتم تو اتاق سهند؛ آروم خوابیده بارید. دلم طاقت نیبارون می

 بود. 

پتو رو روش انداختم، موهاش رو بوسیدم؛ خواستم بلند شم که مچ 

 دستم رو گرفت. 

 خوای؟نگاهش کردم: چیزی می

 کنی انگار دنیا باهام قهره.تارا! با من که قهر می با من قهر نکن  -

 دلم طاقت نیاورد و بغلش کردم. 
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 ز دستت دلخورم ولی دلم نمیاد باهات قهر بمونم، شبت بخیر. ا  -

 ـ شبت بخیر پرنسس من! 

 از اتاق رفتم بیرون و نشستم جلو شومینه.

*** 

که یکی بلیتش رو کنسل کرده باالخره اومدن و صدام کردن، مثل این

 بود. 

یک ساعت دیگه پرواز بود؛ چمدونم رو تحویل دادم و کارت 

 پروازم رو گرفتم. خداروشکر پول همراهم بود. 

باالخره با هرجون کندنی بود این یک ساعت گذشت و باید سوار 

 شدم.  هواپیما می

دار کمربندم رو بستم. طبق معمول مهمانام و نشستم رو صندلی

 برای توضیحات اومده بود. 

ام بود، گراند گوشیام رو روشن کردم؛ عکسش بکی گوشیصفحه

ام رو گذاشتم رو حالت هواپیما و رفتم کرد. گوشیبهم دهن کجی می

ام رو ام که باهم خاطره داشتیم و هندزفریتو پلی لیست مورد عالقه

هام رو صندلی و چشم . سرم رو تکیه دادم به پشتی،گذاشتم تو گوشم

 بستم. 

پرواز تاخیر داشت و شش بعدازظهر تهران بودم. با کرختی شالم 

 رو مجددا سرم کردم و پیاده شدم. 

 شد!کردم و چیبا چه حالی رفتم و با چه حالی برگشتم، چی فکر می

 ی رویایی کنارش باشم، یک سوپرایز عالی، یک قرار بود یک هفته
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 خودم سوپرایز شدم. شد؟ ی چیتولد به یاد موندنی ول

گفتی یک قدم از من جلوتری؛ آره درست بود، تو من همیشه بهم می

 رو بیشتر سوپرایز کردی. 

کسی خبر نداشت که به استقبالم بیاد. چمدونم رو تحویل گرفتم و 

 سوار تاکسی شدم. 

 جا برم خانوم؟ـ ک

خواست، دیگه با چه رویی برم مقصدی نداشتم که کسی من رو نمی

 ام چی بگم؟خونه؟ برم به خانواده

 ـ خانوم!

 بله؟  -

 ـ پرسیدم کجا برم؟

 سعادت آباد.  -

 راه افتاد.

کردم سریع به عمو و زن عمو پناه از بچگی هروقت کار بدی می

 ترند، بای خودم مهربونمان و باکردم از مابردم؛ فکر میمی

دوستشون داشتم. سها و سهند هم احتماال خونه بودن، پس بهترین 

 ی عمو بود. گزینه رفتن به خونه

داشت و شون نگهبردم. جلوی در خونهداشتم بهشون پناه می

ام اش رو حساب کردم. چمدونم رو از صندق برداشتم و کولهکرایه

 ذم. رو انداختم رو شونه

 قی کشیدم و زنگ رو فشردم؛ در باز شد. راه حیاط تا در نفس عمی
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 ورودی رو با اکراه طی کردم،  

 ی در ورودی. شون اومدن تو پاگرد جلوهمه

 عمو: تارا عزیزم!

 قدر زود برگشتی؟سهند: چرا تو این

هام سرازیر صدا اشکدیگه تحمل نداشتم، باالخره بغضم ترکید و بی

 شدن. 

 اش شده؟شده مادر؟ امیرعلی طوریبمیرم! چیزن عمو: الهی 

 ) آخ امیرعلی، خیانت دیدم (

 ن عمو بغلم کرد. ها رو اومدن پایین، زپله

 سهند دستم رو گرفت.

 هاش یخه سها! سهند: دست

 سها: فشارش پایینه احتماال. 

 کیهان: من میرم ماشین رو بیارم، ببریمش بیمارستان. 

خواد. سهند بغلش کن ببریم باال! خودم سرم بهش وصل سها: نه نمی

 کنم. می

 سهند از زمین بلندم کرد و برد توی خونه. 

*** 

 شیفتم تموم شد. سوفیا رو ندیدم، مرخصی گرفته بود. 

اش، باالخره شیفتم تموم شده بود. رفتم تو پانسیون؛ کالفه بودم همه

 روپوشم رو گذاشتم تو کمدم، 
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 سایلم رو از کمد برداشتم و درش رو قفل کردم. و

پالتوم رو روی یقه اسکیم پوشیدم و کالهم رو گذاشتم، کیف و 

 وسایلم رو برداشتم و چترم رو دستم گرفتم؛ 

 بارید. برف می

ها رفتم پایین. ظهر ها رو از پرستار بخش گرفتم و از راه پلهبرگه

 بود ولی هوا گرفته و تاریک بود. 

  خواستم بکنم امروز.روی میو باز کردم، پیادهچتر ر

کنه؛ آره حدسم خیلی نگذشته بود که حس کردم کسی داره تعقیبم می

هاش دودی بود و داخلش درست بود! یک بنز مشکی که  شیشه

 مشخص نبود، سایه به سایه دنبالم بود. 

کوچه خلوت بود، ضربان قلبم باال رفته بود؛ ترسیدم، احتماال از 

 تونستم تنها رفت و آمد کنم. ف آرش بود. دیگه نمیطر

تر بود هام رو تند کردم تا به خیابون اصلی که نسبتا شلوغقدم

 رسیدم. سریع یک تاکسی گرفتم و رفتم خونه، هنوز هم دنبالم بود.

تم ماشین رو با فاصله پارک کرد؛ پیاده نشد. کلید رو به زحمت انداخ

 تو قفل در رو باز کردم، 

 ه! هنوز هم درستش نکرده بود.اِ 

سریع در رو بستم و نفس عمیقی کشیدم. با صدای سهند از جا 

 پریدم. 

 شده تارا؟ـ چی

 هیچی.   -
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 طوری؟ـ واسه هیچی ترسیدی این

کرد، چندبار دیگه هم دیده بودمش ولی فکر کی امروز تعقیبم میی  -

 کردم مهم باشه. نمی

 ـ کی؟

 اومده بود. آرشه، سوفیا امروز نی حتما از طرف  -

 ـ کجاست؟ دیدیش؟

 هاش دودیه. بنز مشکی، شیشه نه اون پایینه؛  -

 ـ کاریت نکرد؟

 ایه به سایه تا خونه اومده. نه هیچی، فقط س  -

ها بازوش رو گرفتم و دنبالش رفتم، رفت دم پنجره من هم مثل بچه

 هنوز بود. 

آره از طرف آرش باید باشه. نترس از فردا … ، چیزه... ایناِ   -

 مراقبتم! با خودم میای و میری. 

 قدر هل شدی؟!تو چرا این  -

 ـ نه هل واسه چی؟ خوبم. من برم یک زنگ کاری بزنم و بیام. 

 اکی.  -

 رفت تو اتاق. پالتو و کالهم رو برداشتم، رفتم تو آشپزخونه. 

ه سفارش نخورده بود، حواس پرت رفتم تو قرصش رو با اون هم

 اتاق. 

 ـ باشه پس من خیالم راحت باشه؟
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 اش رو. تازه متوجه حضورم شد و قطع کرد گوشی

 کی بود؟  -

 کاری بود، جان؟ ـ

 ! بهتری؟ چرا یادت رفت حواس پرت؟قرصت رو بخور  -

خودی موندم تو ـ آخ آره، بهترم مرسی. زیاد شلوغش کردین، بی

 از کارم عقب افتادم. خونه 

 ک. یک روز طوری نیست آقای مشکو  -

دونست که به چشمکی بهش زدم و از اتاق رفتم بیرون. خودش می

 هل شدن و تلفن مشکوش شک کردم. 

شناختم. شناخت، من هم اون رو میقدر که اون من رو میهمون

کنه، دونستم یک چیزی رو ازم قایم میباهاش بزرگ شده بودم، می

 فهمیدم. االخره میب

*** 

ی عمو اومدم خونههام رو باز کردم؛ تو اتاقی که از بچگی میچشم

کار جا چی. اینتاق خاطره داشتم، مال من بودقدر تو این ابودم. چه

 کردم؟می

نشستم سرجام. سرم تو دستم بود، سها رو صندلی کنارم خوابش 

 برده بود. 

 بیدار شد.

 تارا؟ـ باالخره بیدار شدی 

 قدر خوابیدم؟مگه چه  -
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اش خواب و بیدار بودی، دو ـ تب و لرز شدید داشتی تارا! همه

 روزه خوابی. ترسیده بودیم، خداروشکر بهتری.

 دو روزه خوابم؟!  -

ها دارن دیوونه میشن، بگو ـ آره، با زور مسکن. تارا بابام این

 شده؟چی

 ها فهمیدن ایرانم؟مامان هم این  -

زدن خواستیم خبر بدیم پیش مایی، آخه هی به گوشیت زنگ میمیـ 

دادی نگران بودن. بعد بابا گفت: )تارا از بچگی عادت جواب نمی

ی ما، صبر اومد خونههمه میخواست ایرج نفداره هرکاری که می

کنیم(. نترس کنین بیدار شه توضیح بده، بعد با هم یک فکری می

 دونن! نمی

 دوست داشتنی بود. قدر عمو چه

 وز. ـ بگو تارا! مردیم و زنده شدیم. مامانم از سر سجاده پا نشده هن

 سهند بود که اومد تو، پریشون بود.

 سهند: وای خداروشکر بیداری! 

شون تو اتاق عمو رو صدا زد و چند دقیقه بعد همهرفت بیرون و زن

 بودن. 

 عمو پیشونیم رو بوسید.

 دکتر؟  عمو: تبش قطع شده خانوم

سها که مشخص بود دو روز باالسرم بیداره و رنگش پریده بود، 

 لبخندی زد و گفت:
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هاش رو ره خداروشکر! برم یک چیزی بیارم بخوره، بعد قرصآ -

 بدم. 

 مچ دستش رو گرفتم و گفتم: بمون! بگم بعد بری. 

 زنیم! عمو: عزیزدلم چیزی نخوردی، بخور بعد حرف میزن

 ! میل ندارم، دارم خفه میشم.عمونمیشه زن  -

چیز رو  تعریف کردم؛ از خیانش، از آبروی پدرم، از نمک همه

ام نشناسی شبنم، از اصرارم برای ازدواج، از تو روی خانواده

 وایسادن. 

 عمو پر اشک بود. های سها و زنچشم

 عمو قلبش رو گرفته بود؛ سها براش قرص و آب قند آورد. 

اش کشمش، زنده! من این رو میسهند: پست فطرت عوضی

 ذارم مردتیکه. نمی

 کیهان: با غلدر بازی کار حل نمیشه، شاید تارا رو طالق نده. 

 تونه؟های اضافی، مگه میسهند: غلط

 کیهان : قانونا آره. 

 گیری!رو به کیهان گفتم: قول بده طالقم رو می

 هام نگاه کرد و سرش رو تکون داد و رفت از اتاق بیرون. تو چشم

 عمو بغلم کرد.زن

 و؟تعمو:  الهی بمیرم! چی کشیدی زن

 هام سرازیر شدن.به عمو که گیج بود نگاه کردم و اشک
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 ام نمیذاره. تارا: عمو بابام زنده

چیز رو جا همهزنم بیان اینـ غلط کرده فدات بشم! االن زنگ می

ذارم کاری کنیم، نمیکنیم و راه حل پیدا میشون تعریف میواسه

 کنه.

عمو گفت: پاشو خانوم ناهار قدرشناسانه نگاهش کردم. رو به زن

 کن بیان.  ها رو ناهار دعوتدرست کن! ایرج این

 عمو پاشد رفت بیرون. زن

های تارا رو بده، غذا هم بده رو به سها گفت: پاشو بابا قرص

هاش رو بچین تو کمد! هست فعال چمدونش هم باز کن لباسبخوره، 

 هاش هم عوض کنه. دوش بگیره لباس جا. بذار برهاین

 ـ چشم بابا.

 رو صدا زد.  رفت بیرون که سهاداشت از اتاق می

 جانم بابا؟  -

 ک چند وقت پیش ما بمونین. تو و کیهان هم ی  -

 ـ چشم.

 رفت بیرون و عمو هم پشت سرش. 

تر شده گی یک کوه محکم پشت سرم ایستاده بود، خیالم راحتاز بچ

 بود. پاشدم و رفتم تو حموم.

*** 

 مشغول آشپزی بودم که سهند از اتاق اومد بیرون. 

 ـ تارا!
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 زخمت رو باید ضدعفونی کنم.   -

 ـ باور کن چیزی نبود!

 بنز مشکیه دیگه دم در نیست؟  -

 ـ آره دیدم رفته، ولش کن! 

بندم رو اش رو تنظیم کردم و پیشاشتم تو فر و درجهغذا رو گذ

 درآوردم. 

های اولیه رو از توی کانتر برداشتم، رفتم تو کاناپه ی کمکجعبه

 نشستم. 

 بیا بشین مهندس!   -

نشست کنارم. بانداژ دستش رو باز کردم؛ زخمش رو ضدعفونی 

 کردم و دوباره بستم. 

 میان. ـ راستی امروز واسه عوض کردن قفل در

 دی! دستم درد گرفت. چه عجب به فکر افتا  -

 رفت هی. ـ یادم می

 خوام بیمارستانم رو عوض کنم.می  -

 ـ واسه خاطر سوفیا و آرش؟ نترس! دیگه نمیاد دنبالت. 

دونی و ازم مخفی قدر مطمئنی؟ تو یک چیزی میز کجا اینا  -

 کنی. می

 ـ نه بابا چی آخه؟ بدبین شدی تارا نسبت به همه. 

چیز من خبر داری، تو ام کرده زندگی. تو که از همهجوریینا  -

 کردی؟هات اعتماد میبعد اون همه اتفاق به چشم
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 خوام، حق داری. ـ معذرت می

 ساز رو زدم به برق. از جام پاشدم و قهوه

 ـ تارا نمیری پیش روانشناس؟

 م.نه خوب  -

ات رو تونستی هضم کنی؟ این ـ خوابت درست شده؟ گذشته

 ات درست شده؟بدبینی

 کدوم. آره مشکلی ندارم با هیچ  -

حل  ـ ما داریم. ماها نگرانتیم تارا، بفهم دوستت داریم! تو هیچی رو

 نکردی؛ فقط گذاشتی و فرار کردی. 

 نکردم.   -

 گیرم بریم ایران.ـ خب پس فردا بلیت می

 .نه  -

رو بشی؟ چرا نمیری طالقت رو که ـ دیدی؟ چرا نمیری باهاش روبه

ات نگرانتن؛ این همه مدت طول کشیده خودت بگیری؟ خانواده

 خوای مخفی کنی؟دونن هنوز. تا کی مینگران زندگیتن، چیزی نمی

 ام کردین. بسه سهند بسه! خسته  -

االن داد  ـ چون واقعیته و تلخه و خودت هم قبول داری، بس کنم؟

جا میرم، میزنی میری تو اتاق میگی جاتون رو تنگ کردم از این

 کنی. رو می های من این برداشتکال تو از حرف

 خوام ببینمش. اش رو ندارم سهند، نمیمن آمادگی -

 ـ خب من هم همین رو میگم که بری پیش روانشناس و بعد بری 
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خواستی باز برگردی.  ایران کارهای نیمه تموم رو تموم کنی، بعد

مونه، تو فکر جوری تو یک تیکه از وجودت تو گذشته جا میاین

کنی زندگی جدید رو شروع کردی ولی تا وقتی نری و تمومش می

ها رو نبخشی، داری تو گذشته رو نشی و اوننکنی، با واقعیت روبه

 کنی. زندگی می

بار واسه کشون. برو و یکه اضافه شده به همهی سوفیا هم قضیه

 ات تصمیم بگیر! ات رو فراموش کن و واسه آیندههمیشه گذشته

صدای زنگ در اومد؛ اومده بون واسه عوض کردن قفل در، 

هایی حوصله نداشتم. رفتم تو اتاقم و دراز کشیدم رو تخت. به حرف

 که زده بود فکر کردم.

***  

ی خودم تو آینه نگاه کردم. ی رنگ پریدهتو حموم بودم. به قیافه

 صدای در من رو از دنیای افکارم جدا کرد؛ سهند بود که صدام زد. 

 جانم؟ -

 ـ خوبی؟ چیزی احتیاج نداری؟ 

 آره االن میام.  -

ام رو تنم کردم. در رو باز کردم و رفتم شیر آب رو بستم و حوله 

 هاش قرمز بود؛ معلوم بود گریه کرده و سیگار کشیده. بیرون، چشم

 هام رو بپوشم. خوام لباسمیری بیرون؟ می  -

 ـ آره حتما.

 رفت و در رو پشت سرش بست. یک اسلش مشکی با تیشرت 
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م و خشک کردم. با صدای در مشکی پوشیدم، موهام رو شونه کرد

هام میلرزید. از جا پریدم؛ ضربان قلبم ناخودآگاه باالرفته بود، دست

رفتم کنار پنجره، آره خودشون بودن. لبخند رو لبشون بود، 

وقت نبینم. پشیمون بودم از دونستم این لبخند پدرم رو شاید هیچمی

 . جام. سها بود که اومد تو اتاقاعتمادم، از اصرار بی

 ـ تارا جان؟

 نگاهش کردم فقط. 

هاشون تموم نشده بیرون نیای، باشه ابا گفت تا وقتی حرفب -

 عزیزم؟

 سها!  -

 جان دلم؟ -

 من خیلی کار بدی کردم نه؟  -

جوری میشه؟ دونستی اینـ الهی فدات بشم معلومه که نه. مگه می

دونستیم؟ من و سهند هم اصرار داشتیم، پس ما هم مگه ما می

کردیم امیرعلی لیاقتت رو داره، فکر مقصریم؟ چون فکر می

کرد شبنم از امیرعلی کردیم خوشبخت میشین. کی فکر میمی

کرد بهت خیانت کنن؟ تو مقصر نیستی خوشش بیاد؟ کی فکر می

 قدر خودت رو اذیت نکن!تارا این

 وقت نبخشه من رو چی؟اگه بابام دیگه هیچ -

 شون دل بکنن؟مادر آدم میتونن از بچه ـ تارا عزیزم! مگه پدر و 

 د، بغلم کرد. هام رو با دستش پاک کراشک 
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 دوستت دارم خواهری! -

 شی زود تارا!بمن بیشتر. قول بده خوب  -

 دم.خوب میشم، قول می -

لبخند زد و رفت بیرون. از استرسم کم شده بود، صدایی از از 

ست لبم رو کنده بودم، ومد؛ از استرس تمام پوای پایین نمیطبقه

کرد. آخ از وقتی باهاش عادت داشتم امیرعلی همیشه دعوام می

ار رو ترک کرده بودم و االن ناخودآگاه دوست شدم تا االن این ک

 شروع کرده بودم.

ها قول بدی یک کارایی رو انجام نمیدی، خیلی بده به یکسری آدم

؟ راستی شبنم چی دونی باید انجام بدی یا نهوقت اگه برن نمیاون

 .داشت که من نداشتم؟ سوالیه که تا آخرعمر باید دنبال جوابش باشم

چیز داد که تموم شد؛ همهشنیدن صدای فریاد مامان و بابام نشون می

 رو فهمیده بودن، دیگه هیچی نمونده بود.

*** 

کرد گذشته بود. ام مییک هفته از جریان اون بنز مشکی که تعقیب

 کنه.رو داشتم که کسی دنبالمه و نگاهم میگاهی این حس 

 ود؛ انتقالی گرفته بود و رفته بیک هفته بود که سوفیا از بیمارستان 

هام هم گوش نداده بود. حاال امروز صبح باهام تماس حتی به حرف

دونستم گرفته بود و خواسته بود من رو تنها ببینه. استرس داشتم؛ می

 ن ولی نباید بهشون میگفتم.کنها اگر بفهمن دعوام میبچه

 ترسیدم که نگران این بودم که قراره چی بشنوم ازش؟ از این می



 

 

 WWW.98IA3.IR 105 لیکا شیری کاربر نودهشتیام –باید رفت 

 

 

یک تله باشه و آرش بیاد ولی تو یک کافه قرار گذاشته بود و 

التماس کرده بود حتما تنها برم ولی من بدبین بودم نسبت به همه و 

استه بودن ام کرده بودن، خودشون خوطوریها اینچیز؛ خود آدمهمه

 هام.به کسی اعتماد نکنم، حتی به چشم

ها نوشتم دارم میرم قدم بزنم و برم کافه نگرانم نشن اگه برای بچه

 دیر کردم.

های یک شلوار کتون مشکی و با یک بافت یقه اسکی طوسی و بوت

 جذب بلند که تا زانوم بود انتخاب کردم؛ موهام رو سشوار کشیدم و

ام رو حی کردم و کیف مشکی و پالتوی طوسیحالت دادم، آرایش ملی

 پوشیدم.

گوشی و کلیدم رو برداشتم و از خونه زدم بیرون. سرد بود؛ تصمیم 

گرفتم با تاکسی برم. باالخره بعد نیم ساعت رسیدم کافه. برف 

 اب کردم و پیاده شدم.بارید، کرایه رو حستر میآروم

و  در کافه رو هل دادم و رفتم تو. هوا گرم بود؛ پالتوم رو درآوردم

 دستم گرفتم. با چشم دنبالش گشتم، پشتش بهم بود. 

 به میز نزدیک شدم؛ باهاش دست دادم.

 م.دونی که بدقول نیستخاطر برف ترافیک بود، میالم ببخشید بهس -

 ـ نه مهم نیست، من هم تازه رسیدم.

هاش سرد بود و پف داشت و قرمز، د؛ چشمسوفیای همیشگی نبو

 گریه کرده بود، آرایش نداشت.

 سوفیا خوبی؟  -
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ام. هام، واقعا شرمندهخوام بابت تمام حرفـ تارا من معذرت می

جوری از دل تو و سهند و دیان دربیارم، تهمت بزرگی دونم چهنمی

 بهتون زدم )حرفش رو قطع کردم (

 شده ؟ چی  -

اش های تو رو تو گوشیبا یکی دیدم، بعدش هم عکس ـ من آرش رو

خواستم باور کنم، رفتم و با کلی زور و پیدا کردم. باز هم نمی

های اون شب رو چک التماس از اون کالب خواهش کردم دوربین

 کنن، دیدم که چه اتفاقی بینتون افتاده.

 هاش رو پاک کردم دستش رو گرفتم و اشک

که حرفم رو باور  ن آروم باش! خوشحالمخوبه سوفیا ولی اال  -

خاطر خاطر خودم، بههات رو باز کردی، نه بهکردی و چشم

ها رو ی اینقدر سخته، من کشیدم سوفیا، همهدونم چهخودت. می

دونی این یعنی هام و با دوستم، میاون هم به بدترین شکل جلو چشم

شاید دیگه دونم دوران سختی داری. فهمت، میچی؟ پس من می

ها اعتماد نکنی ولی اگه من اون روز وقت مثل من به آدمهیچ

خواستم کار بود، تا ابد شبنم بودم. من نمیگفتم بهت تا ابد خیانتنمی

خواستم بهت شبنم باشم، تو در حق من خوبی کرده بودی من نمی

 خیانت کنم. سکوت از نظر من همون خیانته.

خوام ازش جدا بشم، درخواست م. میفهممـ مرسی تارا! االن می

 دادم.

 تصمیمت رو گرفتی؟ -
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جا. از این به بعد هم ـ آره. یک خونه اجاره کردم و قراره برم اون

 میام بیمارستان خودمون پیش خودت.

 ادی؟دونه درخواست دمی -

 فهمه.ـ احضاریه که بره شرکتش می

گیری، میو داری ترین تصمیم زندگیت رن بزرگخوبه ولی بدو -

 دوسش داری؟

گفتی. از چشممم فهمم چی میـ شاید باورت نشه تارا؛ ولی االن می

 ثل تو.ذره هم بهش حس ندارم؛ مافتاد، یک

 خیلی خوشحالم برات. -

دونم کنه تارا. تو من رو بخشیدی؟ میچیزی اذیتم میـ آره فقط یک

 جایی دارم ولی... .توقع بی

ای تو بودم همین فکرها جید من هم آره سوفیا من بخشیدمت، شا -

 کردم.رو می

های سهند و دیان چیز، فقط روم نمیشه تو چشمـ مرسی بابت همه

 نگاه کنم.

ها اون کنه تو نگران نباش! بچهچیز رو درست میذر زمان همهگ  -

 موقع عصبی بودن.

سرش رو تکون داد. یک قهوه با هم خوردیم و بعد من تا خونه 

 دم.روی کرپباده

*** 

 بابام قلبش درد گرفته بود؛ سابقه داشت. حاال اومده بودیم تو 
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کرد. رو هام نگاه نمیبیمارستان خودمون. مامان دیگه تو چشم

هام گرفته بودم. صندلی بیمارستان نشسته بودم؛ سرم رو بین دست

 دکتر صادقی که استاد خودم بود، از اتاق اومد بیرون.

 خوبه؟شد؟ حالش مامان: چی

اش ضرر دکتر صادقی: هزار بار گفتم عصبانیت و استرس واسه

 داره، کیه که گوش بده؟ خطر از بیخ گوشش رد شد نگران نباشین.

 ) همه نفس راحتی کشیدیم (

کنم .االن انژیو شده و دکتر صادقی: ولی دفعه بعدی رو تضمین نمی

 نین!دارن میارنش بخش، فردا مرخص میشه فقط توروخدا رعایت ک

 عمو: چشم خسرو جان! مواظبشیم.

 دکتر صادقی: راستی تارا جان! مگه تو مسافرت نبودی؟

های پر از حرص مامانم رو ) نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم نگاه

 نادیده بگیرم (

 زودتر برگشتم استاد.  -

دکتر صادقی: خوبه. پس سر کالس شنبه حتما بیا که مبحث مهمی 

 قراره درس بدم!

 دکتر! چشم  -

عمو رو به ) با اجازه(ای به عمو گفت و عمو هم رفت دنبالش. زن

 مامان گفت:

 ریزیم.نجا رو به هم میجا موندمون فقط ایبا این -

 مونم.مامان: لیال جان شماها برید! من پیشش می
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 ا بمونه بهتره.ای یکی، از معمو: نمیشه که، تو هم خستهزن

 مونم.و من میعمسها: راست میگه مامان! زن

 مونم.تون! خودم میخوام. برید همهمامان: نمی

 رو به تینا ادامه داد: پاشو برو مامان جان! فردا امتحان داری.

 … .تینا : آخه

 مامان: آخه نداره، پاشو برو!

 اومد صداش زدم؛ حتی نگاهم هم نکرد.با صدایی که از ته چاه می

الش بد م بابات ببینه دوباره حخوامامان: تینا خواهرت هم ببر! نمی

 بشه.

خواستن من رو ببینن؟ واسه خواهرش؟ یعنی دخترش نبودم؟ نمی

کاری که تقصیر من نبوده؟ همه از مامان خداحافظی کردن. جواب 

ه نمن رو نداد، رفتیم و نیم ساعت بعد خونه بودیم. حالم خوب نبود، 

ذم من رو نوادهکه خاه خراب شد؛ فقط واسه اینخاطر آرزوهام کبه

شون نداشتم، حتی خواستن، دیگه دوستم نداشتن، ارزش واسهنمی

 کردن.نگاهم نمی

بخشم، شاید یک وقت خودم رو نمیخاطر من سکته کرد. هیچبابام به

تونم وقت نمیروزی برسه که از امیرعلی و شبنم بگذرم ولی هیچ

ها مهم نبود اون ام دیگهخاطر اشتباهاتم ببخشم. واسهخودم رو به

سری چیزها ام مهم نبود. فقط یککار میکنن، واسهدارن با هم چی

کرد، دیگه حسی بهش نداشتم؛ ها اذیتم میسری اعتماد و حماقتیک

 ومد، از خودم که اها بدم نمیکرد. از اونهامون اذیتم میفقط خاطره
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 اومد.به همه اعتماد داشتم بدم می

*** 

د که رسیدم خونه. کلید رو تو قفل در انداختم؛ ساعت هشت شب بو

هیچ زور و زحمتی باز شد. رفتم تو، سهند عصبی خداروشکر بی

 بود.

 سالم. -

 معلومه تو کجایی؟ -

 تون که.یادداشت گذاشتم واسه -

 رانت شدم.ات رو جواب نمیدی؟ نگـ چرا گوشی

 . دیان کجاست؟رو سایلنت بوده نشنیدم  -

 کارش طول میکشه.ـ میاد، تو شرکت 

هام رو عوض بکنم، شام درست کنم با هم هان. من برم لباسآ  -

 بخوریم.

 ـ تارا! 

 جان؟ -

هات رو عوض نکنی، بریم شام بیرون با هم حرف ـ میشه لباس

 بزنیم؟

 آره ولی چیزی شده مگه؟ -

 ـ نه خیلی وقته حرف نزدیم با هم.

 اکی.  -
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کردیم و رفتیم. تو ماشین حرفی پالتوش رو تنش کرد و در رو قفل 

بینمون رد و بدل نشد، نگران بودم. باید جریان سوفیا رو هم بهش 

 میگفتم.

داشت و پیاده شدیم. برف قطع شده باالخره جلوی یک رستوران نگه

 بود ولی هنوز زمین لغزنده بود. رفتیم تو و نشستیم جایی که جلوی

 رو سفارش دادیم. شومینه بود؛ پالتوهامون رو درآوردیم، غذا

 سهند!  -

 ـ جونم؟

ن امروز با سوفیا قرار داشتم. گفته بود تنها برم کافه، گفت م  -

های اون شب فهمیده من راست میگم؛ آرش رو با یکی دیده، دوربین

های من هم تو گوشی آرش دیده. ازم کالب هم چک کرده، عکس

راره جدا عذرخواهی کرد، قراره برگرده بیمارستان. از آرش هم ق

خواست با تو و دیان هم حرف بزنه، خیلی شه. خونه خریده می

 پشیمون بود.

 کار کردی؟! ـ تو چی

 هیس آروم باش چیزی نشده که! -

آورد چی؟ اگه تله بود و اون ـ این چیزی نیست؟ اگه بالیی سرت می

 اومد سرقرار چی؟ آرش عوضی می

 االن که تموم شده. -

 گفتی یا به دیان؟ید به من میواقعا که تارا، نبا  -

 قول دادم که به کسی نگم.  -
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 ـ من هرکسم؟

ی من و رسته رابطهدچیز تموم شد. ند! مهم اینه که همهوای سه  -

هاش شه ولی دشمن هم نیستیم و خوشحالم چشمسوفیا مثل قبل نمی

باز شده. تو و دیان هم باید ببخشیدش، خداروشکر که آرش دیگه 

 کارمون نداره.کاری به 

پوزخندی زد و سیگارش رو روشن کرد. کالفه بود، مطمئن بودم از 

 های منه.قبل حرف

 خوای حرف بزنی؟خب تو نمی -

خوام یک چیزی بگم که گفتنش آسون نیست ولی ـ تارا من می

 تونم بهت نگم.نمی

 شده؟چی -

ن رستاـ تارا من واقعا متاسفم! دیروز عمو حالش بد شده؛ بردنش بیما

 … .تو ای سی یو بوده امروز

 بابام تموم کرده؟! -

 ـ متاسفم تارا!

مات نگاهش میکردم، قدرت حرف زدن و اشک ریختن نداشتم. بابام 

 موم کرده بود.کرد و حاال تخاطر کارهای من قلبش درد میبه

 چیز خوبه.ا مامان و بقیه حرف زدم؛ گفتن همهمن صبح ب -

هت بگم. بلیت بنن، گفتن من رو در رو خواستن ناراحتت کـ نمی

 گرفتم واسه چند ساعت دیگه، تشییع جنازه فرداست؛ باهم میریم.

 خوری رفت. حتی واسه من بابام رو دوساله ندیدم. سهند با دل -
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وقت من بار صداش رو نشنیدم. واسه کارهای من رفت، هیچآخرین

برانش کنم، گرده عقب که جوقت زمان برنمیبخشه، هیچرو نمی

بخشم. تینا واسه کارهای من یتیم شده، بابام وقت خودم رو نمیهیچ

کنه؟ سهند دلم واسه کار میسنی نداشت. سهند حاال مامانم چی

هاش، صداش، بغل کردن و دیدنش هاش، اخمهای بابام، غرزدنخنده

گفتین مریضه! کاش حرفتون رو تنگ شده. کاش زودتر بهم می

 دیدمش!رفتم، میمیدادم و گوش می

هام رو گرفته بود ولی من یک قطره هاش پراشک بود و دست)چشم

 اشک هم نریختم، سر شده بودم (   

جوری بگم جوری جبران کنم؟ چهکار کنم؟ چههند حاال چیس -

 دوستش دارم؟ دیر شده، خیلی دیر!

ـ قربونت بشم تارا بسه! با اما و ای کاش هیچی درست نمیشه، عمو 

دونه، کس تورو مقصر نمیده نمیشه، فقط حال تو بد میشه. هیچزن

ی بیماری عمو عاشق تو بود مگه میشه تورو نبخشه؟ عمو سابقه

نچسبون! بریم  دتدونی، پس الکی به خوقلبی داشت خودت هم می

 خونه کار داریم.

 ـ باشه حتما.

 صورت حساب رو آوردن و رفتیم از رستوران بیرون.

*** 

ی دیروز از بیمارستان مرخص شده بود و برده بودنش خونهبابا 

 اطر خی عمو بودم، تینا هم بهچنان خونهخودمون؛ من هم هم
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 هاش پیش بابا مونده بود. درس

امروز کیهان درخواست طالقم رو داد. زن عمو هم از مامان 

 خواسته بود بیاد تا باهم مشکل رو حل کنیم. 

ر نداشتم؛ اصال مهم نبودم براش که بعد از شبنم و امیرعلی هم خب

کنم؟ چه بالیی کار میشد؟ که کجام؟ چیاون چی میشه؟ نگرانم نمی

سرم اومده؟ اصال از اول دوستم داشته؟ حتی به خودش زحمت نداده 

 بیاد ایران که ببینه تصمیم چیه؟

افته و من رو از سرش من رو باش! اون از خداش بود این اتفاق بی

 روع کنه. اش با شبنم رو شو زندگی تازه باز کنه

کردم؛ مامان و چیز فکر میتو اتاقم نشسته بودم و داشتم به همه

 زدن. پذیرایی حرف می عمو و سها داشتن توزن

شد حاج صدای زنگ در اومد؛ رفتم دم پنجره تا ببینم کیه؟ باورم نمی

 خانوم اومده بود، مامان امیرعلی! 

 چیز رو. هپس فهمیده بودن هم

 بدو رفتم پایینـ -بدو

 جا؟ هان؟مامان: با چه رویی اومدین این

 کردن. عمو و سها داشتن آرومش میزن

مامان: واقعا بعد اون همه خوبی روتون شد؟ دختر دسته گلم رو 

 دونستم تهش همینه. هرچی گفتین ما راه تقدیمتون کردم با این که می

اومدیم؛ خونه نداشت، ماشین و کار و تحصیل درست و حسابی 

 تر بود گفتیم باشه، تون از ما پاییننداشت گفتیم باشه، سطح خانواده
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مهریه گفتیم، گفت نداره گفتیم باشه، گفت برم آلمان درس بخونم بعد 

که رسم نداشتیم گذاشتیم دوسال نامزد باشن، حاال ازدواج کنیم، با این

ی نمک نشناس که من حقش وقیح و پررو شده با اون دختره قدراین

 زارم کف دستش ریخته رو هم به دختر من خیانت کرده؟رو می

حاج خانوم از خجالت قرمز شده بود. رفتم تو آشپزخونه و یک 

ی لیوان آب قند درست کردم؛ چادرش رو از سرش برداشتم و گره

 . روسریش رو باز کردم و لیوان رو دادم دستش

اومده! این هم مادر همون مامان: تارا خانوم خوبی به این خانواده نی

 … .پسره نمک نشناسه

بینی امان کافیه! این بنده خداها چه تقصیری دارن؟ نمیم  -

 فشارشون رفته باال؟

 سها رفت و دستگاه فشار رو آورد. 

عمو: مریم جان آروم باش خدایی! نکرده بالیی سرت میاد، همین زن

 زدیم. الن داشتیم حرف میا

 ستم رو گرفت. رفتم که حاج خانوم دداشتم می

گذرم، خدا هم ازش نگذره. ام! من ازش نمیـ تارا دخترم من شرمنده

آبرومون رو برده، به خدا رو سیاهم کرده. مامانت راست میگه؛ حق 

دارن، پسر من نمک نشناسی کرده، من هم نفرینش کردم. هر 

 م، به خدا باباش روش نشد بیاد. حق داری من پشتتتصمیمی بگیری 

 ولی ازش بگذر مادر، ببخشش!

 فقط سرم رو تکون دادم. 
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ما هیچ تقصیری ندارین، رو سیاه نباشین! دشمنتون شرمنده. من ش  -

ای از شما ندارم، من درخواست طالق دادم. فقط ازش هیچ گله

قط همین رو بخواین بیاد امضا کنه و طالقم بده زودتر! من ف

خوام. من شما و حاج آقا رو مثل پدر و مادر خودم دوست داشتم، می

 از این به بعد هم همینه. پس شرمنده نباشین! مرسی که اومدین، از

  ان یک چیزی گفتن.های مامام ناراحت نشین، عصبانیحرف

 )پیشونیم رو بوسید (

 . ـ خدا ازت راضی باشه دخترم، قول میدم دیگه مزاحمت نشه

عمو و سها برای موندن لبخند زدم. از جاش پاشد، به اصرارهای زن

 توجه نکرد و رفت.

*** 

 ی وسایلم رو جمعسریع رسیدیم خونه. با عجله رفتم تو اتاقم و همه

هلم چام. احتماال باید تا هکردم؛ کتاب و لوازم آرایش و عطر و لباس

و بیام و یک زندگی القم هم خودم باید بگیرم موندم ایران، طبابا می

تونم با پسرها زندگی تازه رو شروع کنم، خونه بخرم؛ دیگه نمی

 کنم.

تایی با دیان و سهند که همیشه رو پاتختی بود رو هم عکس سه

برداشتم. یک شومیز مشکی و شلوار کتون مشکی پوشیدم و کالج 

ام رو پام کردم، حاال باید دنبال شالم میگشتم؛ دو سال بود مشکی

 سرم نکرده بودم. دیان بود که در زد و اومد داخل.کهد

 ـ تارا واقعا متاسفم!
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 ممنون عزیزم! -

 ـ کاری از دستم برمیاد؟

ه فعال باید برم ایران کارهام رو بکنم، احتماال یکی دوماهی ن  -

 مونم بعدش میام.می

 ـ مراقب خودت باش هانی!

 گ میشه.گردم ولی دلم برات تن! زود برمیتو هم سوویتی  -

 .به خودت برس درست و حسابی غذا بخور، -

چشمکی زد و طبق عادت به نوک بینیم ضربه زد. باالخره شالم رو 

ارا پیدا کردم؛ انداختم تو کیفم. نگاهی به خودم تو آینه انداختم؛ ت

ها این هم تموم میشه. یعنی ی این سالای؟ قوی باش! مثل همهآماده

نیای واقعی. لپ تاپ پرت کرد تو د بینمش؟ صدای سهند من رومی

ها رو از اتاق هام رو برداشتم و دیان کمکم کرد چمدونو جزوه

ها رو به دیان کردم، قرار شد برسونتمون بیاره. آخرین سفارش

 .فرودگاه که خودش ماشین رو بتونه برگردونه

کسی پناهم ای که تو اوج بیآخرین نگاهم رو به خونه انداختم؛ خونه

هامون تنگ میشد، شب و روزهایی که بود. دلم واسه خاطرهداده 

 جا گذرونده بودیم.این

باالخره دل کندیم و نیم ساعت بعد فرودگاه بودیم. قرار شد کارهای 

ام از بیمارستان و دانشگاه رو دیان انجام بده، از دیان مرخصی

خداحافظی کردیم. خداروشکر پرواز تاخیر نداشت. هشت ساعت 

 وقت برگردم؛ دوست کرد ولی دوست نداشتم هیچام میپرواز خسته
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بود، ایران بدون پدرم، بدون حامی و کوه تر داشتم پرواز طوالنی

 پشت سرم، جای موندن نبود.

هام رو بستم، دوساله که سرم رو تکیه دادم به پشتی صندلی و چشم

نخوابیدم. سهند پیرهن مشکی پوشیده بود و سرش رو گذاشته بود 

 ام.رو شونه

دار که توی خاک ایران هستیم و باید شالمون رو با اعالم مهمان

ام رو کنیم؛ به خودم اومدم؛ از توی کیفم شال مشکی سرمون

 کرد.درآوردم. سهند با ذوق نگاهم می

 ـ خیلی وقته که سرت نکرده بودی.

سرم رو تکون دادم. باالخره هواپیما نشست، ساعت دو بعدازظهر 

بود؛ قرار بود کیهان بیاد دنبالمون که بریم بهشت زهرا، هوای 

 ن رو تحویل گرفتیم.هاموتهران سرد نبود. چمدون

تفاوت فقط ایستاده بودم. گشت؛ من بیسهند با چشم دنبال کیهان می

باالخره اومد، جلو خیلی عوض شده بود؛ موهای خاکستری و 

هایی که از گریه قرمز بود، پیرتر شده بود ولی همون برق نگاه چشم

 جذاب رو داشت.

 ـ تسلیت میگم تارا!

 ممنون. -

 بود. خیلی عوض شدی!ـ دلم برات تنگ شده 

 تو هم پیرتر شدی.  -

 لبخند زد و سهند رو بغل کرد و تسلیت گفت.
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 سهند: همه اومدن؟ 

اومدین واسه تشییع جنازه، کیهان: آره هرچی منتظرتون موندیم نی

شد جنازه رو زمین بمونه، واسه همین خاکشون کردیم ولی همه نمی

 بهشت زهرا هستن واسه مراسم.

های سهند و ن داد و راه افتادیم سمت ماشین. حرفسهند سر تکو

 شندیدم.کیهان رو می

 کیهان: گریه نکرده؟

 سهند: اصال نگرانشم کیهان، حتی یک قطره اشک نریخته. 

 و ببینه گریه کنه.عمو و تینا رکیهان: شاید بره زن

 امیدوارم.  -

نشستیم تو ماشین و سرم رو تکیه دادم پشت صندلی، خسته بودم. 

بار هم دیر رسیدم؛ نتونستم آخرین نگاه پدرم رو قبل اسه آخرینو

 مونه.ریختن خاک رو صورتش ببینم، همیشه این حسرت رو دلم می

ی فامیل جمع بودن؛ سها برای رسیدیم؛ ماشین ایستاد، پیاده شدم. همه

زد و عمو جیغ میی زنمامانم آب قند آورده بود، تینا هم رو شونه

ها خاک خوابیده بود. توجه همه بهم جلب شده بود، پدرم زیر خروار

کرد. نزدیکتر رفتم و من دیدمش؛ عینک مشکی و مادرم نگاهم می

کت و شلوار و پیرهن و کروات مشکی، موهایی که جوگندمی شده 

ها به من بود، حاال باید ی نگاههاش سفید بود. همهبود و روی شقیقه

نگ شوهرم شدم، حاال باید ثابت دادم چهقدر دل ترفتم و نشون میمی

 کردم که چهقدر دوسش دارم. مامان و تینا بیشتر از همه نگاهم می
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های بزرگی رو آورده بودن هاش تاج گلگردن. دو نفر از دوستمی

تونی، تو هام رو مشت کردم، تارا تو میو کنارش بودن. دست

و راه افتادم  بازیگر خوبی هستی. تمام نیروم رو به پاهام منتقل کردم

ها از روم برداشته سمتش و خودم رو تو بغلش جا کردم؛ حاال نگاه

شده بود و مادرم خیالش آسوده. بوی ادکلن خودش بود؛ آره خودش 

 بود، ظاهرا تغییر کرده بود ولی همون کیان تهرانی بود.

*** 

امیرعلی اومده بود ایران؛ حاضر نشده بودم برم ببینمش، حتی 

ه لطف بدیگه نگاهش کنم. امروز وقت دادگاه داشتیم، خواستم نمی

ای ی کارها خیلی زود پیش رفت. لباس و مانتوی سادهکیهان همه

 ی آرایش نداشتم.وصلهپوشیدم، ح

اومدن. بابا هنوز نیاز به استراحت سهند و عمو و کیهان باهام می

ی ونهخی عمو اومده بودم شد که از خونهداشت، دو روزی می

، اوضاع بهتر شده بود. سهند زنگ زد، گفت اومدن دنبالم. ونخودم

رفتم پایین، کیهان پشت فرمون بود و عمو کنارش، من و سهند هم 

 عقب نشستیم.

 تارا: سالم عمو.

 عمو: سالم به روی ماه گل دخترم!

 اش رو بوسیدم.لبخند زدم و گونه

 کیهان: تارا استرس داری؟ 

 تارا: خیلی.
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 ی اول تمومه.نداشته باش! تو همین جلسهکیهان: استرس 

 طور؟چه -

 که.اش کردن مثل اینم، راضیبا مادرش حرف زد -

ی سهند، تا رسیدن به نفس راحتی کشیدم. سرم رو گذاشتم رو شونه

دادگاه کسی حرفی نزد. باالخره رسیدیم و کیهان ماشین رو پارک 

گذاشتم. رفتیم کرد. باهم پیاده شدیم، عینکم رو روی موهای لختم 

داخل؛ چه جای وحشتناکی! بیچاره کیهان که محل کارش جایی بود 

باال رفتیم، دیدمش؛ ها کردن. از پلهاش باهم دعوا میها همهکه آدم

جایی دورتر از ما ایستاده بود و روی زمین با پاش ضرب گرفته 

 بود. رفتیم جلو و دید ما رو.

 ردی تارا خانوم!ه میبینم که لشکرکشی کب -امیرعلی: به

صاحبه که تو هر غلطی خواستی بکنی سهند : نه پس فک کردی بی

 و ماها دم نزنیم؟

 … .خوای بعد طالقشقدر خوشحالی؟ میامیرعلی: تو واسه چی این

سهند نذاشت حرفش رو ادامه بده، جوابش مشتی بود که زیر 

 ن به سهند تذکر داد:اش فرود اومد. کیهاچونه

 هه!جا دادگااین -

 امیرعلی: زنمه، دوستش دارم، طالقش هم نمیدم.

 کنی.سهند: تو غلط می

های بینمون از این بیشتر از بین بره! با کیهان: امیرعلی نذار حرمت

 هم توافق کردیم ما.
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 ه؟ خوام، مگه زورامیرعلی: آره ولی االن دیگه نمی

گیری، پس برو دنبال بازی فقط وقت ما و خودت رو میکیهان: با لج

لش رو بخشیده دیگه چی ذره مهریهات! تارا هم که اون یکزندگی

 خوای؟ می

صدامون زدن، نوبتمون بود. بعد یک ساعت و نیم راضی شد به 

سری مراحل اداری داشت که باید طالق توافقی. تموم شد، فقط یک

ای که شروع نشده کردم هنوز زندگیداد. فکر نمیکیهان انجام می

ام رفت ام بخوره. از زندگیتموم بشه و مهر طالق تو شناسنامه

 رآوردم و دادم بهش.ام رو از دستم دبیرون، حلقه

 ـ تارا!

 نگاهش کردم.

فهمی، ـ هر اتفاقی افتاد، بدون من دوستت دارم! این رو یک روز می

 فهمی!میشاید خیلی دیر بشه؛ ولی 

 جوابش فقط یک نگاه بود.

یف عمر و وقتمون که با هم هدر رفت! دیگه مزاحمم نشو! ح  -

ایم اقای چیزی بینمون نمونده، حتی یک آشنایی ساده، باهم غریبه

 زمانی!

 ـ باشه هرچی تو بخوای.

 پوزخند زدم.

اس، با تارا بودن سهند: دور و برش نبینمت! لیاقتت همون دختره

 ام که ضمانتت رو خواست که تو نداشتی. متاسفم و شرمندهلیاقت می
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 کردم.

 خواد.امیرعلی: تو راست میگی، با تارا بودن لیاقت می

مر از داداگاه اومدیم بیرون؛ خوشحالم که تموم شده بود ولی تا آخرع

بخشم، ولی این رو یاد گرفتم، به خودم رو واسه این حماقتم نمی

کمون این های رنگینچه برسه به آدم هام هم اعتماد نکنمچشم

 کس بعید نیست.چیز از هیچروزگار. هیچ

*** 

ام رو کردم با بوی عطرش به گذشته نرم. تو آغوشش تمام سعی

بودم، جایی که زندگی کرده بودم. باالخره ازش جدا شدم، عینکش 

های دونست! چشمرو زد رو موهاش؛ ِاه لعنتی نقطه ضعفم رو می

های قدر عاجز بودم در برابر این تیلهدونست چهیاش؛ مطوسی

 ش.طوسی

 ـ دوست نداشتم تو این وضعیت ببینمت؛ ولی خوش اومدی تارا!

دادم اسمم رو از زبونش )فقط نگاهش کردم. یک روزی جون می

مردم واسه این تن صدا، بعد دوسال داره شنیدم، یک روزی میمی

 کنه (اسمم رو صدا می

 تارا!ـ تسلیت میگم 

اش مهم بود که پدرم فوت گفت؟ مگه واسهپوزخند زدم، تسلیت می

خواست؟ پشت کردم هاش نرسیده؟ دیگه چی میشده؟ مگه به خواسته

بهش و رفتم کنار عمو؛ دستش رو حلقه کرد دورم تنم و من رو 

 کشوند سمت خودش.
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 شد؟!ـ دیدی تارا جان چی

 شده. اش تنگلم واسهدعمو بابام رو ندیدم،   -

 گیره!ـ نگو اینجوری قلبم درد می

اش مو دوست دارم زمان برگرده به یک هفته قبل بیام و فقط نگاهع -

 کنم.

مردم. ام رو بوسید. حاال دیگه یک پدر داشتم، عمو نبود من میگونه

 کرد.تینا تو بغل سهند بود، مامانم تو بغل سها گریه می

کم  -ها کمفتیم هتل. مهمونرمراسم تموم شد، برای ناهار باید می

ل جمع کردن وسایل های عمو مشغوسری از دوسترفتن؛ یک

 بودن.

 جوری بریم هتل؟سهند: خب چه

 عمو: باید زودتر بریم، زشته صاحب مجلس دیرتر برسه.

 مامان: تارا با کیان میاد!

 کرد.خواستم، تنها بودن تو یک ماشین با اون اذیتم مینه این رو نمی

 من با سها میام، یکم حرف دارم باهاش.نه   -

 سها: آره تارا، بیا با ما!

 ای نثارم کرد و من رو کشوند کنار.همامان چشم غر

ها چیه؟ آدم شوهرش رو بعد دوسال که ول ـ تارا این مسخره بازی

ذاره کنار؟ کیان مرد بود که تا االن به پات کرده و رفته و می

 دوتا زن گرفته بود.نشسته، االن اون امیرعلی بود 

 چه ربطی داره مامان؟ -
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ی حرف مردم رو ندارم که میگن تارا ـ ربطش اینه که من حوصله

 با شوهرش مشکل داره، تو با شوهرت میای!

 … .آخه -

دونم و تو، تن کنی من میـ آخه نداره! تارا ببینم بهش کم محلی می

نده تو این ص قدر هم من رو حربابات رو تو قبر نلرزون! این

 شرایط!

توجه بهش رفت. همه سوار ماشینشون شدن، من موندم و اون. بی

دونستم ماشینش رو عوض کرده یا نه؟ نگاهش کردم راه افتادم؛ نمی

فهمید، ریموت ماشین رو زد؛ آره عوض کرده بود. به ناچار سوار 

ماشین شدم، نشست و کمربندش رو بست. موزیک نداشت، دوست 

ولی حس مالکیتی نسبت به این ماشین نداشتم که خودم  داشتم بذاره

کار رو کنم. سرم رو تکیه دادم به پشتی صندلی، بوی عطرش این

 کرد.اذیتم می

 ـ تارا!

هام رو بستم که فکر کنه خوابم که دیگه باهام حرف نزنه. اون چشم

کار کرده باهام؟ دونست چیخوابم، نمیدونست من دوساله بیکه نمی

شه! فهمیدن کارهاشون تا ابد تو ذهنمون حک میها میآدم کاش

هام رو باز که دست بهم بزنه چشمداشت؛ قبل اینماشین رو نگه

 کردم.

 ـ خوبی؟

 هیچ حرفی پرسه خوبی؟ خیلی آدمها جالبن! بیمن رو کشته حاال می
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کیفم رو برداشتم، راه افتادم سمت بقیه. کنار سها نشستم، همه 

دونم برای خوردن بودن؛ اون هم دم در ایستاده بود، میمشغول غذا 

که ثابت کنه تنها داماد این خوره و برای اینحفظ ظاهر ناهار نمی

دونستم این کار رو اس و داماد خوبیه دم در وایمیسه. میخانواده

ام عاشق کیان خوب بلده، برعکس امیرعلی، واسه همین بود خانواده

 راش احترام خاصی قائله. شدن و هنوز هم مادرم ب

ام، چیزی نخوردم؛ اشتها نداشتم. تینا سرش رو گذاشت رو شونه

وقت خواهر خوبی دونستم بیشتر از همیشه بهم احتیاج داره، هیچمی

 براش نبودم.

*** 

ی هیچی رو نداشتم، بیشتر دو هفته از طالقم گذشته بود؛ حوصله

ن، خیلی کم بهتر شده بودها باهم مواقع تو اتاقم بودم. مامانم این

رفتم یا بیمارستان، دیگه به کسی اعتماد نداشتم. کارهای دانشگاه می

دونستم محضری و ثبت و اداری رو کیهان انجام داد و تموم شد. نمی

طور، دگاه ندیدمش؛ شبنم هم همینمونده ایران یا رفته، از بعد دا

دم و صدای در بو کار کنن. رو تختم نشستهیدونستم قراره چنمی

 اومد.

 بیا تو!  -

ند سها بود که اومد. با لب خندون عین دو هفته هر روز اومده، با سه

 اومده بودن تا من رو از این فضا دور کنن و موفق هم نبودن.

 قدر خوشحالی حاال؟چرا این  -
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 ـ سالمت کو؟

 سالم.  -

 ات دارم.ـ علیک سالم. یک خبر خوب واسه

 ی هم وجود داره؟مگه دیگه خبر خوب -

 ین اتاقـ ِاه؛ تارا توروخدا! دنیا که به آخر نرسیده. پاشو ببینم؛ از ا

بیا بیرون، یک زندگی جدید رو شروع کن! لیاقتش همین بود که 

 بره، خداروشکر زود فهمیدی از دستش راحت شدی.

 خوام بخوابم.حوصله ندارم، می -

 خوای خبر خوبم رو بدونی؟ـ وای نمی

 هست؟چی  -

 ذوق.ـ بی

دراز کشیدم رو تخت و پشتم رو بهش کردم، اومد اون طرف و 

کنارم نشست؛ یک چیزی پشتش قایم کرده بود، احتماال کادو خریده 

 بود.

 خواستم بخرم؟همون روسریه که می -

 ـ نه بابا حدس بزن!

 دونم.نمی -

 ذوق، بهت میگم.ـ باشه بی

 یک شناسنامه گرفت جلوی صورتم.

 این ذوق داره؟خب  -
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 ی کیه؟ـ شناسنامه

 من؟!   -

 ـ آره.

ی دوم رو مشخصات همسر وایساد، نشونم داد؛ ورق زد و صفحه

 سفید بود! نه اسم امیرعلی نه طالقمون.

 شده؟چی -

ای و هیچ اتفاقی بینتون که تو هنوز دوشیزهـ کیهان با اثبات این

 ات.سنامهال اسمش رو حذف کرد از شناافتاده و تالش، کنی

 همین؟!  -

ـ وای تارا این چیز کمِی؟ خوب نیست؟ خیلی خوبه دیگه هیچ اثری 

 ات نیست.ازشون تو زندگی

هاش از ذهنم هم پاک میشه؟ نمیگم ام پاک شده، خاطرهز شناسنامها -

تو قلبم، چون جایی دیگه نداره، دوستش ندارم ولی از ذهنم بیرون 

 هاش.نمیره؛ فکرش، خاطره

ونم از چشمت افتاده ولی از ذهنت  هم پاک میشه قربونت دـ می

بشم، فقط باید کمک کنی و بخوای بری پیش یک مشاور و با کمک 

 ما و زمان حل میشه. تارا سخت نگیر! بزرگش نکن! 

 ی زحمت کشیدین.چیز تشکر کن! خیلابت همهاز کیهان ب -

مق! تو ها رو واسه تشکر نمیگم، واسه خودت میگم احـ تارا! این

 ناراحت باشی، ما ناراحتیم.

 دونم.می -
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ای کشید و شناسنامه رو گذاشت رو میز و در رو محکم پوف کالفه

 دونستم غیرقابل تحمل شدم ولی دست خودم نبود.بست و رفت. می

*** 

ها باالخره مراسم تموم شد. رفتم دم در ایستادم تا با مهمون

اومدن خونه واین ریتم میهاشون واسه شام خداحافظی کنم. بعضی

 خواستن تنهامون بزارن.مسخره تا چهلم ادامه داشت؛ نمی

دونم عادت رفتم دم در کنار کیان ایستادم ته ریشش بلند شده بود. می

کرد. نداشت به گذاشتن ریش و بازم برای حفظ ظاهر این کار رو می

 با شنیدن اسممم برگشتم.

رزاد اخرین کسی بود فبدون شک شد همین رو کم داشتم. باورم نمی

ی عزیزم هم اومده رو بشم، پس پسرخالهخواستم باهاش روبهکه می

اش رو کم کرد باهام. دست داد و برگشتم و ایران! فاصله

د زدم. هنوز هم م. اخم کرده بود. پوزخنالعمل کیان رو دیدعکس

 حساس بود روی فرزاد.

اری و ازدواجش با فرزاد من رو دوست داشت و پیشنهاد خواستگ

 خواستمش.وقت نمیدونستن، ولی من هیچمن رو همه می

 ـ تسلیت میگم! ببخشید دیر رسیدم.

 ممنون مهم نیست!  -

 ـ من برم به خاله تسلیت بگم!

 سرم رو تکون دادم و برگشتم سر جام:

 گفت بهت؟ ـ چی می
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 تسلیت! -

نشستم و چند هم رفتم تو ماشین کیان  کم رفتن. من -ها کممهمون

 دقیقه بعد اومد و ماشین رو روشن کرد.

ی من؛ یک اهنگ ورد عالقهمبار موزیک گذاشت. موزیک این

 فرانسوی.

ناخوداگاه نگاهم رفت سمت دست چپش، حلقه دستش بود و ساعتی 

که واسه تولدش واسش خریده بودم! مهم بود برام؟ آره چون من به 

دم ن به خونه حرفی نزدیم پیاده شی کوفتی پایبندم. تا رسیداون حلقه

و رفتم تو خونه جایی که توش بزرگ شده بودم هیچی عوض نشده 

 بود؛ فقط بابا نبود!

هام با سهند و سها افتادم. چه روزگار شادی هام و بچگییاد شیطنت

 زنم! داشتم و االن حتی لبخند هم نمی

قدر این چهپا تند کردم و رفتم داخل خونه هم عوض نشده بود زیاد! 

داد، رفتم تو سالن جایی که بقیه نشسته بودن. خونه بهم آرامش می

 نیدم.های فامیل رو شهای چند تا از خانومناخوداگاه حرف

 ـ دختر بزرگه یک قطره اشکم نریخت! 

 اره دیدی تینا خودش رو کشت!  -

خوای دستی باباش رو کشت، حاال می -عزیزم اون خودش دستیـ 

 گریه کنه؟

کنن ها فکر میهام رو مشت کردم و رفتم تو اتاقم. چرا آدمستد

 کنه ناراحت نیست؟ چرا اجازه میدن به خودشون کسی که گریه نمی
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قدر سختی کنن شاید اینها رو قضاوت کننن؟ چرا فکر نمیکه آدم

چی عین کشیده دیگه پوست کلفت شده؟ تازه نگاهم به اتاقم افتاد. همه

 بود که از این خونه رفتم.باری آخرین

چی سرجاش بود. شالم رو درآوردم و دراز کشیدم رو تخت، به همه

ای خورد و کیان اومد تو و درو بست کتش رو درآورد و در ضربه

روی تختم. نگاهش روی موهای کوتاهم و نشست رو صندلی روبه

 مات بود.

 وقت کوتاهشون نکنم! آره دوستاره بهش قول داده بودم هیچ

 نداشت، ولی مهم نبود! 

 خوای؟ چیزی می -

ـ سهند گفت نه چند روزه چیزی خوردی، نه گریه کردی و نه 

 خوابیدی! 

 ن، واسه همه مهمه اال خودم؟ چرا گریه کردن م -

 ـ چون باعث میشه تخلیه شی، آروم شی! 

 من حالم خوبه! -

 ـ اون رو من تشخیص میدم نه تو سها! 

 ور وادارم کردن به خوردن و رفت بیرون.زاومد تو غذا آورد به

 خب غذا خوردم تموم شد؟  -

 ـ آره حاال دراز بکش! 

 پووف! -

 دراز کشیدم اومد کنارم دستم رو گرفت آستینم رو زد باال و با پنبه، 
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 الکی روی پوستم رو چرب کرد.

 کار کنی؟خوای چیمی -

 وب بخوابی!خبخش بهت تزریق کنم که ـ آرام

 کشیدم از دستش بیرون.دستم رو 

 کنم!خوام؛ نیازی نیست! من دیگه مصرف نمینمی -

 ـ باز هم این رو من تشخیص میدم، نه تو!

های زور دستم رو گرفت. من تارای ضعیفی بودم که مقابل دستبه

توجه به تقال کردنم، دستم رو محکم گرفت، قوی قدرتی نداشتمـ بی

بعد تو یک جهان دیگه سیر آمپول رو تزریق کرد و چند ثانیه 

 کردم!می

*** 

 کار کنیم؟ ـ خانوم دکتر بیمار تخت پنج رو چی

 شون کنید برای نوار قلب!آماده -

 ـ چشم!

ها رو امضا کردم ویزیت بخش تموم شد. دستی به کمرم آخرین برگه

 ندگی!ام برگردم به زخاطر خانوادهکشیدم. مجبور بودم به

 مارستان شیفت بودم.وز هم تو بیرفتم، امرها رو میکالس

 خانوم ریاحی؟ -

 ـ جان؟

 بیمار تخت بیست مرخص شدن؟  -

 ـ دیروز که شما نبودین، آقای دکتر پارسا دستور انتقالشون به یک 
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 بیمارستان دیگه رو دادن!

 چرا؟  -

 اا رو نداره!ـ گفتن بیمارستان ما مجهز نیست و بعضی دستگاه

شت تزریق بشه، طبق بیمار تخت ه بسیار خب! حتما مسکن به -

 چیزی که نوشتم!

 ـ چشم خانوم دکتر!

ام رو از دور گردنم باز کردم و رفتم سمت پانسیون باالخره گوشی

 سها. امروز عمل داشت.

 سر راه، از یکی از پرستارها سراغش رو گرفتم.

 ـ خانوم دکتر احتشام عملشون تموم نشده؟ 

 نه هنوز اتاق عمل هستن! -

ام گرفت، به قول ی فهمیدن تکون دادم. خندهو به نشونهسرم ر

جارو کال تصرف کرده بودیم؛ پدرم و عموم ها اینها، ما احتشامبچه

ها و جا سهام دارن، من و سها هم مجبوریم دورههاست اینکه سال

جا بگذرونیم. خوبه سهند و تینا مون رو اینهای آموزشیترم

 اومدن!ا نیجرشتشون ریاضی بوده و این

 دیدم شوکه شدم! شبنم!رفتم تو پانسیون از چیزی که می

جا اومده بود؟ یک ماه از بعد اون روز تو آلمان با چه رویی این

دیگه ندیدمش! امیرعلی اومد واسه طالق، ولی یک ماهه که ما 

 طالق گرفتیم و شبنم رو ندیدم. 

 کنی؟ کار میجا چیـ سالم این
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 جا رو دیگه نخریدین!پولدارین، ولی اینـ درسته شماها 

 سها بود که اومد تو.

 تر گورت رو گم کن!سها: سریع

 شبنم: اومدم وسایلم رو ببرم!

دونم دستور انتقالت رو به یک بیمارستان دیگه رو دادن؛ سها: می

 پس زودتر برو! 

 با حرف تو برم! اومدم که حاالشبنم: به حرف تو نی

راستی  انتقالت رو من زدم و تایید شد! بینی که حرفسها: می

 مامانت مریض نیست بری پیشش؟ بردیشون آلمان؟ 

 شبنم: به تو ربطی نداره، سها نزار هرچی بینمون هست خراب شه!

چی رو تو خراب کردی، برو پیش عشقت! سها: هه؛ خراب شه؟ همه

 دیگه هم دوروبر زندگیمون نبینمت! 

 وسایلش رو برداشت و رفت.

 گفتی منتقلش کنن؟ تو  -

 ـ آره!

 واسه چی؟ -

که رنگت مثه که هر روز نشه سوهان روحت؛ واسه اینـ واسه این

 گچ مثه االن نشه!

 یک لیوان آب داد دستم و نشستم کنارش.

ـ تارا عزیزم؛ من واسه خودت این کارو کردم، ولی باید خودت 

 بخوای و بری پیش مشاور!
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 کنم! بهش فک می -

 ماگش رو پر قهوه کرد، من هم رفتم کنار پنجره.پاشد رفت و 

*** 

م هم عوض شده بود! نشستم هاهام رو باز کردم. لباسباالخره چشم

 وابیده بودم.دونم چند ساعت خگیج روی تخت. نمی

زور دستم رو بخش لعنتیه! بهدونستم اثر اون آرامسرگیجه داشتم می

 به دیوار گرفتم و بلند شدم.

دل داشتم. دستم رو تا سرویس رفتم. خیلی سخت تعاآروم  -آروم

یرون. بآروم اومدم  -گرفته بودم به دیوار. صورتم رو شستم و آروم

 شت بندش سهند اومد تو!ای به در خورد و پضربه

 بیدار شدی باالخره؟  -

 قدر خوابیدم؟چه -

 ـ یک روز!

 قدر زیاد سرگیجه دارم!وای چه

فت و به سمت تخت هدایتم کرد حاال ـ بزار کمکت کنم! دستم رو گر

 هام رو بستم رو تخت نشستم.دیگه خیالم راحت بود چشم

 هام رو کی عوض کرده؟ لباس -

 هت دست بزنه!بسها، نترس نزاشتم کیان  -

 خیالم راحت شد و دراز کشیدم.

 ـ باهم حرف نزدین تارا؟ 

 نه!  -
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 ـ نظرت عوض نشده؟ 

 ی؟درباره -

 ـ طالق!

انه عوض شده که نظر من عوض بشه؟ کیان همون کی مگه چیزی -

 هیچ تغییری نکرده، به جز ظاهرش!

 انصافی تارا!ـ خیلی بی

 قدر مغرور و خشن!بینم همونمن تغییری نمی -

 اهاش حرف بزنی! بخوای ببینی، باید ـ تو نمی

های کوفتی تموم شه؛ باید باهاش حرف بزنم ره بزار این مراسمآ -

قدر طول کشیده، یا باید به همه بگم که دارم طالقم این ببینم، چرا

 !ام از نقش بازی کردنگه خستهگیرم، چون دیطالق می

دونی که ـ راستی تارا امشب فرانک جون میاد! مسافرت بودن، می

 خیلی تیزه! حواست باشه!

 مین کم بود که مادرشوهر عزیزم این وسط بیاد!ای وای ه -

 خندید:

 فرانک جونی!ـ تو که عاشق 

 مه!فهمه که همش فیلستم، ولی اون زرنگه میهنوز هم ه -

 سرش رو تکون داد و نشست رو صندلی کنارم.

 فهمن!ـ البته دیر یا زود همه می

 طوری! تازه مامانم هم حالش خوب نیست زیاد!ه، ولی نه اینآر -



 

 

 WWW.98IA3.IR 137 لیکا شیری کاربر نودهشتیام –باید رفت 

 

 

 صدای در زدن اومد و سها با یک سینی غذا اومد تو.

 انوم!ـ سالم خوشگل خ

 وای باز غذا میل ندارم! -

ه خدا حرف نزن! یک روزه خواب بودی، چیزی نخوردی من ب -

 مامورم و معذور!

 از طرف کی؟  -

 ـ کیان!

ای نثارش کردم و نشستم رو تخت سهند پاشد و رفت چشم غره

 بیرون.

 ـ فهمیدی امروز فرانک جون میاد؟ 

 اره بهترین خبر امروز! -

 چی باشه خب؟همهتارا حواست به  -

 فهمه!کنم میدم؛ حس میباشه ولی قول نمی -

ـ نه توروخدا تو این وضعیت طالق شما رو هم بفهمه، بنده خدا 

 حالش بد میشه!

 کنم!سعی می -

زور چند تا لقمه از غذا خوردم. سها رفت و من هم چیزی نگفتم به

 ده باشم.لومد آماپاشدم دوش بگیرم. تا برای شب که مادرشوهرم می

*** 

 با صدای سها از خواب بیدار شدم.
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 ها!خوابی، ظهرهپاشو تارا چقدر می -

 یدار شمم اخه؟ بوای من امروز افم کجا  -

 ـ نه کار داریم!

 خوای ببری؟ باز خرید داری کیهان ماشین رو برده من رو می

قدز تنبل شدی پاشو! ببخشید من تا صبح شیفت داشتم، ه خیر! چهن -

 خواب بودی!شما 

ک شب شیفت نداشتم حسود! ) نشستم تو جام و نگاش کردم رفت ی -

خوای من رو از خواب شده؟ فقط میچیهام ( بگو سر کمد لباس

 بیدار کنی؟

 نشست کنارم.

 ـ کیان رو یادته؟ 

 نه کیه؟  -

 تره کیهان!بابا برادر کوچیک -

 آهان خب! -

 ـ اومده ایران!

 خب چشم و دلت روشن. -

پزشکه اومده ایران یک جایی رو اجاره کرده با تو روانـ 

درموردش حرف زدم. گفت بری پیشش مطب. امروز ساعت پنج 

 وقت داری پاشو. کلی تعریفت رو کردم پیشش!

 هنوز مغزم فعال نشده بود. اش کردم انگارگیج نگاه

 را تو عروسی شما نبود؟صبر کن ببینم این چ -
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 هم عذرخواهی کرد!حان داشت، کلیگفتم که نتونست بیاد؛ امت

 آهان؛ میگم چرا من ندیدمش؟! -

جا درگیر کار و اش اونـ اره بنده خدا کال نبود، این چند ساله همه

 درس بوده!

 رم سها!من نمی -

بار برو پیشش ـ لوس نشو! خیلی زشته نری آبروم میره! تازه یک

 اومد نرو!اگه خوشت نی

وهام رو سشوار مو مسواک زدم، حرف رفتم یک دوش گرفتم بی

 اام رو آماده کرده بود رو تخت. خندیدم دیوونه!کشیدم. سها لباس

یک مانتوی سفید جلوباز که پشتش بلندتر از جلوش بود رو با جین 

کوتاه و تنگ پوشیدم یک شال سفید و مشکی و کیف و کفش پاشنه 

رم رو بلند مشکی آرایش مالیمی کردم و موهام زو دورم ریختم عط

بدم رو انداختم. به انگشتم نگاه کردم که خالی از زدم ساعت و دست

شد با این ترافیک. آدرس رو خیالش شدم، چون دیرم میحلقه بود بی

 از سها گرفتم و راه افتادم.

ساعت پنج بود که رسیدم مطب؛ یک ساختمون شیک و بزرگ که 

. کیان ساختمان پزشکان بود از روی برد اسم و طبقه رو دیدم

 ی سوم.پزشک طبقهتهرانی، روان

با آسانسور رفتم. یک مطب بزرگ که خیلی شیک دیزاین شده بود، 

 با مبلمان سفید شلوغ بود. منشی با دیدنم سالم گرمی داد.

 ستم، تارا احتشام؛ ساعت پنج وقت داشتم!همن احتشام  -
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 انوم احتشام؟ آقای دکتر منتظرتون هستن!خخوب هستین  -

 ونم!ممن -

 ام کرد به اتاق و رفت. در زدم با صدایی رسا گفت:راهنمایی

 بفرمایین! -

های بزرگ که بسیار نورگیر رفتم داخل. یک اتاق بزرگ با پنجره

ی بزرگ. یک ونهایی و یک کتابخبود یک میزکار و مبلمان سورمه

ای با کروات آبی نفتی و پیرهن سفید. شلوار سورمه دست کت و

های طوسی و قدبلند و صورت لومد. چشماز دور میبوی ادکلنش 

کشیده و برنزه و هیکلی چهارشونه موهاش رو مرتب باالزده بود و 

هاش مثل کیهان خوش فرم بود، ولی مشکی بود ابرو و بینیش و لب

 هاش آدم رو جذب کرد مثل کیهان و فرانک جون مشکی نبود.چشم

 ـ سالم، سالم تارا احتشام هستم!

 یان تهرانی!ـ منم ک

روی هم دستش رو دراز کرد و باهام دست داد. روی مبل روبه

 نشستیم و به منشی گفت برامون قهوه بیاره:

 قدر ازت تعریف کنه!سها جان حق داشت این -

 سها لطف داره! -

 ـ خب اول من از خودم بگم یا شما بگین؟ 

 کنه!فرقی نمی -

 لیدیز فرست!  -

 لبخند زدم.
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ی پزشکی چهار سالمه مجردم و دانشجوی رشته من بیست و -

 هستم!

پزشک قدر عالی! من هم کیان تهرانی سی و یک سالمه و روانـ چه

 اومده بود مطبم!هستم. تا حاال یک پزشک نی

 ها رو گذاشت.خندیدم. منشی وارد شد و قهوه

 … .ـ سها به من گفت شما افسردگی دارین ولی

 من به نظرم حالم خوبه! کنن،طوری فکر میبقیه این -

 یدم نه شما! مالبته اون رو من تشخیص  -

تونم دیگه اعتماد کنم، بعد اون اتفاقی که سها براتون ه کسی نمیب -

 تعریف کرده!

 جایین!ـ ولی شما االن این

 اش! های طوسیگیج ذل زدم به چشم

تونم کمکتون کنم؛ که االن عنی به من اعتماد کردین که میی -

 جایین.این

دونستم لبخند زدم، باهوش بود. بهش اعتماد داشتم؟ خودم هم نمی

 داشتم! کنم؟ عجیب حس مثبتی بهشکار میجا چیاین

 

*** 

موهام رو شونه کردم و سشوار کشیدم. در زده شد و کیان اومد تو. 

وم سریع ایستادم. انگار غریبه بود، انگار نه انگار این آدمی که جل

 .بود شوهرم بود
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 خوای؟ چیزی می -

 خواستم بگم مامان اومد!ـ نه می

 اوکی حاضر میشم و میام! -

 … .ـ فقط چیزه

 ه همه چی!بخواد بگه حواسم باشه خواد چی بگه؛ میدونستم میمی

 دونم! حواسم به همه چی هست! می -

 انگار خیالش راحت شد. لبخند زد.

 ـ مرسی!

اتاق و درو بست. من هم یک سرم رو تکون دادم و رفت بیرون از 

شلوار کوتاه مشکی و شومیز نازک مشکی رو پوشیدم و کردم تو 

ی آرایش لهام رو پوشیدم. حوصهای پاشنه بلند مشکیشلوارم کفش

دونستم فرانک جون حساسه رو آرایش کردن، ولی کردن نداشتم. می

طرم تم و عبند و ساعتم رو انداخکنه حلقه و دستدونستم درکم میمی

ها رفتم پایین. یک سری از رو زدم رفتم از اتاق بیرون. از پله

های نزدیک فقط نشسته بودن. خاله و فرزاد هم بودن با صدای فامیل

 سالم من همه بهم نگاه کردن کیان بلند شد و سرم رو بوسید.

 ـ بهتری عزیز دلم؟ 

 لبخند زدم؛ هرچند تصنعی!

 آره خوبم عشقم!  -

 بلند شد. فرانک جون از جاش

 قرد الغر شدی تو این دوسال؟ ـ بمیرم برات چی کشیدی که این
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 قدر دلتنگت بودیم!دونی چهنمی

 بغلش کردم محکم روش رو به کیان کرد.

قدر موی کوتاه بهش میاد برم اسپند دود ـ الهی قربونش برم! کیان چه

 کنم!

 خواد فرانک جون!خدانکنه نمی -

ان و بغلم کرد با بقیه دست دادم و نشستم مام کیان لبخند زد. خاله هم

 زدن.ها حرف میعمو داشتن درباره مراسم و مهمون

 فرزاد: موی کوتاه به تارا خیلی میاد!

ا با اخمی که کیان کرد، نتونستم حرفی بزنم. فقط به یک لبخند اکتف

 کردم.

 فرانک جون: کیان مامان چرا از خانومت دور نشستی؟ 

 بعد دوسال اومده همه ازم دزدیدش!  کیان: واال تارا

 سها: از بس حسودی به خدا!

 فت:ام. در گوشم گتینا تو بغلم بود و سرش رو شونه

 ـ تارا؟ 

 جان؟  -

 ـ میشه دیگه نری؟

 اش. دلم ریخت از لحن ملتمسانه

 نمیرم! -

 ها!ـ قول دادی
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 قول! -

 سرش زو بوسیدم.

*** 

 اش رو برداشت.مشکی، قهوهپاش رو، روی پاش انداخت و فنجون 

ی تا از اعتماد هم سراستفاده کننن؛ فرقـ ببین تارا این خیلی بده که آدم

 دونی چی بدتره؟مون؛ ولی مینداره کی باشه تو زندگی

 ی نفی تکون دادم!نگاه کردم و سرم رو به نشونه

 گم به همه بایدـ این بده که ما دیگه نتونیم به کسی اعتماد کنیم. نمی

ی خالیه اعتماد کنی، ولی بدبینی یک بیماریه این که همیشه نیمه

 لیوان رو ببینی بده! تارا این که هرکی طرفت بیاد پسش بزنی بده!

تارا اون به تو به هردلیلی خیانت کرده و رفته تموم شده دیگه! 

ی مون آدم هستیم تارا؛ برای ادامهما همه خوای زندگی کنی؟نمی

دیگه احتیاج داریم، به عشق نیاز داریم، به اعتماد ممون به هزندگی

نیاز داریم! شاید االن تو دلت بگی نه من دیگه به کسی اعتماد 

کنم، من ضربه خوردم، من حالم بده، ولی یک روزی توام به نمی

ها تو ارا این ضربهی. ترسی به یک ادم نیاز داراین نتیجه می

ی بعد به یک آدم میشه دفعه تر بشی باعثزندگی باعث میشه  قوی

تر اعتماد کنی و این درسته! کال ما تو زندگی اشتباه غریبه سنجیده

خوریم که قوی بشیم، اگه قرار کنیم که درس بگیریم، ضربه میمی

 ا کنیم کهباشه با یک اشتباه احساس گناه کنیم و پشتمون رو به دنی

 حصار کشیدن!ور خودشون های افسرده که ددنیا پر میشه از آدم
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ات بیای بیرون، کارهای تارا باید این پیله رو پاره کنی تا از تنهایی

وقته که ها! اونتر اعتماد کن به آدمات رو بکن و سنجیدهروزمره

کنی که میری و از اون آدمی که باعث شد ضربه بخوری تشکر می

 یادت دادن!

ها چشمزل زدم به طوسی نگاش، دوست داشتم غرق شم توش. این 

 م!دونم کجا دیده بودبرام آشنا بود؛ ولی نمی

های شه، بدتر میشه! اگه تو به آدمـ تارا با بدبینی هیچی درست نمی

وقت تونه کنارت بمونه! اونوقت کسی نمیاطرافت بدبین باشی، اون

تر میشی و این یعنی از اون تر و بدبینهر روز تنهاتر، افسرده

 نگرفتی! ات درساشتباه زندگی

ام اصرار کردم و ن بیشتر عذاب وجدان دارم که چرا به خانوادهم -

 طوری شد.این

دونستی؛ اگه مثال من به تو بگم این فنجون عالیه، ـ تو نمی

وقت شکنه، خیلی خوبه، تو بخری و بنا به هر دلیلی بشکنه اوننمی

 من باید عذاب وجدان داشته باشم که چرا شکسته؟

 نه! -

ـ دیدی خودت حرفت رو نقض کردی. من از اون فنجون خوب 

استفاده کردم و نشکسته حاال تو شکستی اتفاق بوده پیش میاد! شاید 

دونه؛ ولی افتاد، کسی نمیدست هرکس دیگه هم بود، همین اتفاق می

من مقصر نیستم؛ من فقط گفتم خوبه و ازش تعریف کردم تو داستان 

 کردی با اون آدم خوشبختی! موقع فک می تو هم همینه! تو فقط اون
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ات هم آروم شدن با ات اصرار کردی، االن حتی خانوادهبه خانواده

این قضیه کنار اومدن و آره اولش عصبی شدن، ناراحت شدن، حق 

داشتن؛ ولی این به معنی نیس که تورو نبخشن؟ یا تو رو مقصر 

ه بهترین درس رو خودیه! از اون اشتبابدونن! پس عذاب وجدانت بی

جایی و به ها، اما سنجیده مثل االن که اینبگیر! اعتماد بکن به آدم

 من اعتماد کردی.

 لبخند زدم.

 ـ خب من خیلی حرف زدم، ببخشید سرت درد نگرفت؟

 هم خوش صحبتین!نه اختیار دارین خیلی -

 د.هاش رو ریز کرد و شیطون خندیچشم

 ـ الکی؟

 م، خندید.اام گرفت و از خندهخنده

 طوره!نه واقعا همین -

ست و حرف تا کال کارمون مشاورهدونی ما روانشناسـ البته می

 زدن دیگه فکر کن از صبح تا شب حرف بزنی.

 نظرم بهتر از ماست که با دارو حال مردم رو خوب ولی به -

هاشون گوش خوان که به حرفها فقط یکی رو میکنیم! گاهی آدممی

 ن!بده و خالی ش

 لبخند زد.

ها تو گلومون قدر این حرفها اینطوره، ولی بعضی وقتـ اره همین

 ی بدخیم سرطان.همونه که میشه یک مریضی یک تودمی
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 سرم رو تکون دادم!

جایی کنم، ولی خیلی تا اونـ البته من روانپزشکم، دارو تجویز می

 که بتونم نه!

 قدر خوب!چه -

امروز فکر کنم کافیه، اگه دیدی  یـ خب تارا جان واسه جلسه

خوای ادامه بدی، بیا پیشم. اگه نه بدون هیچ اجباری بیا چون با می

 باهات خوشحال شدم! شه. از آشناییاجبار درست نمی

 من خیلی بیشتر! -

ام کرد دستم رو فشرد و ازم خداحافظی کرد. حس بلند شد و بدرقه

 خوبی به اون طوسی آشنا داشتم.

صمم استم ادامه بدم و کامالً خوب شم هم حاال با حرفاش مخوآره می

 مونم! شده بودم من قوی بودم و قوی می

*** 

 و.از گرما کالفه بودم بلند شدم و رفتم تو تراس. فرانک جون اومد ت

 روم.لبخند زدم بهش. نشست روبه

 خوای برگردی مامان جان؟ـ کی می

 بعد مراسم چهلم! -

 ـ تارا؟

 جونم؟ -

وقت نه تو زندگی و تو و کیان و نه تو زندگی سها دونی که هیچـ می

 کنم، ولی دخترم این همه دوری واسه و کیهان دخالت نکردم و نمی
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زن و شوهر خوب نیست! کیان یک مرده؛ هرچه قدرم دوستت 

دونم درس و کارت داشته باشه که داره بازم یک نیازهایی داره! می

ترسم! تارا از این همه دوری هم برین، من میواست اولویته! ولی با

گم، خاطر پسرم نمیدونی که بهترسم! میتون میواسه زندگی

ام عزیزی؛ ولی مامان جان ی کیانم واسهدونی که توهم به اندازهمی

 بحث این چیزا نیس زندگی بچه بازی نیست!

و جا درست ربمون با هم تصمیم بگیرید کجا زندگی کنین؛ یا همین

 تموم کن یا باهم برید، کیان که مخالفتی نداره!

جوری بهشون بگم زندگی ما نابود اومد. من چهنفسم داشت بند می

 گیریم؟ست؛ ما داریم طالق میشده

 سعی کردم به خودم مسلط باشم.

 فرانک جون ادامه داد.

وقت شاید به روت نیاره، ولی کیان ـ تارا جان عزیزدلم؛ کیان هیچ

خواد تا دیر نشده تا یکی دیگه به خواستش ر مردی بچه میمرده و ه

فهمی تن نداده، باید توکه زنشی به فکر باشی، خودت یک زنی می

هستن که جات  بال اینکه کیان هم جذابه، هم تحصیل کرده، همه دن

 رو بگیرن! 

دونم االن وضعیت خوبی نیست و تو حالت نزار دشمن شاد بشیم. می

لت رو بهم ریخته، ولی عزیزدلم داره دیر میشه؛ بده مرگ پدرت حا

 من نگرانم!

 روزی و اون روز همین کردم. باید بفهمن همه یکباید تالشم رو می
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 االنه اره باید بهش بگم که دارم از کیان جدا میشم باید بهش بگم 

 مه چی رو گذاشتم و رفتم.خاطر همین، هدوسال پیش به

 باید بفهمن!تونی باالخره تارا تو می

 ـ فرانک جون؟

 جانم دخترم؟ -

 خواستم یک چیزی بهتون بگم!ـ من می

 بگو عزیزدلم! -

جوری جوری به این آدمی که مادری برام کرده این رو بگم؟ چهچه

 تاش نگاه کنم؟دیگه تو چشم

 … .ـ من و

نزاشتن حرفم تموم شه؛ در تراس باز شد و کیان اومد تو. لعنتی 

 کردم.هام رو مشت دست

یک دقیقه اگه دیرتر رسیده بود، من از نقش بازی کردن و دروغ 

 شدم. درست سر بزنگاهام خالص میهای زندگیگفتن به آدم

 … .رسید

 ـ عشقم؟

 جانم؟ -

 ات اوردم، ولی قطع شد!خورد، واسهات داشت زنگ میـ گوشی

 ام رو ازش گرفتم.لبخندی زوری زدم و گوشی

ات حرف بزنی. ریم تا تو راحت با گوشییـ خب مادر من و کیان م

 ام، تو عاقلی دونی که همیشه پشتتونهام خوب فکر کن. میبه حرف



 

 

 WWW.98IA3.IR 150 لیکا شیری کاربر نودهشتیام –باید رفت 

 

 

 زنیم باهم.تارا! بعدا دوباره حرف می

 رفتن و در رو بستن. دیان زنگ زده بود.

 شماره رو گرفتم و بعد چند بوق جواب داد.

 ـ های هانی!

 لبخند زدم.اش از لحن شاد و پرانرژی و شیطون

 سالم دیان! -

ات ـ خوبی سوویتی؟ چندبار زنگ زدم جواب ندادی، از سهند حال

 رو پرسیدم!

خوام برگردم. انگار اومدم بین یک ام؛ میام، کالفهدونم؛ گیجمین -

 ام پیشم نبود!عالمه آدم غریبه! ببخشید گوشی

 ـ فدای سرت تحمل کن، تارا کیان رو دیدی؟

 آره! -

 زدین؟ـ حرف هم 

 غه، فقط وقت کردیم نقش بازی کنیم!قدر خونه شلویناواال  -

 ـ عوض شده؟

 … .فقط ظاهرش -

 بمونی؟ خوای فکر کنی وـ تو نظرت عوض نشده؟ نمی

ام. اگه طالقم هم نده، گردم، شاید هم زودتر؛ چون خستهه برمین -

 ام مهم نیست!واسه

 ـ اوکی؛ ای میس یو!
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گیرم. مراقب خودت عزیزم! باهات تماس میطور من هم همین -

 باش سرما نخوری!

 ـ باشه دارلینگ!

 ام ذو انداختم پشت گوشم!تماس رو قطع کردم و موهای مشکی

 ام.پیچه توی گوشصداش می

 ز!ام را پشت گوش ننداقدر زندگیام بسته به موهایت، اینـ زندگی

 تر میاد. پشت سرمه.بوی عطرش نزدیک

 هام رد میشن.ره مثل فیلم از جلوی چشمیک عالم خاط

کنم. از طوسی نگاش که ذل زده هام رو مشت میگردم و دستبرمی

 گذرم و میرم از تراس بیرون.بهم. می

*** 

ام رو از صبح کالس داشتم خسته نشستم رو نیمکت دانشگاه و قهوه

خوردم. یک مانتوی سبز صدری کوتاه با شلوار کتون مشکی 

ام. موهام رو بافته بودم و با مقنعه و کیف و کالج مشکیپوشیده بودم 

 ام رو انداخته بودم.ساعت مشکی

 سها باالخره اومد.

 کجا موندی تو؟ -

 دادم به محمد.ـ داشتم جزوه می

 سرم رو تکون دادم.

 طور بود؟ـ مشاوره چه

 خوب بود! -
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 خوای ادامه بدی؟ـ یعنی می

 هاش رو دوست داشتم!کنه، حرفتونه خوبم کنم میآره؛ حس می -

 ـ اره کیان فوق العاده ست!

 مجرده؟ -

 طور؟ـ اره چه

 طوری؛ بعیده که همچین کیسی رو زمین بمونه!همین -

اش کار و طوری نیست که دختربازی کنه، همه زندگیـ آره کال این

 اشن!درس و خانواده

 چه خوب! -

 ته؟سهند فرداشب میره، بهت گفـ راستی 

خواستم بره از عه سرم رو آوردم باال و نگاهش کردم. نمییک دف

 پیشم.

 نه نگفته! -

قدر غر زده ـ آره؛ اون هم درس داره دیگه؛ میاد. ولی مامان که این

 سرش دیوونه شده!

 چرا؟ -

 خواد بزاره بره!ـ مادره دیگه نمی

 ست!عمو به سهند وابستهاره زن -

 دستم گرفت و خورد.ام رو از سرش .و تکون داد و قهوه

 تم زنگ خوردـ از توی کیفم درآوردم شماره ناشناس بود، با گوشی
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 اخم جواب دادم.

 بله؟ -

 ـ سالم خانوم دکتر!

 از شنیدن صداش لبخند زدم کیان بود.

 سالم خوبین شما؟ -

 ـ مرسی تو خوبی؟

 من هم خوبم! -

و کرد که کیه؟ دستم رو جلوی گوشی گرفتم سها داشت اشاره می

 گفتم کیان؛ گفت سالم برسونم.

 ام رو از کجا داشت؟ احتماال کار سهاست!راستی شماره

 ای نثارش کردم!چشم غره

 ـ میشه ببینیم هم رو تارا؟

 اتفاقی افتاده؟ -

 خیر، شما وقت مشاوره داری خانم دکتر حواس پرت!ـ نه

 ای یادم رفته بود. ببخشید تا نیم ساعت دیگه مطبتونم!ای و -

 اش گرفته بود، تا قرار رو یاداوری کنه.ام رو از منشیشمارهپس 

 ـ الزم نیست؛ بیا دم در دانشگاه!

 جایین؟شما این -

 ـ آره بیا دختر خوب!
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 تماس رو قطع کرد.

 شد؟ـ تارا چی

 اومده دم دانشگاه دنبالم! -

 ـ خب؟ برو دیگه کالس که نداری. من برم به کالسم برسم!

 تو بهش گفتی؟ -

ات رو ازم خواست، من هم بابا آدرس خونه و دانشگاه و شمارخـ 

 بهش دادم.

 از دست تو سها! -

 ات برس!ـ چیزی نشده که! برو به مشاوره

 از تو کیفش رژ و عطرش رو درآورد و زد بهم.

 خوبم االن؟ -

مو ـ عالی خواهری! استرس نداشته باش. شب رسیدی خونه موبه

 ها!باید برام تعریف کنی

 باشه! -

 له ازش جدا شدم!اش رو بوسیدم و با عجگونه

*** 

یک هفته از نبودن پدرم گذشته بود. یک هفته بود که نبود. یک 

تر مون آرومونههفته بود که خشد. یکام حس میگاه تو زندگیتکیه

 شده بود و رفت و آمد کمتر.

 موند!خودمون می یکیان تو خونه

 ی خودمون؟خونه
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جا؟ معلومه که هیچ سهمی از زندگی مشترک بود اونی من خونه

 باهاش نداشتم. خودم خواستم کسی مقصر نبود. من پیش تینا و مامان

 اش.شون رو بهانه کردم تا نرم تو خونهموندم. با اصرار تنهاییمی

راستی خبر نداشتم که خونه رو عوض کرده یا نه؟ خبر نداشتم هنوز 

بطی نداشت زندگی رنه؟ به من  کنه یاجا زندگی میهم همون

 شخصی اون بود.

های همیشگی. تینا رفته بود زد همون حرفمامان خیلی غر می

 ی عمو؛ من خونه تنها بودم!دانشگاه. مامانم رفته بود خونه

 بهترین فرصت بود که برم تو اتاق پدرم و خلوت کنم با خودم.

جا و اونی در اتاق کارش رو، جایی که بیشتر وقتش ردستگیره

 گذروند، رو پایین کشیدم.می

 با احتیاط رفتم تو.

جوری بود عین دو سال پیش. انگار هیچی عوض نشده بود. همون

 اومده بود.کسی از دوسال پش نی

 ی بزرگ و میز کار و چراغ مطالعه و کاناپه.کتابخونه

 همون ترکیب چوبی.

کرد. شاید میام ی داشت خفهداد، انگار یکبغض گلوم رو فشار می

تش یک حس بود. ولی حضور پدرم و بوی تنش رو احساس همه

 کردم.می

 بینه!کردم هست. من رو میفکر می

 اومده بود؛ روی میز کارش انگار کسی بعد از فوتش تو اتاقش نی
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 گرد و غبار نشسته بود.

در کشوی اول میز کارش رو باز کردم؛ یک پاکت نامه بود. روش 

 م نوشته شده بود. برای تارا.خط پدربا دست

خدای من پدرم برام نامه نوشته بود. شروع کردم به خوندن. برام 

 آرزوی خوشبختی کرده بود و گفته بود دلتنگمه!

 بغضم باالخره ترکید.

 باالخره گریه کردم!

 همه منتظر بودن، اشک من رو ببینن!

 وی ببینه.خواست من رو همیشه قنوشته بود می

 دونه!(چی رو مینوشته بود: )همهودر آخر 

 یعنی از ماجرا و دلیل طالقم از کیان خبر داشت!

 رفت.هام سیاهی میرفت. چشمسرم گیج می

 ی من!بود. از غصه ام سکته کردهخاطر من و زندگیپدرم باز هم به

 همیشه این عذاب وجدان رو باید به دوش بکشم.

 مین!افتم زی میز گرفتم که نیدستمو به لبه

 ام!هی زندگیدر باز شد و کیان اومد تو! دلیل تمام عذاب

 چی رو به بابام بگی؟طوری دلت اومد همهعوضی چه -

ام کاری نداشته باش؟ مگه بهم قول نداده بودی؟ مگه نگفتم با خانواده

 تو این دوسال دلت خنک نشده؟ تاوان ندادم؟ بسم نیست؟ 

 داری؟یاز سرم برنم ام شده؟ چرا دستحاال نوبت خانواده
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های ضعیفم به سینش کوبیدم. داد زدم، رفتم جلو با دست و مشت

 گریه کردم، دستم رو گرفت.

 شده؟ـ آروم باش تارا! تعریف کن ببینم چی

سم من رو نیار! هنوز هم همون پست فطرتی، هنوز هم همونی! ا -

 عوض نشدی، به من دست نزن!

 زنیم!اش حرف میی دربارهشده، ولدونم چیـ تارا من نمی

 ردم که از حال رفتم.کقد جیغ زدم و گریه این

*** 

جوری مانتوم رو صاف کردم و از در دانشگاه زدم بیرون. همون

 خوش تیپ ایستاده بود و تکیه داده بود به ماشینش.

 رفتم جلو؛ لبخند زد و دستم رو فشرد.

 ـ سالم!

 سالم تو زحمت افتادین! -

 ها کار داشتم گفتم بیام دنبالت.نبود، همین نزدیکـ نه زحمتی 

 باز هم ممنون! -

 جا وایسیم تعارف کنیم؟خوای تا صبح همینـ می

 خجالت زده نگاش کردم!

 نه بریم! -

 نشستیم تو ماشین و استارت زد.

 طوره؟ـ خب تعریف کن ببینم اوضاع چه
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کمتر بهم فشار  امم قبول کردن وشده کنار اومدم خانواده خوبه بهتر -

 میارن!

کنه کنه، فرق نمیچی رو تو خودش حل میـ زمان همیشه همه

 کنه.قدر بزرگ باشه، فقط زمانش با هم فرق میمشکل چه

 درسته! -

 ـ دیگه اون امیرعلی و شبنم رو ندیدی؟

 نه! -

دونم اذیت میشی؛ ولی بهتره کنار برم میـ از قصد اسمشون رو می

تونی که این دوتا اسم رو بشنوی و حساس باشی یبیای. تا ابد که نم

 تونی؟می

 ام!یاد از این دوتا اسم تو زندگیمنه؛ ولی بدم  -

ی اسما درسته ن عادی شه؛ مثل بقیهخوام. کاری کـ من هم دقیقا می

شون رو دوست نداری؛ ولی نفرت هم نداری! یعنی خیلی تو همه

 نیاد! ها رو یادتفاوت باشی اصال اسم اونتبی

 لبخند زدم متوجه شدم که مسیر با مسیر مطبش فرق داره! 

 چرا از این سمت اومدیم؟ -

 مون از این طرفه دیگه!ـ خب راه

 نه اشتباه اومدیم! -

 نگه داشت ماشین رو جلوی یک کافه!

 خوای پیاده شی؟ـ نمی

 جا؟این -
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 اش؛ گیج بودم هنوز!شیطون خندید و پیاده شد، من هم همراه

خوایم راجع به عالیق تارا حرف بزنیم! مطب امروز بیشتر می ـ

 ریم! تعطیله امروز نمی

 واسه من مطب رو تعطیل کردین؟ -

 ـ باالخره یک خانوم دکتر که بیشتر نداریم!

 زرگ بود!بشد یک کافه کتاب رفت تو. باورم نمی

 کردم، از کجامن عاشق کافه کتاب بودم، با ذوق به اطرافم نگاه می

 ام چیه؟دونست عالیقمی

 شک!بازم کار سها بود. بی

 یک جایی نشستیم و دوتا قهوه سفارش دادیم.

 عاشق کافه کتابم؟ از کجا فهمیدین که من -

شناسم حاال جدا ها رو خوب مییگه، دیگه! من روحیات آدمد -

 ات اومد؟خوش

 خیلی زیاد؛ مرسی! -

 ـ الکی؟

 ام گرفت.مثل همیشه گفت و خنده 

ام؛ ولی دوست نداشت از ترین سوپرایز بود واسهه واقعا عالین -

 خاطر من!افتین بهکارتون بی

 ارزید!هات هست، میـ به برقی که تو چشم

 های طوسیش دزدیدم.ام رو از تیلهجا خوردم. نگاه

 ـ راستی تارا من خیلی سنم زیاده؟
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 طور؟نه؛ چه -

زنی، خیلی رسمی حرف میکنی.دـ آخه من رو با فعل جمع صدا می

 من دوست ندارم! با من راحت باش تارا!

 کنم!ام رو میسخته، ولی سعی -

 ـ خوبه!

 اش شد.نوشیدن قهوه هامون اومد و مشغولقهوه

 )تارا(

 با بدن درد، از خواب بیدار شدم. سها کنارم بود.

 بهتری؟! -

 زی نفهمیدم!اره سرم گیج رفت دیگه چی -

 ن خونه بود زنگ زد اومدم!خداروشکر که کیا -

 کرد؟!کار میجا چیاون این -

 ود ببره؛ دعواتون شد؟!خواست، اومده بدارک میمیک سری  -

 خوام دیگه اسمش رو بشنوم، تنفرم ازش بیشتر شده!مینسها  -

 چرا؟! -

 دونه!چی رو میام نامه گذاشته بود؛ نوشته بود همهابام واسهب -

 چی؟! -

 تعجب کرده بود.

 چی رو گفته؛ بابام واسه من سکته کرده!به بابام همه یعنی -

 دونه!آورد که میروش نمیخدا؛ ولی تارا عمو اصال به یا -
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 چی کشیده بابام! -

 دونی که کیان گفته؟!از کجا می -

 پس کی گفته؟!  -

دونم؛ ولی معلوم نیست که کیان هرکاری هم بکنه، دیگه از مین -

 کنه تارا!ن کار رو نمیترس بابات ای

 !خوام زودتر برممن می -

 خوای طالقت رو بگیری بعد بری؟!نمی -

تونم ریسک کنمـ فقط تو به کسی نگو من باید یشتر از این نمیب -

 تونم بمونم.برم واقعا نمی

 تارا باز اشتباه نکن! -

ی که ترسم ازش! از این آدمکنین؟! من میرا من رو درک نمیچ -

 ترسم!اش مهم نیس مییچی واسهه

زاری و چی رو میکنی! همهاز داری مثل دوسال پیش فرار میب -

 میری!

ه کسی هیچی نگو، حتی کیهان؛ فقط به سهند بگو واسم بلیت ب -

 بگیره!

 تارا آخه! -

جا ین بهترین راهه! خودش خسته میشه و طالقم میده، ولی اگه اینا -

 بمونم معلوم نیست چی بشه!

 با صدای در حرفمون رو عوض کردیم.

 مامان با یک سینی غذا اومد تو.



 

 

 WWW.98IA3.IR 162 لیکا شیری کاربر نودهشتیام –باید رفت 

 

 

*** 

 اش رو گذاشت روی میز.فنجون قهوه

 ون قهوه درسته؟!یک کافه کتاب و یک فنج -

 ام خوب نیست؟!خواین بگین عالیقمی -

 اش شدم!اصال اتفاقا خودمم عاشق -

 تم در رفت.قدر به اون طوسی آشنا نگاه کردم، که زمان از دساین

 رسونمت!می -

خواستم مخالفت کنم که زودتر از من از جاش بلند شد و از در رفت 

 بیرون.

تو ماشین حرفی نزدیم، فقط موزیک بود و گاهی ازم آدرس 

 شت شب بود که جلوی خونه پیادم کرد.پرسید ساعت همی

 حال میشن!تون، خوشام ببیننخانواده -

 شون.ببینم دوست دارمایشاال تو یک فرصت بهتر؛  -

 باز هم ممنون؛ بابت همه چی! -

هات رو مصرف کن که اری نکردم تارا جان! حتما قرصک -

 خوابت تنظیم شه!

 چشم! -

 بال!بی -

 چشمکی زد و راه افتاد.

 گرفتم.یک حس مثبت یک انرژی خوبی ازش می
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 کلید رو انداختم و رفتم تو.

 سالم کردم و رفتم تو اتاقم.

اش شد شمارهزدم وگرنه از دستم عصبی میسها زنگ می باید به

 رو گرفتم و نشستم رو تخت.

 شد؟!چی -

 خندیدم با صدای بلند.

 گم؛ از فضولی دق کنی!دیوونه نمی -

 ز کیان بپرسم.بگو تارا تا زنگ نزدم ا -

 شه.تهدید الکی نکن روت نمی -

 خوب بدجنس بگو! -

 تش تعریف کردم.چی رو واسههمه

 ارزید؟گفت به برق چشمات می -

 بودی کافه کتاب دوست دارم؟! آره تو بهش گفته -

چین آدمی نیست که با یک دختر ره وای تارا! کیان اصال هما -

 قدر گرم بگیره!این

ات رو ای سها! من اعصاب دیوونه بازی تو و خیال پردازیو -

 ندارم!

 باشه حاال تو گوش نکن! -

هام برم شام، گوشی رو قطع کردم و لباسبا صدای مامان که گفت 

 رو عوض کردم و رفتم پایین.
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 با صدای مامان از خواب بیدار شدم.

اید بری دیگه خونه شوهرت. این چندوقت هم که موندی، اشتباه ب -

ات هستم. کیان بیشتر بوده. واسه ما موندی. االن من نگران زندگی

 به تو احتیاج داره.

 سهند امروز پرواز دارم. تازه فهمیدم که من با

گردم. اون داره میره کنم با سهند برمیالن وسایلم رو جمع میا -

 مون!کانادا! میرم بدرقه، بعدش هم میرم خونه

 مامان کالفه از اتاق رفت بیرون.

بهترین بهانه همین بود. من با اون آدم تو یک خونه زندگی 

 کردم.نمی

 وسایلم رو جمع کردم و چمدونم سریع از جام بلند شدم و دوش گرفتم

 رو بستم. 

یک جین کوتاه و مانتوی جلوباز مشکی پوشیدم با کتونی سفید و 

 شال مشکی. آرایش نکردم؛ وقت نداشتم. عطرم رو زدم.

 حاال موقع خدافظی از تینا بود.

قول داده بودم نرم. قول داده بودم که دیگه پیشش بمونم، ولی 

کنم. ولی راهی جز یزهم دارم فرار مشد. ببخشید خواهرم بانمی

 فرار ندارم!

 بار هم ندیدمش!تو اتاقش نبود واسه اخرین

زنگ در به صدا دراومد. سهند اومد و چمدونم رو برد. با سها 

 اومده بود.
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اش و بغلش کردم. هاش رو کردـ محکم بوسیدممامانم آخرین سفارش

 نش به دلم بمونه. خواستم که حسرت ندیدنمی

 اه افتادیم و یک ساعت بعد فرودگاه بودیم.ر

 هامون رو تحویل بدیم و کارت پرواز بگیریم.رفتیم تا چمدون

رفتم جایی که بتونم نفس بکشم؛ تظاهر تموم شد باالخره داشتم می

 کنم.نتاش فیلم بازی نکنم به خوب بودن، برای ادم

ین رست عمون تنگ شده. دی کار و درسم دیان و خونهدلم واسه

 دوسال پیش دارم میرم.

 نوبت من شد.

 خانوم تارا احتشام؟! -

 بله؟! -

 الخروج هستین، توسط همسرتون کیان تهرانی!وم شما ممنوعخان -

 چی؟! -

 رفت.چرخید، سرم گیج میدنیا دور سرم داشت می

شه؟! سهند دستم زو گرفت و نشوند رو صندلی سها چرا تموم نمی

 برام آب آورد.

! شدم من تو این جهنم! باید بمونم. من راه فرار نداشتم من زندانی

 اش.گشتم خونهباید برمی

جوری نیست. سرنوشت من! موندن با آدمی که احساسی بهم نه این

 نداره.

 و من ازش
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 ام بدی.جوری بازیینازارم کیان تهرانی نمی

ام رو داده بودم سرویس کنن. با کیان امروز قرار داشتم تو ماشین

 رفتم.یک رستوران برای شام. باید یک قسمتی از راه رو پیاده می

ای و روسری و کیف و کفش پاشنه بلند یک مانتوی جلوباز سورمه

مشکی پوشیده بودم. با جین کوتاه. زیرش هم یک شومیز مشکی. 

 آرایش کامل و موهام هم باز بود.

برگردم ترسیدم اش میاد. میکردم یکی پشت سرم داره همهحس می

 تا ببینم کیه؛ چیزی تا رستوران نمونده بود.

 کنی؟!خوام باهات حرف بزنم، چرا فرار میوایسا می -

 خواستم برگردم.صدای امیرعلی بود، ولی نمی

 جلوی رستوران بودیم که دستم رو کشید.

 ولم کن! -

نی، بعد خودت درست بعد طالق میری با زه من انگ خیانت میب -

 ره؟!اون یارو؛ آ

 زد.داشت داد می

 یار پایین!بآبروم رو بردی! صدات رو  -

 تو آبرو داری؟! آره؟! -

تن جمع کم مردم داش -داد. کمهام رو گرفت و محکم تکونم میدست

 ومد بیرون.اشدن که کیان از رستوران می

 شده تارا؟!چی -

 ن؟!من رو به چیه این فروختی؟ ها -
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 دم پلیس بیاد.کیان: درست حرف بزن تا زنگ نز

 امیر: ذره بزن بیاد که من تم کارش دارم.

 دونن تازه از من جدا شدی و حاال اومدی بیرون؟همه می

 با پوزخند رو به کیان اشاره کرد!

مشت کیان جوابش بود که توی فکش فرود اومد از نظر هیکل و قد 

 ایومد.از امیرعلی بهتر بود از دهنش خون م

 کیان رو عقب کشیدم.

 سه کیان توروخدا بریم.ب -

ای تا اومد حرف بزنه، امیرعلی به سمتش حمله کرد. هین کشیده

 گفتم مردم اومدن تا جداشون کنن.

بینی تارا به من تهمت زدی و خودت هم دقیقا عین من امیر: می

 شدی! 

بار دیگه خوام بیاری! یکشو؛ اسم تارا رو دیگه نمیکیان: خفه

 دونی که کیهان وکیله!دان. میندازمت زنمزاحمش شی، می

 ترسونی؟! تا االن که نسبتی با هم نداشتین!و از چی میرمن  -

 کیان: نه اتفاقا کی گفته من و تارا نامزدیم.

 انگار یک سطل آب یخ ریختن روم. نگاهش کردم.

 کرد. ی لبش رو پاکامیرعلی ماتش برده بود پوزخند زد و گرشه

 لیاقت نداری تارا! -

 که خوردی بست نبود؟!کتکی  -
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 با تو حرف نزدم! -

 کاری داشتی بیا پیش من! ولی از این به بعد -

 رفت و مردم از دورمون جمع شدن.

 رسوندمش بیمارستان.سریع باید می

*** 

 سهند کالفه دست تو موهاش برد.

 یهان بود.کزد. احتماال با اش حرف میسها داشت با گوشی

 وجم کنه؟الخرکی وقت کرده بود ممنوع

 نفهمیده بودم.

 بازهم ازش رو دست خوردم. 

 تقصیر خودم بود که دست کم گرفته بودمش!

دونستم آدمی نیست که از یک سوراخ، دوبار گزیده باید از اول می

 شه!

 شینه.شینه، ساکت نمیکار نمیدونستم کیان بیباید می

 حاال نه راه پس داشتم نه راه پیش.

 ته بودم.تو یک باتالق فرو رف

هند تو برو از پروازت جا نمونی، من خودم مشکلم رو حل س -

 کنم!می

 مونم با هم بریم!ـ یعنی چی؟ تورو بزارم و برم؟ منتظر می

 کنم فهمه. خودم حلش میکس زبون کیان رو جز خودم نمیهیچ -
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 ات برس. دیانم منتظر توئه!برو به کار و زندگی

 … .ـ اخه

ام رو برداشتم. پشت بهشون کردم و چمدونتوجه بهش بغلش بی

 حرکت کردم.

 ردم، تاکسی گرفتم.های سها توجه نکبه تارا گفتن

 ـ خانوم کجا برم؟

 تجریش! -

 امیدوارم آدرس مطبش رو عوض نکرده باشه.

ساعت بعذ، جلوی ساختمون پزشکان ماشین رو نگه داشت. بهش نیم

ن و پیاده گذاشتم تو ماشیام رو گفتم منتظرم بمونه تا برگردم چمدون

 شدم.

 نفس عمیقی کشیدم. سعی کردم آروم باشم.

 .پا تند کردم و رفتم داخل. از رو برد اسمش رو با تابلوش رو دیدم

 پس هنوز مطبش رو عوض نکرده بود!

 رفتم باال در مطب باز بود و مثل همیشه شلوغ.

 اش گل آورده بودن و تسلیت گفته بودو همکارهاش.واسه

 ناراحت بود؟ پوزخند زدم.مگه 

 اش رو هم عوض نکرده بود.منشی با دیدنم از جاش بلند شد. منشی

ـ سالم خانوم تهرانی خوبین؟ تسلیت میگم ببخشید نتونستم برای 

 مراسم پدرتون بیام!
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 سالم ممنون کیان هست؟ -

 ـ بله داخل هستن!

و در رو محکم بستم، مریض منتظر بقیه حرفش نشدم و رفتم ت

 اشت.ند

 و آورد باال.های جلوش بود سرش رسرش تو برگه

 کرد.اش نگام میهای طوسیبا تعجب با اون چشم

 ـ تارا؟

 الخروجم کردی؟چرا ممنوع -

 پوزخند زد.

 رفتی! ـ پس داشتی می

کنی؟ چرا از عذاب کشیدنم لذت را این کارها رو باهام میچ -

بابام رو تو کشتی بست  م رو بده یا بزار برم!بری لعنتی؟ یا طالقمی

 حساب نشدیم؟نیست؟ حاال مگه بی

 ـ چرا مضخرف میگی، تارا من به بابات هیچی نگفتم به جون تو!

 شه.باورم نمی جون من رو قسم نخور که -

 ـ جون فرانک!

خوره،.ولی وقت به دروغ قسم نمیدونستم جون مامانش رو هیچمی

 باور این موجود برام سخت بود!

 کنی؟لم نمیچرا و -

دم چون زارم دیگه جایی بری. طالقت تم نمیـ تارا تو زن منی؛ نمی

 دوستت دارم! به بابات عم من حرفی نزدم باور کن. 
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خواستم بری، این الخروجت نکردم که اذیتت کنم، چون نمیممنوع

 کار رو کردم. حاال هم باید برگردی خونه.

ات رو و حکم عدم تمکینیرم مروز وقت داری برگردی وگرنه یک

 دونی که برام آسونه!گیرم. میمی

 ازت متنفرم کیان! -

نزاشتم حرفش رو بزنه از اتاق رفتم بیرون و در رو محکم بهم 

 کوبیدم.

 نشستم پشت فرمون و باسرعت رانندگی کردم.

 تارا؟! -

 بله؟ -

 وبم!خالزم به بیمارستان نیست من  -

 بخیه کنن.اتو ر باید شه پیشونینمی -

 کنی خوبم!قدر بزرگش میچرا این -

 اش که خاکی و خونی شده بود و پاره، انداختم.نگاهی به پیرهن

 ها رو.ها رو، این محبتکردم؟ این توجهجوری باید جبران میچه

 دستم که رو دنده بود رو گرفت.

 نگاهش کردم.

 قدر نگران نباش!این -

 درافتادی؟!طوری کردی؟! باهاش چرا این -

 ا!خوام اذیتت کنه تارخواستم مزاحمت شه؛ نمینمی -
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 چرا؟! -

 چون واسم مهمی! -

ام رو از اون طوسی آشنا بگیرم و رانندگی کنم. سعی کردم نگاه

 رفتم بیمارستان خودمون.

 دستش رو گرفتم سرگیجه داشت.

 و.شناختن، اومدن جلپرستارهای بخش که من رو می

 دکتر؟شده خانوم چی -

 خواد، فشارشون هم افتاده.شون بخیه میشینونیپفک کنم  -

 راهنمایی کردن کیان رو به اتاق تا کارهاش رو انجام بدن.

 یفت نداشتین که؟!شخانوم دکتر شما امشب  -

 جا.ز آشناهامون هستن؛ یک مشکلی پیش اومد، گفتم بیایم همینا -

 آهان. -

 رفت دنبال کارش.

 که همه فکر کنن تا امیر نرفته، یکی دیگه جاشهمین هم مونده بود 

 رو گرفته!

اش مهم بودم؟! فقط واسه کرد؟! چرا واسهقدر بهم توجه میچرا این

 ام؟!که دخترعموی زن داداششاین

 برام عجیب بود سها هم شیفت نبود.

پرستار از اتاق اومد بیرون. ازش خواستم بقیه کارهارو من انجام 

 مهمی نبود.بدم. خداروشکر چیز 
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 رفتم تو اتاق دستش رو گرفتم و استینشو تا زدم.

 کردم.باید سرمش زو وصل می

 دستم رو گرفت.

 کنی؟ام میطوری نگاهچرا این خوبم دختر جان؛ -

هاش کم پلک -نگرانش بودم. مسکن رو تزریق کردم تو سرمش کم

 روی هم رفت.

 موهاش رو از روی صورتش زدم کنار.

 خریدم.می باید براش لباس

 زخم گوشه لبش رو لمس کردم.

 کنار تختش نشستم.

 تر شده بود.خیالم راحت

 احساس آرامش داشتم کنارش.

 هاش کند شده بود.ریتم نفس

 رسم خونه.به مامانم گفتم شب دیر می

 رفتم و کنار پنجره.

 رمق رفتم پایین.و بی های ساختمون خستهاز پله

 حال یک زندانی رو داشتم.

 کسی که بهش حکم ابد و یک روز خورده.حال 

اش بمونم. من کیان رو که بمیرم باید تو خونهآره تا ابد و زمانی

 ده!کنه منو به زور طالق نمیشناختم. اگه کاری رو نخواد نمیمی
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 یک روز فرصت داشتم تا برم تو زندان.

 برد.وگرنه آبروم رو می

 خوره!قسم می انکو به دروغقدر وقیح شده که جون فراین

 ترسم.ترسم؛ از آدمی که به هیچی اعتقاد نداره میازش می

ی تونستم برگردم خونه مامانم چون بهشون گفته بودم میرم خونهنمی

 خودم. چمدون به دست برگشته بودم.

 ده یا نه!دونم حتی خونه رو عوض کرنمی

 داشتم.ی خودم رو نکلید خونه

 ش دادم!سوار ماشین شدم و آدرس رو به

 امیدوارم خونه رو عوض کرده باشه!

 ام!طره بجنگتونستم با اون همه خامن نمی

 من دیگه قوی نبودم!

 ام!قدر خستهبابا نیستی ببینی چه

دیگه حتی اذیتم هم کنن، صدام درنمیاد. چون نایی واسه اعتراض 

 ندارم.

 رسیدیم جلوی برج.

 ترکش کردم، هیچجوری بعد دوسال برگشتن به این خونه که اون

 داشت.نام نداشت. حتی لذت هم هیجانی واسه

 کرایه رو حساب کردم چمدونم رو گذاشتم زمین و دستم گرفتم.

 و البی.آروم رفتم ت -آروم
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 نگهبان آقای امینی بود، لبخند تلخی زدم.

 خانوم دکتر؟! -

 قدر شکسته بودم، که مشخص بود؟!سرم رو تکون دادم. یعنی این

 عوض شدین؛ تسلیت میگم بهتون.قدر چه -

 کرد.پس کیان هنوز اینجا زندگی می

 ممنون؛ آقای امینی؟! -

 جانم؟! -

 رفت از کیان کلید خونه رو بگیرم. شما دارین؟! من یادم -

 قدر سخته بردن اسمت.دونی چهنمی

 بله خانوم االن میام! -

 لبخند زدم و رفتم سمت آسانسور.

 ت.سعه؛ لعنت به هرچی خاطره

 ها!دوربین دارهجا کیان این -

 ه من زنم رو بغل کنم؟!باشه مگه اشکال دار -

 خندیدم و مشتی به بازوش زدم.

ی هفت رو راه برای نفس کشیدن نداشتم. آقای امینی اومد و طبقه

 فشردم.

های تخت از خواب بیدار شدم. روی صندلی کنار تخت با تکون

 خوابم برده بود سرم روی تخت بود.

 کیان بیدار شده بود.
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 قدر خوابیدم؟چه -

 از دیشب تا االن. -

 چرا نرفتی خونه؟! -

 رم نگران نباش.فتم نمیگبه خونه خبر دادم  -

زدی فرانک بیاد یا کیهان، خب اذیت شدی که تمام شب نگ میز -

 جا خوابیدی!رو این

حوصله خونه رو نداشتم، آخه االن شیفت دارم زنگ زدم سها  نه -

 برام از خونه لباس بیاره!

 اریه دختر خوب؟!ای وای؛ تارا این چه ک -

 من راحت خوابیدم، بهتری؟! -

 اره فقط سرگیجه دارم. -

 هات هم چیز خاصی نبوده.طبیعیه تو عکس -

 چرا مرخصم نکردن پس؟! -

فتن یک شب تحت نظر باشی بد نیست؛ االن دکترت بیاد مرخص گ -

 میشی.

 سرش رو تکون داد.

 کیان؟ -

 جان؟! -

طوری شد! بابت دیشب ازت معذرت خشید واسه من اینبب -

 خوام!می

 دستش رو گذاشت رو لبم.
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 خوام چیزی بشنوم!بسه دیگه خانوم کوچولو؛ دیگه نمی هیس! -

 در باز شد و کیهان و سها اومدن تو.

 دستش رو برداشت.

 کیهان: خوبی کیان؟!

 شلوغش کرده!کیان: آره بابا این خانوم دکترتون 

 سها: به فرانک چیزی نگفتیم!

 کیان:خوب کردین!

 رفتم و از اتاق رفتم بیرون.گهام رو از سها لباس

 باالخره آسانسور ایستاد پیاده شدم.

اث اومد در رو باز کرد و آقای امینی، چمدونم رو گرفت و همراه

 رو گذاشت. چمدون

 بفرمایین خانوم! -

 ممنون. -

 داشتین خبرم کنین.چیزی نیاز  -

 سرم رو تکون دادم خواستم برم تو که صدام زد.

 اش کردم.نگاه

قدر خوبه که برگشتین! آقا کیان از دوری شما خیلی شکسته هچ -

 شده!

 ای گفت و رفت.سرم رو تکون دادم. با اجازه

 خیلی سعی کردم بهش پوزخند نزدم.
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 در رو بستم.

 ام روی خونه مات موند.نگاه

جا، بعد از اون روزی که وض نشده بود، انگار کیان اینهیچی ع

 کرد.ترکش کردم زندگی نمی

 ام طوری که خونه رو چیده بودم، همون بود.ی جهیزیههمه

هایی که خودم هر وی، آباژور و گلای، تیمبلمان سفید و سورمه

 دادم.روز با ذوق بهشون آب می

 جلوتر رفتم.

 وی.میز کنار تی یوار بود. روهای دونفرمون هنوز به دعکس

رفتم تو اتاق مشترکمون. امیدوارم کردم و میباید عزمم رو جزم می

 جا رو تغییر داده باشه! الاقل اون

 در رو باز کردم و رفتم تو.

مون بود که ی عروسیزد، عکس دونفرهاولین چیزی که تو ذوق می

 باالی تخت بود!

 مون شده بودن.همه عاشق این عکس

 لعنتی؛ به هیچی دست نزده بود.

 خندیدیم انگار واقعا عاشقمه!جوری بغلم کرده بود و می

 اومد!رفتم جلوتر روی تخت نشستم بوی عطر خودم می

 اره همون عطری بود که جا گذاشته بودم.

 اش روی میز بود و خالی!شیشه



 

 

 WWW.98IA3.IR 179 لیکا شیری کاربر نودهشتیام –باید رفت 

 

 

 معلوم نیست کی از عطرم استفاده کرده جای من!

 های کیان مرتب چیده شده بود.رفتم سراغ کمد لباس

 مانتوم رو درآوردم.

 شدم برای دوران اسارتم.باید آماده می

 کردم.باید اتاقم رو آماده می

*** 

 شون.کیان مرخص شده بود و با سها و کیهان رفته بودن خونه

 آخرین بیمارم رو ویزیت کردم.

داد که فردا صبح زود بیام. سریع دکتر صالحی داشت تذکر می

هام رو ام رو از دور گردنم باز کردم و رفتم لباسگوشی پزشکی

 عوض کردم.

 .خواستم برم عیادت کیانشدم. میرفتم خونه و حاضر میباید می

 با ماشین رفتم خونه.

 مامان اومد استقبالم.

 خوبی تارا؟! -

 یان!خوام برم عیادت کله دارم مامان؛ میآره فقط عج -

 اتفاقی افتاده! چه ام تعریف کردسها واسه -

سرم رو تکون دادم و رفتم تو اتاق دوش گرفتم. موهای لخت بلندم 

ام رو با رو سشوار کشیدم. ترایش مالیمی کردم و مانتوی جین

 شلوار کتون مشکی پوشیدم.
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 ام.با شال و کیف و کالج مشکی

بندم رو انداختم. دیرم شده عطرم رو به گردنم زدم و ساعت و دست

تای رز سفید. گل عجله از خونه زدم بیرون. گل خریدم. گلبود. با 

 ام!موردعالقه

 شون.رفتم خونهزشت بود دست خالی می

 ام زنگ خورد. سها بود.گوشی

 جانم خواهری؟! -

 عزیزم کجایی؟! -

 طور؟!تو راهم چه -

. خواستم ی خود کیانیمی فرانک جون نیستیم؛ خونههیچی؛ خونه -

 فرستم.ات میآدرس زو واسهجا نری. نبگم او

 وشی رو.ای گفتم و قطع کردم گبا تعجب باشه

که فرانک تنهاست و کیهان و سها سر خونه و چرا باید با وجود این

 ان، کیان باید خونه مجردی داشته باشه؟!شونزندگی

 بینی و سخت بود؟!قدر این آدم، غیرقابل پیشچرا این

 پرسم.یلش رو میا دلخیال راه افتادم. بعدا از سهبی

رسیدم به آدرسی که سها داده بود. یک برج لوکس که مشخص بود 

 تازه ساخته شده.

 ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم.

مانتوم رو صاف کردم و دست گل رو دستم گرفتم و زنگ درو 

 فشردم.
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 در باز شد و رفتم تو البی.

*** 

 تارا؟! عزیزدلم؟ -

 کنم. هام رو بازنا نداشتم چشم

 کرد.ام رو نوازش مییکی داشت گونه

اومد کجا بودم؟! کی خوابم برده بود؟ انگار تو یک عالم یادم نمی

 دیگه بودم!

 تارا جان؟! -

زد. تر بود. صدای خودش بود داشت من رو صدا میصداش واضح

 تازه یادم اومد!

 ی اون خوابم برده!که تو خونه

 ام.هام رو باز کردم و نشستم سرجچشم

 به چه حقی به من دست زدی؟! -

 ام!فکر کنم هنوز شوهرت -

 زنی!یمدفعه اخرت باشه به من دست  -

 ای گفت و دستش رو تو موهای خوش حالتش برد.پوف کالفه

 ات!خوش اومدی به خونه -

 ی تو و زندان من البته!خونه -

 جوری فکر کنی!تارا دوست ندارم این -

 گرفتم!پوزخندی زدم ازش فاصله 
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و این خونه موندن من شرط داره. اون هم اینه نه؛ بهم دست ت -

 مونیم!زنی و نه تو یک اتاق میمی

 تارا؟! -

کشم. تو زندان هم آدم مین که گفتم کیان؛ قبول نکنی خودم رو میه -

کارم  به تونه خودکشی کنه؛ من باید تا ابد زندانی باشم. پس کاریمی

تونم این کار قدر سختی کشیدم، که میکه ایندونی نداشته باش. می

 رو بکنم. دیگه چیزی واسه ارزش دادن ندارم!

 تمام مدت زل زده بود بهم با اکراه گفت:

 باشه قبوله! -

خوام اجازه نیا تو اتاقم، االن هم برو بیرون، میس لطف کن بیپ -

 هام رو عوض کنم!لباس

 اتاق بیرون. ی تاسف تکون داد و رفت ازسرشو به نشونه

در رو بستم و نفس عمیقی کشیدم. چشمم دوباره به اون عکس 

 عروسی مزخرف افتاد.

 رفتم باالی تخت و با زحمت برداشتمش.

 سنگین بود.

 گذاشتم پایین کمدم.

های کیان رو، همه رو جمع کردم و وسایل خودم رو گذاشتم تو لباس

 کمد.

 کردم.میباید جمع  های دونفرمونو از همه جاعکس

 کشیدم.تر عذاب میباید کم
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 روم رفتم تا به اسانسور رسیدم.آ -آروم

 ی هفت رو فشردم.و طبقه

ام جا ی خندون فرانک جون تو قاب نگاهآسانسور باز شد چهره

 گرفت.

داد. درست مثل قدر این خانوم انرژی و حس مثبتی بهم میچه

 پسرهاش!

 اش رو بوسیدم.گونه

 خوشگلم!خوش اومدی  -

 ممنون فرانک جون! -

 دسته گل رو دادم بهشون.

 جلوتر راه افتاد و من هم دنبالش.

ی نسبتا بزرگی بود به خصوص ام کرد به پذیرایی. خونهراهنمایی

 برای یک نفر.

 خیلی خوب دیزایین شده بود.

 کیهان و سها با دیدنم ایستادن.

 هردوشون رو بوسیدم.

 رو، روی شونش گذاشتم.کیان خواست بلند شه که دستم 

 بهتری؟ -

 لبخند زد و کنار گوشم گفت.

 وب شدم!پرستارم خوب بوده که زود خ -
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 زده خندیدم!شیطون و خجالت

هایی که من خریده بودم رو تو جوری که گلفرانک جون؛ همون

 داد، گفت:گلدون جا می

تای خوشگلی آورده. مثل خودش بینی دخترم چه گلکیان جون می

 نه؛ ماشاال!مومی

 کیان لبخندی زد.

 مرسی زحمت کشیدی تارا! -

 ه برام کردی هیچ بوده.در مقابل کارهایی ک -

 اش وظیفه بود.همه -

 خاطر من به دردسر افتادی!ببخشید به -

 اخم کرد.

 اخمش هم دوست داشتنی بود.

 ف رو نزن! هرکاری داشتی به خردم بگو!دیگه این حر -

 پذیرایی، مانتو و شالم رو درآوردم.سها شروع کرد به 

 خوای ازش شکایت کنی به جرم مزاحمت؟!کیهان: تارا می

 ی دردسر ندارم کیهان!نه من حوصله -

 سها: خطرناکه تارا؛ خدایی نکرده بالیی سرت میاره!

کیان: به نظر من تارا رو مجبور نکنین، بزارین فکر کنه زندگی 

 اونه.

 زدم. لبخند رضایتی به درک باالش
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 کرد.چیزی که بیشتر اوقات کسی بهش توجه نمی

 ی ازش نوشیدم.ام رو برداشتم و کمفنجون چایی

 جا کردم.های خودم جابههاش رو با لباسلباس

 کردم.باید روتختی رو هم سر فرصت عوض می

ام رو، مون رو از اتاق جمع کردم. لوازم آرایشهای دونفریعکس

 روی میز چیدم.

دوش آب سرد گرفتم. درحال حاضر، تنها چیزی که ارومم رفتم و 

 کرد، همین بود.می

 ام رو شونه کردم.دوش گرفتم. موهای کوتاه

ای و لگ مشکی پوشیدم. سردم بود و یک بلوز آستین بلند سورمه

 یک سوییشرت روی بلوزم پوشیدم و رفتم از اتاق بیرون.

 .هوا تاریک بود؛ آباژورهای خونه رو روشن کردم

کردم. حوصله آشپزی رفتم سر یخچال. باید برای شام یک فکری می

 نداشتم!

 غذای اماده تو یخچال بود خداروشکر.

 مشخص بود که کیان هنوزم تنبله.

 پیتزای نیمه آماده رو از فریزر دراوردم و تو فر گذاشتم.

 تیشرت از اتاق خوابش اومد بیرون.آلود و بیکیان با صورت خواب

اومد، ولی االن اتاق جدید جا اتاق مهمان به حساب میاون البته قبال

 کیان.

 تیشرت بخوابه رو ترک نکرده بود.هنوز این عادتش رو، که بی
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توجه بهش خیار و کاهو رو از یخچال درآوردم. تصمیم گرفتم تا بی

 غذا اماده شه، ساالد درست کنم.

 نی!الزم نبود تو خودت رو خسته ک -

 نکردم!واسه تو  -

 دونم!می -

 خوای بگی حق استفاده کردن از وسایل خونه رو ندارم؟!کنه مین -

 ی توئه!جا خونهها چیه تارا؟! ایناین حرف -

جا باشه؛ من دلم ام. خونه جایِی که آدم دلش اونجا زندونین اینم -

 جا نیست. اگر موندم مجبوریه!این

رفت سمت سرویس که تلخ لبخند زد و از کنارم رد شد داشت می

 صداش زدم.

 برگشت سمتم و نگام کرد.

دادم و االن هیچ همون نگاه طوسی که یک روزی براش جون می

 حسی بهش نداشتم.

 ات رو گذاشتم رو کاناپه.وسایل شخصی -

 رفت که باز برگشت.داشت می

 کار کردی تارا؟!هامون رو چیعکس -

 اشه!خواستم روزاای حماقتم جلو چشمم بنمی -

 برشون دارم؛ الزم دارم. بزارشون رو کاناپه -

 رفت.

 ی خواست؟! اومدن صدای فر، رشتهها رو میواسه چی اون عکس
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 افکارم رو پاره کرد.

 با سها رفتم تو آشپزخونه تا میز رو بچینم.

 کرد.ام میکنجکاوی داشت دیوونه

 سها؟! -

 جونم؟! -

 کنه؟!مینچرا کیان با فرانک جون زندگی  -

 های سال تنها بوده. عادت نداره کسی کنارش باشه!سال کیان -

 آهان! -

 چرا پرسیدی تارا؟! -

طوری از رو کنجکاوی فک کردم با فرانک جون مشکل نهمی -

 داره!

ه کیان خیلی به پدرش وابسته بود، بعد فوتش خیلی ضربه خورده ن -

 نداره! ست، فقط عادتاالن خیلی به فرانک جون وابسته

 جوری فوت شده؟!آخی؛ پدرشون چه -

 سکته کرده! -

 اش!خدا بیامرزت -

ظرف ساالد رو روی کانتر گذاشت. بقیه غذاها رو از یخچال بیرون 

 آورد.

 فرانک جون اومد تو آشپزخونه.

 خواین دخترعا؟!کمک نمی -
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 سها: مرسی فرانک جون!

 لبخندی زدم شروع کردم با وسواس به چیدن میز.

 گرمی حضور کسی رو پشت سرم حس کردم.

 تارا جان؟! -

 کیان بود.

 جانم؟! -

  میشه پانسمان من رو عوض کنی؟! -

 اره حتما! -

 شه به سها بگم!روم نمی -

لبخندی زدم و باهم رفتیم تو اتاق خوابش. تم اتاقش سفید و مشکی 

 بود. یک اتاق کامال مرتب که از پسر بعید بود.

نزدیک شدم و دست از دید زدن اتاق  نشست رو تخت. بهش

 برداشتم.

 اش رو بررسی کردم.اش رو باز کردم و زخمپانسمان روی پیشونی

 با بتادین روش رو ضدعفونی کردم، صورتش رو جمع کرد.

 درد داشت؟! -

 نه! -

 اش رو عوض کردم.پانسمان

 تارا؟! -

 خورد.هاش به صورتم میود. نفسبام باهاش کم فاصله
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 ذش.های طوسیکردم به چشمنگاه 

 … .خواستممن می -

ای به در خورد و سها اومد تو و گفت حرفش نیمه تموم موند؛ ضربه

 بریم شام.

کردم. رفت و من هم هنوز گیج بودم و داشتم ادکلنش رو بو می

 دنبالش.

 خواست چی بگه؟که میو کنجکاو از این

ام رو از دستم تکشپیتزا رو از فر درآوردم و رو میز گذاشتم و دس

 درآوردم.

 شدم تا از مطب بیاد.میل نداشتم. یاد اون روزهایی که منتظر می

 خوردم.بدون اون نمی

 یک اسالیس بیشتر نتونستم بخورم. میل نداشتم. 

 رفت!شایدم بدون اون از گلوم پایین نمی

 سعی کردم بهش پروبال ندم.

 هارو شستم.میز رو جمع کردم و ظرف

 اتاقم و واسه اطمینان درو قفل کردم. رفتم تو

 خوابی کالفم کرده بود.بی

 وردم.بخش رو از کشو درآوردم و خآرام

 هام رو ببندم.دراز کشیدم و سعی کردم چشم

 سعی کردم به هیچی فکر نکنم.
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 بوی ادکلنش خورد به بینیم.

 صورتم جمع شد و نشستم تو جام.

دم که معلوم نیست خو شدم. از یک طرف بوی عطرداشتم اذیت می

 کرده تو این دوسال،کی ازش استفاده می

 و حاال بوی ادکلنی که کادوی تولدش بود.

 کادویی بهم قول داده بود فقط واسه خودم بزنه.

 با عصبانیت بالشت رو پرت کردم تو دیوار.

 ام رو به تخت زدم.تای ضعیفمشت

کردِن کیان ردن، جز تحمل کاومد ،جز صبر کاری از دستم برنمی

 تهرانی!

 م.تونستم بخوابجا نمیاین

 بلند شدم و از اتاق رفتم بیرون.

 تو تاریکی نشسته بود.

زار بودم. پشتم رو بهش کردم پشیمون شدم. از مصاحبت باهاش بی

 و راه اتاق رو پیش گرفتم.

 که صدام زد. ایستادم، ولی برنگشتم!

 توام خوابت نبرده؟ -

 نه! -

 ه که جات عوض شده!شاید واسه این -

 کنه!نه؛ بوی ادکلنت اذیتم می -
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 شید.سرد نفس عمیقی کصدای پوزخندش رو شنیدم خون

 نی میاد میگم عوضش کنه برات.فردا خانوم فرها -

 کنم.ار رو مینیازی نیست؛ خودم این ک -

 منتظر جوابش نشدم و پا تند کردم و رفتم تو اتاق.

 ام؟!ضعیفقدر چرا در مقابل این آدم این

 تونم جوابش رو بدم؟!چرا الل میشم و نمی

شناسه؛ چون این آدم من رو حفظه و تمام نقطه ضعف من زو می

 نقطه ضعف من خودشه!

سر میز کنارش نشستم و شروع کردم به بازی کردن با غذام. بوی 

 کرد.ام میادکلنش داشت کالفه

 خواد بگه!خواستم بدونم که چی میمی

 تارا؟! -

 زد.ا بود که صدام میسه

 جانم؟! -

 دی؟!زنم جواب نمیچرا هرچی صدات می -

 ببخشید حواسم نبود! -

 لبخندی تصنعی به جمع زدم.

 کیان برام غذا کشید.

 با دستم مچ دستش رو گرفتم.

 کافیه میل نداشتم! -
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سها شروع کرد به خاطره تعریف کردن هرازگاهی از من هم چیزی 

 پرسید!می

رخواهی کردم و بلند شدم درس رو بهونه کردم. بعد شام عذ

خواستم برم خونه! مانتوام رو تنم کردم و از همه خدافظی کردم. می

 کیان اومد بیرون پشت سرم.

 چرا اومدی بیرون؟! -

 ات کنم.خوام همراهیمی -

 الزم نبود! -

دستش رو انداخت دور کمرم و فرستادم تو آسانسور، خودش هم 

 اومد.

 حرف کنارش ایستادم!مخالفت کنم و بینذاشت 

 تارا؟! -

 بله؟! -

 … .خواستم بهت بگم کهمی -

خواست بگه که دونم چی میحرفش رو کامل نزد، منصرف شد! نمی

 قدر تفره میره!این

 میشه حرف بزنی کیان؟! -

 آسانسور ایستاد نزاشت پیاده شم.

 اری؟!تو هنوز اون پسره رو دوست د -

 بود.هاش عصبی چشم

 کدوم پسره؟! -
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 دونی!خوام اسمش رو بیارم. همونی که مینمی -

 فهمیدم!فهمیدم منظورش امیره، ولی دلیل سوالش رو نمی

 یعنی چی؟! -

 تارا سوالم واضحه! -

 ندارم! -

 هام نگاه کن و بگو دوسش ندارم!تو چشم -

 اش.های طوسیزل زدم به تیله

تو بدترین شرایط ول کرد و  دوسش ندارم؛ از آدمی که من رو -

رفت، از آدمی که بهم دروغ گفت، خیانت کرده، از اعتماد من و 

ام سواستفادع کرده، متنفرم؛ از کسی که باعث شده به همه، خانواده

 حتی تصویر خودم تو آیینه شک داشته باشم، متنفرم!

بیرون و سوار ماشینم  اش از خونه زدمهای خیرهتوجه به نگاهبی

 با سرعت تا خونه روندم. شدم و

 رو ازم کرده! دونم چرا این سوالهنوزهم نمی

 کرد پیش خودش!چی فکر می

 که من امیر رو دوست دارم؟!این

بخش، دو ساعت رو زمین خوابیدم. با کمر درد بیدار به زور آرام

 شدم. بوی ادکلنش نذاشت رو تخت بخوابم. 

اه و کارهای دانشگ رفتم دنبالصبح زود بیدار شدم. باید می

شدم که دوران اسارتم زودتر جا مشغول میبیمارستان باید. یک

 بگذره.
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 تر تو این خونه باشم. که کم

بلند شدم و دوش گرفتم و مسواک زدم. هوا داشت رو به سردی 

رفت. یک بارونی مشکی انتخاب کردم و شال طوسی و نیم بوت می

کردم و موهام رو مشکی و شلوار جین روشن آرایش مالیمی 

 سشوار کشیدم تا خوش حالت بمونه!

ام رو برداشتم. عطرم رو به گردن و مچ دستم زدم و کیف مشکی

ام رو تو آینه به خودم ام رو انداختم. آخرین نگاهساعت و حلقه

 انداختم. 

رفتم ام! باید میقدر شکستهقدر خستم، چهزیاد مشخص نبود که چه

 خرید.

 

 وسری نداشتم. من زیاد شال و ر

کرد و زمان با من داشت کتش رو تنش میاز اتاق زدم بیرون. هم

 اومد بیرون.

 کرد.چند دقیقه خیره نگام می

 چیزی شده؟! -

 تازه به خودش اومد. 

 تر شدی!نه؛ فقط خوشگل -

توجه بهش رفتم تو آشپزخونه، و از تو یخچال شیر درآوردم. به بی

 کنم.ننظرم داشت. سعی کردم نگاش کرد و زیر حرکاتم نگاه می

 یک لیوان شیر و گذاشتم تو ماکرویو و وقتی داغ شد روش دارچین 
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 پاچیدم. 

 داد.چیزی که دوست داشتم و بهم آرامش می

ای از دوسال پیش تا االن، جاش عوض نشده خداروشکر؛ هیچ وسیله

 گشتم!چیز میبود. وگرنه باید دنبال همه

 باالخره لب وا کرد:

 کجا میری؟! -

 دونستم که باید ازتون اجازه بگیرم!ببخشید! نمی آهان؛ -

 اشین نداری سختته!خوام برسونمت مو تارا، میمزخرف نگ -

 ر آرامش منی؟!از کی تا حاال تو به فک -

ام؛ دوسال انتظارت رو نکشیدم که حاال ای تارا بسه به خدا خستهو -

 ه نکنه، بغلم نکنه!ورتم نگاطوری حرف بزنه؛ تو صزنم، باهام این

 من زنت نیستم! -

 ات که هنوز این رو میگه!شناسنامه -

 ون دوسال پیش دیگه این رو نمیگه!دلم ولی از هم -

هاش توجهی هام پر اشک شد. کیفم رو برداشتم و به صدا زدنچشم

نکردم و از خونه زدم بیرون. تاکسی گرفتم و آدرس بیمارستان رو 

 دادم.

 از اون شبی که عیادت کیان رفتم، گذشته بود. چند روز 

 ام عجیب بود.هنوزم رفتارش واسه

 اش مهم بود که من امیر رو دوست دارم یا نه؟ چرا واسه
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 با سها حرف زده بودم، اون هم گیج شده بود!

 از اون شب دیگه کیان رو ندیدم. فقط تلفنی حالش رو پرسیده بودم.

 ره هم نداشتم.اون گفته بود خوبه. وقت مشاو

 زدم. ام رو ورق میهای درسیحوصله کتابتو خونه تنها بودم و بی

 ام.حوصلهقدر بیدونم چرا ایننمی

 صدای زنگ در اومد، بلند شدم! 

 بله؟ -

 خانوم تارا احتشام؟ -

 خودمم! -

 ریف بیارین؛ یک پاکت دارین باید تحویل بگیرین.میشه تش -

 االن میام. -

تونه باشه، مانتوم رو تنم کردم و شالم رو سرم با تعجب که چی می

 کردم. 

 های حیاط رو پایین رفتم و در حیاط رو باز کردم.پله

 پاکت رو داد دستم و امضا ازم گرفت و رفت. 

نگفت از طرف کیه؛ اومدم تو و پاکت رو باز کردم، کارت عروسی 

 بود.

 بازش کردم.

 «امیرعلی و شبنم»

 ته بود. شون که آخر هفتم کرده بود. عروسیآره دعو
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 دونستم که کار شبنمه.می

خواست چی رو ثابت کنه؟ که تونسته من رو دور بزنه؟! که بهم می

 خیانت کنه؟! دروغ بگه؟! از اعتمادم سواستفاده کنه؟! من رو نسبت

کرد؟ به این همه به همه بدبین کنه؟! آخه به چی داشت افتخار می

اش باشم؟! مگه هنوز خواست تو عروسیه رویی میبدی؟! با چ

ام بود؟! چرا من این آدم رو نشناختم؟! چرا به اشتباه بهش رفیق رفیق

هم بدن ها بازیخورم که اجازه دادم این آدمگفتم؟! از خودم بیشتر دل

 شون دستم باشه!و حاال کارت عروسی

 هام!حماقتخاطر بیشتر از حسادت، حاال از خودم ناراحتم به

 امیر؟! -

 جان؟! -

 این کارته قشنگه؟! -

 هرچی که تو انتخاب کنی خوبه! -

 خندیدم و بغلش کردم.

 ارت عروسی. زوده واسه انتخاب کردن ک -

 هام رفت.مثل بادکنکی که بادش رو خالی کرده باشن، تمام برق چشم

 جوری؛ دلم رفت. نکن اون -

ون کارت خرید که دلم نشکنه دستم رو گرفت و برد تو مغازه. از هم

 مون!که همون بعدا بشه کارت عروسی

 م و کارتو تو دستم مچاله کردم.ها رو باال رفتتر از قبل، پلهرمقبی

 ماشین جلوی در بیمارستان نگه داشت. کرایه رو حساب کردم و 
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پیاده شدم. جلوی بیمارستان پالکارت تسلیت برای فوت پدرم بود و 

 دردی با سها و عموم!گ، ابراز همهای بزرتاج گل

 جا هیچ سهمی نداشتم.و منی که از دوسال پیش تا حاال این

ها رو باال ام رو بین موهای خوش حالتم جا دادم و پلهعینک دودی

 رفتم. 

 قدر از پرسنل تغییر کردن.دونستم چهاز در ورودی رفتم داخل نمی

شناختمش و ه میکتارها کردم. یکی از پرسخیره به اطرافم نگاه می

 اسمش فرخی بود، اومد سمتم شناخت من رو.

 خانوم دکتر شمایین؟! -

 لبخند زدم:

 خیلی شکسته شدم؟!  -

 تون تنگ شده بود. مون واسهنه دل -

 بغلش کردم: 

 ممنون! -

 راستی تسلیت میگم بهتون. -

 ممنون سها و عموم هستن؟!  -

 تو اتاقشون هستن.موتون عسها خانوم اتاق عملن، ولی  -

ی فهمیدن تکون دادم و راه افتادم سمت اتاق سرم رو به نشونه

 عموم.

 ی ورود داد رفتم داخل.در زدم اجازه
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سرش پایین بود در رو بستم سرش رو باال آورد. تا من رو دید، 

 هربونی اومد سمتم. مهاش جمع شد. با اشک تو چشم

 خوش اومدی خانوم دکتر! -

 ممنون!  -

قدر موهاش سفید داد؛ چهقدر بوی پدرم رو میبغلش کردم، اخ که چه

 شده و من ندیدم؛ چه،قدر شکسته شده!

 طوری شده و من نفهمیدم!بابام هم همین

 من نبودم که ببینم.

 بشین دخترم! -

 روش رو کاناپه.نشستم روبه

 ودت! مامانت بهم گفت رفتی خونه خ -

 درسته.  -

 چی خوبه تارا؟همه -

 این مرد طاقت نه گفتن من رو نداشت. لبخندی زدم.

 چی خوبه عمو! همه -

 جا ما رو ببینی؟!خبر؟! اومدی اینخب چه -

 و هم یک مشورت و کاری باهاتون داشتم. هم دیدن شما -

 جانم دخترم؟! -

خوام جا مشغول کار شم. فعال قصد رفتن ندارم. میخوام اینمی  -

 و درسم هم یادم نره؛ از خونه موندن جا بگیرم تخصصم رو همین
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جا کار کردن؟! خوام سرگرم شم. چی بهتر از اینام، میخسته

 خوام کمکم کنین!می

 دونستم.اش رو نمیاش عوض شد و انگار راضی نبود دلیلقیافه

ارا جان؛ تو هرکاری بخوای من برات انجام میدم. حتی االن ت -

جا نه! االن به لی اینمشغول شی وبرمت تو بیمارستان دوستم می

 صالحت نیست.

 جا خوردم چرا نباید به صالحم باشه؟!

 چرا؟! -

 ای به در خورد و امیرعلی اومد تو. تا اومد توضیح بده ضربه

 ندید من رو رو به عمو گفت:

 هوشی جدیده نرسیده آقای دکتر؟!این دارو بی -

 اش رو فهمیده بودم.حاال دلیل

 چرا به صالحم نبود.فهمم حاال می

 

*** 

م. باال تو اتاقم نشسته بودم، هنوز مانتو و شالم رو درنیاورده بود

 جون نداشتم از جام بلند شم!

 ا برگشتن. داد، مامان اینسروصدای پایین نشون می

 در باز شد و سها با یک صورت پرانرژی اومد تو.

 سالم! -

 رفت.هاش رو لب کم لبخند از -اش کردم کمفقط نگاه
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 خوبی تارا؟ -

 حرفی نزدم.

 تارا اتفاقی افتاده؟! -

 بازم سکوت جوابش بود.

 داد که کارت مچاله شده تو دستم رو دید.داشت تکونم می

 این چیه؟ -

 از دستم گرفت و بازش کرد. 

 اش کرد.بعد از خوندن عصبی پاره

ها دونم اینوضی چه فکری کرده که واست کارت فرستاده؟ میع -

که کنی. واسه اینی شبنمه! فک کرده االن حسودی میکارها

 حرصت رو دربیاره این کار رو کرده.

حال شیم و خیلی خوشریم شاهد عقدشون میاالن فکر کرده که می

 زنیم. هه! کور خونده!دست می

 خوام برم.ولی من می -

عنی چی؟ تارا دیوونه شدی؟! تو تازه بهتر شدی و با این قضیه ی -

 کار؟جا چیخوای بری اونمدی؛ بعد میکنار او

خوام برم و ثابت کنم که برام ارزش ندارن؛ که تموم قیقا مید -

 ام.ام. من ضعیف نیستم، اگه نرم یعنی ضعیفشدن، که من قوی

 زارم بری!احمقی تارا؛ من نمی -

 تونی بگیری!ها، ولی جلوم رو نمیناراحت نشو س -

 تونه این کار رو کنه!گیرم، ولی کیان مینمیاوکی من جلوت رو  -
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اش بشم گوشی و برداشت و شماره هرکاری کردم، نتونستم مانع

 کیان رو گرفت براش تعریف کرد که چه اتفاقی افتاده. 

کندم، عصبی بودم. واسه چی باید تمام مدت داشتم پوست لبم رو می

 داد؟به کیان گزارش کارهای من رو می

 ، ولی اجازه دخالت تو کارهای من رو نداره.روانپزشکمه

 که نگام کنه، عصبی گفت:گوشی رو قطع کرد و بدون این

 نه.کیان داره میاد باهات حرف بز -

 رفت بیرون. که چیزی بگم از اتاققبل از این

 اش سر خورد روی من خیره به من موند.تازه نگاه عسلی

 .رنگ حسرت داشت واش از تعجب خالی بود نگاه

تر شده بود و موهای روی سرش جو گندمی شده بود اون هم شکسته

 و الغرتر از قبل.

 من زودتر به خودم اومدم.

ه پوزخندی رو به عموم زدم و از جام بلند شدم جلوی در اتاق ایستاد

ای بهش زدم و از اتاق زدم تر از اون بودم. تنهبود و من هم ضعیف

 ه نکردم.های عموم توجبیرون. به تارا گفتن

 هاش توجه نکردم.به خیره نگاه کردنش، به حسرت تو چشم

اطالع من، تو اون آدم، آدمی که یک روز من رو فروخته، حاال بی

 بر نداشتم!کرد و من حتی خبیمارستان پدرم کار می

هم من باید بیمارستان سها و عمو هیچ حرفی بهم نزده بودن و االن

 پدرم رو ترک کنم!
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 ام نیست!ستان دوست عموم کار کنم چون به صالحو برم بیمار

 سها بود که بازوم رو گرفت و ایستادم.

 چیه سها؟! -

 وایسا برات توضیح بدم خب! -

چی رو دیدم، خسته شدم از خوام چیزی بشنوم سها؛ همهن نمیم -

قدر پنهان کاری. دروغ، خیانت؛ بابا به خدا بسمه. یک آدم مگه چه

 ام؛ ولم کنین!ام سها؛ من خستهشکستتحمل داره؟! من 

 زنیم خب؟!روم شدی حرف میآدورت بگردم بزار  -

 اسه همین سکته کرد؛ نه؟!جاست؟! بابام واین چند وقته -

 دونی، هیچی!تارا تو هیچی نمی -

 پوزخند زدم.

یر دونم، چیز عجیبی نیست! من همیشه دوقت هیچی نمیمن هیچ -

کنم و خیانت بهم میشه، عتماد میو زود ا رسمفهمم، دیر میمی

 دروغ و پنهان کاری همیشه پشت سر منه!

ترین و یمارستان به یک جراح مغز احتیاج داشت و نزدیکب -

 بهترین آدم، امیرعلی بود!

 ای تو این خراب شده نبود؟هیچ جراح دیگه -

ما خیلی فوری نیاز به جراح داشتیم واسه یک پیوند مهم. امیر  -

کار بود بابا واسه تشکر ازش این کار مد و پیوند رو انجام داد. بیاو

رو انجام دادـ یک هفته قبل اومدن تو، اومده و قراره تو جایگزین 

 جا شی، وصیت عموئه و قرار شد تو اولین پدرت سهام دار این
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ی جدید نظرت پرسیده بشه ی تو به عنوان هیئت مدیرهمراسم معارفه

اش بیمارستان دوستش، ه یا نه، بابا بفرستتجا بمونینکه امیر دائم ا

 همین!

 وقت چی بوده؟! اصال بابام راضی بود؟!یوند مهم بیمارستان اونپ -

 دونست و موافقت داشت، حتی مامانت!آره؛ عمو می -

)از تعجب دوتا شاخ بزرگ رو سرم سبز شد، پدر و مادر من اسم 

ردن تو بیمارستان ما موافقت ک آوردن، بعد حاالامیرعلی رو نمی

 کار کنه؟!(

د دونستم و بایلنگید که طبق معمول من نمیجای کار مییک

 فهمیدم!می

ساعت گذشته بود که زنگ در به صدا دراومد، رفت دم پنجره نیم

 اتاقم حدسم درست بود!

 کیان بود با یک دست گل بزرگ.

 ها با عجله رفتم پاییناز پله

 ویی گرمی باهاش کرد.آمدگمامان خوش

قدر تعریف شمارو کرده که ما مشتاق بودیم شما رو ها جان اینس -

 ببینیم.

 ممنون؛ نظر لطفتونه. -

 دست گل رو به مامان داد و تو پذیرایی نشستن.

 تارا خونه نیست؟! -

 چرا االن میگم بیاد خدمتتون. -
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 ها ایستادم.مامان اومد دید روی پله

 پایین؟!اومدی تو چرا نی -

 گفتی نیستم!کاش می -

 چرا؟! -

 حوصله ندارم! -

 زشته تارا معطل شه برو. -

ای گفتم و راه افتادم سمت جایی که نشسته بود، مثل پوف کالفه

 همیشه خوشتیپ و موقر!

 سرش پایین بود خوب وقت داشتم براندازش کنم.

ای و کت تک مشکی با شلوار کتون مشکی و یک پیرهن سورمه

. همیشه با تیپ رسمی دیده بودمش، بدون اغراق ایسورمهکالج 

تر شده بود! موهاش رو باال زده بود؛ ساعت بزرگ مشکی جذاب

تر، بوی ادکلنش به بینیم خورد. متوجه دستش بود. رفتم نزدیک

 حضورم شد و سرش رو باال اورد.

 اش!باهام دست داد و من رو کشید تو بغل

 خوبی تارا؟ -

 ی؟!مرسی تو خوب -

 ات تنگ شده بود!دلم واسه -

از تعجب نزدیک بود شاخ دربیارم. دلش واسه من تنگ شده بود؟! 

 واسه یک بیمار و فامیل دور؟!

 به یک لبخند اکتفا کردم. 
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 روشو نشستم روبه

 خوای بری عروسی!شنیدم می -

 درسته! -

 خوای چیو ثابت کنی؟!می -

 شی ندارن!ها هیچ ارزام و اون آدمکه قویاین -

 شون نابود شدی؟!یدن کارت عروسیدواسه همین با  -

 گم سخت نیست هست، ولی نابود خیلی زیاده واسه این حال!ینم -

 زارم به این عروسی بری!من به عنوان دکترت، یک شرط می -

تونست واسه من تعیین تکلیف کنه، ولی )تعجب کرده بودم اون نمی

 دوست داشتم شرطش رو بدونم(

 چی؟ -

 ات باشم!که من به عنوان نامزدت همراهاین -

کشوند من رو برد با خودش تو یک اتاق خالی. در رو بست 

 ونشست رو کاناپه من رو مجبور بشینم!

که دونی و ما واسه اینست که تو نمیهبیین تارا؛ یک چیزهایی  -

 نگران نشی بهت نگفتیم.

 بودم.(اش کردم، بیشتر ترسیده )گنگ نگاه

 عمو سکته نکرده بود!  -

 مکث کرد.

 سرطان مغز و استخوان داشت. ما خیلی گشتیم تا یکی که  -
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قدر سازگاری بافتی با بدن عمو داشته باشه باالخره پیدا شد، ولی این

کرد. امیرعلی عمل ریسک داشت و خطرناک بود کسی قبول نمی

اد و پیوند این عمل رو انجام درو با هزار بدبختی آوردیم 

آمیز بود، ولی چند روز نگذشته بود که بدن عمو پیرند رو فقیتمو

تونستیم بگیم. تارا پدرت پس زد و فوت کرد. ما به تو نمی

گفت ناراحت میشی، ولی خیلی دوست داشت خواست بدونی؛ مینمی

خواستم باهات تماس تصویری بگیرم، ولی ببینتت، قبل عمل می

خوره ، نذاشت. گفت حرص میالغرتر شده بودقدر عمو شکسته این

خواست تو این وضعیت ببینیش مامانت هم بنده خدا ام. نمیبچه

خواست بره تر شد با این بیماری. بعد از عمل امیرعلی میشکسته

دنبال کار؛ بابام نذاشت گفت بمونه. فعال مامانت هم موافقت کرد تا 

عمو هم  را؛ برای مراسمنظر تو رو بپرسیم. خیلی زحمت کشیده تا

شیراز سمینار داشت عذرخواهی کرد که نرسیده. امروز تازه 

برگشته بود. تارا امیرعلی خیلی تالش کرد، ولی متاسفانه عمو 

افتاد. ضعیف شده بود. هرکی جای امیرعلی بود هم این اتفاق می

 همه متوجه این شدن!

داد که گریه صدا اشک ریختم و سها اجازه ) چیزی نگفتم. فقط بی

اش شیمی درمانی و درمان کنم. بدون حرف پدرم با بیماری

خاطر کرد و من بهفرسای سرطان دست و پنجه نرم میطاقت

خودخواهی و آرامش خودم، دوسال از دیدنش محروم بودم. 

 خواسته من رو ببینه و من نبودم! تو بدترین شرایط کنار می
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 ام نبودم (خانواده

 هام رو با دستمال کاغذی پاک کردم.کردم، اشک باالخره لب وا

 ستخوان اهدا کرده؟!اکی به بابام مغز و   -

 مکث کرد.

 عای بابام.شناسی؛ یکی از دوستنمی -

 خوام ببینمش و ازش تشکر کنم.می -

 کنم.هماهنگ می -

دونم؛ ولی سرم رو تکون دونستم بازهم چیزهایی هست که نمیمی

 بحث شدم.خیال دادم و بی

 چند دقیقه نگذشته بود، که عمو اومد تو اتاق.

 بهتری بابا جان؟! -

کس به من خواسته ببینه، هیچبابام سرطان داشته، من رو می -

حرفی نزده، عمو این حق من بوده که بدونم پدرم مریضه ببینمش، 

 گیرن؟!جای تصمیم میچرا همه به

بود  تنین. خیلی وقکنین فقط به فکر لرامش متون ادعا میهمه

 ریخت.هام بی وقفه میاشک

اش. در باز شد و سها و بعدش کیان اومد تو. با همون اخم همیشگی

خواستم من رو شکسته و ضعیف ببینه. هام رو پاک کردم. نمیاشک

 تو این بازی اون برنده شده!  خواستم فکر کنهنمی

ته شدم از خسست! هرچند که دونستم اون برندههرچند که خودم می

 تظاهر قوی بودن
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 کیان گفت:

 شده؟چی -

 سها گفت:

ارا مریضی عمو رو فهمیده و ناراحته که چرا ازش پنهون ت -

 کردیم!

 عمو رفت بیرون.

 کیان گفت:

 من و تارا رو باهم تنها بزاری؟! سها جان؛ میشه -

قدر جدی وعصبی گفت، که سها بدون اعتراض رفت بیرون و این

 لی من سها نبودم!در رو بست، و

 روم ایستاد.از کنارش رد شدم که دستم رو گرفت و روبه

 کرد. به خودم اومدم.ام مییوونهدهاش و بوی ادکلنش داشت نفس

خوام باهات تنهایی حرف ترسم، نه میبرو کنار، نه من ازت می -

 کنم!بزنم، فقط دارم تحملت می

 زد: تر فشار داد و با عصبانیت داددستم رو محکم

خبر از همه رفتی، اون چی رو گذاشتی و بیون موقع که همها -

شون نبودی؟! اون ات مهم نبودن، نگرانموقع خانواده نداشتی، واسه

گشتم، تو پزشکی ت میها تو خیابون دنبالموقع که مثه دیوونه

 قانونی، اون موقع زن من نبودی لعنتی؟!

 )داد زد ترسیدم(

 االن بعد دوسال اومدی که چی بشه تارا؟! ببینمت بیشتر عاشقت  -
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شم؟! اومدی ثابت کنی دختر خوبی هستی و به فکر باباتی؟! بابات 

دونی تارا؛ تینا حالش خوب تو حسرت دیدنت رفت، اره اصال می

دونی مامانت بیماری نیست. افسردگی گرفته از بعد رفتنت؟! می

خبر ینژیو شده؟! هان؟ جواب بده لعنتی! ببار قلبش اقلبی داره یک

همه رو زیر پات له کردی و رفتی، حاال ادای آدم خوب داستان رو 

 درنیار! من روزی که اومدم خونه و تو نبودی مردم!

 رفت و در و کوبوند بهم.

داد. باالخره باید این سر خوردم رو زمین. بغض گلوم رو فشار می

ترین آدم، کوبوند تو صورتم و مناسبمیها رو باید یکی واقعیت

 ترین روش این کار رو کرد!یان تهرانی بود؛ که با بی رحمانهک

اومد به با حرص در اتاقم رو بهم کوبیدم هرچی که از دهنم در می

 کیان گفتم.

 باالخره تصمیم گرفتم حاضر شم. 

ی های پاشنه بلند مشکیک مانتو بلند طوسی رو انتخاب کردم با کفش

و شال مشکی. زیرش هم یک تاپ مشکی پوشیدم و با شلوار جذب 

کوتاه مشکی آرایش مالیمی کردم و عطرم رو به پشت گوش و مچ 

 دستم زدم.

ام رو دستم گرفتم و بندم رو انداختم و کیف مشکیساعت و دست

 آروم و با احتیاط رفتم پایین.

 مامان اومد استقبالم.

 خاطر تو داره این لی آقاست بهتارا بد باهاش حرف نزنی، خی -
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 خواد امیرعلی تو رو کنار این آدم ببینه! کنه! دلم میکارها رو می

 اش رو راحت کنم:خواستم خیاللبخند تلخی زدم. می

ام بگیره من ان من هیچ حسی به اون آدم ندارم، طالقمام -

 خوامش از چشمم افتاده!نمی

 ام رو بوسید. لبخندی زدم() گونه

نگاه  باالخره کیان اومد. تا چند ثانیه بهم خیره موند. باالخره تونست

 اش رو ازم بگیره:طوسی

 بریم؟ -

 ام!آره من آماده -

 از مامان خیلی محترمانه خدافظی کرد. 

 فهمیدم.مامان تو همون نگاه اول عاشقش شده بود. این رو می

ام یت خانوادههم رضاچیزی که امیر نتونسته بود به دست بیاره. اون

 بود. حاال این به دست آورده بود.

 اش شدم. سوار ماشین

 کرد.خیلی جدی داشت رانندگی می

شد، تا رسیدن به اشین پخش میکالم و آرومی هم تو مموزیک بی

کدوم میل به حرف زدن نداشتیم. باالخره جلوی پاساژی مقصد هیچ

 کردم، نگه داشت. که همیشه خرید می

دش نشدم با رفتم. با کفش پاشنه بلند هم قاشتم راه میبغل دستش د

 که قدم بلند بود.این

 خریدم همیشه.ای که ازش لباس میحرف رفتم تو یک مغازهبی
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یک پیرهن قرمز جذب که پشتش باز بود نظرم رو جلب کرد رفتم 

 تو پرو. 

 پوشیدم، لعنت به این شانس.

 رسید.نمیشد و دستم زیپش از پشت بسته می

 ای به در خورد.تصمیم گرفتم دربیارمش که تقه

 تارا؟! -

 بله؟! -

 خوب بود؟ -

 دارم، خوبه!اره همین رو برمی -

 هم ببینم تو تنت.خب باز کن من -

 لعنتی!

 د. اش بهم عوض شمجبور شدم در رو باز کنم رنگ نگاه

 اش رو نبستی؟! بد وایساده!چرا زیپ -

 دستم نرسید. -

 شیطون خندید.

 تت رو بکن ببندم برات.خل خوشگل خانوم؛ پش -

 نه خوبه!  -

*** 

 لرزید. هام میکشید، دستقلبم تیر می

 جون فقط رسید. بیهنوز رو زمین افتاده بودم و کسی به دادم نمی
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 ریختم.اشک می

ام تو حسرت دیدن من رفته بود. آره گاه زندگیپدرم اولین تکیه

 شنیدن واقعیت تلخه. 

هات و محکم بگی من هات رو بگیری رو گوشگاهی وقتا باید دست

ها، من ام از شنیدن این واقعیتخوام چیزی بشنوم. من خستهنمی

 ام روها تمام زندگیها! این تلخیخسته شدم از شنیدن این تلخی

 ام رو پر کرده بود. گذشته و آینده

اش حس فقط نگاهام، سکوت اتاق رو شکست. بیصدای زنگ گوشی

کردم. اسم مامان روش نقش بسته بود. لمس کردم صفحه گوشی رو 

 صدای مهربونش پیچید تو گوشم.

 تارا جان سالم! -

 سالم! -

 خوبی مامان؟! شوهرت خوبه؟! -

 خوبیم! -

دونم تو حوصله جا، هم ما تنهاییم هم میین اینخواستم بگم شام بیا -

 آشپزی نداری!

ی )پوزخند زدم. اون تارای دوسال پیِش، این تارا االن فقط حوصله

 آشپزی رو داشت (

به امروز خواستم مخالفت کنم، ولی دیدم بهترین فرصته که راجع

کرد؛ می ها رو دلم سنگینیباهاش حرف بزنم. خیلی حرف

 ر بشه!ترسیدم دیمی
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 قبول کردم و تماس رو قطع کردم.

هام باشم. خودم پاشدم مثل همیشه خودم قرار بود التیام برای زخم

دست خودم رو گرفتم بلندش کردم، خودم باید رو پای خودم وایسم، 

کنیم باهم، تموم میشه خودم باید خودم رو بغل کنم، بگم حلش می

 ک کردم!هام رو پاداریش بدم، پس اشکباالخره، دل

زدم کیان تو اتاق در اتاق رو باز کردم و رفتم تو بخش، حدس می

 عمو باشه!

 در زدم با اجازه گفتم و در رو باز کردم.

شون زو خوردن، شون نشسته بودن و با اومدن من، حرفآره همه

ی شنیدن یک تلخی دیگه رو نداشتم. معلوِم درباره منه، ولی حوصله

 ترجیح دادم نفهمم فعال!

 عمو گفت:

 بهتری بابا جان؟! -

 سرم رو تکون دادم و رو به کیان گفتم:

مون کرده؛ دوست داری بیا، نداری من امان واسه شام دعوتم -

 خودم برم!

 غم داشت. واش دیگه عصبی نبود رنگ نگاه طوسی

 برو سمت ماشین االن میام! -

 کنم!اگه دوست نداری من اصرار نمی -

 گفتم میام! -

 چنان جدی گفت که جای اعتراض نداشتم! از همه خدافظی کردم و 
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دونستم کیفم رو برداشتم و رفتم سمت پارکینگ بیمارستان. می

 دامه حرفشون رو بزنن، پس تنهاشون گذاشتم!خوان امی

رفت. اش روی تنم باال و پایین میدیدمش، نگاهاز تو آینه داشتم می

 به خودش اومد.

 چیز دیگه رو هم امتحان کنی؟!خوای یکنمی -

 نه همین خوبه! -

 اوکی! -

 تو خوبی تارا؟! -

 آره! -

 بستم و لباسم روکه بخواد حرفی بزنه ،در اتاق پرو رو قبل از این

س عوض کردم و از اتاق رفتم بیرون.  بیرون مغازه ایستاده بود. لبا

 رو گذاشتم رو میز.

 میشه حساب کنین؟! -

 دن!همسرتون حساب کر -

 دونستم منظورش کیانه!نپرسیدم به کی میگه همسرم، می

 تشکری کردم و لباس رو برداشتم و رفتم از مغازه بیرون.

 با اخم گفتم:

 چرا این کار رو کردی؟! -

 کدوم کار؟! -

 ای نداری که لباس من رو حساب کنی!تو وظیفه -
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 جا خورد احتماال، خیلی پررو بودم که ازش تشکر نکردم، تازه

 طلبکارم بودم.

 کر کردن زن و شوهریم؟!چی بهشون گفتی که ف -

 هم جلوتر راه افتادم:جواب نداد و من

 تارا؟! -

 جوابی نشنید. 

بازوم رو گرفت و من و کشید سمت خودش. سعی کردم به روش 

اش نگاه سرد به طوسیقدر زورش زیاده. خیلی خوننیارم که چه

 کردم.

وقتی میام باهات تو اتاق  دکتر احتشام؛ ولیمن چیزی نگفتم خانوم  -

 کنن!جوری برداشت میپرو، این

بازوم رو ول کرد و از کنارم رد شد. حق داشت، بد باهاش حرف 

رفت. داشت به زدم، شرمنده بودم. راه افتادم دنبالش تند راه می

 رفت:سمت ماشین می

 ر کنی؟! کیان؟! وایسا خب یک دقیقه!کیان میشه صب -

به ماشین سوار شدم. تندتر رفتم که دستش رو بگیرم و از  رسید

 دلش دربیارم. 

 ی جوب و افتادم. با صدای آخم برگشت.که پام گیر کرد لبه

 خوبی تارا؟ -

 با حرص نگاش کردم.

 اش عصبی نبود، نگران بود! دستم رو گرفت. پام رو دیگه طوسی
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 گرفت.ام میتونستم تکون بدم، از درد داشت گریهنمی

اش ایستادم، بعد چند دقیقه اومد. دستش حرف کنار ماشین مشکیبی

رو جا کرد تو موهای خوش فرمش. دزدگیر ماشین رو باز کرد و 

هم کنارم نشست. دستم رو گرفت. از لمس دستش با دستم نشستم. اون

 متنفر بودم. دستش رو پس زدم.

گفتم حقیقت  ثل دیوونه سرت داد زدم، ولی هرچیببخشید تارا م -

گشتم، هیچی ی دنبالت میها تو پزشکی قانون دیوونه ِداشت، من مثل

نه های خوخوردم. فکر کن یک شب بیای خونه و ببینی چراغنمی

 خاموشه و هرشب خاموش بمونه! سخت بود! 

 مامانم منتظره!  -

خواستم نگاهش کنم، سرم رو خواستم باهاش حرف بزنم، نمینمی

ه پشت صندلی و روم رو برگردوندم به سمت شیشه و تکیه دادم ب

 هام رو بستم! چشم

هم حرکت کرد و تا مقصد فقط سرد بود و سکوت بینمون. اون

 وماشین رو پارک کرد، با هم رفتیم تو. بارونی و شالم رو درآوردم 

 رفتم تو آشپزخونه.

 زد.مامان داشت چاشنی غذارو می

 عفران دم کرده. وی زقدر دلم تنگ شده بود، واسه بچه

 من رو دید لبخند زد.

 خوبی عزیزدلم؟! -

 دی!نگفته بودی قلبت رو انژیو کر -
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 پس عموت همه چی رو بهت گفته؟! -

عنی چی؟ یدونین تو حسرت دیدن بابات باشی کدوم نمیشماها هیچ -

هم مریض باشه و منتظر دیدنت دونین دل تنگش باشی و اوننمی

 بره، یعنی چی؟!

 کیان بود که اومد دستم رو گرفت و صورتش رو نزدیکم کرد:

 تارا جان آروم، مادرت مریضه! -

هام عصبانیتم فروکش کرد. رفتم رو کاناپه نشستم سرم رو بین دست

م گرفتم. مامان بود که اومد از آشپزخونه بیرون و بغلم کرد و کنار

 نشست.

گت من وقتی پدربزردونی تارا؛ تو هفت ماهه به دنیا اومدی، می -

خاطر اش استرس داشتم. بهفوت کرد بدنم ضعیف شده بود و همه

منی همین تو زود به دنیا اومدی. همیشه هم مریض بودی، سیستم ای

بار خیلی سخت مریض شدی، بیمارستان بدنت ضعیف بود. یک

بستری بودی، دکترها قطع امید کردن، ولی بابات عاشقانه باالسرت 

ستاری کرد که خوب شی! وقتی حالت خوب شد، دعا موند و ازت پر

وقت مریضی شماها رو نبینه و شماهم رو تخت بیمارستان کرد هیچ

خوام جلوم آب بشه، نذاشت نمینبینیدش، وقتی مریض شد، گفت 

 «من تو حسرت دیدنش برم بهتر از آب شدن بچمه!» بگیم. گفت:

 دیدش.حتی تینا هم زیاد نمی

 داشت؟!هنوز دوستم  -

 ر باشی و دخترت رو دوست نداشته باشی؟!مگه میشه پد -
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 ام رو بوسید:هام رو پاک کرد و گونهاشک

ابات هم بخشیدت؛ هم دوستت داشت و هم دل تنگت بود و خودش ب -

کنه، به بینیش. به شماها افتخار میجوری نمیراضی بود که اون

 کنه!خانوم دکترش افتخار می

 راست میگی؟! -

سرش رو تکون داد. خیالم راحت شده بود. االن فقط تخت پدرم بود 

 ها باال.داد، پس بلند شدم و رفتم از پاهکه بهم آرامش می

 تارا سعی کن پات رو تکون بدی! -

 زور پام رو تکون دادم.به

 خوای زنگ بزنم اورژانس؟!خوبه می -

 من خودم پزشکم ناسالمتی! -

 بغلم کرد. اش برق زد با یک حرکتنگاه

 کنی کیان؟ زشته من رو بزار زمین!کار میچی -

 غر نزن خانوم دکتر! -

خندید و من رو نشوند تو ماشین و درو بست خودش هم نشست پشت 

 فرمون و کمربندش رو بست و حرکت کرد.

 ا داریم میریم؟!میشه حداقل بهم بگی کج -

 میشه فقط یکم صبور باشی؟! -

هام رو بستم، دردم کمتر شده شه و چشمروم رو برگردوندم سمت شی

 بود.

 هام رو باز کردم. ساعت رانندگی، ماشین ایستاد، چشمباالخره بعد نیم



 

 

 WWW.98IA3.IR 220 لیکا شیری کاربر نودهشتیام –باید رفت 

 

 

 جلوی بیمارستان خودمون بودیم. روم رو برگردوندم سمتش.

 بیمارستان الزم نبود. -

 دفعه به حرف من گوش دادی که من بدم؟! شما مگه اون -

 !القل این بیمارستان نه -

 ترسی به گوش امیرعلی جونت برسه که ما باهمیم؟!چرا می -

 پوزخند زد.

 زارم چیزی بفهمه!نترس نمی -

هم پیاده شد. در رو باز کردم. خواستم پیاده بشم چیزی نگفتم و اون

 جوری بغلم کرد. که همون

خورد، اعتراضی نکردم، چون بوی ادکلن و افترشیوش به بینیم می

 شم!میبازه که من حریفش نقدر غد و لجایندونستم می

 باالخره رسیدیم به اورژانس، یاسری پرستار شیفت شب اومد سمتم!

 شده؟خاک توسرم خانوم دکتر؛  چی -

 هیچی؛ فکر کنم پام ضرب دیده. -

 دا کنم.من برم دکتر هادوی رو پس ص -

 اخم کردم:

 مگه دکتر هادوی شیفته امشب؟! -

 دکتر راد عوض کردن. بله جاشون رو با -

 بسیارخب. -

 یاسری رفت و کیان تا اون موقع ساکت بود.
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 خوای من رو بزاری رو تخت؟!شما نمی -

 شیطون نگام کرد.

 که!بدت هم نمیاد مثل این -

شرمنده نگاهش کردم. باالخره من رو گذاشت رو تخت و خودش 

 باال سرم ایستاد.

*** 

الشش رو بو ببودم رو تخت پدرم و قدر دراز کشیده دونم چهنمی

قدر بغلش کرده بودم و بوسیده بودمش. توهم نبود؛ کشیده بودم. چه

 داد این اتاق.هنوز بوی تنش زو می

 تینا اومد تو اتاق.

 ای، احتماال دانشگاه بوده. نشستم تو جام.با مقنعه سورمه

 یای پایین شام رو کشیده.سالم؛ مامان گفت ب -

رفت بیرون. خواهرم باهام مثل بهم، داشت میپشتش رو کرد 

چی رو ول کردم و کرد. کیان حق داشت، من همهها رفتار میغریبه

 رفتم. 

کنه، ولی برگشتنم چیزی رو عوض نمی کنم، بعد دوسالدرکشون می

بار به ها خودشون رو جای من نزاشتن؟! چرا  یكبار اونچرا یک

شت پن تارا چی بهش گذشت، که بار نگفتمن حق ندادن؟! چرا یک

 ها و رفت؟!ی اینکرد به همه

 تینا؟! -

 وایساد.
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 مونم و موندم!دون، قول دادم بهت پیشت میروت رو ازم برنگر -

 چیزی نگفت و از اتاق رفت بیرون.

حال از رو تخت بلند شدم و دست تو موهام بردم و هم بیمن

ن و ها رفتم پایین، ماماهمرتبشون کردم و از اتاق رفتم بیرون  از پل

 کیان سر میز نشسته بودن و با اومدن من حرفشون رو قطع کردن.

 مامان گفت:

 خوبی تارا؟! -

 آره! -

باری ام. آخرینقیمه بادمجون درست کرده بود؛ غذای مورد عالقه

اومد، کیان بشقابم رو پر کرد و تاکید کرد که خوردم رو یادم نمی

 بخورم، چون ضعیف شدم.ش رو اباید همه

تینا اومد، موهاش رو دم اسبی باال سرش بسته بود. با یک تیشرت 

هم تغییر کرده بود. اش کردم. اونصورتی و شلوار جینش. نگاه

 بزرگ شده بود.

 یم چند دقیقه گذشته بود، که گفتم:

رده کخوام کسی رو که به بابام مغز و استخوان به بابام اهدا می -

 رو ببینم. 

و رغذا تو گلوی مامان پرید و به سرفه افتاد. کیان بلند شد و پشتش 

 ماساژ داد و تینا هم لیوان آب پر کرد.

 مامان گفت:

 کارش داری؟!چی -
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دونم، تمام جایی که من میگفت دوست عموئه، تا اونسها می -

شناسیمشون! های عمو و بابا از بچگی مشترک بودن و ما میدوست

 خوام تشکر کنم ازش، همین!ه؟! میاین کدومشون

 شناسیمش الزم به این کار نیست تارا!ما نمی -

 کنین، باالخرهدونم شماها یک چیزی رو ازم مخفی میمن که می -

 فهمم!می

 چیزی نگفتن و به غذا خوردشون ادامه دادن!

رو  هم چیزی نگفتم. به کمک سهند و دیان، نیاز داشتم تا اون آدممن

ام مهم شده بود. شناسمش، حاال واسهم. مطمئن بودم من میپیدا کن

 شدم!خودم باید دست به کار می

*** 

 روی تخت دراز کشیده بودم که دکتر هادوی اومد باالسرم.

 خدا بد نده خانم دکتر! -

 فکر کنم پام ضرب دیده. -

 تون کنم!بزارین من معاینه -

 باال بزنه.ی شلوارم رو تر و سعی کرد پاچهاومد نزدیک

دونست که برگشتم سمت کیان؛ روی صورتش اخم داشت. تازه نمی

هادوی از من خوشش میاد. چندبار با بابام و عموم حرف زده و من 

حواب رد دادم؛ ولی ول کن نبود. مخصوصا بعد جدا شدنم از 

 دونستم ام کنه، میخاطر همین، االن دوست نداشتم معاینهامیرعلی! به

 ست!خواسته اون از خدا
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 شدیدی گفتم!« آخ »زد که چیزی نگفتم .داشت به پام ضربه می

 و ناخوداگاه دست کیان رو محکم فشار دادم. 

مون های گره خوردهکرد و به دستبار هادوی بود که اخم میاین

 کرد.نگاه می

 رو به من پرسید:

 ر؟!از آشناهاتون هستن خانوم دکت -

 کیان مانع جواب دادنم شد.

 بختم!ز آشنایی باهاتون خوشانامزدشون هستم،  -

اش، ردیاش سمت هادوی و خونسبا دیدن لبخند و دست دراز شده

 م رو جمع کنم!ی کردم خندهام گرفت، ولی سعخنده

 درست میگن خانوم دکتر؟ -

 ه؛ ببخشید تو وضعیتی نبودم که بخوام باهام آشناتون کنم! بل -

 عصبی به کیان نگاه کرد.

 هم نظاره گر این جدال بودم.من

اومد هادوی دست از سرم برداره و تو محیط کارم مزاحمم بدم نمی

ام ادامه پای کیان به نقشهم پابهنشه. بفهمه ازدواج کردم، پس من

دادم. چند تا قرص و پماد نوشت و داد دست کیان و گفت نیازی به 

و باید  ه شدهکردم، فقط کوفتطور که فکر میعکس نیست و همون

 استراحت کنم و زیاد بهش فشار نیارم.

از اتاق رفت بیرون و کیان رو صندلی نشست. باید سرمم تموم 

 رفتیم.شد تا ميمی
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 ات دارم اذیت شدی!اش واسهببخشید همه -

 مهم نیس االن بهتری؟! -

 آره! -

 جوری دیدمت قلبم وایساد.تارا یک لحظه اون -

 خوام!معذرت می -

 کردم؟! کردم که نگرانشداشتم معذرت خواهی میازش 

ات بیشتر به خودت باشه. همیشه من نیستم که حواسم قط حواسف -

 بهت باشه. 

 قرار بود همیشه باشه و حواسش بهم باشه؟! چرا؟!

دونم تاحاال کسی بهش گفته یا نه، ولی وقتی نگران میشه و نمی

ا کسی میشه؟! تا حالقدر جذاب کنه و چههاش تغییر میرنگ چشم

قدر خیره شدن و غرق هاش چقدر قشنگه؟! چهبهش گفته رنگ چشم

اش قشنگه؛ مخصوصا قدر دریای نگاهاش خوبه؟! چهشدن تو نگاه

 وقتی بازتاب تصویر خودم توش باشه؟!

*** 

ه کنار پنجره ایستاده بودم و به اولین بارون تهران بعد دوسال نگا

 کردم.می

ا رو از دست دادم و به قول کیان پشت سرم له درسته خیلی چیزه

ای به دست کردم و رفتم، ولی در عرض چیزهای با ارزش دیگه

 آورده بودم.

 اش تنگ شده! ی شیرین فرانسویمثل آشنایی با دیان، دلم واسه لهجه
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واسه غر زدن به من سر یادگیری فرانسوی. واسه بهم ریختن 

 اش رو گرفتم.زدم و شماره اش. ناخوداگاه لبخندموهای طالیی

احتماال دیشب تا صبح با سهند پای گیم بودن و هنوز از تخت خواب 

ناامید صبحانه! داشتم رسن سرکار و بیجدا نشدن احتماال دیر می

 آلودش گفت:شدم که برداشت. با صدای خوابمی

 برژو مادام! -

 لبخند زدم. 

 سالم به روی ماهت. -

 یعنی من ماهم تارا؟ -

 بلند خندیدم.

 آره چشم ابی من. -

 خوبی تارا؟! -

 ات گفتم.چی رو که دیشب واسههمه -

 آره. -

 !خوام ببینمنیاز دارم، اون آدم رو می به کمک تو و سهند -

 واسه چی؟ -

کنم بازهم چیزهایی هست که من خیلی مصمم شدم دیان، حس می -

 ترسم مهم باشه!دونم. مینمی

کنم زود سهند یکم درگیره، ولی من سعی میاوکی سوویتی؛  -

 کارهام رو اوکی کنم و بیام ایران؛ خوبه؟!

 خوب نبود عالی بود.
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 ادامه داد:

 سهند یکم سرش شلوغه!

 اوکی مهندس.  -

 گرفت.اش میخندید؛ همیشه از این لحن خنده

مهندسی رو دوست نداشت به هنر عالقه داشت و به خواست پدر و 

 ونده بود.مادرش مهندسی خ

شون تعریف کرد. تازه اش رفتم و از روزمرگییکم قربون صدقه

ام. گوشی رو قطع کردم که از پشت سر شونقدر دلتنگفهمیدم چه

 صداش زو شنیدم.

 خیر!به صبح -

 جوابش رو سرد دادم. حتی برنگشتم نگاش کنم.

 خیر! صبح به -

 دیشب خوب خوابیدی؟ -

 چیزی نگفتم.

 و دیدی؟!اون آدم رو ت -

 باهوش بود فهمید کی رو میگم. 

 بار تو بیمارستان دیدمش.یك  -

شناسم، دونستم دروغ میگه، شوهرم رو بعد سه سال زندگی میمی

 کنه!هام نگاه نمیدونم دروغ میگه، تو چشممی

 امیرعلیه نه؟! آشناست؟! -

 پوزخند زد.
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 چرا اون آدم اومد تو ذهنت؟! -

 دش.تبرئه کردن خوطوری؛ واسه همین -

 و انجام داده، همین.اون آدم فقط پیوند ر -

 ماگش رو برداشت و رفت تو اتاقش.

 هم به بارون خیره شدم.من

*** 

رم. کیان دستم رو گرفت و آروم از تونستم بسرمم تموم شد، می

 روی تخت بلندم کرد.

 خوای باز بغلت کنم، به پات فشار نیاری؟!می -

 برم.تونم راه نه می -

و آروم وزنم رو انداختم رو بازوش و شروع کردم به راه رفتن. 

 رفتیم. تو راه از خانوم یاسری تشکر کردم. آروم راه می

در ماشین رو برام باز کرد و نشوند من رو رو صندلی، خودشم 

 نشست کنارم!

 تارا؟! -

 بله؟! -

حت کنی، م؛ حاال که نباید زیاد به پات فشار بیاری و باید استرامیگ -

 خوای اخر هفته این عروسی رو نریم؟!می

خوام برم به هر دی الزم نیست بیای، ولی من میشاگه تو پشیمون  -

 !قیمتی واقعا نیازی به اومدن تو ندارم

 خاطر خودت گفتم، وگرنه اگه بخوای من منظورم این نبود. فقط به -
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 ری!تونی بهم باشم؛ وگرنه نمیبری طبق شرطمون باید من

زور اصرار مامانم قبول کردم وگرنه این شرط رو ون دفعه هم بها -

 کردم! قبول نمی

 قدر سخته؟!ام اینتحمل کردن -

 اش کردم. چیزی نگفتم؛ فقط نگاه

 هاش.مظلوم شده بود چشم

ها رو همون طوسی آشنا، تا حاال ازش نپرسیده بودم که قبال این چشم

 کجا دیدم! 

حرف فقط آروم رانندگی کرد. حتی روش رو برگردوند و بی

 ه نگه داشت. هم نزاشت. جلوی در خونموزیک

 کیان؟!  -

- … . 

ی کارهایی که برام کردی ازت ن منظوری نداشتم، از همهم -

 خوام که باهام بیای. ممنونم؛ می

 بازهم نگام نکرد.

 …  مهم باید به فرانکتر بری؟! خستهتارا میشه زود -

هم دستم رو لبخندی زدم و دستم رو به طرفش دراز کردم و اون

 گرفت.

 کار رو کردم. دونم چرا اینیک حرکت ناخوداگاه بود نمی

هم مثل من شوکه شده بود. چیزی بقیه حرفش رو خورد، اون

 گفت.نمی
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 لبخند زد.

 ر دستم ندادی!باشه کوچولو؛ برو تا کا -

 و گاز گرفتم! ام رخجالت زده لب پایین

دونم چرا این کار رو کردم. پشیمون نبودم، خجالتی نبودم، ولی نمی

 … .ولی

ت ازش خداحافظی کردم و از ماشین پیاده شدم. ایستاد تا برم تو؛ دس

هم بوق زد. صدای روشن شدن ماشین نشون براش تکون دادم و اون

 جا رفته.داد که از اونمی

 و من تکیه دادم به در حیاط. 

 .ها رفتم باالبعد چند دقیقه به خودم اومدم از پله

*** 

ام. رو کاناپه نشستم و شروع کردم به ورق زدن کتاب مورد عالقه

خواب وضعیت خوابم مثل قبل بود، تغییری نکرده بود. هنوز هم بی

ای ازش نوشیدم. کیان هنوز تو بودم. ماگم رو برداشتم و جرعه

ها به کنه، ولی قبال جمعهکار میچیدونم االن اتاقش بود. نمی

رفتیم بیرون. رسید.  بعدش شب باهم میاش میکارهای عقب مونده

ب کیان ها بودم، چون مطها عاشق جمعهپوزخند زدم؛ اون موقع

 ام نداشت.تعطیل بود. االن بود و نبودش فرقی واسه

ن و گاه و ارزششون رو از دست بدتونن جایها میقدر زود آدمچه

 این بستگی به رفتار خودشون داره.

 کنه؛ اولش چند دقیقه نگذشته بود که حس کردم داره صدام می
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اعتنایی نکردم، ولی صداش بلندتر شد. پاشدم و رفتم سمت اتاقش. 

 ال باز بود رو فشار دادم و رفتم تو.ق نیمدر اتا

 رو زمین نشسته بود و کمرش رو گرفته بود.

 ری؟!مسکن هست؛ اونو برام میا تارا رو کانتر یک -

پیچید. ظاهرا نگاش کردم، گیج بودم. از درد داشت به خودش می

 کرد.مینگفت، نقش بازی بار رو دروغ نمیآقای تهرانی این

 رفتم و از رو کانتر قرص زو برداشتم.

تونه یا خدا این مسکن خیلی قوی بود و بدون نسخه پزشک نمی

هایی که خیلی درد دارن. مارهای خاصه و اونبگیره و فقط برای بی

 درد داره.دونم، کیان نه مریضه، نه کمرجایی که من میتا اون

 اش رو خورده بود.دونه بیشتر از این قرص تو بسته نبود، همهیک

 با عجله و با یک لیوان آب رفتم تو اتاق کنارش نشستم.

رد خوری؟! چرا کمرت دچنین قرصی میواسه چی یک هم -

 کنه؟! اصال کی بهت این رو داده؟!می

 زنیم! عزیزم؛ درد دارم. این رو بده بهم؛ بعدا باهم حرف می تارا -

 دم!تا نگی بهت نمی -

 بازی نیس.االن وقت لج -

 داد.صورتش قرمز بود و کمرش رو بیشترفشار می

 ست تارا! یک کمردرد ساده -

چنین مسکنی ک همک کمردرد ساده، ییهیچ دکتر احمقی واسه  -

 اش رو بخوری!نسخه بگیری و همهکه بینویسه! مگه ایننمی
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 تارا بسه.  -

اش رو دادم باال. هینی دستش رو از کمرش زدم کنار و تیشرت

کشیدم و دستم رو برداشتم، جای پانسمان بود. من پزشک بودم، 

 دونم این زخم و مسکن و درد چیه.می

 اش کردم.نگاه

 بابام مغز و استخوان اهدا کرده بود!کیان به 

 ذش کردم.فقط با بغض نگاه

 صورتم رو گرفت.

 تارا عزیزم؟ -

 دستش رو پس زدم.

 زنیم.االن درد داری، بعدا حرف می -

 قرص رو دادم بهش و کمکش کردم رو تخت دراز بکشه! 

 مسکن قوی بود گیج خواب شده بود.

 ببخشید اذیتت کردم! -

وقت سرد نباش، ام بسوزه؟! دیگه هیچکه دلت واسه حتما باید بمیرم -

 هات تنگ شده!دلم واسه مهربونی

 شکست.بغضم داشت می

 زنیم!بخواب کیان، بعدا باهم حرف می -

 صدا اشک ریختم.هم بی هاش رو بست و منآروم چشم

*** 
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تونستم راه باالخره روز عروسی رسیده بود. پام بهتر شده بود. می

زاربار بهم گفته بود اگه نخواستم و پشیمون شدم، برم، کیان ه

 چنان مصر بودم. تونم نرم، ولی من هممی

صبح زود از خواب بیدار شدم. امروز روز عقد نامزدم بود، ولی 

 شد، از چشمم افتاده بودن. ام نمیاصال به شبنم حسودی

و هام رهای خودم ببینم حماقتخواستم برم تا با چشمامروز فقط می

 دوسال وقت و قلبم رو واسه کی گذاشته بودم؟!

خاطر کسی که من رو ول کرده و رفته دنبال شبنم؛ حتما شبنم هم به

 کنه!کس دیگه ول می

دوش گرفتم و مسواک زدم، موهام رو باالی سرم جمع کردم و 

ی سفیدم رو دور تنم پیچیدم، نشستم جلوی میز آرایشم. آرایش حوله

رژم رو قرمز پررنگ زدم. موهام رو اتو کردم مالیمی کردم و فقط 

ام، پشت لباسم باز بود با این کار، طرفم ریختم رو شونهو از یک

 شد.مدلش معلوم می

با کیان خریده بودم رو خواستم خیلی ساده باشم. لباسم رو که می

 پوشیدم. 

هام رو انداختم وسایلم رو تو کیف بند و گوشوارهساعت و دست

کوچیکم گذاشتم و مانتوی جلو باز مشکی بلندم رو پوشیدم و دستی 

ای پاشنه بلند هام رو سرم کردم و کفشروسری ساتن مشکی

 ام رو پام کردم.مشکی

 هام خالی کردم.عطرم رو، روی گردنم و دست



 

 

 WWW.98IA3.IR 234 لیکا شیری کاربر نودهشتیام –باید رفت 

 

 

 ساعت هشت بود که آماده شدم و زنگ خونه زده شد.

چیز دم انداختم. همهبه خو ام رو تو آینهاحتماال کیان بود؛ آخرین نگاه

خوب بود، دسته گل بزرگی رو که سفارش داده بودم دستم گرفتم و 

 آروم و پاورچین رفتم پایین. 

 دونستم درمورد من بود. کرد، میکیان داشت با مامان صحبت می

 اش به من افتاد سالم کردم و با تاخیر جوابم زو داد.کیان نگاه

و کروات مشکی و پیرهن سفید بوی  کت و شلوار مشکی پوشیده بود

 داد.اش رو میادکلن همیشگی

دست گل رو ازم گرفت. با مامان و تینا خدافظی کردم. بابا خونه 

 نبود.

ها هم ام رو دعوت کرده بود و اونبا وقاحت تمام، امیرعلی خانواده

تونن بیان، من هم اصراری محترمانه عذرخواهی کرده بودن که نمی

 ها هم چون با کیان بودم، گذاشته بودن که برم! نکردم، اون

 سوار ماشین شدیم. 

تو ماشین زیاد حرف نزدیم، خیلی ترافیک بود و ساعت نه بود که 

 جلوی یک باغ نگه داشت.

 رو گرفت. خواستم پیاده شم، که دستممی

 تارا؟! -

 بله؟! -

 ام کرد. نگاه

 هات میاد!لبقدر رژ قرمز به خواستم بهت بگم چههیچی؛ می -



 

 

 WWW.98IA3.IR 235 لیکا شیری کاربر نودهشتیام –باید رفت 

 

 

چیزی جز تشکر نگفتم؛ ولی من چم شده بود که با تعریف این آدم، 

 شدم؟شدم وعاشق رنگ قرمز میخود میقدر از خودم بیاین

از ماشین پیاده شدم که دستم رو گرفت و باهم رفتیم سمت ورودی 

 باغ.

*** 

 خیالم راحت شده بود که خوابیده، آروم و پاورچین از اتاقش اومدم

 بیرون.

 کرد. گوشی رو برداشتم و زنگ زدم به دیان، آرومم می

 های دارلینگ! -

 دیان زود بیا، خیلی زود.  -

 اذیتت کرده تارا؟! -

 چیزی نگفتم!

 حرف بزن تارا با توام. -

ام بین یک عده آدم غریبه. همه یان از وقتی اومدم، انگار گمشدهد -

تونم کسی اعتماد کنم، نمیتونم به عوض شدن، همه نقاب دارن، نمی

کنن، دروغ میگه؟! انگار همه دارن نقش بازی میتشخیص بدم کی 

 خیلی تنهام!  سخته، حالم بده فقط بیا! 

 آروم باش تارا، چیزی فهمیدی؟! -

هایی دارن که ازم پنهان کردن همه یک ناگفته همه، همه چی رو -

 استخوان اهدا کرده! ه بابام مغز وروم میارن! کیان بتازه دارن به

 تو مطمئنی سوییتی؟! -
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 فهمم دیان!شناسم، میآره من اون زخم و درد و می -

یلی خب تارا؛ آروم باش تا من برسم، کاری نکن من وقتی بلیت خ -

 کنیم؛ نترس تارا!گرفتم، بهت خبر میدم میام پیشت. باهم حلش می

 دوستت دارم!  -

 منم. -

 کردم. چیزی نگفتم و گوشی رو قطع

 تارا؟! -

 کیان پشت سرم ایستاده بود و دستش رو به دیوار تکیه داده بود.

 اخم کردم.

 ها رو بهت نگفته؟!، امیرعلی ایننباید بلند شی -

کرد، رفتم جلو دستش زو گرفتم. سعی ام میچیزی نگفت؛ فقط نگاه

 کردم وزنش رو، روی خودم بندازم!

 به کی گفتی دوستت دارم؟ -

 اش مهم بود؟!های طوسیش نگاه کردم. واسهبه تیله جا خوردم.

 ها نیست.االن وقت این حرف -

 بهم خیانت کردی تارا؟! -

 ی کوفتی وفادار بودم!بیشتر از تو به اون حلقه -

 من نبودم؟! دونی کهاز کجا می -

 حرفی نداشتم که بزنم.

 واسه این که برات سوتفاهم پیش نیاد، میگم. دیان یکی از  -
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 های منه!دوست

 مرسی. -

چیزی نگفتم کمکش کردم دوباره رو تختش دراز بکشه، خودم هم 

اش درست کنم، هم رفتم تو آشپزخونه، تصمیم گرفتم هم شام واسه

 میوه بگیرم! اش آبواسه

 رنگش پریده بود، درست غذا نخورده بود.

 کردم!من هم واسه خودم فقط غذا درست می

*** 

 رد باغ شدیم.دست تو دست باهم وا

ی قدر بزرگ و مجلل نبود، ولی با شناختی که از خانوادهاون

 شون زیاد بود!ها واسهامیرعلی و شبنم داشتم، این هزینه

دم در ازم مانتو و شالم رو گرفتن، موهام رو مرتب کردم و رفتم 

 تو.

ی امیر بازهم ازشون بعید بود که عروسی مختلط بگیرن، خانواده

شایدم هامون بود! و این اولین تفاوت بزرگ خانوادهمذهبی بودن 

 ترینش همین تفاوت فرهنگی بود!بزرگ

همه مشغول رقصیدن بودن با چشم دنبال سها و کیهان گشتم که 

 مامان و بابای امیرعلی اومدن سمتم.

 قدر ماه شدی!رم؛ چهالهی قربونت بشم دخت -

 ممنون شما لطف دارین!  -
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ها رو بوسید. با حجاب کامل بودن، بیشتر مهمون امبغلم کرد و گونه

 پس کار شبنم بوده!

 کنی؟!این آقا رو معرفی نمی -

 به کیان اشاره کردم.

 کیان تهرانی، نامزدم!  -

 خوب کیان رو برانداز کردن.

 هاشون جمع شد.اشک تو چشم

ای رو چین فرشتهدخترم؛ پسر من که لیاقت هم سفید بخت شی -

 مواظبش باش!نداشت، تو 

 کیان لبخند زد و گفت:

 چشم؛ مثل جفت چشمام! -

 اش مراقبم بود!(های طوسی)مثل تیله

 ای گفتیم و رفتیم.با اجازه

 سها اومد و بازوم رو گرفت.

 کجایین شماها؟! -

 خوب رسیدیم که! -

 ای نثارم کرد. با کیهان دست دادم.چشم غره

ها رو سری از اون آدمیکها رو نگاه کردم. یکم نشستم و آدم

 شناختم.می

 شون بودم، که صدای سالم شبنم زل زده بودم و غرق تماشای شادی
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اومد و بعدش هم خودش با اون لباس سفید پفی بلند، دست تو دست 

ام جا گرفتن. چهارتایی به احترامشون بلند امیرعلی، تو قاب نگاه

تن، کیان لرزش آمد بهمون گفشدیم و باهاشون دست دادیم. خوش

 دستم رو از استرس از کجا دید که دستم رو محکم گرفت؟!

 تر گرفت!شبنم واسه درآوردن حرص من، دست امیرعلی رو محکم

 پرسید:

 کنی تارا جون؟!معرفی نمی -

 تونم حرف بزنم که پیش قدم شد؟!کیان از کجا فهمید نمی

 دستش رو برای شبنم دراز کرد و گفت:

 نی هستم، نامزد تارا جون!من کیان تهرا -

 هردوشون جا خوردن، ولی ظاهرشون رو حفظ کردن. 

 بخت شی!خوش -

 انداخت.اش رو میسها بود که باید تیکه

 بخته!شاگه حسودها بزارن، تارا خو -

شبنم پشت چشمی براش نازک کرد و دست امیرعلی رو کشید و 

 بردش کنار یک میز دیگه!

*** 

شویی. دستی به کمر گذاشتم تو ماشین ظرفآخرین بشقاب کثیفم 

کش مخصوصش رو دستم دردناکم کشیدم.  صدای فر دراومد. دست

کردم و ماهیچه رو از تو فر درآوردم، توی ظرف کشیدم و برنجم 

 کشیدم میز شام رو آماده کردم.
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هاش هم ی طبیعی براش گرفته بودم. قرصمیوهبه جای آب، آب

 گذاشتم که یادش نره.

خواست اش کردم. آروم اومد؛ با دیدن میز جا خورد. چیزی میصد

 بگه، ولی حرفش رو خورد. نشست. 

 اش رو خودت درست کردی تارا؟!همه -

 ور شده که مادر!باز نمک زیاد ریختی، ش -

 کیان گفت:

 پخت خانوم من حرف نداره!دست -

 سها گفت:

 وای کی میره این همه راه رو؟ -

 کیهان گفت:

 تعریف نکنی، کی تعریف کنه داداش؟!تو  -

 سهند گفت: 

قا یکی زنگ بزنه غذا بیارن تا اطالع ثانوی تارا تو آشپزخونه آ -

 نره!

ی بعد کنم که دفعهمی زنم. به این فکرخندن من هم لبخند میهمه می

 کار کنم که فدام شور نشه؟!چی

 تارا؟! -

 از گذشته پرت میشم تو حال!

 م!زاره تو گذشته زندگی کنده، بدم میاد ازش؛ نمیانگار یکی هولم می



 

 

 WWW.98IA3.IR 241 لیکا شیری کاربر نودهشتیام –باید رفت 

 

 

 بله؟! -

 کنم!یکجایی ؟! دوساعته دارم صدات م -

 جا، آره خودم درست کردم! همین -

 اش!نظیره طعمبی -

 پختم خوب شده.دونستم که دستمی

 نوش جان! -

 خوری؟!خودت نمی -

عمرش رو دونم کیان از تنها غذا خوردن بدش میاد، چون کل می

 تنها بوده.

 دونم از تنها سر میز نشستن بدش میاد.می

 خوام ناراحت شه.امشب نمی

 کشم.االن می -

 کنم.کشم و شروع میمیل ندارم یکم می

 است. دیان عاشق باقالی پلو با ماهیچه

 اش هست!ی کیان هم عوض نشده باشه، غذای مورد عالقهاگه سلیقه

 به پیوند پدرم حرف بزنم!نخواستم راجعچیزی نگفتیم، القل 

تلفن خونه به صدا درمیاد میرم سمتش. اسم فرانک جون، روش 

پیچه تو زنم و جواب میدم، صدای مهربونش مینقش بسته. لبخند می

 گوشم.

 طوره؟!دختر خوشگلم چه -
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 سالم فرانک جون، خوبم مرسی! -

 ات، کیان خوبه؟!سالم به روی ماه -

 خوره!سرد داره غذاش رو میکنم که خوننگاه میبه کیان 

 رسونه!خوبه سالم می -

هاتون همیشه دونم واسه جمعهخوام مزاحم خلوتتون شم، مینمی -

 برنامه دارین!

 کشم.آهی می

ی وهفتهدونم همیشه یادته دمیخواستم یادآوری کنم بهت؛ فقط می -

ارین، ولی یک دونم هنوز عزاددیگه سالگرد ازدواجتونه، می

کنم، سوپرایزش کن! کیان مهمونی مختصر بگیر، من هم کمکت می

 ای نداشتین!رو دوساله هیچ برنامه

 جوری خدافظی کردم ازش! دونم چهشنوم، نمیصداش رو دیگه نمی

 لرزم!م نمونده. میهام یخ زدن جونی تو بدندست

 افتم. گیرم که فقط نیدستم رو به دیوار می

خوان جشن تم تا اون روز رو فراموش کنم. حاال ازم میمن رف

ام رو؟! اون روز فقط من رو یاد بگیرم؟! اون هم روز مرگ بچه

 ام هست!هم مرگ بچهندازه! اونچیز مییک

*** 

خسته شده بودم. همه مشغول رقصیدن بودن. از جام بلند شدم که 

 کیان دستم رو گرفت:

 کجا میری؟! -
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 خوام دست و صورتم رو بشورم.ام، میکالفه -

نشنید از بس سروصدا زیاد بود، مجبور شدم دوال شم و بهش 

 نزدیک شدم و دم گوشش دوباره تکرار کردم.

 تر بیام و دم گوشم گفت:ام رو گرفت که پاییناون هم شونه

 باهات بیام؟! خوایمی -

 سرم رو به دو طرف تکون دادم و از کنارشون رد شدم.

د پنج دقیقه گشتن، سرویس بهداشتی رو پیدا کردم توی باالخره بع

روی بزرگ بود. خواستم برم که دستم به شدت کشیده شد و یک راه

 ام شد.ی راهمانع ادامه

 هینی کشیدم!

 اولش فکر کردم باید کیان باشه، ولی با دیدن امیرعلی جا خوردم!

ش رو دم حرفشدونستم از عصبانیته؛ منتظر هاش سرخ بود. میچشم

 بزنه:

 کنی تارا؟ات رو کی تموم میاین مسخره بازی -

 فهمم!منظورت رو نمی -

 دستم رو بیشتر فشار داد.

وز باهاش نامزد راش، که تو دو شناسیقدر میاین آدم رو چه -

 کردی؟!

 پوزخند زدم!

 زدی؟! هان؟ شناختم چه گلی به سرمتورو که ده سال می -

 ا برات توضیح میدم. تو حتی فرصت حرف زدن به من ندادی! تار -
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 … .ه من تنها بودم وخوای بهانه بیاری کمعلومه که نمیدم؛ می -

 ی حرفم رو بزنم.نذاشت ادامه

 کنم کارم رو!خدا توجیه نمینه؛ به -

 ام کردی! بسه امیر خسته -

این مردک بری  ژارم بازنم، ولی تارا نمیخیلی خب حرف نمی -

 زیر یک سقف!

هستی که نزاری؟! درضمن درمورد کیان درست صحبت  تو کی -

 کن!

 چه خوب؛ روش حساسی! -

 اش دارم!آره چون دوست -

شناسمت دروغ نگو، تو بازیگر خوبی ارا به من که ده ساله میت -

 خوای، من هم تورو!نیستی، تو هنوزهم من رو می

 نذاشتم حرفش رو بزنه!

 زادم رو آوردم باال و با تمام قدرت و نفرتی که ازش داشتم،دست آ

 زدم تو گوشش! 

یگه اسم من رو به زبونت نیار، من نه زنتم که با مرد متاهل د -

 رابطه داشتم، نه دوستت دارم، ازت متنفرم، امشب هم اومدم که بهت

این رو ثابت کنم، تو فرصت واسه دوست داشتن من رو داشتی، 

ست ی من و تو تموم شدهکردی! مزاحمم نشو؛ رابطهخودت نابودش 

 خوام!هم ازت نمی ام نداره، توضیحو هیچ ارزشی واسه

 دستش شل شد و تونستم دستم رو از دستش دربیارم و سریع مثل 
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 آهویی که از دهن شیر آزاد شده، رفتم بیرون!

*** 

 فهمه میاد سمتم!کیان حالم رو می

 تکونم میده.

 تارا؟ چی گفت فرانک جون؟!خوبی  -

 ی من رو تو کشتی!بچه -

ای بره پوف کالفهکنه و دست تو موهاش میام میبی روح نگاه

 کشه!می

ی تو بود، مال من هم بوده، گه بچهاباز شروع کردی تارا؟! اون  -

 خودت داغون شدی؟!من هم دوساله خواب ندارم. فکر کردی فقط 

قدر چهدونی ام هستی، نمیدگیی اشتباهای زنتو مقصر همه -

کنم از دونی هربار که تو آینه نگاه میکنم، نمیاحساس حماقت می

فهمی؟! قدر سخت گذشته بهم. تو چی میدونی، چهخودم بدم میاد نمی

ام؛ با کلی آرزو و من تو بیست و هفت سالگی، یک زن پنجاه ساله

باز کجاست؟! و لجشوق و ذوق از دست رفته. اون تارای شیطون 

همه از دستش شاکی بودن؟! مقصرش تویی کیان، تو فقط  همون که

ام رو نکشتی، من هم کشتی! دیگه هربالیی سرم میاد، فقط نگاه بچه

 کنم. ازم یک سنگ ساختی!می

کنم و ادامه کنه؛ از فرصت استفاده میام میگه، فقط نگاهچیزی نمی

 میدم:

 ای نداشته، ام دوساله هیچ برنامهمامانت زنگ زده میگه بچه -
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ی قدر زود همه بچهسوپرایزش کن واسه سالگرد ازدواجتون، چه

گفت قد راحت ازش گذشتن؛ میی من رو فراموش کردن. اینمرده

 که دستت بهمدونه که من از ایندار شین نمیخواد، بچهکیان بچه می

هارو ام، اینتو این خونه دونه با تهدیدبخوره، حتی سهوا متنفرم. نمی

 بهش بگو!

 آروم دم گوشم میگه:

ات سخته، من با فرانک جون حرف دونم واسهتارا آروم باش؛ می -

هارو بزنه! بزار به زارم دیگه این حرفکنم. نمیزنم، حلش میمی

اش. وگرنه کسی اون روز رو حساب مادر بودنش و نگرانی

 فراموش نکرده!

یرون و کنم و آروم از بغلش میام باعتماد می زنم، بهشحرف نمی

 میرم تو اتاقم.

*** 

 از سرویس اومدم بیرون خوردم به یکی.

 روم ایستاده.هینی کشیدم دیدم کیان روبه

 ترسیدی؟! -

 نه! -

 خوبی تارا؟! -

 آره! -

دو دستم رو گرفت و کشوند من رو وسط باغ؛ جایی که همه دوبه

 رقصیدن.داشتن می
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 گرفت.دستم رو 

 افتخار میدین بانو؟! -

 خندیدم.

 بله حتما! -

 پارتنر شبنم بود! اش گرفت. امیرعلی همخنده

 بلد بود برقصه، سعی کردم باهاش هماهنگ شم.

تونست به شبنم، طور میکرد، چهنگاه سنگین امیرعلی فقط اذیتم می

 من رو ببینه؟ اش توجه نکنه وتو بهترین شب زندگی

به من جوری که این کار رو راجعزدم، همون به افکارم پوزخند

 کرد!می

قدر سروصدا زیاد بود نفهمیدم صدای کیان حواسم رو پرت کرد. این

 چی میگه، اشاره کردم نفهمیدم و دوباره دم گوشم گفت:

 خسته شدی؟! -

 طور؟!نه چه -

 کنی، تمرکز نداری!اش پای من رو لگد میآخه داری همه -

 دم، کفشش کثیف شده بود!زده نگاش کرخجالت

 خواستم ببرمش و با دستمال تمیز کنم؛ که کمرم رو بیشتر گرفت. 

 فدای سرت خوشگل خانوم! -

 زد.اش برق میلبخند زدم. اون هم طوسی

 آهنگ تموم شد و رفتیم نشستیم.
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 کرد.میر تعریف میهای اسها داشت با آب و تاب از دخترخاله

 اومد.نمی از همون اول هم از من خوششون

دادم، ولی تمام حواسم به کیان من هم ظاهرا داشتم بهش گوش می

 زدن!بود که با برادرش درباره کار حرف می

 های امیر نزدیک میزمون شد.که یکی از دخترخاله

 با افاده موهاش رو انداخت پشت گوشش. 

 خوبی تارا جان؟ -

 ممنون!  -

 م دستش رو گرفت! بعد روش رو کرد به کیان و با پرویی تما

 ن یک آهنگ رو باهام برقصین؟!میشه افتخار بدی -

شه و من و کیان فقط که به  من مربوط نمیاخم کردم. باالخره با این

جاست و احساس کردم دوتا دوستیم، ولی امشب به عنوان نامزدم این

 معذب شده!

 نفس کامل،  دستم رو گذاشتم روی دستش.با پرویی و اعتماد به

تونم بهت قرضش متاسفم بهار جان؛ من با شوهرم کار دارم، نمی -

 بدم!

 کیان خوشحال شد، انگار نجاتش دادم!

 زارن!بله دیگه خانومم نمی -

 خانومش؟ من بودم؟

 

 بهار متعجب نگام کرد.
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 شوهرت تارا؟! -

 آره عزیزم؛ چرا متعجب شدی؟ -

 هیچی! -

 لبخندش ماسید و دستش رو کشید و رفت!

 ای زدم و سها شروع کرد به خندیدن و ادای بهارند پیروزمندانهلبخ

 رو درآوردن.

 کنم.کردم و به یک کلمه فکر میشون میمن هم فقط با لبخند نگاه

 "خانومش؟!"

*** 

 مثل همیشه تا صبح خوابم نبرده بود.

 با دیان، اسکایپ کرده بودم. 

معارفه داشتیم. باید ی ام و جلسهامروز شنبه بود و اولین روز کاری

 گرفتم که امیرعلی تو بیمارستان بمونه یا نه؟!تصمیم می

ام رو دورم جمع کردم. بلند شدم، دوش گرفتم و مسواک زدم. حوله

 موهام رو سشوار کشیدم.

 تر کشیدم. ام رو پررنگآرایش مالیمی کردم و رژ قرمز تیره

یک بافت خاکستری پوشیدم و پالتوی مشکی و جین کوتاه تیره، بوت 

بلندم رو پام کردم و روسری مشکی بلندم رو سرم کردم عطرم رو 

 به گردن و مچ دستم پاشیدم. 

ام رو تو آینه به خودم کیف و مدارکم رو برداشتم. آخرین نگاه

 انداختم. 
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 چیز خوب بود. اخ! به کل یادم رفته بود.همه

 قه و دستبند و ساعتم رو انداختم. حل

 زمان با من از اتاقش اومد بیرون، دوتاییاز اتاق رفتم بیرون. هم

 خیره رو هم بودیم.

 ده بود. اش رو تنش کرپوش. کت و شلوار مشکیمثل همیشه خوش

 سالم.  -

 خیر.صبح به -

 هوا! جایی میری برسونمت، بارونیه -

 نه زنگ زدم آژانس. -

 تو اشپزخونه.ت رفداشت می

 خوام ازش استفاده کنم.؟! میراستی کیان؛ ماشین من کجاست -

 ات بیارن! ها واسهب فرانکه؛ میگم بچهرکینگ خونهتو پا -

 ممنون! -

ام رو خوردم. مشغول ریختن چایی شد، من خم خوراکی مورد عالقه

 شیرگرم با دارچین!

 کرد. بوی دارچین حالم رو خوب می

رو زد. سریع خدافظی کردم و اومدم بیرون بهش  آژانس زنگ در

 هاش رو فراموش نکنه، اون هم فقط تشکر کرد.تکست دادم قرص

باالخره ماشین جلوی در بیمارستان نگه داشت؛ کرایه رو حساب 

ام.  کردم. پیاده شدم. عینکم رو زدم باالی سرم و الی موهای مشکی

 رانس، تقریبا همه نشسته ها رفتم باال و رفتم تو اتاق کنفو از پله
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 بودن. 

سعی کردم نفس عمیق بکشم و به خودم مسلط باشم و رفتم کنار عمو 

 نشستم.

همه بهم تسلیت گفتن و من هم با حوصله جوابشون رو دادم، فقط 

 امیرعلی ساکت بود.

به به تصمیمات جدید صحبت کرد و جلسه شروع شد و عمو راجع

 من رو جانشین پدرم معرفی کرد. 

 حاال نوبت من بود که صحبت کنم. 

 بعد از مقدمه چینی و سالم رفتم سراغ اصل مطلب.

ن موافقم که آقای دکتر زمانی فعال و به صورت آزمایشی تو م -

خوام تو بخش قلب کاری کنن و خودم میبخش مغز و استخوان هم

 فعالیت کنم. هنوز یکم از درسم مونده. تا تخصصم رو بگیرم،

 ی پزشکان ماهرمون استفاده کنم.از تجربهم ترجیح مید

کردن و عمو پایان جلسه رو اعالم کرد و همه با تحسین نگام می

 راضی از تصمیمم درباره امیرعلی بود.

خواستم تشکر کنم. دونستم چرا گذاشتم بمونه، شاید میخودم هم نمی

 تر شده بود و خسته بود، ولی لبخند رضایت داشت.شکسته

*** 

 ره مراسم تموم شد و از همه خداحافظی کردیم.باالخ

 من هم دنبال کیان رفتیم سمت جایی که ماشین پارک شده بود.

 حرف فقط قدر هردو خسته شده بودیم، که بیسوار ماشین شدیم این
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 روند.

کردم از پنجره بیرون رو نگاه کنم. ماشین من هم فقط سعی می

 ایستاد. 

شد ماشین جلوی نگاه کردم، باورم نمیبه خودم اومدم و اطرافم رو 

 ی خودش نگه داشته بود. خونه

 حاالهم ریموت پارکینگ رو زد و رفت تو پارکینگ.

 خواست این وقت شب من خودم تنهایی برگردم خونه؟ یعنی می

ی گیرهخیلی ریلکس کمربندش رو باز کرد و دستش رو، روی دست

 شد، که تکون نخوردم.در گذاشت. انگار تازه متوجه حضور من 

 شی؟!پیاده نمی -

 ن بگیری برم خونه؟میشه واسه من یک ماشی -

ی نهذاشتم؛ امشب قراره تو خوخواستم بری خونه که میاگه می -

 ات هم درجریانن!من بمونی، خانواده

 هام گرد شد.از تعجب چشم

 چرا؟! -

 مشب نباید تنها بمونی!من پزشکتم و میگم ا -

خوام خودکشی کنم! مسخره بود، من کردن امشب میمی فهمیدم، فکر

کردم! پوزخند زدم و از ماشین پیاده شدم ها فکر نمیحتی به اون آدم

ی و اون هم ماشین رو قفل کرد و با هم سوار آسانسور شدیم. دکمه

طبقه پنج رو فشرد و چند دقیقه بعد آسانسور ایستاد و پیاده شدیم کلید 

 از کرد. اول من رفتم تو و اون هم پشت سرم انداخت و در رو ب
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 اومد. 

توجه به من، رفت تو اتاقش. من هم معذب رو کاناپه درو بست و بی

ها، اون هم درحالیه که تیشرت سفیدش رو تنش با همون لباس

 ک جین از اتاق اومد بیرون.کرد وبا یک شلوارمی

 اش رو من خیره موند.نگاه

 ی؟!کردهات رو عوض نچرا لباس -

 باس ندارم!ی من نیست و لجا خونهببخشید این -

ن خندید و اومد دستم رو گرفت و از رو کاناپه بلندم کرد و کشوند م

هاش رو باز ی قبل مرتب بود، کمد لباسرو سمت اتاقش. مثل دفعه

رنگ رو هاش رو ورق زد و یک پیرهن آبی کمکرد و پیرهن

 انتخاب کرد و داد دستم.

 رو بپوشم؟!من این  -

 ام کرد و گفت:شیطون نگاه

 چیزی مونده؟! های دوست دخترهاماز لباس بزار ببینم -

 نیشگونی از بازوش گرفتم؛ ایستاد.

 برو بیرون پس تنم کنم!  -

حرف بیرون رفت و منم لباسم رو با پیرهنش عوض کردم. گشاد بی

از توی و بلند بود تا روی رونم رو پوشوند. از اتاق بیرون رفتم و 

کیفم فیس براشم رو درآوردم و آرایش صورتم رو شستم و دوباره 

که صورتش رو با حوله خشک رو کاناپه نشستم. اون هم درحالی

 اش روم ثابت موند. به خودش کرد، از سرویس دراومد. نگاهمی
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 اومد، به دری اشاره کرد:

 جا اتاق شماست، چیزی الزم داشتی بهم بگو! این -

 ش رد شدم که شنیدم:از کنار

 آرایش هم خوشگلی!بی -

لبخند زدم و رفتم تو اتاقم و در رو بستم. نفس عمیقی کشیدم، حس 

 خوبی داشتم.

*** 

زدن من هم دو باهم حرف میجلسه تموم شده بود، همه داشتن دوبه

ی وسایلم رو برداشتم که برم فعال  تو اتاق پدرم مستقر شم. امیرعل

 اومد و گفت:

که تسلیت میگم تارا؛ ببخشید واسه یک همایش رفته بودم ول اینا -

که ممنونم که امروز شیراز، نتونستم تو مراسم شرکت کنم. دوم این

 یک فرصت دوباره بهم دادی و گذاشتی بمونم. 

)موهام رو انداختم پشت گوشم و سعي کردم بوی ادکلنش رو نادیده 

 بگیرم. ( 

ای ندارم؛ بابت که من از کسی توقعاول که ممنون؛ دوم این  -

خاطر لطفی بود سپاری پدرم، دوما که اگه بهت فرصت دادم بهخاک

که در حقم کردی، درسته اون پیوند نتیجه نداد و متاسفانه پدرم رو 

كس این پیوند رو ام تعریف کردن که هیچاز دست دادم. ولی واسه

جا باشی ه آزمایشی اینکداده و تو خیلژ لطف کردی و اینانجام نمی

 یک بخش کوچیکی از جبرانه، خودم خواستم؛ کسی مجبورم نکرده. 
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 کارای خوبی برای هم باشیم!امیدوارم هم

منتظر جوابش نشدم، لبخند زدم و ازش دور شدم. اتاق پدرم رو بلد 

 چیز عین قبل بود. با اتاق همه بودم، آماده شده بود برای من، رفتم تو

ام بود که من رو به خودم ئی. صدای زنگ گوشیتغییراتی جز

ام و درآوردم، اسم کیان روش آورد، دست کردم تو کیفم رو گوشي

ام سیو بود با عکس ها، زندگینقش بسته بود. یادم اومد اون موقع

مون، ولی االن فقط کیان! مثل یک غریبه؛ یک دوست، یا دوتایی

ه کشیدم روی صفح کار! انگشتم رو،شایدهم یک آشنا و یک هم

 تماس برقرار شد:

 بله؟  -

 اش تو گوشم پیچید.صدای عصبی

خوای من رو حرص بدی؟ انتقام ـ این چه کاریه کردی تارا؟ مي

 بگیری؟ 

 شم!متوجه منظورت نمی  -

دونی چی میگم. ـ خودت رو به اون راه نزن؛ خودت هم خوب می

دونی بدم می زهم تو رو دوست داره؛دونی امیرعلی هنوخودت می

کنی تو جایی که تو خودت قرار میاد ازش! بعد تو استخدامش می

 هست کار كنی! که هر روز ببینیش؟ هم کالم باهاش بشی تارا؟ 

 ات رو نداشت مظلوم شد و آروم.صداش دیگه جنس عصبانی

 تونم؛ اذیتم نکن! ـ تارا من نمی

 مشكل خودته كیان!  -
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 اش سوخت.دلم واسه

قط واسه این هم بدون؛ واسه لجبازی این کار رو نکردم. فدرضمن  -

که ازش تشکر کنم بابت خوبی که در حقم کرده و هنوزهم به این

قدری که تو با این صورت موقت این جاست. و این عم بدون که اون

ام بیرون انداختم. پس خیالت آدم خوبی، من این آدم رو از زندگی

 کنم! راحت، با رفیقت بهت خیانت نمی

 ـ اون آدم رفیق من نیست!

 تا دیروز که بوده! -

 ي، تیكه بنداز!جوری آروم میشـ باشه تارا اگه این

 ام رو.چیزی نگفتم تماس رو قطع کردم و انداختم تو كیفم گوشی

*** 

 با صدای حرف زدن كیان با موبایلش، از خواب بیدار شدم. 

کش و قوسی به بدنم دادم، در پنجره باز مونده بود. سردم بود، 

 پیرهن کیان خیلی نازک بود. 

فرصت داشتم که اتاق رو خوب برانداز کنم.  دست خودم نبود، حس 

 کرد. هام غلبه میام، به بقیه حسکنجکاوی

بلند شدم از جام تو روشویی دست و صورتم رو شستم. از مسواکم 

های سفید و مشكی که رو چشمم خورد به قاب عکس که خبری نبود.

میز بود. عکس كیان و کیهان چند تا عکس هم از فرانک جون بود. 

 از پدرشون عكسي نبود؛ من عم خیلي ندیده بودمش.

 حتی وقتی سها با کیهان ازدواج کرد، زنده نبود. اون هم زیاد 
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 شناختش!نمی

شیده مشغول ریختن قهوه رفتم بیرون از اتاق کیان کت و شلوار پو

 بود. 

 اش نبود.هیچ اثری از خستگی دیشب تو چهره

 خیر. سالم صبح به  -

 سرش چرخید به سمت من. 

 لبخندی به روم پاشید. 

 خیر! ـ باالخره بیدار شدی! صبح توام به

 شما زیادی سحرخیزی!  -

 ت داشته باشی، شیفت وایمیسی! تو که باید عاد ـ

 تم سر میز. لبخندی زدم و نشس

 ای برام چیده بود. اشتهام رو باز کرد. میز مفصل و باسلیقه

 خوری؟ـ قهوه می

 آره!  -

پاشد برام قهوه ریخت؛ زیرلب تشکری ازش کردم. تو سکوت 

 مون رو خوردیم. صبحانه

 ـ تارا؟

 بله؟ -

 ـ امروز چه کاره؟

 ب لباس ندارم، اول باید خونه حاضر شم، بعدش هم برم سرکار ش  -
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 هم تا صبح شیفتم. 

 انگار پنچر شد.

 کاری داشتی؟  -

 رسونمت!ات رو بخور، من میـ نه صبحونه

ه کیان من به اندازه کافی به تو زحمت دادم. خودم با آژانس ن  -

 میرم. 

 اخم کرد. 

 ـ همین که گفتم. 

تونستم در برابرش مقاومت کنم، پس بلند شدم که صداش رو نمی

 شنیدم. 

 دار برای تو! ـ پیرهنم بیشتر از خودم به تو میاد، برش

من هم خیلی خوشم اومده بود، سعی کردم ذوقم رو از تعریفش نشون 

ای نداره، پس تشکر کردم و دونستم مخالفت در برابرش فایدهندم. می

 دوباره برگشم تو اتاق.

 های دیشبم رو پوشیدم و رفتم بیرون. منتظرم مونده بود. لباس

 .مون حرکت کردباهم سوار ماشین شدیم و به سمت خونه

*** 

هایی می افتادم که دعوام اتاق پدرم رو یکم نگاه کردم، یاد وقت

کرد سر شیطنتم، سر اذیت کردن استادهام، به من و سها تذکر می

 داد، می

 االن فقط از اون روزها حسرت برگشتن مونده! 
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 تفاوت. ون هم یک آدم بیی شیطون و خندغصهاز اون تارای بی

ام خواستم لیست دستم رو زدم به کمرم خیلی کار داشتم. از منشی

دکترها و کارنان بیمارستان رو برام بیاره. باید ببینم کیا رو 

 ب باز کنم. شناسم، رو کیا قراره حسامی

رسه و این یعنی چند روز از دست دیان تکست داده بود فرداشب می

 کیان راحت بودم. 

 نفس عمیقی کشیدم. صدای در اومد: 

 ـ بفرمایید!

کسی اومد تو حدس زدم منشی باشه. پشتم بهش بود برنگشتم، 

 اش کنم. نگاه

 اسری لطف کنین لیست رو بزارید رو میزم؛ ممنون.خانوم ی -

 ـ سالم!

تر شدنش، ادکلن تندش به یک صدای آشنای مردونه بود و با نزدیک

 صاحب صدا کیه.  بینیم خورد. برگشتم ببینم

 گذاشت رو میزم. های رز سفید روای زد و گللبخند مردونه

 ـ هنوز هم رز سفید دوست داری؟

 بازم سکوت کردم.

 خیر! خواستم غافلگیرت کنم، رسیدنت بهـ ببخشید یكهویی اومدم، می

 جواب ندادم، انگار هنوز تو شوک بودم.

 گفت. ـ عوض شدی تارا، کیان راست می

 هام باز شد:قفل لب باالخره
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 ی، موهات حسابی سفید شده! تو بیشتر عوض شد  -

دستش رو تازه به طرفم دراز کرد. من هم دست ظریفم رو تو 

 اش جا دادم: های بزرگ مردونهدست

 شینی؟ـ چرا نمی

ی کرم اتاق. ی کت اسپورتش رو باز کرد و نشست رو کاناپهدکمه

 روش.من هم روبه

 ها! مرسی بابت گل  -

ـ کاری نکردم که؛ فکر کردم مثل گذشته ذوق زده بشی، دلم تنگ 

 شده برای اون تارا!

 خودم هم دلم تنگ شده!   -

 بلند شدم رفتم سمت تلفن اتاق. 

 خوری هنوز؟شکر میی بیمثل قدیم قهوه  -

 ـ آره. 

 به منشی گفتم با کیک برامون بیاره. 

 دوباره نشستم سرجام و پام رو انداختم رو پام. 

 ـ خیلی پیر شدم؟

 موهات خیلی سفید شده.  -

 دونی ما ژنتیکی زود سفید میشه موهامون. ـ تو که می

 تر شدی! آره، ولی جذاب  -

 ـ نه به خوشگلی شما! 
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 ممنون؛ ازدواج نکردی؛ نه؟  -

  ه تشکیل خانواده!ی خودم ام ندارم، چه به رسه بـ نه تارا؛ حوصله

 سرم رو تکون دادم.

 ها خوبن؟فهمم، مامانت اینمی  -

اش مزاحم کیانم ـ آره خداروشکر، من درگیر کارهای مطبم ،همه

 هستم! 

 طور مگه؟چه  -

 ـ مگه کیان بهت نگفته؟

 زنیم. نه ما زیاد باهم حرف نمی  -

 آهی کشید.

 میز و رفت. رو  ها رو با کیک گذاشتمنشی وارد شد و قهوه

 تون تارا؟شد زندگیچی ـ

 بهش حرف بزنم شهاب!خوام راجعنمی -

 قدر عوض شده؟ای که کیان چهـ تارا خودت متوجه

دونی کنن شهاب، خودت هم خوب میها تو این سن تغییر نمیدمآ  -

خاطر عذاب وجدان بالها و قدر آرومه بهکه کیان االن اگه این

بدونی، تو دوست  من گرفته، تو که باید بهتر از منهایی که از انتقام

 صمیمیشی ناسالمتی!

کنی تارا، از کسایی که قبولشون داری بپرس تو چندسالی ـ فکر می

 شد؟که ولش کردی و رفتی چی

 نکنه مقصر منم که ولش کردم؟ تو اگه خودت بودی با اون همه   -
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م شهاب؛ االن تم تونستی زندگی کنی؟ من خودم رو نجات دادکینه می

 ی من مرد! نظرم همونی که قبال گفتم؛ طالق! بابام از غصه

ـ متاسفم تارا واسه مراسم بابات من زود اومدم و رفتم. نتونستم 

 بمونم من رو ببینی؛ تسلیت میگم!

 ممنون!  -

ام سر بخوره خواست از گونهقطره اشک که با سماجت تمام، می

 رو، پاک کردم.

 موهام رو بوسید.اومد کنارم 

ـ هیس تارا، من غلط کردم؛ اصال بحثش هم پیش کشیدم. هروقت تو 

 زنیم خوبه؟بگی آروم شدی حرف می

 سرم رو تکون دادم. 

اش تعریف کردن، اون هم با دقت گوش شروع کردم از اتاوا واسه

 داد، با هم قهوه خوردیم. می

 یک چند ساعتی پیشم بود. 

شد ام میبود، همیشه به کیان حسودیکال شهاب سنگ صبور خوبی 

 بابت این دوست خوب!

*** 

 جلوی در خونه نگه داشت ماشین رو. 

 من هم سریع پیاده شدم که معطل نشه. 

کنه تا حالم ازش خداحافظی کردم و تشکر بابت تمام کارخایی که می

 خوب شه!
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 های حیاط باال. رفتم از پله

 مد سمتم. مامانم تو هال نشسته بود. مضطرب او

 سالم چیزی شده مامان؟  -

 ـ نه؛ تو خوبی؟

 آره مگه باید بد باشم؟  -

 افتاد؟ـ دیشب اتفاقی نی

  چیز خوب بود!نه؛ همه  -

حالم که ات رفته بودن، خوشها از زندگیـ خداروشکر تارا که این

 تونستی فراموششون کنی! 

 سرم رو با لبخند تکون دادم که خیالش راحت شه!

 بابا و تینا کجان؟ -

 ـ بابات بیمارستانه، تینا هم کالس کنکوره. 

 ماده میشم، شب شیفتم. خوبه من هم میرم آ  -

 مادر؟ شد شیفتت رو عوض کنیـ ای بابا، نمی

 کنین؟غش میمامان من خوبم، چرا شلو  -

 میری تو آخر! ات رو بخور؛ میـ پس الاقل بیا صبحونه

 خوردم!   -

شد. احتماال بابا و سها هم ها با عجله باال رفتم داشت دیرم میاز پله

 زدن. کلی به جونم غر می

 جوری تو دو دقیقه دوش دونم چهسریع دوش گرفتم، خودم هم نمی
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 گرفتم!

 موهام ذو باالی سرم جمع کردم. 

آرایش کاملی کردم، برق ناخن زدم، عادت نداشتم زیاد الک بزنم، 

 تنوع خوب بود. ولی واسه 

 کردم. حاال باید لباس انتخاب می

هاش باز بود و تا مچ یک مانتوی بلند مشکی انتخاب کردم که از بغل

اومد، جلوش هم دوتا دکمه داشت با کتونی سفید و جین کوتاه پام می

جوری شلخته ولش کردم شال روشن موهام ام رو موس زدم، همون

دم خالی کردم، رو، روی خو ام هم سرم کردم، عطرمنازک مشکی

ام رو برداشتم کل ام رو تمدید کردم و کیف بزرگ مشکیایرژ گلبه

 وسایلم رو جا دادم. 

خواستم امروز خاص باشم. حس خوبی قدر دلم میدونم چرا ایننمی

چی رو از نو خواستم همهداشتم. انگار از نو متولد شده بودم. می

 .شروع کنم، دوباره حالم خوب بشه

بندم ام رو باالی سرم جا دادم. ساعت سفید و دستعینک گرد مشکی

چیز تکمیل بود، از در اتاق زدم بیرون. مامان با رو انداختم. همه

شون رو حال بودم که خوشحالیدیدن سریع اسپند دود کرد. خوش

 دیدم. سوار ماشینم شدم و با سرعت نور حرکت کردم. می

 یل شیفت. خیلی دیر شده بود برای تحو

بازهم تمام چراغ قرمزها رو رد کردم. امیدوارم فقط ماشینم رو 

 پارکینگ نبرن! 
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 ماشینم رو تو پارکینگ بیمارستان گذاشتم. 

وقت وایسادن تو صف آسانسور رو نداشتم؛ واسه همین سریع از 

 ها رفتم باال. پله

ها دنبال سها عصبی تو پرستاری ایستاده بود، داشت تو پرونده

 گشت. یزی میچ

 اش. دستم رو با ترس گذاشتم روی شونه

 سالم.  -

 ـ سالم.

 شد که دیر اومدم! کنم چیخدا برات تعریف مییزی شده سها؟ بهچ  -

 ـ از دست تو عصبی نیستم تارا!

 رده خواهر خوشگل من رو اذیت کنه؟پس کی جرات ک  -

از صبح تا  دونینظمی این پرستارها ناراحتم، تو نمیـ از دست بی

 حاال چی به روز من آوردن که! 

هامون یلی خب؛ عصبی نباش. االن هم بیا بریم پانسیون لباسخ  -

رو عوض کنیم، من هم شیفت رو از تو تحویل بگیرم. توام برو 

ات برس، شام درست کن، استراحت کن، خونه به شوهر و زندگی

 کیهان هم میاد! 

 ـ باشه. 

 باهم رفتیم سمت پانسیون.

دونم چرا شهاب رفت و سها زنگ زد واسه شام دعوتمون کرد. نمی

 چیز مشترکی کرد که من و کیان هیچکس تو این دنیا درک نمیهیچ
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باهم نداریم که حاال بخوایم باهم بریم مهمونی مشترک؛ ولی انگار 

دونستم سها به کیان گفته یا نه، پس باید خودم مجبور بودم، نمی

 گرفتم. زنگ زدم. با اولین بوق جواب داد:میباهاش تماس 

 ـ جونم؟  

 سرد باشم.دلم لرزید واسه شنیدن جونم از زبونش، سعی کردم خون

 ـ الو تارا؟ اتفاقی افتاده؟ 

 نه، سالم.  -

 شون!ـ سالم. شب سها زنگ زده دعومون کرده خونه

 ـ خب ؟ 

ن بیمارستانم، میرم خونه حاضر میشم؛ تو كه کارت تموم میشه م -

 بیای دنبالم؟ 

 های هشت خوبه ؟ ـ طرف

 آره خوبه!  -

 بینمت، فعال! ـ پس می

 فعال! -

ام ماشین بگیره. باید به تماس رو قطع کردم، به منشی گفتم واسه

م رو گفتم ماشینم رو زودتر بده بهم. خیلی سختم بود. وسایلکیان می

جمع کردم و از همه خداحافظی کردم، سوار ماشین شدم و بعد 

ساعت رسیدم خونه. با آقای امینی سرسری سالم کردم و با نیم

آسانسور رفتم باال و تو خونه سریع یک دوش گرفتم و موهام رو 

 سشوار کشیدم. الک قرمز زدم و آرایش مالیمی کردم و فقط رژم 
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بندم رو ی سفید و دستاعت و حلقهتر انتخاب کردم. سرو پررنگ

انداختم. یک ساپورت مشکی با بوت بلند جذب مشکی انتخاب کردم 

با یک دامن کوتاه مشکی و یک بلوز بافت سفید، پالتوم رو روش 

ام رو سرم کردم و کیف بزرگ ی بلند سفید مشکیپوشیدم، روسر

ع ام رو برداشتم، عطرم رو، روز خودم خالی کردم. به موقمشکی

کارم تموم شد و کیان هم مثل همیشه سر موقع رسید. پیام داد که 

پایین منتظرمه، من هم در خونه رو قفل کردم و رفتم پایین. تو 

ماشین نشسته بود، با دیدن من موزیک رو کم کرد. یک یقه اسکی 

مشکی با کت اسپورت طوسی پوشیده بود. دروغ بود، اگه جذابیتش 

اومد، که از تماس بدنی باهاش خوشم نمیینکردم. با ارو  انكار می

 ولی دستم رو دراز کردم تا باهاش دست بدم. 

 ـ سالم. 

 سالم. -

کمربندم رو بستم، اون هم از جیبش سیگارش رو درآورد گذاشت 

هاش. از تعجب نزدیک بود شاخ دربیارم؛ تاحاال ندیده بودم رو لب

ار کنم و تعجبم رو انکتونستم سیگار بکشه، اصال سیگاری نبود! نمی

 هیچی نگم. گفتم: 

 بودی! نهات؟ تو که سیگاری شتی رو لباین چیه گذا -

 گفت:

 کشم!خیلی وقته می -

 من فقط دوسال نبودم!  -
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 کر کنم! زاره به هیچی فکنه، نمیـ سخت نگیر، آرومم می

 سکوت کردم. اون هم هیچی نگفت. بعد چند دقیقه گفتم: 

 ره به هیچی فکر کنی؟ زامطمئنی نمی -

 طور مگه؟ ـ آره؛ چه

 : فندک رو از رو داشبرد برداشتم دادم دستش. یک لبخند تلخ زد گفتم

 الاقل روشنش کن! -

روشنش کرد و پک عمیقی بهش زد و ماشین رو روشن کرد و 

 بعدهم راه افتاد.

*** 

 ساعت ده شب بود، هنوز وقت ناهار خوردن پیدا نکرده بودم. 

کردم. از وقتی که سها شیفت رو بهم تحویل داده بود، داشتم کار می

 حسابی خسته شده بودم. 

ام رو از دور گردنم باز دستی به کمرم کشیدم و گوشی پزشکی

 کردم. 

 بابا رفته بود خونه. 

 خواستم استراحت کنم. من هم تو اتاقش می

 رفتم سمت اتاقش که منشی اومد. 

 ـ خانوم دکتر؟

 جان؟ -

 ـ یکی تو اتاقتون منتظره؟
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 نگفت کیه؟  -

 شناسیدشون. ـ نه، گفت شما می

 ن من تو اتاقم. بسیار خب؛ کارم داشتی  -

 ـ چشم.

 در زدم. کسی چیزی نگفت رفتم داخل. 

 زد. ی پزشکی رو ورق میکیان تهرانی نشسته بود رو کاناپه و مجله

 لبخند زدم عجیب مرموز بود این پسر. 

 وم دکتر! ـ سالم خان

 سالم.   -

 ام کنین. ـ ببخشید من بدن درد داشتم، گفتم بیاین معاینه

ام گرفت، خودش هم به خنده افتاد. یک شلوار اسلش طوسی با خنده

 کتونی و تیشرت سفید پوشیده بود 

 ـ مزاحم که نشدم! 

 صال، خیلی خسته شدم. ازظهر تا حاالم چیزی نخوردم! نه ا  -

 ـ خوبه! 

 د. کسی در ز

 بفرمایید؟  -

 های غذا اومد تو. یاسری با ظرف

 ـ ببخشید خانوم دکتر گفتن باید تحویل شما بدم. 

 گنگ به کیان نگاه کردم. 
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 ـ من سفارش دادم! 

 یرون. بای گفت و از در رفت یاسری با اجازه

ـ از مامانت پرسیدم، گفت کباب برگ دوست داری، من هم دوست 

 داشتم باهم شام بخوریم. 

 ها ذوق زده شدم. مثل بچه

 ممنون!   -

 هر دو گرسنه بودیم، شروع کردیم به خوردن. 

دونم به این آدم چه حسی داشتم. ولی عادت کرده بودم هرجا نمی

 اش کنم! میرم اون رو ببینم، نگاه

 قدر که کنارش آروم بودم. متوجه گذر زمان نشدم، این

اش زنگ خورد روی میز بود. ناخوداگاه چشمم به اسکرین گوشی

 اش افتاد. گوشی

 نوشته بود نغمه.

سرد ریجکت کرد. دوباره مشغول غذا خوردن شد. یک خیلی خون

 حس عجیبی داشتم. 

سم مهم ازهم واولی ب که به من ربطی نداشت،این دونم، ولی بانمی

 شد! ام مییه؛ آره حسودیخواستم ببینم کبود. می

ای خواستم وقتی پیش منه، اصال به کس دیگهدست خودم نبود، نمی

 فکر کنه. 

 اش برای من باشه. هربونی و توجهخواستم تمام ممی

 اخم کردم و دست از غذا خوردن کشیدم.
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 ـ چی شد به این زودی سیر شدی؟

 . آره؛ مرسی  -

 تی؟تارا اتفاقی افتاده که ناراح -

 ؟پرسیدم نغمه کیهباید تو اولین فرصت از سها می

 نه چی باید شده باشه؟ -

 خواستم پرتش کنم.اش زنگ خورد. میدوباره گوشی

 ـ چرا جواب نمیدی؟ مزاحمم میرم بیرون! 

قدر دربرابر این هیکل قوی ضعیف پاشدم که دستم رو گرفت، اون

 تادم کنارش. بودم، که اف

اش رو نذاشت رو اسپیکر، ولی چون صداش بلند جواب داد گوشی

 شدم. بود و کنارش بودم متوجه می

 ـ سالم کیان کجایی پس؟

 تونم بیام. گفتم امشب نمی -

 ـ ما منتظر توییم که شام بخوریم. 

قد حرفم سخته که متوجه تونم بیام، اینام نمیغمه من جایین -

 شی؟نمی

 … .خهـ آ

 من کار دارم؛ فعال! -

 گوشی رو قطع کرد. 

 ات شد؟ـ خب بزار برسیم به شما، حسودی
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شد روغ بگم، نمیداش نگاه کنم و های طوسیتونستم به چشمنمی

 اصال! 

 نه؛ به من چه؟ -

 هات لو میدن. چی رو چشمـ تارا بس کن. تو همه

 چیزی نگفتم. 

ـ محض اطالع؛ نغمه دخترعموی منه، امشب فرانک دعوتشون 

 کرده. 

 وسط حرفش پریدم. 

 چرا نرفتی خونه؟ -

 تری!ی من، تو مهمـ چون واسه

 همین یک جمله واسه یک عمر پرواز کردن بس بود!

تونستم شام خوردن باتورو از ـ بعدا از دل فرانک درمیارم، ولی نمی

 خستگی یک روز سخت کاری از تن خواستمدست بدم. بعدش هم می

 هردومون دربره! 

حالم اصال دست خودم نبود، دوستش داشتم؛ این رو دیگه کامال 

 حال بودم. مطمئن بودم. کنارش خوش

 تونستم بهش اعتماد کنم؟ولی می

 کردم. این همون آدم بود؟ باید از این همه توجه فرار می

 م سر بزنم! من باید برم به بیمارها  -

 پس من چی؟ ـ

 زود میام!   -
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 چشمکی زد. 

 هام بلعیدم.از در اتاق رفتم بیرون هوا رو تو ریه

شکست؛ من هم از پنجره بارون سکوت بینمون رو فقط موزیک می

های اتاوا تنگ شده بود. کردم. دلم واسه خیابونرو نگاه می

ی کیهان نگه داشت و ماشین رو پارک ساعت بعد جلوی خونهنیم

گفتم که کاش یک دست اشتم میاز ماشین پیاده شدم و تو دلم د کرد.

شون که رفتم خونهخریدم، بعد دوسال داشتم میگل واسه سها می

آمیز کیان از ماشین پیاده شد، با یک دست گل بزرگ. تحسین

اش خوب نبود، آداب معاشرتش عالی اش کردم کیان هرچیزینگاه

ی تیکی باز شد. اول من رفتم بود. زنگ در رو فشردم، در با صدا

ی آسانسور رو زدم منتظر شدم تو پشت سرم هم کیان اومد. تو دکمه

ی سه ایستاد؛ سها و که بیاد. باهم سوار شدیم بعد یک دقیقه طبقه

کیهان جلوی در منتظرمون بودن. با هردوشون دست دادم و 

ی قرمز پوشیده بود. موهای روبوسی کردم. سها یک پیرهن ساده

های عسلی رنگش هم، لخت دورش ریخته بود. چشمسلی خوشع

ای و های قلوهتر بود، بینی خوش فرم و لبقدی که از من کوتاه

دمی. به نظرم تو زیبایی چیزی کم نداشت. کیهان شبیه پوست گن

های مشکی که به فرانک جون رفته بود. کیان بود؛ ولی با چشم

دن. تینا برعکس همه، زمامانم و تینا با فرانک جون حرف می

موهای فری داشت. یک تاپ وجین کوتاه پوشیده بود. با همه سالم 

 کردم. عمو و زن عمو هم بودن، پالتوم رو از تنم درآوردم و با 
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خواستم کنار تینا ام دادم به سها. دستی به موهام کشیدم، میروسری

ود تر نشست که من کنارش جا شم. زشت ببشینم که دیدم کیان جمع

شدم. به ناچار کنارش نشستم، تینا و سها باهم پذیرایی جا میاگه جابه

 رو شروع کردن، چایی با شیرینی. سها گفت:

 ست تارا، حتما بخور!هاش خیلی خوشمزهشیرینی  -

 لبخند زدم، اومدم بردارم، که کیان دستم رو گرفت. 

 کیان گفت:

 ره! دا تونه بخوره، توش گردوا نمینه سها جان؛ تار -

 سها گفت:

 خوب شد گفتی، اصال حواسم نبود تارا الرژی داره! ای وای -

رفت از تو یخچال واسم شیرینی نارگیلی آورد. من هم هنوز به 

ام یادشون کردم که من رو از حفظ بود. حتی خانوادهکیانی نگاه می

رفته بود که من گردو بخورم راهی بیمارستان میشم؛ ولی اون یادش 

اش کردم، سها نشست. مامان اومد کنارم بود. قدرشناسانه نگاهمونده 

 گفت: 

 ره؟ دونی سها باردامی -

هام گرد شد. به سها نگاه کردم سرش رو تکون داد از تعجب چشم

 گفت:

 تم!این مهمونی رو واسه همین گرف -

من و کیان بهشون تبریک گفتیم و پاشدم بغلش کردم. فرانک جون 

 گفت: 
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 نوبت تارا و کیانه!دیگه  -

 مامان گفت:

 … .انشا -

 تینا گفت: 

 اله شم!واال من که دلم آب شد که خ -

نیشگونی از بازوش گرفتم. واسه این که بحث رو عوض کنم رو به 

 سها گفتم: 

 دونه داره دایی میشه؟ سهند می -

 سها گفت:

 قدر خوشحال شد!ه اون هم گفتم، اینآره؛ امروز ب -

 مامان گفت: 

 واال به خدا بعد قرنی ما یک خبر خوب شنیدیم! -

 رو به کیان کرد: 

 عمو شدنت مبارک! -

ست! دونستم عاشق بچهزد از خوشحالی؛ میهای کیان برق میچشم

ه کسها رفت میز شام رو آماده کنه، تینا هم به دنبالش. خواستم برم 

کیان دستم رو گرفت که از چشم همه دور نموند. فرانک جون 

 ید: خند

رفته دیدن اال درسته تارا دوسال نبوده، ولی کیان ماهی یبار میح -

 قدر دلتنگ هم هستن! ها ایندونم چرا اینتارا، من نمی

 اومده دیدن من؟ بار میهمه تایید کردن و خندیدن، ماهی یک
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کرد. با خودم فکر ام میشنیدم، شگفت زدهچیزهایی که امشب می

باشه. که کسی شک نکنه قهریم. کیان رفت تو  کردم شاید دروغ گفته

تراس، من هم رفتم دنبالش. سیگارش رو باز روشن کرد. تو رو 

 چیدن.نگاه کردم؛ کسی متوجه ما نبود. همه داشتن میز رو می

 گفت؟ فرانک جون چی می  -

 گفت! ـ راست می

 دیدیم! من و تو که هم رو نمی  -

 اومدم کانادا دیدنت!بار میاهی یکدیدی، ولی من مـ تو من رو نمی

 اش کردم گنگ نگاه

ها متوجه شده بودی یک بنز مشکی، که ـ فکر کنم اون آخری

 کنه من بودم! هاش دودی بود. گفتی به سهند داره تعقیبت میشیشه

سیگارش رو خاموش کرد و من رو با دنیایی عالمت سوال ول کرد 

 و رفت.

*** 

 یدم که زمان بگذره و حالم بهتر شه. الکی یک ساعت تو بخش چرخ

 کاری نبود که انجام بدم. ساعت از دوازده گذشته بود. 

در اتاق رو باز کردم، کیان بدبخت از بس منتظر من بود، خوابش 

 برده بود رو کاناپه! 

 . هوای اتاق سرد بود، یادم اومد در پنجره رو یادم رفته بود ببندم

ها رو خاموش کردم و فقط یک آباژور اتاق روشن رفتم بستم، چراغ

 بود. 
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 رفتم از اتاق بغل یک پتو و بالش تمیز آوردم. 

 هاش سنگین شده بود. امیدوار بودم که خوابش سنگین باشه.نفس

کنارش نشستم. اجزای صورتش رو بررسی کردم، دست روی ته 

زور بالش رو، زیر سرش جا ریشش کشیدم. سرش رو بغل کردم. به

 دادم. 

 از سرما پاهاش رو جمع کرد بود، پتو رو انداختم روش. 

های مانتوی فرمم رو ام رو درآوردم، دکمهگوشی پزشکی و مقنعه

 بود. باز کردم، زیرش تاپ مشکی ساده تنم 

 شد. سردم می

ام رو گذاشتم واسه روش آالرم گوشیی روبهدراز کشیدم رو کاناپه

 رفتم واسه کشیک. دوساعت دیگه، باید می

 هام رو بستم، خسته بودم. روم چشمآ -آروم

هام رو باز کردم، باید ام، چشمزود خوابم برد. با صدای آالرم گوشی

 هم بلند شد. یان کرفتم کشیک، ولی حال نداشتم می

 ای.ـ بخواب تارا؛ هنوز خسته

 باید برم کشیک!   -

ساعت تو بخش هام رو پوشیدم و سریع رفتم کشیک؛ نیملباس

 ها. چرخیدم و بقیه کارها رو سپردم به بچه

 مون نشن. تونستم رو پام وایسم، گفتم مزاحمواقعا نمی

  رفتم تو اتاق، کیان تو تاریکی رو کاناپه نشسته بود.

 روش دراز کشیدم، چیزی هام رو درآوردم، روبهدرو بستم، لباس
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 شد.گفت، خوابم دوباره داشت سنگین مینمی

 دیگه هیچی نفهمیدم. 

خورد به چشمم، کش و قدر گذشته، ولی نور آفتاب میدونستم چهنمی

 قوصی به بدنم دادم. 

بابام هم  ون،دادم، جدای از اشدم شیفت رو تحویل میباید بلند می

 و اتاقش خوابیده!تخواستم ببینه کیان اومد، نمیمی

 هام رو باز کردم. چشم

 رو: ی روبهرو کاناپه

 پاشو کیان االن بابام میاد.  -

 ولم کن؛ من مریضم!   -

 جا نشد. بهمتر هم جاوای خدایا یک میلی

 آباژور رو خاموش کردم. 

 ام رو پام کردم:کتونی

 ام رو هم درآوردم. تازه کتونی -

 ای هم کرده؟وای خدایا نکنه کار دیگه

 زدم تو سرم. 

 شد! شد که نمیدستش رو گرفتم، سعی کردم، بلندش کنم، ولی نمی

های غذارو جمع کردم اتاق رو مرتب کردم بالش و پتورم ظرف

 گذاشتم سرجاش، هنوز بلند نشده بود. 

 نشست سرجاش.صدای در اومد باالخره صاف 
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 موهاش رو مرتب کرد. 

 گفتم: 

 بفرمایید؟ -

 دکتر هادوی بود. 

 کاری داشتین آقای دکتر؟  -

 آوردن؟ـ دکتر احتشام هنوز تشریف نی

ه فکر کنم تو راه باشن، من هم االن میام شیفت رو بهتون تحویل ن  -

 میدم میرم! 

 کرد.با تعجب به من و کیان نگاه می

 بسیارخب!   -

 ت نفس راحتی کشیدم. و رف

 کیان رفت تو ماشین منتظرم بمونه. 

عام رو عوض کردم، شیفت رو تحویل من هم رفتم تو پانسیون لباس

 دادم و منتظر بابا شدم.

*** 

جوری رسیدیم به خونه، جوری گذشت و چهنفهمیدم دو ساعت چه

 زد. حرف نمی

 زد!خواستم حرف بزنه، نمیای میدرست همون لحظه

 باز! قدر لجطوری بود، همینیشه همینهم

 رفت سمت اتاق جوری که داشت میکتش رو درآورد و همون
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 کرد. خواب، ساعتش رو داشت از دستش باز می

 کیان؟ -

 ـ بله؟

 خوام باهات حرف بزنم! من می  -

 ـ من حرفی ندارم تارا! 

 جلوش ایستادم و مانع رفتتنش به اتاق شدم. 

 یدی؟دارم ازت کیان، چرا جوابم رو نممن کلی سوال   -

 داشتم؟نرفتی من سوال ـ مگه اون موقع که داشتی می

 کنه کیان! خیلی فرق می  -

س ـ نه؛ از نظر من هیچ فرقی نداره تارا! ولی من مثل تو نیستم بپر

 تا بگم. 

 چرا اومدی دنبالم؟  -

 ـ چون دوستت داشتم!

 یعنی دیگه نداشت؟ته دلم لرزید چرا نگفت دوستت دارم؟ 

بعد به  ـ ببین تارا؛ بعد کلی دویدن تونستم بفهمم رفتی با سهند کانادا،

ست؛ تو همه گفتم واسه تحصیل رفتی، بعدش هم خیلی ساده

ات تنگ خواستم، دلم واسهخواستی من رو ببینی، ولی من مینمی

غیرته که قدر بیگفتن چهشد، دوستت داشتم، بعدش هم همه نمیمی

 زنه؟ولش کرده سرم بهش نمی

 اش کردم.فقط نگاه

 تونم پیشت بمونم، دونستم واسه کار هم نمیبا این حال همه می  -
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زدم دورادور و تو آخرهاش دیگه فهمیدی، سهندهم ولی سر بهت می

 دونست!می

 ریان اهدای مغز و استخوان به بابام چی؟ اون هم نقشه بود؟ج  -

ات نقشه ندارم تارا، بابات مغز و واسهـ من خیلی وقته دیگه 

 دم. همین!خواست، من هم کمکش کراستخوان می

 باور کنم که قصدی نداشتی؟  -

 پوزخند زد و دستش رو تو موهاش فرو برد. 

 بینم؟روم میبهدونی چی روـ االن می

 اش کردم. جوابی ندادم فقط نگاه

خواد ها فراریه، نمیمـ یک تارایی که از اعتماد کردن ترسیده، از آد

با کسی حرف بزنه، حاال اومده مطب من بهش کمک کنم! من بهش 

کنم دوباره اعتماد کنه بهم، به خودم، اون اعتماد رو ازش کمک می

ست تارا، حاال واسه خودم متاسفم که دیگه قدر مسخرهگیرم. همینمی

ی، ولی روم وایسادترسی. روبهتونی بهم اعتماد کنی، ازم مینمی

تونم ام تارا؛ از این که نمیتونم دستات رو بگیرم، خستهحتی نمی

خوام، بار دیگه ثابت کنم! من یک فرصت دوباره میخودم رو یک

بینی تو چه دادم! میولی خودم جای تو بودم این فرصت رو نمی

 ام؟برزخی

 هام پر اشک شده بود.چشم

 رفت تو اتاقش که گفتم:داشت می

 پیچه، اش تو کل فضا میوقتی یک دختر شاد، که صدای خندهکاش  -
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کنید به اش که عشق به زندگی رو یادآور میشه، تبدیل میبرق نگاه

اعتماد به نفس، همون موقع و تو همون نقطه یک دختر منزوی و بی

 جغرافیایی که هستید بمیرید!

 رفتم تو اتاقم و در رو پشت سرم بستم. 

*** 

رو تم رو دوشم و از اتاق زدم بیرون، بابام ته راهکیفم رو انداخ

 ایستاده بود. 

 ـ سالم! 

 ن عجله؟سالم بابا جان، کجا با ای  -

 خوام برم خونه استراحت کنم! ام یکم، میـ نه عجله ندارم، خسته

اشه بابا جان مراقب خودت باش، خوب استراحت کن، فردا صبح ب -

 عمل داری! 

 ای گفتم. اصال حواسم به این یک مورد نبود پوفی کشید و باشه

هایی رو که باید امضا کنم رو امضا کردم، لیست رو برگهتو راه

کارهایی که باید انجام بشه رو هم دادم به یاسری و با عجله از 

رفتم سمت پارکینگ، اصال حواسم بیمارستان زدم بیرون. داشتم می

شیشه رو داد پایین عینکش رو زد باالی  به کیان نبود. بوق زد،

 موهاش. 

 رسونمت!ـ می

 و زحمت افتادی! ی کافی از دیشب تا حاال تممنون به اندازه  -

 ـ زحمت نبود، خوش گذشت. 
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 الزم نیست ماشین دارم   -

م ـ ماشینت که تو پارکینگه جاش امنه، بیا بریم باهم صبحونه بخوری

 سها و کیهانم هستن، زنگ زدن گفتن بریم بیرون! 

 با تعجب نشستم تو ماشین 

 دونستن ما باهمیم؟جا میسها و کیهان از ک  -

ی ما، گفتم با تارا قرار دارم؛ ـ زنگ زد گفت صبحونه بیا خونه

كنار سهایی ، من هم فکر کردم تو وقتی گفت، چه بهتر باهم بیاین

 حالی!خوش

 قبول کردم.

ام ارزش کرد، همینش بود که واسهواسه خوشحالی من تالش می

 داشت.

 اش کردم. با لبخند نگاه

 ی سها. ساعت بعد، جلو خونهحرکت کرد و نیم

باهم پیاده شدیم و رفتیم تو سوار آسانسور شدیم. آسانسور روی 

 اد. پیاده شدیم. ی سه ایستطبقه

سها یک جین روشن با تیشرت قرمز تنش بود. اول من رو بغل 

 کرد، بعد کیان رو. 

 کیهانم با سوییشرت و شلوار مشکی اومد از اتاق بیرون. 

 معرفت شدی خواهر زن!ـ بی

 گفت.ز قصد میقدر بدم میاد، ادونست از این کلمه چهمی
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 معرفتی تو، شوهر خواهر! نه به بی  -

 خندید. 

 میز صبحونه آماده بود، کدبانو بود خواهرم! 

 مانتوم رو درآوردم و همون تاپ نشستم سرمیز. 

 زدن که سها دستم رو گرفت. کیان و کیهان داشتن باهم حرف می

 ـ تارا؟

 جونم؟  -

 کار داشتی؟ـ با کیان چی

 دونستم چی باید بهش بگم.نمی

 ی مشاوره بود!هیچی جلسه -

 ـ آهان؛ تارا خیلی به هم میاین. 

بافی؟ مثل همون رو بابا؛ باز تو واسه خودت داری فلسفه میب  -

 بخت میشی!موقع تو دانشگاه که گفتی با امیر خوش

 ـ اسم اون پسره رو نیار، بدم میاد ازش، تو داری کیان رو با اون

 کنی؟مقایسه می

 یان نیست! کنه، ولی چیزی بین من و   -

طور، بینیش. اون هم همینهات، وقتی میزنه چشمـ هست؛ برق می

 زنه! اش از تو، توی خونه حرف میهمه

هامون خواستم ازش بپرسم چی میگه که پسرها اومدن پ مانع حرف

 شدن.
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 همه سر میز نشستیم و به شوخی و خنده گذشت. 

یا کردم که کیان از من خوشش میاد اش به این فکر میمن هم همه

 نه. 

 ترسیدم. هنوزهم از لحن نغمه می

دونم چی شد که سها پیشنهاد داد باهم بریم شمال. اولش همه نمی

 مخالفت کردن، ولی بعد راضی شدیم. 

 خوب بود. خیلی وقت بود سفر نرفته بودم.

*** 

 به هر جون کندنی بود شب رو به صبح رسوندم. 

ه قراره بیاد پیشم قراره گفتم کرسید، هنوز به کیان نامروز دیان می

 بمونه. 

 ی اون هم هست!خودخواه بودم، ولی باالخره خونه

صبح زودتر از خواب بیدار شدم. دوش گرفتم و مسواک زدم، 

 موهام رو سشوار کشیدم، آرایش مالیمی کردم. 

 بندم رو انداختم. ساعت استیلم رو دستم کردم، حلقه و دست

شکی انتخاب کردم و روسری بلند یک پالتوی قرمز با بوتای بلند م

 ام رو برداشتم. مشکی انداختم سرم و کیف مشکی

 خورد. اش رو میاز اتاق زدم بیرون، داشت قهوه

 تا من رو دید به ساعتش نگاه کرد.

 ـ کجا با این عجله؟

 هام قراره بیاد! یکی از دوست میرم فرودگاه،  -
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 ـ دیان؟

 دونی! چی زو مییادم رفته بود تو همه  -

 لبخند زد.

جایی که من رو از حفظ دودل بودم که بهش بگم یا نه؛ ولی از اون

 بود، گفت:

 خوای تارا؟چیزی می -

 م قرض میدی؟آره؛ میشه ماشینت رو به  -

لم خوای واسهـ ماشین خودت تو پارکینگه، ولی اگه مال من رو می

 فرقی نداره! 

پایین بود، کلی خاطره من هام برق زدن، ماشینم حالی چشماز خوش

 باهاش داشتم.

 سوییچش کجاست؟ -

 ـ رو میز کنار تختم! 

 تونم برم بردارم؟می  -

 ـ آره حتما!

 ی خدا مرتب بود، برعکس سهند و دیان! رفتم تو اتاقش. همیشه

 ن تنگ شده بود. قدر دلم برای سروصداشوچه

 دلم تنگ شده بود خونه رو بهم بریزن. 

 جام.ست سهند رو خفه کنم که به کیان گفته بود من کخواولی دلم می

 مون رو دیوار ام سمت دیوار رفت، عکس عروسیناخوداگاه نگاه
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 جای کروات پاپیون بزنه! قدر حرص خورده بودم که کیان بهبود. چه

 ناخوداگاه لبخند زدم، کنار تختش هم عکس شمال رفتنمون بود، دستم

 پشت بغلش کرده بودم. رو انداخته بودم گردنش و از 

 ـ تارا پیدا نکردی؟

 به خودم اومدم سوییچ جلوی قاب بود برداشتم.

 چرا اومدم.   -

 سریع از اتاق زدم بیرون 

 کاری باهام نداری؟  -

 ـ نه، فقط آروم برون؛ مواظب خودت باش. 

میگن مواظب خودت باش، یعنی همون دوستت دارم، دوستم داشت؟ 

 دیشب گفته بود نداره!

سوار آسانسور شدم و رفتم پارکینگ. ماشینم کنار ماشینش پارک 

د و البته بو X6ام دبلیو شده بود. سراتو سفید. ماشین کیان عم بی

 مشکی. 

داد، شاید هم توهم زده بودم، سوار ماشینم شدم. بوی خودم رو می

چیزش عین قبل بود. با این تفاوت که رو صندلی شاگرد، یک همه

 دست گل پر از رزهای سفید بود. 

 تونست این کار رو بکنه؟جز کیان کی می

شد؛        دیگه از نگاه کردن به ماشین دل کندم. داشت دیرم می

 ود. دیان منتظر ب

 استارت زدم و راه افتادم.
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*** 

خواست های اخالقی سها این بود که هرچی که مییکی از ویژگی

 شد!باید می

قدر جوری ایندونم چهی شمال رفتن؛ که من نمیمثل همین قضیه

مه ریزی کرد و همه رور راهی کرد سمت ویالی فرانک سریع برنا

 جون. 

دن که مرخصی بهمون شی دونم چجوری بابام و عموم راضنمی

 بدن؟

جوری تینا رو راضی کرد، سرش رو از درس و حتی نفهمیدم چه

 کتابش دربیاره و با ما راهی شه! 

خالصه که در حال چمدون جمع کردن بودم. قرار بود من و تینا با 

 کیان بیایم. 

 اصرار من برای رانندگی کردنم بی فایده بود. 

 کرد. زد میهای الزم رو به من و تینا گوشمامانم داشت سفارش

چمدونم رو بستم. موهام رو بافتم. آرایش مالیمی کردم. یک جین 

ی گشاد کوتاه طوسی پام کردم با کتونی سفید. بهایک پیرهن مردونه

 فید زیرش هم یک تیشرت سفید. سراه  -ای، با راهسورمه

 ام رو سرم کردم. ایاختم. شال سورمهبند سفیدم رو اندساعت و دست

 تینا هم تیپ جین زده بود. 

زرگم بکشون چمدون  -ام رو دستم گرفتم و کشونکیف دستی مشکی

 ها بردم پایین. ذو از پله
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 کیان دم در منتظرمون بود. 

 تینا باالخره از آینه دل کند و اومد پایین. 

تر از من و سها بو. نا جذابتر شده بود. کال تیخوشگل بود، خوشگل

 امون بیرون.ذاشتیم بیاد باههمیشه به شوخی نمی

 از بس توجه همه به موهای پریشون فرش بود!

ماشین  با مامان و بابا خدافظی کردیم، کیان تا مامان و بابا رو دید از

 پیاده شد. 

 سالمی کرد و بازهم مامان بهش سفارش کرد!

مون کرده بود، با من و تینا هم دست داد. من جلو نشستم و تینا خسته

 پشت سرم. 

 شد تینا خانوم راهی شد! ـ چی

 تینا ریز خندید، کیان به من نگاه کرد.

 ـ خانوم خیلی خواهرتون به ما افتخار دادن! 

 تینا تا تو ماشین نشست، شالش رو برداشت و گفت آخیش. 

 کرد همیشه همین بود.اذیتش میاون حجم از مو، زیر شال 

تازه وقت کردم کیان رو ببینم؛ یک جین روشن با تیشرت سفید و 

 هاش باز بود. ای که دکمهپیرهن سورمه

 داد. اش هم میساعت رولکس استیل، بوی ادکلن همیشگی

کیان دست برد و موزیک رو زیاد کرد؛ یک موزیک ایتالیایی بود. 

 بلده!دونستم ایتالیایی هم نمی

 زد و من شنونده بودم و بیشتر تو راه بیشتر، تینا با کیان حرف می
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 ام بود. تینا پیام داده بود، فرزاد هم قراره بیاد. سرم تو گوشی

ی عزیزم که همیشه از بچگی از هر فرصتی استفاده پسرخاله

 کرد خودشو به من نزدیک کنه! می

رصت بود. اصال حاال هم که من یک آدم مجرد بودم، بهترین ف

جا هستن. آنتن ها اوندونستم کیاش رو نداشتم. دیگه نمیحوصله

هارو دعوت کرده. حتما باید نداشتم بیشتر از سها سوال کنم که کی

 اش کنم. خواستم خفهکردم. میباهاش دعوا می

 جا، از مسیر فقط لذت ببرم. تصمیم گرفتم تا رسیدن به اون

 تینا خودم رو وارد بحث کردم.ی کیان و پس با خنده

*** 

های تهران رو زیاد یادم نبود. باالخره هرجوری بود خودم خیابون

 رو رسوندم فرودگاه، دیر رسیده بودم!

مونم، یک روز به ختم پدرم، بار از پروازم جا میمثل همیشه، یک

 ین تکرار!اام؛ عادت دارم به یک روز به زندگی

 و رفتم داخل.  سریع یک جا پارک پیدا کردم

شماره پروازش رو چک کردم رسیده بود. احتماال داشت 

 گرفت. هاش رو تحویل میچمدون

 با چندبار چشم چرخوندن دیدمش، قدش بلند بود. ولی نه از کیان!

 ای بسته بود. گوجه اش رو طبق عادتموهای خرمایی

 اش تنگ شده بود. قدر دلم واسهآخ که چه

 چمدونش رو برداشت. یک » من رو؛ لبخند زددست تکون دادم. دید 
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دار پوشیده بود، با نیم بوت مشکی و یقه جین تنگ روشن زیپ

 اسکی مشکی و پالتوی بلند مشکی.

هاشو تندتر کرد، من هم رفتم جلوتر و خودم رو پرت کردم قدم

 اش. توآغوش بزرگ مردونه

 جا بمونم بو بکشم ادکلنش رو. دوست داشتم تا ابد اون

 ام کم شد؟ نه اصال!باالخره ازش جدا شدم. از دل تنگی

 خت پشت گوشم. ام کرد، موهام رو اندانگاه

 ـ ُبن ژوق مادمازل! 

 !ریبهغنیستی گم شدم بین این همه  -

 ـ من همیشه هستم تارا!

 ) اشاره کرد به قلبم (

 جام تارا! ـ این

 لبخند زدم. 

 ام تنگ نشده؟دلت واسه غذاهای بدمزه -

هات، چال هات، دستهات تنگ شده، دلم واسه چشمـ دلم واسه خنده

 ات، بغلت، آرامشت، بوی موهات، عطر تنت، تنگ شده بود! گونه

 موندی پیشم!خیلی تنهام! باید می -

 ـ خیلی اذیتت کرده؟

کنم ترسم، حس مینه آرومه، ولی وقتی آرومه بیشتر ازش می  -

دونم داره عذابم سرده. میی خونکشه؛ خیلام نقشه میداره واسه

 گفت دوستم نداره؛ پس چرا من رو نگه داشته میده. دیشب می
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 نظرت؟به

 دونم!سرش رو به دو طرف تکون داد؛ یعنی نمی

خواد زجرم بده، حتی به بابام شناسمش، میدونم، میلی من میو  -

ترسم! قبال مغز و استخوان داده که تالفی کنه، دیان ازش می

اش تو سرده دیان، همهحس نبود، خیلی خونقدر بیجوری ایناین

 ست که بکشه من رو! کرده همین روزهاام میکانادا تعقیب

کنه؛ میگه آروم باش. ولی آرامش، این روزها با من بغلم می

 ست.غریبه

 هند تعریف کنه. سکنه از خودش و گیره سعی میدستم رو می

باری که داشتم خودکشی کنه من رو بخندونه، مثل اولینسعی می

 کردم و نجاتم داد! می

قدر حالم بد بود، روزهای اولی که رفتم کانادا و تو خونه سهند این

که چند روز آسایشگاه بستری شدم. کلی دکتر باال سرم اومدن که 

 فقط من حرف بزنم. 

اومد، بهش خوشم نمیش اش دیان بود، ولی من ازاون روزها همه

 اعتماد نداشتم. اولین کسی بود که تونست من رو به حرف بیاره. 

ای که مزهخواستم خودکشی کنم، به جوک بیشاید اون روزی که می

قدر سعی داشت حواس تعریف کرد نخندیدم، ولی یادم موند که چه

 من رو ازتیغی که تو دستمه پرت کنه!

که کیان من ردم. فکر بدی نبود. قبل اینناخوداگاه به مچ دستم نگاه ک

 رو بکشه، خودم کارم رو تموم کنم!
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 دستش رو محکم فشار دادم. وایساد. 

  ام کرد، خنده از رو لبش رفت.نگاه

 به مچ دستم اشاره کردم فهمید. 

 ـ وقتشه نه؟

 که چی بشه؟ -

 ـ راحت شم!

باید از کنی؛ بهش حس قدرت میدی، نتر میاون رو قوی با مردنت -

هایی که فقط به فکر خودشون هستن؛ تو پا دربیای. بدم میاد از آدم

 راحت میشی اطرافیانت چی تارا؟

 شم! ـ دیگه درست نمی

داره به راهش ادامه میده. لش برنمیمزهدست از اون جوک بی

برمش دم ماشین. چمدونش کنه؛ ولی میاعصابم رو داره خورد می

اش رو  صندوق، موزیک مورد عالقهزاره پشت رو ریلکس می

زاره رو لبش، پک عمیقی بهش خونه سیگارش رو میزیرلب می

 یده بیرون. زنه. دودش رو تو صورتم ممی

 افتم. کنم و راه میماشین رو روشن می

خوام از االن ببرمش تو اون زندان. میرم سمت یک کافه؛ البته نمی

 اگه آدرس رو یادم باشه.

*** 

 با وجود ترافیک زیاد و خسته کننده، ساعت هفت رسیدیم ویال. 

 جا اومده بودم، کیان ماشین رو آورد تو باغ، من و تینا ازبس قبال این
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خسته شده بودیم، زود از ماشین پریدیم بیرون. دستی به کمر 

دردناکم کشیدم و کش و قوصی به خودم دادم. تینا هم داشت موهاش 

 ان پیاده شد و رفت سراغ صندق. کرد کیرو مرتب می

داشتم، که صدای جیغ بنفش یک دختر رو شنیدم داشتم کیفم رو برمی

 و پشت بندش هم خودش اومد!

قد متوسط و پوست گندمی و موهای بلند بلوند. یک تاپ نارنجی با 

 یک شلوارک جین پوشیده بود، آرایش غلیظی داشت. 

 اش بد نبود. در کل قیافه

ینا رو ندید و دوید سمت کیان و سریع باهاش احوال انگار من و ت

 پرسی کرد.

ات سرخ شده خندید، ولی من از عصبانیدونم به چی میتینا رو نمی

 بودم. 

 باالخره صدای سها من رو به خودمآورد. 

 سعی کردم چشمم رو ازش بردارم. 

 سها بغلم کرد و بوسیدمش، خوش آمد بهمون گفت. 

انداخت روی دوشش و بعدش هم رفت سراغ اش رو تینا هم کوله

 کیهان!

ی خوبی داشت؛ کیهان هم تینا رو حسابی همیشه با کیهان رابطه

 لوس کرده بود. 

اومده بود شناختم، از بغل کیان نیهنوزهم اون دختری که نمی

 بیرون. 
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اش افتاد رو ما؛ سعی کرد بیاد با برادرش باالخره کیان نگاه

 روبوسی کنه. 

استم از سها بپرسم این دختره کیه، خودش دستش رو دراز تا خو

 کرد طرفم و گفت:

 من نغمه هستم؛ دخترعموی کیان! -

 دونستم این صدا همون صدای پای تلفونه!بله از اول هم باید می

 تارام دخترعموی سها. منم   -

کشید رو موهای تینا و بهمشون  بختی بگه، دستکه خوشجای اینبه

 ریخت: 

 قدر موهای تو نازه!وای که چهـ 

که کسی موهاش رو بهم بریزه منتفره، کال دونستم تینا از اینمی

 وسواس داشت!

 ولی درکمال احترام، موهاش رو درست کرد و گفت:

 واهر تارا هستم؛ اسمم تیناست! ممنون؛ من هم خ -

 اومدین تو!دا، اول میزاشتین واسه بعهات رو میـ تعارف

های ویال ه دست تو جیب کنار چینش کرده بود و از پلهفرزاد بود ک

 اومد پایین. داشت می

ش تینا رو بغل کرد و با کیان فقط دست داد. من هم خواستم فقط باها

کردم االن قدر محکم، که حس میدست بدم، که یکهو بغلم کرد، این

 شکنه! هام میاستخوان

 تازه درد کمرمم بیشتر شد. 
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 تنگ شده بود خانوم دکتر! ات ـ دلم واسه

که فعال زور از آغوشش اومدم بیرون. مثل اینفقط لبخند زدم و به

ها باال. من هم چمدونم رو همین بودیم خداروشکر. همه رفتن از پله

ها رفتم باال. من و تینا و سها تو یک اتاق بودیم. برداشتم و از پله

 اور خبری نبود! خداروشکر از اون موجود چندش

هام رو عوض کردم. یک اسلش طوسی با تیشرت سفید سریع لباس

 پوشیدم و از اتاق رفتم بیرون. 

سها تو آشپزخونه بود. رفتم کمکش. ناهار رو توی راه خورده 

 بودیم. 

جوش ریخت، از دستش گرفتم شروع کردم به آبداشت چایی می

 ریختن روی چایی. 

 خت رو انگشتم.جوش ریکه تینا صدام زد، حواسم پرت شد آب

 با صدای آخم، تینا و سها برگشتن. 

 سها گفت:

 خاک برسرم. تارا خوبی؟ -

 فوری گرفتمش زیر آب سرد که از التهابش کم شه. 

 تینا گفت:

 وای تقصیر من شد!  -

 جوشه دیگه! نشده که دیوونه، آب ای بابا چیزی  -

 فرزاد اومد تو آشپزخونه. 

 سریع به سها گفت پماد بیاره. خودش هم با وسواس دستم رو از زیر 
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 آب آورد بیرون. شیر رو بست. پماد زد بهش. 

 کیان از پشت سرش اومد، اخمی کرد و رفت.

 کردم چرا؟واقعا درک نمی

از فرزاد تشکر کردم. تینا کتری رو ازم گرفت خودش شروع کرد 

  پیش بقیه کنار کیهان نشستم.به ریختن چایی. من هم رفتم تو هال، 

*** 

رسونم به کافه؛ دیان خیلی وقته باالخره با هرزحمتی خودم رو می

 که مثله من سکوت کرده. 

ی پیاده میشم. اون هم دنبالم میاد، هوا سرده، ولی نه به اندازه

 های اتاوا!زمستون

روی هم روی یک میز کنج عادت دارم. میریم تو کافه و روبه

 شینیم.می

 جا اومدم رو یادم نیست. باری که اینآخرین

 ی مزخرفم چیزی یادم نباشه!همون بهتر که از گذشته

 ی دبل سفارش میدم. دیان هم امریکانو. من الته

 ات خوب شده؟خوابیـ تو مگه بی

 سرم رو به دو طرف تکون میدم. 

 خوری؟ـ پس چرا قهوه می

رو عذاب بدم و  پس چرا خودم ره.با قهوه نخوردن هم فرقی ندا  -

 ام رو نخورم؟نوشیدنی مورد عالقه

 های پدرانه، فقط زنه، من هم دوست دارم به جای نصیحتحرفی نمی
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 گوش باشه برام. 

زنم تا سهند، همینه؛ ها رو به دیان میکه بیشتر حرفاصال دلیل این

ک قضاوت و نصیحت گوش میده. ولی سهند همیشه مثل یدیان بی

خواد، ولی آدما بعضی دونم خوبم رو میکنه، میپدر نصیحتم می

خوان، خوان. فقط یک جفت گوش میها خیر خودشون رو نمیوقت

 که غر بزنن براشون!

 شکنه. خره سکوت رو میزارن رو میز باالها رو میقهوه

 ـ کیان رو دوست داری؟

 بدون مکث و فکر کردن جواب میدم: 

 نه!   -

 ازش؟ ـ متنفری

 آره!   -

 اب بدی؟هام فکر کنی، بعد جوـ میشه به سوال

هایی که خواد. من از این جوابهای تو فکر کردن نمییان سوالد  -

 میدم مطمئنم! 

 ـ خوبه! 

کنم به خوره. من هم شروع میاش میداره و از قهوهماگش رو برمی

 ام! خوردن قهوه

 تا حاال ایران اومده بودی؟  -

بار وقتی یک سالم بود، با مامانم و بابام. البته من فقط ـ یک

 بارمه! هاش رو دیدم، هیچی یادم نیست؛ در حقیقت اولینعکس
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 متاسفم که یادت انداختم!  -

ـ مهم نیست؛ من عادت کردم به نبودشون، اوایلش سخت بود. اوایل 

شناختم؛ قدر حالم بد بود که خودم رو نمیکه تصادف کردن تارا این

ولی بعد سفرم به کانادا و شروع یک زندگی تازه و تنها، خیلی 

 خوب بود. مخصوصا از وقتی با سهند، و بعدش هم تو آشنا شدم! 

 گیرم.زنم و دستش رو میلبخند می

کنم، بنده. اخم میخوره اسم کیان روش نقش میام زنگ میگوشی

یان مهمی داره. دکنم شاید کار لی فکر میخوام ریجکت کنم، ومی

 اش به من نیست!مشغول سیگار کشیدنه. نگاه

 پیچه تو گوشم.کنم. صداش میتماس رو وصل می

 ـ سالم؛ کجایی تارا؟

 ام با دیان چطور؟من کافه -

ها خواستم ببینم مشکلی با ماشین و رانندگی و خیابونـ هیچی؛ می

 نداشتی؟

اومد، رو اصال یادم نمیها ن که نه، ولی خیابونبا رانندگی و ماشی -

 به سختی رسوندم خودم رو. 

 ـ اوکی؛ کمک خواستی بهم بگو! 

تا اومدم تشکر کنم، صدای یک دختر که با عشوه کیان رو صدا 

 زد، اومد.می

هام سر شده بود، قطع کرد. صاحب اون صدا رو میشناختم؛ دست

 نغمه!
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قدر فشار نکنم. ایهام رو مشت میکرد، دستداشت بهم خیانت می

 میدم، تا بغضم نترکه! 

 ط گوش میده. شده اون هم فقبه دیان توضیح میدم چی

گه چرا برات مهمه، نمیگه؛ نمیگه بهت گفتم دوستش داری، نمی

 هیچی نمیگه.

 کنه. فقط بغلم می

کنم تارا عادت داره به زخم خوردن و پاشدن، پس پا میشم حساب می

 ها رو. قهوه

دوبار بهم خیانت شده، پدرم رو کشتن، انگار نه انگار نه انگار 

 تونم طالق بگیرم. الخروجم، نمیانگار ممنوع

 ها، توی ذهنم میارم واسه مهمونم شام چی درست کنم. ی زنمثل بقیه

 کنم. میرم خرید می

 انگار آب از آب تکون نخورده!

*** 

 با صدای فرزاد به خودم اومدم 

 ـ سوزش دستت بهتره تارا؟

 آره خوب شد؛ مرسی!  -

سها کنارم نشست شروع کرد به تعریف کردن از دکتر جوونی 

 ای که اومده بیمارستان ما. تازه

حوصله نداشتم. بیشتر دوست داشتم ببینم نغمه دم گوش کیان چی 

 میگه!
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 کال هوش و حواسم پیش اونا بود. 

 ـ گوش میدی تارا؟

 آره، اره بگو عزیزم!   -

زنه انگار جوری با من حرف میمغروره تارا، یکـ وای آره خیلی 

من زیردستشم. تازه میگه فکر نکن چون بابات رییس بیمارستانه 

 ن هیچی بهت نگم!متونی بکنی و هرکاری دوست داری می

ی وای؛ خدا بهمون صبر بده. ولی سها خیلی تو داری بزرگش ا  -

 قدر هم بد باشه! کر نکنم اونفکنی مسئله رو؛ می

 گ در، مانع جواب دادنش شد.زن

 بلند شد و رفت سمت آیفون و در رو باز کرد. 

 وای خدا بازهم سها مهمون دعوت کرده؛ از دست تو! 

 سها رو کرد به کیان و گفت:

 حال میشی؟اگه کی پشت در باشه خوش -

 کیان یکم فکر کرد و لبخند زد. 

 نگو اونیه که تو فکرمه!   -

 ـ چرا خودشه!

 د. پاشد ایستا

 رسه ایران؟ـ چرا بهم نگفت کی می

 خواست سوپرایزت کنه! چون اون هم می  -

 وای خدایا طاقت ندارم. نکنه یک دختر دیگه باشه!
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یكهو از پشت سر سها، یک پسر قد بلند اومد بیرون. با یک دست 

 فرمش جا کرد. گل بزرگ و عینکی که تو موهای خوش

 آخیش آرومی گفتم.

یده بود، پیرهن سفید چشم و ابرو مشکی، ته یک جین روشن پوش

 ذش خوب بود. ریش داشت، قیافه

 گل رو داد دست سها و محکم کیان رو بغل کرد. 

ای تو بغل هم بودن و بعد شروع کرد با بقیه دست دادن که چند دقیقه

 من رسید. 

 اومدم خودم رو معرفی کنم، که گفت:

 شما باید تارا باشید؟ -

 شناسید؟تارام! از کجا من رو میدرسته، من   -

 هاش هم بهتری!های کیان؛ ولی باید بگم از تعریفـ از تعریف

کرد. اون هم پیش کردم. از من تعریف می)رو ابرا سیر می

 هاش! (دوست

 صداش مانع پروازم شد. 

 بم؛ دوست صمیمی کیان، از دبستان تا االن! من هم شها -

 زنم. لبخند می

 جوری ازتون استقبال کنن!نداره که این پس جای تعجب  -

 هم آشنا میشیم! طوره، حاال بیشتر باـ همین

 یكهو چشمش به تینا افتاد: 
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 ـ وای، وای چه دختر خوشگلی! 

 من و سها خندیدیم! 

 ـ موهاش رو نگاه کن اخه. 

 ه افتادن. بار، همه از لحنش به خنداین

 ـ من تینام؛ خواهر تارا! 

 و! بختم بانـ خوش

 رو کرد به سها و گفت:

 زشت دراومدی سها! تو توشون فقط  -

 کیهان سها رو بغل کرد و گفت:

 ن خوشگلی!زن من به ای دوست دخترهات زشتن، -

 سها که کال ذوق مرگ شده بود. 

شهاب باالخره نشست کنار کیان و شروع کردن به حرف زدن. 

ه بود سرش خداروشکر با اومدن شهاب، نغمه از کیان فاصله گرفت

 اش بود. تو گوشی

 کردیم. من و سها و تینا هم تو آشپزخونه کارهای شام رو می

 کرد. ه میاومد من رو مسخربارهم کیهان میدو دقیقه یک

 گفت دستت رو نبری. یا مثال دست به چاقو نزنیا! خطرناکه! می

تری بدجنسی تو خون کیهان بود، برعکس کیان، شخصیت آروم

 به کیهان. داشت نسبت 

هنوز به حسی که بهش داشتم مطمئن نبودم. از حس اون هم نسبت 

 دونستم یک حس معمولی نیست.به خودم خبر نداشتم. ولی دیگه می
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*** 

رسیدیم خونه، خریدها رو گذاشتم رو کانتر و اتاق دیان رو بهش 

رو؛ اتاق کیان رفتم. هوا نشون دادم. کنار اتاق خودم بود و ته راه

ی شوفاژ رو زیاد کردم. یک بافت سفید شده بود. رفتم و درجهسرد 

کی پوشیدم و با یک شلوار جذب مشکی موهام هم و مش

جوری مرتب کردم. از اتاقم رفتم بیرون، دیان داشت همون

ها رو شستم گذاشتم رو میز کرد. میوههاش رو عوض میلباس

خواستم ، میمرفتم سراغ شاجلوی کاناپه، چایی دم کردم. باید می

هاش رو پلو با مرغ درست کنم. مشغول شدم که دیان لباسزرشک

 عوض کرد و از اتاق اومد بیرون.

 ـ تارا؟ 

 جان؟   -

خوای اول باهاش حرف بزنی و ـ شاید یک سوتفاهم باشه، فقط می

 سوال کنی؟ 

  ام مهم نیست!نه واسه  -

 تابه.ریزم تو ماهیو میکنم. پیازها رپشت بهش می

 کرد!کرت رو درگیر نمیفات مهم نبود، ـ اگه واسه

 کنم.گم، حتی بهش نگاه نمیچیزی نمی

 ات؟ ـ میشه سیگار بکشم تو خونه

ن فقط مهمونم، ی من بود، االجا یک زمانی خونهخواستم بگم این

 ولی نگفتم.
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 آره حتما!   -

میره  کنه ودارم بهش میدم؛ تشکر میاز کابینت، زیرسیگاری برمی

کنم. صدای بندم رو باز میکنم. پیشهارو سرخ میتو تراس، مرغ

کنم بی تفاوت باشم. ولی تپش قلبم باز شدن در میاد. کیانه؛ سعی می

قدر آروم میدم، که کنه، جوابش رو اینزاره. میاد تو سالم مینمی

 بینه. شنوه؛ دیان رو نمینمی

 ـ دیان کجاست؟ 

 کشه! یگار میتو تراسه؛ داره س  -

 ـ آهان! 

های هم. احتماال حرففهمم چی میگن بهمیره به استقبالش. نمی

 ی احوال پرسی! میاد داخل. کیلیشه

 ـ تارا؟ 

 بله؟  -

 ـ میشه باهم حرف بزنیم؟ 

 در مورد؟   -

 ـ امروز؟ 

 اتفاقی افتاده مگه؟   -

 کنم. کش میو آبرتوجه بهش، برنجم زنه؛ بیپوزخند می

شنبه که تولدشه ـ تارا نغمه اومده بود مطب من که برای پنج

 دعوتمون کنه مهمونی. همین! باور کن! 

 روم نمیارم بازهم. میره کنن، ولی بهتو دلم انگار یک کله قند آب می
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کشم، حاال باید زنم، آروم میشم، نفس عمیقی میتو اتاق، لبخند می

که دوباره قرار نیست بهم ینحال بودم از امیز شام رو بچینم. خوش

 خیانت بشه!

شام رو تو سکوت خوردیم، فقط گاهی دیان و کیان باهم حرف 

که کیان زدن و من حتی دقت نکردم ببینم چی میگن. فکر اینمی

ریز. ازش بعید نیست؛ دروغ گفته باشه، بدجوری ذهنم رو بهم می

کس به هیچ ت!کس هیچی بعید نیسام یاد گرفتم، از هیچکال تو زندگی

تونم کمک کنم. این جز خودم اعتماد نکنم. فقط خودم به خودم می

هیوالیی که جلوم نشسته، حاصل دوبار زمین خوردن و اعتماد 

که کشتن پدرم، از بین هامه، حاصل اینکردنمه، حاصل شب بیداری

ام، حاصل کشتن خودمه؛ این هیوالی به ظاهر آروم، من بردن بچه

ام ه کرده. حاال نوبت خوردن نوشیدنی مورد عالقهرو تو زندگی ل

شینم. دارم رو کاناپه میبود. شیر گرم با دارچین! ماگم رو برمی

زنم؛ مجله روانشناسیه. صداش ی پزشکی رو میز رو ورق میمجله

 شنوم: رو از پشت سرم می

 ری.هاش خوبه؛ بخون اگه وقت داـ نکته

 اش کنم، گفتم:که نگاهبدون این

یک روز رفتم پیش بهترین روانپزشک کشور، یک کاری کرد از   -

های دنیا منتفر شم. من خودم بهترین روانشناس خودمم؛ همه آدم

 کس ندارم.نیازی به هیچ

 روم. خیلی نزدیکه بهم.بهشینه رو میز رومی
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 ـ دیان خوابه؟ 

 خوابه! ه؛ بهش حسودیم میشه از این بابت، همیشه خوب میآر  -

 کنی؟ بخش مصرف نمیرا آرامـ چ

خورم، معتاد شده بودم بهش، ترکم دادن. ک ساله هیچی نمیی  -

 خوابی بهتره! خوام اون روزها تکرار شه؛ بیخیلی سخت بود. نمی

 زنه. ق میهاش تو نور کم اباژور برچشم

 ـ مهمونی نغمه رو میای؟ 

 تو دوست داری بیام؟  -

 شی!  خوام اذیتـ آره؛ ولی نمی

 ار میشه.کنم که دیان بیدخندم به این فکر نمیبلند می

 دار بود؟ ـ حرفم خیلی خنده

 آره؛ خیلی!  -

 کنم. ندازه پایین. بحث رو عوض میناراحت میشه. سرش رو می

 ه بود دیدنم، گفت مشکل داره؛ چیزی شده؟ شهاب اومد  -

ه، پولش جای دیگخواد بره یکـ آره؛ با شریکش دعواش شده. می

 ن، اتاق بغلی! مرسه. قراره بیاد مطب نمی

 خوبه!   -

قدر با شریکش ـ آره واسه من هم بهتره؛ اون هم خسته شده، این

 دعوا دارن هر روز! 

 سهمش رو فروخته؟   -
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خواستم بهش پول قرض بدم، گفت نه؛ خودت که شهاب ـ آره؛ می

 شناسی، گفتم بیاد پیش من. رو می

 کردی!کار خوبی   -

گرده. تکیه میدم به پشتی کاناپه. پامیشه چند قدم میره. دوباره برمی

خواد یک چیزی بگه و کنه تو موهاش، انگار میدستش رو می

 نمیگه. 

 خوای بگی؟ چیزی می  -

 قدر موهای کوتاه بهت بیاد! کردم اینوقت فکر نمیـ هیچ

 بنده.رو می نمیگم. میره تو اتاق و در زنم، ولی چیزیلبخند می

گیره. فقط یک ساعت مونده که ام میصبح باید برم سرکار، خنده

بندم. با نور آفتاب هام رو میکشم و چشمهوا روشن شه. دراز می

ام کردم. یک مهمون تو خونهبیدار میشم. باید صبحانه درست می

 بود. میز 

صبحونه رو چیدم. دوش گرفتم، مسواک زدم، موهام رو سشوار 

ام رو انداختم. یک شلوار مشکی م. آرایش کردم. ساعت و حلقهکشید

های مشکی که پوشیدم با بافت مشکی و بارونی سبز لجنی با بوت

ام رو پاشنه نداشت و تا زیر زانوم بود. شال مشکی و کیف مشکی

برداشتم و ازاتاق زدم بیرون. دیان رو بیدار کردم با خودم داشتم 

کردم. در زدم، شد. باید بیدارش میش میرفتم، شاید دیرکلنجار می

ولی جوابی نداد خواب بود. به ناچار رفتم تو اتاق دمر خوابیده بود. 

 پنجره اتاق باز، خودش هم بی تیشرت بود. چند بار صداش زدم، 
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اعتنا نکرد. نشستم کنار تختش، چندبار تکونش دادم. باالخره 

 هاش رو باز کرد. چشم

 دونستم کی میری؛ ولی صبحانه درست کردم. بیا بخور! نمی  -

 رون که دستم رو گرفت. رفتم از اتاق بیداشتم می

هام ـ حاضرم هرچی دارم رو بدم، برگردم به اون روزهایی که چشم

رسم سرکار، از بس نبودی هات واضشه. دوساله دیر میبغل چشم

 بیدارم کنی. مرسی بابت امروز!

بندم. چند تا نفس عمیق یدم، میرم بیرون و درو میسر تکرن م

 کشم و میرم سرمیز دیان نشسته.می

 ارش میرم: روی دریا وایمیسه، کنمیره روبه

 ـ حرف بزنم یا نه؟ 

 آره حتما!  -

شناسم تارا، ولی کیان خیلی ازت تعریف ن تورو زیاد نمیم -

کنه، ولی  دت نداره از یک دختر پیش کسی تعریفکنه، کیان عامی

 قدر دوستت داره! فهمم چهبینم میاالن که تو رو می

 کنم.اش میفقط نگاه

ـ من درجریان حس کیان به تو هستم. خیلی دخترهای زیادی تو 

اش. این رو زندگی کیان اومدن و رفتن. ولی تو فرق داری واسه

گی دونم. باهاش زندچی رو درموردش میفهمم که همهمنی می

قدر سختی کشیده، پدرش رو از اش چهونم تو زندگیدکردم، می

 جا رسیده! دست داده، زمین خورده، بلند شده، تا به این
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 پس نغمه چی؟  -

کنم؛ نغمه کیان رو دوست داره. ولی کیان همیشه نغمه ـ انکار نمی

اش کرده. بهش کمک کرده. االن هم فقط رو به چشم یک دوست نگاه

 وب بشه. کنه که خداره کاری می

 کنم.اش هم نمیگم. دیگه نگاهچیزی نمی

دم، خودم هم هنوز ـ تارا؛ تو کیان رو دوست داری؟ جوابی نمی

دونم؛ ولی از دستش ناراحتم. حتی از اون موقع حسم رو بهش نمی

 ام هم نکرده! که اومده نگاه

 ـ تارا؟ 

کرار ت خوام دوبارهاعتماد کردن ضربه خوردم. شهاب نمی من از  -

 شه! 

 کنم تارا!تونی بهش اعتماد کنی؛ من تضمینش میـ کیان آدمیه که می

 خندم. می

 خندی؟ ـ به چی می

 خچال بخرم که با گارانتی میگی بخرم! مگه اومدم ی -

کنیم به خندیدن، آروم شدم. حاال دیگه حس کیان رو باهم شروع می

شهاب دوست داشتنی گردیم ویال. دونم. باهم برمینسبت به خودم می

خوام هنوزهم با کیان شد، نمیام میبود. فکر کنم دوست خوبی واسه

خوام خودش حسش رو بهم بگه، چیز زیادی نیست. رو شم، میروبه

من هم مطمئن شم از حسم نسبت بهش. چشمم به یک اوریگامی با 

 دارمش. از بچگی دوست افته. برمیدستمال کاغذی روی میز می
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 اد بگیرم، ولی وقتش رو نداشتم دنبالش برم. داشتم ی

 این رو کی درست کرده؟   -

 صدای کیان میاد. 

 تونم بهت یاد بدم! ـ من؛ می

 تونم برش دارم؟ می  -

 ـ آره البته! 

بینم با جدیت شینم رو کاناپه پیش بقیه. میکنم و میتشکر زیرلبی می

کنه به تا شروع میشینه. با یک کاغذ بزرگ و قیچی میاد کنارم می

 کنه. کردن کاغذ و یک قلب درست می

 ترین چیزه تو اوریگامی! ـ این آسون

 با وسواس کاغذ رو میده دستم. 

 ـ حاال نوبت توئه! 

 من که بلد نیستم!   -

 ـ قراره با همین قلب ساده شروع کنی و یاد بگیری دیگه! 

کنیم به تا کردن کاغذ، آخرش یک گیره و شروع میدستم رو می

 سازم. قلب می

 خوبه استاد؟   -

 خنده. می

 ـ آره واسه شروع خوبه! 

 توجه به بقیه، در مورد اوریگامی بهم توضیح میده و من هم با بی
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اش باشه دونم حواسم به طوسی نگاهعالقه بهش گوش میدم. البته نمی

 یا حرف زدنش.

*** 

خواست به قول خودش تهران گردی کنه. من هم مانع،اش دیان می

هام. ظهر نشدم. تو اتاق کارم نشستم. مشغول بررسی حساب و کتاب

یک عمل داشتم. استرس داشتم. چندوقت بود که تو این جو نبودم. 

 کسی در زد. 

 بفرمایید؟   -

 شنوم. م بردارم، صداش رو میام رو از لپ تاپکه نگاهبدون این

 ـ تارا؟ 

الم؛ میشه تو محیط کار من رو احتشام صدا کنی، آقای دکتر س  -

 زمانی؟ 

 بش، ادامه میدم:توجه به پوزخند گوشه لبی

 کارت رو بگو!   -

ها هم خرابه تو هوشی تموم شده، تهویه یکی از اتاقـ داروی بی

 بخش ما! 

 کنم. ی میهوشی داره میاد، تهویه اون اتاقم بررسداروی بی  -

 ـ مرسی! 

خواد گریه کنم از این همه مسئولیتی که بنده. دلم میمیره و درو می

داده. چاره بابام همه این کارها رو تنهایی انجام میرو دوشمه. بی

 دونم به عمل ظهرم فکر کنم یا به کارهایی که ریخته سرم. باز نمی
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ان تو. خودم رو صدای در میاد، االنه که جیغ بزنم. سها و عمو می

 کنم تو بغل عمو. پرت می

 ـ واسه تهویه اون اتاق زنگ زدی؟ 

 نه عمو وقت نکردم!   -

 سها گفت:

 زنم! من زنگ می -

بابا میره سمت میزم. تو دفترچه تلفن دنبال شماره تعمیرکار 

 گرده. می

 استرس دارم!   -

 ـ همه تو اتاق عمل منتظر توان خانوم دکتر! 

 یا سها باهام بیاین؟ میشه شما   -

 ـ نه خانوم کوچولو! شما دکتر این عملی، خودت تنهایی باید انجام

 بدی. مگه دفعه اولته تارا میری اتاق عمل؟ 

 ایی و به عنوان دکتر ارشد آره! تو کانادا هم نرفتم! تنه  -

 ـ وقتشه تارا؛ بابات منتظره! 

عمل کاله و نفس عمیق کشیدم و از اتاق رفتم بیرون. لباس اتاق 

هوش بود، ماسک و دستکشم رو دستم کردم و رفتم تو. بیمار بی

هام عرق کرده بود. همه بهم سالم کردن. منتظر من بودن. دست

های من بود و این ترسناک بود. لرزیدم، جون یک آدم تو دستمی

 کردم!عمل پیوند قلب بود، نباید معطل می

 ا درمیاد: تارهگیرم، صدای یکی از پرسپنس رو دستم می
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 لرزه! هاتون میقدر دستـ خانوم دکتر؛ چرا این

تند  -بیشتر میشه استرسمـ فورا میام بیرون و ماسک رو درمیارم تند

کنه. از کشم. عمو میاد باالسرم. سها رو جایگزینم مینفس می

سردی کارو شروع کردهـ بینمش. با خونی گرد باالی در میپنجره

مون عین همه. مثل سها باشم؟! ما که توانایی تونمچرا من نمی

لم آب بیاره. ریزه. عمو میره واسههام میشینم رو صندلی؛ اشکمی

ستارها ت در، کیانه؛ حتما یکی از پرگردم سمصدای پا میاد. برمی

دونه ما تو کاغذ بهش زنگ زده. چون دیده حالم بده. اون که نمی

 زنه جلوم. زانو می سرد میاد وفقط زن و شوهریم. خون

 ـ خوبی؟ 

 ام بیشتر میشه. گریه

 م حتی یک پنسم دستم بگیرم، جلو همه ضایع شدم! نتونست  -

 ـ همه؟ 

 پرستارها!   -

 ـ مهمه برات تارا؟ 

 آره!   -

 ـ گریه کنی چیزی حل میشه؟ 

 شم.اش نمیگیره؛ مانعیهام زو محکم مگم، دستهیچی نمی

 را! لرزه؛ بسه تامیهات داره ـ هنوز دست

 کنه. عمو میاد تو اتاق اخم می

 ـ کی به این شازده خبر داده؟ 
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 کیان بلند میشه.

 ـ سالم عمو.

 کنی؟ کار میجا چیتو این -

 ـ فک کنم یادتون رفته تارا زن منه هنوز! 

 فهمی! طالقش رو ازت گرفتم، می -

که بابام طور دونست. همونعمو انگار جریان من و کیان رو می

 دونن.دونم از کجا میدونست و من نمیمی

 ـ تو این دوسال مگه تونستنید بگیرید؟ 

 نه، ولی االن فرق داره!  -

زارم تارا رو نابود کنین. این ـ هرکاری دوست دارید بکنید، من نمی

 مسئولیت سنگین رو کی بهش داده؟ 

 من!  -

تونه! خودش نابود میشه، ـ این مسئولیت واسه تارا سنگینه، نمی

ریاست بیمارستان به این بزرگی با این همه پرسنل و بخش واسه 

 کسی که هنوز اتاق عمل تنها نرفته، زیاده. زیرش له میشه، هدفتون

 فهمم! رو نمی

 تو به فکر تارایی یا ما؟  -

 معلومه که تارا.   -

دکتر تهرانی؟  ش کردی تو گور بردیش چی؟ آقایاون موقع که له -

 پسر همایون تهرانی!

 هام رو پاک دونستم االنه که دعواشون باال بگیره پاشدم اشکمی
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هاش بیرون زده بود، دستش رو هاش قرمز شده بود. رگکردم. چشم

ی تهدید جلوی عمو گرفت. من هم بازوش رو گرفتم، از هم به نشونه

 بتا بلند گفت: دور شن با صدا نس

 ن رو به زبون نیار! وقت، اسم پدر موقت، هیچـ دیگه هیچ

 رفت دو رو محکم بست. من هم دنبالش رفتم.

*** 

زنم کنم و میهای خودم عوض میسریع لباس اتاق عمل رو با لباس

 ندازه که سوار میشم. از بیمارستان بیرون، داره ماشین رو راه می

 و خودت بری خونه؟  ـ تارا میشه تنهام بزاری

 نه!   -

 خوام تنها باشم! ـ  لطفا می

 خوام باهات حرف بزنم! من می  -

 ی؟ ـ  درباره

 عمو!   -

 ـ مهم نیست تارا من عادت کردم! 

 کنه.سیگارش رو روشن می

 خوام بهت آسیب بزنم؟ کنی میها فکر میـ توام مثه اون

 گم. چیزی نمی

ای که کنی، تارا من بابت اون ضربهـ پس توام همین فکر رو می

زارم کسی بهت آسیب بزنه. مواظبتم؛ خیلی بهت زدم، دیگه نمی

 کنم. سخته، ولی من خودم رو بهت ثابت می
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ای به من وارد ترین ضربهخوان کوچکموم، سها و سهند نمیع  -

 شه کیان! 

 ـ پس چرا این مسئولیت رو به تو دادن؟ 

ی ادت رفته بابای من رییس این بیمارستان بوده؟ حاال همهی  -

 سهامش به من رسیده، پس من باید مسئولیتش رو بپذیرم! 

گیرم. ناخوداگاه سرش رو به دو طرف تکون میده، دستش رو می

 کشم. می مونه. دستم روعاش از تعجب رو دستم خیره میچشم

 خواد! ن رو میمورده کیان! عمو صالح مات بیـ نگرانی

اش خوام سومیـ تارا تو دوبار اعتماد کردی و ضربه خوردی، نمی

 بشه!

حاال من هم که نگرانم، نه در مورد عمو، در مورد کیان، چرا 

 نگرانمه؟

ن خودم مراقب خودم هستم و در مورد پدرت، واقعا متاسفم، م -

 زارم دیگه تکرارش کنن! نمی

 و میده پایین. از ماشین پیاده میشم. شیشه ر

 ـ تارا؟

 دوال میشم. 

 بله؟   -

 ـ نذار خیلی دیر شه! 

 چی؟   -

 جوابم رو نمیده و با سرعت دور میشه. میرم داخل بیمارستان، سها 
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 اومده از اتاق عمل بیرون و کنار عمو تو اتاق من نشستن. عموگفت:

 تو نرفتی با شوهرت؟  -

یان رو پدرش حساسه، م. خواستم بگم کنه عمو جان؛ االن میر  -

 میشه دیگه اسمش رو جلوش نگید؟ 

 زنه. پوزخند می

 قدر شوهر دوست شدی؟ ـ از کی تا حاال این

وهرم هم نباشه، آدم که هست، من هم کسی پدرم رو مسخره کنه ش  -

 ناراحت میشم، عصبی میشم! 

 اش؟ ـ خب بقیه

  ه بیمارستان درست نباشه!های کیان دربارحرف امیدوارم -

 ات داده؟ وشوی مغزیهایی زده؟ شستـ چه حرف

خوام سهام پدرم رو ه؛ یادم انداخت نباید به کسی اعتماد کنم. مین -

 بفروشم. 

 سها گفت: 

 چی؟  -

 قدر تعجب نداره که! این  -

 عمو گفت: 

 شوخی مزخرفیه تارا!  -

خوام یک پزشک هاتون نمیشم و فقط میمن قاطی گند کاری  -

ین بیمارستان باشم. اول خواستم به شما بگم، شاید بخواین ی اساده

 تون رو نگه دارید. اگر خواستید بهم خبرش رو بدید. اگر ارث پدری
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 نه، من سهامم رو به هیئت مدیره بفروشم. 

کنم. سبک میشم. زنم از اتاق بیرون؛ به تارا گفتنش اعتنایی نمیمی

تارای شیطونم! سوار من آدم پشت میز نشستن نیستم، من همون 

 ام فرستاده.ماشینم میشم، میرم دنبال دیان. لوکیشنش رو واسه

*** 

از خواب بیدار شدم، اولین تصویری که دیدم، دستم تو دست کیان 

های من از بود و پایین تخت خوابش برده بود. لبخند زدم با تکون

 خواب پرید. 

 میرم از دیشب که نذاشتم تا صبح بخوابی، این هم از االن! ب  -

 آلود نیستم! ـ خدانکنه؛ من زیاد خواب

خوشی من میگه، ولی با این حال خاطر دلدونستم دروغه و بهمی

 دوست داشتم بشنوم.

 ـ بهتری تارا؟ 

 آره خوبم، صورتم بهتره؟   -

 ـ آره رفته خداروشکر! 

 تم سمت روشویی. از جام بلند شدم و رف

 خوای؟ ـ کمک نمی

 بحونه! نه میرم حموم، بعد میام ص  -

 زارم. ـ اوکی پس من تنهات می

لبخند زدم، از اتاق رفت بیرون و در رو بست. دوش گرفتم و یک 

 ای پوشیدم و رفتم از اتاق بیرون. تیشرت مشکی با لگ سورمه
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تم و لبخند زدم. سها خیرم برگشتن سمموهام هم بافتم. همه با صبح به

 گفت:

 خداروشکر حالت خوبه! -

 شهاب گفت: 

 جراح قلبم مگه مریض میشن؟  -

کرد. چشمک زد، فهمیدم درمورد ماجرای سیگار داشت تالفی می

 من هم خندیدم. کنار تینا یک جای خالی بود نشستم. تینا گفت: 

 نوردی؟ امروز قراره بریم کوه -

 سها گفت: 

 ، من حالم بد میشه اصال! وای نه توروخدا -

خندیدیم سها ترس از ارتفاع نداشت؛ ولی تنبل بود از کوه 

 تونست بره باال! نمی

 سها گفت: 

 کوفت، من نمیام ها!  -

 شهاب گفت: 

 ست، جنگله! آقا کوه نیست که تپه -

زنن. کیهان رو به سها ام گرفته بود. انگار بچه گول میاصال خنده

 گفت: 

 رمت باال عزیزم! بخودم می -

 نغمه گفت: 
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 از این کارها کنه!  یکی هم نیست واسه ما -

 فرزاد گفت: 

 چرا مگه کیان نیست؟  -

ناخوداگاه چنگال از دستم افتاد همه به فرزاد نگاه کردن. فرزاد 

 گفت: 

  شد؟ حرف بدی زدم؟چی -

 کیان با اخم گفت: 

 غمه باهم فقط دخترعمو و پسرعموییم، نه چیز دیگه! نمن و  -

 فرزاد گفت: 

ها مگه نبستن؟ آخه قد دخترعمو و پسرعمو رو تو آسمونع -

 رفتارتون هم این رو نشون میده که نامزدین باهم! 

حس کردم االن دعواشون میشه، دست فرزاد رو که کنارم نشسته 

 بود گرفتم.

 بسه فرزاد! -

 کردم.  من که چیزی نگفتم فقط شوخی -

عامون قفل شده بود، سریع دستم رو عقب کشیدم. نگاه کیان رو دست

 رنگ صورتش سرخ شده بود. فرزاد گفت: 

 نم. تونم تارا رو همراهی کمی من با کمال میل -

هاش رو بسته بود فکش منقبض شده بود. شهاب که خوب کیان چشم

 :به فرزاد و گفت شناخت کیان رو، رو کردمی

 تونید تموم کنید؟ این بحث مسخره رو می -
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کردم، های روی میز رو جمع میجو عوض شده بود. داشتم ظرف

زد. ناراحتش کرده بودم؛ اون هم ولی بازهم کیان باهام حرفی نمی

خواستم از دلش امروز هرجوری شده دربیارم. ناخواسته! می

افتیم. من عم به ناچار که راه بیشدن باالخره همه داشتن حاضر می

 هام رو عوض کردم.رفتم تو اتاقم و لباس

*** 

 شینه. ام. کنارم میدیان سوار ماشین میشه. خسته

 شده تارا؟ ـ چی

 کنم. همه رو براش تعریف می

 ـ تصمیم درستی بود، واگذاری سهام و مدیریت. 

 ام دیان؟ من خیلی ضعیف  -

 هستی تارا!  ـ اصال عزیزم؛ تو زن قوی

 مل ساده رو نتونستم دیان تنهایی انجام بدم! من یک ع  -

بار شنا کنم تو استخر عمیق. تو که بگی نتونستم واسه اولینـ مثل این

رو هولت دادن تو آب و دست و پا زدنت رو تماشا کردن. بهتر نبود 

کنی، ببار این کار رو جوری واسه اولیندادن چهبهت اول یاد می

 هولت بدن؟ بعد 

 ها بودم! نار پزشککولی من این همه سال  -

تونستن عموت یا سها بیان کنار ـ تارا جان؛ این با اون فرق داره. می

 دستت، فقط بهت قوت قلب بدن. نه؟ 

 گفت پس چرا این کارو باهام کردن؟ حق با کیان بود. راست می
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افتادم سمت خونه. شدم. ماشین رو راه انداختم و راه داشتم گیج می

خواستم امروز رسیدیم. ماشین کیان تو پارکینگ نبود، پکر شدم، می

رو از دلش دربیارم، ناامید رفتیم باال. پام نرسیده بود به خونه که 

دونستم درمورد امروز ام زنگ خورد؛ مامانم بود. میگوشی

 خواد ازم سوال بپرسه، جواب دادم:می

 جانم مامان؟   -

 را؟ ـ کجایی تا

 طور؟ تازه رسیدم خونه؛ چه  -

 جا! ـ امشب با کیان بیاین این

 ی من مهمونه! تونم مامان جان؛ دیان خونهنمی -

 ن بیا! ام نیست، همین االها حالیـ تارا من این حرف

ای کشیدم و دست بردم تو موهای لختم. دیان دستش رو پوف کالفه

 ام: گذاشت رو شونه

 شده هانی؟ چی -

عموم به مامانم گفته ماجرای سهام رو، اون هم عصبانی شد و  -

 جا با کیان! گفت همین االن برم اون

 ـ خب باالخره باید بری پیششون دیگه نه؟ 

 و تنها گذاشتم! آره، ولی از صبح تو ر  -

ـ من غریبه نیستم تارا؛ بعدش هم مهمون نیستم. من اومدم مشکالت 

 تو رو حل کنم! 

 … .آخه  -
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کنم تا ـ اخه نداره تارا، برو نگران هیچیم نباش، من شام درست می

 کننم اجازه دارم؟ بیای. منم شام درست می

 خونه خودته!   -

زنم بیاد دنبالم. کنه، خیالم راحت میشه. به کیان زنگ میبغلم می

 کنم بهش. دست میدهشینم تو ماشین و سالم میرسه میزود می

 باهام.

 گفتی بریم خونه مامانت؟  ـ خب چیشده که

خوام واگذار کنم و از مدیریت استعفا بدم. حرفی هامم رو میس  -

زد. راه کرد، ولی چشماش برق مینزد، ساکت بود. بهم نگاه می

شدم. دستم رو حرف روند تا خونه پدریم. داشتم پیاده میافتاد. بی

 گرفت. 

یمی بگیری من تفاقی بیوفته تارا، هر تصمخوام بدونی هر اـ می

 پشت توام!

زنم و تینا درو زنم و از ماشین پیاده میشم. زنگ درو میلبخند می 

 ن، یک غریبه! کنه درست مثل یک مهموباز می

 سالم مامان!  -

 رو کاناپه نشسته جوابم رو نمیده، عصبانیه! 

عقلیه که کردی تارا؟ مگه اون سهام فقط سهم توئه که ـ این چه بی

 گیری؟ هان؟ یم میدرموردش تصم

ه حق با شماست، ولی من تصمیمی گرفتم که به نفع هممونه، ن  -

 کنم مامان! پول رو یک جا دیگه براتون سرمایه گذاری می
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قدر این بیمارستان دونی بابات چهـ حرف نزن تارا، تو خودت می

جا! حاال به همین رو دوست داشت، جونش رو گذاشته بود اون

 کنار بکشی خودت رو؟ تارا تو خیلی عوض شدی؟ خوای راحتی می

 کیان از در میاد تو. 

 ـ سالم! 

 مامان گفت: 

 تو خبر داشتی از تصمیمش؟  -

 ـ بله! 

 جلوش رو نگرفتی؟   -

 کنه! ـ نه چون به نظرم کار درستی می

 ست! ـ ای وای کیان! از تو توقع ندارم تو که عاقلی! این دیوونه

هاشون، میرم تو اتاقم، اتاقی که کلی خاطرات حرفتوجه به بی

تونه خوب و بد توشه. تینا میاد پیشم فکر کنم تنها آدمیه که االن می

 کنم.حرف نگاهش میحالم رو خوب کنه. بی

*** 

همه حاضر شده بودیم بریم کوه. اصال حوصله نداشتم. بیشتر دنبال 

خواستم از در اتاق  هام رو پوشیدم وبهونه بودم برای نرفتن. لباس

  برم

بیرون که با کیان برخورد کردم. هین بلندی گفتم. از دستش یک 

 دیدم جعبه افتاد. دوال شدم بردارم که از دستم کشید. انگار نباید می

 تونستم ی قرمز بود. معلوم بود حلقس. نمیترسیده بود. یک جعبه
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حدس بزنم مال کیه؟ چیزی نگفتم خواستم برم که مچ دستمو گرفت و 

 برد تو اتاق درم بست. 

 ـ چیزی شده کیان؟ 

 اره حالم بده تارا!   -

 ـ خب چیشده؟ 

 دونم چجوری؟ خوام از یکی خواستگاری کنم، نمیمی  -

اب دهنمو قورت دادم، دستامو مشت کردم. چقد سخت بود. حاال باید 

 خواد برسه! دادم به اونی که میدلداریش می

 ـ بهش بگو دوسش داری! 

 خب دوستت دارم!   -

 ـ اره همین طوری بهش بگو! 

 گفتم دیگه!   -

 خندم گرفته بود از دستش.

 ـ نه به من که نه، به اون همین جوری برو بگو!  

 منم به خودش گفتم!   -

بهم  کردم، انگار جریان برق دویست ولتیگیج داشتم نگاش می

 دونستم باید چه عکس العملی نشون بدم.وصل کردن. نمی

 ـ تاحاال ندیده بودی یکی انقد مسخره ازت خواستگاری کنه نه؟ 

 زانو زد جعبه رو باز کرد. 

 دونم خیلی غیر منتظره و مسخره شاید باشه، االنم تعجب کردی ـ می
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 کنی؟ تارا! با من ازدواج می

 کنه!ز من خواستگاری میاالن دیگه مطئن شدم داره ا

کنم. کسی جز ـ من از اون موقع که اومدی مطبم تارا، بهت فکر می

خوام انقد سریع بهم بینم. فقط تویی تارا! االنم نمیتورو اصال نمی

جواب بدی، ولی توقع دارم الاقل تا اخر سفر بهش فکر کنی! حلقتم 

 بعدا بهت میدم. 

 رفت بیرون و منو با کلی سوال تنها گذاشت. سها اومد تو اتاق. 

 خوای بده به من سرم کنم. ای تو اگه نمیـ تارا اون شال سورمه

 دستشو گرفنم نشوندمش رو تخت. 

 ـ وای باز حالت بده؟ 

 نه!  -

 اراحتی؟ نشده؟ از حرفای فرزاد ـ خب پس چی

  نه کیان ازم خواستگاری کرده!  -

 ـ چی؟ 

 فهمنن! یوای داد نزن، االن همه م  -

 ـ چی جواب دادی ؟ 

 ـ هیچی! 

اک توسرت، از همون بچگیتم خنگ بودی! پسر به این جذابی خ  -

 که!  دیم بهت! فکر کردن ندارهداریم می

 شناسمش بعدشم تو از طرف خانواده عروسی! که خیلی نمی من  -
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 ! طرف برادر شوهرمم االن که کسی نیس، من  -

 ـ از همین االن داری جاری بازی درمیاریاا سها! 

 پس جوابت مثبته؟   -

 ـ نه! 

 منفی؟   -

 ـ نه! 

  گور به گور شی پس چیه جوابت؟  -

 وشم میاد ازش ارومم باهاش! خشناسمش، ولی دونم نمیـ نمی

 ش بیشتر حرف بزن بشناسیش! خوبه دیگه، باها  -

 شناختمش.یاره فکر خوبی بود. باید بیشتر م

*** 

 ـ چیزی شده تارا؟ 

 خوام سهام بیمارستانو واگذار کنم تینا! می -

 ـ اخه چرا؟ 

 تونم از پسش برنمیام! نمی -

 کنن؟ ـ مگه عمو و سها کمکت نمی

رچقدرم کمک کنن، بازم این مسئولیت واسه من سنگینه! تینا ه  -

 حالم خوب نیست! 

 ـ مطمئنی چیزی که حالت رو خراب کرده اون مسئولیته؟ 
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 جوابی نداشتم به خواهر کوچولوم بدم.

خوای! به نظر دونی چی میدونی، خودت نمیارا تو هنوز نمیت -

 من یکم صبر کن بعد تصمیم بگیر! 

 ن دارم نیس !خوام این زندگی که االدونم، ولی چیزی که مییم  -

زاره. بنده. تینا برحسب ادب تنهامون میدرو می کیان میاد تو اتاق

 کیان گفت: 

 میمی بگیری، من پشتتم قول میدم! تارا تو هر تص -

 بره تو موهاش. گفت که پشت منه؟ دستشو میکی داشت می

 ـ بهم اعتماد کن لعنتی جذاب! 

خواد به این ادمی که ندازم با دستم پشت گوشم. دلم میموهامو می

 بار دیگه فرصت بدم، ولی چیزی بهش نمیگم! ارم، یكقبال دوسش د

خوام سر از کار خوام سهامم رو واگذار کنم. مییان فعال نمیک -

 کنی؟ عمو دربیارم. کمکم می

 هیجان زده میشه انگار دنیا جمع میشه تو طوسی نگاش!

 کنم! ـ اره تارا فقط تو بخواه، فقط تو بخواه هرکاری بگی من می

ترین تصمیم زندگیمو کنم درستاز اتاق بیرون. حس می باهم میریم

دادم. به کیان خوره. "سهنده" باید جواب میگرفتم. گوشیم زنگ می

 کنم! کنم تا بره من بعدش میام. تماسو وصل میاشاره می

 ـ سالم بهترینم! 

 سالم سهند!   -

 ـ خوبی نازنین؟ 



 

 

 WWW.98IA3.IR 330 لیکا شیری کاربر نودهشتیام –باید رفت 

 

 

 اره خوبم تو خوبی؟   -

 خوای بگی؟ ـ با بابا حرف شده نمی

 فهمی من کی حالم بده؟ از کجا می -

 ـ تارا مگه با فاصله از من دورتر میشه؟ 

 نه!   -

 ـ خب؟ 

دونم دورم چه خبره! زنه. سهند نمیابات داره منو دور میب  -

دونم به کی اعتماد کنم، گم شدم، حوصله سرکار رفتن ندارم. نمی

 ه بشم! ترسم زیرش لکلی مسئولیت رو دوشمه، می

 م از این اتفاقا بیوفته تارا! زارم هیچ کدوـ نمی

 چیزی نمیگم. 

 ـ بهم اعتماد داری تارا؟ 

 سوالت مسخرس!   -

 ت! بار دیگه از زبون خودكخوام بدونم! یـ بگو می

 اره دارم!   -

 بیشتر از هرکسی اروم میشه با همین یک جمله انگار. 

 ـ خوبه میام پیشت! 

 کنم. خوشحال ذوق می

 به زودی!   -

 کنم و به کنم میرم پایین. با مامان خدافظی سرسری میتلفنو قطع می
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که شام بمونم توجه کیان میگم بریم خونه. به اصرارای تینا برای این

 کنم؛ دیان خونه تنهاس!نمی

*** 

چند روزی بود که از شمال برگشته بودیم. با کیان كه گاهی حرف 

بودم، پیشنهادشو با خانوادم درمیون گذاشته بودم. در کمال زده 

تعجب، خیلیم استقبال کرده بودن مخصوصا مامان! برعکس 

امیرعلی که از همون اول با مخالفتشون فقط اعصاب منو بهم 

دونم چم بود؟ از کیان خوشش میومد، ولی به ریختن، خودم میمی

کنم، باید  رسیدم اعتمادتکردم، میی قبلیم احتیاط میخاطر تجربه

دادم. زود تصمیم نگیرم. اون دفعه هم عجله کردم، باید فرصت می

شناختمش. امشب با خانوادش اره بهترین راه بود، باید بیشتر می

از صبح استرس داشتم، مرخصی گرفته قرار بود بیان خواستگاری! 

ه بودم و تو خونه بودم. موهامو لخت دورم ریخته بودم. ارایش کرد

بودم یک پیرهن سفید با کفشای پاشنه بلند قرمز پوشیده بودم، 

که  عطرمو زدم ساعت و دستبند و گردبند و پابندمو انداختم. تینا بود

 صدام زد. 

 جانم؟   -

 ـ بیا دیگه! 

از اتاق رفتم بیرون. عمو و زن عمو هم اومده بودن. با سهندم 

دجنس گفتن ما مشورت کرده بودم. اونم درجریان سها و کیهان ب

 ها تا رفتم پایین، زن عمو شروع خانواده دامادیم باهم میایم از پله
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کرد. کرد به کل کشیدن. خندم گرفت. بابام تحسین امیز نگام می

 همین واسم کافی بود که تونسته بودم خوشحالشون کنم. تینا گفت: 

 وای چقد خوشگل شدی! -

 زن عمو گفت:  

 بود! دخترمون همین جوری خوشگل 

 مرسی لیال جون.   -

 مامان رفت اسپند دود کنه! همه چی اماده بود. اخرین نگاهم رو به

و رمیز انداختم. مامانم کال خونه تکونی کرده بود. کل دیزاین خونه 

بهم ریخته بود. خندم گرفت بیشتر از من ذوق داشتن. اومدم رو 

ه رفتن سمت کاناپه کنار بابا بشینم که زنگ در به صدا دراومد. هم

در منم اخرین نفر رفتم برای استقبال اول فرانک جون اومد تو یک 

کت و دامن قرمز پوشیده بود تا به من رسید شروع کرد به قربون 

« چه خوب شدی خواهری» صدقه نفر بعدی هم سها بود اومد بگه:

 که پریدم وسط حرفش: 

 شما خانواده دامادی!   -

گرفت و رد شد. کیهان برادرانه همه خندیدن نیشگونی از بازوم 

أحوال پرسی کرد و اخرین نفری که با دست گل بزرگ وارد شد. 

کیان بود تو کت و شلوار طوسی و پیرهن سفید جذاب شده بود. با 

رفت همه من فقط دست داد. یک لحظه هم چشماش از روم کنار نمی

روع نشستن و منم رو کاناپه کنار پدرم نشستم. از بحث اب و هوا ش

 کردیم و رسیدیم باالخره به اصل مطلب! فرانک جون شروع کرد به 
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تعریف کردن از اوضاع مالی و شخصیتی پسرش و حاال نوبت این 

بود که باهام بریم تنهایی حرف بزنیم. کیان بلند شد من اول راه 

 افتادم اونم دنبالم اومد. 

*** 

رونو نگاه ی ماشین بیزنه من از شیشهتو ماشین کسی حرف نمی

داشت  Me and my guitarکنم. اونم فقط رانندگی اهنگ می

شد. از کجا بفهمم تموم شده؟ وقتی تو ماشین نشستید اون پخش می

کنی! اصال کنه و توام فقط بیرونو از شیشه تماشا میفقط رانندگی می

نگاش نکردم که بفهمم کی عینک زده به چشمش! اصال عینکی 

 نبود! 

  ـ عینکی شدی؟

 کجا بودی که ببینی؟   -

غمگین نگاش کردم. نگاهش خاکستری بود. خاکستری از غمگین 

هاست چیکار کرده بودیم باهم؟ تارا کیانو چقدر خسته ترین رنگ

کرده بود. ناخواسته بود چیزی نگفتم. رومو برگردوندم به سمت 

خواستم نگاه غمگینشو ببینم. ماشینو پارک کرد تو شیشه. نمی

اسانسور تنها بودم رو یادم پارکینگ اخرین باری که باهاش تو 

 نمیاد؛ ولی یادمه همیشه تو اسانسور مسخره بازی درمی اوردیم. تو

انداخت. بعد واسه این که ایینه شکلک درمیاوردم اونم ازم عکس می

 گفت چقدر دوستم داره! داد یا مثال میاذیتم کنه نشونم نمی

 اشو یادش کنه اول وایمیسه تا من برم تو. هنوز عادتدرو باز می
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کشید. در تراس باز بود و نرفته. دیان تو تراس داشت سیگار می

هوای خونه سرد شده بود یا شایدم فشارم افتاده بود. از بس چیزی 

ی خونه رو برداشته نخورده بودم کیان رفت پیش دیان بوی پنیر همه

بود. شکمم شروع کرد به سروصدا کردن. رفتم تو اتاق و سریع 

ای عوض کردم موهامو یک بافت مشکی و شلوار سورمهلباسامو با 

با زور و زحمت و تل از جلو صورتم جمع کردم. رفتم تو 

ای فرانسوی اشپزخونه. بله شام فالمیش درست کرده بود! یک غذ

که من عاشقش بودم و دیان خیلی خوب از پسش برمی اومد. سریع 

حمتی که من ها که ذوق دارن میز رو آماده کردم. واسه زمثه بچه

کشیدم و اون کشیده بود. من کنار کیان نشستم و دیان باید می

تند خوردن دو  -رومون. واسشون کشیدم و شروع کردم به تندروبه

 چشم طوسی بهم ذل زده بود: 

 چی شده؟   -

 دوست نداری؟  -

 ـ نه خیلی وقته غذا خوردن اینجوریتو ندیده بودم! 

شد و با وسواس و دستمال یك دستمال برداشت و بهم نزدیک 

ی لبمو تمیز کرد. تشکر کردم و ادامه دادم. دیان از غذا و گوشه

های مختلف و البته سنتیش گفت. کیان ی من بهش و طرز تهیهعالقه

 گفت: 

تونم وه متاسفم دیان جان، من تره فرنگی دوست ندارم. زیاد میا -

 نخورم؟ 
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 فشون:تا دیان اومد حرف بزنه من پریدم وسط حر

قدر زیاد نیس، تازه یک حس خوب بهت دست میده من ه اونن -

زنه، کنی زیاده و طعمش غالبه و دلت رو میدونم تو فکر میمی

 نداری!  دونم تو دوستجوری نیست اصال وگرنه من میولی اون

نذاشتم بازم حرف بزنه با چنگال خودم واسش یک تیکه بریدم به 

اون هم تعجب کرده بود، چون حرفی دهانش نزدیک کردم. فک کنم 

زد! انگار تو این دنیا کرد، حتی پلک هم نمیزد. حرکتی نمینمی

اومد نبود اون هم چیزهایی رو یادش اومد که تو ذهن منه و نباید می

هاش برق باالخره دهنش رو باز کرد و اون لقمه رو خورد. چشم

 ان:زد. دل کند از نگاه کرد من، روش رو کرد به دی

 ـ عالی بود طعمش دیان! 

 کنی؟ شوخی می  -

 ـ نه حق با تارا بود، یک طعم آشنا داشت و حس خوبی بهم داد! 

مندان این غذای معروف اضافه وبه که خوشت اومده و به عالقهخ  -

 شد. مگه نه تارا؟ 

هولم دادن رو زمین،  لبخند زوری زدم و شروع کردم به بازی 

خواستم مچم رو ها دست پاچه شدم، نمیکردن به غذام مثل بچه

 بگیرن گفتم: 

 آره من که عاشقشم! -

**** 

 روم ایستاد. ی باال تو تراس روبهبردمش طبقه
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 قدر خوشگل شدی! ـ چه

 ممنون!   -

 به تعریف کردن:  روی هم. شروع کردنشستیم روبه

هم ام به پدرم وابسته بودم، خیلی دونی تارا من از همون بچگیـ می

زیاد! تو کارهای شرکت خیلی زود کمکش کردم. برعکس کیهان که 

با فرانک جون بیشتر جور بود، خیلی زودم مستقل شدم و رفتم ایتالیا 

دونستم روح واسه تحصیل روانپزشکی رو انتخاب کردم؛ چون می

تره، تره. امیدشون از دردهاشون مهمشون مهمها از جسمآدم

زنن. مثل اعتماد کردن! تو ه آدم ضربه میهای روحی واقعا ببیماری

خواستم مثل حسی که تو داشتی و کل زندگی تو مختل کرده بود، می

ها کمک کنم. بعد چند سال بابام فوت کرد. سکته کرد. عمال به آدم

تونستم یک خط کتاب بخونم، رفت. حتی نمیدست و دلم به کار نمی

رف بزنم و مشاوره بدم؛ شون حها درباره زندگیچه برسه با آدم

تونستم فرانکو تنها بزارم. واسه همین اومدم حالم خیلی بد بود. نمی

ایران رو پای خودم وایسادم. مطب زدم و از صفر شروع کردم تا 

که یک روز یک خانوم دکتر خوشگل اومد مطبم! حس کردم این

قدر راه سختی دارم که چهقدر نیاز داره بهش کمک کنم و اینچه

اش کنم من قرار نیس که بتونم اعتمادش رو جلب کنم و قانعواسه این

ات کنم، ولی تارا دونم هنوزهم نتونستم راضیاذیتش کنم! می

ی دنیا تونم بکنم، حاضرم همهخاطر تو حاضرم هرکاری که میبه

 قدر دوستت دارم! خیلی زیاد رو بدم و بهم اعتماد کنی، بفهمی چه
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 خوام خوشبختت کنم! می

جنگید که فقط حالی. یکی داشت میزد از خوشهام برق میچشم

خودش رو به من ثابت کنه که اعتمادی که یکی دیگه خراب کرده 

رو درست کنه همین عشق بود دیگه مگه نه؟ اومد جلوتر دستم رو 

 گرفت:

 ات؟ زاری من بیام تو زندگیـ حاال می

 پزشک دنیا! ترین روانترین و جذاببله عاشق -

 خندید، محکم بغلم کرد:چشماش می

 ـ قول میدم نزارم اب تو دلت تکون بخوره!  

 دونم! می  -

دستمو گرفت باهم رفتیم پایین همه سرا به سمت ما برگشت. لیال 

جون تا دستمو تو دستاش دید شروع کرد به کل کشیدن. همه تبریک 

 . ن و سها هم رفتیم چایی بریزیمگفتن تینا پاشد شیرینی پخش کنه. م

 ـ خیلی خوشحالم تارا، واقعا کیان خیلی پسر خوبیه! 

 دونم! می  -

دیم یادته تو دبیرستان؟ خندیدم ارزومون این الکی جاری ش -ـ الکی

 بود باهم جاری بشیم اون موقع! 

 ولی تو خواهر منی!   -

 ـ اره! 

گرفت. چقد حس خوبیه که یک نفر واسه بغلم کرد، داشت گریم می

 خوشحال کردنت تالش کنه. واسه جلب کردن اعتماد از دست رفتت 
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بجنگه، این عشق واقعیه خوشحال بودم که یک ادم درست اومده تو 

 زندگیم! 

 

*** 

 چندساعتی بود خوابم برده بود. از من بعید بود. با صدای زنگ سها

 مامو وا کردم. البته چش

 ـ سالم دکتر جان! 

 سالم چه خبره؟  -

 ـ هیچی تولد نغمه س امروز مگه کیان بهت نگفته؟ 

 چرا، ولی نمیام!   -

دم ـ چی چی و نمیام! پاشو بیام دنبالت بریم کادوشو بخریم باهم. بع

 لباس تا شب چیزی نمونده! 

 ای رو ندارم سها! ی افادهون دخترهاواقعا حوصله  -

 شه؟خوای به کیان بیشتر نزدیک بمی ـ

 ی دوست داره بکنه!به من چ؟ بزار هرکار  -

  من نیم ساعت دیگه دم خونتونم! -

قطع کرد رفتم سمت سرویس، مسواک زدم، یک دوش سرسری 

ای کوتاه با نیم گرفتم، موهامو سشوار کشیدم. یک بارونی سورمه

کی که تا روی ای کوتاه مشبوت مشکی پام کردم و شلوار پارچه

ای سرم کردم. کیف بزرگ مشکیمو بوتم بود یک روسری سورمه

 برداشتم، عینکمو گذاشتم. الی موهای لختم که نیاد جلوی چشمم هوا 
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خواستم بهش زنگ بزنم ابری بود فک کنم امروز بارون بیاد می

ببینم کجاس که صدای زنگ در بلند شد. سوار اسانسور شدم و رفتم 

 وایساده بود، سوار ماشین جدیدش میشم. پایین دم در 

 مبارکه!   -

 ـ وای یک ساله خریدم تارا! 

بوسیدمش یک بارونی کرم تنش کرده بود که به رنگ موها و 

 چشمای عسلیش میومد با جین روشن کتونی سفید با روسری کرم. 

 نبودم که ببینم!   -

 تلخ لبخند زد موزیک مزخرفشو کم کرد.

 تم. من بریم؟ واسه بارداریش گف سختته با ماشین  -

 ـ نه بابا! 

 سرکارم که امروز تعطیل!    -

ـ شما که رییسی، منم خواهر شما! عذرمون موجهه درضمن بابا 

 هست، توام زنگ بزن هی ببین چخبره! 

 چرا راه نمیوفتی خب؟   -

به کیان زنگ بزن بگو باهاش میری، خوشحال شه! … ـ چیزه تارا

 ! بگو کادو هم نخره

دونستم باشه! حرکت کرد منم گوش رو دراوردم و زنگ زدم. می -

کنه. منتظر بودم که وقتی مریض داره، جواب نمیده و ریجکت می

 قطع کنه که جواب داد.

 ـ جانم تارا؟ 
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 سالم!   -

 ـ سالم عزیزم جون؟ 

 م با سها میرم کادو واسش م و دارمن امشب تولد نغمه رو میا  -

 بخرم! 

 ـ جدی؟ 

 اره!   -

 خوام زوری بیای! ـ نمی

 ارم کسی نکرده که! خوام بیام! اجبه خودم مینه اوکی  -

 ـ اوکی پس من شب میام دنبالت اماده باش! 

 اوکی خدافظ!   -

 قطع کردم دوباره دست برد و موزیک مزخرفشو زیاد کرد.

زدم. تو فکر دیان بودم. امشب داشتم لباسای توی رگال رو ورق می

بود  ما مهمونی بودیم. اونم رفته بود خونه مامانم اینا. خودش خواسته

د بره پیش تینا و با اونا اشنا بشه! چشمم چیزی رو هنوز نگرفته بو

 یكهو سها یک پیرهن کوتاه سفید رو گرفت جلوی صورتم: 

 ـ این چطوره؟ 

 ه! خوب -

 ـ برو پس بپوش! 

 واسه من مگه برداشتی؟   -

 ـ اره دیگه، من لباسم خونه امادس! 



 

 

 WWW.98IA3.IR 341 لیکا شیری کاربر نودهشتیام –باید رفت 

 

 

 خوام سفید بپوشم! نمی  -

 شه! ـ تارا خیلی نازه، برو بپوش همش مشکی که نمی

  فت و هولم داد تو اتاق پرو. بانزاشت حرف بزنم کیفمو از دستم گر

و  وتاه تا روی زانوم بوداکراه تنم کرد خیلی فیت تو تنم وایساد. ک

 پشتش باز بود در اتاقو باز کردم. 

 ـ خیلی بهت میاد تارا! 

 خواد!ه به نظرم بد نیس، ولی واقعا دلم یک پیرهن مشکی میار -

 نم گفتم: که دلشو نشکوعاجزانه نگام کرد، واسه این

 دارم! شم اومد. اینو برمیاز اینم خیلی خو  -

 ا پیرهن مشکی اومد. درش اوردم و دادم دستش. ب

 ـ این چطوره؟ 

یک پیرهن بلند تا روی زانوم که جذب بود، مشکی بود که یقش 

نم تهفت بود و تا زیر سینم باز بود، استیناشم بلند بود به نظرم تو 

خیلی خوب بود. ازش گرفتم و رفتم تو اتاق پرو. لباسو پوشیدم و 

 درو باز کردم. 

 چطوره؟   -

 ـ وای عالیه! 

کردم این خیلی خوب باشه. سریع لباسارو خندیدم، خودمم فک می

رفتم و واسه حساب کردم. سها خریداشو قبال کرده بود. حاال باید می

خریدم. یک گردنبد طال که توگردنیش ماهی بود رو نغمه هدیه می

 انتخاب کردم و حساب کردم. به نظرم از سرشم زیاد بود! واال 
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نو با عجله رسوند. خیلی ترافیک بود و ساعت شش بود که سها م

کردم دیگه حاضر نمیشم. سریع حسابی دیرمون شده بود. فکر می

 ر کشیدم. موس و ژل زدم که فیکس دوش گرفتم و موهامو سشوا

وایسه، ارایش کاملی کردم، سایمو مشکی زدم و رژمو قرمز 

پررنگ و البته الک قرمز رو ناخنای بلندم کشیدم. هرچند دوست 

 ای نبود؛ به لباسم میومد.پداشتم بازم رژ قرمز بزنم، ولی جارهن

و یرهنمو پوشیدم و مانتو بلند مشکیمو روش کفشای پاشنه بلند قرمزم

پام کردم. روسری بلند مشکیمو سرم کردم. عطرمو به مچ دستم و 

بته پشت گوشم و گردنم پاچیدم حلقه و دستبند و پابندمو انداختم و ال

داد رفتم دم خش کلید تو در نشون از اومدن کیان میساعتم! صدا چر

 در: 

 انقد دیر اومدی؟  وای کیان دیر شد، چرا -

 کرد. چیزی نگفت فقط نگام می

 ! ـ خیلی خوشگل شدی

 تر شه! ناخوداگاه شروع کردم با لبام بازی کردن که رژم کمرنگ

 مرسی! بدو برو حاضر شو!   -

مین بار بود از وقتی اومدم باهم به سمت اتاقش هدایتش کردم. چند

تماس فیزیکی داشتیم؟ رفت سمت حموم و منم رفتم سراغ لباساش 

ای ورق زدم همش نو بود و من ندیده بودم! یک کت سورمه

ای و کفش جوراب مشکی اسپورت پیرهن سفید شلوار کتون سورمه

 واسش گذاشتم. ساعت و حلقه و ادکلنشو که همونارو استفاده کنه.  
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دونم چرا، ولی دوست داشتم برخالف همیشه، امشب اسپورت مین

باشه. نشستم رو کاناپه و با گوشیم یکم بازی کردم که کیان اومد 

 حاضر و اماده با همون لباسا بیرون. 

 ـ خیلی وقت بود کسی واسم لباس اماده نکرده بود مرسی! 

 کاری نکردم!    -

دمیش رو باال شونه کرده خوبه که ته ریششو نزده بود، موهای جوگن

بود و عینکشم زده بود به چشمش. از بغلش رد شدم و بوی ادلکنشو 

 نادیده گرفتم. این و حلقمون تنها چیزی بود که عوض نکرده بود از

ظاهرش. کیف دستی کوچیک مشکیمو زدم زیر بغلم و جعبه کادو 

 نغمه رو برداشتم. برقای خونه به جز اباژور رو خاموش کردم. درو

 قفل کردم و باهم سوار اسانسور شدیم. 

*** 

من حوصله ترافیک و رانندگی نداشتم و با ماشین کیان رفتیم. 

 خونشون زیاد از ما دور نبود، البته اگه ادرس تغییر نکرده باشه!

کرد. دست گل بزرگ گالی رز قرمز، تو ماشین بهم دهن کجی می

من واسش کادو گرفته بودم نیازی نبود که! به من ربطی نداشت 

نزاشت یعنی من خواستم که حتما چیزی بینشون بود! موزیک 

کرد. از االن استرس تحمل کردن اون ادمارو نزاره؛ سرم درد می

نداشتم. صداش منو از افکارم جدا کرد. عینکشو گرفت جلو 

 صورتم. 

 ـ میشه لطف کنی اینو برام تمیز کنی؟ دیگه رسما انقد کثیفه که 
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 بینم! چیزی نمی

 حتما!   -

 ه تو داشبرد بو،د تمیزش کردم و ش کازش گرفتم و با دستمال عینک

 شه گذاشتم رو چشمش. نکه حواسش پرت خودم واسه این

 ـ ممنون! 

لبخندی زدم و دوباره سرمو برگردوندم سمت شیشه. رسیدیم جلوی 

در خونه هنوزم همون جوری بود. پارک کرد منتظر شدم جلوی در 

 تا بیاد گالرو گرفت سمتم. 

 چرا خودت نمیاریشون؟   -

 لزومی نداره با کادو خودت بده بهش!  ـ

 رفتی! گاهان فکر کردم کادوی جدا   -

 ـ نه تو گرفتی دیگه کافی بود! 

زنگ درو فشردم و در باز شد منتظر شد که اول من برم. هیچوقت 

 کنه. این چیزای کوچیک رو فراموش نمی

 ـ لباست کم نیس؟ 

 نه مانتوم پاییزس!   -

 ـ خوبه! 

اومد استقبالمون، میترا جون بود، زن عموی کیان و اولین نفر که 

 مادر نغمه. 

 ه خانوم دکتر از این طرفا؟ ب -ـ به

 خندیدم نغمه بود که با یک لباس بلند و دنباله دار سرخابی که پشتش 
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باز بود، اومد. موهاشم فر کرده بود و ارایش کاملی داشت هنوزم 

 تغیرر نکرده بود. 

 ـ انتظار نداشتم بیای تارا! 

 جا خوردم خودتی واقعا؟ کیان بود که دستشو گذاشتم رو کمرم: 

 انقد خوشگل شده نشناختی!  -

 ـ نه اتفاقا خیلی شکسته شده! 

 کیان گفت: 

 گذره تارا بیشتر جذاب میشه!  هرچی می -

که حرف بزنم، پیروز این جنگ من بودم مثله همیشه من بدون این

 م! نغمه گالرو از دستم گرفت. ابرنده

 رمزم! قدونی من عاشق رزای ـ وای کیان تو می

 کیان گفت: 

 اتفاقا سلیقه تارا جانه!  -

 باالخره به حرف اومدم: 

بارکت باشه عزیزم! قابلتو نداره، من چون رز دوست دارم واسه م -

 برم. همه می

کادوشم دادم دستش. پوزخند زد یکی از خدمتکارا اومد راهنماییم 

کرد. به اتاق مانتومو دراوردم رژ و عطرمو ترمیم کردم نگاهی به 

 وخودم تو ایینه انداختم به اندازه کافی خوب بودم. دستی به موها 

ها خیلی اروم پیرنم کشیدم. کیف و وسایلمو گذاشتم تو اتاق و از پله

 فتم پایین. سها اولین نفر اومد کنارم: و با وقار ر
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 ـ عالی شدی! 

 یک پیرهن قرمز بلند پوشیده بود. 

 تو بهتر شدی!  -

د با کیهان احوال پرسی کردم. کیان همینجوری اومد کنارم و با لبخن

 مصنوعی اروم و طوری که تو اون سروصدا بشنوم گفت: 

 ـ لباس از این پوشیده تر نبود؟ 

 نداختم! نگاهی به خودم ا

ی باز لباسم ی پوشیدس، استیناشم حتی بلنده به یقهاین که خیل  -

 اشاره کرد. 

 ـ اره خیلی!

کرد. عادت به این همه صدا ندارم. صداها و جمعیت داشت کالفم می

زد. منم شناختم.  کیان باهام حرف نمیکرد، خیلیارو نمیعصبیم می

دادم. میترا ا گوش میبه حرفای میترا خانوم و فرانک جون با سه

 خانوم گفت: 

 ا جان مامان اینارو هم دعوت کردم نیومدن! راستی تار -

که مامان هنوز فوت له عذرخواهی کردن، مهمون داریم، هم اینب  -

 ی شرکت تو مهمونی رو ندارن! بابارو فراموش نکرده حوصله

 فرانک جون گفت: 

 حق داره واال سخته تنهایی!  -

 سها گفت: 

 مامان و بابای منم که عذرشون موجه بابا به من و تارا مرخصی  -
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 داد و خودش تا دیروقت بیمارستانه. مامانم که بی بابا جایی نمیره! 

 میترا خانوم گفت: 

 سونید، ایشاال فرصت بهتر، خوبه شماها اومدین! سالم بر -

 فرانک جون گفت: 

د، دختر ان، دلمون واست تنگ شده بومخصوصا تو تارا ج -

 خوشگل! 

لبخندی زدم و گونشو بوسیدم. یک پیرهن اجری تنش بود و موهای 

 کوتاه بلوندشم سشوار کرده بود. دستی روی شونم اومد. 

 ـ سالم خانوم دکتر! 

شهاب بود با همون استایل و کت و شلوار ابی نفتی. از ذوق چشمام 

 برق زد. 

 کنی! ذوق می دونستم از دیدنم انقدـ نمی

 بدجنس من همیشه تورو ببینم خوشحال میشم!   -

 دستمو بوسید خودشو نزدی کرد بهم دم گوشم گفت: 

 خوشگل بودی خوشگل تر شدی!  -

 مرسی!  -

 چشمکی زد. 

 کنه! ـ همونه که دکتر ما اعصاب نداره، امشب داره زیاده روی می

ای کرد. سعی کردم بحثو عوض به جایی که کیان ایستاده بود اشاره

 کنم. 
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بخشید نتونستم بیام مطب تبریک بگم. بهت از کانادا مهمون ب  -

 داشتم جا به جا شدی به سالمتی؟ 

 ـ اره عزیزم خیلی ممنون، این حرفا چیه؟ 

 ای گفت و رفت منم کرد با اجازهکیان گفت بهم خانومی. صداش 

م د کردم که برم جلوی کیانو بگیرم که بازوم کشیده شد! برگشتمپاتن

 ینجاست! دوستم اون چرا افرزاد بود، واقعا نمی

 ـ احوال خانوم جذاب؟ 

 مرسی تو خوبی؟   -

 ـ اره خاله اینا خوبن؟ 

 بدنیستن!   -

 یك کت اسپورت مشکی و شلوار کتون پوشیده بود. 

 ـ افتخار رقص میدین؟ 

رقصید بدم نمیومد کیان گشتم که با نغمه داشت می با چشم دنبال

 باهاش بازی کنم.

 ـ اره حتما! 

دستمو گرفت و باهم رفتیم جلوتر دستمو گذاشتم رو شونشو اونم 

بارید و دستشو گذاشت رو کمرم. از نگاه طوسی کیان اتیش می

همش خیره شده بهم. حقش بود اول اون شروع کرد. خیلی زود کیان 

و نغمه نشستن، ولی من وفرزاد هنوز وسط بودیم که سها اومد 

رسید. همه صدا به صدا نمی ای.بازومو گرفت و کشوند یک گوشه

 وسط بودن و چراغا خاموش بود. داد زدم که بشنوه چی میگم. 
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 چیشده سها؟   -

 ـ اصال متوجه هستی که کیان نیست! 

 بینم! ده کسی رو نمینه انقد جمعیت زیا  -

 تیکه انداخت. 

 ـ اره به جز فرزاد! 

 و حیاط ! چرت نگو حتما باالن یا ت  -

رو دیدم، فرانک جون نگران کیانه، نیستن غیب شدن ـ تارا همه جا

 انگار! گوشیشم جواب نمیده! 

 بچه که نیست!  -

 کیهان اومد. سها گفت: 

 باالم نبود؟ 

 کیهان گفت: 

  نه به تو نگفت کجا میره تارا؟ -

ه! گوشیم تو جیبم زنگ خورد. رفتم تو حیاط، یکم صداها کمتر ن  -

 شه. شهاب بود جواب دادم: 

 انم شهاب؟ ج -

 ی من؟ ـ الو تارا میشه لطفا با ماشین کیان بیای خونه

 چرا؟ چیشده؟   -

تونم ببرمش ـ هیچی نشده حال کیان بده تو حال خودش نیست، نمی

 بیمارستان مجبور شدم به تو زنگ بزنم!  
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 اوکی فقط من سوییچ ندارم!   -

ی دوم ـ تو کت کیانه، جاش گذاشتیم گوشیشم همونجاس تو طبقه

 بلدی تارا؟ خونم هنوز همونجاس! اویزونه! خیابونارو 

 ادم بیاد االن راه میوفتم، شهاب؟ یاره فک کنم   -

 ـ جان؟ 

 مطمئنی حالش خوبه؟   -

خواستم کسی رو ـ اره نگران نباش! سریع قطع کردم و رفتم تو نمی

نگران کنم مخصوصا سها و فرانک جونو! گفتم رفته خونه سرش 

کرد با شهاب رفته مانتو و روسریمو سرم کردم و کت و درد می

 وسایل کیانو کیفمو برداشتم. از میترا جون عذرخواهی کردم و گفتم

تونم واسه شام بمونم. پاتند کردم و سوار بیمار اورژانسی دارم نمی

 ماشین شدم و راه افتادم. امیدوارم ادرسو یادم باشه. 

*** 

ی بار ادرس پرسیدن، رسیدم خونهبا هرجون کندنی بود و هزار 

  شهاب. سوار اسانسور شدم و رفتم باال شهابو از جلو در زدم کنار.

 ـ کو ؟ کجاس؟ 

 اروم باش عزیزم، تو تراسه!   -

خورد، رفتم تو های طوسی حریر تکون میدر تراس باز بود و پرده

تراس. لم داده بود رو صندلی یک پتو رو پاش بود چشماش به زور 

 باز بود دستش بانداژ بود. 

 شهاب چه بالیی سرش اومده؟   -
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 ـ تارا خوبه االن! 

 میگم چیشده؟   -

ش شکست با ـ عصبی بود، لیوانو انقد تو دستش فشار داد، تو دست

 مارستان. فقط سطحی بخیه زدم تو این وضعش نتونستم ببرمش بی

خونه و بانداژ کردم خیلی خون ازش رفت. نزاشتم کسی متوجه 

 بشه، شلوغ بود مهمونی، کسی ندید اوردمش اینجا! 

 تراس نشسته سرده! خون ازش رفته تو دکتری مثال؟  چرا تو -

 رد گرمشه! کـ خودش خواست، داشت داد و بیداد می

 رفتم کنارش رو زمین نشستم. 

 ـ  باالخره اومدی تارا؟ 

 اره عزیزم اینجام جانم؟   -

 ـ  دوساله منتظرتم! 

یان االن وقت این حرفا نیس، باید ببرمت دوش بگیری حالت جا ک  -

 بیاد، بعد ببرمت اتاق عمل، باشه؟ 

 چشماش رفت رو هم. دستشو باز کردم. داد زدم: 

هاب دستش هنوز پره شیشه خوردس، بعد تو بانداژ کردی؟ هنوز ش -

خون ریزی داره، خطرناکه، چجوری بخیه کردی؟ اصال استریل 

 بود که عفونت نکنه؟ 

ود به ـ ببخشید تارا جان اتاق عمل نداشتم! با چند تا وسیله که خونه ب

 زور فقط خون ریزیشو قطع کردم! 

 زدمش کنار روسریمو سرم کردم. 
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 بریمش بیمارستان، باید بره اتاق عمل! بلندش کن ب  -

 ای نیست تارا! میگم تو حال خودش نیست! ـ  شوخی بامزه

 ی تهدید گرفتم جلوش: باز داد زدم و دستمو به نشونه

 ودم، به کسی ربطی نداره! برم بیمارستان خیمشوهرمو   -

 ـ  اصال متوجه نیسی توام حالت خوش نیست! 

برمش، فهمیدی؟ میگم کنم میکم نکنی خودم کولش میشهاب کم  -

 خطرناکه بفهم!

 ـ  باشه! 

رفت بلندش کنه فکری به سرم زد گوشیمو برداشتم. شماره امیرعلی 

 رو گرفتم امشب شیفت بود. 

 ـ  الو تارا؟ 

فرستم سریع با هرچی که میگم از میر یک ادرس واست میا -

 باشه؟ فقط عجله کن!  بیمارستان بردار و بیا! عموم نفهمه،

 ـ باشه اومدم! 

تلفون رو قطع کردم. بهش تکست دادم چه چیزایی الزم دارم. به 

خوام چیکار کنم دستشو شهاب گفتم بزارتش رو تخت. بهش گفتم می

 گرفتم. 

 کیان؟  -

بینم، تو واسم یک دونستی االن همه رو دوتا میزمزمه کرد: می

تونی حالمو اینجوری کنی؟ دوساله دونه ای! فقط تویی که می

 اینجوریم! تارا من خیلی دوستت دارم! 
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زد، ولی همه چی رو زد کش دار حرف مییبریده حرف م -بریده

 یادش بود مو به مو! 

ی باید همینجا خون ریزی دار کیان االن وقت این حرفا نیست، -

 عملت کنم خب؟ یکم باید درد بکشی باشه کیان؟ 

 ـ تو باشی درد معنی نداره! 

ترسیدم! عملش باید چشماش باز رفت روهم، گریم گرفته بود. من می

کردم. اونم تنها تو این شرایط! نیم ساعت بود گذشته بود صدای می

و  تم سمت در. کفشداد. رفزنگ در نشون از اومدن امیرعلی می

 مانتو و روسریمو پرت کردم رو مبل منتظر شدم اسانسور وایسه! 

*** 

 کرد. متعجب به سر و وضعم نگاه می

 ـ اینجا کجاس تارا؟ کسی طوریش شده؟ خودت چرا این شکلی؟ 

 دستشو گرفتم و بردم تو اتاق نگاهش به کیان افتاد. 

 ـ تو ازم خواستی که به خاطر کیان بیام اینجا؟ شوخیه دیگه؟ 

 چیه این وضعیت شوخیه امیر؟  -

 ـ بیا اینم از وسایل! 

رفت از اتاق بیرون که دستشو گرفتم. با بغضی که داشت می

 دونم از کجا اومده گفتم: نمی

تونم تنهایی عملش کنم. خیلی خون ازش رفته، حالش بده! ن نمیم -

ی بیهوشی ندارم امیر. به خاطر من یبار منو ببین خواهش دارو

 کنم، وایسا پیشم! می
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ی ـ تارا این همون ادمیه که به این روز انداختت، بعد تو واسش دار

 بینم! کنی؟ انگار دارم خواب میالتماس من بی همه چیزو می

که شوهرم باشه و منم یک پزشکم. دوما ون یک ادمه! قبل از اینا  -

 که نگام کنه اهدا کرده! بی ایناستخوان  وکه این ادم به پدرم مغز نای

 استین پلیورشو باال زد. 

 مرسی امیر!   -

 شهابم اومد کمکمون. 

ـ این محیط استریل نیست تارا، ممکنه هر اتفاقی واسش بیوفته 

 دونی که؟! می

 اره!   -

 کرد. اخم کرده بود و نگام نمی

 سرتم نترس. ـ تو عملش کن من باال

 بازی نیس امیر! االن وقت انتقام و لج  -

لرزه، من عمل تنهایی نکردم تاحاال! اتاق عمل تنها نرفتم، دستام می

 دکتر ارشد داشتم! 

ه ـ همیشه یبار اولی وجود داره، بدو تارا خیلی وقت نداری اون شیش

خوام ترست تو ها خطرناکن، منم دنبال لجبازی نیستم، میخورده

رین شرایط پیش من بریزه، نه پیش چهارتا پرستار! لرزش دستتم بدت

 طبیعیه، عمل سختی نیس که حساس باشه عمل قلب باز که نیس! 

دستکشامو دستم کردم. شهاب و امیر نور اتاقو تنظیم کردن. منم 

 شروع کردم با وسواس شیشه خورده هارو از دستش دراوردم. 



 

 

 WWW.98IA3.IR 355 لیکا شیری کاربر نودهشتیام –باید رفت 

 

 

شد و درد صورتش جمع میزخمشو ضدعفونی کردم. هرازگاهی از 

کرد و چشماش همچنان بسته بود. کلی عرق ریخت. بخیه ناله می

زدم و بانداژ کردم. اخرین کارم یک سرم که توش کلی مسکن خالی 

 کردم. دستکشامو دراوردم و شهاب کرده بود، بهش تزریق 

وسایالرو جمع کرد. خیالم یکم راحت شده بود. رفتم دستامو شستم و 

ده بودم، باال اوردم! حالم بهتر بود. امیرعلی رو کاناپه هرچی خور

 نشسته بود. 

 ـ کارت عالی بود، دیدی کاری نداش؟ 

 ممنون!  -

گم چیکار کنی، تو خودت ـ خب من باید برم تارا، دیگه نمی

 استادتری، ولی کاری داشتی بازم خبرم کن! 

 میر، شاید اگه من جای تو بودم اصال نمیومدم! اممنون   -

کردی! ـ تو جای من نیستی تارا وگرنه واسه خودت همه کار می

 کرد! شناسم دقیقا همین کارو میدوما تارای مهربونی که می

 فتت کشوندمت اینجا! ببخشید با خستگی شی  -

 ـ برو بابا! 

خندیدم، خودشم به خنده افتاد. دست دادم باهاش و تا دم در 

 راهنماییش کردم. برگشت چشمکی زد و گفت: 

ای اذیتت ـ اما تو یک توضیح بابت امشب بهم بدهکاری، االن خسته

 کنم. فعال! نمی

 در اسانسور بسته شد، منم در ورودی رو بستم. شهاب داشت 
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اشین لباس شویی. رفتم تو نداخت تو مهای خونی رو میملحفه

 اشپزخونه: 

 خوای؟ جان چیزی میـ 

 ذیتت کردم، خونتو بهم ت و ببخش که اببخشید اگه داد زدم سر  -

 ریختم و مزاحمت شدم! 

گیرم، اوال؛ دوما اگه یادت ـ خانوم دکتر من از تو چیزی به دل نمی

ناه باشه، اینجا تا دوسال پیش خونه ناراحتیای تو بود که توش پ

مونه، میاوردی! االنم همونه اینجا مال توئه. کیانم که عین برادرم می

 پس کال امشبو ولش کن! 

 شهاب!  باشه، عزیزدلم دوستت دارم  -

 ـ من بیشتر موش کوچولو!  

ـ برو دوش بگیر یکی از پیرهنای منو تنت کن. امشب خواب 

 زارم باهم بخوریم! نداریم، قهوه می

 با دارچین داشته باشم؟  میشه من شیرگرم  -

 ها! ات عوض شدهشه سلیقهـ بله مادمازل چرا نمی

اش عوض نشده بود. راست خنددیدم. رفتم تو اتاقش، زیاد خونه

جا رو دوست داشتم. هروقت ناراحت بودم قدر من اینگفت، چهمی

اومدم پیش شهاب، سنگ صبور بود. اصال هم خودش، هم می

جا باهاش خیلی راحت بودم. همیشه هم این اش آرامش داشتم.خونه

شد. رفتم سمت ام میاش با کیان به کیان حسودیبه خاطر دوستی

 ای نسبتا از بقیه بلندتر بود رو انتخاب کمدش یک پیرهن سورمه
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 کرد.کردم و رفتم تو حموم یک دوش آب سرد حالم رو بهتر می

*** 

شهاب رو پوشیدم و ی موهای خیسم رو شونه کردم. پیرهن مردونه

 از اتاق رفتم بیرون. با دیدنم لبخندی زد. 

 ـ عافیت باشه بانو!  

 نشستم رو کابینت خندید. 

 ـ تو این عادتت رو هنوز ترک نکردی؟ 

 نه!   -

داد رو داد دستم. نوشیدنی ماگ مشکی که بوی عسل و دارچین می

 ام، بوش کردم. خودشم لیوان قهوشو دستش گرفت وموردعالقه

 رعه خوردن ازش. به اتاق اشاره کردم:  ج -شروع کرد به جرعه

 حالش خوبه؟  -

 ـ اره خوابیده! 

داشت بارون میومد، نگاهم به قاب عکس سارا افتاد، هنوزم 

 فراموشش نکرده بود! 

 ـ شهاب؟ 

 جان؟   -

تونستم برگردم ایران، ولی ـ من واسه فوت سارا متاسفم، ببخشید نمی

 شنیدم تصادف کردید. 

مرسی تاراجان تو و کیان همیشه به من لطف داشتین، بعد اون  -

 تصادف تارا دیگه کسی نیومد تو زندگیم هنوزم دلم با نگاه هیچکس 
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 لرزه به جز خودش!  نمی

 متاسفم واقعا   -

 قش بودم رفت و حاال تنهاترین شدم! ـ کسی که عاش

 از رو کابینت بلند شدم. 

خوام ببرمش ـ امشب که جلوم وایسادی گفتی شوهرمه می

 بیمارستان، دلم قنج رفت تارا! 

 لبخند زدم. 

 زارم اشکمو ببینی خانوم دکتر؟ ـ خب بسه دیگه، فکر کردی می

 خندیدم. 

ک نم باید کنسل کنم. یـ من باید برم مطب تارا. بیمارای امروز کیا

 خورده کار دارم، میرم اماده یشم توام بمون همین جا، تعارفم نکن

 همه چی هس تو خونه دیگه، کاریم داشتی زنگ بزن. 

 مرسی!   -

کی صبح شده بود؟ هوا هنوز گرگ و میش بود، ولی ساعت دیواری 

داد. شهاب رفت تو اتاق صبح رو نشون می ۷بزرگ خونه ساعت 

و زود رفت منم. رفتم تو اتاق کیان بهش سر بزنم، بیدار حاضر شد 

 شده بود رو تخت نشسته بود. 

 ـ بیدار شدی؟ 

 اخ سرم!   -

 بشین، بلند نشو! -

 ـ چم شده من تارا، این سرم چیه به دستم؟ 
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 هیچی از دیشب یادت نمیاد؟   -

 نه!  -

حانه زار من این سرمو باز کنم برو دوش بگیر، بیا باهم صبباکی  -

 کنم. بخوریم همه چی رو برات تعریف می

سرمو از دستش باز کردم و دستکش دستش کردم که اب به زخمش 

نخوره. فرستادمش حموم از لباسای شهاب براش گزاشتم. یک 

ای و تیشرت زرشکی، منم رفتم سراغ سوییشرت و شلوار سورمه

 درست کردن صبحانه!

*** 

 ن لباسایی که اماده کردم اومدمیز صبحونه رو چیدم و کیان با همو

 بیرون. 

 بهتری؟  -

 کنم و چیشده؟ ـ میشه اول توضیح بدی اینجا چیکار می

دونستم رو واسش تعریف کردم. ی دیشبو هرچی رو که میهمه

 هیچی یادش نمونده بود. 

 خوام نگرانت کردم تارا! ـ معذرت می

 مهم اینه که االن بهتری!   -

 صبحونه رو تو سکوت خوردیم. 

اشو برسونمت خونه. خودمم باید برم بیمارستان، دیروزم نبودم پ  -

 معلوم نیست چقدر اوضاع بهم ریختس. 

 ی شهاب رو مرتب کردم. براش یادداشت گذاشتم که رفتیم کلیم خونه
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خونه و بهش سفارش کردم که چیکار تشکر کردم. کیانو رسوندم 

م ارایش مالیمی کردم که پف چشمامم کمتر کنه واسه دردش. من

مشخص شه. ساعت و دستبندمو انداختم، لباسامو عوض کردم. یک 

 کی که از دو طرف باز بود رو با جین مام استایل و بافت بلند مش

یک شال مشکی و کتونی سفید و مشکیم انتخاب کردم و کیف بزرگ 

و با ماشین  مشکیمو برداشتمم. عطرمو زدم، از کیان خدافظی کردم

 خودم رفتم سمت بیمارستان زنگ زدم به دیان. 

 ـ بنژور مادمازل! 

 زارم! عزیزترینم خوبی؟ ببخشید همش دارم تنهات می سالم  -

ـ خوبم تو خوبی؟ الزم نیست معذرت بخوای سوویتی اینجا به من 

 خیلی خوش گذشته! 

 بینمت میگم بهت! رف دارم باهات، شب میحجدا؟ کلی   -

 ی گرمی دارید، من از تینا خیلی خوشم اومده! ره خونهـ ا

 بلند خندیدم. -بلند

ندید. ی گرمی! خودشم خی گرمی داریم دیان نه خونهخانواده  -

 مامان بود که گوشی رو از دیان گرفت. 

 ی ما! ـ تارا شام پاشو با کیان بیاین خونه

 ام دنبال دیان، مرسی! نه مامان من شب می  -

ن دیان که پیش ما فعال هست/ امروزم قراره با تینا بره ـ حرف نز

 انقالب شمام بیاین! 

 پوفی کشیدم: 
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اشه مامان قرارو به کیان خبر دادم. استقبال کرد. رسیدم دم در ب  -

بیمارستان. نگهبان سوییچ ماشینو گرفت ببره تو پارکینگ پارک 

. رو باز کردمکنه. از دم در با همه سالم کردم تا رسیدم به اتاقم د

 عمو پشت میزم نشسته بود. 

 سالم!  -

 ـ سالم خانوم دکتر، رسیدن به خیر! 

 ممنون مشکلی پیش اومده؟!   -

 دونم تو باید توضیح بدی! ـ نمی

 چیو عمو؟   -

ـ این دزدی دیشب از بیمارستان و خروج ناگهانی امیرعلی از 

 شیفتش! 

 متعجب نگاش کردم، از کجا فهمیده بود؟  سعی کردم خونسرد باشم. 

زدی ؟ از بیمارستان خودم؟ من وسیله نیاز داشتم واسه معالجه د  -

 بیمار. امیرعلی کمک کرد بهم همین! 

 ـ اینجا بیمارستان تو نیست تارا! 

 دونستم، رو کاغذ که هست! جدا ؟ نمی  -

 باشه! ـ کاری نکن که تارا رو کاغذم ن

 میشه از اتاقم برید بیرون؟   -

 ـ اره حتما تارا کوچولو! 

 درو محکم بست. منم رفتم سراغ کارام.

*** 
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 با صدای در، سرمو از برگه هایی که جلوم بود باال اوردم. 

 بفرمایید!  -

 امیرعلی بود که اومد تو.

 ـ احوال خانوم دکتر؟! جانم کارم داشتی؟ 

 ه االن! نیک ساعت پیش کارت داشتم   -

 ـ باز خودشو لوس کرد. بابا اتاق عمل بودم خب! اومدم بیرون گفتن

 دو اومدم! ب -کارم داری، منم بدو

 وله، تو که گفتی دیشب عموم تورو ندی! خیلی خب قب  -

 ـ اره من ندیدمش چطور؟ 

 دونست! همه چی رو می  -

 ؟ ـ خب بدونه، اصال تارا مگه مهمه

 فتم اینجا رو کاغذ، بیمارستان منه، گفت کاری نکن که نباشه! گ  -

 خوای سهامتو بفروشی؟ ـ تو می

 اره!   -

خواست؟ بابات سالها تالش کرد با دونی باباتم اینو میـ از کجا می

 چنگ و دندون این بیمارستانو حفظ کنه! 

 من نباشم عموم هست!   -

 نکن! ـ نباید باشه، تارا بهش اعتماد 

راباید عمومو ول کنم و به حرفای تو اعتماد کنم که یبار با چ  -

 زندگیم بازی کردی؟ 
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د ـ من نگفتم به من اعتماد کن، ولی به همون دلیلی که به من اعتما

 نداری به عموتم اعتماد نکن! 

 دونی؟ چیزی می  -

 ـ فعال نه، ولی مطمئن شم حتما بهت میگم! 

رفتم دنبال با کالفگی نگاه کردم. باید میرفت و درو بست. ساعتمو 

هایی که منشیم اورد امضا کردم و به کیان گفتم حاضر کیان. برگه

ی بیمارستان تا خونه زیاد نبود، بشه و رفتم به سمت خونه فاصله

ولی ترافیک باعث شد دیر برسم و کیان جلوی در منتظر ایستاده 

یک  وهن ابی ای پیررهبود سوار شد یک جین ابی تیره با کتونی سو

ای تنش کرده بود. عینکش به چشماش بود. بوی ادکلن پلیور سورمه

 حلقشم سفیدشم دستش بود.  داد و ساعت وهمیشگیشو می

 ـ سالم خسته نباشی! 

 هتره؟ بببخشید منتظر موندی دستت   -

 ـ بله خانوم دکتر! 

رخورد دستمو فشرد لبخند زدم و راه افتادم. جالب بود دیگه از ب

ی پدریم شدم. نیم ساعت بعد جلوی خونهفیزیکی باهاش ناراحت نمی

بودم تینا ریموتو زد و ماشینو بردم تو پارکینگ. یک پیرهن بافت 

زرشکی تنش بود و موهای فرشم باز دورش بود. دست تکون داد از 

 تراس منم بوسی فرستادم به کیان کمک کردم تا از ماشین پیاده شه.

 دادم. مامان با دیدن دست کیان هینی کشید. م بلندی رفتیم تو سال

 رفت کیان گونشو بوسید. 
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 ـ به خدا مامان چیزی نشده!  

گفت، ولی از همون اول به مامانم کیان به فرانک جون مامان نمی

 گفت مامان. مامان گفت: 

 گی اینجوری شده؟ تارا چرا نمی -

دونه، سکته امان توروخدا شلوغش نکن، فرانک جونم نمیم  -

خواستم بیام که میکنه بدبخت بفهمه! به کسی نگفتیم امشبم نمی

 استراحت کنه. 

 دیان رو کاناپه نشسته بود. 

 ـ انقد واسم دلت تنگ شده بود؟ 

 اره خیلی!   -

 بیشتر تینارو بوسیدم.

 همه چی خوب بود امروز؟  -

دونه، خوشبحالت ارا! دیان خیلی باسواده، خیلی چیزا میـ وای اره ت

 باهاش همخونه بودی واقعا! 

زیزممم چه باحسرت میگه! اره خیلی رفیق خوبیه از انقالب ع -

 خوشش اومد؟ 

کرد. کتاب واسم خرید. منم بهش ـ اره با ذوق به همه جا نگاه می

 یک کتاب دادم! 

 پس حسابی خوش گذشته!   -

 بیشتر نگهش داری؟ ـ اره میشه 

 خواد تا ابد بمونه، ولی کار و زندگیش تینا عزیزمم، منم دلم می  -
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 جای دیگه هست! 

 غمگین شد. بغلش کردم. 

 فعال که هست!   -

نشستیم دورهم. خوبه که خانواده عمو نبودن. مامان با اسپند از 

 اشپزخونه بیرون. 

 ـ چشمش زدن پسررو! 

خندیدم واسه دیان تعریف کردیم اصال اسپند چی هست که تینا گفت 

از دیروز سی بار واسه خود دیان دود کرده که چشم نخوره! همه 

 باهم خندیدیم. تینا بود که گفت: 

 اشم؟ تارا میشه من ماشین داشته ب -

ینا اون بیمارستان فقط سهم من نیس عزیزمم، سهم تو و مامانم ت -

 تونی بخری!باید از من اجازه بگیری، معلومه میهست! با پولت ن

 کیان گفت:  

یریم پیش دوست من. هرچی خواستی انتخاب کن. تارام باید م -

 انتخاب کنه! 

 من چرا؟ -

ون دیگه قدیمی شده، درشان یک خانوم دکتر و رییس بیمارستان ا -

 نیس! 

 ه مامان و گفتم: کردم رو کردم ببا ذوق نگاهش می

 ین بابارو نفروشیم؟ مامان ماش

 بهش خوشه، ی پارکینگ افتاده، چیکارش دارید من دلم ـ نه گوشه
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 کنم! هر روز میرم تمیزش می

 تینا بغلش کرد:

 همه چیز خوبه پاشید دیان بچم  هغصه نخور مامانم! دیگه حاال ک -

 گرسنشه. دخترا میز رو بچینید! 

 رفتیم تو اشپزخونه اخ که چقد جای پدرم خالیه! 

*** 

گذشت. تو این یک ماه بیشتر یك ماه از جواب مثبت من به کیان می

کردم خیلی باهاش ارامش دارم. امروز شناخته بودمش. حس می

روز عروسیم بود. خوشحال بودم. خیلی زیاد یک ماه بود. همش 

م سته شده بودن. دیگه واسدنبال خونه و وسایل و خرید بودیم. همه خ

ی بمهم نبود گذشته چه اتفاقی افتاده. کیان اومده بود که گذشته رو 

ه معنی کنه برام. فقط رفته بودم از پدر ومادر امیرعلی اجازه گرفت

بودم و دعوتشون کرده بودم با وجود مخالفتای مامانم، ولی من 

ی سفید که هدوسشون داشتم. به خودم تو ایینه نگاه کردم. لباس ساد

شد. موهایی که عسلی پشتش باز بود و دنبالش روی زمین کشیده می

. وهام پیچیده شده بودرنگ شده بود و فر شده بود و گالیی که بین م

ده ساده بود همه چی! به جز رژ لبم که قرمز بود، ارایشمم ملیح و سا

  بود. تو اتاق کیان بودم که پدرم اومد اشک شوق ریخت و بغلم کرد.

 ارزشی؟ دونی که چقد برام مهم و بـ می

 بله!  -

 ی اون سخت گیریا برای این بود که برق چشماتو دونی که همهـ می
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 ؟  کیان پسر خوبیه لیاقتتو داره، خیالم راحته! ببینم

که ناراحتتون کردم، ولی قول میدم دیگه تاسفم برای گذشته و اینم -

 تکرار نشه! 

و منی! دیگه نبینم این حرفارو بزنی من تور ـ هیس تارا تو همه جون

 ی تنم؟ نبخشم؟ کیو ببخشم، پاره

ی بوسیدمش و بغلش کردم بابا رفت و سها اومد تو. مراسم تو خونه

شد. دوست نداشتیم شلوغ باشه. درضمن باغ پدری کیان برگزار می

خونشونم خیلی بزرگ بود. دست گل سفیدمو جلوی صورتم گرفت 

رنگ مورد عالقم. یک پیرهن سرخابی که جلوی گالی رز سفید 

سینش کار شده بود و باهم خریده بودیم رو پوشیده بود. موهاشم 

 و از یک طرف جمع کرده بود. حاال نوبت تینا بود هایالت کرده بود

ای کوتاه که یقش گرد بود رو که اومد تو اونم یک پیرهن سورمه

 شه پریشون تینا گفت: پوشیده بود. موهای فرشم باز دورش مثه همی

 ای؟ اماده

 اره فک کنم!  -

 دستامو گرفت. 

 ـ چرا انقد دستات یخه؟ 

 فک کنم طبیعی باشه نه؟  -

 سها گفت: 

 اره خواهری طبیعیه!  -

 سه تایی هم دیگه رو بغل کردیم. حاال نوبت سهند بود. تکیه گاه 
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همیشگی هممون. کت و شلوار طوسی تنش بود و کروات مشکی. 

 لمون کرد. بغ

 که خیلی خوبیا داره، ولی ر اینـ این همه خواهر داشتن عالوه ب

 خیلی بده! 

 سها گفت: 

 چرا داداش بزرگه؟  -

 برن! مت ببینی همشونو دارن میچون باید با چش -

 تینا خزید تو بغلش و گفت: 

 من که جایی نرفتم!  -

 زارم جایی بری فرفری! ـ تورو دیگه نمی

 کردم. سهند گفت: خندیدم بغلش 

 عالی شدی فرشته کوچولو!  -

ه فیلمبردار صدام کرد تا برم پایین واسه مراسم عقد. مطمئن بودم ب

 کنم. با عقلم انتخاب کردم.حسم و انتخاب منطقیم این دفعه اشتباه نمی

اول عاشق نشدم که چشمام بسته شه. من به کیان مطمئنم! گذشته 

برام تموم شده! من از اون ادما گذشتم. حالم خوبه میرم اهسته از 

زنن. کیان با کت و شلوار و پیرهن سفید و ها پایین. همه دست میپله

پاپیون مشکی که واسه تنوع به زور و اجبار ما بسته بود و خیلی 

کرد. موهای مشکیشو باال زده بود. ام میلبخند نگاه اومد، بابهش می

زد این برق نگاه برای من بود. لباسم پف چشمای طوسیش برق می

 نداشت. دامن لباسمو دادم باال و دستمو گذاشتم تو دستش رفتیم پای 
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 سفره عقد. با تمام وجودم بله گفتم و همه کل کشیدند. 

*** 

 گذشت که انگار قبال از خوب می ها انقدر کنار کیانروزها و ماه

وشی و ی زندگیمون شده بود خکردم. همهاون تو کابوس زندگی می

ث پیشرفت کنار هم. یادم نمیاد باهم دعوامون شده باشه. خیلی کم بح

کردیم. امروز دن مشکلو حل میزکردیم سریع هم با حرف می

ش خواستم سنگ تموم بزارم و ازو میسالگرد ازدواجمون بود 

 تشکر کنم که اومده تو زندگیم و شده همه زندگیم و خوشبختم کرده.

خواستم بگم با اون همه چیزو فراموش کردم و گذشتمو ادمارو می

خواستم بگم چقدر دوستش دارم و برام مهمه و هر روز بخشیدم، می

داره عشقم نسبت بهش بیشتر میشه. از صب با سهاو تینا مشغول 

دونستم دست پختم زیاد تعریف نداره، میدرست کردن غذا بودم، 

مه هی کارای اون جشنو خودم بکنم کیک و خواستم همهولی می

 چی! 

خواستم سوپرایز شه. کیان لیاقتشو داشت. کلی مهمون داشتم. می

 کادوشم این بود که بهش بگم باردارم! سها گفت: 

 کیک رو گذاشتم تو یخچال.  -

 کنم! می خنک شه خودم کن،مرسی فقط اگه میشه تزیینشو ن -

 اوکی!  -

 تینا گفت: 

 من لباساتو اتو کردم گذاشتم رو تختون اکیه؟  
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 مه برسن! استرس دارم! هها چیزی نمونده چهاره وای ب -

 سها گفت: 

 مه چی امادس جز خواد استرس داشته باشی! هبا اون وضعت نمی -

 خودت! 

 تینا گفت: 

ن نگاهمو به خونه انداختم. ر! اخریراس میگه پاشو برو دوش بگی -

 همه چی اماده بود برای یک شب عالی. شهاب قرار بود با کیان بیاد

دونم یادشه و خودشم اماده کرده برای امشب، ولی خونه. البته می

ی ازمایشیه که یک ماهه ازش مخفی کردم. ی من برگهبرگ برنده

اس بود با م که گوشیم زنگ خورد. شماره ناشنخواستم برم حمو

 اکراه جواب دادم: 

 بله؟  -

 سالم تارا من شبنمم!  -

خوام هام یخ زدن، من با این ادما خیلی وقته ارتباط ندارم و نمیدست

 داشته باشم. 

 خوام ببینمت! می -

 هام از هم وا میشه:باالخره قفل لب

 خوام!من نمی -

 میام قطع کنم که میگه: 

زاره. ات تاثیر میزدم که تو زندگی خوام بهتهای مهمی میحرف -

 زدم.  به خدا اگه مهم نبود زنگ نمی
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 هات واسم ارزشی نداره!حرف -

 درباره کیانه!  -

یه؟ امیرعلی رو ازم گرفتی بست نبود؟ مگه زنش نشدی؟ همین چ -

 خوای؟ یخواستی؟ حاال کیان رو مرو نمی

 رعلی اصال ازدواج نکردیم! نه تارا من و امی -

 طالق ما به من گفتن شما ازدواج کردید!  چندوقت بعد -

 نه همش فیلم بود. -

 بنم اگه کارات و حرفات دروغ باشه!شوای به حالت  -

 خورم نیست،به خدا قسم می -

 خیلی خب کجا بیام؟  -

 شگاه ی قدیمی نزدیک دانبیا همون کافه -

 زیاد وقت ندارم! -

 ه که بیای! گیرم واقعا ارزش داروقتتو نمی -

پوشم با جین روشن و سریع یک بارونی مشکی رو بافت طوسیم می

دارم و از کنم و کتونی سفیدم و کیفمو برمیشال طوسی سرم می

 زنم بیرون. اتاق می

 سها گفت: 

 کجا؟   -

دونم، ولی من دارم میرم با شبنم کافه نزدیک دانشگاه. چراشو نمی -

به هیچکس مخصوصا کیان چیزی نگو! اگه دیر کردم بیا دنبالم سها 

 دیر کردم تزیین کیکم خودت بکن. 
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 فهمم!  تارا من نمی -

 وقت ندارم خدافظ!  -

 شینم پشت فرمون. خودمم سریع میکنم. به صدا زدناش توجه نمی

دونم چرا و به چه دلیلی میرم. اصال چرا باز گولشو خوردم و نمی

 بهش اعتماد کردم؟ 

*** 

بود که به این کافه نیومدم. عوض نشده با چشم دنبالش  خیلی وقت

کنم یک گوشه نشسته بود. فرقی نکرده بود. از گردم. پیداش میمی

اخرین باری که از بیمارستان بابام رفته بود بیرون، فقط موهاشو 

 روش:بلند کرده بود و یک روسری تیره سرش بود. نشستم روبه

 خیلی کار دارم شبنم!  -

 لگرد ازدواجتونه!  دونم امروز سایاره م -

 ممنون میشم زود حرفاتو بزنی!  -

گیرم، تارا تو خوب یادته که من و امیرعلی اشه زیاد وقتتو نمیب -

ی بهت خیانت کردیم، ولی واقعیتش اینه که تارا کیان پشت همه

 ماجرا بود! 

 خندم.  بلند می -توجه به اطرافم بلندبی

نو کشوندی، اونم تو این روز بیرون که جک بعد این همه وقت م -

بگی بهم؟ چی فکر کردی پیش خودت؟ نکنه امیرعلی ازت خواسته 

بیای اینارو بگی که منو برگردونه؟ بهش بگو کور خونده، من 

 زارم اینم خراب کنید! عاشق زندگیمو کیانم، نمی
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 تارا اینا دروغ نیست من دارم از ایران به هزار بدبختی خودمو -

دارم نجات میدم. خواستم قبل رفتنم به خاطر لطفایی که در حقم 

 شم، بعد برم واسمم فرقی نداره. کردی، فقط برات توضیح داده با

باور کنی یا نه، ولی خودتو نجات بده. امیرعلی رو اخرین بار تو 

اون خونه تو المان دیدمش دیگه باهاش ارتباط ندارم که بخواد ازم 

هیچوقت امیرعلی رو دوست نداشتم و ندارم  تورو برگردونم. من

 تارا!  

 پس چی؟  -

دونم تارا، کیان چه دشمنی با تو و خانوادت داشت. هیچی ن نمیم -

گفت. هیچی فقط یک روز من و امیرعلی رو خواست که به ما نمی

کنه. بریم دفترش گفت براش کار کنیم، اونم همه جوره کمکمون می

پیشنهاد مالی زیادی بهمون کرد من و  اولش قبول نکردیم، ولی

ی خیانت و امیرم واقعا نیاز داشتیم، قبول کردیم! گفت یک نقشه

بعدشم امیرعلی طالقت بده، خیلی همه چی خوب پیش رفت. کیانم 

خوام نه می پای حرفاش وایساد. باور کن من نه امیرعلی رو از تو

اشتم منو ببخش مریض بود تارا! نیاز د دونی که مامانمکیانو! می

دونم دونم قصدش چی بود؟ اصال از کجا پیداش شد، فقط مینمی

ی قبلی بهت کیان اون ادم خوبی که کمکت کرده نیست، با نقشه

نزدیک شده. همش برنامه ریزی شده بود. از اولین مالقاتتون تا 

دونه، باید خودت بفهمی یرعلی هم بیشتر از من نمیازدواجتون! ام

  ازش بپرسی!
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 شناخته؟ یعنی از قبل منو می -

 اره، خوبی تو؟  -

 بهش پناه برده بودم با زندگیم  خیلی خوب بودم، جونم کسی که

شناختم کیه و چه دشمنی با چیکار کرده بود. من از این ادمی که نمی

خودم و خانوادم داره، بچه داشتم! وای خدای من! زیر دلم تیر 

شد همشونو داشت داشت می کشید. ویسای کیان داشت پخشمی

ونه بوده، اون ی امیرعلی. خودشم تو اون خگفت کی میرم خونهمی

گفت، خوردم، اره شبنم راست میموقع از کی داشتم بازی می

هاشون صدای خودش بود. حرفاش با شبنم و امیرعلی بود و نقشه

گفت دوستت دارم، این که بخوابم میکه هرشب قبل از این همونی

 ی کی تو رحمم دارهی کی تو دستم بود؟ بچهادم کی بود واقعا؟ حلقه

ریزه رو صورتم، شماره زنه اب میکنه؟ شبنم صدام میرشد می

ها ها زمزمهگیره یعنی همه اون حرفا کارا دوستت دارمسهارو می

دن همه دورم جمع شدن شبنم داره به یدروغ بود؟ اب به خوردم م

ه خودش فحش میده، بلند میشم و میرم از کافه بیرون. شبنم هنوز دار

زنه. صدای بوق مممتد ماشینا تو خیابونا اخرین چیزیه که صدام می

شنوم و درد عجیبی زیر شکمم، فکر کنم اخرین دردیه که تو این می

 کنم خدا کنه اخریش باشه! دنیا حس می

*** 

خوام باز کنم. این تاریکی رو به سیاهی زندگیم ترجیح چشمامو نمی

 شنوم چرا پچ چند نفر رو می -میدم. درد دارم. خیلیم زیاد صدای پچ
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کنم تو بیمارستان بودم شد؟ بسم بود اروم چشمامو باز میتموم نمی

سرم به دستم بود، پرستار سرنگشو خالی کرد تو سرمم دکتر از 

 یرون. باتاق میره 

 بیدار شدی عزیزم؟ خداروشکر عملت خوب بود درد داری؟  -

 عمل؟ 

 متاسفانه بچت سقط شده! -

کردم، برم زیر دلم، اره دیگه حسش نمیمیره بیرون، دست می

خوردن، ولی خوب های اشکم همینجوری سر میناراحت شدم، گوله

ه ی قرارشد به این دنیای کثیف نیومد، معلوم نبود این ادما چه بالی

سرش بیارن، من خودمم اضافیم چه برسه به ادمی که از وجود منه! 

کنم مامان، تینا، سها، کیهان، در باز میشه از پنجره بیرونو نگاه می

پدرم و زن عمو همشون باهم میان تو پرستار تذکر میده زود برن 

بنده. اصال چون وقت مالقات نیس و در اخر کیان میاد و درو می

 یش چیه؟ مامان گفت: اسم واقع

کنم به الهی مامانت بمیره چرا نگفته بودی بارداری؟ فقط سکوت می

کنم چشماش چقد شبیه کسی بود چرا یادم نمیاد اون ادم اشنا نگاه می

 نکنه به خانوادمم بخواد صدمه بزنه؟ سها گفت: 

 خوای؟جانم تارا چیزی می -

سم. کیهان اگر واقعا ترکیهان میاد باالی تختم از این خانواده می

زنم، تعجب خواد به سها اسیب بزنه دستشو پس میبرادرش باشه می

 کنه اون میاد باالی سرم. می
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 زنی؟ عزیزدلم چرا حرف نمی -

 کنه. زنم. پرستار میاد تو همه رو بیرون میدست خودم نیس جیغ می

 کنه بهم بگو! چیزی اذیتت می -

 د تو؟ میشه بگی دخترعموم فقط بیا -

 اره کسی اذیتت کرده؟  -

 نه -

شینم رو تخت، اشکای خودشو منو میره بیرون و سها میاد با درد می

کنم مو به مو! سرشو کنه واسش همه چیزو تعریف میپاک می

 شینه زمین. گیره میمی

 گی اینا کین؟ یا خدا تارا چی داری می -

 به گریه میوفتم: 

 ترسم! سها! می دونممدونم به خدا نمینمی -

 گیره! دستمو می

 -زنم سهند بیاد خب؟  ترس دیوونه ماکه تنها نیستیم من زنگ مین -

 خوام کسی جز سهند چیزی بدونه سها فهمیدی؟ نمی -

 دونیم! خوام بدونن که ما میاشه  رفتاریم نکن که بفهمن خب؟ نمیب -

 ؟ خوام مامان پیشم بمونه تو شب بمون خبباشه  نمی -

مونم تو جون منی تارا من االن اینارو یوونه معلومه که مید -

 زنم باشه؟  میفرستم برن خودمم به سهند زنگ می

 باشه!  -

 کشم. بوسه دراز میپیشونیمو، می
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 ودتر خوب شو!زتارا روزای سختی داری،  -

*** 

 پریدم، دست بردم و اباژور کنار با صدای زنگ گوشیم از خواب 

و روشن کردم. گوشیمو برداشتم. همونجوری با چشم بسته تختم

 جواب دادم. 

 د، سالم تارا خوبی؟ صدای سها بو -

 ؟ تازه خوابم برده بود! اره خوبم چیزی شده -

 ریم پیست برف بازی پاشین شما دوتام بیاین!بخشید ما داریم میب -

نگاهی به ساعت دیواری بزرگ سفید اتاق انداختم ساعت چهار 

 بح بود. دلش خوش بود. ص

 سها، صبح زودم باید برم بیمارستان!  نه من نمیام -

اشو ببینم خودتو لوس نکن یک ساعت دیگه جلو در خونتونیم از پ -

دونم با کیان تو یک اتاق خوابم نیستید به اونم زنگ اونجایی که می

 زدم بیدارش کردم! 

اد تارای سه سال نزاشت اصال بپرسم کیا میان. دیوونه بود. منو ی

نداخت. بلند شدم دست رومو شستم و مسواک زدم. پیش می

روبدوشامبرمو رو لباس خواب مشکیم پوشیدم و از اتاق رفتم 

بیرون. زیر کتری رو روشن کردم و نون رو گذاشتم تو تستر. شیر 

رو ریختم تو شیرجوش. کیان بود که از اتاق اومد بیرون. لباس 

تونست به این سرعت جوری می! این بشر چهپوشیده و آماده خدایا

 اینجوری خوشتیپ باشه؟ یک پلیور زرشکی با کاپشن مشکی و 
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شلوار کتون مشکی و دستکش و کاله و نیم بوت هم رنگشو ست 

کرده بود حلقه و ساعت استیلشم دستش بود. نگاهش رو یقه لباسم 

 ه به خودم اومدم و مرتبش کردم. بود ک

 !  صبحت بخیر تارا -

بح توام بخیر! میشه حواست باشه شیر سر نره من برم اماده ص -

 شم؟ 

 اره حتما!  -

از کنارش رد شدم. بوی ادکلن همیشگیش خورد به بینیم. موهامو از 

دو طرف جمع کردم با یک گیره کوچیک. ارایش مالیمی کردم و 

با پالتو همرنگش و  ایسورمهساعت و حلقمو دستم کردم یک بافت 

جین روشن انتخاب کردم کیف و دستکش و شال بافت و بوتای 

مشکیمو باهاش ست کردم، عطرمو به گردنم زدم و از اتاق رفتم 

بیرون. ماگ مشکیمو داد دستم. بوی خوش دارچین خورد به بینیم. 

چشیدمش همونجوری که دوست داشتم بود. تشکر کردم ازش که 

 ستم.  یک تست با عسل داد د

 خورم! مرسی نمی -

 ا نخوردی. کنی، دیشبم درست غذعف میبخور تارا ض -

با بی میلی ازش گرفتم خودشم مشغول خوردن قهوش شد. صدای 

 زنگ دراومد کیان رفت سمت در. 

 سالم کیهان، تارا صبحانشو بخوره میایم. اوکی  کیا هستن؟  -

 دونم هست! اخمام رفت کیهان رفته دنبال تینا و دیان. نغمه هم می -
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اومد اخه؟! بلند شدم کیفمو دستم گرفتم توهم این دختره واسه چی می

اهاش کم بود. سرشو اورد و رفتم سمت در بازومو کشید. فاصلم ب

 پایین. 

 خوشگل شدی خیلی زیاد! -

 ممنون!   -

ماشین کیان شدیم و از پارکینگ با اسانسور رفتیم پایین. سوار 

اومدیم بیرون. همه تو ماشین کیهان نشسته بودن واسشون بوسی 

 فرستادم و راه افتادیم از نغمه خبری نبود. خداروشکر تازه حواسم

 رفت سمتت دستش. 

 خوای بیای تو برف؟  با اون دست می -

 خوب شده، خودت ببین!  -

 دستشو تو دستم گرفتم. 

ن بشینم؛ مه، ولی نباید ازش کار بکشی! بزن کنار بله خوب شد -

 چون درد نداری لزوما به این معنی نیس زخمتم خوب شده. 

 تونی، خیلی وقته رانندگی تو برف نکردی! ارا همش برفه نمیت -

 دونی؟ از کجا می -

 حرفم رو پس گرفتم.

کردی تو بخشید یادم رفته بود شما همش داشتی منو تعقیب میب -

 تاوا! ا

 شد. هایی که گوشه چشمم چروک میخندید از همون خنده

 حاال جدی دستت درد گرفت بده من بشینم یا دیان االنم که برف  -
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 نیس تو پیست تو بشین! دست برد نیشگونی از بازوم گرفت. 

 ی گفته دکتر داشتن تو خانواده خوبه؟ اکی لجباز ک -

 م پیاده شدم و جابه جا لبخند زدم. سرعتشو کم کرد و زد کنار من

شدیم کیهان پشت سرم بود که راهنما زدم اون جلو بره من مسیرو 

 بلد نبودم خیابونا خلوت بود دست برد و موزیک گذاشت.

*** 

ساعت شش بود که رسیدیم پیست. کیان ماشینو پارک کرد و از 

 ماشین پیاده شدیم. سریع دویدم سمت سها بغلش کردم. 

 چته دیوونه؟   -

 دلم برات تنگ شده بود!  -

 بود؟   تو اون دوسال که رفتی نشده -

 چرا خیلی!  -

 تینا بود که اومد و بوسیدمش. دراخرم نوبت دیان بود و خبر خوبشم

دونستم باید اومد ایران. از خوشحالی نمیاین بود که سهند داشت می

 چی بگم اصال. رو به سها گفتم: 

 ستی؟ نغمه رو چرا دعوت کردی را -

ن دعوتش نکردم که دیشب خونه فرانک جون بودیم، اونم اومد م -

 شنید قرار گذاشتیم، گفت منم میام. 

ای نثارش کردم، رفتم کنار تینا ایستادم که داشت با کیان چشم غره

 کرد.  صحبت می

 خصوصیه برم؟  -
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 ما چیزی پنهون از تو نداریم!  -

 لبخند زدم. کیان گفت: 

 ؟  تو بهش گفتی -

ه اومدم همینو بگم. اصال فردا بعد دانشگاهت برو مطب کیان، ن -

 نویسم! باهم برید نمایشگاه دوستش ماشین بردار چکشم من می

 واقعا تارا؟   -

 اره بچه جان شوخی ندارم که!  -

 خوام توام باشی! اخه می -

ا یان که از من بهتره تو این چیزا! بعدشم دیانم با خودت ببر تنهک -

 کنه! نزاریش تو خونه مامان، دیوونش می

 خندیدن کیان چشمکی به من زد: 

 م! فک کنم یک عروسی تو راه داری -

 ا: به جایی که دیان ایستاده بود اشاره کرد با تعجب برگشتم سمت تین

 اره تینا؟  -

 من ازش خیلی خوشم میاد تارا!  -

 بلند خندید:  -کیان بلند

 دیدی گفتم؟  -

 نیشگونی از بازوش گرفتم: 

  چرا زودتر به من نگفتی بدجنس؟ -

 چون خودم هم دیشب فهمیدم!   -

 بزنم.  خب پس من میرم با دیان حرف -
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 کیان گفت: 

 منم میرم با دخترم حرف بزنم.  -

 ود ا هم رفتن تینا که غش کرده بخندیدم. دستشو انداخت گردن تینا. ب

 از خنده. سها گفت: 

 ین همه ادم عالف نغمه ایم؟ واقعا ا -

من بیخیال همه دست دیانو گرفتم و رفتم. ماشین نغمه جلوی پام 

زدم. با کمال تعجب فرزاد پیاده ترمز کرد. البته اینطوری حدس می

دونستم اینا باهمن باهاشون دست دادیم و به شد و بعدم نغمه! نمی

 راهمون ادامه دادیم. 

   به تینا؟ جانم سووییتی؟  نظرت راجب -

 گل!  دوست داشتنی، اروم عاقل خوش -

 خوشگل تر ازمنه؟  -

دونستی تا حاال با تینا حرف اهم خیلی فرق دارید تارا، ولی میب -

 ی زندگیش تویی! زدی؟ اسطوره

 با تعجب برگشتم سمتش. 

 م فقط. هیچوقت نگفته! بابام مامان -

شک ماهری! ک زن قوی و مستقل و یک پزیتارا تو ذهنش تو  -

 البته که واقعیته همش دوست داره عین تو باشه، باورت میشه! 

 لبخند زدم. چقدر خواهر کوچولوم اروم بود که اینارو بهم نگفته! 

 کنه شبیهت بشه، ولی کامال باهم متفاوتین!  عی میاون س -

 خوای چیکار کنی؟ خب تو می -
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ئول تجهیزاتت بشم و خوام تو بیمارستانت مسمن با اجازه شما می -

 فعال ایران بمونم!  

 جدی؟  -

 خندید از تعجبم. 

ارا من عاشق تو و خانوادت شدم. سها، کیهان و مامانت، حتی ت -

مونید. دوستون دارم. خسته شدم از کیان! شما مثل خانواده نداشتم می

تنها بودن و با سهند دیونه زندگی کردن. من یک عمره تنهام، ولی 

شماها خوشحالم. یک خانواده دوست داشتنی و موفق! تینام االن با 

 خیلی دوسش دارم،  ولی باید کمکم کنی، باید خونه بگیرم. 

 شنوم! خوب می چشم، وای خدا چقدر خبر -

 موهام رو بوسید. 

 و به زندگیت راه دادی!  ممنونم تارا که من -

خانوادمون  سال! به خاطر همه این سهاز تو ممنونم به دیوونه من -

 خوش اومدی! 

 مرسی!  -

بغلش کردم و کلی موهاشو بهم ریختم. اونم متقابال همین کار رو 

ایش تو باد رها کرد. کش موهای روشنشو باز کردم و موهای گوجه

 شد.

*** 

گوله برفی خورد به کمرم. برگشتم دیدم شهاب بود. وای خدا! به 

 سمتش رفتم. 
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 گرفت؟  سالم عزیزدلمم ببخشید دردت ن -

 ی! سالم نه کسی بهم نگفت تو میا -

 هو گفتم بزار مطبو تعطیل کنم و خواستم بیام، اخه یكخودمم نمی -

 بیام!  

 خوب کردی!  -

 بقیه کجان؟ جمع دکترا!  -

 خندیدم. 

تونیم یک عنی تینا و دیان و سهند و کیهان نباشن، ما کال میی -

 بیمارستان بزنیم. 

سی پزشکی ا، تینا و دیان و سهند مهندشهاب حواست نیست -

 خونن! می

 بلند خندید.  -بلند

 یهان رو بندازیم بیرون! پس فقط باید اون ک -

 ردم: کها اومدن باال. رو به سها بچه

 داریت؟ سختت نیس سها، به خاطر بار -

 کیهان گفت: 

 دونم واال! مگه این که تو بهش بگی! نمی -

 پشت چشمی واسه سها نازک کردم. دستشو گرفتم: 

  شکم دراوردی که مامان کوچولو! -

 صم شده بریم باشگاه قدیمی تو؟ وای نگو تارا غ -

 کیان گفت: 
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 ینی که هست بهتر نمیشه! خواهشا تنها برید! اتارا از  -

 لبخند زدم. دیان گفت: 

 بود! ارا خیلی خوبه! تو اتاوا با هوا زنده تازه االن ت -

 همه خندیدن. تینا گفت: 

 سها رفتی منم میام!  -

 برمت! می -

سرعتمو زیاد کردم، کنار کیان رسیدم. داشت با شهاب صحبت 

 کرد. انگار فهمید کارش دارم. روشو برگردوند به سمتم: می

 جونم؟  -

 تینا چی گفت؟  -

 هیچی گفت دوسش داره دیگه!  -

 دیان چی گفت؟   -

نه پیدا کنم و تو اد ایران بمونه، باید بگردم واسش خوخوگفت می -

 بیمارستان مشغولش کنم. 

 خیلیم عالی!   -

 از چیزی ناراحتی؟  -

 اس! اون که با نغمه  اره از حضور فرزاد! -

 کنه!  تونی برگردی ببینی کی رو داره نگاه میره، ولی میا -

 چرا اومده؟  -

 نغمه اوردتش حتما!  -

 اطر دستش نشست یک گوشه و ما قرار شد یکم برف کیان به خ
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بازی کنیم. انقد خنددیدم دلم درد گرفته بود. یک گوله برفی بزرگ 

درست کردم که بزنم به تینا یكهو یکی از پشت زد تو سرم پام پیچ 

 مد و همه اومدن سمتم سها دستشو خورد. افتادم صدای اخم دراو

 گذاشت رو پام: 

 تونی راه بری؟  ه میضرب دیده چیزی نشد -

 اره فک کنم!  -

 فرزاد گفت: 

 ببخشید تارا من بودم!  -

 تینا گفت: 

 بازیه دیگه مهم نیست!  -

 ای نصیب فرزاد کرد. زیر بغلمو گرفت بلندم کرد. کیان چشم غره

 کنه! تو خودت دستت درد می -

 مهم نیست!  -

هم از بازی تکیه دادم بهش و باهم رفتیم تو یک رستوران. بقیه 

خسته شده بودن و گرسنشون بود. ناهار و تو خنده و شوخی خوردیم 

 و کیانم دیگه ناراحت نبود. درد پام کمتر شده بود.

*** 

زدم یدرد پام کمتر شده بود. رسیده بودم خونه که داشتم پماد به پام م

که گوشیم زنگ خورد. عموم بود. بدون هیچ سالم و احوال پرسی 

 گفت: 

 تارا فردا زود بیا سرکار سهامتو واگذار کن. با هیئت مدیره جلسه  -
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 داریم. بعدم برو هرکاری دوست داری بکن.  

خوام فروشم میف شدم، سهاممو نمیسالم عموجان من منصر -

 بیمارستانمو! 

 یعنی چی؟ مگه مسخره بازیه؟  -

 زد.گوشی رو با فاصله از گوشم گرفتم چون داشت داد می

دونستم، ولی من تصمیممو گرفته بودم ،به دلیل عصبانیتشو نمی 

گفت. بابام سالها کنم. امیرعلی راست میتصمیم اطرافیانم توجه می

خواستم با بچه زحمت کشیده بود تا بتونه اونجارو حفظ کنه. نمی

خواستم بمونم از فردا بازی و به همین راحتی از دستش بدم. می

ته کیان بدم! غییرات جدیدی با سها و کیهان و دیان و البخواستم تمی

 باالخره فریادش تموم شد. 

گیرم، اون سهام حق خواهر و مو جان، من فقط اونجا تصمیم نمیع -

مادرمم هست. با اونا مشورت کردم راضی نبودن، تصمیم گرفتیم 

نگهش داریم. بعدشم شما بی اطالع من جلسه گذاشتی، من چیکار 

 ب؟ االن مشکلتون چیه؟ کنم خ

صدای بوق ممتد تو گوشم نشون از این بود که تلفن رو قطع کرده. 

از خستگی خوابم برد. خیلی زود و صبح با صدای االرم بیدار شدم. 

پام بهتر شده بود یک دوش گرفتم و موهامو سشوار کشیدم. ارایش 

ساعت کردم و رژ قرمز رو زدم. به دیان گفته بودم بیاد بیمارستان. 

حلقه و دستبند سفیدمو انداختم. یک کت بلند مشکی با شلوار کوتاه 

 ستش رو پوشیدم و یک شومیز سفید از زیرش با کفشای پاشنه بلند 
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کرم، بارونی کرمم رو انداختم رو دستم خیلی هوا سرد نبود، ولی 

احتمال داشت بارون بیاد، هوا ابری بود شال مشکیمو سرم کردم و 

 و کیف بزرگ مشکیمو انداختم رو  به الی موهامعینکمو زدم ال 

دستم. عطرمو زدم و از اتاق رفتم بیرون. کیان رفته بود شیرگرممو 

با دارچین خوردم و راه افتادم. ادرس خونشو با هزار زحمت از 

سها گرفته بودم. رفتم خونشون ماشینمو سر کوچه پارک کردم و 

فون تعجب کرد. با مکث زنگ سه رو فشردم. مطمئنم از دیدنم تو ای

در باز شد رفتم باال اسانسور نداشت، ولی خونه بازسازی شده بود. 

 چون همه چیز جدید بود. حاج خانوم از دیدنم اشک شوق ریخت. 

 سالم خانوم دکتر!  -

 سالم مامان جون!  -

 ه هنوز بهم میگی مامان! الهی قربونت بشم ک -

 بوسیدمش. 

 برم اسپند دود کنم!  -

 ت نکشید، باید برم سرکار! وای توروخدا زحم  -

 باالخره امیرعلی از اتاقش اومد بیرون! 

 تارا؟  -

 سالم ببخشید سرزده اومدم!  -

 بریم تو سالن حرف بزنیم.  نه خوش اومدی بیا -

اشپزخونه وسط دوتا سالن بود خونشون بزرگ بود. پولی که کیان 

 ییر بده. مطمئنم مامان و بهش داده بود تونسته بود زندگیشونو تغ
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باباش از رابطش با کیان خبر نداشتن. روی مبلمان سطنتی 

روی هم نشستیم  یک شلوار ورزشی و تیشرت ابی تنش بود روبه

 واب بیدار شده بود. خندم گرفت! موهاشم شونه نکرده بود. از خ

 جانم تارا؟   -

 دونی؟ درباره عموم چی می -

ی داروها داره تکرار یهت تارا، ولی قضهنوز چیزی تو دستم نیس -

 میشه! 

 تونستم به یاد بیارم چی سرمون اومد سر اون داروها! نه من نمی

 چجوری؟  -

ارا باید انبار بیمارستان رو بگردی، بیشتر حواست باشه بهش! ت -

خواد این کارو بکنه، ولی مطمئنم عموت توش نقش دونم کی مینمی

 داره! 

 وم این کارو بکنه؟ چرا باید عم -

خواد بشه رییس بیمارستان، تو اون ساال که نبودی همش ون میچ -

خواد از میدون به درت با بابات جنگید سر همین. واسه همین می

 کنه! 

 کیان؟  -

 دونم باهم زیاد ارتباط نداریم! نمی -

 حاج خانوم چایی اورد و صحبتمون رو قطع کرد. 

*** 

 امیرعلی ادامه داد: تشکری کردم و رفت. 
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ببین تارا تو این بیمارستان قانونش اینه که هرکسی که سهام  -

بیشتری داره، رییسه! حاال بنا به قرارداد، هر رییسی هرکاری کنه 

 د کنن، برکنار میشه و نفر بعدی که عدم صالحیتشو هیئت مدیره تایی

الن که سهام بیشتری داره، رییس میشه و این چرخه تکرار میشه ا

بعد تو بیشترین سهام دست عموته، طبیعیه که طمع کنه بیمارستان به 

اون بزرگی و اون همه تجهیزات و پرسنل خوب و معروف فکر 

تونس با بابات کاری کنه؛ چون نکنم، کسی بدش بیاد تارا عموت نمی

هم حواسش جمع بود خدابیامرز هم همه سهام دارا پشتش بودن االن 

ای تارا، حواست نیست! ، ولی تو بی تجربههم تورو قبول دارن

خواسته اول باشه، نتونسته همیشه تارا با بابات همیشه عموت می

 دعوا داشته! 

زنه، من مطمئنم کار کیانه! بازم موم به من و خانوادم ضربه نمیع -

ده وای دونستم نقشه داره که طالقم نمیخواد اذیتم کنه، از اولم میمی

 خدای من! 

دونم اوضاع تا وقتی خالصه منم مطمئن نیستم کار کیه! ولی می -

حواست نباشه، بهم ریختس! هشدارو بهت دادم، مدرکم ندارم واسه 

 اثبات حرفام! 

 چجوری مطمئن شم از داروها؟  -

اول انبارو خالی کن به نظرم امکان از قبل موندن داروها وجود  -

اردار رو هم عوضش کن داره که تاریخ مصرفشون گذشته باشه، انب

 امکان داره با پول خریده باشنش، اینجوری تا بعدی رو بخرن وقت 



 

 

 WWW.98IA3.IR 391 لیکا شیری کاربر نودهشتیام –باید رفت 

 

 

داری دوربینای مدار بسته رو تعویض کن. رمزشو عموت داره 

 رمز جدید رو فقط خودت داشته باش. 

 باشه!  -

رفتم. بیمارستان ازش خدافظی بلند شدم. کلی کار داشتم باید می

متنفرم. وای خدای من خوبه زود فهمیدم کردم. از کیان به شدت 

دونستم این کارو قراره دیر یا زود بکنه، ولی من از یک سوراخ می

شم. سوار ماشین شدم و با سرعت رفتم سمت دوبار گزیده نمی

بیمارستان. سوییچ ماشینو دادم به نگهبان پارک کنه. خودمم رفتم 

نبار رو بگو بیاد سمت دفترم، منشی دنبالم میومد.  فورا مسئول ا

 اتاق من. 

 چشم خانوم دکتر!  -

ن رفتم تو دفترم. وای خدا چقدر کار داشتم داشتم از تو دفترچه تلف

کردم که در اتاقم ی نصاب دوربینای مدار بسته رو پیدا میشماره

زده شد با صدای بفرماییدم کسی اومد تو، حدس زدم مسئول انبار 

 باشه. 

ردم ببینم کیه، پلیس بود.  ام؟ سرمو باال اوخانوم دکتر تارا احتش -

 بله خودم هستم! 

ی یارید با ما ادارهای از توضیحات تشریف بباید برای پاره -

 اگاهی! 

 خانومی که پشتش بود اومد سمتم.  

 تونید باید اول به من توضیح بدین باید وکیلم بیاد، همینجوری نمی -
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 منو ببرید! اقا من ابرو دارم! 

 رییس این بیمارستان هستید؟   شما -

 بله!  -

 خانوم چادری با مانتوی سبزرنگ. رو کرد به اون 

 ست!  خانوم وفایی دستبند الزم نی -

 تونم به خانوادم اطالع بدم؟ من می -

 سرشو تکون داد. 

. زنگ زدم به کیهان گفتم فعال به سها چیزی نگه بارداره نگران نشه

ن بارونی و کیفمو برداشتم به منشیم چند تا سفارش کردم و بیمارستا

دم شو خانوادمو به دیانی که تو راه رو دیدم سپردم باهاشون. هم قدم 

سوار ماشین پلیس شدیم و رفتم باالخره کار خودتو کردی کیان، 

 نی! مظاهری طهرا

*** 

باالخره بعد دو روز از بیمارستان مرخص شدم. دکتر بهم گفته بود 

ای که خورده بهم. راننده تونم باردار بشم. به خاطر ضربهدیگه نمی

اون تصادف هم اومده بود مالقاتم، ولی ازش شکایتی نداشتم. مقصر 

خودم بودم. سها کمکم کرد لباسامو بپوشم. سهند کارای ترخیصمو 

داد. دیروز رسید ایران جریانو واسش تعریف کردیم به اون  انجام

خواستم ببینمش اصال از امروز به نگفته بودم کی مرخص میشم نمی

ارم. دونم چیه برام غریبس اسمشم دیگه نمیبعد ادمی که اسمشم نمی

 کرد. درد داشتم رفتیم تو ماشین سها، ولی سهند داشت رانندگی می
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 ی اون! منو بزارید خونهزدم.  کم حرف می

 سهند گفت: 

 چرا؟  -

 م، بعد وسایلمو جمع کنم و بیام خوام همه چیزو ازش بپرسمی -

 بیرون! 

 تارا؟   -

تونم با این سواالی اره، نمیترس بیشتر از این بالیی سرم نمین -

ذهنم بزارم و برم خانوادم چی میشن؟ باید بفهمم چیکارش کردم که 

صدش دنبالم بوده؟ باید بفهمم این طوسی اشنا کیه؟ باید بفهمم دیگه ق

چی بوده به هدفش رسیده اصال؟ شاید حق داره کینه داشته باشه 

 اش. ای کشید رفت سمت خونهگیرم ازش پوف کالفهمیبعدشم طالق 

 من منتظرتم تو ماشین!  -

 نفهمه! بلیت رو برای شب اوکی کن!  اوکی فقط کسی -

خواستم، باهاش برم سها تمام مدارک شناساییمو داده بود به سهند می

کانادا کار سختی نبود. اشنا داشتم واسه اقامت گرفتن و بورسیه 

ریع از اینجا فرار کنم و برم همین امشب بعد این که خواستم سمی

همه چیزو فهمیدم توجهی به سالم سرایدار نکردم حتی منتظر 

ها رفتم باال. زیر دلم درد گرفت. باز اسانسورم نشدم و خودم از پله

در خونه رو باز کردم همه جا مثه چندشب پیش بود دست نخورده 

رفتم تو اتاق خواب مشترکمون بود اخ که چقدر خوشیم زودگذر بود. 

 دونستم مطب نیست و خونه مونده نشسته بود تو تراس. می
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 کی مرخص شدی؟   -

 اسمت کیانه؟  -

 پس همه چیزو فهمیدی؟   -

 م بفهمم! نه اومد -

 از کجا فهمیدی؟   -

 چیه؟ ماسکت افتاد؟  -

 دم.  تارا جانم باید بهت توضیح ب -

 کنم پایین فهمیدی؟ می دستتو بهم بزنی خودمو پرت -

 م بریم تو بشینیم از اول توضیح بدم برات. باشه عزیز -

رفتیم تو پذیرایی روبه روش نشستم از گوشیش عکس پدرشو نشون 

 داد. 

 شناسیش درسته؟  می -

 پدرته دیگه ؟  -

 اره ولی از قبل تر منظورمه.  -

 برام اشناست، ولی چیزی یادم نمیاد.  چشماتون فقط -

چندسال پیش تو بیمارستان شما یک عالمه داروی تقلبی پیدا شد.  -

 شمام از اون شرکت وارد کنندش شکایت کردید یادته؟ 

 اره! -
دونست اون شرکت برای پدر من بود و هیچی از این قضیه نمی -

دستگیر شد. شما از شکایتتون صرف نظر نکردید. یادته؟ وکیل بابام 
ابا بزارید بیاد بیرون، همایون بعد میریم گفت بومد میهر روز می

 ی کنیم اون موقع من ایران نبودم بابام همهخودمون شریکشو پیدا می
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داروندارم بود. تمام سهام دارا ترسیدن و سهامشونو از شرکت 

کشیدن بیرون بابام ورشکسته شد. شریکش فرار کرد جرم افتاد 
دن تو اومدی تو دادگاه گردن بابام. چند نفر با اون داروها مرده بو
 م انداختی تو پرونده اثبات کردی به خاطر اون داروهاست اونار

رو کردی خانوم دکتر بهبابام. بابای بی گناهمو با خانواده اونا رو
بابام تو زندان سکته کرد و زندگیمون جهنم شد. اره بابامو یادت 

است حتی دونی چرا؟ چون یبار از دور دیدیش. باباتم نخونیس می
ببینتش، نخواست باهاش حرف بزنه. از بس خودخواهید! خانوادگی 

خوردی! راسی از این جریان انتقام نه کیهان نه فرانک زدی باید می
جون نه حتی شهاب خبر نداره، ازدواج سها و کیهانم که خیلی سال 
پیش اتفاق افتاده، اصال بازم ربطی به من و انتقامم نداره من بابام 

برام عزیز بود تارا، خیلی! به کسی نگفتم در ضمن اسمم خیلی 
همون کیانه منتهی اگه فامیلیمون یادت باشه مظاهری طهرانیه نه 

طهرانی که خودمو معرفی کردم. اسم بابامو تو خراب کرده بودی 
خانوم کوچولو! دیگه کسی واسه فامیلیمون که یک عمر تالش کرده 

 کرد! بودیم تره خرد نمی

 رفت. شت گیج میسرم دا

 ادامه داد: 

شریک بابام فوت کرد. نشد ازش انتقام بگیرم، ولی از تو و بابات  -

گرفتم. درباره خانوادتون تحقیق کردم، بابات همه چیش تو باید می

تونستم نزدیکش شم، بعدشم گناه داشت. بودی و تینا! تینا بچه بود نمی

باید اون تاوان شما دوتا همه تقصیرا زیر سر تو و پدرت بود. چرا 

داد؟ توام شوهر داشتی این یعنی بن بست. من شبانه روز پس می

 نقشه کشیدم تارا! بعد اومدم ایران ادمای خودمو داشتم. درباره 
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امیرعلی تحقیق کردم دیدم لنگ پوله، چیزی که من داشتم و اون 

 ی شد طالقت بده و اون صحنه ساز نداشت! با پول خریدمش و راض

خیانت. منم اون روز المان بودم که اومدی و حاال نزدیک شدن بهت 

کاری نداشت اومدم ایران. سها واسم تعریف کرد که دخترعموش که 

خواد بره پیش مشاور. بهترین موقعیت بود که بهش بگم تو باشی می

بیاد پیش من! سها منو قبول داشت گفت اوکی بعدشم که اومدی مطب 

الکی و جلب کردن اعتماد دختری که زخم  و عاشق شدن و ازدواج

 خورده سخت نبود،  ولی حسای من واقعی بود! 

تارا از یک جایی به بعد دوستت داشتم واقعا دیگه انتقام نبود،  -

دوستت دارم هام واقعی بود. دیگه حس کردم لزومی نداره ادامش 

ی خوشبختتون رو عین خانواده خودم بدم بدبختتون کنم و خانواده

 نم. ک

خواستم واسه پدرت اون اتفاق بیوفته، من فقط یان من واقعا نمیک -

 از لحاظ پزشکی شهادت دادم! 

ارا بسه تو حتی یبار پدرمو ندید از نزدیک، چجوری قضاوتش ت -

 کردی؟ هان؟ 

 طالقم بده االن!  -

ن دوستت دارم تارا گفتم که االنم ناراحت بودم که بچه دار م -

م نیستم راحت ، ولی مهم نیست برام دیگه! فکر انتقاتونیم بشیمنمی

 شدم بهت گفتم! 

 اد کنم؟ هان؟ کیان من چجوری بهت اعتم -
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 داد زدم، جیغ زدم، گریه کردم. 

 افیه فراموش کنی من دارم. فقط کبسه تارا! من تورو دوست  -

پشیمونم عزیزم از یک جایی به یعد واسه من بازی نبود زندگی بود 

واقعا نه با خانوادت خیلی وقته کار نه خودت بخشیدمت فهمیدم بی 

 ن. ای واست ندارم باور کگناهی و هیچ نقشه

 خوام چیزی بشنوم طالقم بده! ی دیگس و من نمیاینم یک نقشه -

مطب عزیزم استراحت کن  تارا من حرفامو زدم االنم باید برم -

رفت و درو بست نشستم زمین و فقط اشک ریختم سها و سهند و 

دادم  کیهان اومدن تو. تعریف کردم واسشون به کیهان یک وکالت

سها وسایلمو جمع کرد. کیهان قسم خورد از موضوع خبر نداشته 

دونسته اون شکایت از طرف من و پدرم بوده.  گفت کیان حتی نمی

شو خیلی دوست داشته پیگیری کرده. سهند بلیت هارو چون بابا

گرفت و منم برای اخرین بار وسایلمو چک کردم. رفتیم سمت 

کنه دونستم فکر نمیرسه من کجام میدونستم فکرشم نمیفرودگاه می

برم. واسه همین خیالم راحت بود تا بفهمه من کانادام به ارامش 

نم به همه بگن واسه تحصیل رفتم احتیاج داشتم. سپرده بودم بعد رفت

و کیهانم قول داد غیابی طالقمو بگیره از اون هیوال! اره ادمی که 

شناسه هیوالست! انقد نقشه بکشه واسه انتقام از کسی که نمی

خواستم کنم رو بهش نگن. نمیقسمشون دادم جایی که زندگی می

هان سپردم با دیگه سایشو تو زندگیم ببینم خانوادم رو به سها و کی

 اعالم شماره پرواز بلند شدیم. سها رو طوالنی بغل کردم. 
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عذرخواهی کرد بابت معرفیش به من ولی اون تقصیری نداشت کلی 

 گریه کرد خواهرم و رفتم رفتنی که هیچ برگشتی نداره ترسناكه!

 

*** 

دونم چند ساعت گذشته بود، که رسیدیم اتاوا. وسایلمون رو نمی

مسیر نه چیزی خورده بودم نه یک کلمه حرف زده  برداشتیم. کل

 بودم و نه حتی خوابیده بودم. حالم خوب نبود. این بد نبود؛ بدیش

هامون کنه؟ چمدوندونستم چی حالم زو خوب میجا بود که نمیاین

تونم یک نفس راحت بکشم. موهام رو تحویل گرفتیم و حاال می

 دم. سهند دستم رو گرفت. شون کرکردـ با کش جمعداشت اذیتم می

ی فرانسوی دارم؟ مشکلی باهاش خونهدونی که من یک همتارا می -

 نداری؟ 

 خوام مزاحمت شم. من میرم هتل! نمی -

 م! عمرا با این حالت تنهات بزار -

 تونم بشم نترس! تر و بدتر نمیالم جوری نیست از این آرومح -

 ترسم! تارا من می -

 از چی؟  -

 این که بالیی سر خودت بیاری. سر اون نامردی که نذاشتی از -

 بکشمش! 

 ترسی؟ سرم میارن نمی ها این همه باله آدماز این ک -

 جا خیلی سرد هیچی نگفت. تاکسی گرفت و سوار شدیم هوای این



 

 

 WWW.98IA3.IR 399 لیکا شیری کاربر نودهشتیام –باید رفت 

 

 

خونه درسش جا اونم با یک همی کوچیک داشت اینبود. یک خونه

جا تموم کرد و تو بیمارستان مهندس تجهیزات و لوازم رو همین

ای بودـ پزشکی بود. با آسانسور رفتیم باال در ورودی خونه سورمه

 اپارتمان عم 

این بود، که هم کوچه خلوت بود هم توی  قدیمی نبود و از همه بهتر

سروصدا البته! در رو باز کرد و م بود و بیخونه تعداد واحدها ک

ام رو جلب رفتیم تو صدای بلند موزیک اولین چیزی بود که توجه

رو میز نهارخوری بود و آشپزخونه سهند روی در ته راهکرد. روبه

 گفت: 

 گذاشتی؟ عه!  دیان؟ باز این موزیک رو -

 اش به من افتاد. من معذب وایساده بودم نگاه

 زیزم! بیا تو ع -

 با اکراه رفتم تو. کتش رو درآورد. پذیرایی بزرگ و شلخته و تراس

ی بزرگ و یک گیتار الکتریک اولین چیزهایی بود و یک کتابخونه

ها وجود رو بود که احتماال اتاق خوابکه دیدم اون طرفش هم راه

تیشرت از اتاق اومد بیرون و داشت. یک پسره سفید و بور بی

حوصله آشنا شدن باهاش رو نداشتم. سهند  زیرلب چیزی گفت.

 گفت: 

یان؛ تارا همون دختر عمومه که باهات درموردش حرف زدم و د -

 گفتم قراره بمونه مدتی! 

- nice to meet you ! 
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های عسلی خوشگلی داشت. به دستش که دراز اش کردم. چشمنگاه

دستم رو داد که شده بود خیره مونده بودم مغزم به دستم دستور نمی

 بزارم تو دستش. دستش رو، خودش پس کشید. 

یا باهام اتاقت رو نشونت بدم و با بقیه خونه آشنات کنم. ب -

تونه حرف بزنه؛ البته بعید نبود سهند یادش دونستم فارسی مینمی

ست سهند رو کشیدم. فهمید ها دجاست. مثل بچهبده. خیلی ساله این

 سهند. 

 من نشونش میدم!  -

ای بهم زد و از بغلم رد شد و رفت تو ای باال انداخت و تنههشون

رو یک حموم و آشپزخونه. سهند دستم رو گرفت و برد تو همون راه

روی هم در سمت راستی شویی و دوتا اتاق خواب. روبهیک دست

 رو باز کرد. 

 جا برای شماست!این -

های همیز آرایش، تخت دونفره یک تراس و یک کمد بزرگ و پرد 

ی اتاق سفید و نازک و یک در که احتماال حموم بود. آینه همه

 طوسی بود.  این جا اتاق دیان بود؟ 

 شی کرده تو اتاق من؛آره ولی االن اثاث ک -

 زشته!   -

 خودش قبول کرد تارا! -

 درد عجیبی زیردلم پیچیدـ خم شدم. 

 جانم؟ تارا خوبی؟  -
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بود. هنوز چند روز از سقط  صدا کرد دیان رو؛ مال پرواز طوالنی

 جنینم نگذشته بود. دراز کشیدم رو تختی که انگار مال من بود!

*** 

کردم. کال نه زیاد ی سهند زندگی میشد که تو خونهای میدو هفته

رفتم. سهند هم از زدم با کسی، نه زیاد از اتاقم بیرون میحرفی می

یادم نمیاد چند روزه  ود.بگفتـ همین هم خوب اون و ایران چیزی نمی

غذا نخوردم درست و حسابی. باالخره از غار تنهایی خودم بیرون 

میرم یک پیرهن کوتاه مشکی تنمه با یک ژاکت بافت طوسی. موهام 

کنه. میرم تو آشپزخونه. انگار کسی ام میکه دورم ریخته داره کالفه

و که ه قیچی رگردم. باالخرها رو میخونه نیست کل کشو و کابینت

کنم میرم با یک زیرانداز. میشینم کف اتاقم. خوام رو پیدا میمی

هیچ روالی. اصال بلد نبودم کنم به قیچی کردم موهام. بیشروع می

شون راحت شم آخرهاش بودم، که سهند خواستم از دستکه فقط می

 در رو باز کرد با لبخند: 

بود، آورد  سرش از توی پاکتی که دستش… . برات تارا ببین چی -

هام که موهام توش بود، مات موند. لبخندش اش رو دستباال. نگاه

 از بین رفت حرفش رو خورد. 

 این چیه دستته؟   -

 موهامه!  -

 کار کردی تارا؟ چی -

 هاش رو ی دستاش.داشتن بهونهکردن. دورم بودن همهاذیتم می -
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ون رو زنن. بوی ادکلن اکردم دارن حرف میگرفتن. حس میمی

 میده. بوی دستش رو بیا خودت بو کن.

 تارا! -

نالید اسمم رو؛ انگار همه تنم انگار نجسه که به تنش خورده. 

شون کردم! کنم بوی اون رو میدم. من هم از ته خفهاش حس میهمه

مد با اشک از اتاق بیرون رفت  تاحاال اشکش رو ندیده بودم  دیان او

زور ازم از کرد. موهام رو بهتو؛ دستم رو گرفت. مشتم رو ب

 گرفت. 

 کنی من دیوونم؟ توام فکر می -

 ارا؛ بریم حموم. مو خورده تو تنت و لباست پره؛  پاشو ت -

 زنن! دیگه حرف نمی -

 خوبه دیگه راحت شدی!  -

زور انداختم تو حموم. انگار ترسید تیغ رو برداشت و رفت و در به

دم و رفتم ام رو دورم پیچییخ گرفتم وحولهرو بست. دوش آب

بیرون. یک بافت سفید با شلوار مشکی پام کردم از اتاق رفتم 

 بیرون. باید از دل 

 کشید. داشت سیگار می آوردم. تو تراسسهند در می

 ببخشید که ترسوندمت!   -

جوری از پس تو ارا من دارم خل میشم از دستت؛ تک و تنها چهت -

 فکر و خیال؟بزارم بیجوری تنهات بربیام؟ چه

 من فقط خواستم... .  -
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شون کنی؟ تو نجسی آخه؟ دارم روانی میشم از خواستی خفه -

 دستت! 

 داد نزن!   -

 خوری؟  چرا غذا نمی -

 خوام بمیرم! راضی شدی؟ چون می -

 کشی؟ بخاطر یک مرد مریض و خودت رو بهچرا؟ باید ت -

م براش تنگ شده، وستش دارم دلگفتم االن هم دجوابی ندادم. اگه می

 کشت. حتما خودش من رو می

شناس! بعدش هم باید درس و کارت رو اید بری پیش یک روانب -

 شروع کنی! 

 نمیرم!  -

 جا بایدیه تارا! این -

ات زندگی خوای مجبورم کنی؟ هان؟ چون تو خونهرا میچ -

 م؟ کنم، فکر کردی محتاجت هم هستمی

 خوام خوب شی! دونی من فقط میودت میبسه تارا! خ -

 باید تو عادت کنی به این حالت من!  دیگه نمیشم! نمیشم، -

 دیان بود که اومد تو تراس دیان رو به سهند گفت: 

تونه بهترین زور مجبورش کنی. تارا میتونی بهو نمیت -

 بار امتحان کرده! شناس خودش باشه، یکروان

  سهند گفت:

 همه مثل کیان روانی نیستن!  -
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تونه به کسی اعتماد کنه! االن جاست تارا نمیباشه، ولی مشکل این -

تونه دکتر خودش باشه. حتی به یک دکتر دیگه؛ پس خودش می

 قدر بهش فشار نیار! این

 سهند گفت: 

 دونه! تارا مریضه، خودش می -

 کنی که کی مریضه! تو تعیین نمی -

  سهند گفت:

ک دقیقه پیش رو ندیدی؟ من ترسیدم ازش! انگار جنون داشت تو ی -

 هیچ حسی! هاش. بیچشم

ای هاش توجهکنم بهشون و میرم تو اتاقم. به تارا گفتنپشت می

 کرد. کنم. دستم درد میهام باز میکنم. مشت دستنمی

*** 

م. ترسیداز وقتی با شبنم حرف زده بودم، حتی از سایه خودم هم می

خوابی هم به دردهام اضافه شده بود. در اتاقم زده برد. بیخوابم نمی

ام رو از برف گرفتم و به در نگاه کردم. دیان اومد تو. شد. نگاه

اومد، ولی ازش ممنون بودم که دیشب ازش هنوزهم خوشم نمی

درکم کرد بابت نرفتنم به کلینیک اعصاب! کال دیگه اعصاب آشنایی 

 با آدم جدید 

ای نبود، حداقل برای مدتی قرار بود باهم رو نداشتم، ولی این چاره

زاره برم. لبخند دونستم فعال سهند نمیزندگی هم کنیم! زشت بود. می

 مصنوعی زدم.  
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 خیر! میشه حاضر شی بریم دوتایی بیرون؟ صبحت به -

ترسیدم اعتماد بهش نداشتم. ولی اگه سهند من رو با اون تنها تو 

 رفت، یعنی اعتماد داشت! کرد و میول میخونه 

  سهند گفته من رو ببری کلینیک؟ -

 م باهاش مخالف بودم!  نه؛ دیدی که دیشب ه -

 پس کجا میریم؟  -

 سوپرایزه، جای خوبیه!  -

چشمکی زد و رفت بیرون. پوفی کشیدم. حوصله بیرون نداشتم. 

کردم زیر  خداکنه جای شلوغی نباشه. لباس پوشیدم موهام هم سعی

ارزید. شون میکاله بافتم مخفی کنم. زشت شدن، ولی به خفه شدن

د. دیان هم آماده، منتظرم رو کاناپه نشسته بود. تا من رو دید، پاش

اومد. داشتم با باهم بدون حرف زیر برف قدم زدیم. بدم نی

شد؛ باالخره بحث یک عمر تنها شدم. الزمم میهاش آشنا میخیابون

های مطلقه سخت است! ن بود. شنیده بودم زندگی زنزندگی کرد

ام رو پیدا خواستم خیابان دانشگاهخیلی سخت؛ آن هم در غربت! می

کنم. ازش سوال کردم و گفت دورتر از جایی که قراره بریم. من هم 

دیگه تا رسیدن به مقصد، حرفی نزدم. چه خوب بود که سوالی 

 حال دیشبم! فقط پرسید: ام و حتیکرد درباره زندگی شخصینمی

ردته؟ تاکسی بگیریم؟! مونده تا به هوای اتاوا عادت کنی، تازه س -

 اولشه! 

 لبخند زدم: 



 

 

 WWW.98IA3.IR 406 لیکا شیری کاربر نودهشتیام –باید رفت 

 

 

 ما بهتر از گرماست، نه سردم نیست زیاد! به نظرم سر -

اپشنم هست؛ من هم ترجیح میدم قدم بزنیم هم هوات عوض شه ک -

 ها رو یاد بگیری! هم خیابون

. جلوی یک آرایشگاه بزرگ و شیک و شلوغ سرم رو تکون دادم

 وایساد. 

ام نگه داشت و رفتیم تو. دختری جوان و سیدیم! در رو واسهر -

مون رو گرفت و پرسید مون پالتو و کالهخنده اومد به استقبالخوش

کردم. برای چه کاری اومدیم؟ من گیج و با ذوق به اطرافم نگاه می

 اش جواب داد.هدیان با اون لحظه و لبخند بامز

 ه! قراره اون موهام رو کوتاه کن -

گر مون کرد  نشستم و خودم رو دست دیان و آرایشراهنمایی

 سپردم. حس خوبی داشتم. آخرین زمانی که موهام کوتاه بود رو یادم

اومد. حتما خیلی بچه بودم. یک تغییرکوچیک تو زندگی جدیدم نمی

 بود!

*** 

رفتم پیاده روی، کتاب ها میشد که بهتر بودم. صبحای مییک هفته

گرفت. ام داشت نظم میرفتم و زندگیام رو میخوندم، دانشگاهمی

دار! از وقتی که تبدیل شده بودم یک خانوم کدبانو؛ یک خانوم خانه

ام تعریفی موند! هرچند که آشپزیاتو نمیاومده بودم، لباس پسرها بی

دونم چرا، ولی کردم غذاشون اماده باشه. نمی، ولی سعی مینداشت

 شون بهم ریخته بود کردم به هردوشون مدیونم! نظم زندگیحس می
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ام از گاز فاصله گرفتم. کیهان تر! با صدای گوشیو جاشون کوچیک

 بود.  

 جان دلم؟  -

 احوال خانوم دکتر؟   -

 خوبم تو و سها خوبید؟  -

 ی ما خوبیم! وقتی تو خوب باش -

دونستم صداش مثل همیشه نیست و قراره خبر بدی بده! می

خواستم از اون خواستم مکالمه کش پیدا کنه و دیرتر بشنوم. نمیمی

 خبر بگیرم.

 تارا؟ ) حدسم درست بود!(  -

 که طالقت نمیده! ی، و اینکیان فهمیده کجای -

من رو انگار یک سطل اب یخ ریختن روم. می،اومد دنبالم و 

دونم! گوشی رو قطع کردم. مهم نبود. چندبار دیگه گردوند، میبرمی

کیهان زنگ زد. حتی صدای آالرم فر هم مهم نبود، حتی غذایی که 

اومد هم مهم نبود، فقط یک اسم برام مهم بود. اش میبوی سوختگی

که دستش بهم برسه رفت. آره باید تا قبل از اینرو مغزم رژه می

ای تا حاال وم کنم، بسه دیگه تارا! آخه وجود تو چه فایدهکارم رو تم

زدم؟ خودم، مگه کسی هم مونده داشته؟ هان؟ سر کی داشتم داد می

کنم. تیغ داغ رو باز میکشم. آببود برام؟ میرم تو وان دراز می

دارم. وقتش بود دیگه! کردـ برش میباالی روشویی خودنمایی می

 باید 
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بدم. چون ممکنه پشیمون بشم! یک خراش خیلی سریع انجامش 

خوره! عه های متوالی به در میندازم. ضربهکوچیک روی دستم می

باز میشه! لعنت بهت تارا! چرا در رو قفل نکردی آخه؟ دیانه! دست 

زنم سرش، میگم بهم گیره. داد میکنه بازوم رو میو پاش رو گم می

مزه یک جوک بیدست نزن. ازت بدم میاد. گوش نمیده. داره 

شم چی میگه. فقط داره ست؛ متوجه نمیکنه! واقعا مسخرهتعریف می

هاش باز و بسته میشه. داره یک موزیک زنه و لبحرف می

کنه و تیغ رو خونه؛ به گمونم دستم رو از هم باز میمزخرف می

گیره. وای نه! از دستش داره خون میاد. ولی اعتنایی زور میبه

کنه. مشتی که به لطف تیغ های من رو باز میال انگشتکنه؛ حانمی

کنه شیر آب چکه! بلندم میهای بلندم، داره ازش خون میو ناخون

گه های اولیه رو میاره. چیزی نمیبنده. میره و جعبه کمکرو می

کنه.  کنه. دستم رو بانداژ میدیگه حتی جوک هم تعریف نمی

شم. تاحاال کنه. حریف زورش نمییخوام ممانعت کنم، ولی اخم ممی

هام از هم باز تو این شش ماه اخمش رو ندیده بودم! باالخره لب

 میشه. 

 چی رو خراب کردی!؟ چرا همه -

های ترسو و ین سوال رو باید از خودت بپرسی، نه من! از آدما -

 خوره! هم میضعیف حالم به

 دونی از زندگی من هان؟ تو چی می -

 ها دنبالش میرم. دستش رو زنه و میره بیرون. مثل بچهپوزخند می
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 زنه. داره چسب می

 بابت دستت متاسفم!   -

تر از اونی هستی که بخوای واسه کردم خودخواهاقعا؟ فکر میو -

 کسی ناراحت شی! 

زد، آرومم دیان از من ناراحت بود. دیانی که هرشب باهام حرف می

رفتیم کافه، حاال حس کردم که زد، باهم میر میام گیتاکرد، واسهمی

دونم، ولی حس حقیقت رو به بدترین شکل تو صورتم کوبوندن نمی

دونم چند وقت غذا نخوردم و هام به هم دوخته شد. نمیکردم که لب

 حرف نزدم که توی اون کلینیک اعصاب لعنتی بستری شدم. 

*** 

ضرب گرفته بودم استرس رسیدیم به کالنتری. با پاهام رو زمین 

 داشتم تو اتاق بازپرسی نشسته بودم. باالخره آقای جوان وارد شد.

 روم. نشست روبه

 سالم خانوم دکتر احتشام!  -

 سالم ! -

 خورید بگم براتون بیارن؟ قراره یکم حرف بزنیم. چیزی می خب -

 اگه میشه آب فقط!  -

 تر بودم. سربازی رو صدا زد. اون هم با آب برگشت. آروم

 تونم بپرسم شما چندسال کانادا بودید؟ خب می -

 دوسال!  -

 برای چی رفته بودید؟  -
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 گرفتن تخصصم!  -

 جا ادامه دادید؟ لی هنوز تخصصتون تموم نشده، چرا برگشتید اینو -

 فوت پدرم!  -

 جوری بهترن رسید؟ متاسفم! سهام چه -

و مادرم برسه و  امش به من و خواهروصیت پدرم بود. کل سه -

 من هم رییس بیمارستان شدم. 

 چرا؟ -

ین بیمارستان از قدیم برای پدربزرگم بوده، بعد پدرم و عموم خم ا  -

سهام خریدن قانونش اینه که هرکی سهام بیشتری داره بشه رییس 

بیمارستان. تا بوده پدرم بوده بعدش هم رسید به من؛ حاال به هر 

پیش بیاد این مسئولیت ازش سلب  دلیلی تو مدیریت یکی مشکلی

 رسه به سهام دار بعدی. میشه! و می

 ب در جریان داروهای تقلبی بیمارستانتون هستید خانوم دکتر؟ خ -

 نه!  -

 هاستولی امضای شما پای این برگه -

 ها رو دیدم. برگه

 ها نوشته شده که من امضا کردم. واسه داروهای تقلبی!  ب تو اینخ -

ها زدم! نه، ولی انباردارتون میگه شما دوربینحدس می باهوشید -

 رو خاموش کردید. داروهای اصلی و تقلبی رو جابه جا کردید! 

 چی؟  -

 بله میگه شاهدهم داره؛ این هم بدونید تو بیمارستان شما و مدیریت  -
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جوری تبرئه کردید خودتون دونم چهپدرتون این اتفاق افتاد و نمی

 رو!  

 یان نیستم! من درجر -

تون خانوم احتشام پزشک تایید اکی خصوصی داره، پروندهش -

 کرده. دونفر با داروهای شما فوت کردن! 

 رفت. وای نه کیان دوباره تکرار شد همه چی! سرم داشت گیج می

 ه شما بازداشتید! خانوم احتشام متاسفان -

 تونم با وکیلم صحبت کنم؟ می -

 االن نه! -

زنه بهم و بند میزنه خانومی با چادر میاد و دستیکسی رو صدا م

گیرن ام رو ازم تحویل میبره من رو بازداشتگاه وسایل شخصیمی

جا جای من کردم؟ اینکار میجا چیفرستنم تو سلول! من اینو می

 نبود! 

 کنی؟ کار میجا چیینچه خانوم خوشگلی! ا -

ی دیگه شینم یک گوشه. یکزارم. میخواد دست بزنه بهم، نمیمی

 گفت: 

 برداره! حتما کاله -

ام خالیه؛ جای باهم میخندن. حاال بعد چهارسال، انگشت حلقه

 مکیان رو ببینخواستم رفت. میمیاش داشت بهم دهن کجی خالی

ام خواستم بگم از امشب راحت بخواب. فکر کنم این درد و انتقمی

 نفرت تموم شد، حاال من هم شدم عین همایون مظاهری تهرانی! 
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*** 

ها و روزها رو تو این کلینیک مزخرف گم کرده بودم. ساعت

شناس هر زار بودم. کلی رواناش خواب بودم. از خوابیدن بیهمه

شون هم زدن و من حتی نگاهاومدن باهام حرف میروز می

. در اتاقم باز شد. از بوی ادکلنش دادنکردم. فقط قرص بهم مینمی

 فهمیدم سهنده؛ برنگشتم 

بارید بودم. وقفه میاش کنم. خیره به بارونی که سه روز بود بینگاه

چسب بود. من عاشق سرما بودم و از گرما قدر هوای اتاوا دلچه

 فراری! 

 ام! سالم زندگی -

م باز هام از همثل همیشه جوابش سکوت بود! عادت کرده بود لب

 نشه! 

بین برات چی خریدم؛ یک دسته گل رز! هنوزهم دوست داری؛ ب -

 دونم! می

بوسه. جزو محدود مرداییه که اجازه میدم لمسم کنه و دستم رو می

 شدم! ناراحت نمی

جاییی! خسته نشدی از بستری بودن؟ تا تارا جونم االن دو ماهه این -

دت به سرم عین سنگ تونه، بکنه. درحرف نزنی کسی کمکت نمی

شدی. نه حرفی، نه غذایی، نه داد نه فحش، نه تحقیر، نه دعوا، نه 

ترسم. جون سهند یک کاری کن فقط حتی گریه! تارا من ازت می

 جوری شدی هان؟ من دارم از پا سکوت نکن! اصال بگو چرا این
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درمیام. من حتی به مامان و بابات هم نگفتم! ولی االن دیگه حقشونه 

اش. دستش رو گاهه! میره سمت گوشین دخترشون تو آسایشبدون

 گیرم. سرم داره منفجر میشه؛ دوماهه دارن قرص میدن بهم. می

 ترسی؟ چیه؟ دیگه کاری از دست من برنمیاد تارا؛ از کیان می -

 فهمه از تغییر حالت صورتم. کنه! میام میاسمش عصببی

ای که ایران تو این یک هفتهتونه بکنه تارا! رفتم هیچ غلطی نمی -

ات نبینم. قسم اومدم مالقاتت بهش هشدار دادم سایش هم تو زندگینی

 خوردم 

خواسته کشمش. گفتم تارا اسمت رو شنیده میدستش بهت بخوره، می

 خودکشی کنه! 

 بره.اش میکالفه دستش رو تو موهای مشکی

کس و کار نیست اغت رو به دل مامانت بزارم تارا! بیگفتم نزار د -

که هر غلطی بکنی و بری! راحتش بزار. تازه به آرامش رسیده. 

که زارم ببینتت چه برسه به اینکشم، نمیتارا تا زمانی که نفس می

زور مجبورت کنه به هرکاری! )سهند من رو، خط به خط حفظ به

فهمه دردم چیه، تو سرم چی بود. حتی اگه دوماه سکوت کنم، می

قدر خوبه که یکی هست بیشتر از خودم حواسش دایا چهگذره! خمی

فهمید دست خواستم از پا دربیارمش. کاش میبه منه، پشتمه؛ نمی

 بوسه. شه( سرم رو میخودم نیست این قفل باز نمی

زارن بیشتر پیشت بمونم! ا من هستم از هیچی نترس هانی! نمیت -

 زود میام خب؟ 
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های برادرم رو لر با لبخند میاد گزنه و میره. پرستاچشمکی می

هام رو به خوردم میده و خیلی زود به زاره تو گلدون و قرصمی

 خواب عمیق میرم.

*** 

های دونم چند ساعت گذشته بود که تو این اتاق تاریک با آدمنمی

هام خورد. اذیتم عجیب و غریب بودم که در باز شد و نوری به چشم

 کرد. می

 تارا احتشام؟ -

 حالی از جام پریدم. با خوش 

 بله؟  -

 آزادی؛ بیا بیرون!  -

 صدای حرف زدن بقیه باال گرفت.

وه؛ خانوم خوشگله رفت. معلومه دیگه اختالس کرده! صدای اون ا -

 خانوم چادری بلند شد:

اکت ببینم! حرف نباشه!  دستش رو گذاشت رو کمرم و هولم داد س -

ها به خودم . از برخورد غریبهبیرون. دوست نداشتم بهم دست بزنه

وحشت داشتم فکر آزادی از اون سلول باعث شده بود دیگه به 

جوری آزادم کرده. خیلی طول نکشید اش فکر نکنم که کی و چهبقیه

ام رو! ام رو تحویل گرفتم و البته حلقهامضا کردم و سایل شخصی

ن متنفر ام به این لعنتی عادت داشت. حتی اگه از کیاانگشت کوفتی

 ها باال. همون پسر جوان صدام زد.بودم! رفتم از پله
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 بله؟  -

طف کنین از شهر خارج نشید تا روز دادگاه. هر خبری هم شد و ل -

دونم خواستید برید، با اطالع باشه لطفا! فعال با وثیقه آزادید و نمی

آمیزش رو نادیده جوری موافقت شد! سعی کردم حرف طعنهچه

بگیرم.  از در کالنتری رفتم بیرون. وایساده بود داشت سیگار 

 اومد. دی میو کتم پوشیدم باد سرام رکشید. بارونیمی

 خوبی تارایی؟   -

تونم ار خودت بود نه؟ حاال از امشب راحت بخواب چون من نمیک -

 ثابت کنم کار من نبوده آقای مظاهری تهرانی! 

 واقعا فکر کردی کار من بود؟  -

سه کیان! به هدفت بعد چهارسال رسیدی. حاال من جایی وایسادم ب  -

 ده بود. تسویه حساب! که پدرت وایسا

ات برنامه و ارا من از همون روز تو خونه که بهت گفتم واسهت -

گناهی! کاری باهات ندارم. نقشه ندارم و دوستت دارم و فهمیدم بی

 شه؟ چرا باورت نمی

بار این کار رو کرده، بازهم چی رو باید باور کنم؟ کسی که یک -

وض شدی؛ نگو این هم تونه. من رو باش فکر کردم واقعا عمی

خواستی من ات بود. حتی اهدای مغز و استخوان به پدرم! مینقشه

حال رو مدیون خودت کنی نه؟ اعتماد کنم دوباره بهت نه؟ خوش

باش چون هنوزهم همون احمقم و باز گولت رو خوردم. ولی فکر 

 جور جاها قدر پست باشی که بزاری زنت پاش به اینکردم ایننمی
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متاسفم برات! برو از امشب راحت بخواب. انتقام پدرت رو  باز شه؛

خوام ببینمت. دست از سرم مون. فقط دیگه نمیخوب گرفتی از همه

ام ات که واسهخاطر خانوادهخاطر خودت، بهبردار! بخشیدمت؛ نه به

چی از نظر من تموم شده بهت عزیزن، فقط دیگه نیا سراغم. همه

ست داشتی و من و پدرم هم خیلی حق میدم پدرت رو خیلی دو

شون مقصر بودیم. تو مرگ پدرت، همیشه هم احترام خاصی واسه

چوقت نخواستی بفهمی من رو داری به کنم، ولی هیقائلم. درکت می

زدم. کنی. حاال که تموم شده این رو بفهم! )داد میناحق مجازات می

 لرزدید.( هام میدست

ی، همه اومدن گفتن تارا ازت متنفره. ها که رفتی این سالتو همه -

باورم نشد اون همه عشق دود شد رفت هوا! خودم کردم تارا؛ 

ات رو ازت گرفتم. ولی سعی کردم تالش چیاعتمادت رو، همه

کردم عوض شم. ندیدی به روح بابام قسم، به جون فرانک جون؛ 

ن ی داروها، نه گفتن به پدرت نه مغز و استخوامن نه تو قضیه

کدوم نقشی نداشتم. االن هم از صبح دنبال کار توام که ادن، نه هیچد

دونم کی این کار رو باهات کرده؛ فقط زنم اون تو نباشه. واقعا نمی

این رو بدون من از اون روزی که از بیمارستان مرخص شدی، نه 

ات! طالقت ندادم؛ چون دوستت با خودت کار داشتم نه با خانواده

چیز رو تم عوض شدنم رو ببینی! باز باهم همهخواسداشتم. می

الخروجت کردم که نری! دلم تنگ شده بود برات بسازیم. ممنوع

 خب! واسه اذیت کردنت نبود، ولی انگار واقعا ازم متنفری و من هم 
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رسه که جای هردومون دوستت داشته باشم!  تارا یک تنه زورم نمی

هام نگاه کن و تو چشماگه اذیت میشی میرم. فقط یک جمله بگو! 

کنم. دیگه وقت میرم و پشت سرم رو نگاه نمیبگو ازم متنفری؛ اون

تونی الخروجیت هم که باطل میشه! میطالقت میدم و میرم ممنوع

دونم تونی بری! اتاوا رو دوست داری؛ میهرجا دوست داری می

دونم تارا عاشق سرماست، ولی بدون من جا. میآرامش داشتی اون

کشه اسمت رو صدا کنم، بگی جانم دلم بغلت رو نگاه، لم پر مید

 ها! ام همونهخواد. اسمت هنوزهم تو گوشیعاشقت رو می

 چی باید بگم؟  -

 بگو ازم متنفری!  -

بار تو ام رو پاک کردم تا خوب واسه آخرینهای لعنتیاشک

 ه سختی قورت دادم:بآب دهنم رو  اش نگاه کنم.های طوسیچشم

 ازت متنفرم!  -

 خداحافظ برای همیشه تارا؛ انگار که نبودم. ببخش من رو!  -

پشتش رو کرد بهم و رفت و تو تاریکی شهر گم شد. آره؛ من دیدم 

تره؛ موندنه که سخته. کیهان اومد خودم رو که میره. رفتن اسون

حال اش رو فقط زار زدم. االن که باید خوشانداختم تو بغل مردونه

خواستم تو این روم. باالخره تموم شدـ مگه همین رو نمیباشم و آ

تونم هرجا چندسال که طالقم بده؟ پس چه مرگمه؟ االن آزادم؛ می

های بوسه. عجیب من رو یاد نوازشخواستم برم. سرم رو می

 ندازه.برادرش می
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*** 

رو تخت کلینیک نشسته بودم پاهام رو جمع کرده بودم تو شکمم. 

ام رو انداختم پشت گوشم. دیان میاد تو؛ دوتا تاهموهای مشکی کو

 قهوه دستشه میشینه رو تخت کنارم. 

 امروز بهتری نه؟  -

کنه؛ بینش خیال جواب من، شروع به تعریف از سرکار میبی

کنه به شم و شروع میجمالت فرانسوی میگه. خیلی متوجه نمی

هنم باز جوری، ولی قفل ددونم چهگفتن اون جوک مسخره! نمی

 میشه:

 حال میشه( ازم ناراحتی هنوز؟ )خوش -

ات تنگ شده بود! واسه صدات. وای خدایا ای تارا؛ دلم واسهو -

مزه بازهم کار خودش و دونستم این جوک بیشکرت! من می

 کنه! می

 زنم. لبخند زوری می

ن ازت ناراحت نیستم. ببخشید اون روز تو رو تو اون وان دیدم م -

های دورت مهمی؛ حالم خیلی بد شد و خواستم بهت بفهمونم واسه آدم

 ولی بد گفتم. 

 زنی؟ یعنی بازهم واسم موزیک می -

 اره سوویت هارتم!  -

 شون کنی مرخصم کنن؟ میشه راضی -

 مرخصی؛ پاشو!  -
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های سهند درباره اون خوب میشی؛ کارهای دونستم با حرفمی

 ترخیصت رو کردم. 

 ترسم! زش میهنوز ا  -

زده رسیم! لباس جدید آوردم برات! )خجالتاشو به اون هم میپ -

 گفتم( 

 تونم خودم! می -

هام رو گیره و میره بیرون. لباسام رو گاز میبا لبخند نوک بینی

بارید نه بارون. تو کنم و میرم بیرون از اتاق. نه برف میعوض می

رو از پارکینگ دربیاره. خیابون ایستاده بودم منتظرش تا ماشین 

ها رو شنیدم و دونم یاد چی افتادم و صدای بوق ممتد ماشیننمی

 دست گرمی بغلم کرد و کشیدتم کنار. 

عابر قرمزه؛ کجا رفتی وسط بینی؟ چراغها رو نمیارا تو ماشینت -

 خیابون؟ 

 اش کردمـ از بغلش اومدم بیرون. سوار ماشین شدیم. شرمنده نگاه

 هامون موند!شد؟ قهوهدی چیاخ دی -

 )خندیدم و سعی کردم اتفاق چند دقیقه پیش یادم بره.( 

 بریم قهوه مهمون من!  -

 کنم! نه خودم درست میخوام. بریم خویز دیگه میچمن یک  -

پختش حرف نداره؛ عاشق غذاهای فرانسوی دونستم سلیقه و دستمی

 کرد بودم.که درست می

 قدر این خونه رو دوست داشتم. نشستم ؛ چهبعد دوماه رسیدیم خونه
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 جا داد زد: رو کاناپه. رفت تو آشپزخونه. از همون

جای قهوه؟ تاحاال شیر گرم با عسل و دارچین رو امتحان کردی به -

 کنه! خوابت هم نمیمثل قهوه بی

افتم. با شیرگرم همیشه مامانم موقع مریضی ه؛ یاد مریضی مین  -

 د! دابه خوردمون می

 بار که مریض نیستی، امتحانش کن! این -

 با دوتاماگ اومد نشست کنارم.  

 اول بوش کن!  -

م فوق مزه کن. )طع -ام. حاال مزهبوی خوش دارچین پیچید تو بینی

اش باعث شد هروقت حالم خوب نبود، برم سمتش. این هم از العاده

 های دیان بود!(معجزه

*** 

خوام ترحم خوام باهام حرف بزنه. نمییسوار ماشین کیهان میشم. نم

کنم. خوام دست بزنه بهم. از پنجره بیرون رو نگاه میکنه بهم. نمی

رسونتم خونه. توجه به سرمای هوا، میشیشه رو میدم پایین. بی

ام مهم نیست حرف و تشکر از ماشینش پیاده میشم. حتی واسهبی

پرسم کی میاد دگاه. نمیجوری آزاد شدم و قراره دوباره برم داچه

بشینیم یک فکری واسه دادگاه و مشکل بکنیم. االن فقط تنهایی رو 

گذرم. اش کنم. از البی آپارتمان میخواستم که بتونم هضممی

من که جلو پام وایمیسه و میگه سالم خانوم تهرانی، توجه به البیبی

 رفتم. دعا یزنم و میرم تو آسانسور. باید از این خونه مپوزخند می
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تونستم بار ببینمش! نمیخواستم واسه اخرینکردم خونه باشه! میمی

کردم. این،جاهم پیش مامان و تینا زندگی کنم! باید مستقل زندگی می

ها خاموشه کنم. چراغی من نبود! در ورودی رو باز میدیگه خونه

کنم. نیست! کمدش هم خالیه! روشن می هارومیرم تو اتاقش. برق

پس واقعا رفته؛ فقط چندتا پیرهن و چندتا ادکلن و افترشیو رو میز 

مون هم نبودـ نامرد واسه من هم یک های عروسیبود؛ همین! عکس

هام رو با پیرهن صورتی کم رنگش زاشتی خب! لباسچیزی می

خوره به کشم رو تختش. بوی ادکلنش میکنم و دراز میعوض می

ام. بیشتر تو بالشش فرو میرم. یاد شب عروسی،مون های بینیپره

ی دیوونه گفته بود اتاقتون رو خودم چیدم، سوپرایز دارم افتم. تینامی

تونـ در رو قفل کرده بود. شب یادمون رفته بود ازش کلید اتاق واسه

رو بگیریم. مجبور شدیم تو اتاق مهمان بخوابیم. تا صبح کلی 

دادیم. تو اتاق مهمان چندتا پیرهن یدم. تا صبح به تینا فحش میخند

کرد و غر اش رو پوشیدم. تا صبح هی بیدارم میکیان بود. یکی

جوری رفتم. هموناش میزد. من هم تو دلم قربون صدقهمی

خوابیدیم. صبح که بیدار شدیم، سها و تینا اومدن و کیان کلی فحش 

دیم. اشکم رو پاک کردم بالشش رو به بارشون کرد. ماهم کلی خندی

جوری خوابم برد. با دونم کی و چهخودم بیشتر چسبوندم. نمی

سردرد و از صدای زنگ بیدار شدم. در رو باز کردم. سها و تینا، 

 سهند، دیان و کیهان اومدن تو. سها گفت: 

 هات سرخه؟ الهی دورت بگردم چرا چشم -
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 ام کرد: جوابی ندادم. سهند با اخم نگاه

 کشتی خودت رو بازهم!  -

اش شد و بهانهکیهان رو بغل نکردم. عجیب دلم برای کیان تنگ می

ها ادکلنش رو، روی خودم خالی کرده گرفت. مثل دیوونهرو می

ام بودن. رفتم تو هایی که تو خونهی مهمونتوجه به همهبودم. بی

ونستم دوروبرم داتاق کیان و در رو بستم. چند ساعت گذشت و نمی

 افته. در باز شد و صدای کیهان اومد:داره چه اتفاقی می

 بزنم!  پاشو تارا؛ باید باهات حرف -

 پیرهن گشاد کیان رو صاف کردم نشستم لبه تخت. 

وسال پیش کیان رو ول کردی، از االن تو بدتر بود حالش. و د -

؛ ولی رفتی پشت تو بودمـ با داداش خودم دشمن شدم. زدم تو دهنش

ها از همه عالم و ادم حرف عوض شد. ندیدیش تارا! مثل دیوونه

ها، غیرت خورد. مثل دیوونهشنید زنش گذاشتت و رفته. انگ بی

ها رو گشت. چون تو خواستی نگیم تمام بیمارستان و پزشکی قانونی

کجایی؛ آخرش پیدات کرد. اومد تو اتاوا زندگی کرد فقط تو رو 

؟ همه کار کرد که دلت رو به دست بیارهـ ببینهـ فکر کردی اصال

جوری دونی چهدونی واسه خانواده و پدرت چی،کار کرد! نمینمی

خوای خودکشی کنی، کرد که فقط ببینتت. وقتی فهمید میتعقیبت می

چند روز بیمارستان بستری شد. این بار کار کیان نبود. حاالهم 

 م شد.خوش،حال باش بیا این برگه رو امضا کن تمو

 ی حق و حقوقم بود با امضای کیان.ی طالق و همهبرگه
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 االن کجاست؟  -

 دونم! چه فرقی داره؟ نمی -

 کنی؟ داری تالفی می  -

 ست! قصر یکی دیگهدونم که این بار مدونم! فقط میه واقعا نمین -

 میره بیرون من هم پشت سرش میرم تو پذیرایی.

*** 

اخم و جدی  فید بغل گرامافون. کیهان بای سشینم رو کاناپهمی

 ام. به به پروندهاجعرکنه به حرف زدن شروع می

ارا انباردارت، همون روز از ترسش فرار کرده بود. کل دیروز ت -

زد، ولی رو دنبالش گشتیم. باالخره پیداش کردم. اولش حرف نمی

رو  پیشنهاد پول بهش دادم اون هم گفت از یکی پول گرفته داروها

جا و استفاده عوض کنه، بعدش هم پای پلیس رو باز کرده. به اون

ست. امضای تو پای اون داروها باعث مرگ دونفر شده که ثابت شده

ی انبار، های مداربستهصری دوربینهاست. پس تو مقاون برگه

های پارکینگ نشون میده که افتن، ولی دوربینهمون شب از کار می

ها رو جز تو کی رمز دوربینارستان بیرون؛ بهداروها رفته از بیم

 دونه؟  می

 عموم!  -

خیلی ساده این معما حل میشه؛ عموت این کار رو کرده! دلیلش هم  -

دونید! ببخشید سهند، ببخشید سها، ولی حقیقته! من تون میکه همه

 ویس اون انباردار رو دارم که از پدرتون پول گرفته واسه این کار، 
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ات نداره تا خودش نیاد دادگاه و شهادت بده. یاد سندیولی این ز

ترسم بیام. پس باید عموت رو راضی کنی خودش بره میگه می

جرمش رو گردن بگیره. کل سهامش هم از بیمارستان از دست 

 نظرم بهتره به نام سهند یا سها بشه که از دستتون نره! میده. به

ندگی من بازی کنه. با ز گفت! عموم؟ امکان نداشتچی داشت می

 جوری تونسته بود؟چه

 سها گفت: 

 زنی دیگه؟ آره؟ ای داری درباره پدر من حرف میهان متوجهکی -

قند میارم براش. میرم کنارش و کیهان هیچی نمیگه، پا میشم آب

 میگم: 

ات خواد حرص بخوری. تو چیزیروم باش سها؛ با اون شکم نمیآ -

 بشه من چه غلطی بکنم؟ 

 گفت:  سها

اش دروغه! بابای من این کار رو ها همهارا باور که نکردی! اینت -

 کنه! نمی

 بوسم.سرش رو می

 دونم! آره عزیزم؛ می -

گیره بره تو تراس سیگار سهند عصبی راه میره. دیان ازم اجازه می

بکشه. بازهم عصبیه. رودست خورده بودیم. باز اون هم از کسی که 

خاطر پول بیشتر؟ ارزش خراب بهش اعتماد داشتمـ چرا؟ فقط به

 ام رو داشت؟ ارزش خراب کردن آرامش و اعتماد من و خانواده



 

 

 WWW.98IA3.IR 425 لیکا شیری کاربر نودهشتیام –باید رفت 

 

 

شت؟ ارزش نفرت سهند از پدرش رو کردن بت توی ذهن سها رو دا

جوری ام عموم بود، چرا باید اینگاهداشت؟ من که بعد پدرم تمام تکیه

لرزید. سها کیهان رو پس زد. به تینا گفتم شد؟ دستم داشت میمی

هام رو حواسش به سها باشه. خودم رفتم تو اتاق مشترکمون لباس

زبون خودش دیدمش باید از رفتم میکنم. باید میعوض می

کارها رو اون کرده به بابام هم اون گفته شنیدم اینشنیدم؛ باید میمی

ی داروها و مرگ پدر کیان هم نقش زنم تو قضیهبود. حدس می

خاطر اعتماد زیاد، ست، ولی من بازهم بهها خیلی سادهه؛ اینداشت

 های کیهان و امیرعلی تو گوشم مرور میشه. دیر فهمیدم حرف

( ن دلیلی که به من اعتماد نداری، به عموت هم اعتماد نکن.)به همو

خواد. من هم گفت ریاست اون بیمارستان کوفتی رو میکاش بهم می

کردم من رو چه به پشت میز نشستن؟ به اعتماد دودستی تقدیمش می

هاش که جز بچهدونست من بهزدـ مگه نمیهاش لطمه نمیمن و بچه

و سهند  سی رو نداشتم؟! اگر بالیی سر سهاام بودن کی زندگیهمه

موندم. سوییچ ماشینم رو برداشتم از اتاق اومد من هم زنده نمیمی

 ای نکردم.وم توجههای هیچ کدزدم بیرون. به تارا گفتن

*** 

ای که همیشه از ترس کنم. همون خونهاش پارک میجلو در خونه

ار میدم. در باز آوردم. زنگ در رو فشتوبیخ شدن بهش پناه می

های سنگی باغ باال گذرم و از پلهمیشه. از حیاط به سرعت می

 کرد. ام تاب درست میکنم یادم نیاد که عموم واسهمیرم؛ سعی می
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قدر تو این باغ دویدم و آرنج و زانوم زخم کردم یادم نیاد چهسعی می

رای کردم فقط بکنم یادم نیاد از عالم و آدم فرار میشده. سعی می

که روی پای عموم دراز بکشم در ورودی رو لیال خانوم باز این

دونم چرا حرف و سالم میرم باال تو اتاق کار عموم. نمیکنه. بیمی

 جاست و حدسم هم درسته؛ پشت میز کارش نشسته. کنم اونحس می

 سالم بابا جان؛ تو کی آزاد شدی؟  -

ره. چرا گذاشتی بهت پناه خوهم میبابا جان؟ نگو بهم حالم ازت به -

بیارم بگم عین پدرم دوستت داشته باشم؛ حتی بیشتر! همیشه 

کردم بهترین بابای دنیایی، ام بشه به سها و سهند. فکر میحسودی

کردم قهرمان زندگی منی، بعد من و بندازی زندان؟ روت حس می

ر ی برادرت بکنی؟ دلت اومد با برادرت این کاکار رو با بچهشد این

رو بکنی نامرد؟ هان؟ اون سال هم داروها رو تو عوض کردی 

قدر پست خواستیم فکرش رو بکنیم که تو اینمعلوم بود. ولی ما نمی

گفتی خواستی؟ خب میتو که داشتی! بیشتر می خاطر پول؟باشی به

ادم بهت که فقط تصویر دی داروندار بابام رو میبهم، من هم همه

هام رو نشکونم. تو ذهنم قهرمانم رو نکشم. )اشکتو  ام رو بهذهنی

کنم از بس جیغ زدم به سرفه افتادم( زندگی کیان بس نبود پاک می

زندگی من و خراب کردی! عموجان قهرمان زندگی من، من دو ماه 

ام رو از دست کلینیک اعصاب بستری بودم. خودکشی کردم. بچه

داده. زندگی مشترکم به  تونم مادر شم. کیان طالقمدادم، دیگه نمی

 چیز رو به بابام گفتی حالش صفر رسیده. بابام رو ندیدم. رفتی همه
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هم دونم من مریضم. من از تماس شوهرم به خودم حالم بهبد شد. می

خندم، زنم، نمیخوره. دوسال رفتم بهتر شم نشدم، حرف نمیمی

خیانت  ام! مردم من یک طالق دارم تو اون شناسنامه؛ یکافسرده

خاطر کارهای تو بوده. قهرمان پرونده دارم تو کالنتری اش بههمه

خاطر پول باهام این کار رو شون بهدیشب بازداشت بودم پدر همه

کردن. زندگی مادر و خواهرم رو نابود کردی. لعنتی فقط واسه 

 پول؟ آره؟ 

   ام(زنم. لیال خانوم آب میاره واسه) میاد نزدیکم؛ دستش رو پس می

دونستی ولی هات همه دنیای منن! میدونستی بچهو که خوب میت -

هات این کار رو کردی؟ بالیی سر هام ازت متنفرن چرا با بچهاون

کشمت! دیگه ی سها بیاد، سیگارهای سهند بیشتر، شه خودم میبچه

گیره با دستش که قلبش زو میچیزی ندارم ازم بگیری! ) به این

دونم گیرم .میام پایین. نمیها میدستم رو به نرده کنم(ای نمیتوجه

جا رسیدن. سها ینی کیان بودن، حاال اهایی که تو خونهکی اون آدم

م باال توانش رو ندارم برم دنبالش، چون خوداز کنارم رد میشه بره 

اش رو خواد دست خونیافتم. صدای داد سهند میاد؛ دلم میدارم می

تونم. صدای جیغ تینا و کیهانی که سها رو پانسمان کنم، ولی نمی

 شینه پشت ماشینم. میریم بیمارستان بغل کرده. دیان می

 ایه؛ ولی خوبی تارا؟ سوال مسخره -

 اش رو از دست بده چی؟ اومد. اگه بچهاش داشت خون میاز پ  -

 نه تارا!  -
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دار نشه چی؟ اگه مثل من جوری شدم. دیگه بچهن هم همینم  -

 دیواره رحمش ضعیف باشه چی؟ 

اش. نیست استرس داشته فقط با اشو قربونت بشم؛ بریم تو هیچیپ -

پشت در جون از ماشین پیاده میشم میرم مورد تو فرق داره! بی

 شینم.اتاقش می

*** 

کنه. آخه اون هم تو لیال خانوم تسبیح به دست نشسته و گریه می

Icu اش میده. کیهان با داریبستریهـ مامان کنارش نشسته و دل

 نگرانی راه 

های من رو گرفته که مشت میره. سهند پریشون نشسته. دیان دست

ونم قراره سهم کی دزنه. نمینکنم. تینا داره آب قندی رو هم می

بشه. امیدوارم به خورد من نده. در باز میشه و دکتر میاد بیرون 

 داره. همه میریم جلو. ماسکش رو برمی

بختانه خطر رفع شده. جنین هم سالمه. یک سونوگرافی وشخ -

نویسم، حتما انجام بدن؛ فقط باید این چندماه آخر براشون می

 شون خطرناکه! باشن واسه استراحت مطلق باشن و استرس نداشته

کشم. صدای خداروشکر مامان دکتر میره و من نفس راحتی می

شکنه. دست برادرم پانسمان الزم داشت. سکوت بد رو می

برمش اتاق بغلی؛ دونستم شیشه رو خورد کرده. با خودم میمی

بیمارستان خودمون بود. از پرستار خواستم گاز بیاره برام. زخمش 

 ردم. خداروشکر شیشه خورده توش نبود یاد اون رو ضدعفونی ک
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شب افتادم که مجبور شدم تو اتاق خواب کیان رو عمل کنم. با اون 

 اش دستش رو بانداژ کردم. وضع مستی

 خوام! معذرت می -

 بابت؟  -

هات بلرزه و سالگی دست ۲۸که پدرم کاری کرده تو سن ینا -

 نخوابی و هزار و یک دلیل دیگه! 

 ام ده برابر جبران کردید! ی اون آدم کرده تو و سها واسههرکار -

های پارکینگ رو. ا رفتیم کالنتری هم ویس رو دادیم هم دوربینم -

 کار رو کردی اون االن بستریه! هم جای اون انبار و هم. چرا این

 هوش میاد و تقاص پس میده! باالخره که به -

 شه هنوز عین خوابه! باورم نمی  -

گفتی. سها زدی و از دردهات میکابوس وقتی بود که جیغ می -

یکهو آب شد وقتی شنید تو تو کلینیک اعصاب بودی. مرد وقتی 

تونی بخوابی. حالت خوره. نمیهای کیان بهم میشنید حالت از تماس

 لرزه.هات میخوب نیست. دست

 خواستم بدونه! اش رو شنید؟ نمیهمه -

حال شدم که داد زدی، جیغ زدی، گریه کردی، ره ولی من خوشآ -

کنی. عین همیشه تارا فکر کردم وقتی شوکه بشی سکوت می

 سکوتت خیلی ترسناکه باشه؟ 

 قدر دوستت دارم دیگه؟ دونی چهمی  -

 دونی!آره ولی تو نمی -
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کنن. ی بیمارستان. پرستارها باهام احوال پرسی میمیرم سمت کافه

گیرم و میرم ارم. شیر گرمم رو با دارچین میحوصله جواب دادن ند

 بوسم. تو اتاق سها کسی پیشش نیست. سرش رو می

 هات نگاه کنم. شه تو چشمروم نمی -

قدر گریه کردی. همه االن فک سه سها خودت رو کشتی اینب -

 دونن که تو لوسی!شده؟ نمیکنن چیمی

 زنه.  جون لبخند میبی 

پرسن خانوم دکتر چش شده. من هم گفتم خدا همه پرستارها میبه -

 لوس شده! 

 تارا؟  -

 جون؟  -

 چرا بهم نگفتی بستری بودی؟  -

ای دختر این قضیه دوسال پیشه؛ چی رو بهت بگم اون هم وقتی و -

 داری مامان میشی! 

 اش. کشم رو شکم برجستهدست می

ش ترین دارایی منید! اگه ند با ارزبسه توروخدا سها، تو و سه -

 بخشم! گریه کنی خودم رو نمی

 کنه. هاش رو پاک میاشک

اد اون روز افتادم که تو تصادف کردی و رو تخت بودی. گریه ی -

 ترسی! ها میکردی گفتی از این آدم

 خواستم بالیی که سرم اومده من هم دقیقا یاد همون روز افتادم. نمی -
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 سر توام بیاد! 

 من از بابام میترسم!  تارا -

اد بگیر از سایه خودت هم بترسی؛ خب؟ عین من احمق نباش. ی -

ات فکر کن؛ همین! ایه. فقط به اون و بچهکیهان مرد فوق العاده

 خب؟ 

 میشه امشب تو پیشم بمونی؟  -

خوری ره بزار بگم لیال جون بیاد ببینتت. بعد من میام چیزی نمیآ -

 ات بگیرم؟ واسه

 شیر گرم با دارچین زیاد!  چرا -

خندم و لیوان خودم رو میدم بهش و دوباره میرم سمت کافه تا می

 واسه خودم بگیرم.

 

*** 

طور شد که از بیمارستان مرخص شده بود. همینسها چند روزی می

ی خفیف رو رد کرده بود. سهامش رو هم پدرش یک سکته

و سهند کرد و  جوری که کیهان گفت، با وکالت به نام سهاهمون

خاطر سها و سهند، چی اقرار کرده بود. من هم بههم به همه خودش

که از شکایت بیمارستان صرف نظر کردم. ولی هنوز واسه این

اش شاکی خصوصی داشت، تو زندان بود. بیمارستان جو پرونده

آرومی داشت. جلسه گذاشته بودم و یکم نظم دادم. سها مرخصی 

 ینا و سهند و دیان تو بخش تجهیزات بیمارستان بارداری رفته بود. ت
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مشغول شدن و امیرعلی هم مدیر بخش مغز و اعصاب شده بود. 

خودم این تصمیمات رو گرفته بودم و اعضای هیئت مدیره موافقت 

ها عوض شده بود و به کمک سهند یک آدم قابل کردن. دوربین

وها رو از اعتماد واسه نگهبانی و انبار انتخاب کرده بودم. دار

های معتبر گرفتم و تمام داروها رو از انبار خارج کردیم. شرکت

سهند و دیان که تصمیم گرفته بودن ایران زندگی کنن، خونه گرفته 

خونه شده بودن! دیان و تینا هم هنوز باهم داشتن بودن و باز باهم هم

اومدن و دوست داشتن هم هم میجوره بهشدن و واقعا همهآشنا می

حال بودم، ولی یک چیزی هنوزهم کم بود. شون خوش! واسهرو

انگار یک چیزی نصفه و نیمه بود؛ یا شاید هم من کامل نبودم 

اش همون ها همهکردم. مثل دیوونههرشب خاطراتمون رو مرور می

پوشیدم. از ادکلن و شامپوی اون استفاده هاش رو میچندتا لباس

دو هفته بود ازش خبر نداشتم،  خوابیدم!کردم، رو تخت اون میمی

ام رو صاف کردم و زنگ رو فشردم. در با مکث ی بارونیگوشه

 باز شد و رفتم تو جلوی در منتظرم بود.  

 انتظارش رو نداشتم بیای! -

 ش. خندید. اش رو دادم بهباکس بیسکوییت موردعالقه

 دختر تو هنوز یادت نرفته؟  -

 رزهای سفیدم؟  مگه تو یادت رفته بود من عاشق -

 نه!  -

 دونست دردم رفت و دوتا قهوه ریخت و اومد جلوم نشست. انگار می
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 خواست ازم حرف بکشه. چیه، ولی بدجنس می

 شهاب؟  -

 م شد رو صورتم. ی تو دستش گرفت و زواش رو از بخار قهوهنگاه

 جان؟  -

خبر دو هفته بره شه که به تو نگه و بیزش خبر داری نه؟ نمیا -

 هاش رو هم کنسل کرده! مریض

هاش رو کنسل کنم و مطبش رو ه جون تارا فقط بهم گفت مریضب -

 ببندم تا یک مدت! 

 جا رو گشتم نیست شهاب! همه -

ای گفت برگه و کارهخوای ببینیش که چی بشه؟ کیهان میارا میت -

 خوای پیداش کنی؟ اس پس چرا میت که آمادهطالق

 خوام ازش عذرخواهی کنم! می -

 لند. بدجنس! ب -خنده بلندمی

 کنم ازش.من از قولت عذرخواهی می -

 ندازم پایین. سرم رو می

 بگو دوستش داری هنوز! -

ه بآره تارا االن دیگه وقت اعترافه. بسه دیگه سه ساله دروغ میگی )

 همه و خودت!( 

 بخشتم! آره دارم، ولی دیگه دیره نمی -

کنه میره ه فرار میی جنگلی هنوز هم وقتی از همبرو کلبه -

 قدر من احمقم تارا تو خیلی گفت! خدایا چهجا! ) راست میهمون
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 شناسی(. بلند میشم! یاحمقی که هنوز شوهرت رو نم

 ات! تارا قهوه -

 هاب! خورم ممنون شنمی -

ها من جونم رو زنی به جادهانوم خوشگله با ماشین خودت نمیخ -

کشه زنش رو نصفه شب فرستادم تو دل دوس دارم، کیان من رو می

 خندم! جاده اومدیم ثواب کنیم کباب شدیم با آژانس مطمئن برو می

 عال! باشه بابا ف -

*** 

دارم ام رو برمیسریع میرم خونه و ساک دستی کوچیک مشکی

ی کیان و اون قرارداد کنم. حلقهوسایل شخصی و لباسم رو جمع می

زنم. به سهند خبر آژانس زنگ میدارم و به طالق کوفتی رو برمی

میدم نگرانم نباشن و راه میوفتم دل تو دلم نیست واسه دیدنش 

رفتم زمینی جنوب ایران میان. انگار داشتم میها انگار کش ساعت

جا رسم اونانگار نه انگار همین بغله باالخره بعد سه ساعت راه می

کنم می اش رو حسابداره ماشین رو کرایهجلوی در کلبه نگه می

 جا تاریکه هنوز هم.همه

جا یک چراغ نداره. پام انگار میره تو گل خداروشکر که کتونی این

گیرم یک مسیر رو باید تا کلبه رون میاد ساکم رو دستم میپامه با

گیرم باالی سرم و کردم. بارون تند میشه دستم رو میطی می

دوم بقیه راه رو. ساعت چهار صبح شده پرچین چوبی رو باز می

 شنوم کشه تا باز شه از پشت در میزنم. طول میکنم در میمی
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 جاست! صداش رو. خداروشکر که این

 به خدا آقا هوشنگ الزم نبود... . -

 مونه. درباز میشه حرفش نصفه می

 تارا؟  -

 سردمه میشه بیام تو؟  -

 آره ببخشید هل شدم یادم رفت!  -

 از جلوی در میره کنار. 

 ا کی اومدی؟ نکنه تنها اومدی تو جاده تارا؟ اون هم تو شب؟ ب -

 اش. کنه دلم ضعف میره واسهاخم می

 ات مهمه! مدم. مگه واسهآره تنها او -

 ازه اون شهاب رو میزارم رو دست مامانش. من امشب جن -

گیرم. تعجبش هزار برابر میشه اش دستش رو میمیره سمت گوشی

 اش. اش میشم. هنوزم عکس منه رو صفحهخیره به صفحه گوشی

 مدم! شوخی کردم بابا با آژانس او -

 پس چرا خیسی؟  -

 یدم! خب بارون زیاد شد دو -

 ومینه بشین تا حوله برات بیارم! بیا برو جلو ش -

 جا؟ پرسی واسه چی اومدم ایننمی -

 البد واسه تشکر!  -

 چرا؟  -

 لخروج نیستی! ی طالقت رو دادم و ممنوع اچون برگه -
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بینی و فکر کردی من رو بزاری و بری نمیگی دیوونه میشم! نمیت -

 کنی؟ جوری فقط با برگه تمومش میبوی ادکلن تورو میدم! همین

فهمم االن خوای نمیزنی تارا؟ تو چند ساله طالق میرا داد میچ -

خواستم ات رو میچی میگی؟ تو ازم متنفر بودی من هم خوشحالی

 رفتم! 

 یز کردم. ر -تو کیفم درآوردم جلو چشمش ریز برگه رو از

 دیوونه شدی امشب تارا!   -

هایی که بهت زدم و ه خیر اومدم عذرخواهی کنم بابت تهمتن -

 که... .این

اش رو ندیدم، ولی فکر کنم از ادامه ندادم تو آغوشش فرو رفتم چشم

 تعجب از حدقه داشت درمی اومد. ازش جدا شدم: 

تونم ادامه بدم. االن هم اومدم رم کیان بدون تو نمیخیلی دوستت دا -

 … .خوامبگم برگردیم دوتایی شروع کنیم و معذرت می

 سید. اش رو بگم. موهام رو بونذاشت بقیه

 دیوونه!  -

 تویی!  -

 ترسیدم!  -

 از چی؟  -

تت دارم،  ولی تو هنوز قدر دوسکه نفهمیده باشی چهاز این -

 نفهمیدی! 

 بوسم کنم خودم رو دارم میدیوونه ادکلن من رو زدی حس می -
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 تارا! 

 خندیم. بلند می -بلند

 گ شده بود! تقصیر خودته دلم واست تن -

 فی سه سال رو دربیارم! حاال دیگه باید تال -

 یریم!خندیم و باهم جلوی شومینه ممی

اش با صدای آالرم گوشیم از خواب بیدار شدم دست بردم و قطع

کردم تو جام نشستم. وای نه دیرمون شده بود! با سرعت 

روبدوشامبرم رو چنگ زدم رفتم سمت سرویس پام خورد به کارتن 

وسایل. صدای آخم بلند شد. کیان هنوز تکون نخورده بود. در 

زدم صداش جوری که مسواک میسرویس رو باز گذاشتم و همون

 زدم باالخره غلت خورد. 

ور فتی مبل رو اونتی تا صبح بخوابم. هی گتارا دیشب که نزاش -

زنی  پاشو ببینم کالسمون دیر بزار پرده رو اتو کن االن هم جیغ می

 شد! )من و کیان چندتا کالس تو دانشگاه ارائه داده بودیم(  

 ساعت منتظر استاد بمونن!  میرن نیمانشجوها نمیدحاال  -

 االن با پارچ آب میام سراغت!  -

 ها! کشمتتارا می -

 ام رو جمع کردم. خنده

ی آینه شروع کردم به آرایش کنم. جلومن هم وایمیسم نگاهت می -

 کردن 

 ی شد قربون صدقهمالید. ای خدا نمیهاش رو میباالخره پاشد چشم
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 اش نرفت اخه . موهای ژولیده

 خوای بریزی روم؟ آب می -

تم از زمین برش دار ها رو هم گفدیر شد به خدا کیان. این کارتن -

 گوش نکردی!  

گی بیایم تو یک خدا لعنت کنه اون کسی که پیشنهاد داد ما همه -

اش حرصم ساختمون! خندیدم رفت سمت سرویس از خونسردی

چی عوض شد. گرفت دو هفته بعد از اومدنمون از اون کلبه همهمی

ون! پیشنهاد کیهان بود که همه اثاث کشی کنیم بیایم تو یک ساختم

خوریم! یک هامون رو نمیهمه باهمیم هم غصه تنهایی مامان

ساختمون سه طبقه دو واحدی که به اندازه کافی بزرگ بودو شمال 

ها دیگه شهر و یک باغ و استخر و پارکینگ بزرگ و اون خونه

اش خاطره بود و زیادی بزرگ بود واسه خوشی توش نداشت همه

چی رو باهاش سهام بیمارستان های تنها! فروخته بودیم همهآدم

خریدیم و بیمارستان جدیدمون درحال احداث بود دندان پزشکی و 

کلینیک اعصاب! که مدیریتش با شهاب و کیان بود. کادوی تولدم 

روی مطب خودش و شهاب و اسم یک مطب باز کرده کیان روبه

خیالش بود، ولی فعال وقت رسیدگی بهش رو نداشتم واسه همین بی

ها رو برعهده گرفته بود. بودم و البته کیهان وکالت بیمارستانشده 

رو فرانک طبقه اول مامانم و زن عمو تو یک واحد. واحد روبه

شون بود و واحد جون، طبقه دوم تینا و دیانی که هفته دیگه عروسی

 همخونه رو به رو شهاب و سهند مجرد که سهند گفته بود بی
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رده بود پیش خودش. طبقه سوم من و تونه و شهاب بدبخت رو بنمی

شون که هنوز رو سها و کیهان و دختر وروجککیان و واحد روبه

جا بود همه باهم اثاث کشی داشتیم سر اسمش دعوا بود. بدبختی این

تونست کمک اون یکی. سها هم که پا به ماه بود و تمام کس نمیهیچ

اش درگیر م هم که همهی اونا افتاده بود گردن من تینا تچیدمان خونه

گرفت. ام میکارای عروسی بود. با صدای زنگ در داشت گریه

 رفتم درو باز کرد سها با اون شکم گردش وایساده بود. 

 خیر؟ جانم صبحت به -

 یان بیدار شد، میگی بیاد پرده حموم من رو بزنه! تارا ک -

کیان از پشت سرم اومد بیرون ریلکس داشت موهاش رو خشک 

شنیدم کنم از دستش رفتم تو اتاق میدونستم دق میکرد. میمی

 صداشون رو: 

 مگه دیشب درست نشد؟  -

 سها گفت: 

 ه فکر کنم! باز افتاد میلش مشکل دار -

 کیان گفت: 

کنم. دست نزنی خودت زار عصری از مطب اومدم نگاه میب -

 ات بشه! طوری

 تونم من رفتم! بخوام هم نمی -

 تون رو گم کردی؟ نسور میری حاال؟ خونهچرا با آسا -

 لند خندیدم داد زدم: ب -از اتاق بلند
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 ی کی کجاست دیگه! دونم خونهواال من هم نمی -

 ها زن و شوهر عین همید! ه خیر دارم میرم خونه داداشم؛ مسخرهن -

رفت و در رو بست حاضر شدم کیان شیر گرمم رو با دارچین برام 

کردم ازش ماگ ام رو صاف میجوری که مقنعهآورد تو اتاق. همون

گرفت از ام میرو گرفتم باز نشست رو تخت خدایا دیگه داشت گریه

 تو پاتختی یک پاکت آورد بیرون. 

 بازش کن!  -

 ماله منه؟ چیه؟  -

ی دیگه به اتاوا بود! هواپیما مال دو هفته بازش کردم دوتا بلیت

 هام برق زدن. چشم

 کیان؟  -

 گفتم این دفعه دوتایی بریم!  -

 آخی... . -

 نزاشت حرفم رو بزنم. 

خوای اون دوتا نره غول هم با خودمون ببریم؟ یك یه نکنه میچ -

 خوام برم مسافرت! بار با زنم می

حاضرش کردم. عاشقانه دوسش زور خندیدم دستش رو گرفتم و به

 داشتم.

*** 

 ۰۰:۳۷ساعت  ۹۸دی  ۸پایان: یکشنبه 
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