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 09اعتراف دردقیقه 

 

همه چیز برام نامفهوم بود . درست نمیدونستم کجاهستم . چشمام رو به زور بازکردم که نورزننده ی مهتابی مجبورم 

 کردکه دوباره اونارو ببندم. باالخره به هرزحمتی بود چشام روبازکردم وبه اطرافم نگاهی انداختم . خدایا من کجام !

غزم فشارآوردم متوجه شدم که بایدتوبیمارستان باشم . بایادآوری بیمارستان تمام اتفاقات خوب که نگاه کردم وبه م

 روبه یاد آوردم . بغض خفه کننده ای توی گلوم نشست وبی اختیاراشک ازگوشه چشمام سرازیرشد.

خوابیدم وبیدار  همه چیزبرام واضح وروشن شد. دراون لحظه بایادآوری اتفاقات آرزو می کردم که ای کاش تاابد می

 نمی شدم.

چشمام رو روی هم گذاشتم وسعی کردم فکرکنم همه اون اتفاقات یه خواب وخیال بیشتر نبوده ! اما بابستن چشمام 

 تمام صحنه های گذشته توی مغزم جون گرفت .

نگاهی توی .صبح روز پنجشنبه بود. باخوشحالی ازخواب بیدارشدم وبعدازشستن دست وصورتم جلوی آیینه ایستادم 

آیینه به خودم انداختم وبعدازمرتب کردن موهام ازاتاق خوابم خارج شدم . اما هنوز چندپله ازطبقه ی دوم پائین 

نیومده بودم که صدای سروصداورفت وآمدغیرمعمولی روتوطبقه پایین شنیدم .خوب که گوش دادم صدای مضطرب 

 تارانگو تامابرگردیم . مامان روشنیدم که به مریم خانم می گفت که چیزی به 

 بانگرانی پله هارودوتایکی پایین اومدم ودرهمون حال مامان روصدا زدم وگفتم: مامان چی رونمی خواید به من بگید .

مامان بانگرانی نگاهی به من انداخت ودرحالی که سعی می کرد خودش راریلکس نشون بده که اصالً هم تواین 

 کارموفق نبود گفت: 

 همی نیست ، توبروصبحونتوبخورمن وبابا تایه جایی میریم وبرمیگردیم !چیزخیلی م

 با حالت پرسشگری نگاش کردم وگفتم: 

 مامان ، من بچه نیستم که سرموگول بمالی حاال بگوواقعاً چی شده؟

 مامان انگاردیگه تاب نیاورد که خودش روبه من رسوند ومنو محکم توبغلش گرفت وشروع به گریه کرد. 

 ن که واقعاً گیج شده بودم دستمو روشونش گذاشتم وگفتم:م

 مامان توروخدابگیدچی شده ؟ کسی چیزیش شده ؟ 

وبعدشروع کردم به آوردن اسمای فامیل درجه یک . مامان جون چیزیش شده ؟ نه باباجونه . ولی مامان چیزی نمی 

 گفت وهمش گریه می کرد. 

ع مااضافه شدو گفت خانم عجله کن باید بریم . نگاهم روازمامان گرفتم درهمین حین بابا ازطبقه ی باال به جم

 وباغیض گفتم :

 باالخره یکی به مامیگه تواین خونه چه خبره یااینکه ماآدم به حساب نمیایم.

 مامان مرددبه بابا نگاه کردوبابا باتاسف سری تکون دادوگفت :

 کرد. بهش بگوخانم ، این چیزی نیست که بشه ازش پنهون 
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بااین گفته بابا یه جورایی زیردلم خالی شد . لرزشی توپشتم افتادوبازوهای مامان روچنگ زدم . وبانگاه ملتمسانه 

 بهش نگاه کردم . مامان سرموتوآغوشش گرفت وباهق هق گفت :

 مامان چه جوری بگم ... وبعدازکمی مکث که برای من یه ساعت طول کشیدگفت: 

 بهمن تصادف کرده . 

منوبگو باشنیدن این حرف انگاردنیاروسرم خراب شد. پاهام سست شدو روی کف اتاق ولو شدم. مامان نگاهی به 

 باباکردو گفت:

 ببین چی شد.حاال چه خاکی توسرم کنم. 

درحالی که هنوزتوشوک حرف مامان بودم بی اختیاربلندشدم وبه طرف  اتاقم دویدم . صدای مامان روشنیدم که 

 گفت:

 کارداری میکنی تارا؟چی 

 درحال باال رفتن ومیون گریه گفتم:

 میرم آماده شم منم باهاتون میام بیمارستان. 

تابه بیمارستان برسیم دست چپم کامل فلج شده بود . توراه باسواالتم مامان وباباروکالفه کرده بودم .وبرای صدمین 

 لت کالفه ای گفت :باربابادرجواب سوالم که بهمن چطوره ؟ چیزیش شده؟ باحا

دخترم ماهم درست نمیدونیم آقای زمانی گفت به شرکت زنگ زدن گفتن پسرتون تصادف کرده بردنش  

 بیمارستان امانگفتن جراحاتش چقدره.

 این جواباقانعم نمیکرد. احساس میکردم قرار اتفاق بدی بیفته . حس میکردم چیزی روازم مخفی میکنن .

بود به بیمارستان رسیدیم . بادلشوره ونگرانی واردبیمارستان شدیم وبه آدرسی که  باالخره به هرجون کندنی

 پرستارداده بود رفتیم .

 وقتی به دراتاق عمل رسیدیم پدرشوهرومادرشوهرم روی صندلی روبروی اتاق عمل نشسته بودند .

 شد. بادوخودم رابه اقای زمانی رسوندم بانگاه کردن به چهره نگرانش توی دلم خالی

 نشستم جلوی پاش وبه زانواش چنگ زدم وگریه کنان حال بهمن روپرسیدم .

آقای زمانی بامهربونی مراازروی زمین بلندکردوروی صندلی کنارخودش نشوند ودرحالی که سرمونوازش می 

 کردگفت: 

 نگران نباش دخترم .امیدت به خداباشه بهمن قویه . حتماً حالش خوب میشه .

 آروم شدم وشروع کردم تودلم دعاکردن وباخداحرف زدن .باحرفاش کمی 

 خدایا قسمت میدم به بزرگیت بهمنو ازم نگیر . خدایا کمکش کن .خدایا کمکش کن.  

االن یک ساعتی بود که منتظربودیم وبااحتساب زمانهای قبلی که آقای زمانی می گفت دوساعت بوده روی هم سه 

بود ومن هیچ خبری ازش نداشتم .تمام چیزی که می دونستم این بود که بهمن ساعتی می شد که بهمن تواتاق عمل 

صبح که می خواسته بیادخونه ی ماتابریم بقیه ی خریدای عروسیمونو کنیم تو بزرگ راه تصادف کرده بود 

 وباجراحات زیاد آوردنش بیمارستان .

ست درحال دعاخوندن هستند . پدروآقای زمانی به دوروبرم که نگاه کردم دیدم که مامان وخانم زمانی تسبیح به د

 هم روی صندلی به ظاهرآروم وخونسردنشسته بودند. 
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چشم ازاطرافم گرفتم ودوباره توخودم فرورفتم وشروع کردم بی وقفه دعاکردن درهمین حس وحال بودم که 

 ت . ه یه قدم به عقب برگشناگهان دراتاق عمل بازشد همگی بی اختیار به سمت دکتر دویدیم جوری که دکتر بیچار

 پدرشوهرم بانگرانی پرسید: 

 چی شددکتر ؟

دکترمکث کوتاهی کرد که برای من گویی قرن هاطول کشید تاباالخره لب بازکردودرحالی که حالت متاثری به 

 خودش گرفته بودگفت : 

 صبربده . متاسفم آقای زمانی ماهرکاری که تونستیم انجام دادیم .واقعاً متاسفم خدابهتون

بااین جمله دکتر دنیاروسرم خراب شد . یهوسرم گیج رفت ونقش برزمین شدم . تمام اطراف روسیاه می دیدم . 

 صدای جیغ وگریه  مامان وخانم زمانی توی گوشم می پیچید وصحبتهای نامفهوم بابا. دیگه چیزی یادم نیست .

ارازگوشه ی چشمام سرازیر شد . نه همه اینهاواقعیت چشمامو بازکردم وآه بلندی کشیدم ودوباره اشک بی اختی

 داشت . هیچ کدوم خیالی نبود. خواب نبود واقعیت گزنده وتلخ ،واقعیت محض بود.

 باصدایی به خودم اومدم .

 مامان باالی سرم بود وباخوشحالی به پرستارگفت : 

 فکرکنم به هوش اومده .

 ته چاه می ا ومد گفتم :نگاه گنگی به مامان کردم وباصدایی که از

 مامان بگوکه حقیقت نداره وهمش خواب بوده . بگوکه همش یه کابوس وحشتناکه وزدم زیرگریه  

 مامان آروم دستاموتوی دستاش گرفت وگفت: 

 مامان اینقدرخودتو اذیت نکن . همش حکمت خداست باید صبورباشی وتحمل کنی دخترم .

 دادزدم :

 هیچ چیزی روتحمل نمیکنم. من بهمنمو میخوام . نمی خوام نمی خوام . 

 مامام باگریه گفت :

 دخترم اینکارا رونکن . اینقدر آتیش به قلب منو بابات نزن . اگه بدونی توی این یه روز چی کشیدیم .   

 پس من یه روزه که توبیمارستانم ! دوباره بغضم ترکید:

رخاکش کردین .فکرکردین نبینمش آروم میشم . مامان می خوام مامان بهمنمو چیکارکردین ؟ نبودم بردین زی 

 بمیرم . کاش منم باهاش بودم . کاش منم میمردم .دادزدم .خدایا ا ین چه سرنوشتیه که من دارم .

 صدای مامان روشنیدم که ازپرستار می خواست یه کاری برام بکنه تاآروم بشم .

 پرستار نگاه مهربونی به من کردو گفت :

اراخانم می دونم که خیلی سخته اما اگه به فکرخودت نیستی حداقل به فکر بچت باش . اونکه گناهی نکرده . این ت

رفتاررواونم تاثیر بد میزاره . مانمیتونیم هیچ دارویی بهت بدیم چون برابچت ضررداره . پس سعی کن آروم باشی 

 عزیزم .میفهمی چی میگم؟

 ر چی می گه حامله ! بچه ! کی ؟! نه من نمی فهمیدم که اون پرستا

 هنوز گیج بودم که مامان ازپرستارپرسید :

 ببخشید خانم پرستارشماگفتید دخترم حامله است ؟
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 خانم پرستار باخنده ی ملیحی گفت :

 آره مادر دخترتون یه ماهه حامله است .پس بیشترمواظبش باشید.وباگفتن ا ین جمله ازاتاق بیرون رفت. -

 چشمهای گرد شده نگاهی به من انداخت . مادر با

 من هم که دست کمی ازاون نداشتم باحالت استیصال نگاهی بهش کردم وگفتم:

 من  نمی فهمم .من  

 مادرمیون حرفم اومدوگفت : 

 فعالً نمی خواد چیزی روتوضیح بدی تواستراحت کن بعداً راجع به این موضوع صحبت می کنیم 

وردهردوساکت شدیم .دربازشدوبابا بایه دست گل بزرگ وقشنگ واردشد . قبل ازاینکه بابا باضربه ای که به درخ

 صدامون روبشنوه مامان آروم زیرگوشم نجواکردکه فعالً راجع به این موضوع باهیچ کس حرفی نزنم . 

 بابا بادیدن ماخنده ای تصنعی کردوگفت :

 مامان ودخترچشم منو دوردیدن چی بهم میگن .

 دازسالم واحوال پرسی تمام صورتم روغرق بوسه کرد.وبع 

به زور به روی بابا لبخندزدم توهمین چندساعته چقدربهم ریخته شده بودچهرش غمگین بود و چینهای دورچشمش 

عمیق تر به نظرمی رسیدوغم عمیقی توی چشمای الجوردیش نشسته بود وقامتش کمی خمیده به نظرمی رسید 

 دم که باخوشروی گفت :.درحال بررسی بابا بو

پاشودخترم تواین یه روزی که اینجایی خونمون هیچ صفایی نداره . تمام کاراروانجام دادم ازبیمارستان مرخصی می  

 تونیم بریم خونه . 

مامان کمکم کرد تامانتوم روبپوشم وبعدازمرتب کردن سرووضعم بابا هم به کمکش اومد وزیربازوم روگرفت 

 رون می رفتیم که بابا گفت:داشتیم ازاتاق بی

من که اینقدردلم برادختریکی یه دونم تنگ میشه نمیدونم چه جوری می خواستم شوهر... امابقیه حرفشو خورد.  

 وقتی به مامان نگاه کردم دیدم که داره به بابا چشم غره میره . 

کردم .  موتوش ازدست داده بودم نگاهسوارماشین شدیم وازبیمارستان زدیم بیرون برگشتم وبه بیمارستانی که عزیز

 دوباره دلم گرفت و چشمام نمناک شد.

االن چندروزی میگذره که تواتاقم خودمو حبس کردم . یعنی دارم استراحت میکنم . حس می کنم هیچ وقت نمیتونم 

ای زمانی هم گذشته هاروفراموش کنم . هنوزمرگ بهمن روباورنکردم . حتی نخواستم برم سرمزارش . به خانم وآق

 روی خوش نشون ندادم . چون همه میخوان قبول کنم که بهمن مرده . اما من نمیتونم . اصالًنمی خوام باورکنم . 

 باصدای هق هق گریم مامان اومدتواتاق وگفت :

قت ودخترم نکن . توروبه خدااینقدر خودتواذیت نکن . یه کم به فکر من وبابات هم باش . نمیگی خدای نکرده یه  

اتفاقی برای  بابات بیفته . میدونی چقدردوست داره . نمیتونه زجرکشیدنتو ببینه . میدونم سخته . ولی خدابهت تحمل 

 میده . ازاون کمک بخوا ه دخترم . ازخداکمک بخواه.

پرده ای ازاشک جلوی چشمام رو گرفته بود ومامان رودرهاله ای ازمه می دیدم . بغض خفه کننده ای توگلوم 

 جاخوش کرده بود وباهیچ اشکی یه ذره هم ازجاش تکون نمی خورد. 

 مامان کنارم روی تخت نشست وگفت : 
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 گریه کن دخترم بزار اشکات بریزه شایددلت آروم بگیره .

 بعدازاینکه کلی خودم ومامان گریه کردیم . آروم شدم .

 تو به خوردم دادوگفت :مامان بلندشدورفت وبعدبایه لیوان شربت برگشت وبامهربونی شرب

تاراجون نمی دونم االن وقتش یانه اما ... مکث کرد .می دونستم میخواد راجع به چی صحبت کنه . تمام بدنم داغ کرد  

 . 

 مامان ادامه دادمیدونم حالت زیادمساعدنیست ،اما ...من ومنی کردوگفت :

 این بچه ،چه جوری بگم می شه توضیح بدی ؟

 کرده بودم وحس می کردم لپام داره گرمی گیره باخجالت سرم روپایین انداختم وسکوت کردم .درحالی که داغ 

 که مامان دوباره گفت :

 آخه چه طوری ؟

 نفسمو به سختی بیرون دادم .توضیح دادنش برام مشکل بود . اما مامان منتظربود به هرجون کندنی بود گفتم :

م باشیم ولی من قبول نمی کردم تااینکه سه هفته قبل ازتصادفش دوباره بهم این اواخر بهمن بهم گیرمی دادکه باه

پیشنهادداد .بعدنگاهی به مامان کردمو گفتم اون شبی روکه بعدازخرید شب خونشون موندم رویادته مامان باتکان 

دم .اما این دادن سرتائید کرد.ومن ادامه دادم اون شب دوباره خواستشو مطرح کرد ولی من دوباره مخالفت کر

باربهمن درجوابم گفت که چون ما چهارهفته ی دیگه بیشتر  به  عروسیمون نمونده اشکال نداره وهیچ اتفاقی نمیفته 

واونقدراصرار کرد که منم به ا جبارقبول کردم . دلم نیومد دلشو بشکونم . آخه چندهفته دیگه عروسیمون بودو به 

 ابین هق هق گفتم : اینجا که رسیدم دوباره گریه ام گرفت وم

 من چی میدونستم اینجوری میشه !

مامان سرش روبادودستش گرفته بود.بعدیهوازجاش بلندشد .آهی کشید وگفت که باید بابابا دراین مورد صحبت 

 کنه ودراین مورد تصمیم بگیرن وبعدنتیجه روبه من میگه وبعدبلندشدوسریع ازاتاق بیرون رفت.

 بودم آروم دستمو روی شکمم کشیدم .خدایا این بچه بهمنه .این تنهایادگاراونه . انگارتازه متوجه بچه شده

 باید نگهش دارم. بعدبادرماندگی ازخودم پرسیدم :

 ولی چطوری؟ آبرمون جلودرو همسایه میره . چی باید بهشون بگیم.

ل فت . احساس خفگی می کردم . مثبا یادآوری حرف مامان که می گفت باید همه چیزروبه بابا بگه دوباره تنم گر گر

 کسی بودم که تومرداب گیرکرده وهرچه دست وپا میزنه تانجات پیداکنه بیشتر تولجن غرق میشه . 

 خدایا نه . چطوری بعدازاین توصورت بابا نگاه کنم . خدایا کمکم کن.

 روی تخت غلتی زدم ودوباره به فکرفرو رفتم 

 ومامان خبری نبود . دوروزی گذشته بود وازتصمیم بابا 

این فکر که اونا چه تصمیمی می گیرند مثل خوره داشت روحمو می خورد برای اینکه ازاین فکرا بیرون  بیام بلندشدم 

تابه آشپزخونه برم وآب بخورم که دیدم درکتابخونه نیمه بازه ویه صداهایی ازاونجامیاد. نمیدونم چرا آروم به سمت 

سی منونبینه  به داخل نگاهی انداختم .مامان روی مبل نشسته بود وبابا درحالی که کتابخونه رفتم وجوری که ک

 دستش الی موهاش بود بابیقراری ازاین ور اتاق به اون ور می رفت . 

 خواستم بی خیال بشم وبرم آشپزخونه که باشنیدن اسم خودم برگشتم وگوشامو تیز کردم .
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 ی که نمیشه دست روی دست گذاشت . یکی دوماه دیگه شکمش باال       باید یه کاری کنیم فریدون .اینجور   -

 میاداونوقت دیگه آبرویی برامون باقی نمیمونه.   

 آره اما چیکار کنیم ؟ چطوری ؟    -

 یه نفروپیداکردم که اینکارو انجام میده .   -

 خطری نداشته باشه .من می ترسم فریبا.    -

 وخطری نداره. نه این کارش علمیه    -

دیگه نایستادم که بقیه ی حرفاشون روگوش بگیرم . به هرجون کندنی بودخودم روبه اتاقم رسوندم ودروبستم 

 وهمونجا پشت درروی زمین نشستم وبا دودستم جلوی دهانم روگرفتم تاصدای هق هقم ازاتاق بیرون نره .

خواستن بچه ام روسقط کنن ؟چرا؟ من که کارخالفی  باورم نمی شد بخوان بچه ام روسقط کنن.آخه چرا ؟ چرامی 

نکرده بودم.این بچه بهمن بود .این تنهایادگارعزیزم بود. پس چرا می خواستن ازم بگیرنش . مگه خودشون 

پدرومادر نبودن . پس چرا می خواستن همچین کاری کنن . اونم با کی باعزیزشون . نه نمی تونستم بفهمم . دستم 

م گذاشتم . نه من اجازه نمیدم توروبکشن . اجازه نمیدم توروازم بگیرند. بااین فکر ازروی زمین روآروم روی شکم

 بلند شدم ولبه ی تخت نشستم باید درست فکر می کردم . باید می دیدم چیکار می تونم بکنم . باید قوی باشم .

 تواین افکاربودم که باضربه ای که به درخورد به خودم اومد .

 تو. بیا    -

 تارا جون بیداری ؟   -

 باخودم گفتم حتماً مامان اومده تا تصمیمشون روبهم بگه . بااین فکر حالت تدافعی به خودم گرفتم وگفتم :

 آره  چیزی شده ؟

 مامان گویی که مردد بود نگاهی بهم انداخت وگفت :

 نه فقط اومدم ببینم چیزی نیازنداری ؟

 د کرد که بره بیرون که بافکری که همون لحظه به ذهنم رسید صداش زدم.با نه گفتن من مامان عقب گر

 مامان

 بله دخترم

راستی امشب میتونم یه سری به خانم وآقای زمانی بزنم آخه خیلی وقت که ندیدمشون . باید بابت رفتارم ازشون 

 معذرت خواهی کنم .

 راحتن ومدام زنگ میزنن حالتو می پرسن . آره دخترم اتفاقاً کارخوبی میکنی . طفلکیا خیلی برات نا

 بارفتن مامان نفسی به راحتی کشیدم . 

دوساعت باقی مونده تاشب هم باخوردن غذا وآماده کردن خودم سپری کردم وباالخره ساعت نه سوارماشین شدم 

 تر برام زنده می شد.وبه طرف خونه آقای زمانی روندم . هرچه که به خونه نزدیکتر می شدم یادوخاطره ی بهمن بیش

چه روزهایی روکه باهم تواین خیابونا باماشین دورزده بودیم وچه نردعشقهاکه نباخته بودیم .بهمن همیشه ازآینده 

وازخونه جدید می گفت . چه طوری باوسواس همه وسایل رو خریده بودم وتوخونمون که همین نزدیکیا بودچیده 

ایی انجام داده بودیم آخه من که تک فرزندبودم وبهمن هم یه برادر بیشتر بودم . تمام کارای جشن روهم باهم دوت

نداشت واونم تویکسالی که ماباهم نامزدبودیم خارج کشور بود . بهمن می گفت که تواسپانیا دفتر دارند وبرادرش به 
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همن تصادف کرد قراربود کارای اونجا میرسه . این بود که همه کارارروخودمون دونفر انجام دادیم .آخرهفته ای که ب

جشن عقدوعروسیمون باشه امااجل بهش مهلت نداد .توهمین فکرابودم که دیدم رسیدم جلوی درخونه بهمن اینا . 

اشکام روباپشت دستم پاک کردم وزنگ درروفشار دادم . وارد خونه که شدم . دلم گرفت باغ بزرگ خونه توسیاهی 

ش بود وفقط چراغ های ساختمون روشن بود که مثل الماس میان تاریکی می وظلمات فرورفته بود . تمام المپها خامو

 درخشید . ماشین رو پارک کردم و وارد خونه شدم.

 آقا وخانم زمانی بادیدنم به پیشبازم اومدن ومن روغرق بوسه کردند. بعدخانم زمانی تعارف کردکه به سالن برم .

ن رومیداد . اگرچه که وقتی خوب دقت کردم دیدم که تمام عکسهای روی مبل جابجاشدم . تمام خونه برام بوی بهم

بهمن روازروی دیوارها برداشتن . دوباره دلم گرفت .اشکام درشرف ریختن بود ند که بغضم روبه زور فرودادم 

 وجلوی ریختن اشکام رو به زور گرفتم .

ت . بعدازاحوالپرسی های معمول روکردم به خانم زمانی باسه تافنجون قهوه به سالن برگشت وروبروم روی مبل نشس

 خانم زمانی وگفتم:

 ببخشید که تواین چندمدت اخیرباهاتون بدرفتاری کردم میدونید که دست خودم نبود. 

 خداببخشه دخترم . ماحالتودرک می کنیم .همون قدرکه براما سخت بود براتوهم سخت بوده .

 وبعدباگوشه ی روسریش اشکاش روپاک کرد.

گاهی ازسرحق شناسی به مادرشوهرسابقم انداختم .آخه که چه قدرتوهمین چندروزه پیروشکسته شده بود .آقای ن

 زمانی هم وضع بهتری نداشت .این مردبااون صالبتش کالً ازپادراومده بود وموهاش سفید شده بود 

واب دادن تلفن به اتاق کارش بازنگ موبایل آقای زمانی به خودم اومد آقای زمانی معذرت خواهی کرد وبرای ج

رفت . االن بهترین زمان بود. بانبود پدرشوهرم راحت ترمی تونستم باخانم زمانی صحبت کنم .این بودکه بلندشدم 

 وکنارخانم زمانی روی مبل نشستم ودستاش رومیون دستام گرفتم وگفتم :

 مادر میتونم درمورد یه موضوع خیلی مهم باهاتون صحبت کنم 

 را جون ، میدونی که به اندازه ی دخترنداشتم دوست دارم . پس راحت باش .بله تا

 نمیدونم چه جوری بگم یعنی نمیدونم ازکجاشروع کنم.

 خانم زمانی که دید مرددم ودست دست می کنم بامهربونی نگاهی به من کردو گفت :

 آروم باش دخترم . راحت حرفتو بزن . منم مثل مادرت میمونم . 

 م گفتم مرگ یه بارشیون هم یه بار هرچه شد بشه .دلم روبه دریا زدم وگفتم :باخود

 مادرمن ازبهمن حاملم .

 بعدسرم روباالآوردم تاتاثیرحرفم روتوصورت خانم زمانی ببینم .بیچاره چشماش ازتعجب گردشده بود.

 بادودستم شونه هاشو گرفتم وتکون دادم .

 بگید. مادرجون یه حرفی بزنید . یه چیزی

چندلحظه ای گذشت تاازشوک حرفام  بیرون بیاد . تودلم داشتم به خودم لعن ونفرین می فرستادم که مرضیه خانم 

 روکرد به من وگفت:

 ولی آخه این چطور ممکنه ؟  
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دوباره تمام بدنم گرگرفت واحساس خفگی کردم ازخجالت نمی تونستم سرموباال بگیرم امامجبوربودم که توضیح 

پس تمام داستان روبرای مرضیه خانم تعریف کردم . وقتی که به پایان ماجرا رسیدم اضافه کردم که بابا ومامان بدم 

 هم درجریان هستند.اما باز سرم پایین بود . نمی تونستم توچشمای مرضیه خانم نگاه کنم وساکت موندم .

 مرضیه خانم بادیدن سکوتم گفت :

 ؟عکس العمل بابا ومامانت چی بود

 میخوان بچه روسقط کنم . ولی من ولی ...

 حرفم روقطع کرد وگفت :

 نه من نمیزارم نوه ا م روازبین ببرن .  

 باحق شناسی نگاهی بهش کردم وگفتم :

 پس شما هم بااونا مخالفین ؟ 

 بعدباخوشحالی آمیخته باشرم گفتم : 

 یعنی کمک می کنید که این بچه رونگه دارم؟

 گفت:مرضیه خانم 

 البته این نوه ی منه . هرکاری که بتونم برات انجام میدم . 

 بعددرحالی که هنوز مطمئن نبود گفت : 

 یه راه حل دارم . اما اول باید باآقای زمانی صحبت کنم . 

 درهمین حین آقای زمانی وارد سالن شدوباورودش بقیه ی حرفا ناتمام موند . 

 ین روبوسی کردن آروم درون گوشم زمزمه کرد :موقع خداحافظی خانم زمانی درح

 کاریت نباشه چندروزه دیگه خبرت می کنم . ازچیزی نترس وقوی باش . 

 بعد بالبخند محزونی نگاهی به شکمم انداخت وجوری که آقای زمانی نشنوه گفت : 

 مواظب این کوچولوهم باش .

دلیلی برای زنده موندن وادامه دادن دارم . باقولی که  ازخونه که بیرون زدم حس بهتری داشتم . احساس میکردم

مرضیه خانم برای کمک داده بود ته دلم اندکی روشن شده بود . بااینکه تواین چندروز خیلی خجالت زده شده بودم 

 اما می خواستم برای این بچه بجنگم . گویامادرشدن به من جرات داده بود تا درمقابل همه چیز وهمه کس بایستم .

 نمیدونم خودم هم تعجب میکردم که چطوری اینقدر دل وجرات ورو پیداکرده بودم .
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یک هفته ازرفتنم به خونه آقای زمانی می گذشت ولی هنوزخبری نشده بود. حتی پدرومادرخودم هم ازنقشه سقطی  

 که برام کشیده بودند چیزی نگفته بودند. 

مان برام واضح بود .اونا دنبال یه فرصت مناسب بودند تا این موضوع رابامن درمیون بزارن چون دلیل تاخیربابا وما

هنوزازلحاظ بدنی وروحی ضعیف بودم وتوانایی انجام چنین کاری رونداشتم . اماچیزی که برام معلوم نبود تاخیر 

.فکرمی کردم شاید می خواسته  مرضیه خانم بود. هرروز که می گذشت من ازکمک مرضیه خانم مایوس تر می شدم

من روازسرخودشون وا کنه اون شب همین جوری یه چیزی گفته . دلم بدجوری شور می زد . خدایا اگه کمکم نمی 

 کرد چیکارمی تونستم بکنم . آیا به تنهایی می تونستم درمقابل بابا ومامان مقاومت کنم .

ا می شد که توآیینه به خودم نگاه نکرده بودم . احساس کارهرروز وهرشبم فکرکردن به این موضوع بود . روزه

ضعف وگرسنگی می کردم اما میلی به غذانداشتم . اشک وآه کار هرروزوهرشبم بود .انگاراین عزاداری پایانی 

 نداشت . توهمین حال وهوابودم که باتقه ای که به درخورد ازعالم خودم بیرون امدم .

 بیاتو

 اهی به من کردوگفت : مریم خانم بامهربانی نگ

 تاراخانم تلفن داری .

 بابی حوصلگی گفتم : 

 کیه؟

 خانم آقای زمانیه تاراخانم میگه کارفوری داره.

 باشنیدن اسم خانم زمانی انگاردنیاروبهم داده باشن بلندشدم و رفتم پایین بادستای لرزون گوشی روبرداشتم 

 الو 

 صدای مرضیه خانم توی گوشی پیچید:

 سالم دخترم خوبی؟

 سالم مرسی مادرجون شماخوبید آقای زمانی خوب هستند؟

 مرسی مادرجون 

 چه خبر؟

سالمتی دخترم .ولی زنگ زدم که بگم آقای زمانی باراه حلم موافقت کرده ومن همه ی کارهای الزم روانجام دادم 

 رومادرت مطرح کنیم .حاالمی خواستم توهم درجریان بزارم تااگه موافق هستی موضوع رابا پد

 بادلواپسی گفتم : 

 خوب راه حلتون چیه ؟

من باآقای زمانی تصمیم گرفتیم که اگه تورضایت بدی تورابرای کیان پسربزرگم بگیریم . ومی تونیم به فامیل بگیم 

 که بهمن تولحظه آخراین جوری وصیت کرده . این جوری دیگه مشکل حل میشه حاال نظرت چیه دخترم ؟

 ایه لحظه مخم هنگ کرد .باصدای الو الو گفتن مرضیه خانم  به خودم اومدم وباحالت منگی گفتم:بر

 خوب حاال باآقاکیان حرف زدین . اون بااین تصمیم موافقه ؟ آخه ...

 خانم زمانی نگذاشت حرفامو تموم کنم وگفت :
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برادرش هرکاری که بتونه انجام بده تونگران آره آقای زمانی باهاش صحبت کرده واونم قبول کرده که به خاطر بچه 

 اون نباش حاال نظر خودت چیه ؟ 

توشوک بودم وقدرت فکر کردن نداشتم . اما می دونستم چاره ی دیگه ای ندارم . مرددبودم که چه جوابی بدم که 

 دوباره باصدای خانم زمانی به خودم اومدم 

 کنیم قبل ازاینکه آشناها متوجه چیزی بشن می فهمی عزیزم .دخترم زیادوقت نداریم باید هرچه زودتر اقدام 

 باسکوت من دوباره صداش توگوشی پیچید:

 اونجایی دخترم هنوزهستی گوشت بامنه؟

 باصدای خفه ای گفتم :

 آره می شنوم

 دوباره تکرارکرد:

 نظرت چیه اگه جوابت مثبته تافرداشب بیایم برای صحبت . 

 فتم :با حالت درمونده ای گ

 آره می تونید فرداشب بیاید . 

وبدون خداحافظی گوشی روگذاشتم .توپاهام جونی برای راه رفتن نبود اما برای اینکه بابا ومامان متوجه چیزی نشن 

 خودم روبه زور به اتاقم رسوندم .

 بال فاصله مامان وارد اتاقم شد وبادیدن من تواون وضع بادودست توی صورتش زدوگفت:

 رگم بده دخترمگه جن دیدی توکه رنگ توصورتت نیست وبعدبافریاد مریم خانم روصدازد.خدام

 مریم خانم باعجله باال اومدودرحالی که نفس نفس می زدگفت:

 چی شده خانم ؟ 

 مامان باعصبانیت گفت : 

 مریم خانم مگه کی پشت تلفن بود که دخترم این ریختی شده.

 مریم خانم بالکنت زبان گفت :

 واال .. خ..خانم ..مرضیه خانم یعنی چی خانم زمانی بودند .

مامان برای اینکه مریم خانم چیزی نشنوه اونو فرستادتابرای من آب قند درست کنه وبعدخودش درحالی که 

 منوازروزمین بلند می کرد گفت: 

 تاراجون مگه مرضیه خانم چی گفت که اینجوری شدی ؟

 کردم وگفتم :  باحالت استیصال نگاهی بهش

 چیزی نیست مامان فقط میشه منوتنهابزارین.

 مامان متعجب  نگاهی بهم کردوگفت:

 مگه میشه تواین حال تنهات بزارم وبعدباباروصدا کرد .

 باباسراسیمه وارداتاق شدوبانگرانی گفت : 

 چی شده خانم 

 رد گفت : وبانگرانی به طرفم اومدومنوتوبغل گرفت ودرحالی که نوازشم می ک
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 چی شده دخترم ؟ حالت خوب نیست ؟ می خوای بریم بیمارستان ؟

 آروم سرم روازتوی آغوشش بیرون کشیدم وگفتم :

 نه بابا من خوبم فقط می خوام تنهاباشم .

 بااومدن مریم خانم مامان آب قندروبه زوربه خوردم داد وباالتماسهای من همگی بیرون رفتن ودرو بستن . 

هاشدم روی تخت ولو شدم .افکارمتفاوتی بی وقفه ازمغزم می گذشت . یعنی چی ؟ باکیان عروسی کنم . یعنی وقتی تن

 چه جوری ؟ مگه من تازه شوهرم نمرده چه جوری می تونم بابرادرشوهرم .نه خدایا بسه .نه من نمیتونم . 

 .  حتی فکرکردن به این موضوع اونم تواون برهه اززمان برام چندش آور بود

این افکارازیک طرف وافکاردیگه که می گفت خوب بدبخت پس بچه روچیکارمی کنی ؟ مگه راه حل دیگه ای هم 

هست ؟ بروخداروشکرکن که پدروماردرشوهرت آدم حسابین وگرنه اوناهم اینکارو برات نمی کردن . ببین 

بیچاره روبگو ازطرف دیگه باهم  چقدردوست دارن که حاضرشدن همچین کاری روبرات انجام بدن تازه اون کیان

درحال کشمکش بودن ومن مونده بودم اون وسط که به حرف کدومشون گوش بدم وبه سازکدومشون برقصم .به 

 حرف دلم گوش کنم که راضی به این کارنبودیا حرف عقلم که می گفت این بهترین راهه وراه حل دیگه ای نیست . 

 باخودم باالخره نزدیکای صبح بود که خوابم برد . بعدازساعت ها فکرکردن و کلنجاررفتن 

باتابش نورآفتاب به چشمام ازخواب بیدارشدم . این لحظات خواب که تواین عالم نبودم بهترین لحظات زندگیم بود 

 .دلم می خواست بخوابم ودیگه بیدارنشم.اما مردن هم برای من راحت نبود . زیرلب زمزمه کردم :

 روپس بدم . من بایدتاوان گناهم

بایادآوری حرفهای دیشب خانم زمانی ازرختخواب بیرون اومدم وبعدازشستن دست وصورتم بعدازمدتها توی آیینه 

به خودم نگاه کردم . باورم نمی شد دخترتوی آیینه من باشم . زیرچشمهای آبیم که همرنگ چشم بابابود گودنشسته 

رتم ازهمیشه الغرتربود واستخون گونم بیرون زده بود .ازدیدن بود وپشت پلکام براثرگریه زیادپف کرده بود صو

 خودم توآیینه وحشت کردم . 

احساس گرسنگی وضعف می کردم .خیرسرم حامله بودم وباید بیشتر غذامی خوردم . بااین فکر ازاتاق خواب بیرون 

دست ازکارکشیدوبامهربونی جواب اومدم وبه آشپزخونه رفتم . مریم خانم درحال آماده کردن ناهاربود .بادیدن من 

 سالمم رودادوگفت :

 بشین دخترم تابرات صبحونه بیارم . 

پشت میز نشستم وشروع به خوردن صبحونه کردم . مشغول خوردن بودم که مامان وارد آشپزخونه شدوبادیدن من 

 پشت میز بعدازاین همه مدت که ازاتاقم بیرون نیومده بودم باذوق گفت :

 رم برم .امروزبهتری مامان؟قربون دخت 

 بالبخند محزونی گفتم :

 آره مامان بهترم . 

 بعدازاتمام صبحونه درحالی که بلندمی شدم تابه اتاقم برم گفتم :

 راستی مامان امشب خانم وآقای زمانی قراره که بعدازشام بیان خونمون

 مامان باخوشحالی گفت :

 عاًتنگ شده بود .چه خوب .منم دلم برای مرضیه خانم واق 
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مامان برای تدارک پذیرایی امشب  شروع به دادن دستوربه مریم خانم شد ومن هم بی سروصداازآشپزخونه بیرون 

 رفتم .

بافرارسیدن شب دلشوره ای که ازصبح گرفته بودم بیشتر شد. قلبم تندتند می زد. نفسم باال نمی اومد واحساس 

 خفگی شدیدی می کردم.

خ زده بود وتنم کامالً بی حس بود باهمون حال خراب لباسام روپوشیدم وتوی آیینه به خودم یه نگاهی دست وپاهام ی

انداختم . برای اینکه صورتم واقعاً رنگ پریده شده بود رژ گونه ی صورتی روبرداشتم وروی گونه ها ی برجستم 

م . چشمای الجوردیم دودو می زد وبی تابی مالیدم .کمی هم رژصورتی زدم تا اندکی ازاون حالت وحشتناک بیرون بیا

 درونم رانشون می داد. برای اینکه آروم بشم چندنفس عمیق کشیدم و ازاتاق بیرون اومدم .

باشنیدن زنگ در مثل برق گرفته ها سرجام خشک شدم. نمی دونم چقدرطول کشید که خانم وآقای زمانی وارد 

ا بابا ومامان به طرف من اومدند وبعدازروبوسی واحوال پرسی روی پذیرایی شدند وبعدازاحوالپرسی های معمول ب

 مبل ها نشستند . 

توی دلم خداروشکر کردم که آقا کیان همراهشون نبود چیزی که ازصبح ازترس اون نفسم بنداومده بود .وای اگه 

هنوزهم معذب بودم پس  آقاکیان باهاشون می اومد دیگه حالی برام نمی موند . ازخجالت آب می شدم . بااین حال

تصمیم گرفتم که بایه عذرخواهی به اتاقم برم وخودم راازاون محیط خفقان آورخالص کنم . با  این فکر ازجام 

 بلندشدم وگفتم :

 ببخشید من حالم زیادمساعدنیست پس بااجازتون من میرم ...

 هنوزجمله ام کامل نشده بود که مرضیه خانم میون حرفم اومدوگفت :

 دخترم بهتره که خودتم باشی ! نه

بااین حرفش انگاریه سطل آب سرد روم ریختند . سرجام خشک شدم وعقب عقب برگشتم ونشستم . قدرت 

هیچگونه حرکتی رونداشتم . خدایا اینا می خواستن منو زجرکش کنن. پاهام مثل سنگ به پارکت کف اتاق چسبیده 

 بود. باصدای مرضیه خانم به خودم اومد.

واقعاً شرمنده ی شماهستم آقای رحیمی !  من نمیدونم بابت اتفاقات اخیرچطوری ازشما وخانواده تون خصوصاً  من

 تاراجون معذرت خواهی کنم .

درحین صحبتهای مرضیه خانم سرم روآروم باالآوردم وبه چهره ی مامان وبابا نگاه کردم بیچاره ها چشماشون 

 آوردند که مامان گفت:ازتعجب گردشده بودوازهیچی سردرنمی 

این چه حرفیه مرضیه خانم بابت کاری که حکمت خداست که نمی خواد معذرت خواهی کنید. این شتریه که  

 درخونه ی هرکسی می خوابه وپیروجوون هم نداره .

 مرضیه خانم آهی کشیدوبادست اشکی روکه ازگوشه ی چشمش درحال چکیدن بود پاک کردوگفت :

جع به چیز دیگه ای حرف می زنم ومن من کنان ادامه دادمن همه چیزرودرمورد تاراجون وبهمن می فریباخانم من را

 دونم .

 وباکمی مکث گفت :

من وآقای زمانی می دونیم برای تاراجون چه اتفاقی افتاده وبعدتوچشمای بابا ومامان نگاه کرد تاتاثیرحرفاش  

 روتواونا ببینه .
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 بانی وهم خجالت زده شده بودند وکاردشون می زدی خونشون درنمی اومد.مامان وبابا رونگوکه هم عص

مامان باعصبانیت نگاهی به من انداخت که سریع سرم روزیرانداختم . می دونستن کارمنه . دیگه حالی برام باقی 

 نمونده بود.

 خوب آقای رحیمی اگه اجازه بدید من برای حل این مشکل راه حلی دارم .

 رشوهرم بود که روبه بابا صحبت می کرد.این صدای پد

 بابا با حالت شرمندگی گفت : 

 بفرمائید آقای زمانی 

 آقای زمانی درجواب گفت:

 اگه اجازه بدید می خوام تاراجون رو برای پسر بزرگم کیان خواستگاری کنم.

 ه صدای نفس کشیدن منوکهباادای این جمله سکوتی سنگین براتاق حکم فرما شد . جوری که احساس می کردم هم

 به سختی باال می اومد رومی شنوند.

 بابا آهی کشیدوگفت:

من فکرنکنم این فکر خوبی باشه . ازدواج رسم ورسوم خودش روداره .این اصالًباعقل جوردرنمیاد. فکرنکنم دخترم  

 دومنتظرجواب شد.هم بااین ازدواج موافق باشه .این جمله ی آخرروبابا باحالت پرسشی وروبه من اداکر

 نگاه مستاصلی به مامان کردم  ودیدم که آروم سرش روبه چپ وراست تکون میده یعنی بگونه !

بایادآوری دلیل این کارکه به نفع بچه ام بود هرچه قدرت داشتم جمع کردم وباآخرین توانم باصدایی آروم وخفه 

 گفتم :

 چرااین فکر خوبیه!

اقم فرارکردم . یارای موندن ودیدن چهر ه ی درمانده ی پدرومادرم رونداشتم . نمی وباادای این جمله به سمت ات 

تونستم خرد شدن غرور یه مردرو که ازهمه ی دنیابیشتر دوستش داشتم روببینم . نمی تونستم ببینم که چطورمی 

 وم .بشنشکنه وقتی تنهادخترش برای اولین بارروحرفش حرف میاره . نمی تونستم صدای شکستن قلبشو 

 باگریه به اتاقم پناه بردم وروی تخت باحالت زار نشستم . 

غوغایی توی پذیرای درگرفته بود .هرکسی چیزی می گفت . صداها مفهوم نبود ونمی شد فهمید که چی میگن 

 اماازلحن حرفا وتن بلندصدای بابا معلوم بود که اوضاع متشنجه.

 ارد ا تاقم شد.به طرفم اومدودرحالی که اشک می ریخت گفت:نیم ساعتی گذشته بودکه دربازشد ومامان و

 دخترم تواینکارو نمی کنی 

 وقتی سکوت منو دید باحالتی آمیخته باعصبانیت وکمی بلندتردادزد:

توچت شده دختر . داری باخودت چیکار میکنی . مگه زندگی بازیچه است . ازدواج اجباری وبدون عشق . ازدواج 

 دواج نیست .مثل یه معاملست می فهمی ؟مصلحتی . این از

 باسکوت دوباره ی من مامان شونه هام روتکون دادجوری که تمام هیکلم تکون خورد وگفت :

یه چیزی بگو. چراساکتی ؟ چراحرف نمی زنی ؟بگوکه اینکارو نمی کنی . بگو . وباهق هق ادامه داد دلت برای بابت 

 بسوزه . من دختر بزرگ نکردم که اینجوری شوهرش بدم . می فهمی ؟ بسوزه که داره خرد میشه .دلت برای من

 ودوباره تکونم داد. 
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 بالحن سردی که گویی ازهرگونه شور وحیات خالی بود گفتم :

 من فقط می فهمم این آخرین راه مامان . من نمی خوام این بچه روسقط کنم . 

قب رفت وچشماش روتنگ کردو دقیق تر به من نگاه کردو مامان باناباوری شونه هام رورهاکرد .بلندشد کمی ع

 گفت :

 پس توهمه چیزرو می دونی .

 باتکان دادن سرتائیدکردم . 

 مامان آهی کشیدوگفت:

ولی عزیزم فکر نمی کنی راه حل مابهتر باشه . توخیلی فرصت داری که دوباره مادر بشی . توهنوزجوونی .میتونی 

بامهربونی کنارم نشست ودستی به موهام کشیدوادامه داددرست نمی گم دخترم . تواالن همه چیزروازنو شروع کنی و

حالت خوب نیست . نمی تونی درست فکر کنی . من میرم بهشون میگم نه وبلندشدکه بره که باصدای من متوقف 

 شد.

 نه مامان من تصمیم روگرفتم من باآقاکیان ازدواج میکنم .

 م اونقدربی روح وسردبود که انگارصدای خودم نبود .ازلحن صدای خودم وحشت کرد

 مامان باناباوری نگاهی به من انداخت وگفت :

 این حرف آخرته ؟یعنی پشیمون نمی شی ؟

 بغضم روفرودادم وگفتم :

 نه پشیمون نمیشم .

م وبی امان گریه بارفتن مامان باصورت روی تخت افتادم وزار زدم . ملحفه ی روی تخت روبادودستم چنگ زده بود

 می کردم .زیرصورتم کامالً خیس شده بود ولی گریم بندنمی اومد. نمی دونم چقدرگریه کردم که خوابم برد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چندروزی ازاون شب کذایی می گذشت که مرضیه خانم زنگ زد. مامان وارد اتاقم شدوگفت :

فردا ازاسپانیا میان .خواستم درجریان باشی باید برای استقبال فردا  تاراجون مرضیه خانم اطالع دادن که آقاکیان

 ساعت هشت فرودگاه باشیم .

 باشه مامان 

 مامان درحالی که اتاقم روترک می کردگفت :

 راستی چیزی الزم نداری ؟خیلی وقته که نرفتی خرید .! 
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ن وبابا دیگه بامن بحث نکردن . می دونستم بانه گفتن من مامان رفت ودرروپشت سرش بست . بعدازاون شب ماما 

دارند همه ی تالششون رومی کنن تابه خواستم احترام بزارن . بااینکه ا زته دلشون راضی به این ازدواج نبودن اما 

برای رعایت حال من چیزی نمی گفتن . ازته دلم ازشون ممنون بودم . هرچندبادیدن چشمای غمگین بابا چیزی 

 د ولی خوش حال بودم که به روم نمیارن .تودلم آوار می ش

صبح زود ازخواب بیدارشدم .باید بگم اصالً خواب نبودم که بیدار بشم .تمام شب روبه این فکرکرده بودم که بادیدن 

آقا کیان باید چی بگم وچیکارکنم . درطول شب سعی کرده بودم تصویرشو توذهنم مجسم کنم .اماازاون جایی که 

مزدی ماهم حضورنداشت هیچی چیزی توذهنم تداعی نمی شد فقط چندعکس که توآلبوم بهمن حتی تومراسم نا

 ازش دیده بودم واوناهم همگی قدیمی بودند!

بادیدن چشمای پف کردم توآیینه ازخودم وحشت کردم امادست ودلم به آرایش نمی رفت .مانتوی مشکیم 

ق بیرون اومدم مادرتوی راهروبادیدن قیافم تقریباً روباشلوارجین مشکی ویک شال حریر مشکی پوشیدم وازاتا

 جیغی کشیدوگفت :

 وا خدا مرگم بده توکه مثل مادرمرده ها لباس پوشیدی . این چه ریختیه براخودت درست کردی.

 درجواب گفتم:

 منم شوهرمردم مگه چندوقت ازش میگذره!

 ری ببینتت که پس میوفته بیچاره . وا...انگارداری می ری استقبال ...حرفش روخورد  .اگه اینجو

 بعد بازوم روگرفت ومن روبه طرف اتاق خوابم کشید.

برای اینکه می دونستم داره فیلم بازی می کنه تاروحیه ی من روعوض کنه هیچ مخالفتی نکردم وگذاشتم 

پوشیدم شال هرطوردلش می خواست آرایشم کنه وبعدهم مانتوی بنفشم روازتوکمددرآورد وداددستم وقتی که 

 سفیدم روکه حاشیه ی بنفش داشت روی سرم مرتب کرد وگفت :

 حاال شدی یه عروس خوشگل و من روبه سمت آیینه چرخوند.

توی آیینه نگاه کردم بدنشده بودم اگه روزدیگه ای بود کلی ازسرووضع خودم ذوق می کردم اماتواون لحظه این 

 :چیزابرام مهم نبود. لبخندتصنعی زدم وگفتم 

 متشکرم مامان خیلی خوب شدم.

همراه باباومامان واردسالن فرودگاه شدیم . اینقدرشلوغ بود که آدم سرگیجه می گرفت به هرزحمتی بود خانم 

وآقای زمانی رو که زودترازمااومده بودند پیداکردیم وهمگی منتظربودیم تامسافرین وارد بشن .پرواز مدتی بودکه 

 نشسته بود .

نبود ونمیدونم چرا اینقدربی قرار بودم . دقایقی گذشت وباالخره دربازشدومسافرین وارد شدند . دل توی دلم 

بادست تکون دادن مرضیه خانم نگاهم روازامتداد دستش عبوردادم وبه جوونی که ازدور می اومد نگاه کردم . تونگاه 

می  روروی موهاش گذاشته بودکه باعثا ول جوونی قدبلندبودکه پالتومشکیش تازانوش می رسید. عینک آفتابیش 

شد خوش تیپ تر به نظر بیاد برخالف بهمن که ریزنقش بود آقاکیان استخون بندی درشتی داشت .تونگاه اول 

متوجه شدم که بهمن بیشترشبیه مادرش بود ولی کیان تیپ وقیافه آقای زمانی روداشت ناخوداگاه لب پایینم روبه 

ب زد.هنوزهیچی نشده داشتم دوتابرادروباهم مقایسه می کردم بااین فکر حس گرمی دندون گزیدم واجدانم بهم نهی

 زیرپوستم دویدوداغ شدم . 
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آقاکیان باقدمهای بلندخودش روبه گروه پنج نفره مارسوندواول مرضیه خانم وبعد محمدآقارودرآغوش گرفت 

 نگاهی به من بندازه آروم سالمی کرد . .بعدبا باباروبوسی کردو بعدازسالم واحوال پرسی بامامان بدون اینکه

باطرزرفتارولحن سردش انگاردنیاروی سرم خراب شد . باآرنجی که مامان آروم به پهلوم زد به خودم اومدم 

 وخواستم جواب سالمش روبدم که دیدم نیست .

نه . باخانم ب ماشیوقتی به کنارماشین آقای زمانی رسیدیم دیدم که آقاکیان مشغول گذاشتن ساکش توی صندوق عق

وآقای زمانی خداحافظی کردم وبه آقاکیان که داشت به طرف مامی اومد محلی نذاشتم وسوارماشینمون شدم بابا 

 ومامان هم بعدازخداحافظی باآقا کیان اومدندوسوارشدند.

شت وبه برگ مامان باتاسف سری تکون دادوانگاربخواد چیزی بگه دهانش روباز کردولی بعدانگارمنصرف شده باشه

جلوزل زد .ماشین ازجاش کنده شد. بابا باسرعت زیادی می روندومن دقیقاًمی دونستم که این ازآتیشیه که ازدرون 

داشت روحشو می خورد ودم نمی زد. دلم برای بابا می سوخت ولی خدایا مگه راه دیگه ای برام مونده بود . آهی 

آقاکیان افتادم . راستی این چرااینجوری بود ؟! بعدخودم جواب کشیدم وتوی خودم فرورفتم . ناخودآگاه به یاد 

خودم رو دادم یعنی چه جوری بود تاراخانم . نکنه می خواستی بیادتوبغل بگیردت وبهت بگه عزیزم خوبی !دلم خیلی 

 برات تنگ شده بود! خوب اون بیچاره هم مثل تو  . آروم باخودم گفتم وشاید بدترازتو!

رف دیگه ی این ماجرافکر می کردم .تازه می فهمیدم که نه تنهامن درگیربودم بلکه ناخواسته االن داشتم به ط

آقاکیان روهم بامشکلم توی بددردسری انداخته بودم . بااون رفتارسردش معلوم بود که اونم هیچ عالقه ای به این 

کارشده . تواون  لحظه دلم به حال ازدواج نداره وفقط برحسب شرایط وبنابه خواسته ی پدرومادرش مجبور به این 

 جفتمون سوخت .

قراربود هفته دیگه  ازدواج کنیم . توی فامیل شایع کردند که این وصیت بهمن بوده که توی لحظه آخرگفته اگه من 

 مردم تارا باید باکیان ازدواج کنه ! 

ومرضیه خانم سپردم تا به سلیقه ی دل ودماغ خرید وتدارکات عروسی رونداشتم بنابراین تمام کارها روبه مامان 

خودشون خونه روانتخاب ووسایلشو بچینن . به خاطر مرگ بهمن که تازه چهلمش روداده بودند قرار شده بود بریم 

 محضریه عقدساده کنیم وبریم سرخونه وزندگیمون! 

زاین ازدواج وحشت خونه وزندگی که هنوزشروع نشده من ازش وحشت داشتم .آره باید باخودم صادق باشم من ا

داشتم . حاال حرفای مامان رومی فهمیدم که می گفت ازدواج بدون عشق یعنی خودکشی . درست مثل مرده های 

متحرک شده بودم . خیرسرم فرداعروسیم بودولی من هیچ شوروهیجانی نداشتم . آخه بااین وضع کی رفته خونه ی 

 بخت که من دومیش باشم ! 

ودلم هوای بهمنو کرده بود بی اختیار بلندشدم وآماده شدم . درحال بیرون رفتن ازخونه بدجوری دلم گرفته بود 

 بودم که مامان نگاهی بهم انداخت وگفت :

 کجا تاراجون؟

 میخوام برم سرخاک بهمن .

 بااین حال وروزت .خوب صبرکن منم همرات بیام 

 نه می خوام تنها برم . 

 امداخله ی بابا که گفت:ازمامان اصرار وازمن ا نکارکه ب
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 خانم بزار تنها باشه  

 غائله ختم به خیرشدومن سوارماشین شدم . پخش ماشین روروشن کردم وتاآخرصداشو بلندکردم 

 صدای خواننده توی فضای ماشین پیچید . ترانه ای که می خوند چه هارمونی عجیبی باحال وروزم داشت 

 ان شروع به دردودل کردم.سرخاک بهمن کنارقبرش نشستم وگریه کن

میدونی چقدردلم برات تنگ شده . میدونی عزیزم بامن چیکارکردی . ببین به چه روزی افتادم . به خداخجالت می 

کشم بگم دارم چیکار میکنم . ولی بهمن توکه خودت شاهدی می دونی مجبوربودم . چاره ی دیگه ای نداشتم . منو 

 ببخش . بهمن منوببخش . 

 اجازه ی حرف بیشتری روبهم نمی داد . هق هقم 

کم کم آفتاب غروب می کرد وآسمون اطراف خورشید به رنگ خون دراومده بود درست مثل دل من که خون شده 

 بود.

سوارماشین شدم وبه خونه برگشتم وارد سالن شدم وازاینکه هیچ کس نبود تاسوال وجوابم کنه خدارودردل شکر 

تم وآبی به سروصورتم زدم . مانتوم رابایه پیراهن مشکی آستین کوتاه که اندازش تا کردم وبه سمت دستشویی رف

زانوهام می رسید عوض کردم . احساس کردم که یه کم برام تنگ شده باهجوم این فکرروبروی آیینه قدی ایستادم 

ی بزرگتر شده . وخودم روتوش براندازکردم .بااینکه درست وحسابی غذانمی خوردم ولی احساس کردم شکمم کم

خوب ناسالمتی حامله بودم .بایادآوری این موضوع به آشپزخونه رفتم .مریم خانم درحال شستن ظرفهابود که 

 بادیدنم باخوشرویی جواب سالمم روداد وگفت:

 تاراخانم گشنه ای ؟چیزی بیارم بخوری ؟ 

زور فرودادم وبعدازتشکرازمریم خانم به  باتائید من مریم خانم بشقاب غذاروجلوم روی میزگذاشت .چندقاشقی رابه

اتاقم رفتم روی ننو نشستم وشروع به عقب وجلورفتن کردم . دوباره افکارموذی بدون اینکه کنترلی روشون داشته 

باشم به مغزم هجوم آوردند .چشمهام روبستم وسرم روبادودست محکم گرفتم وبه چپ وراست تکون دادم . می 

حم خالص بشم که باصدایی به خودم اومدم مامان بود چشمهام روبازنکردم وهمونطورکه خواستم ازشراین افکارمزا

 همراه ننوعقب وجلو می رفتم به حرفاشا گوش می دادم .

ببین دخترم اینجوری نمی تونی ازشراون افکار خالص بشی . تازگیابه خودت نگاه کردی . دیدی چطورداری آب 

 ه می تونیم زنگ بزنیم قرار فردا روبه هم بزنیم . نظرت چیه ؟میشی . اگه پشیمونی هنوزهم دیر نشد

مامان وقتی دید ساکتم واین سکوت ادامه دارشد باحالتی عصبانی بیرون رفت ومحکم دروبه هم کوبید که 

 دومترپریدم توهوا.

.  وبهتره کنهازروی ننوبلندشدم ورفتم کنارپنجره. پنجره ی اتاق روبازکردم تاشایدخنکای هوای بیرون حالم ر

وسطای شهریوربودو هوام کم کم داشت خنک می شد. یادروزهایی افتادم که دبیرستان می رفتم آخ که این روزای 

آخرتابستون چه حس وحالی داشتم .ازاونجاکه عاشق درس ومدرسه بودم باورم نمی شدکه هرچه زودتر مدارس 

هوش ازسرم می پروند. حتی بااینکه االن دوسال بودکه بازبشن وبتونم برم مدرسه . یادمه بوی کتابهای نوچگونه 

دانشگاه می رفتم ولی بازهم اوایل سال تحصیلی دوباره همون حس وحال روداشتم . بایادآوری این خاطرات برای 

یک لحظه حس خوبی پیداکردم . به زودی دانشگاه باز می شدوبارفتن به دانشگاه ودیدن دوستام شاید حالم بهتر می 

 اخودم زمزمه کردم شاید!شد . ب
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باصدای مامان که می گفت پاشودخترم داره دیرمون میشه پلکام روبازکردم . برایه لحظه فکرکردم چه کاری دارم 

که داره دیر میشه اماچون چیزی به ذهنم نرسید درحالی که هنوزگیج خواب بودم تصمیم گرفتم که به خوابم ادامه 

ودم پیچیدم وسرم روتوبالشت نرمم فروبردم اما باهجوم افکارجدید به مغزم بدم وبااین فکر پتورومحکم تردورخ

مثل برق گرفته هاازجام پریدم . امروز روز عقد بود . بایادآوری مراسم عقد چندشم شد . تنم مورمور می کرد 

 ودست وپام بی حس بود . به زور از رختخواب بیرون اومدم وتازه متوجه مامان شدم .

تم که مامان متعجب نگاهم کرد.به سمت دستشویی رفتم.آبی به دست وصورتم زدم که قدری حالم صبح بخیری گف

 بهتر شد. 

 شنیدم که مامان گفت:

 االن دیگه باید بگی عصربخیر .

به خاطراینکه دیشب دوباره فکروخیال وبی خوابی زده بودبه سرم نزدیکای صبح بود که خوابم بردوبه همین دلیل 

دیربیدارشده بودم .نگاهی به ساعت انداختم ساعت پنج بود پس حق بامامان بود وواقعاًدیرمون شده بود بودکه االن 

 این بودکه سریع ازدستشویی بیرون اومدم 

مامان کمک کردتاسریع تر آماده بشم ومانتوی سفید وشلوارکرمی روکه خودش برام خریده بود تنم کردوبعدازاتمام 

یر نباتی رنگی روی سرم گفت زودباش که بابات خیلی وقته منتظره .بامامان همراه آرایش ومرتب کردن شال حر

شدم ودراصل اجازه دادم که منو باخودش ببره مثل آدمی که روی ابرها راه میره مسخ شده به دنبال مامان می رفتم 

محضررسیدیم . پیاده حال قربانی روداشتم که هرلحظه به چوبه ی دار نزدیک تر می شد . نمیدونم چه جوری به 

شدم وبابابا ومامان به محضررفتیم . آقای زمانی همراه بامرضیه خانم وآقاکیان انتظارمون رومی کشیدن که بادیدن 

مابه سمتمون اومدند وبعدازسالم واحوالپرسی های معمول من وآقاکیان روبروی عاقد روی صندلی نشستیم . اولین 

دگاه باآقاکیان داشتم اونو می دیدم وکنارش  می نشستم . دوباره احساس باربود که بعدازبرخوردی که توی فرو

تنگی نفس کردم .چشمام برایه ان سیاهی رفت . باصدای عاقد که می گفت برای بار اول عروس خانم آیامن وکیلم به 

 خودم اومدم. بغضم رو فرودادم وگفتم :

 بااجازه بزرگترا بله 

 همیدم که منظورش اینه که چراباراول جواب دادی . بانگاهی که مامان بهم انداخت ف

 ناخوداگاه پوزخندی زدم وتوی دلم گفتم :

 برای من دیگه نازی نمونده که بخوام نازکنم . 

بعدازانجام مراسم عقد که بیشترشبیه به مراسم عزاداری بود چون همه یه جورایی غمگین بودندهمگی به خونه ی 

 شام مهمون اوناباشیم وبعدازشام بریم خونه ی خودمون.   آقای زمانی رفتیم .قراربود

 شام درسکوت محض صرف شد وبعدازشام مامان روکرد به مرضیه خانم وگفت :

 بااجازتون مادیگه مرخص می شیم 

ه یبااینکه هوای اونجا برام خفه کننده بود اماترجیح می دادم همون جابمونم وبااقاکیان تنها نشم .ولی شنیدم که مرض

 خانم هم درجواب مامان گفت :

بااینکه دلمون می خواد بیشتر بمونید اما هرطورراحتید فکر کنم بچه ها هم خسته باشند .امروز روز سختی برای همه 

 بود .
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 بعدازخداحافظی به طرف ماشین بابا رفتم که باصدای مامان به خودم اومدم

 عزیزم توباماشین آقاکیان بیا 

لم نمی خواست برم ولی چاره ای نبود پس رفتم وصندلی جلو نشستم . آقاکیان هم سوارشد وماشین بااینکه اصالً د

 روروشن کرد .درهمین حین مامان شیشه ی سمت خودش روپایین دادوگفت :

 آقاکیان لطفاً اول بریم خونه ی ما.

مام عرق بودم . حس می کردم تکیان هم چشمی گفت ودنبال ماشین بابا حرکت کرد .تمام تنم گرگرفته بود وخیس 

موهام به پیشونیم چسبیده . حتی قدرت اینو نداشتم که موهام روازروپیشونیم عقب بزنم بدون اینکه کوچکترین 

حرکتی بکنم به روبروم زل زده بودم . توسکوت کامل به خونه رسیدیم وپیاده شدم .اما آقاکیان پیاده نشد . من که 

دم . مامان منو به اتاقم برد ولباس بنفش  زیبایی رو که دامنش تاروی زانوم متعجب بودم بامامان همراه ش

بودوازجنس تورچندالیه و روش ساتن می خورد روکه حالت عروسکی داشت ودکلته بود ازتوکمدم بیرون آورد 

 وگفت:

 بیا بپوش دخترم حاال که نمی خوای سفید بپوشی حداقل اینو بپوش ناسالمتی امشب عروسیتونه .!

 درحالی که بغض کرده بودم گفتم:

 مامان نیازی به این کارا نیست .

 مامان درحالی که اشک توی چشماش حلقه زده بود گفت:

بزاراین جوری فکرکنم که داری باعشق عروسی می کنی .این آرزوی هرمادریه که دخترش روتولباس سفیدعروسی 

 ببینه .چه آرزوهاکه برات داشتم .

 شکاش روپاک کرد وگفت:بعدآهی کشید وا

 حداقل این روازم نگیر .

نای مقاومت نداشتم پس بدون هیچ حرفی لباس روپوشیدم ووقتی خواستم مانتوم روروی لباس بپوشم . مامان مانع 

 شدوگفت :

 نمی خواد ازتوباغ سوار میشی وبعدم که تو خونتون پیاده میشی .  

بونم قفل کرده بود .یه جورایی دلم برای مامانم سوخت که بدون هیچ احساس خوبی نداشتم ولی بازم نمیدونم چراز

واکنشی همراه مامان بیرون اومدم .بابا که اصالًدنبالم نیومد .ازهمون اول خودش روتواتاقش حبس کرد تارفتنم 

رماشین د رواونم به این شکل نبینه .باورود به حیاط به سمت ماشین رفتیم . آقاکیان حتی به خودش زحمت نداد که

 رو برام باز کنه باهرزحمتی بود به کمک مامان سوارشدم . ماشین حرکت کردوازخونه بیرون اومدیم .

تولباسم تواون وضع احساس بدی داشتم و واقعاًمعذب بودم هرچندکه آقاکیان هم توجهی به من نداشت . ازگوشه 

 یه دست دیگش موهاش روچنگ زده بود چشم نگاهی بهش کردم که دیدم باکالفگی یه دستش روفرمون بودوبا

گرمای توی ماشین برام عذاب آور شده بود . صدای قلبم که ناآروم می زد روی اعصابم بود عین پرنده ای می 

موندکه توقفس گرفتارشده وخودشو به دیواره های قفس میزنه تا آزاد بشه اماهیچ راهی پیدانمی کنه . به خودم 

شده بود . لبام خشک شده بود جوری که فکر می کردم اگه تکونشون بدم ترک می  اومدم طعم دهنم تلخ وبدمزه

 خوره . خدایا چه حال نزاری داشتم . توبدمخمصه ای گیرکرده بودم . هرچه بیشتر می گذشت حالم بدتر می شد. 

 باالخره به خونه رسیدیم . 
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دازگذشتن ازراهی طوالنی که سنگ فرش شده بود خونه دارای باغی بزرگ بود که تمام چراغ های باغ روشن بود وبع

به یک محوطه گردو وسیع رسیدیم که وسط اون محوطه حوزه آبی مدور بافواره ای زیبا که به شکل یک ماهی پری 

بود به چشم می خورد ازدهان ماهی پری آب درحال فوران بود وباالمپهای رنگی که کف حوضچه کارگذاشته بودند 

 ایجاد می کرد . زیبایی رمانتیکی رو

خونه ای دوبلکس که چندین پله می خورد وازسطح زمین باالتر بود بعدازحوضچه خودنمایی می کرد .اینجاازخونه ای 

که قبالًبابهمن انتخاب کرده بودیم بزرگتروشیک تربود .بایادآوری گذشته دوباره حالم بدشد واشک توی چشمام 

 اشکام روگرفتم . حلقه زد ولی به هرجون کندنی بود جلوریزش

آقاکیان بارسیدن به پله ها ماشین روخاموش کرد وپیاده شد وبدون هیچ حرفی به سمت ساختمان به راه افتاد . من 

مونده بودم که چیکارکنم که ناچارتصمیم گرفتم که به دنبالش برم. بنابراین باقدمهای لرزون ا زپله ها باال رفتم .حال 

رفت . وقتی به درورودی ساختمان رسیدم برای یک لحظه چشمام روبستم ونفس کسی روداشتم که به مسلخ می 

 عمیقی کشیدم وزیرلب زمزمه کردم :

 خدایا نمیدونم که چه گناهی کردم که باید اینجوری شکنجه بشم ولی برای این عذاب آماده ام .

الی که انداختم مشخص بود که واردساختمون که شدم روبروم سالن بزرگ وزیبایی قرار داشت . بایک نگاه اجم

آشپزخونه وپذیرایی پایین قرار دارند ویک راه پله ی مارپیچ به اتاق خوابها درطبقه ی دوم می رفت . دنبال آقاکیان 

که داشت توپیچ راه پله ازدید مخفی می شد به طبقه باال رفتم . به طبقه ی باال رسیدم اما چندقدمی بیشترجلو نرفته 

 برگشت وگفت : بودم که آقاکیان

 این اتاق شماست تاراخانم.

این اولین جمله ای بود که تواون مدت ازش می شنیدم . لحن صداش غمگین بود . اصالشبیه به تازه دامادا نبود! لباس 

 سراندر پامشکی که پوشیده بود حکایت ا ز حال وروزش داشت .

ره ای بزرگ روبه باغ داشت ونزدیک پنجره یک بدون حرفی وارد اتاق شدم .اتاق نسبتاً بزرگی بود که پنج

تختخواب بزرگ مشکی دونفره به چشم می خورد که روتختی زیبایی باگلهای ریز بنفش داشت. می دونستم انتخاب 

مادرمه چون رنگ مورد عالقه ی من رو داشت . بانگاه کردن به تختخواب تمام موهای بدنم سیخ شد وازبه یادآوردن 

اتفاق بیفته حالم بهم خورد . دوباره احساس تنگی نفس کردم .پاهام سست شد. برای اینکه  چیزی که قرار بود

ازافتادنم جلوگیری کنم روی لبه ی تخت نشستم . به خودم که ا ومدم دیدم ازآقاکیان خبری نیست . حدود یک 

تعاقب آن ه به درخورد ومساعتی می شد که بال تکلیف وبادلی پرآشوب روی لبه ی تخت نشسته بودم که باتقه ای ک

ورود آقاکیان به خودم اومدم ولرزشی رو آشکارا توی پشتم حس کردم . مثل مجرمی می موندم که منتظربودتاحکم 

 مرگشو ازدهن قاضی بشنوه .

 نفسمو توسینم حبس کردم ومنتظرموندم .یه جورایی ازکیان بااون اخم غلیظی که روی پیشونیش بود می ترسیدم.

اقدمهای بلند وعصبی چندبارطول وعرض اتاق روطی کرد ودرنهایت به سمت پنجره رفت وسرش روهمراه آقاکیان ب

 بادست چپش  به شیشه ی  پنجره تکیه داد ودرحالی که پشتش به طرفم بودگفت:

 . ببین تاراخانم میدونم که شماخوب می دونید که عالقه ای بین مانیست واین ازدواج یه جور مصلحت اندیشی بوده

درحالی که باپشت دست راستش پیشونیش رومی مالید جوری که انگارمی خواست افکار منفی روازسرش بیرون کنه 
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ادامه داد پس می خوام بدونید که این ازدواج چیزی روبین ماعوض نمیکنه . شما همچنان زن داداش من باقی می 

 مونیدمتوجه اید؟

 نگارچیزی روناگفته گذاشته بود برگشت وگفت:وبعدبرگشت وخواست که ازاتاق بیرون بره که ا

 راستی بزرگتراهم قرارنیست که چیزی ازاین موضوع بدونند . مفهومه ؟

 مثل بچه های حرف گوش کن سرم روتکون دادم .

آقاکیان رفت ومن مسخ شده به دیوارروبروم چشم دوخته بودم .باورم نمیشد که آقاکیان این حرفا روزده باشه . هم 

ل بودم وهم ناراحت .از این خوش حال بودم که قرار نیست هیچ اتفاقی بین مابیفته ولی ازچی ناراحت بودم رو خوشحا

 خودم هم دقیقاً نمی دونستم . 

خوب که فکر کردم به علت ناراحتیم پی بردم . باید اعتراف کنم که این تاوان سنگینی بود که باید می پرداختم .آیا 

وان بربیام . آیا قدرتشو داشتم تاآخرعمر تنها زندگی کنم ووانمودکنم تنهانیستم . به تنهایی می تونستم ازپس این تا

 بچم روبزرگ کنم . خدایا چقدرسخته ! ایا می تونم . اشک بی اختیار روی گونم غلتید . آخ که چقدردلم گرفته بود . 

 

دونستم کجاهستم . بعدازچندبار بازوبسته صبح که ازخواب بیدار شدم موقعیتم روتشخیص نمی دادم دقیقاً نمی 

کردن چشمام وفشار به مغزم تونستم موقعیتم روتشخیص بدم . بله من توخونه ی خودم بودم ! باکرختی ازرختخواب 

بیرون اومدم ولباس بنفشی روکه ازدیشب توش به خواب رفته بودم روازتنم خارج کردم وآبی به دست وصورتم زدم 

راه افتادم . خانم نسبتاً مسنی توی آشپزخونه مشغول پخت وپز بود بادیدن من  سالمی کرد  وبه سمت آشپزخونه به

 وبامهربانی اضافه کرد:

 خانم جان خوب خوابیدید . 

 باتبسم ساختگی جواب سالمش رو دادم .

 خانم جان صبحونه آماده است بشینید تابراتون بیارم 

 وم گذاشت وبالبخندگفت:باقرارگرفتنم پشت میز وسایل صبحونه روجل

 تبریک میگم خانم .خداواسه هم نگهتون داره ماشااهلل بزنم به تخته چقدربهم می ایید.

 باپوزخندی گفتم : مرسی بعداسمش روپرسیدم که درجواب گفت:

 اکرم خانم جان

 اکرم خانم درحالی که پشتش به من بود گفت :

 فامیل هستید. ببخشید خانم جان فضولی میکنم شما باآقاکیان

 درجوابش نهی گفتم وبایادآوری اسم کیان باحالت دودلی ازاکرم خانم پرسیدم :

 راستی اقاکیان کجان ؟ چون دقیقاً نمیدونستم ازدیشب که ازاتاقم رفت کجارفته .

 اکرم خانم درجواب گفت:

 آقاصبح زود رفتن شرکت وگفتن که برای ناهارمنتظرشون نباشید .

 بوده ! پس دیشب خونه

بلندشدم وبه اتاقم رفتم  ووقتی که خوب نگاه کردم متوجه ی درغیرعادی شدم که توی اتاقم قرار داشت چون 

کنجکاوشده بودم دستگیره ی درروچرخوندم ووارد اتاق شدم . پشت اون دراتاق خوابی هم اندازه ی اتاق خودم بود 
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لزی یه نفره ای هم کنارپنجره قرارداشت و یک میز که به همون صورت پنجره ای روبه باغ داشت وتخت خواب ف

تحریر کوچک ویک لب تاب روی اون به چشم می خورد بیشتر شبیه به اتاق یک بچه محصل بود . اتاق دردیگر ی 

هم روبه راهروی طبقه ی باال درست کناردراتاق خواب من داشت که وقتی دستگیره اش روچرخوندم قفل بود .بانگاه 

 خواب ازنامرتب بودنش معلوم بود که آقاکیان دیشب اینجابوده .دوباره به تخت

بابی حوصلگی ازاتاق بیرون اومدم وبه اتاق خودم برگشتم .مونده بودم چیکارکنم که باصدای زنگ موبایلم به خودم 

د عوت کراومدم .گوشی روازروی میز برداشتم . مرضیه خانم بود .بعدازسالم واحوالپرسی براشا م من وآقاکیان راد

خونشون . مونده بودم که موافقت کنم یا نه چون نمی دونستم نظر آقاکیان چی می تونه باشه .پس درجواب مرضیه 

 خانم گفتم : 

 بزارید با آقاکیان هماهنگ کنم خودم بهتون زنگ می زنم.

 مرضیه خانم درجوابم خندید وگفت آقاکیان میدونه ومخالفتی نداره نظرخودت چیه دخترم .

بعدازاعالم موافقت گوشی روقطع کردم .هنوزچنددقیقه نگذشته بودکه گوشیم دوباره زنگ خورد . با بی حوصلگی 

گوشی روبرداشتم وبدون اینکه به صفحه ی موبایلم نگاه کنم وبا حدس اینکه حتماً مرضیه خانمه که چیزی 

 روفراموش کرده که بگه گفتم: 

 الو

 سالم خوبی دخترم؟

 مامان ازخوشحالی جیغ بلندی کشیدم  باشنیدن صدای

 سالم مامان تویی؟  -

 سالم عزیزم چراجیغ می کشی؟  -

 دلم خیلی واستون تنگ شده بابا چطوره؟-

 ماخوبیم عزیزم خودت چطوری ؟ -

 مرسی همه چیز روبراهه  -

ستم ای که توی باغ بود نشبعدازخداحافظی بامامان احساس بهتری داشتم .بلندشدم وبه باغ رفتم روی تاب دونفره 

وآروم آروم مشغول تاب خوردن شدم . باغ واقعاً زیبایی پرازگل ودرخت بود .بوی سبزه هایی روکه تازه آب خورد ه 

 بودندرو با ولع پایین دادم . همیشه دیدن گل وگیاه حس زنده بودن به من می داد. 

ه خونه ی آقای زمانی منتظر آقاکیان بمونم یانه که شب کم کم ازراه می رسید ومن مونده بودم که برای رفتن ب

 خودش روی موبایلم زنگ زد . موبایلم روبرداشتم وآروم سالم کردم 

باحالت کامالً رسمی جواب سالمم روداد وگفت که همراه پدرش میره خونه ومن خودم باید بیام .باقطع کردن تلفن 

دم وروش هم مانتوی مجلسی بلندمشکیم روانداختم سوارماشین آهی کشیدم وبه اتاقم رفتم .پیرهن سورمه ای پوشی

 شدم وازخونه بیرون زدم . 

بارسیدنم مرضیه خانم به استقبالم اومدوصورتم روغرق بوسه کرد ودوباره عروسیم روبهم تبریک گفت . آقای زمانی 

 د. هم متعاقباً من رو درآغوش گرفت وتبریک گفت  ولی ازآقاکیان طبق معمول خبری نبو
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وقتی برای شام پشت میز نشستیم باالخره آقاکیان هم به جمع مااضافه شد . درست روبروم روی صندلی نشسته بود 

ودرحال خورد ن غذاش بود اما معلوم بود که داره باغذاش بازی می کنه . چیزی ازگلوی من هم پایین نمی رفت ولی 

 دم . برای اینکه طبیعی رفتارکنم خودم رومشغول نشون می دا

 آقاکیان باگفتن دستتون دردنکنه بلندشدکه میزشام روترک کنه که مرضیه خانم معترض گفت:

 مامان توکه چیزی نخوردی .مگه خوشمزه نبود.

 نه خیلی خوشمزه بود من زیادگشنم نبود مادر

م روکردبه ن مرضیه خانآقاکیان باگفتن این جمله به طبقه ی باال رفت . بعدازشام باحرفای معمولی گذشت وموقع رفت

 منوگفت:

 ماشینتوهمین جابزار وباماشین کیان برو صبح میدم راننده برات بیاره .

 تشکرکردم وسوارماشین آقاکیان شدم.

دوباره سکوتی کشنده بین ماحکم فرما بود .وقتی به خونه رسیدیم دوباره آقاکیان بی توجه به من ازدراتاق خواب من 

 ه توی اتاق بود وارد ا تاق خودش شد ودروبست .وارد شد .وبعدازدری ک

 

بااینکه توقعی ازآقاکیان نداشتم اما نمی دونم چرا نمی تونستم این بی محلیشو تحمل کنم . احساس تنهایی عجیبی 

می کردم . خوب که فکر می کنم می بینم من همیشه مورد توجه دوست وآشنا بودم وبه دلیل یکی یه دونه بودنم 

ابا خیلی لوسم می کردند . همیشه ودرهرموقعیتی یکی دم دستم بود که بهم کمک کنه . اما حاال چی ؟ مونده مامان وب

بودم تنها . باکسی زندگی می کردم که می خواستم ازش فرار کنم . با کسی که یه ذره هم براش ارزشی نداشتم . 

ی م بهمن کجایی عشقتوببینی که به چه روزدوباره بغض توگلوم نشست واشک ازچشمام سرازیر شد . توی دلم گفت

 افتاده .! 

خوابم نمی برد حالم اصالً خوب نبود دستام روزیر بغلم زدم وبه سمت پنجره رفتم ماه کامل بود وآسمون روکامالً 

روشن کرده بود منظره ی باغ توسایه روشن نورمهتاب خیال انگیز به نظر می رسید . توهمین حس وحال بودم که 

ن چیزی معده ام روازداخل چنگ زد . حالم به هم خورد . به طرف دستشویی که تواتاقم بوددویدم وتوروشویی ناگها

باال آوردم . حالت تهوع شدیدی داشتم و دوباره باال آوردم . دست وصورتم رو شستم وخواستم به اتاق خواب 

م . درحال باال آوردن بودم که صدای آقا برگردم که دوباره احساس تهوع کردم وباصدای بلندی توی روشویی عق زد

 کیان روازپشت سرم شنیدم که با نگرانی حالموپرسید.

 خوبید تاراخانم 

برگشتم وبه چشمای نگرانش نگاه کردم وگفتم من خوبم چیزیم نیست وخواستم ازدستشویی بیرون بیام که دوباه 

 عق زدم وبه سمت روشویی دویدم .

 گفت : آقاکیان دوباره بادلواپسی

 نکنه مسموم شدید؟

 به سختی نفسمو تودادم وبه سمت تختخوابم رفتم وگفتم :

 نه فکرکنم مال حاملگیمه

 رنگ نگاهش عوض شدو باحالت عصبی دروسط اتاق روبازکرد وبدون حرفی رفت .
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 باخودم گفتم : 

 .  ه شد به سمت دستشویی رفتممن که چیز بدی نگفتم .پس چرااین اینقدر عصبانی شد وچون دوباره دلم چنگ زد

اینقدرعق زده بودم که حالی برام باقی نمونده بود دیگه باال نمی آوردم ولی حالم هم بهتر نمی شد. حالم واقعاً خراب 

 بود که آقاکیان دوباره وارد دستشویی شدوبی مقدمه گفت :

 پاشوبریم بیمارستان توحالت اصالً خوب نیست 

 کمی گفت :بامخالفت من باحالت تح

 من مسئول شمام تاراخانم می فهمید ؟

 باحالت غیضی گفتم : 

 شمامسئول من نیستید

 کفری نگاهی بهم کرد وگفت:

 قرار نیست تواین خونه برای تووبچه ی برادرم اتفاقی بیفته  شمادست من امانتید می فهمید؟ 

 داددستم . باآخرین توانم مانتوروپوشیدم وراهیبعدبدون اینکه منتظرجوابم بمونه ازتوکمدمانتویی بیرون کشیدو

بیمارستان شدیم . چون مدت زمان زیادی استفراغ کرده بودم آب بدنم کم شده بود پس به صالحدید پزشک برام 

 سرم وصل کردند.

لی دروی تخت دراز کشیده بودم وبه قطرات سرمی که ازباال به درون لوله می چکید نگاه می کردم . آقاکیان روی صن

کمی دوورتر نشسته بود وبانگرانی نگاهم می کرد .سنگینی نگاهش راروخودم احساس می کردم اما می خواستم به 

 خودم بقبولنم که اونجا نیست وبهش بی توجهی می کردم .

بعدازاتمام سرم به خونه برگشتیم ووقتی که آقاکیان خواست ازدروسط به اتاقش بره روکردم بهش وآروم تشکر 

 .کردم 

 آقاکیان هم بدون اینکه برگرده باگفتن وظیفم بود رفت ودرروازپشتش بست . 

 احساس خستگی عجیبی می کردم .لباسم روسریع کندم وروی تخت دراز کشیدم وزود خوابم برد . 

تقریباً نزدیکای ظهر بودکه ازخواب بیدارشدم .احساس گرسنگی وضعف عجیبی می کردم . معده ام بخاطر استفراغ 

دیشب کامالً خالی بود . نگاهی به شکمم انداختم وگفتم چیه کوچولو گشنه ای . خوب منم گشنمه صبر کن االن میرم 

 بجای دوتامون می خورم . 

اکرم خانم بادیدنم به طرفم اومدووقتی شنید که گرسنه ام .یه بشقاب پربرنج وقورمه سبزی برام آورد بوی خوب 

کردم به غذاخوردن بعدازتمام شدن غذام ازاکرم خانم خواهش کردم که دوباره قورمه توی دماغم پیچید وشروع 

برام بکشه واکرم خانم بانگاه متعجبی بشقاب روپرکرد ولی یه  قاشق که تودهنم گذاشتم دوباره حالت تهوع به 

پاچه نم که دستسراغم اومد ومجبورشدم به سمت دستشویی برم . امااین بارحالت تهوع ام زیادطول نکشید . اکرم خا

 شده بود گفت:

 چیزی شده خانم جان . شماکه خوب بودید . مگه غذاخوب نبود .

 بامحبت نگاهی بهش کردم وگفتم :

 نه غذاتون حرف نداشت . فکرکنم زیادی هم خوشمزه بود .چون زیادخوردم فکرکنم حالم بدشد!

 اغ تلفنم رفتم وبه مامان زنگ زدم . اکرم خانم که گویاقانع شده بود به آشپزخونه برگشت ومن هم سر
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قرارشد باکیان صحبت کنم واگر اجازه دادغروب برم خونه مامان . اما حاال مستاصل مونده بودم که شماره ی کیان 

روهم نداشتم . روم نمی شد به مرضیه خانم زنگ بزنم چون دراین صورت معلوم می شد که بین ماهمه چیز عادی 

ناگهان به یادتلفن چندروز پیش کیان افتادم باخوشحالی گوشی روبرداشتم ومیون شماره هایی نیست . کالفه بودم که 

که قبالًتماس گرفته بودند شماره ای روکه به اسم کسی ذخیره نشده بود روگرفتم بعدازچندبوق صداش توگوشی 

 پیچید:

 الو

 بله 

 سالم آقاکیان 

 سالم چیزی شده حالت بده

 شده تنم داغ کردوبعدباصدای نگرانش که می گفت : باحس اینکه نگرانم 

 تاراخانم حالتون خوبه ؟ به خودم اومدم

 نه ... یعنی حالم خوبه فقط می خواستم بپرسم می تونم یه سربرم خونه مامان اینا .

 باشنیدن  حرفام دوباره لحن کالمش خشک ورسمی شدوگفت : 

 آره حتماً 

 دم البته برای اینکه همه چیزی طبیعی باشه .شماهم تشریف میارید واضافه کر

 بله شمابرید من هم برای شام  میام.

 تلفنو بدون خداحافظی قطع کرد. 

 لباسام روپوشیدم وسوارماشین شدم وبه سمت خونه ی مامان اینا روندم.

وغرق بوسش  احساس آزادی می کردم .احساس می کردم ازیه قفس بیرون اومد م بادیدن مامان توبغل گرفتمش

 کردم .

 مامان به زورخودش روازتوبغلم بیرون کشیدوباخنده گفت:

 چیه توکه منوخوردی مگه چندروزه که منو ندیدی . هنوزدوروزم نمیشه.

 بامهربانی نگاهش کردم وگفتم :

 همین دوروزبرای من مثل یه قرن میمونه .

ت اتاقم رفتم مانتوم روکندم وتوکمدگذاشتم بلوزودامن آخ سوتی داده بودم .برای اینکه مامان پاپیچم نشه به سم

 مشکیم روپوشیدم وازاتاق بیرون رفتم . مامان بادیدنم گفت:

 وااین چه لباسیه ! مگه توتازه عروس نیستی .پاشواین لباس سیاهها رودربیارکه دلم گرفت. 

 بالجبازی گفتم:

 ولم کن مامان توهم حوصله داری.

نبود وبه زورمجبورم کردلباس آبی زیبایی روکه بارنگ چشمام همرنگ بودوقبالً خریده بودم امامامان دست بردار 

 ولی توی کمدجامونده بود بپوشم .

بامامان سرگرم حرف زدن بودیم که بابا وارد خونه شد بی معطلی توآغوشش پریدم وصورتشوبوسیدم . بابا هم 

 متقابالً گونه ام روبوسیدوگفت : 
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 ا شدی دخترم.به به چقدرزیب

باخجالت سرم روپایین آوردم وبه خاطرتعریف بابا ازش تشکرکردم .بابا ازکنارم گذشت وآروم زیرگوشم زمزمه  

 کرد: 

 من تعریف نکردم راستشوگفتم .

باکناررفتن بابا پشت سرش چشم توچشم آقاکیان شدم که تااون لحظه ندیده بودمش . مامان بادیدن آقاکیان 

 سالم واحوال پرسی کرد .من هم آروم سالم کردم . جلواومدوباهاش

 تعجب کردم وقتی آقا کیان لبخندی به روم زد وجواب سالمم روداد.

 احساس معذب بودن می کردم . رفتم وروی مبل نشستم . بابا روکرد به آقا کیان وگفت :

 ثل فرشته ها شده ؟!نظرشماچیه ؟فکر می کنید من ازدخترم تعریف می کنم یا واقعاً تواین لباس م

 باوجود خشمی که تونگاه سیاه آقاکیان دودو می زد حالت سرخوشی به خودش گرفت و گفت :

 نه واقعاً زیباست شما اغراق نمی کنید.

 باادای این کلمات بدنم گرگرفت . داغ شدم وازگوشهام حرارت بیرون می زد . باغیض نگاهی به باباکردم وگفتم :

 بابا 

 ای کردو گفت :باباخنده 

 ببین عین بچه ها تابناگوش سرخ شده .

 من که واقعاً ازخجالت سرخ شده بودم بلندشدم وخودم روازتیررس نگاه پرشرر آقاکیان دورکردم . 

توخونه ی ماهمه چیز فرق می کرد . آقاکیان نمی تونست اونجوری خشک وعصاقورت داده بامن رفتارکنه . چون 

ازخانواده ی اونا بودن واگه به من کم محلی می کرد باباومامان سریع مچشو می گرفتن . خانواده ی من راحت تر

عجب غلطی کردم گفتم توهم بیا .خیرسرم می خواستم همه چیز طبیعی باشه اما حاال تواین طبیعی بودنش مونده 

 ی می کرد .!بودم . اما واقعاً این آقاکیان هم عجب فیلمی بودواسه خودش . چقدرداشت خوب نقش باز

سرمیزشام مجبوربودم کنارآقاکیان بشینم تامثالً همه چیز عادی باشه . کنارش احساس خفقان عجیبی می کردم . 

غذاازگلوم پایین نمی رفت . اما وقتی به نیمرخ آقاکیان نگاه کردم دیدم باراحتی درحال خوردن غذاش بود. واقعاً 

 یلم بازی می کنه . جایزه ی اسکارروباید به این می دادند.برام عجیب بود . این دیگه کیه . چه راحت ف

باتموم شدن شب مانتوم رورولباس آبی که تنم بود پوشیدم وبعدازخداحافظی بامامان وبابا سوارماشین شدم . روی 

 صندلی جلو ماشین جابجا شدم . هنوزکنارآقاکیان احساس راحتی نمی کردم . 

دم وبابسته شدن دروسط توالک تنهایی خودم فرو رفتم .آخ که چقدرازاین اتاق به خونه که رسیدیم وارد اتاقم ش

متنفربودم . چهاردیواری که منومثل یه پرنده توقفس اسیر می کرد . بادلخوری مانتوم روکندم وباهمون لباس آبی 

ادی تارا. ه روزی افتتوتخت افتادم . دوباره تنهایی وسکوت تمام وجودم روفراگرفته بود . باخودم گفتم ببین به چ

تارایی که تودانشگاه همه ازدستش جون به لب می شدن .بایادآوری دانشگاه فکری به ذهنم رسید . بلندشدم 

 ودروسط اتاق روزدم .

 بابفرمائید گفتن آقاکیان وارد شدم .

 تم :اختم وگفآقاکیان پشت میز تحریر نشسته بود ومیون انبوهی ازکاغذ غرق کاربود. باتعجب نگاهی بهش اند

 تااین ساعت شب کارمی کنید؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – در دقیقه نود اعتراف 

2 8  

 

 آره اشکالی داره؟

 نه اصالً وتودلم گفتم: به من چه! 

 خوب نگفتید برای چی اومدید؟

آهان می خواستم خواهش کنم اگه میشه یه زحمتی بکشید ووسایل دانشگاهم روکه خونه ی مامان اینا مونده برام 

 بیارید.

 اش بیرون بکشه گفت : بدون اینکه سرش روازالی کاغذ

 برای چی؟

 باتعجب گفتم:

 خوب ثبت نام ترم جدید نزدیکه می خوام برم دانشگاه مگه نمی دونید...

 نگذاشت حرفام تموم بشه وگفت :

 شمافعالً توشرایطی نیستید که برید دانشگاه !

 این چی داشت می گفت . یعنی چی که توشرایطی نیستید که برید دانشگاه .

 یض بهش نگاه کردم ودرحالی که سعی می کردم خونسردیم روحفظ کنم گفتم:باغ

 اون وقت میشه توضیح بدید چرا؟

 گفتم که شما تووضعی نیستیدکه ...

 نگذاشتم ادامه بده وتقریباً بافریاد گفتم :

 این روکه قبالًهم گفتید ولی دلیلش رونگفتید اون روبگید؟

 ع به تایپ کردن توی لب تابش کرد وگفت :بدون اینکه به من توجه کنه شرو

 همین که گفتم .حاال هم اگه کاری ندارید می تونید بزارید من به کارام برسم .

حرصم گرفته بود محکم دروبه هم کوبیدم که چهارستون اتاق لرزید واومدم روی تخت نشستم . من نمی فهمم یعنی 

خودش ؟ این می خوادمنو دق مرگ کنه . آره منواسیر کرده .عین  چی که نمیتونم برم دانشگاه . این چی میگه واسه

یه پرنده انداختم توقفس ومی خواد درروروم ببنده تادق کنم وبمیرم وازشرم خالص بشه . بعدزدم زیرگریه وباخودم 

گی دگفتم فکر کرده من کوتاه میام . نه، سرهرچی کوتاه بیام سردرس ودانشگاه که تنهادلخوشی بودکه تواین زن

 نکبتی داشتم کوتاه نمی اومدم .

دوباره اشکام روی گونه ام چکید وتاگوشه ی لبم سرازیر شد . شوری اشکام روتودهنم احساس می کردم . خدایا تا 

 کجا ؟ خدایا تاکی باید تحمل کنم ؟ تودلم گفتم ازت متنفرم . وبانفرت نگاهی به اتاق بغلی انداختم 

سالت آوردیگه روباید شروع می کردم . دوباره کیان صبح زود رفته بود تامن توتنهایی بازم صبح شده بود ویه روز ک

ذره ذره دق مرگ بشم . امافکرکرده برای اینکه حالشوبگیرم به گوشیش زنگ زدم  باالوگفتنش بدون اینکه سالم 

 کنم گفتم :

 دارم میرم خونه ی دوستم 

 شماجایی نمی رید.

 که بدونید . من اجازه نگرفتم فقط گفتم

 صدای نفس کشیدنشو که باعصبانیت بود توگوشی شنیدم 
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 دوباره تکرار می کنم شماجایی نمی رید !

گوشی روقطع کردم ومانتوم روپوشیدم خواستم ازاتاق بیرون برم که گوشیم زنگ خورد . بافکراینکه حتماًآقاکیان که 

 ان رودیدم جواب دادم می خواد مانعم بشه خواستم جواب ندم اما وقتی اسم مام

 مامان حالم روپرسیدوگفت :

 چیزی شده مامان انگارناراحتی؟

 نه چیزیم نیست فقط داشتم می رفتم پیش پری 

بعدازاینکه بامامان صحبت کردم که نیم ساعت طول کشید پایین اومدم وبه اکرم خانم هم گفتم که برای ناهارمنتظرم 

اشینم شدم  اما وقتی درباغ باز شد ازدیدن چهره ی عصبانی آقاکیان جلوی درکه نباشه وبعدازخونه بیرون زدم سوارم

 باخشم نگاهم می کرد خشکم زد . آقاکیان به طرف دری که من سواربودم اومد ودرروباز کرد وگفت :

 پیاده شو

 نه پیاده نمیشم 

 درحالی که ازخشم دندوناش روروی هم فشار می داد آروم زیرگوشم زمزمه کرد:

 تابیشترازاین  جلودربون وباغبون آبرومون نرفته پیاده شو 

 ولی وقتی دید که من حرکتی نمی کنم خودش زیر بغلم روگرفت وآروم گفت:

 یا پیاده می شی یامجبورت می کنم . 

گفتم و باالجبار پیاده شدم وبه ساختمون برگشتیم . وارد اتاقم که شدم بغضم ترکید وبازوم روازدستش بیرون کشیدم

: 

 آخه چرا نمیزاری برم ؟

 باسکوتش داشت حرصم رودرمی آورد . عصبانی دوباره دادزدم :

 عقده ای مگه من چیکارت کردم ؟

 عقب گردکرد که بره . ازاین کارش بیشتر لجم گرفت گلدون کنارتختم روبرداشتم وبه طرفش پرت کردم . 

روی پارکت کف اتاق راه افتادوگالی رز قرمزی که صبح  گلدون باصدای وحشتناکی نقش برزمین وخرد شد آبش

 اکرم خانم توی گلدون گذاشته بود کف اتاق پخش شد . 

 اماآقاکیان هیچ توجهی نکرد ودراتاق رابست ورفت . 

تاشب ازاتاقم بیرون نیومدم .حتی المپها روهم روشن نکردم توی سیاهی فرورفته بودم وبه طالع نحسم نفرین می 

که دراتاق باز شد ودستی کلیدالمپ روزد چشمام که به سیاهی عادت کرده بود باروشنایی المپ دوباره  فرستادم

 بسته شد وآروم گفتم :

 اکرم خانم لطفاً اون المپ روخاموش کنید.

 سایه ای که المپ روروشن کرده بود به من نزدیک شد

 زتعجب بازموند.سرم روباال آوردم وبادیدن آقا کیان بایک دسته گل دهانم ا

 بامهربونی روبروم کنارتخت نشست وگفت :

 منوببخشید .

 باغیض صورتم روازش برگردوندم که دوباره صدام کرد:
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 تاراخانم برای کارام دلیل دارم 

 برگشتم وبهش نگاهی کردم وگفتم :

 چه دلیلی ؟

 درجوابم گفت:

 اول بگومنو بخشیدی واین گال روقبول کن تابگم .

 لی که دسته گل رومی گرفتم گفتم:درحا

 بخشیدم حاال دلیل  

 دوباره اخمی کردو بعدازمکثی کوتاه گفت:

 مامان وبابا گفتن که توبرای امسال مرخصی تحصیلی بگیری 

 باتعجب گفتم : 

 آخه چرا؟

دتی یا اومد ویه مچونکه قراره تاچندوقت دیگه به همه بگیم که توحامله ای وبعدبریم اسپانیا وبعدکه بچه به دن

 گذشت برگردیم ایران 

 آخه چرا به من چیزی نگفتن ؟

نمیدونم ولی تاراخانم اینجوری برای همه باورش راحت تره که بگیم بچه هفت ماهه به دنیا اومده وچون دوریم 

 همچی آسونتر می شه . 

اتاق افتاده بود چون به اکرم خانم اجازه کامالً حق بااون بود . بایادآوری رفتارصبح ام خجالت زده شدم هنوزگال کف 

نداده بودم که بیادتوواونجاروتمیزکنه می خواستم معذرت خواهی کنم اماتاخواستم چیزی بگم دیدم آقاکیان درحال 

رفتن به اتاق خودشه اما غفلتاً برگشت ونگاهی به من انداخت که برای یه لحظه وجودم رولرزوند  وبعدسریع نگاهش 

 وگفت :روازمن گرفت 

 راستی فردا می تونی هرکجاکه دوست داشتی بری ولی شب خونه باش

 باادای این جمله رفت ومن روتوی تعجب گذاشت .

باخوشحالی به پری زنگ زدم وبعدازکلی گله وشکایت ازهمدیگه که چراحال همو نمی پرسیم به پری گفتم که ناهار 

عبه شیرینی هم گرفتم تادست خالی نباشم . وقتی به خونه ی میام خونشون .وبعدرفتم آماده شدم وتوی راه یه ج

پری رسیدم درزدم . صدای شادپری توگوشی آیفون پیچید تویی تارا. بابازشدن در ماشین روداخل محوطه بردم . 

خونه ی پری اینا آپارتمانی بود . تایادم میاد من وپری ازکالس اول دبستان باهم هم کالسی بودیم ووقتی هم که 

 دو توی رشته ادبیات قبول شدیم هردوباهم ترمهای دانشگاه رومی گذروندیم . باصدای پری به خودم اومدمهر

 کجایی دختر خبری ازت نیست . پارسال دوست امسال غریبه  یانکنه شوهرکردی سایت سنگین شده ؟

 باخنده گفتم :

 این چه حرفیه . این مدت یه کم گرفتاربودم . 

 م درآورد وگفت : باصورت شکلکی برا

 آره ازحال وروزت پیداست . زیرچشماشو نگاه نه انگارداری براش خودتو می کشی وزدزیرخنده 

 پری همیشه همین طور بود .هیچ وقت نمی فهمیدی کی شوخی می کنه وکی داره جدی حرف می زنه .
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. چون خودم خاله نداشتم واقعاً بهم  بااومدن خاله بلندشدم وباهاش روبوسی کردم . مامان پری روخاله صدا می زدم

 می چسبید این طوری صداش بزنم . 

 خاله برا ی آوردن وسایل پذیرایی به آشپزخونه رفت ومن وپری تنهاشدیم .

 پری نگاهی بهم کرد وگفت :

 خوب تعریف کن خانوم باآقاکیان چیکارا می کنی ؟

 وبعدچشمکی زد وگفت : 

 روز افتادی ؟ ببینم چیکارت کرده که به این

 آهی کشیدم وگفتم : 

 بگذریم توتعریف کن ببینم چیکار می کنی ؟

 پری آب دهانشو قورت داد وگفت:

 دارم آماده میشم برای ترم جدید . راستی می خوام برم فردا ثبت نام کنم میای باهم بریم ؟ 

 باناراحتی نگاهی بهش کردم وگفتم :

 نه من ثبت نام نمی کنم 

 نگاهی بهم کرد وگفت:باتعجب 

 نه دیگه واجب شد بهم بگی چی شده . تواین مدت چه بالیی به سرت اومده که ازخیردرس ودانشگاه هم گذشتی .

 بعددستشو روی پیشونیم گذاشت وگفت :  

 نه واقعاً توتب داری وداری هزیون می گی دختر. 

 وگفت : خاله که آخرحرفای پری روشنیده بود بانگرانی وارد اتاق شد

 تاراجون مریضی . تب داری ؟ 

 خنده ای کردم وگفتم :

 نه خاله پری دوباره داره جوک میگه .

 خاله خنده ی پهنی کردوگفت : 

 ای بال به جونش نگیر این پری ومیوه وشربت روروی میز گذاشت وازاتاق بیرون رفت.

 جدی گفت :بارفتن خاله پری روبروم نشست وبه چشمام زل زدواینباربه طور

تارا واقعاً جریان چیه ؟ به من اعتماد کن . همه چی روبگو اتفاقی افتاده ؟ میدونم بهمن روازدست دادی وطبق  

وصیتش بابرادرش عروسی کردی . می دونم  خیلی برات سخته بوده امامن به توافتخارمی کنم که به آخرین خواسته 

 به من بگو شایدبتونم کمکت کنم . بااون خوشبختی ؟ی اون مرحوم عمل کردی . حاال اگه مشکلی داری 

 آهی کشیدم ونگاهی به چهره ی معصومش انداختم وگفتم :

 من آدم کثیفیم پری .من هیچ افتخاری برای هیچ کسی ندارم 

 وباگفتن این جمله بغضم ترکیدوتوبغل پری خودم رورهاکردم واجازه دادم اشکام بریزه 

 وازش دادو گفت : پری اروم آروم موهام رون

 تارا عزیزم چی شده ؟ من حرف بدی زدم ؟ به خدا معذرت می خوام 

 خودموازآغوشش بیرون کشیدم وگفتم:
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 توکاراشتباهی نکردی .این منم که کارام ازاول تا اخرغلطه . 

 پری پاپیچم شدوهیچ رقمه کوتاه نمی امدومی خواست همه چیز روبدونه 

 روکردم به پری وگفتم :

 ایناهمش یه فیلمه . می دونی همش یه نقشه است برا ی مخفی کردن حقیقت 

 پری که گویی ازحرفام هیچی نفهمیده بود گفت :

 چی چی نقشه است . درست حرف بزن ببینم چی می گی ؟

یر سبه پری گفتم که حامله ام وهمه ی عروسیم یه نقشه بیشتر نیست . که من زن آقاکیان نیستم ودراصل مثل یه ا

تواون خونه زندگی می کنم . که حتی نمی تونم بیام دانشگاه وبعدازیکی دوماه دیگه باید برم اسپانیا . به اینجاکه 

 رسیدم گریه هام شدید تر شد . وباهق هق گفتم :

ی یلپری من نمی خوام برم .من اونجا ازتنهایی می میرم .اگه مامان بابام رونبینم دق می کنم .پری این برا ی من خ

 زیاده . میدونم هرچی سرم بیاد حقمه اما بخدا این دیگه خارج ازتوانمه . 

 پری آه بلندی کشید وگفت :

 واقعاً که زندگی توعین این سناریوی فیلمهای ترکی میمونه واال چی بگم .

 

ا وابم برد تازگیبااومدن خاله بحث روعوض کردیم . بعدازخوردن ناهاربه اتاق پری رفتیم ومن بعدازدرازکشیدن خ

 متوجه شده بودم که بیشترازحدمعمول می خوابم . شایداینم ازحاملگیم باشه ! 

طرفای ساعت چهار ازخواب بیدار شدم . پری توی پذیرایی باخاله مشغول صرف چای بودن که منم بهشون ملحق 

 . شدم وبعدازخوردن چای تصمیم گرفتیم که بریم خرید شاید یکم حال وهوام عوض بشه 

توپاساژ می چرخیدیم وپشت ویترین مغازه ها رونگاه می کردیم .دل ودماغ خریدکردن رونداشتم امابااصرار پری 

واردیه مغازه شدیم ولباس قرمز رنگ کوتاهی که بلندیش تازانو می رسید روپروکردم خیلی قشنگ بود اما اصالً دلم 

شتیم خونشون . پری روکه پیاده کردم تقریباً نمی خواست چیزی بخرم پس بی خیال خرید شدم وباپری برگ

 نزدیکای غروب بود بنابراین ازش خداحافظی کردم وبرگشتم خونه .

وقتی رسیدم خونه تقریباً همه جاتاریک شده بود وارد ساختمون شدم وبه خیال اینکه کسی توی خونه نیست به اتاقم 

دم که جواب سالمم روداد وبعدهدیه ای روبه طرفم گرفت . رفتم دررو که بازکردم چشمم به آقاکیان افتاد .سالم کر

 کادوی نسبتاً بزرگی بود که روش روبایه روبان بصورت گل تزئین کرده بودند بادودلی کادوروگرفتم وگفتم :

 به چه مناسبت 

 آقاکیان تبسمی کرد وگفت :

 بزار به حساب آشتی کنون 

ش کامالً گیج شده بودم کادوروباز کردم وبادیدن توش داشتم شاخ بعدازرفتن آقاکیان درحالی که ازرفتارامروز

درمی آوردم .دقیقاً همون پیرهن قرمزی بود که باپری تواون مغازه پرو کرده بودم .کارد بزدی خونم درنمی اومد 

 ه می.یعنی تمام این مدت منو زیرنظر داشته باحالت تغیر ازاتاق خارج شدم وتوی سالن درحالی که داشت روزنام

خوند پیداش کردم . رفتم روبروش ایستادم وروزنامه روازدستش کشیدم که باتعجب نگاهی بهمن کرد تقریباً 

 فریادزدم :
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 توچرامنو تعقیب می کنی ؟ 

 حالت چهرش عوض شد وگفت : 

 من مسئول شما هستم می خوای بازدالیلش روبرات تکرار کنم ؟

ولی ادامه ندادم به اتاقم برگشتم وسرمو بادودستم گرفتم . چرا می  ازجواب بی ربطی که داده بود حرصم گرفت

خواد منو کنترل کنه . حتماً به من اعتماد نداره . حتماًفکر می کنه من خیلی سهل الوصولم .بااین فکر احساس بدی 

نه . می ک کردم .بغض گلوم روفشار می داد چشمام می سوخت ونفسم باال نمی اومد . فکرکرده کیه که منوقضاوت

 وبعددادزدم:

 خیلی احمقی . 

صدای الستیکای ماشین روروی سنگ فرش باغ شنیدم آقاکیان رفت . بارفتن اون احساس تنهایی بیشتری می کردم 

 آروم کنارپنجره ایستادم ورفتنش روتماشا کردم وزیرلب گفتم :

 برو به درک . بری که برنگردی ! 

 هم بهترکار می کرد . باخودم گفتم : عصبانیتم که فروکش کرد انگارعقلم

تارا بهش حق بده . بدون اینکه هیچ شناختی ازتوداشته باشه پاگذاشتی توزندگیش و همه ی دنیاش ورویاهاش روبهم 

 ریختی تازه دوقورت ونیمتم باقیه . خوب بهش حق بده باگندی که توزدی بهت اعتماد نداشته باشه . 

کیان بهم اعتماد نداره بغضم گرفت . دلم می خواست گریه کنم . نمیدونم چرا دلم نمی  نمیدونم چرابا یادآوری اینکه

 خواست اینجوری منوقضاوت کنه .

چندروزی بود که کیان شب ها هم خونه نمی اومد . حتی اکرم خانم هم راجع به غیبتش ازم چیزی نمی پرسید . واقعاً 

افسردگی می کردم . تواین چندروز هیچ گونه تماسی بادنیای تواون خونه ی دراندشت دلم گرفته بود . احساس 

بیرون نداشتم . مثل مرده ی متحرکی بودم که فقط نفس می کشید .بلندشدم وازباغ به سالن اومدم فلش ماشینمو که 

 باخودم آورده بودم به لب تابم وصل کردم وآهنگ فضای خونه روپرکرد :

 خواننده دادزد: 

 م من ازاین زندگی خست

 من هم همراه باهاش داد زدم : 

 منم ازاین زندگی خسته ام . 

دورخودم می چرخیدم وباگریه جمالت خواننده روتکرار می کردم . حال خودم رونمی فهمیدم . اینقدرگریه کردم 

ودورخودم چرخیدم که سرم گیج رفت وروی زمین واژگون شدم . اماقبل ازاینکه به کف اتاق اثابت کنم دودست 

قوی منو وسط زمین و آسمون گرفت . وقتی که برگشتم . میون اشکام کیان رودیدم که آروم منو توبغلش گرفته . 

احساس داغ کردن بهم دست داد بااینکه ماعقد ومحرم هم بودیم اما واقعاًمعذب شدم وخودم روازتوآغوشش بیرون 

ن منو روی دست بلندکردو ازپله ها باال رفت یارای کشیدم . اماتاخواستم یک قدم بردارم سرم دوباره گیج رفت . کیا

هیچ گونه مقاومتی رونداشتم . دستام بی جون ازدوطرفم آویزون بود . بعدازاینکه به اتاق رسیدیم منوروی تختم 

 گذاشت وباموبایلش به دکتر خانوادگیشون زنگ زد .

.  . کیان آروم ازاتاق بیرون رفت ودرروبست  نیم ساعتی گذشت تااینکه باالخره دکتر رسید وخواست منومعاینه کنه

 بعدازمعاینه دکترسرمی برام وصل کردوکیان روصدازد وبا خوشحالی گفت :
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 تبریک می گم آقاکیان خانمتون حامله است .

کیان باخوشحالی ساختگی وتعجبی ازاون ساختگی تر که وانمود می کرد تازه متوجه این امرشده 

 ن توصیه های الزم روکردبه کیان وگفت : ازدکترتشکرکردودکترهم ضم

خانمتون بدن ضعیفی داره باید بیشتر مراقبش باشید وحتماً برای تشکیل پرونده ومعاینات الزم باید به بیمارستان 

 مراجعه کنید.

 شآقاکیان باتشکرازدکتر اونو تا دم دراتاق بدرقه کرد وبعد به سمت من برگشت و کنارتخت روی زمین روی زانوها

 نشست وبه چشمام زل زدوگفت:

 دیدی که دکتر چی گفت تاراخانم باید بیشتر مراقب خودتون باشید. 

 بعددرحین خارج شدن ازاتاق اضافه کرد: 

 اگه چیزی الزم داشتید حتماً خبرم کنید.

 ازلحن رسمیش دوباره دلم گرفت .

 

 

 

 

 

ریباًپشت سرگذاشته بودم  . ازحالت تهوع ام کم شده بود ولی اواسط آبان بود ومن هم سه ماهه اول بارداریم روتق

هنوزاحساس افسردگی می کردم . به علت اینکه خیلی الغربودم هنوزقیافه ام نشون نمی داد که حامله ام. توی تاب 

یگه د وسط باغ نشسته بودم وآروم آروم تاب می خوردم . کیان به خاطر وضعیت من زودتر به خونه می اومد . تقریباً

غروب که می شد خونه بود . بااینکه باهم کم حرف می زدیم ولی دیگه دعوایی هم بینمون نبود .یک تفاهم نامه ی 

نانوشته بینمون برقرار بود . کیان به خاطروضعیتم دیگه باهام کل کل نمی کرد ومن هم برای اینکه می دونستم این 

 اشم . منم که به زندگیش تحمیل شدم سعی می کردم آروم ب

توی تاب  آروم درنوسان بودم وبه این فکر می کردم که قراره تایه هفته ی دیگه بریم اسپانیابرای همین هم دلم 

 گرفته بود .

هواابری بود وبااینکه تازه غروب شده بود اماهمه جا سیاه شده بود وباغ توی ظلمات فرورفته بود اما من میلی به 

ن آروم عقب وجلو می رفتم باد مالیمی وسط موهای قهو ه ایم می پیچید ونوازشم بلندشدن ازتوتاب نداشتم وهمچنا

می کرد . درهمین حین بود که قطرات ریزبارون روهم روی صورتم احساس کردم ولی بازم ازجام تکون نخوردم . 

شم همیشه بارون رودوست داشتم برخالف دیگران دلم می خواست اونقدرزیربارون بمونم تا خیس وخراب ب

.بنابراین باشدید ترشدن بارون بازم ازجام تکون نخوردم . چشام روبسته بودم وبه بارون اجازه می دادم روی تن 

 خسته ام بباره . باصدای اکرم خانم به خودم اومدم که ازپنجره ی بازآشپزخونه داد زد:

 تون هم ضررداره به خدا.خانم جان آقاکیان می گه بیاین توخدای نکرده یه وقت سرمامی خورینا برای بچ

بایادآوری بچه بلندشدم ودرحالی که آب ازلباسم می چکید به سمت ساختمون به راه افتادم . نزدیکای درورودی 

بودم که ناگهان جلوی درروی سنگها یی که ازبارون خیس شده بود لیز خوردم ونقش برزمین شدم . باافتادنم دردی 

دشد. باناله وفریادمن کیان واکرم خانم سراسیمه بیرون دویدند . کیان دست زیر توی کمرم پیچید که آه ازنهادم بلن

 بازوم انداخت واززمین بلندم کرد واکرم خانم هم مدام توصورت خودش می زدو می گفت :
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 آخ ببین چه خاکی به سرم شد 

 کیان باعصبانیت روبه اکرم خانم دادزد:

 زودباش سویچم روبیار 

باسای خیس توماشین گذاشت . توصندلی جلو نشسته بودم وازدرد به خودم می پیچیدم . خدایا این وبعدمنوباهمون ل 

چه دردیه که پایانی نداره . اکرم خانم سویچ رابه کیان دادوماشین ازجاش کنده شده .کالفگی ازسروروی کیان می 

ی پیچیدم ویه نگاهش به خیابون بود. بارید وباسرعت رانندگی می کرد . یه نگاهش به من بود که ازدرد به خودم م

 وار د بیمارستان که شدیم منو باویلچر بردن وآقاکیان پشت دربسته موند.

چشم که بازکردم .ازدرد دیشب اثری نمونده بود باچشم توی اتاق دوری زدم که کناردرکیان رودیدم که روی 

 اومد وگفت :صندلی نشسته بود وبادیدن من که چشمام روبازکرده بودم به طرفم 

 خوبی ؟دردنداری؟ 

 بالبخندی محو گفتم:

 ممنون ، حالم خوبه 

 درهمین لحظه دکتروارد اتاق شد وسرمم روچک کرد وروکرد به کیان وگفت : 

 همه چی روبهش گفتید ؟

یج شده گنگاهی به آقاکیان که چهرش نگران بود انداختم ودیدم که باتکون دادن سربه دکتر پاسخ منفی داد .من که 

بودم بانگاه بین دکتروکیان دررفت وآمدبودم ووقتی چیزی دستگیرم نشد باحالت ملتمسانه ای روکردم به 

 دکتروگفتم :

 چیزی شده دکتر؟

 دکترمردد نگاهم کرد وبعدنگاهی به کیان انداخت وگفت : 

 دخترم خداروشکرکه خودت سالمی . 

 مکثی کردوگفت :

 شدن داری حاالحاالها وقت برای مادر 

 باادای این جمله آه ازنهادم بلندشد وشروع به گریه وزاری کردم .دستم روروی جای خالی بچه ام کشیدم وگفتم :

 خدایانه . من دیگه طاقت ازدست دادن این یکی روندارم .خدایا چرا ؟ چرا من ؟

 توبغلش گرفت وگفت: وهق هقم بلند شد کیان نزدیکم اومد ومنوکه روی تخت نشسته بودم وزار می زدم

 تاراسعی کن آروم باشی .

 دودستمو مشت کردم وبی اختیار به سینش کوبیدم وگفتم :

 ولم کن ولم کن. شما نمی فهمید من چی می کشم .شماحالمودرک نمی کنید 

رم سواینقدرگریه کردم وبه سینه ی کیان کوبیدم که ازتب وتاب افتادم .فقط دیدم که پرستارباآمپول چیزی تو

 تزریق کرد که ازهوش رفتم ودیگه هیچی نفهمیدم .

 به هوش که اومدم اتاق پرازآدم بود .مامان وباباوخانم وآقای زمانی وکیان مضطرب ونگران به من خیره شده بودند . 

نمی شد  زآروم لبهام وبه هم مالیدم . دهنم تلخ وبدمزه شده بود وپلکهام اززور گریه به هم چسبیده بود وبه آسونی با

. 
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وقتی کامالً چشمام روباز کردم همه به طرف تختم هجوم آوردند. مامان خم شد وگونم روبوسید . بابا هم پیشونیم 

روبوسید وخانم وآقای زمانی هم متعاقباً پیشونیم روبوسیدن . وحالم روپرسیدند . باشرمندگی نگاهی به آقا وخانم 

 زمانی کردم وگفتم :

 رست ازامانتیتون مواظبت کنم .ببخشیدکه نتونستم د

 وباگفتن این جمله دوباره اشکام جاری شد.

میون اشک کیان رودیدم که باچشمای نمناک ازاتاق خارج شد . االن معنی حرفاش رومی فهمیدم که می گفت 

  تووبچت دست من امانتید . ناله کردم امامن باامانتی بهمن چه کردم ؟بهمن منوببخش . خدایا منوببخش .

 مرضیه خانم سرموتوی سینش گرفت وگفت :

این چه حرفیه دخترم .همه ایناخواست خداست .ماهم راضیم به رضای حق . توهم الزم نیست اینقدرخودت روزجر 

 بدی . اگه عمری باقی باشه وخدابخواد بچه تووکیان روتوبغل می گیرم

 واشکاشوباپشت دستش پاک کرد.

تم خونه ی خودمون بلکه بابا ومامان اجازه ام روازآقاکیان گرفتند تاچندروز ازبیمارستان که مرخص شدم نرف

 پیششون بمونم واستراحت کنم . 

تواتاقم روی تختم درازکشیده بودم ووقایع چندروزاخیر رومرور می کردم .احساس خالء می کردم .حس می کردم 

هرم که جوون مرگ شد. اینم ازبچه ام که یه تیکه ازوجودم روازدست دادم .خدایا من چقدربدبختم اون ازشو

نتونست دنیاروببیننه . اشک ازگوشه ی چشمام سرخورد وروی روتختی افتاد . یه لحظه فکرم رفت طرف کیان 

ازروزی که اومده بودم خونه ی مامان اینا هیچ خبری ازش نداشتم .حتی یه تلفن هم نزده بود تا حالمو بپرسه 

گه دلیلی نداره به این بازی مسخره ادامه بده .بچه ای دیگه درکار نیست پس دیگه .باخودم گفتم خوب معلومه دی

 قرار نیست ازدواجی هم درکار باشه . نمی دونم چرا بااین فکر دلم گرفت وگریه ام شدید تر شد . 

 باورود مامان اشکام روباپشت دست پاک کردم . مامان کنارم نشست وبالحن دلسوزانه ای گفت : 

 باخودت چیکارکردی .حیف اون چشای قشنگت نیست که همش درحال باریدن . ببین 

 آهی کشیدم وگفتم :

 من کی گریه کردم

 بعدبدون مقدمه گفتم :

 مامان من می خوام برگردم خونه ام 

 یعنی اینقدراینجابهت بد می گذره که می خوای به این زودی بری ؟

 ه که اینجام  باالخره باید برگردم سرخونه زندگیم!نه ولی خوب تاکی االن پونزده روزی می ش

 مامان لبخندی زدوگفت :

 باشه زنگ می زنم آقاکیان بیاد دنبالت .اماتوهم پاشودستی به سروروت بکش که اون طفلی پس نیفته !

شمای چبلندشدمو دست وروم روشستم . بعدجلوی میزآرایشم ایستادم وبه چهره ام نگاه کردم .هنوزتوصورتم دوتا

الجوریم می درخشیدند. قربون قدرت خدا برم که وقتی چیزی روخوب می سازه باهرکاری هم نمیشه خرابش کرد . 

اگرچه رنگم کمی پریده بود اما چشام هنوزگیرایی سابقش روداشت . نمی دونم چرا اما دلم نمی خواست کیان 

م که چهره ام روازاین روبه اون روکرد . لباس آبی منوتواین وضع ببینه این بود که مشغول شدم وآرایش مالیمی کرد
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نفتیموپوشیدم وموهام رودورم ریختم وازاتاق خواب بیرون اومدم هنوزتوراه پله بودم که درباز شدوکیان وارد شد . 

نمیدونم چرابا دیدنش حس بهتری داشتم . پایین اومدم وسالم کردم . درحالی که سربه زیربود جوابم روداد 

عارف مامان برای شام گفت که نه بهتره که زودتربریم ویه وقت دیگه مزاحمشون میشیم . درحالی که ودرجواب ت

مامان باآقاکیان تعارف رد وبدل می کرد باال رفتم ومانتوی بنفشم روروی لباسم انداختم وپایین اومدم صورت مامان 

 روبوسیدم وگفتم ازطرف من ازبابا هم خداحافظی کن . 

اره ساکت بودیم . وقتی به خونه رسیدیم کیان دستم روگرفت ومنوبه طرف تاب وسط باغ برد نمی توی مسیر دوب

دونستم می خوادچیکارکنه اماآروم به دنبالش رفتم وقتی به تاب رسیدیم من روتوی تاب نشوند وخودش درحالی که 

 روبروم ایستاده بودگفت :

 نگهداری کنم .معذرت می خوام منوببخش که نتونستم ازتووبچت خوب 

 سرم روباال آوردم وبرای یه لحظه توی چشمای سیاهش گم شدم بعدبه خودم اومدم وسرم روپایین انداختم وگفتم :

 شماهیچ تقصیری ندارید. مقصر اصلی خودمم که مواظب نبودم .

ه . من نتونستم ب اما این وظیفه ی من بودکه مراقب شما باشم . پیش شما وباباومامان وباآهی گفت بهمن شرمندم

 وظیفم عمل کنم .

 

بانگاهی به چهره اش فهمیدم که واقعاً ازاین جریان متاثرشده وداره رنج می کشه نمی دونم چرا بادیدنش تواین 

وضع دلم درد گرفت وقلبم تیرکشید برای اینکه به عذابش پایان بدم به طرف ساختمون به راه افتادم ووقتی 

 : ازکنارش رد می شدم گفتم 

 تاکیدمی کنم شما هیچ گناهی دراین مورد ندارید واونکه باید سرزنش بشه من هستم نه شما.

وارداتاقم شدم ودرروازپشتم قفل کردم .نمی خواستم بادیدن چهر ه ی ناراحتش دوباره عذاب وجدان بگیرم . به 

 خودم وبختم زیرلب لعنت فرستادم .

ازکی تاحاال اینقدردل نازک شده بودم که باهرچیزی عین بچه هامی زدم دوباره صدای گریه ام بلندشد. نمی دونم 

 زیرگریه . میون گریه هام صدای کیان روشنیدم که گفت : 

 تاراخانم درروبازکنید .

 ولی محل نذاشتم که دوباره باصدای ملتمسانه ای گفت :

 خواهش می کنم . خواهش می کنم تاراخانم دررو بازکنید .

 کون هم نخوردم ازلحن رسمیش دلم شکست .اماازجام ت 

چنددقیقه ای بودکه ازصدای درزدن والتماسش خبری نبود. آروم کلیدروتوی درچرخوندم وبیرون اومدم . آروم 

آروم پله هاروپایین اومدم .اماتوی سالن هم کسی نبود باشنیدن صدای گیتاربه سمت درورودی ساختمون رفتم 

لب حوضچه وسط محوطه نشسته ودرحال گیتارزدن بود.چنددقیقه ای ایستادم ونگاش  زیرنورمهتاب کیان رودیدم که

کردم .اصالً متوجه اطرافش نبود .دلم نیومد ازتوحس وحالش بکشمش بیرون این بود که همون جور که آروم اومده 

 بودم پاورچین پاورچین به اتاقم برگشتم .
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غیبش زده بود وشبها به خونه نمی اومد . تنهایی بدجوری حس وحالم روگرفته بیست روزی می شدکه دوباره کیان 

 بود. تمام بدنم بی حس بود وازبس به زور خودم روبه خواب زده بودم تمام استخونهام درد می کرد . 

م دتوی رختخواب غلتی زدم وباخودم گفتم یعنی کیان االن کجاست . احساس می کرد م به بودنش توخونه عادت کر

. درنبودش تحمل خونه برام مشکل تر بود هرچندکه بابودنش هم زیاد همدیگه رونمی دیدیم . اماهمین که می 

 دونستم اینجاست برام مایه ی آرامش بود .! 

 دوباره ازخودم پرسیدم شبایی که نیست کجامی ره؟ ودرجواب خودم گفتم :

 حتماً میره خونه ی مامانش ! 

 کردم وگفتم : بعدسریع این جواب ورد

نه من خودم چندین بار درنبودش زنگ زدم وبامرضیه خانم طوری که شک نکنه صحبت کردم وفهمیدم که وقتی که 

 خونه نمیاد اونجا نمی ره . باحالت کالفه ای باخودم زمزمه کردم پس کجا؟ 

ه این نشستم . نکنه ! نه نبافکری که برای یک آن تومخم جرقه زدمثل برق گرفته ها بلندشدم وصاف تورختخوابم 

 غیرممکنه . کیان اینجورآدمی نیست . اما دوباره به خودم پوزخندی زدم وگفتم :

 نه خوب کیان پیغمبره ماخبرنداشتیم ! خوب اونم یه آدمه ! تازه اونم ازنوع مذکرش !    -    

 و درحالی که به گریه افتاده بودم گفتم : 

 باشه ؟ خدایا یعنی ممکنه بایکی دیگه 

 بااین فکر برای یک لحظه نفرت عمیقی توی وجودم ریخته شد وتمام بدنم یخ کرد

برای اینکه ازاین فکر بیرون بیام ازروی تختخواب بلندشدم اما دیدم پاهام تاب تحمل باالتنه ام رونداره .انگار سرم  

 بگیرم شاید حالم بهتره بشه !روتنه ام وتنه ام روپاهام سنگینی می کرد. تصمیم گرفتم یه دوش آب گرم 

بااین فکر حوله ام روبرداشتم وبه حمام رفتم . آبان  بود وهوارفته رفته داشت سرد می شد وحموم آب گرم خیلی می 

 چسبید . !

ازحموم که بیرون اومدم از اکرم خانم خواستم که یه قهوه ی داغ برام بیاره تواتاقم .تااکرم خانم برگرده لباس پاییزه 

ی روکه ازقبل روی تخت گذاشته بودم باشلوارجین پوشیدم وجلوی آیینه نشستم ومشغول خشک کردن موهام ا 

 باسشوار شدم .

 اکرم خانم قهوه روروی میز کنار تختخواب گذاشت وگفت:

 چیز دیگری الزم ندارین خانم جان .

 نه چیز دیگه ای نمی خوام جــــونم 

 ن جونم گفتنهای اکرم خانم بودم که بالهجه ی شیرین شمالی ادا می کرد.جونم روازعمدکشیدم .چون عاشق ای

فنجون رونزدیک لبم گرفتم اما اول بوی تلخ قهوه رو بایه نفس عمیق دادم تو که حالم روجاآورد! عاشق بوی تلخ 

لندشدم واومدم قهوه بودم .قهوه ام رومزه مزه کردم وتلخیش به روح خسته ام حسی دیگه داد. بعداز اتمام قهوه ب

 توپذیرایی روی مبل سه نفره ی توی پذیرایی جلوی تلویزیون درازکشیدم وتلویزیون رو روشن کردم .
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آهنگ خارجی درحال پخش شدن بود . صداش روکمی زیادکردم وچشمام روروی هم گذاشتم توحس وحال خودم 

 بودم که آهنگ تموم شد.

ن بیرون زدم توی باغ مش رحیم باغبونمون رودیدم که مشغول بلندشدم وتلویزیون روخاموش کردم وازساختمو

 کاشتن گلهای جدید توباغچه بود رفتم کنارش وبهش سالم کردم وگفتم :

 کمک می خوای مش رحیم .

مش رحیم دست ازکارکشید بلندشد ودرحالی که بادودست کمر قوز کردشو مالش می داد بامهربانی جواب سالمم 

 رودادواضافه کرد:

 هی که پیرشی دخترم نه کمک الزم ندارم.ال

بدون توجه به حرفای مش رحیم کنارباغچه نشستم وگلدون گلی رو که دم دستم بود سروته کردم وگل روهمراه 

باخاک گلدون بیرون آوردم . وتوی چاله ای که ازقبل مش رحیم با بیلچه توباغچه درست کرده بود گذاشتم 

ش جمع کردم وبادست دورش روصاف کردم .بعدنگاهی به مش رحیم که داشت وبعدبادودست خاکای باغچه رودور

 کارای منونگاه می کرد انداختم وگفتم :

 کارم خوبه مش رحیم ؟

 کارت حرف نداره دخترم . 

 باگفتن این جمله مش رحیم کنارم نشست ودوتایی مشغول کاشتن گلها توی باغچه شدیم .

همین خاطراصالً متوجه گذرزمان نبودم . که اکرم خانم بادوفنجون چایی ویه کاشتن گل وگیاه رودوست داشتم به 

 تکه ی بزرگ کیک پیشمون اومد وگفت:

 خسته نباشید . بفرمایید چایی . 

 باخوشحالی برگشتم وگفتم :

 وای که چقدرمی چسبه .

 گفت: رفتم که باآب شیلنگ ومایع صابون دستم روبشورم که شنیدم اکرم خانم به مش رحیم

 مش رحیم میدونی داری چیکار می کنی؟ اگه آقابفهمه پوستت کندست!

 من که نخواستم خودخانم اصرار داشتند کمک کنند.

 من که ازشستن دستم فارغ شده بودم به سمتشون اومدم وباخنده به اکرم خانم گفتم:

 چیکارش داری طفلکی رومن خودم خواستم کمکش کنم .

 واضافه کردم : وروکردم به مش رحیم 

 شماهم الزم نیست به هیچ کسی جواب پس بدید .آقاهم باشماکاری نداره .!

دوباره به یادکیان افتادم واحساس کردم بغضی توی گلوم نشسته وراه نفسم روبندآورده ولی برای اینکه روحیه ای 

م وباحرص وولع مشغول خوبی رو که داشتم ازدست ندم وروزم خراب نشه باخوشحالی یک برش ازکیک برداشت

 خوردن اون شدم . باآخرین تکه ی کیک آخرین جرعه ی چایی روهم سرکشیدم

 دستت دردنکنه ای به اکرم خانم گفتم ودوباره مشغول کاشتن گلهاشدم .

 اکرم خانوم به داخل ساختمون  برگشت ومش رحیم هم کنارمن مشغول کارشد.
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گه گلدونی برای کاشتن باقی نموند. بااتمام کاربلندشدم تابه داخل تقریباً یک ساعت دیگه هم کارکردیم که دی

 ساختمون برم که بادیدن چهر ه ی مش رحیم متعجب نگاش کردم .

مش رحیم درحالی که دهانش تابناگوش بازبود ولثه قرمزش که بخاطر اینکه چنددندون جلوش ریخته بود  پیدا بود 

ی کوچیکی می موند که درحال گریه کردن باشه مشغول خندیدن بود. باچشمهای ریزشده واشک آلود که مثل بچه 

بادیدن چهرش ازخنده ی اون خنده ام گرفت بدون اینکه دلیل خندشو بدونم .درهمین حین اکرم خانم هم که اومده 

 بودتابرای ناهارصدامون کنه بادیدن ما ازخنده ریسه رفت .

 پرسم به چی می خنده .بعدازکلی خندیدن تازه یادم اومد ازمش رحیم ب

 مش رحیم درحالی که به زور سعی می کرد جلوی خندش روبگیره گفت : 

 ببخشید خانم به شما می خندم.

 به من .وا.. مگه من چمه ؟

 صورتتون خیلی خنده دارشده.

 مگه صورتم چه شکلی شده ؟

روبه مش رحیم دادم . ودوباره ازخنده دویدم سمت دستشویی وتوی آیینه به خودم نگاه کردم بادیدن چهره ام حق 

 غش کردم . صورتم تمام خاکی وکثیف شده بود .مثل بچه های دبستای شده بودم وموهام هم به هم ریخته شده بود. 

 سروصورتم روشستم وموهام رومرتب کردم وبه آشپزخونه رفتم 

 ید.اکرم خانم لطف کنید ناهاروتوآالچیق ببرید.لطفاً برای سه نفر غذابکش

 وا...مادر شماکه یه نفرید آقاهم که فک نکنم بیاد. اونوقت چراسه تا؟

 شماومش رحیم هم بامن غذا می خورید.

 ودرحالی که اکرم خانم دهانش ازتعجب بازمونده بود به سمت آالچیق رفتم ومش رحیم روصدازدم . 

 مردم ازبس توتنهایی غذاخوردم .اینجوری غذابهم نمی چسبید!

ن مش رحیم واکرم خانم مشغول غذاخوردن شدیم . واقعاً تواون هوا غذاخوردن می چسبید. بعدازاتمام غذا بااومد

توجمع کردن ظرفا به اکرم خانم کمک کردم وبعدبه اتاقم رفتم . روی تخت دراز کشیدم وبه گچ بری های سقف 

 بخندی گوشه ی لبم نشست وکم کم پلکامخیره شدم . امروز بهترین روزی بود که تواین خونه داشتم . بااین فکر ل

 سنگین شد .

بیدارکه شدم ساعت سه بود . تصمیم داشتم برم آرایشگاه . بعدازاین همه مدت می خواستم باتغییراتی توی چهره ام 

حس وحالم روهم عوض کنم .این بودکه سریع آماده شدم وسرکی هم به آشپزخونه زدم ودیدم که اکرم خانم نیست 

 داشتی روی یخچال چسبوندم وازخونه بیرون زدم ..براش یاد

هواابری بود وآسمون درآستانه ی باریدن .نزدیکاری آرایشگاه همیشگیم بودم که بغض آسمون ترکید. قطرات 

بارون بی محابا به شیشه ی ماشین می خورد . همیشه عاشق بارون بودم .حس رمانتیکی به هم می داد . برا ی اینکه 

 لذت ببرم  یه دوراضافه نزدیکای آرایشگاه زدم وبعد به آریشگاه رفتم.بیشترازبارون 

 باورودم سوسن خانم به طرفم اومدودرحالی که لبخند به لب داشت گفت:

 کجایی تودختر این چندمدت کم پیداشدی دیگه به ماسرنمی زنی ؟!

 گرفتاربودم سوسن خانم .
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 خوب حاال می خوای چیکارکنی ؟

 نم سوسن جون موهامو مش می ک

ساعت ها توی آرایشگاه بودم وحسابی کالفه شده بودم .اماوقتی نتیجه کاررودیدم کلی ذوق کردم . رنگ مش روشن 

 پوستم روروشنتر کرده بود وابروهام روهم کلفت وکوتاه برداشتم وقهوه ای رنگ کردم .

 سوسن خانم دودستش روبه هم زد وگفت :

 ماه شدی تاراجون 

 عریفتون.ممنون ازت

 

 نزدیکای ساعت هشت شب بود که ازآرایشگاه بیرون زدم . دیرم شده بود .اماشونه هام راباال انداختم وگفتم :

 کسی که توخونه منتظرمن نیست که دیروزودم براش مهم باشه .

 بااین فکر استرس روازخودم دورکردم وبه طرف خونه روندم.

خونه باریموت درباغ روباز کردم ووارد شدم . ماشین رو کنارحوضچه پارک نزدیکای یه ربع به نه بود که رسیدم 

 کردم ووارد ساختمون شدم . 

درحالی که آهنگی رویواش زیرلب زمزمه می کردم باحالت سرخوشی قصدباال رفتن ازپله هاروداشتم که باصدایی که 

 ازتوی پذیرایی شنیدم متوقف شدم:

 کجابودی تا این وقت شب؟

می شد کیان برگشته بود! نمی دونستم که ازکی تا حاال منتظرم بوده پس باحالت نگرانی به پذیرایی نزدیک باورم ن

شدم صداش ازتوی مبلی که پشت به راه پله بود می اومد .آرنجاش ازدوطرف مبل بیرون زده بود ولی صورتش 

 رونمی تونستم ببینم.

 درحالی که به مبل نزدیک می شدم گفتم:

 آرایشگاه

 باگفتن اینکه نمی تونستی زودتر بری که به شب نخوری یهو یی بلندشدوبه طرفم چرخید.

 برای یک لحظه چشمم توی چشمهای سیاهش گره خورد . فوری چشام روپایین انداختم  وآروم گفتم:

 زودرفتم ولی خوب کارم طول کشید.

 باتغیرگفت : 

 لطفاً دالیل بچگونه برای کاراتون نیارید.

جب می کردم که چرا اینقدر عصبانی شده . آقاخودش ماه به ماه غیبش میزنه کسی ازش نمی پرسه چرا ؟ حاال یه تع

 روزمادیراومدیم صداش روگذاشته کله ی سرش . 

 باسکوتم انگاربیشتر عصبانیش کردم که دادزد وگفت :

 مگه باشمانیستم چراچیزی نمی گید ؟

 باعصبانیت درجوابش گفتم:
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یگ به دیگ می گه روت سیاه! من رفتارم بچگونه است یاشما؟ تاحاال به کاراتون فکرکردید ؟ هفته به هفته ببین د

من روتواین قفس تنهامیزارید میرید .تاحاال شده ازتون دلیل ومنطق بخوام که حاال برایه باردیرکردنم باید اینجوری 

 سوال وجواب بشم. 

ام رونبینه به سمت پله ها دویدم وبادوازپله ها باال رفتم . می تونستم چشای بعدبغضم ترکید وبرای اینکه ریختن اشک

 گرد شدشو ازاینجاببینم.

 وارد اتاقم شدم وخودمو روی تخت رها کردم . آخه چرا این بامن اینجوری رفتارمی کنه ؟ مگه من چیکارش کردم ؟

م می خواست که برگرده ونگرانش شده بودم . باخودم فکرکردم که چقدرتواین مدتی که نبوده دلم یه جورایی دل

 این بشرارزش هیچی رونداره ! کاش نمی اومد! لعنت به توکیان ! روزم روخراب کردی !

 ساعتی ازجروبحثمون گذشته بود که ضربه ای به درخورد وکیان وارد اتاق شد.

 روم روازش برگردوندم وبه پنجره زل زدم . آروم تاکنارتخت خواب اومدوگفت:

 توکه حوصلت سررفته خوب یه زنگ میزدی تا بیام ببرمت بیرون .

 چه لحنش مهربون شده بود. ! پوزخندی زدم وباخودم گفتم :

 زنگ بزنم که بیای باهام دعواکنی حالموبگیری ؟ بابانخواستیم .همون بزار تاازتنهایی دق مرگ بشم .

 دوباره صداش توگوشم پیچید :

 ببرمت یه جایی . پاشو آماده شو می خوام

 باتعجب نگاهی بهش کردم .کیان واین حرفا ! نه بابا این امشب یه چیزیش می شه !

 باغیض گفتم :

 من حوصله ی بیرون رفتن روندارم .خسته ام می خوام بخوابم .

 نیای ضررکردیا!

ه باشه صبرکن تا آماد این وگفت واینطورنشون دادکه می خوادبره . نمی دونم چی شدکه یهونظرم عوض شدوگفتم

 بشم . 

 چندلحظه ای نگاش کردم که اونم نگام کردوگفت:

 پس چرا حاضرنمی شی ؟ 

 پوزخندی زدم وگفتم : 

 اگه شما لطف کنید تشریف ببرید. 

 انگارشرمنده شده بود ببخشیدی گفت وازاتاق بیرون رفت .

ختم . صورتم هنوزآریش داشت پس نیازی به تجدید سریع لباسم روتعویض کردم و توی آیینه نگاهی به خودم اندا

 نبود پس ازاتاق زدم بیرون .

 کیان پایین پله ها انتظارم رومی کشید.سوارماشین شدیم وکیان استارت کردوماشین به راه افتاد.

نگاهی به نیمرخ کیان کردم . موهای مشکیش به صورت یه ورروی پیشونیش ریخته بود . چشم وابروی مشکیش 

رنگ موهاش هارمونی عجیبی داشت . پوست برنزش هم خوشگلیشو تکمیل می کرد .باخودم گفتم این بشراگه این با

اخالق گندونداشت .ازخوشگلی چیزی کم نداشت . وا.. دارم شعر می گم !شاعربودیم وخودمون خبرنداشتیم ! 

 لبخندی گوشه ی لبم نشست .
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 برا خودت جوک تعریف می کنی ؟

یان به خودم اومدم ونگاهم روکه گویابرای چنددقیقه ای بود روش ثابت بود ازچهره اش گرفتم بااین سوال ک

 ودرحالی که خودم روکمی جمع وجورمی کردم خودم روبه کوچه ی علی چپ زدم وگفتم : 

 چیزی پرسیدید؟

 تبسمی کردوگفت:

 پرسیدم چی شده می خندی ؟ نکنه من خنده دارم ؟

 هول شدم وگفتم:

 چهره ی شما که مشکلی نداره اونی که مشکل داره ....نه  

 بقیه ی جملم روخوردم . وا... راستی راستی داشتم بهش می گفتم که چقدراخالقش چرته .!

 خوب بقیش 

 بقیه چی ؟

 لئوناردوداوینچی !

 کوفت ولئوناردو داوینچی ! اینم براماآدم شده . !

 برای اینکه بحث روعوض کنم گفتم : 

 ب گفتیدکجامی ریم؟خو

 بالحن شیطونی گفت:

 هنوزنگفتم کجامی ریم.

 خوب حاال بگیدکجا می ریم ؟

 حدس بزن

 حوصله ی بیست سوالی ندارم.

 باگفتن این حرف روموبه طرف پنجره برگردوندم واونم دیگه چیزی نگفت.هنوز ازدستش عصبانی بودم.

یم دیدم عجب جای دنج وباصفایی . تختهایی که باقالی های قرمز کنار سفره خونه ی سنتی پیاده شدیم . واردکه شد

مفروش شده بودن دورتادوریک حوض بزرگ وسط یک باغ چیده شده بودند .چراغ های رنگی ودودسفیدرنگی که 

توفضا پیچیده بودو باآهنگ مالیمی که پخش می شد حالت رمانتیکی به فضا می داد. چون هواسردبود وسط تختها 

گی درست کرده بودند که هم باعث گرم شدن محیط می شد وهم زیبایی خاصی به محیط می داد تابه حال آتیش بزر

 همچین چیزی روندیده بدم .

یکی ازتخت ها روانتخاب کردیم ونشستیم .به متکاتکیه دادم ومنویی روکه گارسون جلوم گرفته بود وروبروی 

 صورتم گرفتم

 چی می خوری ؟ 

 من کباب

 با بپس دوتاک

 کیان گارسن روکه لباس محلی پوشیده بودصدازدوسفارش دوپرس کباب داد. 
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به شعله های آتیش که توی دست باد می رقصیدنگاه کردم .همیشه حرارت وسرکشی آتش رودوست داشتم 

برگشتم وبه کیان که روبروم نشسته بود نگاه کردم .انعکاس شعله های سرکش آتش توی چشمهای شبرنگش 

 ود وگویا این چشمهاش بود که شعله می کشید .نشسته ب

 ازاینجاخوشت میاد؟

 باسوالش به خودم اومدم :

 آره خیلی . مدتهابود همچین جایی نیومده بودم.

 اگه می دونستم زودتر می آوردمت .

باآوردن غذاساکت شدیم ومشغول خوردن .بعدازصرف غذا کیان سفارش چایی دادومنتظرشدیم تا سفارشمون 

 وحاضرکنن.ر

داشتم باخودم فکر می کردم که درسته که چندساعت پیش حسابی ازخجالت هم دراومدیم ولی درکل امروز روز 

 خوبی بود .

 باصدای کیان به خودم اومدم وازچشمای کاسه ی خون شدش زهرم ترکید.

 چیه دوساعت زوم کردی رو اون تخت؟!

 من که اصالً توباغ نبودم گفتم:

 کدوم تخت؟

 یعنی من نبودم دوساعت اون روبرو میخ شده بودم ....

خاک توسرم شد. انگاروقتی توفکربودم همش روپسری که اون روبرو روی تخت نشسته بود زوم کرده بودم . االنم 

 پسره داشت بهم لبخند می زد.

 خواستم براش توضیح بدم که گفت:

 پاشوبریم 

 هنگ کرد وسرجام خشکم زد. ازاینکه فکربدکرده بود برای یه لحظه مخم

 پاشوبریم یامنتظری شمارشو بگیری؟

این چی داشت می گفت؟ شماره ی کی؟ بلندشدم وباعصبانیت دنبالش به راه افتادم سوارماشین شدیم وحرکت 

 کردیم.

 فتم:گبایدازخودم دفاع می کردم . کیان حق نداشت اینجوری قضاوت کنه . بااین فکر هرچه توان داشتم جمع کردم و

 شماباخودتون چی فکرکردید. فکر می کنید من کی هستم؟

 شمابگید کی هستید؟

 شماحق ندارید وقتی توضیح منو نشنیدید قضاوت کنید؟

 واضح ترازاین.

 درحالی که کارد می زدی خونم درنمیومد گفتم:

 شما می دونستید که خیلی آدم بی منطقی هستید؟

 نه الزم بودازشمابشنوم.
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کردن باهاش فایده نداشت . توی دادگاه کیان من همیشه متهم بودم .پس ساکت شدم وبه فکرفرورفتم  کل کل

 .خدایا چقدرتواین لحظه ازش متنفربودم . ازش بدم می اومد. 

 دلم می خواست دادبزنم دمدمی مزاج ! روانی ! اما زبونم توی دهنم قفل شده بود وتکون نمی خورد.

 پیاده شدم وبه اتاقم پناه بردم . به خونه رسیدیم سریع 

 پتورودورخودم پیچیدم وسرم روتوبالشم فروکردم تاصدای هق هقم به اتاق بغلی نرسه .

آخه چرااین اینجوریه ؟ چراتافکر می کنم همه چیزداره خوب پیش میره یهویی همه چیزبه هم می ریزه ؟چراهمش  

 مگه ازمن چه خطایی سرزده که اینجوری قضاوتم می کنه ؟  می خوادبه من تهمت بزنه ؟ چرابهم اعتمادنداره ؟

 افکارمتفاوتی همینجوربی وقفه ازمغزم می گذشت ؟ سواالتی که هرچه تالش می کردم جوابی براشون پیدانمی کردم.

 اما بعدباخودم گفتم : 

ه . الکی گیر می ده . اذیتم می دونم چرااین بازی هارودرمیاره .می خوادازدست من خالص بشه .! آره بایدهمین باش

 می کنه تاخودم بگم می خوام برم . 

باهجوم این فکر به مغزم نمی دونم چراقلبم دوباره تیرکشید . پس نمی خواد دیگه به این بازی ادامه بده . خوب حق 

 هم داره .

 وی ذهنم مرورکردم .حق روبهش می دادم کیان بیست وهشت سالش بود ونیازبه زن داشت . کلمه ی زن روچندبار ت

امامن کجای زندگی کیان بودم .نه زنش بودم ونه حتی دوست دخترش . بااین فکر تمام بدنم یخ کرد . انگارازخواب 

سنگینی بیدارشده باشم به خودم نهیب زدم من توزندگی این مردچیکار می کنم . هیچ دلیل موجهی برای ادمه ی این 

 نم چرادلم نمی خواست به این موضوع فکر کنم .زندگی مسخره نمی دیدم . امانمی دو

 تانزدیکای صبح باخودم کلنجاررفتم ودرنهایت تصمیم گرفتم که همه چیز روتموم کنم . باخودم گفتم:

 درستش همینه .صبح که شد می رم باهاش صحبت می کنم واگه اون نمی تونه بگه . خودم همه چیزروتموم می کنم .

 ن این فکر خوابم برد .بااطمینان به درست بود

 صبح به علت اینکه دیشب دیرخوابیده بودم خیلی دیرازخواب بلندشدم .تقریباً نزدیکای ظهر بود .

 کیان طبق معمول صبح زود رفته بود وبایدتاشب صبر می کردم تابتونم باهاش صحبت کنم .

که قراربود بهش بگم فکر می کردم کل بعدازظهرتاغروب روکالفه بودم وتوی اتاقم نشسته بودم وبه چیزایی 

 .وجمالتم روپس وپیش می کردم .

باصدای ماشینش که جلوی ساختمون متوقف شد .تپیدن قلبم هم شدت بیشتری گرفت . نمی دونم چرااسترس 

 داشتم .

 تچندلحظه ای گذشت که شنیدم قفل توی دراتاق خواب بغلی چرخید .باعلم به اینکه االن توی اتاق خوابه باپش

 دست ضربه ای به دروسط زدم .

 بابفرمایید گفتنش واردشدم وسالم دادم.

جواب سالمم روداد. نگاهی به صورتش انداختم .به نظرآروم می اومد وازعصبانیت دیشب توی چهره اش خبری نبود 

 .وقتی دید ساکتم گفت:

 چیزی شده .کاری داشتید؟
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تی روکه ازقبل آماده کرده بودم ازیاد بردم .انگارمغزم یکباره دست وپام روگم کردم . برای یک لحظه تمام جمال

 خالی شد.

 نگاهی به سرتاپام انداخت که همون لحظه ذوب شدم وگفت:

 مشکلی پیش اومده تاراخانم؟

 نه یعنی چرا می خواستم راجع به یه موضوع مهم باهاتون صحبت کنم .

 ارف کرد که بشینم وخودش هم لبه تخت نشست .اهومی گفت وبادست صندلی روازکنارتخت جلوکشیدوتع

 آروم روی صندلی جابجا شدم وگفتم:

ببینید آقاکیان می دونم که تواین چند وقت خیلی شماروزحمت دادم وزندگیتون روبه هم ریختم .اما می خواستم 

نمی  ی این ازدواج بدونیدکه شما مجبورنیستید این وضع روتحمل کنید . یعنی چه جوری بگم  من دیگه دلیلی برا

 بینم .پس اگه موافقید ...

 به اینجاکه رسیدم بغضم روفرودادم وگفتم:

 فردابریم محضرهمه چیزروتموم کنیم .

 ساکت شدم ومنتظرجواب نشستم امادیدم که باکمال خونسردی گفت :

 حرفای مهمتون همین بود ؟!

 باتعجب نگاهی بهش کردم وگفتم:

ید . مگه نمی خواید ازاین وضعیت مسخره خالص بشید .خوب راهش همینه که من گفتم مگه شما همین رونمی خوا

 .من دلیلی واسه ی...

 نگذاشت حرفم روکامل کنم وگفت:

 لطف کنیدازاین به بعد فقط ازطرف خودتون فکرکنید .

 یعنی چی ؟من که نمی فهمم .

 بعدآروم گفتم :

 وام .خوب ازطرف خودم صحبت می کنم من طالق می خ

 من طالقت نمی دم.

 باشنیدن این جمله انگار سقف اتاق روسرم آوارشد باعصبانیت گفتم :

 چرا ؟

مگه زندگی من بازیچه است که یه روز بامن عقد کنی فرداش هم بگی طالق می خوام .نه ازاین حرفا نیست باید 

 بمونی .

زد جوری که جلوم رونمی دیدم .به اتاقم برگشتم باورم نمی شد که اینجوری جوابموبده .اشک توی چشمام حلقه 

.مخم کارنمی کرد.چیزایی روکه شنیده بودم باورنداشتم .تنهاچیزی روکه انتظارنداشتم بشنوم همین جوابا یی بود که 

کیان تحویلم داد. تمام صبح به این فکر می کردم که چقدرازم ممنون میشه که کارروبراش آسونتر می کنم 

طالق روبه گردن می گیرم .ولی نه کیان می خواست ازم انتقام بگیره . باورم نمی شد که به خاطر ومسئولیت این 

ازدواج اجباریمون بخواد منو زجر بده . اشکام بی محابا پایین می اومدوصورتم روخیس کرده بود .صدای هق هقم 
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. اصالً آدم نبود . انگاردلش ازسنگ تواتاق می پیچید وخودنامردشم هم صدامو می شنید .امااین بشراحساس نداشت 

 بود . دادزدم بی رحم .سنگ دل . 

اماهیچ اتفاقی نیفتادوخبری ازش نبود . دلم می خواست دق دلمی روسرش خالی کنم . ولی مثل ترسوهاازتواتاقش 

 بیرون نیومد .

 دوباره فریادزدم :

 ترسو. بزدل  واینقدرهق هق کردم تا نمی دونم کی خوابم برد.

 صبح که به آشپزخونه رفتم اکرم خانم بادیدنم گفت:

 واخانم جان چی شده چراچشماتون اینقدرپف کرده؟

 درجوابش باکالفگی گفتم :

 چیزی نیست اکرم خانم .دیشب بد خوابیدم .

 ای بمیرم براتون خانم جان طبیعیه اول ازدواج دوری ازهمسراونم به مدت دوماه خیلی سخته !

 ی گفت .کدوم دوری.جوری که به چیزی شک نکنه گفتم:وا...این چی م

 آقا صبح به شما هم خبردادند؟ 

 آره خانم جان گفت که امشب پروازداره ومیره اسپانیا .

 همه چیزدستگیرم شد .پس بازم فرارکرده بود .اینباربه اسپانیا .

 حرصم گرفته بودوازلجم زیرلب زمزمه کردم ترسو !

 دام روخوب نشنیده بودبرگشت وگفت:اکرم خانم که انگارص

 چیزی گفتید خانم جان؟

 نه فقط یه قهوه بهم بده که مخم داره می ترکه .

 قهوه روخوردم ولی حالم بهتر نشد . بلندشدم وازآشپزخونه بیرون رفتم .

 

 کاری هم نمیدی ازراه رسیده بودوتمام درختاها ازبرف اول سال سفیدپوش شده بودند . دیگه حتی برای رفع بی

شدبه باغ پناه ببرم .جلوی شومینه روی مبل نشسته بودم وشنلم رودورخودم پیچیده بودم .اینقدرازدرون احساس 

 سرما می کردم که با هیچ آتیشی هم گرم نمی شدم . 

احالت کالفه بتقریباً ده روزی ازرفتن کیان به اسپانیا می گذشت . هیچ خبری ازش نداشتم .نه تلفنی نه ایمیلی . هیچ . 

 ای پاهام روتوشکمم دادم وافی کشیدم .

حالم ازخودم واین زندگی خالی به هم می خورد . هیچ دلخوشی نداشتم . اون ازکیان . لعنتی دوباره بایادآوریش 

 زیردلم خالی شد . 

 ایی دلم براشتومغزم دنبال جواب می گشتم . چرا باوجودتمام کاراش نمی تونستم ازش متنفرباشم ؟ چرا یه جور

تنگ می شد؟ چرا بااینکه گویا همیشه نبود جای خالیشو توخونه احساس می کردم ؟ چراوقتی چشمام توچشاش قفل 

 می شد قلبم سریعتر می زد ؟ چون جوابی برای سواالم پیدانکردم بی خیال شدم وتصمیم گرفتم به پری زنگ بزنم .

 درگیر امتحاناته نخواستم مزاحمش بشم . خیلی وقت بود که ازش خبری نداشتم . می دونستم

 بااین فکربلندشدم وگفتم :
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 آره تا بیشترازاین خل وچل نشدم برم یه زنگ بهش بزنم.

 روی تخت موبایلم روپیداکردم وشمارشو گرفتم . بعدازچندبوق صدای شنگولش توگوشی پیچید:

 سالم تاراجون چه عجب یادفقیربیچاره ها کردی ؟

 میشه زنگ می زنم . این تویی که یادی ازمانمی کنی . سایه ات سنگین شده .گم شومن که ه

 نه بابا دست پیش گرفتی که پس نیفتی ؟

 خوب گذشته ازاین حرفا خودت چطوری ؟ خاله خوبه بابا خوبن ؟

 مرسی همه خوبیم .راستی مامان سالم میرسونه .

 ؟شماهم سالم برسون .راستی میتونی یه سربیای خونمون 

 باشیطنت گفت:

 یه وقت مزاحم شازده دومادنشم ؟

 نه کیان نیستش .

 قرارشد تایه ساعت دیگه بیاد پیشم .

 به آشپزخونه رفتم وبه اکرم خانم اطالع دادم .

 پری باشلوغ بازی همیشگیش وارد خونه شدوبلندسالم کرد.

 بعدازسالم واحوالپرسی تعارفش کردم که بریم پذیرایی.

 مبال نشستیم پری گفت: وقتی روی

 خوب تعریف کن .چه خبرا؟

 هیچی .می بینی که .

 اونو که بله وچشمکی زدوگفت ازشازده چه خبر؟ راستی عکسی چیزی ازش نداری ؟ 

 می دونستم یه عکس قاب کرده ازکیان توی اتاقش هست .بلندشدم وعکس رابرای پری آوردم .

 دادوگفت: پری نگاهی به عکس کرد ویه ابروشو باال

 نه ... به چشم خواهری باشه عجب تیکه ایه .

 خفه شو پری 

 خوب راست میگم دیگه . بچه ی مردم حیف شد!

 بادلخوری گفتم : 

 چی چیو حیف شد ! توهم دل خجسته ای داریا.

 پری نگاهی موشکافانه بهم انداخت وگفت:

 م ؟!بنال بازچی شده . بازم خودت وشازده زدین به تیپ وتار ه

 

 آهی کشیدم و گفتم :

 من می خواستم همه چیزروبراش آسون کنم ولی نمیدونم چرا دلش می خواد منوزجرکش کنه .    -     

 درست حرف بزن ببینم چی می گی ؟ توخوب می دونی من باالتر ازلیسانس چیزی نمی فهمم تازه       -   

 م حرف بزن .اونم هنوزنگرفتم .پس لطف کن وزیردیپل         
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 مسخره بروبابا ماروببین باکی اومدیم سیزده به در.

 پری جدی شدوگفت :

 نه دورازشوخی بازاین آقا کیان به پروپات پیچیده ؟

 اهومی گفتم که پری گفت:

 خوب این حرف حسابش چیه ؟

 این مشکلش اینه که اصالً حرف حساب حالیش نیست . 

 یف کردم .بعدداستان سفره خونه روبراش تعر

 پری لبخندی زدوگفت :

 دیوونه کیان عاشقت شده .

 باتعجب نگاهی بهش کردم وگفتم :

 بروبابا . اونوقت شماچطوربه این نتیجه رسید ید؟

خوب دیوونه اینکه می گی دم به دقیقه اخالقش عوض میشه و یه لحظه خوبه یه لحظه بده . دمدمی مزاجه خوب اینا 

 ت حساسه .براش مهمی .همش نشونه اینه که رو

 باتمسخر گفتم :

اون که بعله . اما اینا به این معنی نیست که دوستم داره .اون فقط چون اسمش رومنه می خواد من روکنترل کنه . من 

براش هیچ ارزشی ندارم . اگه براش مهم بودم بی خبر نمی گذاشت بره .حتی به خودش زحمت نمیده یه  زنگم بهم 

 به دوست داشتن می خوره .  بزنه .این چیش

 پری آهی کشیدوگفت : 

 نمیدونم .چی بگم .شایدحق باتوباشه . شرایط شما یه کم فرق می کنه خوب... 

 بعدانگارحرفشو مزه مزه می کرد که باگفته ی من که راحت باش هرچی که می خوای بگوادامه داد:

 نیست .خوب چراازش جدانمی شی .االن هم که دیگه بچه ای درکار

 دوباره بغض توگلوم نشست وگفتم:

 اتفاقاً بااینکه پذیرش شکست برام خیلی سخته بهش پیشنهاد طالق دادم .میدونی درجوابم چی گفت؟

 پری که گویاهیجان زده شده بودگفت:

 نه خوب چی گفت .؟حتماً ازخداخواسته قبول کرد.

 برعکس گفت که طالقم نمیده 

 پری تقریباً باجیغ گفت:

 آخه چرا؟

مرض داره .چه می دونم .  خودش که درست جوابمونداد اماخودم حس می کنم می خواد ازم انتقام بگیره .یه جورایی 

خودم هم بهش حق میدم این من بودم که وارد زندگیش شدم ودنیاش روبه هم ریختم .پس حاال که بازی دست اونه 

 می خواد زجرم بده تواینطورفکر نمی کنی پری ؟

 پری دوباره آهی کشید وگفت :

 واال چی بگم .اگه بخواد این کارو کنه واقعاً که نامرده .
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 بعدبرای اینکه جوروعوض کنه اضافه کرد :

 واقعاً که چه آدم بی سلیقه ایه ! حیف تونیست که این جوری حروم بشی؟

 باتعریفاش داغ کردم وگفتم :

 بس کن پری . 

ی خوشگلت نیست که غم توشون بشینه . مگه توچندسالته که باید اینقدرسختی نه جدی می گم حیف اون چشما

 بکشی . 

 درجواب پری گفتم :

 جالبه که خودم هم خودمو مستحق این عذاب می دونم اما ازطرف دیگه ...

 جمله ام روخوردم .

 پری دستام روتودستاش گرفت وگفت :

 ازطرف دیگه چی ؟

 کن. نمی دونم چی بگم .اصالًولش

 اما پری بی خیال نمی شد .بااصرار پری آب دهنم رو قورت دادم وگفتم : 

 پری نمی دونم چرا باوجوداینکه این همه زجرم می ده بازم یه جورایی وقتی غیبش می زنه نگرانش می شم  . 

 پری خنده ی شیطنت آمیزی کردوگفت :

 عاشق شدی .نه دختر اگه اون عاشقت نباشه می تونم قسم بخورم که تو

 بادلخوری گفتم :

 خودت تنهایی به این نتیجه رسیدی یا ازرودست کسی تقلب کردی؟

پری تا ساعت ده شب پیشم موند وهرچه اصرارکردم که تاصبح  پیشم بمونه گفت که خاله تنهاست وباید بره . می 

 دونستم که باباش مسئول پروژه ای توی جنوبه ومدام دررفت وآمده .

 ری منم به اتاقم رفتم . لباس خواب صورتیم روپوشیدم وزیر پتوخزیدم. بارفتن پ

بعدازرفتن پری دوباره دلم گرفت . چقدراحساس تنهایی می کردم . دلم می خواست یکی بود تاباهاش درد ودل می 

وم بشنکردم .خوب که باخودم فکرکردم دیدم دلم فقط می خواست  کیان برگرده . دلم می خواست دوباره صداشو 

وچهره مغروروچشمای وحشیشو ببینم دلم می خواست زیراون نگاه سوزانش گرم بشم . وجدانم بهم نهیب زد 

 .خجالت بکش . اون برادرشوهرته . به همین زودی بهمن روفراموش کردی . 

به سوی احساس گناه می کردم . حس می کردم روح بهمن همون نزدیکیاست وداره مالمتم می کنه . دوباره اشکام 

 لبام راه بازکردند . باغیض جواب وجدانم رواینجوری دادم .

 آخه دست خودم نیست . 

صورت کیان جلوی چشمام جون گرفت . پلکام روروی هم فشاردادم تا تصویرش محوبشه ولی هنوزهمون جا بود 

ودم یرون کنم وباخوباچشمای سیاهش داشت هستیم روبه آتیش می کشید . سرمو تکون دادم تااین فکروازسرم ب

 گفتم :

 نه این غیرممکنه . من ازش متنفرم . من نمی خوام دیگه ریختشو ببینم . من ...
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زدم زیر گریه خودم می دونستم که دارم سرخودم روشیره می مالم . انگارحق باپری بود . بدجوری توهچل افتاده 

وازطرف دیگه احساس گناه دست ازروحم برنمی بودم ازیه طرف فکر می کردم دارم کم کم به کیان وابسته میشم 

 داشت . 

اینقدرروی تخت ازاین پهلو به اون پهلوشدم که تمام بدنم  دردگرفت .خوابم نمی برد انگاراون شب لعنتی هم تمومی 

 نداشت .

بود  ازپله هاپایین اومدم ودیدم که برخالف همیشه پرده تمام پنجره ها روکنارزدندوخونه غرق نورخورشید شده

.اونقدرنورزیادبود که برای یه لحظه چشمم روزد همینطورکه ازپله هاپایین میومدم اکرم خانم روصدازدم ولی جوابم 

رونداد انگارکسی توی خونه نبود .نمیدونم ساعت چندبود ولی معلوم بودطرفای ظهرباید باشه .اومدم ازسالن ردبشم 

وتوی باغ پیداکنم که دربه شدت بازشد وشخصی واردسالن شد وبه بیرون ساختمون برم شاید بتونم اکرم خانم ر

نورپشت سرش اینقدرزیادبود که جزهیکل خوش فرمش که االن توی چهارچوب درنمایان بود نمیتونستم صورتش 

 روببینم .

فم ربرای یه لحظه ترسیدم .مطمئن بودم که توخونه تنهام وحاال این مرد .چندقدم به عقب برداشتم که اون مردبه ط

 اومد. سرجام خشک شدم وفقط به زورگفتم:

 کیان تو...اینجاچیکار می کنی .مگه نباید االن اسپانیا باشی؟

بدون اینکه جوابم روبده بهم نزدیک شد .پیرهن سفید مردونه باشلوارجین سرمه ای پوشیده بود وچنددکمه باالیی 

ونطورکه مات ومبهوت بهش نگاه می کردم فاصله اش پیرهنش بازبود آستیناش روهم تاروی آرنج باال زده بود .هم

 روبامن کم کردوبعدبایه حرکت من رومحکم توی آغوشش کشید .

سرش روزیرموهام برد وعمیق بوکشید .گرمای وجودش ،آتیش دستاش ،نفس داغش ،قلبش که دیوانه وارتوی 

ام خود بی خودم کرد .به یکباره تمسینش می تپید وصداش روبه وضوح می تونستم بشنوم،تب آغوشش ،همه وهمه از

 وجودم گرگرفت .

 کیان سرش روکج کردو آروم گردنم روبوسید .نفسم باال نمی ا ومد .آروم زمزمه کردم :

 کیان داری چیکارمی کنی؟

 بالحنی که من روتاسرحدجنون کشید گفت:

 معلوم نیست ؟

دستاش رودورکمرم تنگترکرد ومن روروی پاهام بی جون شد شل شدم وروی سینش سرخوردم که سریع حلقه 

سینش باال کشیدوباچشمهای مشکی وخمارش که خواستن توشون شعله می کشید محوچشمای دریاییم شد وبعدروی 

 لبهام ثابت موند.

دستهام روروی سینه ستبرش گذاشتم وبااینکه باتمام وجود دلم می خواست توآغوشش بمونم برای حفظ ظاهرهم که 

دادم وتقالکردم .که حلقه دستاش روتنگترکرد ومن روخشن ومحکم به سینش فشارداد وآروم شده کمی هلش 

 زیرگوشم گفت:

 میدونم که توهم اینو می خوای .

قلبم باآهنگ صداش دیوونه شد .صدای ضربان قلبم ،آهنگ نامنظم نفسم .لرزش بدنم .تموم ذره ذره وجودم 

 خواستن وخواسته شدن روفریاد می زد .
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 بازم تقال کردم که خودم روکناربکشم .که بالبهاش غافلگیرم کرد .وبعدازکمی سرش روعقب کشید .اما

به چشمای طوفانیش خیره شدم وبی اختیاریقه پیراهنش روچنگ زدم .سرم رواززیرچونش باحالت اغواکننده ای باال 

 کشیدم .چشمام روبستم.می خواستمش .آره باتمام وجودم می خواستمش.

رعدوبرق چشمام روبازکردم وازترس صاف سرجام نشستم .تموم بدنم عرق کرده بود .نگاهی به دوروبرم  باصدای

انداختم .تواتاقم بودم تو رختخوابم باهمون لباس خواب صورتی .پس خواب دیدم .همه چیزیه رویا بود .هنوزنفس 

 کشیدنم طبیعی نبود وقلبم تندتند میزد.

مای صبح بود .وبارون درحال باریدن .براثربادوبارون ورعدوبرق غوغایی توی باغ بلندشدم وپشت پنجره رفتم .دمد

 برپابود .نگاهی به آسمون ابری کردم. ناخوداگاه دستم روروی لبم کشیدم وآهی کشیدم .

 کیان تواالن کجایی ؟ داری چیکار می کنی؟ چراتنهام گذاشتی ؟ کیان نیازدارم االن کنارم باشی .توبیداری کم بود

توخواب هم دست ازسرم برنمی داری ؟ به چه جرمی داری اینجوری شکنجه ام می کنی ؟ چراعذابم می دی ؟ 

 توبامن چیکارکردی ؟دارم دیوونه میشم لعنتی .کیان توروخدابرگرد؟ 

 

 روزهاپشت سرهم می گذشت .روزهای تکراری . روزهای خالی . 

 دون اینکه به نمایشگرموبایلم نگاه کنم جواب دادم:باصدای زنگ موبایلم ازعالم اوهام خارج شدم وب

 الو

 سالم مادرجون شماخوبید .آقای زمانی خوبند .

 باشه حتماً

 

خانم زمانی بود که اصرارداشت برای شام برم پیششون . می گفت کیان نیست تنها نباشی .بااینکه حوصله ی خودم 

 روهم نداشتم امامجبورشدم قبول کنم . 

دن شب به اتاقم رفتم . درکمدلباسام روبازکردم وپیراهنی به رنگ یاسی پوشیدم وروش پالتوی مشکی بافرارسی

انداختم وباکفش وکیف مشکی وشال مجلسی که روش سرم کردم تیپم کامل شد. دورچشمام خط آبی کشیدم وبایه 

 ت کردم .رژلب صورتی آرایشم روتموم کردم سوارماشین شدم وبه سمت خونه ی آقای زمانی حرک

 وقتی رسیدم مرضیه خانم ومحمدآقا باگرمی ازم استقبال کردند. 

ازهردری حرف زدیم ومیون صحبت ها متوجه شدم که کیان برای جمع وجورکردن حساب وکتابهای دفتر اسپانیا به 

 اونجارفته تاکاراروبه یه مدیردیگه تحویل بده . 

دیگه نمیتونه زیادبه دفترسربزنه اینه که تصمیم گرفتن یه مدیر آقای زمانی می گفت که کیان باوجودمتاهل بودن 

 جدید برا ی دفتر اسپانیا استخدام کنند.

بعدازسروشام خانم زمانی باسینی میوه وچایی به پذیرایی اومدوکنارم نشست . چون قراربود شب روهمون جابخوابم 

 آقای زمانی عذرخواهی کرد ورفت که بخوابه .

 م تنهاشدم .خانم زمانی روکرد به من گفت: وقتی بامادرشوهر

 همه چیز باکیان خوب پیش میره ؟

 متعجب وکنجکاوانه نگاهی بهش کردم وسعی کردم بفهمم چقدرمی دونه .وبعدبادودلی گفتم:
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 آره همه چیز خوبه مادر،مگه چطور کیان چیزی گفته؟

 مرضیه خانم خنده ای کر دوگفت :

 نستید باهم کناربیاید ؟نه فقط می خواستم بدونم تو

 بعداضافه کرد:

 خوب راستی کی قراربه مایه نوه بدید  ؟ 

 بااین جملش تنم گرگرفت . مونده بودم چی جواب بدم که مرضیه خانم خنده ی شیرینی کردوگفت:

 وای ازدست شما جوونا .به کیان هم که میگم عین تو خجالت میکشه . 

 خاک توسرم یعنی به کیانم گفته؟

 توهمین افکاربودم که خانم زمانی گفت:

 شوخی کردم . شماانگار خودتون هنوزبچه اید.

 بعدشروع به خندیدن کرد.

 قرارشد تواتاق کیان بخوابم .

توی تختش دراز کشیدم .بااینکه مدتی بود که اونجانخوابیده بود اما انگاربوش توتمام اتاق به مشام می رسید . روی 

زکیان باپالتوی مشکی به چشم می خورد .وقتی به عکس نگاه می کردی انگارجون داشت وبااون دیوار عکس بزرگی ا

دوتاچشم سیاهش بهم زل زده بود . دلم گرفت وبغض به گلوم چنگ انداخت . بی اختیاربلندشدم ودرکمدلباسیش 

ه سیاه می دیدم درحالی ک روبازکردم .پرازلباسای رنگ ووارنگ بود . برام عجیب بود که من همیشه کیان روبالباس

اینجا پرازلباسهای رنگی بود. هرچندکه تولباس سیاه هم خیلی جذاب بود. یکی ازلباس ها روکه عطربیشتری داشت 

 برداشتم وباولع بویدمش . لعنتی چقدردلم برای این بوتنگ شده بود . 

ش . اشک ازگوشه ی چشمام درکمدروبستم ولباس روباخودم توتخت آوردم لباسوبغل کردم ودوباره بوییدم

 سرخورد . 

صبح باصدای بازشدن دربیدارشدم هنوزپلکام خوب بازنشده بود که مرضیه خانم روبایه سینی صبحونه باالی سرم 

 دیدم . آروم کنارم روی لبه تخت نشست ودرحالی که لبخند می زدگفت:

 صبحت به خیرعزیزم .

 اشت روکردبه من و گفت:بعددرحالی که سینی روروی میز کنارتخت می گذ

 آخی بمیرم برات اینقدردلت براش تنگ شده ؟

متعجب نگاهش کردم اما بادید لباس کیان توبغلم کلی خجالت کشیدم و سرم روزیر انداختم .مرضیه خانم خندید 

 وبرای اینکه بیشتر خجالت نکشم ازاتاق بیرون رفت . 

 رو م صبحونمو تاآخرخوردم وسینی روبه آشپزخونه بردم .نفسم روعمیق توکشیدم وبلندشدم بعدازشستن دست و

چندروزی بود که خونه ی مادرشوهرم بودم .تااینکه پری زنگ زدوخبردادکه  ثبت نام ترم جدید شروع شده . می 

خواستم برگردم دانشگاه . بامرضیه خانم درمورد دانشگاه صحبت کردم وبعدازاینکه اونم گفت که دیگه موردی 

 من نخوام برم دانشگاه وسایلم روجمع کردم وبه خونه خودمون برگشتم .نداره که 
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باپری برای ثبت نام دانشگاه رفته بودم وبادیدن دانشگاه وبچه ها حس خوبی پیداکرده بودم . کارهای ثبت نام یک 

طرف خونه ساعتی ازوقتمون روگرفت وبعدازانتخاب واحد پری رورسوندم درخونشون وبجای خونه ی خودمون  به 

 ی مامانم حرکت کردم .

 خیلی وقت که مامان روندیده بودم ودلم براش یه ذره شده بود.

 باورودم مامان صورتم روغرق بوسه کرد . 

 بامامان توی پذیرایی نشسته بودیم وازهردری صحبت می کردیم که مامان روکردبه من وگفت:

 به نظرپسربدی نمیاد خیلی متین ومودبه . این طورنیست ؟خوب  دخترم واقعاً اززندگیت باکیان راضی هستی ؟ 

 بعدبانگاهش انگارکه می خواست درونم روببینه بهم خیره شد .

توی دلم گفتم ازآن نترس که های وهودارد ازآن بترس که سربه تودارد ولی درجواب مامان چهره ی شادی به 

 خودم گرفتم وگفتم :

 می کردم . آره ارواح دلت ! البته این جمله ی آخروتودلم خطاب به خودم گفتم . آره خیلی بهترازاون چیزیه که فکر

 مامان بیچارم که انگارحرفام روباورکرده بود نفس راحتی کشیدوگفت :

 خداروشکر .خیالم راحت شد.وباصدای زنگ تلفن رفت که جواب  تلفن روبده .

 بعدازده دقیقه مامان برگشت .بانگاه پرسشی گفتم :

 ی بودمامانک

مرضیه خانم بود گفت چون هرچی زنگ زده به گوشیت خاموش بوده زنگ زده بهت خبر بده آقاکیان داره امشب 

 برمی گرده .

 با هیجان پرسیدم :

 مامان نگفت ساعت چند میرسه ؟

 چراگفت دوازده  پروازشون میشینه .

 پس من باید برم خونه

 اس به اتاق برم که مامان گفت : بااین حرف بلندشدم که برای تعویض لب

 راستی مرضیه خانم گفت که آقاکیان یکراست میره اونجا وگفت توهم بری خونشون.

 بااینکه توذوقم خورده بود امابازم خوشحال بودم که تاکمترازدوساعت دیگه میتونم کیان روببینم . 

فکری که به ذهنم رسید سرماشین روکج کردم وراه باعجله لباسم روعوض کردم وازخونه ی مامان اینا زدم بیرون . با

 خونه ی خودمون رودرپیش گرفتم .

یادمه آخرین باری که باهم بودیم باهم دعواکردیم . انگاردلم می خواست یه جوری ازدل کیان دربیارم . تواین 

قرمزی روکه کیان  فکربودم که به خونه رسیدم . بادوداخل ساختمان شدم وازپله هاباالرفتم وازتوی کمد لباس

 چندوقت پیش برام خریده بود روبرداشتم و ازخونه بیرون زدم .

 توی راه به این فکر می کردم که هنوزخیلی دیگه مونده تادو ماه بشه پس چرازودتر برگشته ؟

 ساعت تقریباً دوازده شب بودکه به خونه پدرشوهرم رسیدم . 
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لباسم روعوض کردم. توی آیینه به خودم نگاه کردم . لباس قرمزی که بعدازسالم واحوالپرسی به اتاق کیان رفتم و

پوشیده بودم پوست بدنم روسفیدترنشون میداد وحس سرخوشی بهم میداد .رژلب قرمزی روبه لبهام کشیدم ولبهام 

 روروی همدیگه مالیدم .

 یه جورهیجان واضطراب تووجودم موج می زد .

دیدن صحنه ی روبروم تمام هیجانم فروکش کرد . پایین پله ها مرضیه خانم درحال ازراه پله ها پایین اومدم . امابا

 روبوسی بادختر ی بود . 

مثل برق گرفته ها وسط راه پله مونده بودم نه یارای پایین اومدن داشتم ونه باال رفتن که متوجه شدم کیان نگاهش 

 مدم وسالم کردم . به منه . دیگه برای برگشتنم دیرشده بود پس آروم پایین او

 کیان به طرفم اومد وسالمم روجواب داد .

 وبعدگفت:

 معرفی میکنم النا!

 وبادستش به دختری که کنارمادرشوهرم بود اشاره کرد.

االن میتونستم چهره اش روببینم . دختری بلندقد بادوتاچشم مشکی بود که صورت ملیح وزیبایی داشت . قدش 

 ندتر بود که بااون کفش پاشنه بلندی که پوشیده بود خیلی بلندتر به نظرمی رسید. تقریباً ده سانت ازمن بل

 سرجام ایستاده بودم که به طرفم اومد ودستشو دراز کرد .

 باهاش دست دادم وازسرراهشون کناررفتم که النابرگشت وبه اسپانیای یه چیزی گفت که من متوجه نشدم 

 درحالی که به النا کمک می کرد تاوسایلش روباال ببره گفت :وقتی که ازکیان پرسیدم که چی گفت 

 چیزه خاصی نمی گه .

 پدرشوهرم که ناظرماجرا بود به طرفم اومدوگفت النا به کیان می گه : 

 نگفته بودی خواهری به این خوشگلی داری!

این  . همونطورکه االن دقیقاً نگفت باشنیدن کلمه ی خواهر چیزی تودلم آوارشد . پس کیان به النا نگفته ازدواج کرده

 دختره چیکارشه وبرای چی باخودش آوردتش ایران .

تمام هیجان چنددقیقه پیشم ازبین رفت وجاش روبه نوعی کرختی داد . ناخوداگاه ازالنا بدم می اومد . فکرکنم داشتم 

 حسادت می کردم . 

یان بهش محل می گذاشت حرصم گرفته بود . رفتم وروی آره تنها حسی بود که تنفرم روتوجیه می کرد . ازاینکه ک

 مبل توی پذیرایی نشستم . 

 کیان والناهم بعدازاینکه وسایل النا روتواتاق خواب جاسازی کردند به جمع ما اضافه شدند.

 کیان تمام حواسش روبه النا داده بود وباهاش اسپانیای حرف می زد .

 

 ن کفری بودم .ازاون بدترخنده های گاه وبی گاهشون بودکه رواعصابم بود.ازاینکه نمی فهمیدم چی به هم میگ

تحمل اون جو برام غیرممکن بود .این بودکه خواب روبهونه کردم وبه طرف اتاق خواب کیان رفتم .که درکمال 

 تعجب مرضیه خانم به من گفت : 

 تاراجون تواتاق بغلی  بخواب چون اتاق کیان رودادیم به النا.
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 غیض ازپله هاباالرفتم ووارداتاق خواب شدم . روی صندلی کنارتخت نشستم وزانوهام روبغل کردم .با

 خدایا من چم شده . چرانمی تونم واقعیت روقبول کنم .چرانمی تونم باورکنم چیزی بین من وکیان نیست . 

 سرم وروی زانوهام گذاشتم وگفتم :

 همه چیز تموم شد تاراخانم .

 پوزخندی زدم وگفتم : بعدبه خودم

 چیزی شروع نشده بود که بخواد تموم بشه .

 باگفتن این جمله چیزی تووجودم شکست . 

 باصدای دربه خودم اومدم وباکمال تعجب کیان رودیدم که وارد اتاق شد ودرروبست . 

 لباش نشسته بود.  نگاهی بهم انداخت که ناخودآگاه گرم شدم .انگارنگاهش روی لباسم بود ولبخند محوی روی

نگاهی به لباسم انداختم و پاهام روکه اززانوبه پایین لخت بود آروم پایین آوردم . معذب بودم .تودلم مدام به خودم 

 برای پوشیدن این لباس لعن ونفرین می فرستادم .

 کیان آروم بهم نزدیک شد وروبروم روی تخت نشست . 

 لبخندی زدو گفت :

 ی خوش حالی ؟خوبی ؟مارونمی بین

 مونده بودم که چی جواب بدم که گفت :

 ببخشید که تواین مدت بهتون زنگ نزدم .

 حرصم گرفته بود ازاین لحن رسمیش ونگرانی ساختگیش .مونده بودم کدوم یکی روباورکنم .

 امابرای اینکه نشون بدم اصالًبرام اهمیتی نداره بالحن بی تفاوتی گفتم:

 شت که زنگ بزنید .مهم نیست دلیلی ندا

بااین حرفم اخمی کردو ازروی لبه تخت بلندشد وبه طرف کمددیواری رفت . تشک وپتووبالشی روازکمدبیرون 

 کشیدوروی کف اتاق پهن کرد. 

 برگشت وروبه من گفت:

 معذرت میخوام ولی مجبورم تواین اتاق بخوابم .می دونید که ..

 

 بقیه حرفشوخورد .

 تم . میدونم که داری برا ی مامان وبابات فیلم میای . خودم خنگ که نیس

منتظرشدم تابخوابه بعدالمپ روخاموش کردم وروی تخت دراز کشیدم.حاال مگه خوابم می برد.پشتم روطرف کیان 

کرده بودم ووانمود می کردم که خوابم . قلبم تودهنم بود واحساس می کردم که کیان صداش رو می شنوه نفسم بند 

بود ودهانم خشک شده بود به زور آب دهانم روقورت می دادم . ازگرمای کشنده ای که تواتاق بود احساس  اومده

خفقان می کردم .گویا توی تب داشتم می سوختم . موها م خیس شده بود وبه پیشونیم چسبیده بود . کف دستام 

ه استراحتی به پهلوی چپم که ازبس خیس عرق بود .تمام بدنم سرشده بود .دلم می خواست برگردم روی کمرم وی

 روش خوابیده بودم االن سوزن سوزن می شدبدم .اماجرات برگشتن رونداشتم .تاخودصبح چشم روی هم نگذاشتم . 
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به گوشیم نگاه کردم ووقتی دیدم ساعت شش رونشون می ده ازخداخواسته بلندشدم . ولی وقتی برگشتم درکمال 

 .  تعجب دیدم که خبری ازکیان نیست

تمام بدنم بوی عرق می داد . ازبوی خودم حالم بهم خورد . رفتم حموم ویه دوش گرفتم .وقتی به آشپزخونه رفتم 

درکمال تعجب دیدم که همه حتی النا مشغول خورد ن صبحونه هستند . انگار تنبل تراز همه من بودم . احساس 

کیان نشستم .آخه النا جون کنارکیان نشسته بود شرمندگی می کردم باسالم آرومی واردشدم وپشت میز روبروی 

 وباسرخوشی داشت توگوشش اسپانیایی بلغور می کرد.

 همگی باهم جواب سالمم رو دادند. 

باحرص داشتم به دل وقلوه دادن النا وکیان نگاه می کردم وخودم روازتو می خوردم که باصبح بخیر گفتن مرضیه 

 خانم به خودم اومد . 

 بامهربانی لبخندی زدوگفت:  مرضیه خانم

 چی می خوری عزیزم ؟

 فرقی نمی کنه مادرجون .

 مرضیه خانم چای روجلوم گذاشت ومشغول خوردن شدم . نون وپنیررو به زور چایی پایین می دادم .که کیان گفت:

 بابا النا دوست داره آرامگاه حافظ وسعدی روببینه .

 آقای زمانی باخوشحالی گفت :

 شین برین شیراز هم فال هم تماشا.خوب پا

 بعداضافه کرد حاال النا ازکجاحافظ وسعدی رومی شناسه وخودش به اسپانیای ازالنا پرسید.

متعجب به آقای زمانی نگاه کردم .می دونستم انگلیسی روخوب حرف می زنه اما نمی دونستم اسپانیایی هم به این 

 خوبی بلده!

 وهیجان تعریف می کرد . آقای زمانی لبخندی زدوباغرورگفت:بعدازتوضیحات النا که باشور 

 البته کیه که این مفاخرعلم وادب ایران زمین رونشناسه.

 درهمین حین کیان باخوشحالی گفت:

 خوب میرم ببینم برای امروزبلیط پروازگیر میارم یانه 

 بعداضافه کرد

 خوب اگه بلیطا اوکی شد کیابامامسافرن ؟

که همون اول انصراف خودش رواعالم کرد وگفت چون االن زمستونه  وهواخیلی سرده مسافرت رفتن مرضیه خانم 

 براش مشکله .

 کیان روبه آقای زمانی کردوگفت:

 اینکه ازمامان شماچی پدر؟

 منم برای اینجورمسافرتهای ضربتی دیگه پیرشدم بابا شماجوونا خودتون برید بیشتر بهتون خوش می گذره .

 زمانی بااتمام حرفاش ازپشت میزبلندشدو جمع ماراترک کرد. آقای

 کیان دستاش روبه هم زدوگفت خوب من موندم باشما خانما بعدلبخندی زدوگفت :

 خوب برم ببینم میتونم بلیط گیربیارم یانه .
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 درحالی که دلخوریم ازتوصدام پیدابود گفتم:

 نظرمن هم که اصالً برای کسی مهم نیست؟

 ورتشو به طرفم چروند ومتعجب گفت :کیان ص

 نگوکه شماهم نمی خواید بیاید ؟

 آره منم سه چهارروزدیگه دانشگاهم شروع میشه باید تهران باشم .

خوب پس برای این نمی خوای بیای ؟ اگه مشکلت اینه خدمتتون عرض کنم که ماهم دوسه روزمسافرتمون 

 بیشترطول نمی کشه  .حاال چی می گی ؟

 م بهونه بیارم که مرضیه خانم دخالت کردوگفت:خواست

 قبول کن دخترم .بری حال وهوات عوض میشه .

 ای خدا گیرچه آدمای بدپیله ای افتاده بودم .توی دلم به خودم لعنت فرستادم وگفتم:

 آخه بهونه کم بود.

 وقتی دیدم همه منتظرجوابم هستند به اجبارقبول کردم .

شده بلیط بگیره . آقای زمانی هم بعدازخداحافظی به شرکت رفت . من مونده بودم والنا که کیان سریع رفت تا اگه 

زبون هم رونمی فهمیدیم . لبخندی بهش زدم وبه اتاق خواب رفتم . رختخوابم رو که نامرتب رهاش کرده بودم 

تواین سرما بلندمیشه  مرتب کردم وبه پذیرایی برگشتم . روی مبل خودم رورهاکردم .خدایا چه گیری کردم .کی

 بره شیراز .تازه دیشب تهران برف اومده بود. زمستونبود .شوخی که نبود ! 

 حسابی دمق بودم که تلفن خونه زنگ خورد . مرضیه خانم ازتوآشپزخونه داد زد :

 تاراجون عزیزم تلفن رو جواب بده من دستم بنده .

 بلندشدم وبه سمت تلفن رفتم .

 الو 

 انم سالم تاراخ

 سالم 

 بلیط گرفتم اماچون برای ساعت یک بعدازظهره خواستم زودتر خبر بدم که سریع وسایلتون روجمع کنید .

 ناخوداگاه نگاهی به ساعتم انداختم وتقریباًجیغ کشیدم:

 االن که ساعت یازده است .

 گوشم پاره شدچراجیغ می زنی .

 دی گفتم وخواستم گوشی روبزارم که گفت:اصالً حواسم نبود که هنوزتلفن تودستمه ببخشی

 گوشی روبده النا تابراش توضیح بدم .

 گوشی روروی میزگذاشتم وبه سمت النا رفتم وباایماواشاره بهش فهموندم که تلفن کارش داره .

 النادرحال صحبت کردن باتلفن بود که ازخونه بیرون زدم وکفری به سمت خونه ی خودمون حرکت کردم .

وارد اتاق شدم ودرجواب اکرم خانم که باتعجب حرکات من روزیرنظرداشت که مرتب توی کشوهاوکمدرومی سریع 

 گشتم گفتم:

 اکرم جون داریم میریم شیراز . چندروزی بیشتر نمی مونیم .
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 متندتند لباسام وحوله وبرس وهرچیزه دیگه ای روکه فکر می کردم الزمه توی ساک مسافرتیم ریختم وپایین اومد

 .دقیقاًپایین راه پله بودم که کیان جلوی راه پله ی ساختمون توقف کرد .

کیان بادیدن من به کمکم اومدوساکم راتوی صندوق عقب ماشین گذاشت . روی صندلی جلونشستم 

 وبعدازسوارشدن کیان ماشین به حرکت دراومد.

متوجه شدیم تمامی مسافران واردسالن دوم  ساعت داوزده ونیم بودکه به فرودگاه رسیدیم . باعجله واردشدیم که

 شدند.

 سریع بلیطا رونشون دادیم ووارد سالن شدیم . باورود ما درسالن بازشدوهمه به سمت هواپیماحرکت کردند.

 بعدازاینکه روی صندلی هامون نشستیم وکمربندهامون هم بستیم هواپیما ازجاش کنده شد. 

ودم .هیچ منظره ای جلوی چشم نبود تاسرگرمت کنه ! نگاهی به کیان همیشه ازپرواز به علت سکونش متنفرب

 والناانداختم که مثل دوتا مرغ عشق درحال جیک جیک کردن بودند.

 ازشون روگرفتم وچشمام روروی هم گذاشتم . حالم داشت ازاین وضع به هم می خورد باخودم گفتم:

 ؟ آخه تاراوسط این لیلی ومجنون توداری چه غلطی میکنی

خودمم نمی دونستم جوابم چیه . اصالًدلم نمی خواست همراهشون باشم . احساس سربارواضافه بودن می کردم .پس 

 تصمیم گرفتم که تارسیدن به مقصدروبخوابم وباتوجه به اینکه دیشب اصالً نخوابیده بودم خیلی سریع خوابم برد.

 ه بودیم وهواپیمادرحال فروداومدن بود.باتکونهایی که هواپیما می خورد ازخواب بیدارشدم رسید

وقتی ازفرودگاه بیرون اومدیم .باآژانس فرودگاه مستقیم به هتل رفتیم . هتلی چندین طبقه که درکنارخیابان نسبتا 

 عریض پشت درختهای سربه فلک کشیده قرارداشت . 

. حاال بازم باید کیان روتواتاقم واردهتل که شدیم کیان رفت وکلیداتاقمون روگرفت . دلم بدجوری شور می زد 

 تحمل می کردم . ولی وقتی به اتاقمون رسیدیم درکمال تعجب دیدم که کیان سه اتاق یک نفره کنارهم گرفته .

ته دلم ازاین کارش خوشحال وممنون بودم .هرکس وارد اتاقی شد .من هم به اتاقم رفتم وساکم روتوی کمد ی که 

عدلبه ی تخت نشستم وخیالم راحت شد که حداقل االن بین کیان والنا ربطه ای وجود توی اتاقم بود خالی کردم .ب

نداره .اما باز دلم شور می زد پس چرا باخودش آوردش ایران  بعدبه این فکرکردم که النااالن درمورد من وکیان چی 

 فکر می کنه . بعدبایادآوری صحبتهای قبلی النا باخودم گفتم :

 فکر می کنه ماخواهروبرادریم.هیچ فکری چون اون 

باتقه ای که به درخورد به سمت دررفتم ودرروبازکردم . کیان بودکه اومده بودتاخبرم کنه که آماده بشم وتاشب 

 نشده بریم آرامگاه حافظ .

بادلخوری برگشتم ولباس پوشیدم . احساس سرمامی کردم . پس شالگردنم هم روی پالتوم پوشیدم ودستکشام 

 تم کردم. روهم دس

 زیرلب غرزدم الاقل می گذاشت عرقمون خشک می شد بعددستوررفتن می داد.

 هنوزگوشه ی تخت نشسته بودم وزیرلب غرمی زدم که کیان چندضربه به درزدوگفت :

 آماده ای 

 بیرون اومدم ونیم بوتم روهم پوشیدم وهمراهشون به راه افتادم .
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اپوتین های ساقه بلندش پوشیده بود وکاله مشکی هم سرش گذاشته بودکه النا پالتوی سورمه ای خوش رنگی ست ب

 تمام موهاش رو پنهون می کرد .روی هم رفته دختری خوشگل وپرانرژی بود.

 ازهتل که بیرون زدیم یکراست به آرامگاه حافظ رفتیم .

برف وسرما میاد آرامگاه غیرازیه تواون موقع ازسال آرامگاه خلوت بود . باخودم گفتم آخه کدوم آدم عاقلی تواین 

 خل وچلی مثل کیان والنا .!

ازسنگ فرش های محوطه گذشیم وبه آرامگاه رسیدیم . خم شدم ودستم روبه سنگ قبرزدم وبعدبلندشدم ومشغول 

خوندن فاتحه شدم .ازفاتحه خوندن که فارغ شدم چشم گردوندم والنا وکیان رودیدم که دوباره درحال صحبت 

 بودند.

ازحالت وحرکات دست کیان معلوم بودکه داره درمورد آرامگاه اطالعاتی روبه النا می ده.النا هم باهیجان بچگونه ای 

 درحال گوش دادن به کیان بود وهرازگاهی میون حرفاش کلمه ای می گفت .

م انگشتای تقریباً یک ساعتی می شدکه توی آرامگاه بودیم ومن داشتم ازسرما یخ می زدم . احساس می کرد

 پاودستم کرخت شده ودیگه نمی تونم احساسشون کنم .

 برگشتم وبه کیان گفتم:

 من دارم یخ می زنم میشه بریم .

کیان برگشت وبه النا چیزی گفت که النا دست توی کیفش کردودوربین عکاسیش روبیرون آورد .خانم تازه یادش 

 اومده بود که عکس یادگاری بندازه .!

 م اومدودوربین روطرفم گرفت.النا به طرف

 همینم مونده بودکه ازاین دوتامرغ عشق عکس بگیرم!

الناوکیان کنارهم کنارقبرحافظ ایستادند والنا باپررویی تمام خیلی ریلکس دستش روروی شونه ی کیان گذاشت 

 وبرای دوربین لبخندزد.

حرص می خوردم . اما چاره ای نداشتم .یک کاردم می زدی خونم درنمی اومد .داشتم ازدست این دختره وکاراش 

 دوسه ای گفتم وازشون عکس انداختم . عکسای زیادی ازالناوکیان گرفتم ودرنهایت باعصبانیت به کیان گفتم:

 اگه کافیه میشه بریم دارم منجمدمی شم .

 کیان دوربین روازدستم گرفت وگفت :

 توعکس نمی اندازی؟

 شون ازپله های آرامگاه پایین اومدم .نهی گفتم وبدون توجه به دونفر

 طول مسیرآرامگاه تا هتل روهمگی ساکت بودیم وبعدازصرف شام توی هتل هرکس به اتاق خودش رفت تا بخوابه .

ساعت طرفای نه بودکه ازخواب بلندشدم چون برنامه ی سفرمون فشرده بود وامشب بلیط برگشت داشتیم قرارشده 

 ی روببینیم .بود صبح بریم آرامگاه سعد

 هیچ میلی به رفتن نداشتم .بنابراین توی تختم غلتی زدم وپتورومحکمتردورخودم پیچیدم .

 باچندضربه به درمجبورشدم بلندشم ودرروبازکنم .

کیان باحالتی عصبانی درچهارچوب درایستاده بود . دوباره چشماش کاسه ی خون شده بود ومی ترسیدم بهشون نگاه 

 کنم .
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 یت نفسشوبیرون دادوگفت:باعصبان

 توچراهنوزآماده نیستی ؟

 من نمیام.

 باشنیدن جوابم مثل بمب منفجرشدوصداش روکمی باالتر برد وگفت:

 زودبروآماده شوواین بچه بازی هاروهم بزار کنار

 بالجبازی گفتم :

 آخه دلم نمی خوادبیام مگه زوره.

 اینبارباتحکم بیشتری گفت:

 منتظرتم. زودآماده شو پایین

 خداچه گیری کرده بودم .این اصالً حرف حساب حالیش نبود. باخودم گفتم :

 خوب اگه من دوست نداشته باشم بیام باید کی روببینم ؟

 خدااااااا

آرامگاه سعدی هم مثل آرامگاه حافظ خلوت بود . بعدازدیدن آرامگاه وگرفتن عکسای زیادی ازالنا که می خواست 

 ه وبرگهای درختای باغ هم عکس بندازه باالخره به هتل برگشتیم کناره تمام شاخ

 بعدازصرف ناهاربه اتاقامون رفتیم تااستراحت کنیم .

عصربرنامه این بودکه به بازار بریم .توی پاساژ می چرخیدیم والنابرای اقوام ودوستاش هدیه می خرید.من هم برای 

 خریدم . خانم وآقای زمانی وهمینطور مامان وبابا کادو

روبروی مغازه ای ایستاده بودم وبه ویترینش بدون اینکه به چیز خاصی نگاه کنم زل زده بودم که حس کردم کسی 

شونه به شونه ام ایستاد.برگشتم ونگاهش کردم .کیان بودکه برای یه لحظه بی خیال الناجون شده بود.بدون اینکه 

 زل زدم که گفت: چیزی بگم صورتم روبرگردوندم ودوباره به ویترین

 توچیزی نمی خوای ؟

 دلم می خواست بگم :

 چرایه کم محبت ، یه کم توجه، یکم احساس ، یه لبخند.

 ولی گفتم:

 نه چیزی الزم ندارم.

چیز دیگه ای به پروازمون نمونده بود . بابی حوصلگی توی سالن فرودگاه باپام روزمین ضرب گرفته بودم . ازصبح 

کیان نگاه نکرده بودم .ازدستش دلخور وعصبانی بودم .اگه قراربود توکل سفربه من بی محلی کنه تااالن به صورت 

 وبچسبه به النا برای چی خواست که همراهشون بیام  . جزاینه که می خواد زجرکشم کنه .

 باخودم گفتم:

  فکر کرده کیه ؟ چرااین بشرهمش می خواد به من زور بگه . چراباید همیشه حرف حرف اون باشه . مثالً

 بانشستن هواپیما توی فرودگاه احساس آزادی می کردم .

وقتی ازفرودگاه بیرون اومدیم راننده ی آ قای زمانی منتظرمون بود وبادیدن مابه سمتمون اومد وبه کیان کمک 

 کردتاساکهاروتوی صندوق عقب ماشین جاکنند.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – در دقیقه نود اعتراف 

6 2  

 

سوارشدیم .من که سمت راننده بودم سرم روازپشت به راننده کیان جلوکناردست راننده نشست ومن والناهم پشت 

 نزدیک کردم و گفتم:

 آقای اکبری لطف کنید من روخونه مامانم اینا پیاده کنید.

بااتمام حرفام کیان نیم نگاهی بهم انداخت که عصبانیت روتوی نگاهش دیدم اماچیزی نگفت وسرش 

 روبرگردوندوبه جلوخیره شد.

 باخودم گفتم :

 اونجوری نگام نکن این بهترازاینه که بیام تواون ا تاق جهنمی باتوزیریک سقف زجر بکشم .!

 جلوی خونه مامان بعدازخداحافظی ازماشین پیاده شدم .

بادیدن مامان انگارباری روازروی دوشم برداشته باشند سبک بال به طرفش پرکشیدم وتوآغوشم گرفتمش 

 وصورتش روبوسیدم.

 رخودش روازآغوشم بیرون کشید وگفت:مامان به زو

 دخترگنده . عین بچه ها میمونه . حاال مگه چندوقت منو ندیدی .

 یه بوسه ی دیگه ازگونش گرفتم وگفتم خیلی وقته مامان .خیلی وقته !

ون ربابا توی پذیرایی بود .بعدازروبوسی واحوالپرسی به اتاق خودم طبقه ی باال رفتم . کادوهاروازتوی ساکم بی

 آوردم.

مامان وبابا توی پذیرایی مشغول تماشای تلویزیون بودند. به سمتشون رفتم وکادوهاشون رودادم . بابا ومامان کلی 

 ازم بابت کادوهاتشکر کردند. 

 احساس خستگی می کردم .بنابراین ازمامان وبابا عذرخواهی کردم وبه اتاقم پناه بردم .

ته وآزرده خاطربودم . دلیلش روهم خوب می دونستم که رفتاراون کیان بگم خوابم نمی اومد . فقط ازدرون خس

 خداچیکارش کنه بود.

دوباره دلم گرفته بود .آخه چرانمی تونستم بی خیالش بشم ؟ چراباورش برام سخت بودکه قبول کنم کیان اون 

 حسی روکه من بهش دارم به من نداره . 

م نسبت به کیان تغییرکرده .که باتمام زجرایی که می دادم بازم نمی داشتم پیش خودم اعتراف می کردم که حس

تونستم ازش متنفرباشم . که تمام ذهنم روپرکرده بود. که صبح وشب صداش توگوشم زنگ می زدواون چشمای 

 سیاهش آرامشم روگرفته بود.

ه های های گریه ام بلند برام خیلی سخت بود ولی باید می پذیرفتم که کیان به من هیچ حسی نداره . دوبار

 شدوهمراه بااون حس کشنده ای بهم دست داد . چیزی شبیه به احساس گناه . 

آره ازیک طرف کیان رودوست داشتم وازطرف دیگه این حس گناه داشت ازدرون داغونم می کرد. سعی کردم این 

 خودم می کشتم .افکارروازسرم بیرون کنم  تاکمتراحساس گناه کنم .آره باید این حس رودرون 

 برای اینکه خودم رومتقاعدکنم گفتم: 

 اون به النا عالقه داره . ندیدی چطوری مثل پروانه دوروورش می چرخه .!

 خیلی برام سخت بودکه فکرکنم کیان مال یکی دیگه است.  ولی این تنهاراه بود .

 نالیدم :



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – در دقیقه نود اعتراف 

6 3  

 

 خت باشه ؟خدایا چرامن ؟ چرااین تنهاراه حلها باید همیشه اینقدرس

 

 

 

 

 

 

طبق گفته ی مامان مرضیه خانم زنگ زده بود وبرای شام دعوتم کرده بود .بااینکه دلم می خواست نرم ولی حداقل 

 برای دادن کادوهاشون هم که شده باید می رفتم . 

 طرفای غروب آماده شدم و به طرف خونه ی آقای زمانی حرکت کردم .

جمع بودند وتوی پذیرایی  مشغول صحبت کردن بودند. وقتی که واردپذیرایی شدم وقتی که رسیدم همه دورهم 

 متوجه شدم که النا نیست . سالم کردم وپرسیدم:

 پس النا کجاست؟  

 کیان درجوابم درحالی که دستاش رو پشت گردنش قالب کرده بود وپاهاش رومی کشید باطعنه گفت:

 رفت !اینقدر شما خوش اخالق بودید که گذاشت 

 مرضیه خانم میون حرف کیان پرید وضمن اینکه چشم غره ای به کیان رفت که دلم خنک شد گفت :

دخترم کیان شوخی میکنه .النا قرار بود که زود برگرده .ازاونجا که مدیرجدیده شرکته باید زودتر برمی گشت 

 سرکارش .

به کیان بدم .اما چون جلوی آقا وخانم زمانی بود ببین کی حرف ازاخالق میزنه دلم می خواست جواب دندون شکنی 

 جلوی خودم روگرفتم  وکوتاه اومدم .

شام که خوردیم تصمیم گرفتیم که به خونه برگردیم .توی راه هردمون سکوت کرده بودیم .من یکی که اصالً 

 حوصله ی کل کل کردن وجروبحث باکیان رونداشتم .

 

انشگاه روحیه ام نسبت به یک ماه قبل بهتر شده بود. دیگه کمتر به مشکالتم فکر دانشگاه بازشده بود وباورودم به د

می کردم وبه دلیل اینکه یک ترم عقب افتاده بودم وازاونجایی که معدلم باالی هفده بود این ترم برای جبران عقب 

 م .افتادگیم بیست وچهار واحدگرفته بودم وسرم حسابی شلوغ بود .وقت سرخاروندن هم نداشت

کیان روفقط شبها اونم توراپله یاراهرو می دیدم .آروم می اومدوبی سروصدا می رفت .بود ولی انگارکه نبود .ولی من 

 به همین هم قانع بودم .وبرای حفظ آرامش هم که شده سعی می کردم به پروپاش نپیچیم .

ه .اینطورکه بچه ها می گفتن استاد علوی امروز قراربود بعدازیک وقفه ی ده روزه استاد ادبیات کالسش روشروع کن

 به دلیل تصادف نمی تونست این ترم بیاد سرکالس وقراربود به جاش استاد جدیدی معرفی بشه .

 صبح زود ازخونه بیرون زدم تابه موقع سرکالس ادبیات حاضربشم . 

دلی دونفره ای که گوشه وقتی وارد محوطه دانشگاه شدم باچشم دنبال پری گشتم وطبق معمول همیشه روی صن

محوطه بود پیداش کردم وبعدازسالم واحوال پرسی کنارش نشستم .مشغول حرف زدن بودیم که پری رودیدم که 

 قصدداره باایما واشاره چیزی بهم بگه .

 نگاه متعجبی بهش کردم وگفتم :
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 چی می گی من که نمی فهمم .؟

 دوباره باچشم وابرو واشاره به جایی اشاره کرد.

 بادست توی سرش زدم وگفتم :

 چی می گی ؟ مثل آدم حرف بزن .این ادا واطوارا چیه که ازخودت درمیاری ؟!

 آروم زیرگوشم زمزمه کردکه به روبروت نگاه کن.

سرم روچرخوندم وروبروم پسرجوونی رودیدم که کت وشلوارخاکستری خوش رنگی پوشیده بودوایستاده بود 

 .وداشت مارونگاه می کرد 

 سرم روبه طرف پری چرخوندم وگفتم :

 خوب که چی ؟

 ولی دیدم پری دوباره داره به روبرواشاره می کنه .

برگشتم ودیدم که آقای خاکستری پوش بالبخندی داره بهمون نزدیک می شه .بلند شدم وپری هم به دنبال خودم 

 کشیدم که راهمون روسد کرد وگفت:

 ید؟ببخشید میشه من روراهنمایی کن

 نگاهی بهش کردم وگفتم:

 درچه مورد؟

 کالس ادبیات کدوم طبقه است ؟

 طبقه ی دوم

 باگفتن این جمله می خو استم ازکنارش ردبشم که گفت:

 راستی ببخشید من کمالی هستم . شما؟

 نگاهی به سرتاپاش انداختم وگفتم:

 ما نیازی نمی بینیم خودمون رومعرفی کنیم .

 تاکیدی گفت : باخنده ای وحالت

 من نیازی نمی بینم خودم رومعرفی کنم .

 بعددرحالی که می خندید رفت .

 زیر لب غرزدم وگفتم :

حاالبرا ی من استادادبیات شده ! شیطونه می گه بزنم فک ودماغشو بیارم پایین .حاال کم مونده این جوجه 

 دانشجوفرق من وماروبهم یادبده !

 ه ودرحالی که می خندید گفت:پری ازحرفام پقی زدزیرخند

 چیکارش داری جوون مردم رو .خوب ازت خوشش اومده .اینکه دیگه دست خودآدم نیست !

 غلط کرده پسره ی پررو . 

 بعدچشم غره ای به پری رفتم وگفتم:

 ناسالمتی هرکه ندونه توکه می دونی من یه خانم متاهلم .

 نت گفت :پری درحالی که هنوزچشماش برق می زد باشیط
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 اونکه بعله ! برمنکرش لعنت .

 بعدنگاهی به ساعتش انداخت وگفت خاک توسرمون شدخانم متاهل بدوکه کالس ادبیات دیرشد .

بااین گفته ی پری مثل بچه های دبستانی دست هم روگرفتیم وبه سمت طبقه ی دوم دویدیم .درحال دویدن بودیم 

باتعجب مارونگاه می کنه وقتی که به نزدیک درکالس رسیدیم .کمی  که متوجه شدم همون پسرخاکستری پوش داره

ایستادیم تانفس تازه کنیم وبعد درحالی که پسرخاکستری پوش هنوزروبروی درکالس ایستاده بود وارد کالس 

 شدیم وازاونجایی که همه صندلی های عقب پربود روی دوصندلی که روبروی میزاستادخالی بود نشستیم.

دلی درست ننشسته بودم که دیدم آقای خاکستری پوش باخنده ی شیطنت آمیزی واردکالس شد.ولی هنوزروی صن

 درکمال تعجب  به جای اینکه بیادطرف دانشجوها رفت پشت میز استادوباتک سرفه ای صداش روصاف کردوگفت:

 سالم من کمالی هستم استادجدید ادبیات !

 نش ازتعجب بازمونده .نگاهی به صورت پری کردم ودیدم مثل من دها

استاد لبخندی زدوگفت امیدوارم که این یه ترمی روکه مهمونتون هستم به خوبی بگذرونیم .بعددرحالی که نگاه 

 معناداری به من وپری می انداخت ادامه داد:

 لطفاً یکی یکی خودتون رومعرفی کنید.

به پری رسید . پری بلندشدوخودش رومعرفی  بچه ها بلندمی شدند وخودشون رومعرفی می کردند.تا اینکه نوبت

 کرد

 پروانه سهرابی 

 بانشستن پری نوبت به من رسید.

 رحیمی 

 خواستم بشینم که استادلبخندی زدودرحالی که چشماش برق خاصی داشت گفت:

 لطفاً اسمتون؟

 باحالت کالفه ای گفتم :

 تارا

 شنیدم که آروم گفت :

 یعنی ستاره ! 

 ن وپری که صندلیهامون چسبیده به میزاستاد بود کسی دیگه نمی تونست این صداروبشنوه .فکرکنم جزم

حسابی عصبانی بودم وازدست این استاد جدید کالفه شده بودم .سنیگنی دوتا چشم قهو ه ای روروی خودم حس می 

 نشون بدم .کردم وباوجوددرون ناآرومم سعی می کردم که بی توجه سرم روزیربندازم وخودم روآروم 

استاد بابسم الهی درس روشروع کرد وشروع به خوندن شعر کرد . اینقدرحواسم پرت بودکه دقیقاً نمی دونستم 

ازکدوم شاعرداشت می خوند.ولی مفهوم شعرکامالً عاشقانه بود واحساس می کردم که داره ازعمد می خونه .حسابی 

 یز می کردوتیکه بارم می کرد.کالفه بودم وبدترازاون هم پری مدام زیر گوشم ویزو

 وقتی که استادگفت خسته نباشید نفسی به راحتی کشیدم وهمراه باپری ازکالس خارج شدیم .

 توی افکارخودم بودم که باپرسش پری به خودم اومدم 

 یزاره !ممیگم این استادهم بدچیزی نیستا ! خدابده شانس به مردم دوتادوتا باهم میده به بعضیا هم که اصالًمحل ن
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 بعدباآهی گفت :

 ای خداکرمت روشکر! 

 پری اینقدرحرف مفت نزن که شیطونه میگه...

 حاالازدست یکی دیگه عصبانی هستی چرامی خوای روسرمن خالی کنی؟

 دستم به اون استاد پررو که نمی رسه ولی میتونم حال تویکی روبگیرم یانه؟

 وغرزدم : 

 م .مشکالتم کم بود این جوجه استادهم بهشون اضافه شد.!خدایا اینودیگه کجای دلم بزار

 پری دوباره لودگی کردوگفت:

 تارا جون من اگه خودت نمی خوایش لطفاً باپست پیشتاز بفرستش درخونه ی ما!

 ازاین حرفش خندم گرفت که پری هم خندیدوگفت :

 آره قربون اون صورت ماهت این شدیه چیزی .!

 

 ه به آخراش نزدیک می شد ومن هم سخت مشغول درس ودانشگاه بودم . ماه بهمن رفته رفت

امروز شنبه است ودوباره بااستادادبیات کالس داریم . نمی دونم چراسرکالسش راحت نیستم وهمش احساس می 

 کنم زیرذره بینم .

روع به پری نشستم وشوقتی واردکالس شدم استادهنوز نیومده بود وبچه هامشغول پرچونگی بودند طبق معمول کنار

صحبت کردیم که بااومدن استاد حرفامونو نیمه کاره رها کردیم . استاد شروع به درس دادن کردو درآخرهم اسم 

 چندشاعرروروی تابلونوشت وگفت : 

بچه ها تادو هفته ی دیگه وقت دارید که درمورد یکی ازاین شعرابه دلخواه تحقیق کنیدوبعداضافه کرد ضمناً این 

 ق سه نمره ازامتحان پایان ترمه خسته نباشید.تحقی

بااتمام کالس وسایلم روجمع کردم ودرون کیفم گذاشتم ودرحالی که باپری نفرای آخری بودیم که ازکالس خارج 

 می شدیم روبه پری کردم وگفتم :

 من راجع به سهراب سپهری می خوام تحقیق کنم توکی روانتخاب کردی؟

 خودم

 وا... مسخره!

 ه جدی مگه من خودم چمه!ن

 اگه می گفتم راجع به کمدین تحقیق کنید اونوقت شماگزینه ی مناسبی بودید.

 باشنیدن این جمله برگشتم به پشت سرم نگاه کردم واستادرودیدم که  داره ریز می خنده .

 پری رونگو که تابناگوش سرخ شده بود .دلم به حالش سوخت .

 ش شدیم به طرفمون اومدوروکردبه من وگفت:استادوقتی دید که ما متوجه

 خانم رحیمی میتونم چندلحظه وقتتون روبگیرم؟

 پری که ازخداش بود هرچه زودترازاون محیط فرارکنه گفت:

 من تومحوطه منتظرت می مونم وباقدم های بلندی ازمادورشد.
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 همونطورکه رفتن پری رو تماشا می کردم گفتم:

 خواهش می کنم استاد . 

 شنیدم گفتیدراجع به سهراب سپهری می خواید تحقیق کنید.

 درست شنید ید.

 کاراشو دوست دارید؟

 من عاشق سروده های سهراب سپهریم!

 خوب من چندکتاب خوب راجع به سهراب سپهری دارم که اگه بخواید می تونم دراختیارتون قراربدم.

 ازاین بحث روکشش بدم گفتم:ازاونجایکه معذب بودم ودلم نمی خواست دیگه بیشتر

 ممنون استاد باعث زحمتتون میشه

 نه زحمتی نیست .پس هفته دیگه کتابهاروبراتون میارم .

 وقتی صحبتهای استادتموم شدسریع خداحافظی کردم وبه سمت درساختمون حرکت کردم.

خواست کسی من رودرحال  هیچ کدام ازبچه های دانشگاه جزپری  نمی دونستند که من ازدواج کردم ودلم نمی

 صحبت بایک استادجوون ببینه وفکرای بدبکنه.

 توی محوطه ی دانشگاه  پری روپیداکردم که درحال خوردن چایی بود که ازبوفه ی دانشگاه گرفته بود.

 وقتی منو دید به طرفم اومد وگفت :

 خوب بگواستادباهات چیکارداشت؟

 می خواست چندتا کتاب بهم قرض بده 

 ی .مطمئنی کاردیگه ای نداشت ؟جد

 نه به خدا!

 حال چراهول کردی ؟

 چی بگم . راستی می دونی اگه کیان ببینه چه بالیی به سرم میاره؟

 حاال کیان کجاست که ببینه؟

 نمی دونم این بشر مثل جن می مونه هرجاکه دلش بخواد ظاهر میشه .

 ساعتم نگاهی کردم وگفتم: باگفتن این جمله هردوتامون زدیم زیرخنده بعدبه

 خداحافظ پری جون من برم که داره دیرم میشه . 

من روزای شنبه یک کالس بیشترنداشتم اماپری به دلیل اینکه یه ترم ازمن جلوتربود ساعت بعدهم کالس داشت . 

 پس پری موند ومن به سمت ورودی دانشگاه رفتم .

  
موبایلم زنگ خورد .بانگاهی به گوشی بادیدن اسم مرضیه خانم  مشغول تحقیق درمورد سهراب سپهری بودم که

 گوشی روجواب دادم .

 سالم

 سالم دخترم خوبی؟

 مرسی مامان شما خوبید؟
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 ممنون 

 چه خبرا؟

 سالمتی دخترم.کیان خونه است ؟

 نه هنوزازشرکت نیومده .

 خوب اینجوری بهترشد!

 چرا؟ چیزی شده؟

دکیانه می خواستم بهت بگم قراریه جشن کوچیک توخونه براش بگیریم. البته خودش نه فقط اینکه فرداشب تول

 چیزی نمی دونه توهم بهش چیزی نگو می خوام غافلگیرش کنم.

 فهمیدم مادرجون

 راستی من فرداکیان روبه یه بهونه ای می کشم خونه توخودت میتونی بیایی؟

 آره مادر

 ظپس فردامی بینمت عروس گلم ! خداحاف

 خداحافظ مادرجون .

اصالً حال وحوصله ی جشن رفتن رونداشتم .امامرضیه خانم درجواب من که گفتم بهتره که فقط خودمون باشیم 

وجشنی به اون معنی نباشه گفته بودکه چون عروسیمون ساده بوده برای اینکه حداقل فامیل بامن آشنا بشن ویکم 

یالی درجه یک رودعوت میکنه تاجلسه ی معارفه ای هم برای من هم حال وهوامون عوض بشه تعداد کمی ازفام

 باشه.

باحالت کالفه ای بلندشدم وتوی کمدلباسام رونگاه کردم .هیچ کدوم چنگی به دل نمی زدلباسام یازیادی کوتاه 

کنه یبودندویا قبالً پوشیده بودمشون .نمی دونم بااینکه مرضیه خانم گفت فقط چندتاازفامیل نزدیک رودعوت م

وقرارنیست جشن بزرگی باشه اما دلم می خواست حاال که برای اولین باربود که فامیالشون  من رومی دیدند ظاهر 

خوبی داشته باشم .خوب یادم میادکه توی جشن نامزدی من وبهمن هم کسی ازفامیالشون نبودندمگه تعدادانگشت 

 شماری . 

 وبه پری زنگ زدم . تصمیم گرفتم فردا برم خرید بااین فکر بلندشدم

 الوسالم

 سالم به خوش گل خانم 

 خوبی پری جون

 مرسی توخوبی؟

 ممنون . 

 چه خبر؟

 هیچی داشتم تحقیق می کردم که مادرشوهرم زنگ زد.

 خوب چیکارت داشت؟

 هیچی می خواست بگه فرداشب توخونشون تولد گرفته برای کیان .

 آخ جون تولد!
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 دت باخاله هردوتون دعوتید.زنگ زدم دعوتت کنم .خو

 مرسی ازدعوتت

 پری میایی دیگه ؟

 ازبابت مامان قولی بهت نمیدم چونکه سرماخورده اما خودم حتماًمیام

 حتماً دیگه خاطرجمع باشم؟

 آره دیگه .وقتی میگم میام ،یعنی میام دیگه .تازه خودم هم خیلی وقته جشن نرفتم .دلم لک زده برای جشن رفتن!

 ی پری راست

 جون پری

 میتونی باهام بیای خرید آخه لباس مناسب ندارم.

 خاک توسرم !تو میگی لباس نداری پس دراین صورت من باید لخت بیام جشن !

 نه بی شوخی میای چندساعت زودتر ازجشن بریم خرید .تازه باید کادوهم بخرم .

 آره عزیزم خودم هم لباس ندارم بازار واجبم !

 پس تافردا

 تافردا

 گوشی روگذاشتم .

دوباره مشغول تحقیقم شدم .اماقبلش فلشم روبه لب تاب وصل کردم وآهنگ روپلی کردم .همیشه عادت داشتم 

موقع کارکردن بالب تاب آهنگ گوش بگیرم همین جورکه مطالب تحقیقم روتایپ می کردم آهنگ روهم که 

 مه می کردم .صداش روزیادکرده بودم وتوی کل خونه می پیچید زمز

 چشمای تو توحس وحال خوب من دست داره 

 نگاه من به سمت چشمای توی بن بست داره 

 کنارتوهرچه محاله داره ممکن می شه 

 بابودنت دلخوشیهام دو....با...ره ......مزمن.....می..

 سالم 

اینقدرهول کردم که اون سالم ازدیدن کیان که روبروم ایستاده بود وداشت بالبخند یه جورخاصی نگام می کرد 

 ناخوداگاه ازدهنم پرید .بعد سریع صدای آهنگ روکم کردم که بالبخند گفت:

 خسته نباشی . انگارسرت خیلی شلوغه ؟

 خودم روکمی جمع وجورکردم وگفتم:

 آره وقت زیادی ندارم باید هرجوری شده این تحقیق روجمع وجورش کنم .

 نشست گفت:درحالی که کنارم روی مبل می 

 خوب حاال راجع به چی تحقیق می کنی ؟

 درحالی که ازکنجکاویش تعجب کرده بودم چون سابقه نداشت درمورد کارهای من کنجکاوبشه گفتم:

 راجع به زندگی سهراب سپهری 

 کاراش رودوست داری 
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 آره خیلی جوری که حس میکنم باهاشون زندگی می کنم . 

 شنیدم که زیرلب گفت:

 خوش به حالشون !پس 

 من که ازرفتارکیان تعجب کرده بودم گفتم:

 چیزی گفتید ؟

 درحالی که بلند می شدتابره گفت:

 راستی چیزی خوردی ؟

 نه 

 خوب پاشوتامن میرم یه دوش بگیرم توهم وسایلت روجمع کن تاباهم شام بخوریم .چون منم چیزی نخوردم .

تم شاخ درمی آوردم کیان واین حرفا .فک کنم امروزسرش به جایی درحالی که ازلحن مهربونش وحرفاش داش

 خورده باشه 

 گفتم:

 ولی من باید امشب کارهای تایپ مطالبی روکه تاحاالجمع کردم روتموم کنم تابمونه بقیه اش 

 ومتعاقب این حرف مشغول تایپ شدم که کیان به طرفم اومدودرحالی که لب تاب رومی بست گفت:

 رچی تایپ کردی کافیه .االن وقت شامه براامشب ه

 ولی

 ولی نداره اگه بگم خودم برات تایپش می کنم چی؟

 متعجب نگاهش کردم که خندید وگفت:

 چیه به من نمیاد .به خدابلدم باکامپیوترتایپ کنم .

 ازحرفش خندم گرفت وگفتم:

 راضی به زحمتتون نیستم .

 کتابی که بازتوی دستم بود زل زده بودم به رفتارکیان فکر می کردم .کیان به اتاقش رفت ومن همونطورکه به 

امشب کیان اون کیان همیشگی نبود .توی چشماش چیزی بودکه ازش سردرنمی آوردم .لحن صداش مهربون بود 

.یعنی باالخره می خواست این سکوت چندماهش روبشکنه .خدایا یعنی می شه . یعنی بهم یه فرصت می ده که خودم 

 روبهش نزدیک کنم .

 سرم پرازاافکارجورواجوربود که باصداش نگاهم روازکتاب گرفتم وبه کیان دادم .

 درحالی که یه حوله رودورگردنش انداخته بود وبادست چپش باحوله موهای پشت سرش روخشک می کرد گفت:

 تارا توکه هنوزاینجا نشستی پاشو بریم یه چیزی بخوریم که مردم ازگشنگی .

 انم این االن چی گفت؟ اسمم روبدون خانم گفت .ج

 خواستم وسایلم رومرتب کنم که گفت:

 نمی خواد بذارباشه بعدجمعشون کن .

باهمدیگه به سمت آشپزخونه رفتیم وقتی پشت میزنشستیم اکرم خانم شام روکشید .مشغول خوردن شدیم .ولی من 

 وکه بودم که نمی تونستم چیزی بخورم که اکرم خانم گفت:چیزی ازگلوم پایین نمی رفت .اینقدرازرفتارکیان ش
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 تاراخانم چراچیزی نمی خورید ؟

 انگارچنددقیقه ای بود که بدون اینکه چیزی بخورم به بشقابم زل زده بودم .

 اکرم خانم دوباره گفت:

 اهه چندکیلوالغرتر شده .آقا شما یه چیزی بهش بگید .تارا خانم اصالً درست وحسابی غذا نمی خوره .توهمین چندم

 خواستم چیزی بگم که بانگاه کیان که دقیق داشت نگاهم می کرد غافلگیرشدم که گفت:

 حق باشماست اکرم خانم .تارا خیلی الغرشده .باید بیشترمواظب سالمتیش باشه .

 نمیدونم چراازدهنم پرید :

 یعنی خیلی زشت شدم ؟

 وگفت:کیان باشیطنت نگاهم کرد ولبخندی زد 

 من کی همچین حرفی زدم؟

 ازخجالت سرخ شدم .

 کیان بلندشدوبه سمتم اومد ودرحالی که روم خم شده بود زیرگوشم آروم گفت:

 نمی خوام مردم فکرکنن من باتوچیکار می کنم که اینجوری شدی ؟ 

 دهانم ازتعجب بازمونده بودکه کیان درحالی که ازآشپزخونه بیرون می رفت گفت:

 خانم نگران نباش ازاین به بعد خودم حواسم به غذاخوردنش هست . اکرم

 وارد پذیرایی شدم وکیان رودرحالی که ازپنجره به بارش برف نگاه می کرد دیدم .رفتم وجلوی شومینه نشستم .

به نیمرخ خوش تراش کیان چشم دوخته بودم که تویه حرکت برگشت وباچشماش غافلگیرم کرد .برای چندلحظه 

 اهمون بهم گره خورد .که به خودم اومدم وسرم روپایین انداختم که کیان گفت:نگ

 راستی کاغذهایی روکه می خوای تایپ کنی بزاررومیزتاصبح باخودم ببرمشون 

 گفتم که خودم 

 پرید وسط حرفم وباتحکم گفت : 

 وقتی قول دادم روحرفم میمونم .

 نشست گفت: وبعدبه طرفم ا ومدودرحالی که روی مبلی می

 میشه یه خواهش کنم 

 البته بفرمایید 

 میشه اون آهنگ روپلی کنی .

 درحالی که گیج شده بودم .دست بردم ولب تاب روروشن کردم وآهنگ سکوت اتاق روبرهم زد . 

 چشمای تو توحس وحال خوب من دست داره 

 نگاه من به سمت چشمای توبن بست داره 

 مکن میشهکنارتوهرچه محاله داره م

 بابودنت دلخوشیهام دوباره مزمن میشه 

 همیشه ازتودورشدن حالموابری کرده 

 آرامشم به یاد توهمیشه برمی گرد
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 حرفهای توبرای من شنیدن ترمیشه 

 معجزه حضورتوقابل باور میشه 

 باوراینکه باتوباشم منوعاشق کرده 

 این سرنوشت وبودنت بامن موافق کرده 

 وعشق من عمیق ترمیشه  به یادتوهستم

 مسیرمن به سمت توداره دقیق ترمیشه 

 همیشه ازتودورشدن حالموابری کرده 

 آرامشم به یاد توهمیشه برمی گرد

 حرفهای توبرای من شنیدن ترمیشه 

 معجزه حضورتوقابل باور میشه 

 سامان جلیلی( -) چشمای تو

زل زدیم که ناگهان کیان بلندشد ودرحالی که چشماش آهنگ که تموم شد متوجه شدم که توچشمهای همدیگه 

روروی هم فشار میداد وفکش منقبض شده بودوبادستش پیشونیش روفشارمی داد ازسالن به سمت راه پله رفت 

.ازحرکاتش کامالًمعلوم بود که ناراحته .نمیدونم یهوچش شد ولی معلوم بود چیزی داشت عذابش می داد .کاش 

 ش سکوت نمی کرد.باهام حرف می زد .کا

باصدای آالرم گوشیم ازخواب بیدارشدم وسریع پس ازشستن دست وصورتم آماده شدم وازپله هاپایین اومد وبه 

 آشپزخونه رفتم .طبق معمول اکرم خانم توی آشپزخونه مشغول کاربود که گفتم:

 سالم اکرم خانم صبحتون بخیر  

 حونه آماده است سالم خانم صبح شما هم بخیر .بیاید بشینید صب

 نه اکرم خانم وقت ندارم باید زودتربرم 

 شما تاصبحونه نخوردین جایی نمیرین .

باصدای کیان به سمتش چرخیدم .تعجب کردم .این اینجا چیکار می کرد .مگه نه اینکه همیشه صبح زودترازمن می 

 رفت .

 وقتی که تعجبم رودید گفت:

 بشین صبحونه بخور بعداً برو 

 دیرم میشه  آخه

 دیرت نمیشه صبحونه بخوریم خودم می رسونمت .

ومتعاقب این حرف پشت میزنشست وباسربه من هم اشاره کرد که بشینم .انگارچاره ای نبود .رفتم وپشت 

 میزنشستم وبعدازخوردن صبحونه ازآشپزخونه بیرون اومدم که کیان گفت:

 ر.تارالطفاً اون برگه هاروهمراه بافلشت برام بیا

 به سمت پذیرایی رفتم وفلش وبرگه هاروبرداشتم وبه کیان دادم وباهمدیگه ازخونه بیرون زدیم .

 بارسیدن به دانشگاه پیاده شدم وازکیان تشکرکردم که گفت:

 تا کی کالس داری؟
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 امروزتا دوازده

 پس ساعت دوازده میام دنبالت .فعالً خداحافظ

 خداحافظ

نگاه دورشدن ماشینش رونگاه کردم .چقدرتوجهش هرچندبه روش کیان بود برام شیرین  تااونجا که ممکن بود با 

 بود.مردمغرور من. لبخندزدم.

بعدازاتمام کالسهام ازدانشگاه بیرون اومدم وکیان رودرحالی که به ماشینش تکیه داده بود وبه ورودی دانشگاه نگاه 

 خوشرویی جواب سالمم روداد وبعدسوارماشین شدیم .می کرد منتظردیدم .به سمتش رفتم وسالم کردم که با

 کیان برگها وفلش روبه سمتم گرفت وگفت:

 ببین روحرفم موندم .همش روتایپ کردم .

 مشکوک نگاش کردم که خندیدودرحالی که پشت سرش رومی خاروند با لحن مظلومی گفت:

 خوب منشیم تایپش کرد .

 لبخندی به روش زدم وگفتم:

 ممنونم .درهرصورت 

کیان دست برد وپخش ماشین روروشن کردوبازهم من روغافگیرکرد .آهنگ چشمای تو توی فضا پیچید وخودش 

 هم باهاش زمزمه می کرد . نمیدونم تواین چندساعت چقدراین آهنگ رو گوش داده بود که همه روازبرشده بود .

که وصف کردنش برام غیرممکنه وهرکه  ولی این کارش ضرب آهنگ قلبم روباال برد حس خاصی داشتم .حسی

 عاشق باشه فقط میتونه حس وحالم روتواون لحظه بفهمه ودرک کنه. 

 بارسیدن به خونه ازماشین پیاده شدم ولی وقتی کیان پیاده نشد تعجب کردم وگفتم:

 مگه شما نمیاید.

 نه امروزخیلی کاردارم باید برگردم شرکت .

 وبعدازکمی مکث گفت :

 امشب کمی دیرمیام چون می خوام برم خونه مامان اینا انگارباهام کارمهمی داره . راستی 

 میدونستم که چیکارش داره پس لبخندی زدم که خداحافظی کرد ورفت.

باورم نمی شدکه کیان این همه راه روفقط به خاطرمن اومده باشه .انگارکم کم داشت یخ هاش آب می شد ومن هم 

 امیدوارتر می شدم. بااین فکرلبخندی روی لبهام نشست .  به آینده این ازدواج

 

 

 

 جشن ساعت نه شب بود ووقت برای خریدداشتیم .آماده شدم ورفتم دنبال پری .

 خاله که بدجورسرماخورده بودمعذرت خواهی کردوگفت که نمی تونه توی جشن شرکت کنه .

روپروکردیم .تااینکه یه لباس آبی خوشرنگ که دکلته بود من وپری برای خرید به بازار رفتیم . لباسای زیادی 

 اماتاپایین بلندبودنظرم روجلب کرد .رفتم پوشیدمش  وازپری نظرخواستم .

 پری بادیدنم سوتی کشیدوگفت:

 وای دخترتوجیگری شدی تواین لباس .خیلی بهت میاد تاراجون .
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ایه کفش پاشنه بلندوکیف مجلسی به همون رنگ خودم هم ازدوخت ومدل لباس خوشم اومده بود پس لباس روب

 خریدم وپری هم یه دکلته ی مشکی بلند که خیلی ساده ودرعین حال شیک بود خرید .

بعدچون سلیقه ی کیان رونمی دونستم یه ساعت گرون قیمت براش خریدم .پری هم یه کیف پول چرم قهو ه ای 

 اینکه آماده بشیم سریع به خونه برگشتیم . رنگ برای کیان خرید.خریدامون تموم شده بود وبرای

 پری کمک کردتاموهام که لخت بود روفرکنم ومن هم برعکس موهای پری روکه کمی فرداشت بااتوصاف کردم .

آرایشمون که تموم شدلباسامون روهم پوشیدیم ویک ست جواهربانگین آبی که همرنگ لباسم بودرو انداختم که 

 زدوگفت: پری دوباره بادیدنم چشمکی

 خداییش امشب چندتا جسدمی افته رودستمون!

 مسخره بازی درنیارپری 

 جون من خیلی خوشگل شدی .

 توهم خیلی زیباشدی .

ازتعریف های پری کمی اعتماد به نفسم باال رفت .بعدازپوشیدن مونتاهای مجلسیمون سوارماشین شدیم وبه راه 

 افتادیم .

 انندگی مشکل داشتم این بودکه کفشام رودرآورم تاباپای برهنه بتونم تسلط بیشتریهمیشه باکفش پاشنه بلندبرای ر

 روی پدال ها داشته باشم .

وقتی که رسیدیم وواردباغ شدیم دیدم که باغ به طرززیبایی باچراغ های رنگی تزیین شده وجلوی درساختمون هم 

 کلی ماشین مدل باال پارک کرده انگارکمی دیرکرده بودیم.

ی مسیر رفتن به ساختمون تواین فکربودم که مادرشوهرم گفت یه جشن کوچیکه ومهمون زیادی نداریم . باخودم تو

 گفتم اگه می خواست یه مهمونی بزرگ باشه می خواستن چند نفرودعوت کنن.

ی لباورودمون به سالن متوجه شدم که جشن شروع شده وبعله مادیرکردیم .باچشم توسالن دنبال کیان گشتم و

 نتونستم پیداش کنم .مادرشوهرم به طرفمون اومد وباخوشرویی جواب سالممون روداد .

 مادرشوهرم وپری روبه هم معرفی کردم .که مرضیه خانم گفت:

 پس پری خانم شماهستید .تاراجون خیلی ازشما تعریف می کنه

 تاراجون لطف داره .

 بعدازتعارفات معمول مرضیه خانم گفت:

 تونید تواتاق کیان لباساتون روتعویض کنید. تاراجون می

ازمرضیه خانم دورشدم وهمراه پری به اتاق کیان رفتیم پری باورودش به اتاق ودیدن عکس تمام قدکیان روی دیوار 

 سوتی کشیدوگفت:

 نه بابا اینم جداً که خوش تیپه !

 استیم که ازاتاق خارج بشیم که یهوکیانمانتومجلسیهامون روتوی کمدگذاشتیم وبعدازنگاه کردن توآیینه می خو

 روتوی چهارچوب در دیدم .

بادیدنش سالم کردم .کیان دوباره سگرمه هاش توی هم بود وانگارمی خواست چیزی بگه که بادیدن پری حرفش 

 روخورد وجواب سالممون روداد.
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 درادامه برای معرفی کردن پری گفتم :

 معرفی می کنم دوستم پری

 ری کردم وگفتم:وبعدروبه پ

 آقاکیان 

 کیان باگفتن خوشوقتم پشت به ما کرد ورفت . 

 پری خودش روبه من رسوندوگفت :

 نه بابا این خودش ازعکسش خیلی جیگرتره! 

 چشم غره ای بهش رفتم که گفت:

 جون پری جدی میگم .من میگم توداری براش بال بال می زنی بگو که منم .

 به پری کردم که حالت ترسیدن به خودش گرفت وگفت: دوباره نگاه غضب آلودی

 بابا نزن .غلط کردم.اصالًخیلی هم زشت وبی ریخته .تازه خیلیم عنقه بعدریزخندید.

 همراه پری ازاتاق خواب بیرون اومدیم ولی به پله هانرسیده بودیم که کیان گویامنتظرمابود به سمتمون اومدوگفت:

 تارامیشه یه لحظه بیایی.

ری ازپله هاپایین رفت ومن به سمت کیان برگشتم .کیان بازوم روگرفت ومن روبه سمت ته راهرو کشید ودرحالی پ

 که عصبانی بودگفت:

 چرااینقدردیرکردی ؟

 االن دقیقاًشده بود همون کیان چندروزپیش .

 چیکارکنم .خوب تاآماده بشیم وبیایم دیرشد دیگه .

 وهمه سکه یه پول کنی ؟انگارتوخیلی خوشت میاد من روجل

 چی می گی تو ؟مگه من چیکارکردم ؟جزاینکه نیم ساعت دیرکردیم .

 چیکارکردی ؟همه فامیل نیم ساعته دارن راجع به توازم سوال میکنن که پس کوهمسر...اصالً ولش کن 

 حرفش روخوردوباعصبانیت ازم دورشد.

رش کنارش نبودم .یکی نیست ازش بپرسه رابطه من حاال فهمیدم چی شده .آقا نارحت بودکه به عنوان همس

 وتوچیش به این حرفها می خوره که اینقدرازم توقع داری .ولی ته دلم ازاینکه همسرخطابم کرده بود خوشحال بودم .

به محض ورود به سالن بابا ومامان روکه تازه اومده بودند دیدم وبه طرفشون رفتم وسالم واحوالپرسی کردم. مشغول 

ت کردن با مامان بودم که مرضیه خانم بادیدنم  به وسط پیستی که برای رقص درست کرده صحب

بودندوچندتادختروپسرجوون درحال رقصیدن بودند رفت ودستوردادکه موزیک روهم قطع کنند وبعد روبه مهمانها 

 کردوگفت :

 خانمهاآقایان معرفی میکنم عروس گلم تاراخانم 

است که به وسط پیست برم . رفتم وکنارش ایستادم وبعددورپیست می چرخیدم بعدبااشاره ی دست ازمن خو

 ومرضیه خانم دونه دونه مهمونهارومعرفی میکرد .اینقدرتعدادشون زیاد بود که همه روباهم قاطی کردم .

قص ر بعدازاتمام معارفه مجدداًصدای موزیک کرکننده ای توی فضا طنین اندازشد و دختروپسرها باخوشحالی پیست

 روپرکردند.المپها همه خاموش بودندورقص نورقشنگی روی پیست رقص منظره ی زیبایی روبوجودآورده بود.
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 بادیدن صحنه ی رقص پری دستم روکشیدوگفت :

 تارا بیا برقصیم.

 نه من نمی رقصم

 ازکی تاحاال!

 حاال!

 خوب توبشین من می رم که یه قری بدم وخودم روتخلیه کنم!

تن این جمله ازمن جداشد وبه طرف پیست رقص رفت . من هم درنزدیکی پیست رقص میزخالی پری باگف

روپیداکردم ونشستم . وقتی که دوباره به پیست رقص نگاه کردم پری رودیدم که مشغول رقصیدن با پسری 

 بود.وقتی نگاه پری به من افتاد بااشاره سرودست ازش پرسیدم که این کیه ؟

 انداخت به این معنی که نمی دونم. پری شونه ای باال

ازکارای پری خندم گرفته بود ودرحالی که داشتم آروم می خندیدم بادیدن کیان درحال رقصیدن  بادختری که فکر 

 کنم مرضیه خانم چنددقیقه پیش دختردایی کیان معرفی کرده بود خنده روی لبم ماسید.

د وسرش روروی شونه اش گذاشته بود وهمراه موزیک باکیان دختره ی کنه دستش رودورگردن کیان حلقه کرده بو

 توی پیست رقص می چرخید. 

بادیدنشون انگارآتیش به جونم ریخته شد .دوباره همون احساس خفگی به سراغم اومد. چیزی روی قلبم سنگینی 

 می کرد وبغضی توی گلوم داشت خفه ام می کرد .حالم بسیاربد بود.

برای خودم رویا بافته بودم ولی االن بااین رفتارسردش احساس حماقت می کردم .باخودم دیشب ازرفتارکیان چقدر

گفتم من رو بگو که ازدیشب تاحاال چه استرسی گرفتم  که چی بپوشم .ولی آقا روبگوکه انگارنه انگارکه من اینجام . 

 ن ببین نیشش تابناگوشش بازه .انگاراخم وتخمش فقط برا منه وخندهاش برای دیگرو

داشتم نگاشون می کردم که کیان یهوچرخید وبرای یک آن نگاهش به من افتاد سریع درحالی که سعی می کردم 

حرکتم طبیعی باشه دستم روبه گردنم کشیدم وسرم روبه سمت دیگه برگردوندم نمی خواستم ناراحتیم روتوی 

 .زیرلب زمزمه کردم :چشمام ببینه .ازدست کیان وکاراش وازخوش خیالی خودم حرصم گرفته بود

 خیلی احمقی تارا خیلی .

 توی افکارخودم بودم که باصدایی به خودم اومدم .

 ببخشید می تونم کنارتون بشینم  .

نگاهم روازکیان ودخترداییش که هنوز درحال رقصیدن وخندیدن بودند گرفتم وبه پسرجوونی که روبرو م ایستاده 

 ندلی رواززیرمیز بیرون کشیدوکنارم نشست .بود دادم وتاخواستم بگم نه جوون ص

بابهت نگاهش کردم وازطرز نگاه کردنش به خودم اصالًخوشم نیومد. خواستم چیزی بگم که سرش روبه گوشم 

 نزدیک کرد وزیرگوشم گفت:

 انگارآقا کیان تنهاتون گذاشته ؟

 درجوابش سکوت کردم که دوباره ادامه داد.

 دید؟ به جاش افتخاررقص به من می
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دیگه پررویی روازحدگذرونده بود . مونده بودم که چه جوابی بهش بدم که بی خیالم بشه که صدای کیان روازپشت 

 سرم شنیدم که گفت:

 سالم فرهاد خان .دیرکردی پسر.

 فرهادخودش روکمی عقب کشیدوگفت :

 گرفتارم آقاکیان خودت که خوب می دونی ولی هرطوری بود خودم رورسوندم .

کیان دستش روزیربازوی فرهادبرد واون روازروی صندلی بلندکردودرحالی که باخودش به طرف پیست رقص می 

 برد شنیدم که گفت:

 بیا برای تولد پسرعموت برقص توکه خجالتی نبودی پسر!

 بارفتن فرهاد نفسی به راحتی کشیدم ودردل ازکیان تشکرکردم .

 چند لحظه پیش فرهاد نشسته بود ، نشست .چندلحظه بعد پری اومد وروی صندلی که 

 بادلخوری نگاهی بهش کردم وگفتم:

 معلومه توکجایی ؟

 خوب دیدی که داشتم یه دلی ازعزا درمی آوردم .حال توچت شده چرادوباره ترش کردی ؟

دن ن شخواستم ماجرای فرهادوپیشنهاد گستاخانه اش روبرای پری تعریف کنم که دوباره موزیک قطع شدوباروش

 المپها همه ساکت شدند جوری که اگه پشه پر می زدمی شد صدای بالهاش روشنید!

 دیدم که دوباره مرضیه خانم وسط پیست رفت ودودستش روبرهم زدوگفت :

 نوبتی که هم باشه االن وقت رقص تارا جون وآقا کیانه .

 .به گوشام اطمینان نداشتم .جدی جدی گفت که من باید باکیان برقصم 

سرجام خشکم زده بود ویارای هیچگونه حرکتی نداشتم .انگار پاهام به زمین میخکوب شده بود ونمی تونستم  

 حرکت کنم که با نیشگونی که پری ازپام گرفت به خودم اومدم.

 پری زیرگوشم زمزمه کرد:

 د...زودباش برو باال همه دارن نگامون میکنن .

 قص که کیان باژست مخصوصی ایستاده بود وبه من نگاه می کرد رفتم .بلندشدم وبی ارداه به سمت پیست ر

وقتی که به یک قدمی کیان رسیدم .دستش رودراز کردوسرانگشتان دست راستم روتوی دستش گرفت بعد بایک 

 قدم به من نزدیک شدودست راستش رودورکمرم حلقه کرد. 

اشتم .نفسم باال نمی اومد ونه تنهاقلبم بلکه همه جای دستش روی کمرم سوخت. دست چپم روآرام روی شونش گذ

وجودم ضربان گرفته بود. موزیک مالیمی توی هوا طنین اندازشد و اماالمپها همچنان روشن بود. به جزمن وکیان 

 کسی توی پیست نبود . کیان بافشاردستش به دورکمرم من روبیشتر به سینه اش چسبوندوشروع به رقصیدن کرد. 

صدای ضربان قلبش روراحت میتونستم بشنوم ونفس گرمش که به صورتم می خورد رواحساس می تواین حالت 

 کردم . 

چشمام روبرای یه لحظه بستم واجازه دادم تا کیان منو باخودش ببره . نفسم به سختی باال می اومد انگارکه تواون 

بودم. حس می کردم هرلحظه ممکنه  محیط هوابرای نفس کشیدن نبود این اولین باری بودکه اینقدربهش نزدیک

بیهوش بشم .خداخدا می کردم که المپها خاموش بشه تاکسی صورتمو که حس می کردم مثل گچ سفیدشده رونبینه 
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تااینکه باالخره بعدازاینکه چنددوردورپیست چرخیدیم المپهاخاموش شدوجاش روبه رقص نورداد . وبقیه 

 دختروپسرهاهم ریختن توی پیست.

ی تونستم اون همه نزدیکی وحرارت روتحمل کنم ازتاریکی وشلوغی محیط استفاده کردم وبایک حرکت دیگه نم

خودم روازدستای کیان بیرون کشیدم وباسرعت ازگوشه ی تاریک سالن به طرف بیرون رفتم . ازدرورودی 

اغ پایین اومدم ووارد بگذشتم.بادودست طرفین لباسم روچنگ زدم وکمی باال کشیدم تازیرپام نره وبادوپله ها رو

شدم کمی که توی باغ جلورفتم روی اولین صندلی سنگی که به چشمم خورد پشت به ساختمون نشستم تانفسی تازه 

کنم .بااینکه اوایل اسفندبود وهنوهواسردبود وحتی باوجوداینکه باالتنه ی لباسم لخت بود اما اینقدرگرمم بود که هیچ 

 اردرونم آتیشی برپا بود که ازداخل داشت من رو می سوزوند.سرمایی رواحساس نمی کردم .انگ

ده دقیقه ای به همون حالت موندم  تانفسم جابیاد  که ناگهان چیزی روروی شونم احساس کردم . ازترس 

 دومترپریدم هوا وجیغ کشیدم .که بادیدن کیان جلوی دهانم روگرفتم.

 نفسم روباصداداخل دادم وگفتم:

  وای زهرم ترکید.

 کیان باشرمندگی گفت :

 ببخشیدکه ترسوندمتون .هواخیلی سرده .سرما می خورید. بعدپشتش روبه من کردورفت . 

بارفتنش چیزی روکه روی شونه ام احساس کرده بودم برداشتم ودیدم که کت طوسی که تنش بود روروی شونه هام 

ش برسم .کت روطرفش گرفتم وتشکر کردم انداخته بود .دنبالش دویدم وصداش کردم.ایستاد ومنتظرشدتابه

 درجوابم لبخندی زد وبعدباهمدیگه وارد سالن شدیم .

به محض ورود به سالن چشم بیشترحضاربه سمت ماچرخید . توی چشم بیشتردخترها حسادت روبه راحتی می 

 غرور می کردم ولی تونستم بخونم .ازاینکه شونه به شونه اش راه می رفتم وهمه چشمها به دنبالمون بود احساس

 توی دلم به حسادتشون خندیدم وگفتم:

کیان مال من هم نیست . نمیدونم این ببر وحشی بااون چشمهای سیاهش رام کدوم دختری میشه ولی مطمئنم که من 

 اون دخترنیستم. 

 دوباره رفتم وپیش پری نشستم .پری نگاهی شیطنت آمیزی بهم کردوگفت:

 گو می خواستی بااین پرنس خوشتیپ برقصی ؟پس بگوچراناز می کردی .ن

 به  خدامن خودم هم روحم ازاین ماجرا خبرنداشت .

 دیدم چطوری به آقا کیان چسبیده بودی .

 پری خفه شو یاخودم بیام خفت کنم .

 پری ازاینکه تونسته بودکفرم رودربیاره زدزیرخنده .

داشت ومرتب خودش روبه کیان می چسبوندوبا نازوادا درطول مهمونی دختردایی کیان دست ازسر کیان برنمی 

 توگوشش ویزویز می کرد. 

کیان اون شب برخالف این مدتی که من می شناختمش سیاه نپوشیده بود .بلکه کت وشلوارطوسی خوش رنگی برتن 

بازهم  ندداشت که خوش تیپ ترازهمیشه نشونش می داد.متعجب بودم که بااینکه متاهل بود وهمه اینو می دونست

 بین دخترها چندتایی بودند که چشم ازکیان برنمی داشتند.
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نگاهم دوباره روی کیان ومهسا قفل کرد .مهسا شونه راستش روبه شونه چپ کیان چسبوند ودرحالی که هردوتاشون 

چ م متوچشمهای هم نگاه می کردند یه دورچرخیدند وبعدشروع به رقصیدن کردند .مثل یه زوج رقصنده واقعاً باه

 بودند وهات می رقصیدن . پری آروم باآرنج به پهلوم زدکه به خودم اومدم .

 چیه اگه اینقدرغیرتی شدی خوب برویه خودی نشون بده

 چی می گی تو؟

 چشمات شده کاسه ی خون خودت متوجه نیستی ؟

 اشتباه می کنی من کامالً آرومم.

 نی گول بزنی .ارواح عمه ات .هرکی روگول بزنی من یکی رونمی تو

نگاهی به اطراف انداختم بازم چشم توچشم فرهاد شدم که بانگاههاش داشت منو می خورد .وهرچه که بهش بی 

 محلی می کردم بازم ازرونمی رفت وهمینطور زل زده بود به من . 

 کالفه بودم هم ازدست نگاههای هرزه ی فرهاد وهم ازبی توجهی های کیان .داشتم دیوونه می شدم.

دست پری روگرفتم وآروم باهمدیگه به اتاق کیان رفتیم . دیگه تاب تحمل این وضع رونداشتم .پری کنارم روی 

 تخت نشست وسرم روروی سینش گذاشت ودرحالی که سعی می کرد آرومم کنه گفت:

 اگه اینقدردوستش داری خوب بهش بگو .چراخودت روزجر می دی قربونت برم.

پری . می فهمی . کیان نمی خواد کوتاه بیاداون هنوزهم می خواد نقش برادرشوهرروبرام  من همچین حقی روندارم

بازی کنه .اون هیچ عالقه ای به من نداره واگه هنوزهم بامن مونده فقط ازسرلجبازیه نه چیز دیگه .اگه اون منونمی 

 خواد من هرگز خودم روکوچیک نمی کنم .

رحال فروچکیدن ازچشمم بود باانگشت سبابه ام پاک کردم  ودوباره توی کمی که آرومترشدم قطره اشکی روکه د

 آیینه خط چشم آبیم رو تجدید کردم وباپری پایین اومدیم.

وقتی واردسالن شدیم کیک روهم بریده بودندبدون اینکه منتظرم بمونه .می دونستم به خاطردیرکردنم دوباره داره 

 ف شام دعوت کرد.تالفی می کنه .مرضیه خانم همه روبه صر

 بعدازصرف شام نوبت به کادوها رسید .من وپری هم کادوهامون رودادیم که کیان کلی بابت کادوها ازما تشکرکرد.

 تقریباً همه ی مهمونا رفته بودند وفقط من وپری مونده بودیم .

 مرضیه خانم به طرفم اومدوگفت : 

 د.تاراجون دیروقته تووکیان امشب همین جا می خوابی

 خواستم بهونه ای جورکنم که گفتم:

 نه من باید پری روبرسونم.

 کیان باشنیدن حرفامون به طرفمون ا ومدوگفت:

 من خودم پری خانم رومی رسونم شما برید استراحت کنید.

دیگه عذری نداشتم پس باپری خداحافظی کردم ودرحین باال رفتن ازپله ها نگاهی به سالن که به هم ریخته 

 کردم ودلم برای صدیقه خانم کارگر مرضیه خانم سوخت.بود

به اتاق کیان رفتم وبعدازگرفتن دوش آب گرم احساس بهتری پیداکردم .لباسم روپوشیدم وتاکیان برگرده موهام  

 روهم سشوارکردم وروی تخت درزاکشیدم.
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 ساعتی گذشته بود که کیان وارد ا تاق شدوبه طرف تختخواب اومدوگفت: 

 خانم بیدارید؟تارا 

 دوباره لحنش خشک ورسمی شده بود .اصالًازاین شل کن وسفت کناش سردرنمی آوردم .

اهومی گفتم وبلندشدم لبه تخت نشستم ومنتظرموندم ببینم چیکارم داره ولی وقتی دیدم که ساکته به چشماش نگاه 

وبرای چیزی که می خواست بگه مردد  کردم .یه چیزی توچشماش بود که ازشون سردرنمی اوردم .انگارناآروم بود

 بود که گفتم :

 انگاربامن کاری داشتید؟

 من ومنی کرد وگفت:

 بابت امشب من واقعاً متاسفم .مامان من روتوکارانجام شده قرارداد.

 مهم نیست خودم متوجه هستم.

رده دست چپش رومشت ک دیگه چیزی نگفت وبه سمت کمد دیواری رفت تارختخوابش روبیرون بیاره ولی دیدم که

 بودومحکم فشار میداد .انگارچیزی عذابش می داد.

کیان گویی خواب بود ولی من خوابم نمی برد توی دلم غوغایی برپابود . حاال دیگه مطمئن بودم که کیان روبیشتر 

یگه ازاون چیزی که فکرش رومی کردم دوست دارم ونمی تونم بودنش روباکس دیگه ای تحمل کنم . ازطرف د

خوب می دونستم که کیان به من هیچ احساسی نداره .می دونستم  که به زودی ازدستش میدم .می دونستم که مال 

من نیست حتی فکرکردن به این موضوع که ممکنه دیگه نبینمش برام غیرممکن بود . حاضربودم تمام زجری روکه 

 االن می کشیدم تحمل کنم امایه لحظه هم ازش دورنشم .

 م نالیدم :توی دل

 خدایا کمکم کن . کمکم کن تا این عشق ناخواسته روازقلبم بیرون کنم .

اما باتمام تالشی که تواین مدت کرده بودم نتونسته بودم ذره ای ازاحساسم رونسبت به کیان کم کنم .واقعاً دوستش 

درد گرفته بودم .احساس گناه  داشتم  حتی بیشترازبهمن .لبم روبه دندون گزیدم .دوباره بایادآوری بهمن وجدان

 برای یک لحظه هم دست ازسرم بر نمی داشت .

صبح که بیدارشدم کیان هنوزخواب بود. عین بچه ها معصوم شده بود . باورم نمی شد که این همون آدمیه که گاهی 

 باصدمن عسل هم نمیشه قورتش داد .

پیدابود .بازوهای ورزیده  وتاب خورده ای داشت  تیشرت آستین کوتاه سبزرنگی پوشیده بودکه بازوهاش کامالً

 تیشرت چسبون بود وبه خوبی هیکلشونشون می داد. 

لبم روبه دندون گزیدم ونگاهم روازکیان گرفتم .خواستم ازاتاق بیرون برم که دیدم پاهاش روتوی شکمش جمع 

جوری  بیرون بود کنارش رفتم وآرومکرد .بااین فکر که سردش شده چون پتوش تقریباً یه ورافتاده وبیشتر بدنش 

 که بیدارنشه پتوروروش کشیدم که آروم پلکهاش روباز کرد .

 بی درنگ دستم روعقب کشیدم وگفتم:

 معذرت می خوام نمی خواستم بیدارتون کنم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – در دقیقه نود اعتراف 

8 1  

 

درجوابم لبخند کم رنگی زدودوباره چشمهاش روبست .چقدربالبخند خوشگلتر می شد . فکرکنم خودش نمیدونست 

گرنه بیشتر لبخند می زد بجای اینکه مدام اخم کنه .نگاهی به ساعت انداختم داشت دیرم می شد. آخه اون و

 روزکالس داشتم .

سریع ازتوی ماشین ساکی روکه ازقبل باخودم ازخونه آورده بودم روبیرون کشیدم وبه سمت ساختمون دویدم . 

 :درحین باال رفتن ازپله هامرضیه خانم باخوشرویی گفت

 چرااینقدرعجله داری؟

 کالس دارم مادرجون دیرم شده

باگفتن این جمله به اتاق خواب رفتم وپس ازتعویض لباس برگشتم پایین .می خواستم ازساختمون بزنم بیرون که 

صدیقه خانم خدمتکارخونه صدام زدوقتی برگشتم دیدم درحالی باسرعت به طرفم میادکه به خاطروزن سنگینش به 

 افتاده بود.نفس نفس 

 وقتی به من رسیدلقمه نون وپنیربزرگی روسمتم گرفت وگفت :

 مرضیه خانم گفتن چون صحبونه نخوردید  حداقل این لقمه روباخودتون ببرید .

ازصدیقه خانم تشکرکردم ودرحالی که باولع لقمه ی نون وپنیرروگاز می زدم سمت ماشینم رفتم .سوارشدم وبه 

 م.سمت دانشگاه حرکت کرد

 باورودم به دانشگاه سریع رفتم سرکالس وبعدازاتمام کالس تصمیم گرفتم حدفاصل دوکالس روباپری بگذرونم .

امروزیکی ازاون روزایی که من وپری باهم کالس مشترکی نداریم ولی هردونفرمون ازصبح تاشب توی دانشگاه 

 کالس داریم .

 ازآالچیقهایی که توی محوطه دانشگاه بود پیداش کنم . طبق عادت معمول دنبال پری گشتم وتونستم زیر یکی

 پس ازسالم واحوالپرسی کنارش نشستم . بیشترصحبتمون حول جشن تولد دیشب می چرخید.

 پری ساق پاهاش روبادست ماساژداد وگفت:

 به خداهنوز پاهام دردمی کنه

 ازبس که بی جنبه ای .حاال کی گفته بود اینقدربرقصی؟

 .جوگیرشدم .توخودت می دونی که من بااین جوچقدرمشکل دارم.چه میدونم 

 خندیدم وگفتم :

 آدم روجن بگیره ولی جونگیره

 آره مثل اون جن خوش تیپی که توروگرفته بود؟

 برگشتم ونگاش کردم چشماش ازشیطنت داشت برق می زد.

 می شدم.راستی پری دیشب توباغ انگارکه واقعاً جن دیده باشم داشتم زهره ترک 

 چطورمگه؟

اتفاقی روکه توی باغ افتاده بود برای پری تعریف کردم .وقتی ساکت شدم پری می خواست اظهارنظرکنه که بانگاهی 

 به ساعتم مثل فنرازجام پریدم وگفتم پری بدو داره دیر می شه بقیه صحبتهاباشه برای بعد.

 پری لبخندی زدوگفت : باشه 

 که زیرلب داشت می گفت:  وقتی ازش دورمی شدم شنیدم
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 دیوونه !

توچندروز آینده همش مشغول کارروی تحقیق استادکمالی بودم . تقریباً مطالب زیادی روازسایت های مختلف جمع 

آوری کرده بودم .امادلم می خواست ازمنابع بیشتری مخصوصاً کتاب برای تحقیقم استفاده کنم .تصمیم گرفتم برم 

شاید چیزبدرد بخوری پیداکنم که بایادآوری حرف استادکمالی که گفته بود برام چند کتاب کتابخونه یه سری بزنم 

میاره ازرفتن به کتابخونه منصرف شدم .فرداشنبه بود وتقریباً یه هفته دیگه برای تحویل دادن تحقیق فرصت داشتم 

 .پس تصمیم گرفتم اول کتابهای استادروبگیرم وبعدتحقیقم روکامل کنم.

استادکمالی همهمه ای برپابود تااینکه استادبیادهرکسی درحال صحبت  بابغل دستیش بود. باورود استاد  سرکالس

همگی ساکت شدیم .استادمشغول درس دادن شدوبعدازحدود یک ساعت ونیم که فک زد باخسته نباشیدی کالس 

 روتموم کرد .

ه طرفم میاد.وقتی به من رسید بالبخندی درکیف وسایلم روجمع کردم که ازاتاق بیرون برم که استادرودیدم که ب

 چرمش روبازکردوچندکتاب روبیرون آوردوگفت:

 این ا ون کتاباست امیدوارم به دردتون بخوره .

 تشکرکردم وکتابهاروازاستادگرفتم .

 

اروبرداشتم کتابهامروز وسط هفته بود وهنوزهیچکدوم ازکتابهایی روکه استادکمالی داده بود نخونده بودم .بااین فکر 

 ورفتم توی پذیرایی وبه اکرم خانم گفتم که برام یه قهوه بیاره.

 یکی ازکتابهاروبرداشتم وبازکردم .توی صفحه ی اول کتاب استاد بادست خط قشنگی تک بیتی ازحافظ رونوشته بود.

 ااال یاایها الساقی ادرکاساً وناولها       چوعشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ه

 زیرش هم ریزنوشته بو دسیاوش کمالی .

شروع به خوندن کردم .کتاب پروپیمونی بودوازتمام زوایا ، زندگی سپهری رو بررسی کرده بود .هرجاروکه مناسب 

 می دیدم روی کاغذ یادداشت برداری می کردم .اونقدرمشغول بودم که متوجه نشدم ظهرشده .

 کرداکرم خانم باصداش من رومتوجه اطرافم 

 خانم جان خسته شدید.سرظهر بلندبشید بیاید یه چیزی بخورید.

 باشه تاشما ناهاررو بکشید من هم اومدم.

 وسایلم روکه همه جاپخش وپالشده بود به همون حالت رهاکردم وبه آشپزخونه رفتم .

 دم . بعدازخوردن ناهاردوباره به پذیرایی رفتم وکتاب دیگری رو برداشتم وشروع به خوندن کر

سه چهارساعتی می شد که مشغول نت برداری ازکتابهابودم ولی هنوزیک کتاب دیگه مونده بود. بااینکه احساس 

خستگی می کردم ولی دلم نمی اومددست ازکاربکشم .عادتم بود که وقتی کاری روشروع می کردم باید حتماً 

دکه آخرین کتاب را برداشتم ومشغول شدم .اما هرطورشده تمومش کنم وتاتموم نمی شدول کن ماجرا نبودم .این بو

نمی دونم چرا پلکهام دیگه باز نمی شدند .امابازم می خواستم ادامه بدم .ولی باتمام تقالیی که برای بازنگه داشتن 

 پلکام می کردم خودم هم نفهمیدم که کی خوابم برد.
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شت وخواب ازسرم پرید متوجه شدم که توی مبل وقتی که پلکهام روبازکردم دوروبرم کامالًتاریک بود .کمی که گذ

توپذیرایی خوابم برده . پتویی روم کشیده بودندووقتی که خوب نگاه کردم دیدم که کتابهاوورقه هام هم مرتب 

 گوشه ی میز چیده شدند .

ی س مدردل ازاکرم خانم ممنون بودم پتوروکنارزدم وبلندشدم وبه آشپزخونه رفتم .درحالی که بدنم روکش وقو

 دادم به اکرم خانم که طبق معمول توی آشپزخونه مشغول بود گفتم:

 ممنون اکرم جون که وسایلم رومرتب کردی.

 خانم جان  اون کارمن نبود

 باتعجب گفتم:

 پس کارکیه؟

 آقاکیان وسایلتون روجمع کردند.

 مگه آقا به این زودی برگشته؟

 یه سراومد ورفت انگار چیزی الزم داشت .

 لبخندمحوی روی لبم نشست وزیرلب گفتم : 

 دست آقا درد نکنه .

 تا آخرهفته به هرجون کندنی بود تحقیقم روتمام کردم تاروز شنبه به استاد تحویل بدم .

روز تحویل تحقیقها بود .بچه ها یکی یکی تحقیقاشون روتحویل دادند واستادشروع به تدریس کرد .بعدازاتمام 

 ی وگفتم :کالس روکردم به پر

 پری توبرو من میرم کتابای استادروتحویل بدم وبیام 

 پری باگفتن باشه من روتنهاگذاشت من هم به طرف دفتراساتید به راه افتادم . 

استادکمالی رودرحالی که مشغول خوردن چایی بود توی دفتر پیداکردم .به غیرازاو دواستاددیگه هم توی دفتر 

 کنارهم نشسته بودند ودرحال صحبت کردن بودند .به طرف استادکمالی رفتم .بودندکه دورازاستادکمالی 

بادیدنم چاییش روروی میزگذاشت وبه روم لبخندزد.نمی دونم چرا برای یه لحظه تپش قلبم زیاد شد. نزدیکتررفتم 

 وکتابها رو روبه استاد گرفتم وگفتم:

 بابت کتابها ممنون استاد

 قابلی نداشت 

 مک بزرگی بودندنه واقعاً ک

 اگه دوست داشته باشید می تونید نگهشون دارید .

 نه مرسی 

ازدفتر که بیرون اومدم نفس بلندی کشیدم .نمی دونم چرابااستاد کمالی راحت نبودم .توی چشماش چیزی بود که 

 نمی گذاشت عادی رفتارکنم .

نشسته بود ومشغول خوردن شیربود .قبل پری روتوی بوفه پیداکردم که پشت میز ی که زیرپنجره قرارداشت 

 ازاینکه به طرفش برم ازمسئول بوفه یه لیوان چایی گرفتم وبعدروبروی پری پشت میز نشستم .

 پری باصدا شیرروبانی ازتوپاکتش باال کشیدوگفت :
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 کتابا روتحویل دادی؟

 درحالی که دستم رودورلیوان چایی می چرخوندم گفتم:

 آره 

 نزدیک کردوگفت: پری سرش روبهم

 غلط نکنم استاددلش پیشت گیرکرده؟

 فکرنکنم .

 سرچی شرط می بندی ؟

 سرهیچی . می دونستم تویکم خلی ولی دیگه مطمئن شدم پاک زده به سرت . 

 من خل نیستم توخودت روزدی به نفهمی .

 پری

 راست میگم دیگه مگه ندیدی توکالس چطورنگات می کنه ؟

 ی کنه ؟نه چطوری نگام م

 نه وزهرمار! چشماش برق عجیبی داره .تازه همش داره بهت لبخندمی زنه 

 خوب که چی ؟

 خوب همه ی اینا نشونه است.

توباز یه پسرجوون رودیدی خیاالت ورت داشته وداری دوباره می بندیش به پاچه ی من . اصالً شایدخودت چشمش 

 روگرفتی؟

 تو؟اگه من بودم چراکتاباش رومی ده به 

 نمی دونم پری بی خیال شو . خداکنه که اینطور نباشه . دلم نمی خواد دلشوبشکونم. 

 پری خنده ای کردوگفت:

 به به چه دل نازک شدی تاراجون .

 خفه شوپری .خودم اعصاب ندارم .میزنم یه بالیی سرت میارم.

ل آشغال خالی کردم وباپری خداحافظی حوصله این بحث رونداشتم . ته مونده ی چاییم روکه یخ کرده بود توسط

 کردم وبه خونه برگشتم.

 

 

 

 

چیزی به رسیدن عید نمونده بود اکرم خانم سخت مشغول خونه تکونی بود وکیان هم بیش ازپیش مشغول رسیدگی 

 به حساب وکتابهای شرکت وانبارگردانی آخرسال بود . 

یم گرفتم که کمدلباسام روخونه تکونی کنم . پس دست به حوصلم حسابی سر رفته بود وبرای رفع بی کاری تصم

کارشدم ولباسهایی روکه دیگه نمی پوشیدم بیرون آوردم . سعی کردم بی رحم باشم وحتی بعضی ازلباسهایی روکه 

حتی یه بارهم نپوشیده بودم ولی ازشون خوشم نمیومد بزارم بیرون .تقریباً دوساعتی بود که مشغول بودم وقتی که 
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م تموم شد دیدم که جزچند تا لباس مجلسی ویکی دوتا مانتوچیزی توکمد باقی نمونده . اما برعکس روی تختم کار

 انواع واقسام مانتووشال وکیف وکفش ولباس های رنگارنگ انبارشده بود. 

ه ات بدگذشتواقعاً که بی رحم باکمدم برخوردکرده بودم . ولی ازکارم راضی بودم .می خواستم با اینکارتمام خاطر

 روازخودم دور کنم وباخرید لباسهای نو احساس جدیدی روبه خودم تزریق کنم .

دستم روبه کمرم که ازخستگی بلندنمی شد گذاشتم وایستادم .توی راه پله ایستادم واکرم خانم روصدازدم تابرام 

 چندتاکارتن بیاره .

کفش وکیفها رومرتب توشون جادادم ودرشون وقتی اکرم خانم کارتونهاروآورد مشغول شدم وتمامی لباس و

 روچسب زدم.کارم تقریباً تمام شده بود.

اکرم خانم روصدازدم وکارتونها روبهش نشون دادم وباوجوداینکه ازاین کاربدم می اومد وباخصوصیات اخالقیم 

بود به درد کسی جوردرنمی اومدولی خوب ناشکری بود که بخوام همه اون لباسها رودوربریزم درحالی که ممکن 

 بخوره پس گفتم :

 اکرم خانم اگه کسی رومی شناسی ایناروبده بره 

 اکرم خانم باخوشحالی گفت :

 اتفاقا ًیه خونواده ی فقیررومی شناسم .خانم خیلی دعاتون میکنن .اینکارا ثواب داره .

 پس خواستی این وسایل روببری بگو تامبلغی هم بهت بدم تابهشون بدی 

اکرم خانم باخودم گفتم ولی خودم لباس ندارم . باید می رفتم خرید .گوشی روبرداشتم وبه موبایل پری زنگ  بارفتن

 زدم.

 الوسالم

 سالم تارا خوبی ؟

 چی شده چرا صدات اینجوریه ؟

 به خداتارا مردم ازخستگی 

 مگه چی شد؟

راش می شورم ومی سابم تازه هی چپ می ره راست این مامان خانم منوباکارگرش اشتباه گرفته ازصبح تاحاال دارم ب

 میاد دوباره دستورهای جدید صادر می کنه وایراد می گیره .آخ مردم ازخستگی!

 خنده ی کشداری کردم وگفتم:

 حقته تنبل خانم 

 صدای خاله توگوشی پیچیدکه باخنده می گفت:

 دروغ می گه تارا جون بشنووباورنکن.

 این پری چقدرتنبله وهمه چیزروبزرگ میکنه . می فهمم خاله .می دونم

 صدای پری دوباره توگوشی پیچید:

 ماروباش باکی دردودل می کنیم .آدم فروش !

بعدازکلی چرت وپرتی که خودم وپری گفتیم ازش خواستم که اگه وقت داره فردابریم خرید .پری چون 

 افظی کرد.فردادغروب کالس داشت قرارمون روبرای پس فرداگذاشت وخداح
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همیشه عاشق خریدکردن بودم.باپری رفتم بازار وکلی وسایل جدید خریدیم .ازکیف وکفش وشال وروسری بگیرتا 

 مانتوهای جورواجورولباس های رنگ ووارنگ .

اینقدر پاکت ها وپالستیک های جورواجوردستم بود که جلوم روبه زورمی دیدم .باپری که اونم کلی خریدکرده بود 

بیرون اومدیم وداشتیم به سمت ماشین می رفتیم که بابرخورد به چیز ی نقش برزمین شدم وتمام خریدام ازپاساژ

 روی زمین پخش وپالشد. 

وقتی به خودم اومدم دیدم که آقایی کت وشواری باالی سرم ایستاده وبانگرانی حالم رومی پرسه موهام روکه روی 

وشلواری مثل فنر بلندشدم وایستادم ودرحالی که خاکای مانتوم چشمم ریخته بودکنارزدم وباشناختن آقای کت 

 روبادست می تکوندم گفتم:

 سالم استادکمالی

 استادهم که گویی ازدیدن من تعجب کرده بود گفت:

 شماهستیدخانم رحیمی .ببخشید .چیزیتون نشد؟

 نه من خوبم شماباید ببخشید .آخه جلوم روندیدم.

ری وسایلم روازروی زمین جمع می کردند دوباره معذرت خواهی کرد.می خواستم استاددرحالی که به کمک پ

 وسایلم روازدست استاد بگیرم که لبخندی زدوگفت:

 انگارکل بازاررو بار زدید شما برید من کمکتون وسایل رومیارم .

راه افتادیم طرف هرچه اصرارکردم فایده ای نداشت این بودکه چندتاازسبدها روازدستش گرفتم وباپری جلوتر

 ماشین واستادهم بقیه وسایلم روازپشت سرمون می آورد.

استادکمک کردتاوسایلمون روتوی صندوق ماشین جاکردیم وبعدخداحافظی کردورفت.وقتی پشت فرمون نشستم 

 باعصبانیت گفتم:

واونجوری پخش زمین  شانس مارومی بینی خدا ! این دیگه ازکجاپیداش شد. آدم قحط بودکه باید به این می خوردم

 می شدم.پاک آبروم رفت .

 خودتو نارحت نکن حاال که چیزی نشده ؟

 چی می خواستی بشه ؟مگه اون خنده ی شیطنت آمیزشوندیدی؟

 به خودت سخت نگیرعزیزم .پیرمیشیا ؟ می گم نگی نگفتیا؟!

 پری توبرای یه بارم که شده نمی تونی جدی باشی .

ه می گن بخند تا دنیا بهت بخنده .مثل توخوبه که هی بشینم غصه بخورم که چی؟ پس سخت نگیر، مگه نشنیدی ک

 بی خیالی طی کن.

 پری رودم درآپارتمانشون پیاده کردم وبه سمت خونه رفتم.

 تمام لباسایی روکه خریده بودم توی کمدوکشوها جادادم وبعدازاتمام کاربرای خوردن غذابه آشپزخونه رفتم.
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 امروزشنبه بود واین هفته آخری بودکه به دانشگاه می رفتیم  .قراربود دو هفته زودترازعید دانشگاه روتعطیل کنن. 

خوشحال بودم که این آخرین جلسه ای که بااستادکمالی داریم وتامدتی ازشرنگاههای گاه وبی گاهش راحت می 

 شدم .

ون کمی درسش عقب بود قرار بودامروزکمی بیشتربمونه. خیلی احساس استادطبق معمول درحال درس دادن بود وچ

 خستگی می کردم وحوصله ی درس رونداشتم . 

به خاطر برخورد چندروزپیش توی خیابون هنوزاحساس خجالت می کردم ونمی تونستم توچشم استاد نگاه کنم . من 

ی ازدرس نمی فهمیدم وامروز هم که سرم عادت داشتم که توی چشم کسی که درس می داد نگاه کنم وگرنه هیچ

پایین بود اصالً ازدرس چیزی نمی فهمیدم وداشتم کالفه می شدم وسرم دردگرفته بودکه باالخره استاد کوتاه اومد 

وباخسته نباشیدهای مکرری که بچه ها می گفتند درس راتموم کرد .وبعدازاینکه آروزی موفقیت وسال نوخوبی برای 

 همه کرد گفت:

ه هاآخرهفته قرارشده بریم کوه هرکه دوست داره میتونه بیاد . می تونید همراه هم اگه دوست داشته باشید بچ

 باخودتون بیارید .راستی غذاولباس گرم هم فراموش نشه .خسته نباشید.

چه ها ب همهمه ای توی کالس بلندشدوبچه ها باذوق راجع به پیشنهاد استاد کمالی صحبت می کردند. قریب به اتفاق

 بااین برنامه موافق بودند.پری روکردبه من وگفت:

 تاراچیکارمی کنی میایی بریم؟

 نمی دونم .دلم می خواد بیام اما اول باید نظرکیان روبپرسم ؟

 اگه گفت نروچی ؟

 خداکنه نگه نه وباشیطنت اضافه کردم پس دراون صورت باید یه گردگیری حسابی راه بندازم تاموافقت کنه .

 اگه توبیای منم میام .

 باشه خبرت می کنم.

 

 

 

 

 

 

یه روزدیگه بیشتربه برنامه کوهنوردی باقی نمونده بود ومن هنوزنتونسته بودم راجع به اون باکیان صحبت کنم 

 .همش دلشوره داشتم که مخالفت کنه ودوباره باهم دعوامون بشه . حوصله ی جروبحث نداشتم .

ودم روراضی می کردم که نرفتن به کوه بهترازااینه که باکیان دهن به دهن بشم ومی خواستم یه جورایی داشتم خ

 قیدشو بزنم .که زنگ تلفن رشته ی افکارم روپاره کرد.

 پری بود که اصرارداشت حتماً موافقت کیان روجلب کنم تاباهم بریم .
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ستانه ودانشجویی بهم می چسبید .بااین خودم هم خیلی دلم می خواست برم .همیشه اینجوردورهم بودنای دو

 فکربلندشدم ودراتاق کیان روزدم .صدای بمش به گوشم رسیدکه گفت :

 بفرما.

وارد اتاق شدم وسالم کردم .روی تخت دراز کشیده بود .بلندشدولبه ی تخت نشست ونگاهش روتوصورتم 

 زدومنتظرموند. پاشیدودرحالی که خودش رومشتاق شنیدن نشون می داد دستاشو زیرچونش

 درحالی که سرم پایین بود دنبال جمله مناسب می گشتم که جوری درخواستم رومطرح کنم که حتماً موافقت کنه . 

 بعدازکمی مکث گفتم :

دانشگاه برنامه گذاشته دانشجوهاروببرند کوه .می خواستم بدونم میشه بابچه هابرم وسریع اضافه کردم تازه همراه  

 شته باشیم .هم میتونیم دا

 صدای قهقهش توی اتاق پیچید.سرم روبلندکردم ومتعجب نگاهش کردم وباخودم گفتم :

 این راستی راستی زده به سرش !

 بعدبادلخوری گفتم:

 ببخشیدکجای حرف من خنده داربود؟

 درحالی که سعی می کرد جلوی خندش روبگیره گفت:

 می تونی بری .

 شدم وتشکرکردم وعقب گردکردم که به اتاقم برم که گفت: باموافقتش مثل بچه هاذوق زده

 تارامنو به عنوان همراه می بری ؟

لحنش مثل بچه هابود .سریع فهمیدم که داشت  به شکل خودم درخواست می کرد.حاال دلیل خنده اش رومی دونستم 

 . منم بالحن خودش گفتم:

 می تونی بیایی.

برای صبح آماده باشه وبعد رفتم وسایلم روتوکوله پشتی ریختم وبه اکرم خانم  با موافقت کیان به پری اس دادم که

 سفارش کردم که برای فردا ناهار درست کنه .

روی تخت درازکشیدم و همه چیزروتوی ذهنم مرورکردم ببینم چیزی روجا نذاشتم ووقتی که مطمئن شدم چیزی 

 ازقلم نیفتاده خوابیدم.

یدارشدم وسریع دوش گرفتم ومانتوی کوتاه مشکی باشلوارجین سرمه ای تیره رنگم صبح باصدای آالرم گوشیم ب

روپوشیدم .موهام روکامالً باالکشیدم وباکش موبالی سرم بستم وشال مشکیم روهم سرم کردم توی آیینه به خودم 

 نگاه کردم .

اق کیان گه کاری نمونده بود .دراتکرم ضدآفتابم روتوی کوله پشتیم گذاشتم ولباس بافتم روروی دستم انداختم .دی

روزدم ودرکمال ناباوری دیدم که  آماده است .تیشرت سورمه ای پوشیده بود وروش هم لباس بافت کرم رنگی 

 روکه ازجلوباز بود بایه شلوارجین وکفش اسپورت پوشیده بود .واقعاً قیافش اسپرت بود.

. کاله مشکی هم روی سرش گذاشته بود وبرخالف همیشه  خوش تیپ بود تاحاال بااین ریخت وقیافه ندیده بودمش

که کت وشلواری بودوظاهررسمی داشت .قیافش خیلی تغییرکرده بود وکم سن وسالتربه نظرمی رسید .لبخندی به 

 روم زدکه سریع نگاهم روازش گرفتم وگفتم بریم .
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بردسمت ماشین . وسایلی روکه همراه درحالی که غذاهاروازتوآشپزخونه برمی داشتم کیان هم کولی من وخودش رو

 داشتم توی ماشین گذاشتم وتوی ماشین بند کفشای اسپرتم روبستم .

درخونه پری اینا پری روکه آماده ایستاده بود سوارکردیم وبه طرف آدرسی که استاد داده بود وقراربودکه همه قبل 

 ازحرکت اونجا جمع باشیم حرکت کردیم .

ی توی ماشین طنین انداز بود .وقتی که به کیان نگاه کردم احساس کردم که امروز توی طول مسیر آهنگ شاد

 ازهمیشه سرحال تره !

وقتی به محل مورد نظر رسیدیم دیدم که بیشتر بچه ها اومدند. پیاده شدیم ووسایلمون روازصندوق عقب ماشین 

 پیاده کردیم .

ه طرفمون اومدوسالم کرد. بعدازسالم واحوالپرسی استادنگاهی به بقیه ی بچه هاملحق شدیم .استادکمالی بادیدن ماب

 به کیان کردوگفت:

 میشه باهمراتون آشنا بشم ؟

 مونده بودم که کیان روچه جوری معرفی کنم که ناخودآگاه ازدهنم پریدوگفتم:

 برادرم کیان !

ه چهره ی پری دیدم که اونم خودمم هم متعجب بودم که چه طوری این حرف ازدهنم بیرون پرید که با نگاه ب

دهانش ازتعجب بازمونده .روکه برگردوندم  چهره میرغضب کیان روبروم بود. ازچشماش آتش بیرون می زد که 

حس کردم ازهمین فاصله داره منو می سوزونه . برای اینکه فرصت صحبت روبهش ندم سریع دست پری روگرفتم 

 وگفتم:

 پری زود باش بچه ها راه افتادند.

 درحال دورشدن بودیم که استادخودش رومعرفی کردوباکیان دست داد.پری نگاه معناداری بهم انداخت وگفت:

 ازکی تاحاال کیان بردارشما تشریف دارندکه ما نمی دونستیم؟

 خوب می خواستی چی بگم ؟

 خوب رک وراست می گفتی شوهرته .

 واقعاً شوهرمه ؟ خوب نیست دیگه !

ود اینجوری می گفتی تاهم استاد بی خیالت بشه ودرهمین حال نگاهی به پشت سرمون جایی که ولی فکرکنم بهترب

کیان واستاد درحال باال اومدن بود ندانداخت وادامه دادوهم کیان روآتیشی نمی کردی .دخترخدابه فریادت برسه 

 ازچشماش جهنم زده بیرون .

م ریخته شد ولی سعی کردم این حس روازخودم دورکنم بااین گفته پری زیردلم خالی شد وترس عجیبی توی دل

 ودرنتیجه شونه ام روباال انداختم وگفتم:

 من آزادم هرکاری دلم بخواد بکنم وبه کسی هم حساب پس نمیدم.

مقدرای ازمسیرروکه باال رفتیم به محوطه ی تقریباً بازی رسیدیم وتصمیم گرفتیم اونجا نفسی تازه کنیم وصبحونه 

 ابچه هایی هم که عقب افتاده بودند برسند.بخوریم ت

زیراندازم روپهن کردم وچای ووسایل صبحونه ای روکه ا کرم خانم زحمت کشیده بود آماده کرده بود وسط سفره 

 گذاشتم ومن وپری کنارسفره نشستیم .درهمین حین استاد وکیان هم رسیدند .
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ان های یکبارمصرف چایی ریختم وجلوی کیان واستاد باتعارف من استادکمالی هم پای سفره نشست . توی لیو

 گذاشتم . استاد تشکری کردوشروع به لقمه گرفتن کرد.

کیان چایی روبرداشت وبدون اینکه چیزی بگه مشغول خوردن شد. جرات نمی کردم سرم روبلندکنم تاچهرش 

 روببینم ولی حس می کردم هنوزازدستم عصبانی باشه . 

 نه گفت:استادضمن خوردن صبحو

 تاراخانم نگفته بودید برادری به این باحالی دارید؟

 این کی بامن پسرخاله شده بود که خودم خبرنداشتم .نیم نگاهی به کیان کردم وگفتم :

 شمالطف دارید استاد.

نم ه کنه جدی میگم کم برادری تواین دوروزمونه پیدامی شه که اینقدرهوای خواهرش روداشته باشه . اما باید اضاف

اگه نمی گفتید برادرتونن اصالً نمی شدحدس زدکه باهم فامیلید .چون هیچ وجه تشابهی ازلحاظ ظاهری با هم ندارید 

. 

 استادهمینطور حرف می زد وکیان بانگاهش وپوزخندهایی که می زد رواعصابم رژه می رفت .

.می خواستم ازدست استادونگاههای کیان فرار بعدازاتمام صبحونه سریع وسایل روجمع کردم وباپری به راه افتادیم 

 کنم .تودلم بابت آوردن کیان به خودم لعنت می فرستادم .که پری گفت:

 آوردن کیان اصالًفکرخوبی نبود؟ 

 آره حق باتوئه .ولی من فکر اینجاش رونکرده بودم .

ی ع به راه رفتن کرد .کیان بایکمشغول صحبت باپری بودم که استاد باچندقدم خودش روبه مارسوند وکنارمن شرو

 دوقدم فاصله پشت سرمون درحال باال اومدن بود.استاد سرش روبه گوشم نزدیک کردوگفت:

 تحقیقتون روخوندم واقعاًعالی بود.

 ممنون استاد .

 راستی تارا خانم می تونم یه سوال خصوصی ازتون بپرسم ؟

 گفتم:مونده بودم که چه جوابی بهش بدم .بعدازکمی مکث 

 تاببینم چقدرخصوصیه باشه ؟

 خوب می خواستم بپرسم شمامجردهستید؟

 ازسوال بی موقع استاد یکه خوردم ومن ومنی کردم وگفتم:

 برای چی می پرسیداستاد؟

 همین جوری ازروی کنجکاوی ؟

 نمی دونم برای چی به جای اینکه بگم متاهلم گفتم: 

 من مجردم استاد.

م .مطمئن بودم که کیان صدامون روشنید .پری سرش روازروی تاسف تکون دادودستش روبه دوباره گندزده بود

 حالت چاقوزیرگردنش کشیدوبه سمت باال رفت .

به مقصدرسیدیم .ازاین به بعداینقدرراه باریک می شدکه دیگه نمی شدباال رفت پس محوطه ی بازی روانتخاب 

 کردیم وبساط ناهاررو پهن کردیم .
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دن ناهارکه اصالً نفهمیدم چی خوردم برای اینکه ازتیررس نگاه کیان وخوشمزگیهای استاد دوربشم بعدازخور

 بلندشدم و کمی جلوتر لبه ی پرتگاه ایستادم وبه درون دره ای که پایین بودنگاه کردم .

 روزیبایی بود.دره پرازدرخت وگیاه بود ورود باریکی هم ازبین درختها مثل ماری درحال حرکت بود. منظره ی بک

بعضی ازقله هایی که پشت دره به چشم می خوردند هنوز برف داشتند .باد سردی هم درحال وزیدن بود .احساس 

 سرما می کردم پس بافتی روکه تنم بود بیشتر به دورخودم پیچیدم .

 باصدای کسی که گفت :

 خطرناکه بیا عقب تریه وقت زیرپات خالی نشه بیفتی پایین .

 م اومدم وچندقدم ازلبه ی پرتگاه دورشدم .بازم استاد کمالی بود.تودلم گفتم :به خود

 کاش می افتادم پایین حداقل ازدست توبدپیله خالص می شدم .

 استاد اومدوکنارم ایستادوبی مقدمه گفت:

 می دونید تاراخانم چشماتون چقدرشبیه آسمونه؟!

 ی بی ربط بود!دهانم ازتعجب بازموند.خداییش این خدای سواال

برگشتم وباعصبانیت بهش نگاه کردم ولی دیدم که انگارتوحال خودش نیست .به روبرو خیره شده 

 بود.بعدازچندلحظه انگارکه موقعیت خودش رومتوجه شده باشه سریع خودش روجمع وجورکردوگفت:

 خیلی وقته که اینجایید بیاید بریم بایدسریعتر برگردیم.

رفتیم .احساس می کردم راهی که اومدیم خیلی طوالنی ترازراه برگشت بود .چون نمی دونم راه برگشت رودرپیش گ

چرا اینقدرزود رسیدیم پایین کوه .درطول مسیرهم کیان شونه به شونه همراهم می اومدانگارنمی خواست اجازه بده 

 استاد بهم نزدیک بشه ولی همچنان ساکت بود.

داحافظی کردیم وسوارماشین شدیم .سکوت سنگینی توی ماشین حکم فرمابود کنارماشین ها که رسیدیم ازبچه هاخ

وهیچ کس الم تاکام حرف نمی زد . تمام بدنم دردمی کرد وازخستگی داشتم می مردم . ازطرفی هم با نزدیکترشدن 

بیشتر ام رو به خونه ی پری اینا هرلحظه استرسم بیشتر می شد . ازصبح تا االن کیان حرفی نزده بود واین دلشوره

 می کرد.

 خوب می دونستم که این سکوت کیان آرامش قبل ازطوفانه که بارفتن پری باید ازطرف کیان بازخواست بشم.

باالخره به خونه ی پری اینارسیدیم وپری پیاده شد .منم به بهونه خداحافظی پیاده شدم ودرحالی که باهاش دست 

 می دادم آروم نجواکردم:

 ی ؟پری کاش نمی رفت

 پری گونم روبوسید:

 خودت می دونی که نمی تونم ولی اومدنم هم فایده نداره. آخرش که چی؟

 پری این روگفت ودرحالی که دستش روبه شکل تلفن روی گوشش گذاشته بود گفت :

 زنگ می زنم  ورفت.

وزدرست روی صندلی احساس بی پناهی عجیبی می کردم .زیرلب گفتم خدایا به دادم برس وسوارماشین شدم .هن

 ننشسته بودم که ماشین باسرعت زیادی ازجاش کنده شد.
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هرلحظه منتظربودم که کیان چیزی بگه .اما هیچی نمی گفت وفقط هرلحظه سرعت ماشین بیشتر می شد اینقدر 

 .سرعت ماشین زیاد بود که ازترس جیغ کشیدم .نگاهی به  کیان کردم وملتمسانه ازش خواستم که آرومتر بره 

 اماانگارگوشاش نمی شنید. وبیشترپاش روروی پدال گاز فشارمی داد.بازوش روچنگ انداختم والتماسش کردم :

 توروخدا کیان آرومتربرو.تو روخدا تصادف می کنیم .

هق هق گریم که بلند شد دیدم آروم آروم سرعت ماشین کم شد.وقتی که به خونه رسیدیم سریع ازماشین پیاده 

 مون رفتم .شدم وبه ساخت

همه جاساکت بود وکسی توی خونه نبودازعرض سالن گذشتم وبادوازراه پله باال رفتم ووارداتاق خواب شدم .قلبم 

مثل گنجشکی توی سینم می تپید .صدای پای کیان رومی شنیدم که هرلحظه نزدیک تر می شد.تااینکه توی 

 چهارچوب درظاهرشد.

بودم عقب رفتم .هرچه که من عقب می رفتم کیان هم یک قدم جلوتر می  مستقیم به طرفم اومد من که وسط اتاق

 اومد.اونقدرعقب رفتم تااینکه چسبیدم به کمددیواری اتاق ودیگه جایی برای فرار نبود .

کیان باچشمای خونبارش سینه به سینم ایستادودودستش روازطرفینم به کمد دیواری زد واینقدربهم نزدیک شد که 

ورتم می خورد قفسه ی سینش ازشدت خشم باال وپایین می شد.حس می کردم مثل یه پرنده نفس گرمش توص

 توچنگال عقابی اسیرشدم .نمی دونستم می خواد چیکارکنه که ناگهان مثل بمب منفجرشد وگفت :

 معلومه توداری چه غلطی می کنی ؟

 مگه من چیکارکردم ؟

 ه؟چیکارکردی ؟ اون مرتیکه باتوچه رابطه ای دار

 به خداهیچی اون فقط استادمونه

استادتون ؟هه هه ازصبح تاحاال داره زیرگوشت غزل عاشقونه می خونه . من کورنیستم ؟ چراباآبروی من بازی می 

 کنی ؟ 

 ولی وقتی سکوت من رودید دادزد:

 اگه راست می گی چرابهش نگفتی که متاهلی ؟ هان چرا ساکتی لعنتی ؟ یه حرفی بزن ؟ 

یرگریه  که گلوم روچنگ زد ودرحالی که هر لحظه فشاردستش روبیشتر می کرد ازپشت دندونهای کلید زدم ز

 شدش گفت :

 گریه نکن ، فقط جواب منو بده .

درحالی که داشتم زیرفشاردستش خفه می شدم وهرلحظه نفس کشیدن برام سخت تر می شد وحس می کردم 

 : صورتم االن کبود شده با صدای خفه ای گفتم

 دار..ی ..خفه... ام ..می کنی 

انگاربه خودش اومد که دستش روازروی گلوم برداشت وراه نفسم بازشد .به سرفه افتاده بودم .همونجورکه دوالشده 

 بودم باچندنفس عمیق هوا رو به درون ریه هام کشیدم تااحساس خفگیم برطرف بشه .که دوبار برسرم فریادزد:

 مرد چه سروسری داری ؟به خدا تارا تانگی دست ازسرت برنمی دارم .  جوابموندادی . بگوبااون

دلم می خواست داد بزنم وبهش بگم که من فقط عاشق توام ووقتی که فقط  تورودست دارم چطوری می تونم به کس 

 دیگه ای فکرکنم اما به جاش میون گریه گفتم:
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 خیلی احمقی .خیلی احمقی .

بیشترشدکه دستش رومشت کردواومد توصورتم .ازترس چشمام روبستم .که صدای بااین حرفم انگارعصبانیتش 

بلندی توگوشم پیچید. چندلحظه ای بهت زده چشمام روبسته نگه داشتم . اماوقتی صدای پاش روشنیدم که ازم 

 دورشد چشمام روباز کردم .

باغ شنیدم .هنوزتوشوک بودم کیان رفت وبعدازچندلحظه صدای جیغ الستیکهای ماشین روروی سنگ فرش ها ی 

.بعدازچندثانیه برگشتم وبه کمدپشت سرم نگاه کردم .کمدبراثرضربه ی مشت کیان فرورفته وترک برداشته بود 

وکف اتاق هم قطره های خون دیده می شد.دیگه جونی برام نمونده بود باحالت زاروسط اتاق نشستم وزارزدم  

 ونالیدم.

یان دیوونه می شم . من دارم براش پرپر می شم .اونوقت این دیوونه فکر می کنه من خدایا من دارم ازدست کارای ک

عاشق یکی دیگم. وقتی خودش بهم اجازه نمیده بهش نزدیک بشم چه جوری میتونم بهش بگم من غیرازاون کس 

مل این وضع دیگه ای رودوست ندارم .خدایا این چه عذابیه که تموم نمیشه ؟ خدایا بکشم وراحتم کن. دیگه تح

 روندارم .خدایا دیگه نمی تونم .دیگه کم آوردم ،بریدم.

درحال گریه کردن بودم که موبایلم زنگ خورد .می دونستم پری که زنگ زده .بلندشدم وگوشیم روبرداشتم .پری 

 باشنیدن صدای گریه ام درحالی که ازصداش معلوم بود نگران شده پرسید:

 کنی ؟ تارا خوبی عزیزم ؟ چراگریه می

 صداش رومی شنیدم ولی نمی تونستم جوابی بدم وفقط بلندگریه می کردم که دوباره پرسید:

 تاراتوروخدا حرف بزن ؟ کیان روت دست بلندکرده ؟ چی شده؟

 به زورگفتم :

 چیزی نیست پری جون نگران نباش خودم بعداً باهات تماس می گیرم وگوشی روقطع کردم.

 بیدارشدم . صبح باصدای اکرم خانم

 خانم جان بیدارشید.

 بیدارم اکرم خانم چیزی شده؟

 آقا کارگر فرستاده که کمدروتعمیرکنند.

کیان ازحرصش بامشت کوبیده بود به کمد دیواری اتاق وهنوز ردخون خشک شده روی کمد معلوم بود.بلندشدم وبه 

 طبقه پایین رفتم تا کارگرا درکمد شکسته روتعویض کنند.

 وردن صبحونه به پری زنگ زدم تاازنگرانی درش بیارم ودرجوابش که می خواست همه چیز روبدونه گفتم :بعدازخ

 مثل همیشه سرم داد زد وتوضیح خواست . اون فکر می کنه من به استاد عالقه دارم .

 خوب دیوونه براش توضیح می دادی که چیزی بینتون نیست.

همیشه منوبه چشم یک مجرم می بینه . توضیح من هیچ چیزی روعوض نمی  گفتنش هیچ فایده ای نداره پری . اون

 کنه هرچند که خودم هم اینبار بی تقصیر نبودم.

 ولی من فکر می کنم که شما هردوتون دارید باهمدیگه لج می کنید .

 بعدازصحبت باپری کمی آرومتر شدم .
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رگرده خونه  که درکمال ناباوری شنیدم که ماشینش شب ازراه رسیدومن فکر نمی کردم که کیان به این زودیا ب

 جلوی ساختمون متوقف شد.

توی پذیرایی نشسته بودم که دیدم کیان وارد شدوبدون  اینکه متوجه من شده باشه ازراپله باال رفت .درحین باال 

 رفتن متوجه شدم که دستش باند پیچی شده .

.بااینکه خودم هم بی تقصیرنبودم اما توی دلم رنجش شدیدی بایادآوری رفتاردیشبش دوبار بغض توگلوم نشست 

 رواحساس می کردم. 

چندروزی بودکه وقتی کیان می اومد ازاتاقم بیرون نمی اومدم هنوزازدستش ناراحت ودلخوربودم . توی اتاقم 

ده چون کنجکاوش تنهانشسته بودم که موبایلم زنگ خورد . شماره ناشناس بود . دودل شدم که جواب بدم یانه .ولی

 بودم دکمه جواب روفشاردادم وگفتم:

 الو

 سالم تارا خانم 

 ببخشیدشما؟

 کمالی هستم .می تونم چندلحظه وقتتون روبگیرم.

 مونده بودم که استادشماره ی من روازکجاآورده.که دوباره صداش روشنیدم که گفت:

 م .البته اگه کارواجبی نبود اصالً مزاحم نمی شدم .ببخشید من مجبورشدم که ازتوپروندتون شماره تون روپیداکن

 خواهش می کنم .بفرماییدگوش می کنم.

 پشت تلفن نمی تونم صحبت کنم می تونم فردا ببینمتون.

 نمی دونستم باید چه جوابی بدم .که اضافه کرد

 ی روقطع کرد.فرداساعت یازده کافی شاپ کناردانشگاه منتظرتونم وبدون اینکه منتظرجوابم بشه گوش

حسابی نگران شده بودم که چه کار مهمی می تونست باهام داشته باشه . ازیک طرف اصالًدلم نمی خواست برم اما 

 ازطرف دیگه چون استادم بود دورازادب بودکه نرم. توی بالتکلیفی  گیرکرده بودم .

 فتم:بعدازکلی کلنجاررفتن باخودم گساعت نه ونیم صبح بود وهنوزنتونسته بودم تصمیم بگیرم که چیکارکنم . 

می رم ببینم چی می خواد بگه .اگه موضوع همون چیزی باشه که فکرش رومی کنم بانه گفتنم همه چی تمومه می شه 

 ،خیالم هم راحت میشه .

 بااین فکربلندشدم وآماده شدم .

 به محض ورود استادروپشت یکینزدیک کافی شاپ ماشین روپارک کردم ، پیاده شدم وبه سمت کافی شاپ رفتم .

 ازمیزها دیدم .بدون اینکه به اطرافم نگاه کنم مستقیم رفتم وروبروش پشت میزنشستم.

 استاد بعدازسالم واحوال پرسی گفت:

 چی می خورید؟

 مرسی من چیزی نمی خورم .فقط مایلم صحبتهاتون روبشنوم

 استاد من ومن کردوگفت:

که شمارودیدم جذبتون شدم .ازهمون اول اون چشمهای الجوردیتون دلم رولرزوند . چطوربگم .من ازهمون روزاولی 

ازروزی که دیدمتون یه لحظه آرام وقرار نداشتم .نه خواب داشتم ونه خوراک وقتی که فهمیدم مجرد هستید خیلی 
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من به شما عالقه م .باخودم کلنجاررفتم تابتونم بیام وباهاتون صحبت کنم دیگه بیشترازاین نمی تونستم تحمل کن

 دارم حاال می خواستم نظرشما رودرمورد خودم بدونم .

 ازابرازاحساساتش اونم به این صراحت شوکه شده بودم .زبون توی دهانم قفل شده بود،خواستم چیزی بگم که گفت:

 االن ازتون جواب نمی خوام لطفاً روحرفام فکر کنید بعد جواب بدید.

دومنو توی بهت گذاشت ورفت .چندلحظه ای گذشت تااینکه به خودم اومدم.چشمام روبستم بعدبه طورناگهانی بلندش

وشقیقه هام روفشاردادم وبعد پیشمونیم رومالش دادم شاید کمی ازسردردی که داشت کالفه ام می کرد کم بشه 

ه کیان درحالی ک وبعدبلندشدم که برم که ناگهان چشمم به میز کناری افتاد .چیزی روکه می دیدم باورنداشتم

دستاش روبغل کرده بود وپوزخندی هم روی لبش بود پشت میز نشسته بود وزل زده بود به من . خدایا تواین 

گیروویری همین روکم داشتم .این دیگه اینجا چیکارمیکنه . عین مجرمی می موندم که حین ارتکاب جرم مچش 

 روگرفته باشند. 

یع ازکنارش ردبشم که بایک حرکت سریع بلندشدوبازوم روگرفت .هرچه خواستم خودم روبه نفهمیدن بزنم وسر

تقال کردم که خودم روازدستش خالص کنم بی نتیجه بود داشت می رفت ومن هم دنبال خودش می 

کشید.اینقدربازوم رومحکم فشارمی داد ومی کشید که حس  می کردم  هرلحظه ممکنه ازبیخ وبن کنده بشه .وقتی 

 د درروبازکردومن روپرت کردتوی ماشین بعدخودش پشت فرمون نشست .که به ماشین رسی

تابه خودم بیام وبخوام درروبازکنم وپیاده شم دیدم ماشین حرکت کرد .هیچ راه فراری نبود . توی دلم غوغایی 

 هبرپابودنگاهم روبه آسمون دوختم آسمون روابرای سیاهی فراگرفته بود ونزدیک بود که بارون بباره .کمی ک

گذشت بارون هم شروع به باریدن کرد .قطرات درشت بارون به شیشه ی جلوماشین برخورد می کرد  وسمفونی راه 

 انداخته بودکه همراه اون هرلحظه بغض من هم بیشتر می شد. انگاردل آسمون هم برام می سوخت .

ه جیغ زدم والتماسش کردم . خنده متوجه کیان شدم که دوباره داشت باسرعت دیوانه واری رانندگی می کرد .دوبار

 ی عصبی کردوگفت: 

 می ترسی ؟

 وچون جوابی نشنید دوباره دادزد:

 گفتم می ترسی ؟ 

 باهق هق گفتم :

 آره می ترسم.

چراوقتی بااون مرتیکه بودی نمی ترسیدی ؟ چراوقتی داشتی باآبروی من بازی می کردی نمی ترسیدی؟چراوقتی 

 ی ترسیدی ؟ هان لعنتی . چرا ؟من روخرفرض می کردی نم

 کیان دستش رو محکم روی فرمون کوبید ودوباره گازداد.

نگاش کردم انگار واقعاً دیوونه شده بودوبانوری که ازرعدوبرق روصورت خشمگینش می افتاد برای یک لحظه 

 ترسی بی پایان توی دلم ریخت.

الت  باصدای وحشتناکی متوقف شد .سریع پیاده شدم جلوی باغ که رسیدیم ماشین باکشیده شدن تایراش روی آسف

ومنتظرنشدم که درباغ کامالً بازبشه وبی توجه به بارون شدیدی که می بارید به سمت ساختمون دویدم که دیدم کیان 

 هم پیاده شده وداره دنبالم میاد . نرسیده به پله ها بهم رسید ودادزد:
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 بگی .باید بدونم بااون مرد چه رابطه ای داری ؟امشب ازدستم خالص نمی شی .بایدهمه چیزرو

به طرف دردویدم که وارد ساختمون بشم که مچ دستم روگرفت ومحکم کشید که به سمتش پرت شدم وبعددستم 

روپیچوند وپشت کمرم گذاشت که دردی جانکاه توی مچم پیچید وبعد من رومحکم به دیوارکوبید که ازشدت ضربه 

که آب ازموهای لخت وپریشونش روی صورتش می چکید بااون چهره برزخیش چشماش کمرم تیرکشید ودرحالی 

 رومیخ چشمام کرد وباخشم چنان برسرم فریادکشیدکه بنددلم پاره شد:

 چرافرار می کنی ؟ هان ؟ جواب من فقط یک کلمه است بهش عالقه داری ؟

باحالت تهدیدی به زیرگوشم نزدیک می جوابش فقط سکوت بود.که فکم روگرفت وفشارداد ودرحالی که سرش رو

 کرد بالحن خشنی گفت: 

امشب اگه تاخودصبح هم سکوت کنی بی خیالت نمی شم .من امشب ازت جواب می خوام .یابا زبون خوش می گی 

یابالیی به سرت میارم که مرغهای آسمون به حالت گریه کنند. پس حرف بزن چون دیگه نمی تونی باگریه هات 

 فهمی ؟! خرم کنی .می

 وبعدبایک فشار محکم فکم رورهاکرد که ازضربش سرم به یک سمت پرت شد وازم جداشد .

درحالی که لبهام روروی هم فشار می دادم تا جلوی گریه ام روبگیرم ساکت چسبیده به دیوار ایستاده بودم ونگاهش 

 می کردم .

وهم به کمرش زده بود ناآروم وعصبی چندقدم کیان درحالی که بایه دست چونش روگرفته بود ویه دست دیگش ر

ازم دورشد ودوباره برگشت وکالفه دستش روتوی موهای خیسش کشید وموهاش روکه توصورتش ریخته بود باال 

 داد وبعددوباره برگشت وفاصله اش روباهام کرد وبالحنی که آمیخته ای ازخشم والتماس بودگفت:  

 بزن لعنتی .چراساکتی ؟حرف بزن داری بااین کارات دیوونم می کنی . اونجوری حق به جانب نگام نکن . حرف 

 درحالی که ازشدت سرما وخشم شایدم ترس می لرزیدم گفتم:

توحق نداری من روقضاوت کنی .من کاری نکردم که بابتش شرمنده باشم . اما خودجنابعالی چی که هفته به هفته 

رسیدم اون شبایی که نیستی کجایی؟ یه روز می ری باالنا جون می آیی .یه غیبش می زنه . آیا تابه حال یه بارم ازت پ

 روزدیگه بامهساخانم الس 

باسوزشی که توی گوشم احساس کردم ساکت شدم ونطقم کورشد. برای یه لحظه چشمام سیاهی رفت . اصالً باورم 

 نمی شدکه کیان روم دست بلندکرده باشه .

.وقتی که به خودم اومدم هنوز دستش توهوا بودوازشدت خشم تمام بدنش  جای انگشتاش روی صورتم می سوخت

 می لرزید .

بادودست به سینش کوبیدم وخودم روازدستش بیرون کشیدم وبه طرف باغ دویدم . بارون هنوز می بارید. وسط باغ 

 زیربارون روی زانوبه زمین افتادم وصدای های های گریه ام میون شرشربارون گم شد. 

تی بود که داشتم گریه می کردم .زیربارون تموم بدنم خیس شده بود  . سایه ای رودیدم که بهم نزدیک شد. ساع

 کیان بود دادزدم :

 ولم کن .ازم دورشو.خستم کردی. دست ازسرم بردار . چی ازجونم می خوای ؟

 روبروم روی زانو نشست وبالحن پشیمونی گفت:

 استم دست روت بلندکنم .باورکن نمی خواستم به  خدا تارا نمی خواستم ،نمی خو
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هنوزکیان جلوروم بود ولی من رفته رفته توانم روازدست می دادم وتحلیل می رفتم کم کم نه چیزی می دیدم ونه 

 چیزی می شنیدم .باآخرین توانم ناله کردم:

 .!رم…ازت متنفرم کیان .ازت مت ..نف

 بلندم کرد .حس کردم که کیان مثل پرکاهی ازروی زمین 

 

 

 

پلکهام روبه سختی بازکردم .نورخورشید اتاقم روپرکرده بود .روی تختخوابم دراز کشیده بودم وسرمی هم روی 

دستم بود . نمی دونستم چندوقت بود که تواون حالت بودم .باشنید ن صدای بسته شدن دراتاق سرم روبه سمت صدا 

ن رفت.دقایقی گذشت که اکرم خانم وارد اتاقم شدوبادیدن من به چرخوندم ولی ندیدم که چه کسی ازاتاق بیرو

 طرفم اومدومابین گریه گفت:

 خدایا شکرت .خدایا شکرت 

 بعدروم خم شدوصورتم روبوسید.نگاهی بهش کردم وگفتم:

 چی شده اکرم خانم .چراگریه می کنی ؟

ن یه روزه چی کشیدیم.ازدیشب تاحاال دارید خانم جان باورم نمی شه که چشماتون روباز کردید. نمی دونید توای

 توتب می سوزیدوهمش هذیون می گید.

 وبعدادامه داد:

اگه بدونید ازدیشب تاحاال چقدرنگرانتون بودیم .آقا روکه دیگه نگو .نه خواب داشت ونه خوراک .همش توی اتاق 

ظه لک روی هم نذاشته . وحتی یه لحباالی سرتون نشسته بود وازتون مراقبت می کرد .طفلک ازدیشب تاخودصبح پ

هم حاضرنبود بره استراحت کنه . اما این تب لعنتی که پایین بیا نبود .دونه های عرق ازسروروتون می بارید 

وهرازگاهی چنان جیغ می کشیدید که تاطبقه پایین صداش می اومد .اصالً یه حالی داشتیدکه حتی یادآوریش هم برام 

 سخته خانم جان .

که اکرم خانم دوباره اشکاش جاری شدودستاش روبه سمت آسمون بلندکرد وخداروشکرکرد.لبخند بی رمقی دیدم 

 به روش زدم وبرای اینکه جوروعوض کنم گفتم:

 حاال که نمردم اکرم خانم می بینی که خوبم ،دیگه گریه برای چی قربونت برم.

 خدانکنه خانم . ایشااهلل صدوبیست سال عمرتون باشه .

 انگاه تواتاق دنبال کیان گشتم ولی اثری ازش نبود.روکردم به ا کرم خانم وازش پرسیدم:ب

 پس آقا االن کجاست؟

 وقتی دید به هوش اومدید رفت تا دکترروبیاره تابیاد معاینتون کنه .

سوختم  می ازاکرم خانم خواستم کمکم کنه تاازتختخواب پایین بیام .تواون مدتی که اکرم خانم می گفت توی تب

 براثریکجا موندن تموم استخونام درد گرفته بود.

اکرم خانم کمک کرد تا لباسام روعوض کنم .سرمم روباال نگه داشته بودوپابه پای من توی اتاق قدم می زد تاکمی 

 ازکوفتگی بدنم کم بشه .وقتی که توی تخت برگشتم احساس تشنگی عجیبی می کردم .
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پایین رفت وبعد بایه کاسه ی سوپ ویک لیوان آب برگشت .اکرم خانم بامهربونی اکرم خانم برای آوردن آب 

 قاشق قاشق سوپ دهنم می گذاشت وبه اصرارهای من که حالم خوبه خودم می خورم محل نمی گذاشت .

حس بچه کوچیکی روداشتم که مامانش مجبورش کرده باشه سوپ بدمزه ای روبخوره چون براش خوبه .بااتمام 

 کرم خانم داشت ازاتاقم بیرون می رفت که کیان همراه بادکتر وارد شدند.سوپ ا

اکرم خانم رفت وکیان درحالی که یک پاش روبه دیوارتکیه داده بود ودستاش توی جیب شلوارش بود داشت من و 

حالی وشدکترروبادقت نگاه می کرد.دکتربعدازاینکه درجه گذاشت ومن رومعاینه کرد سرم روازدستم جداکرد وباخ

 گفت:

 خداروشکردخترم انگارتبت قطع شده .دیشب همه ماروترسوندی . 

 ودرادمه گفت:

چرامواظب خودت نیستی . بدنت خیلی ضعیف شده باید بیشتر مراقب خودت باشی دخترم حاالهم باید به علت اینکه 

 ضعیف شدی غذاهای مقوی بخوری وخودت روتقویت کنی .

ای روکه نوشته بود داددستش وبعد خداحافظی کرد وهمراه باکیان ازاتاق خارج  بعد به طرف کیان رفت ونسخه

 شدند.

نیم ساعتی بود که روی تخت دراز کشیده بودم . که درباز شدوکیان به طرفم اومد.درحالی که باالی سرم کنارتخت 

 ایستاده بود بدون اینکه نگاهم کنه انگارکه باخودش حرف می زد شروع به صحبت کرد:

تاراخانم باید من روببخشید .من درحق شما خیلی بدی کردم . خوشحالم که االن خوب هستید .بعدچینی به پیشونیش 

انداخت که این حس روبه آدم منتقل می کردکه انگاربابت حرفی که می خواد بزنه درعذابه وادامه داد من توی این 

م که حق باشماست .ماهیچ دلیلی نداریم که به این چندروز خیلی به صحبتهای شما فکرکردم وبه این نتیجه رسید

ازدواج مسخره ادامه بدیم پس می خواستم بدونید که من باطالق موافقم .حاال دیگه شما آزاد هستید تاهرطورکه 

 دوست دارید برای زندگیتون  تصمیم بگیرید.به خاطرهمه چیز متاسفم .

 ودرحالی که ازمن دورمی شدگفت:

 روز به وکیلم میگم اسنادطالق روبراتون بیاره .خداحافظ .بعدازتعطیالت نو 

 رفت .

باورم نمی شدبه همین آسونی همه چیز بینمون تموم شده باشه . به گوشام اعتماد نداشتم .باورم نمی شد که به این 

 آسونی حاضرشده بود طالقم بده . 

 ادبود که برای چندثانیه نفسم گرفت.اشک ازگوشه ی چشمام سرخورد . اینقدرشوک ناشی ازحرفاش برام زی

احساس خفگی می کردم دلم می خواست دادبزنم نرو من طالق نمی خوام .من توقفس بودن با توروبه آزادی بی تو 

 ترجیح می دم .اما هیچ حرکتی نکردم .هیچی نگفتم .فقط صدای گریه ام بودکه سکوت اتاق رومی شکست .

کیان کجاست وهیچ خبری ازش نداشتم .قرار بود سال تحویل پیش مامان فردا سال تحویل بود. نمی دونستم 

 وباباباشم .هنوزراجع به طالق چیزی بهشون نگفته بودم .

ساکم رو آوردم تا وسایلم روجمع کنم . نگاهی به دوروبرم انداختم .ازخودم پرسیدم  چه چیزی رومی خوام تواین 

 ساک بزارم . 
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چندتکه لباس روتوی کیفم گذاشتم وازاتاق بیرون زدم . به اکرم خانم گفتم که چون  بااین فکر بی خیال شدم .فقط

تعطیالت روخونه ی مامانم میمونم میتونه بره پیش خونوادش . ازساختمون بیرون اومدم وهوای باغ روبانفس عمیقی 

 فروکشیدم .

چیزی روکه ازاین خونه دوست داشتم مال برگشتم وبه ساختمون نگاه کردم واقعاً چی می تونستم ازاینجاببرم .اون 

 من باشه هیچ وقت مال من نبود پس بقیه چیزادیگه اصالً اهمیتی نداشت .

برای اینکه بغضم نشکنه دست چپم روروی بینی ودهنم گذاشتم ولبهام رومحکم روبه داخل فشاردادم .سردی حلقه 

شت حلقه کشیدم وعمیق بوسیدمش .شاید این آخرین الماسم روکه رولبهام حس کردم بی اختیارلبهام روبازکردم وپ

 روزهایی بود که این حلقه مال من بودهرچندکه صاحبش ...آهی کشیدم وسوارماشین شدم.

نزدیکای سال تحویل بود ودورسفره هفت سین نشسته بودیم .درجواب مامان وبابا که ازکیان پرسیده بودند گفته 

فترشون به اسپانیا رفته وچون آقا وخانم زمانی هم به دبی رفته بودند بودم که برای جمع وجورکردن حسابهای د

فعالًکسی نبود تاباعث بشه به واقعیت پی ببرند . دلم نمی اومد اول سال نو اوقاتشون روبامشکالتم تلخ کنم .حاال حاال 

تم بلندشدندوصورها وقت داشتم تادریه فرصت مناسب همه چیزروبراشون توضیح بدم.باتحویل سال مامان وبابا 

 روبوسیدندوسال نوروتبریک گفتند . 

دید وبازدیدای عید شروع شده بود ولی من حوصله هیچ کس وهیچ چیزرونداشتم .توی سن بیست وسه سالگی 

احساس پیری می کردم .حس می کردم به ته خط رسیدم . هیچ حسی به زندگی نداشتم .انگاربارفتن کیان حیات هم 

 ود. هیچ چیزی من روسرذوق نمی آورد .توی وجود من مرده ب

 

 

 

چندروزی ازسال جدید می گذشت وبابا ومامان می خواستند پیش مادربزگ وپدبزرگ برن ولی من سردرد روبهونه 

کردم وهمین باعث شد که بی خیال من بشن وخودشون دوتایی برن .قراربود تاشب پیششون بمونند. حوصله ام 

 ی شدیدی می کردم .بی اختیارسمت گوشیم رفتم وشماره ی پری روگرفتم:سررفته بود واحساس افسردگ

بعدارسالم واحوالپرسی ازپری خواستم که بیاد پیشم .پری هم قبول کرد که ناهاروبامن باشه .یک ساعتی گذشت 

 تاپری بیاد که همین یک ساعت برای من مثل چندسال گذشت .بادیدن پری مثل بچه ها توبغلش پریدم وهمدیگر

 روغرقه بوسه کردیم.

تایادم میاد پری بهترین دوستم بود وتنهاکسی بود که تمام اسرار زندگی من رومی دونست وهمیشه درلحظات سخت 

 زندگی کنارم بود وراهنماییم می کرد.

 وقتی ازآغوش پری بیرون اومدم .پری بادیدن صورت خیسم سری ازروی تاسف تکون دادوگفت:

 کیان ازروت ردشده که به این حال وروز افتادی ؟ دوباره چی شده ؟ بازم

 سرم روبه نشانه ی تائید تکون دادم که گفت:

شیطونه می گه برم بزنم زیرگوش این پسره پررو که هی اشک تنهادوست منو درمیا ره! آخه یکی نیست بهش بگه 

 چه مرگته؟ حیف این فرشته نیست که هی دلش رومی شکونی ؟

 ه کیان بدوبیراه می گفت که بادیدن من لبش روبه دندون گزیدوگفت:پری همینجورداشت ب
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ببخشید .خوب دست خودم نیست .اونجوری نگام نکن می دونم دوستش داری آخه منم تورودوست دارم . حق نداره 

 با تو اینجوری رفتارکنه .

 توی پذیرایی نشسته بودیم وپری مشغول پوست کندن میوه بودکه گفت:

 بار دیگه چرادعواکردین؟خوب بگواین

 کارمون ازدعواگذشته .این باردیگه موضوع خیلی جدیه .

 خوب تعریف کن ببینم چی شد؟

تمام وقایع روازروزخواستگاری استاد تادعوای خودم وکیان وبیماری وتصمیم کیان روبراش تعریف کردم ووقتی به 

 آخرماجرارسیدم اشکام بی اختیار روگونه هام چکید وگفتم:

پری حاال من چیکارکنم ؟بااین دل واموندم چیکارکنم . پری اگه نبینمش میمرم .به خدا نمی تونم بدون اون زندگی 

کنم . می دونم خواسته ی زیادیه ولی دست خودم نیست .می دونم خیلی بی شرمم ومی دونم که چنین حقی روندارم 

. می دونم بهمن هم االن ا زم متنفره ولی خیلی  .می دونم حتی حق ندارم به کیان فکرکنم ولی دست خودم نیست

دلتنگشم . پری شاید کیان به خاطرشباهتهاش به بهمن بود که خیلی زود تونست جاش روتوقلبم بگیره ولی من دیگه 

طاقت ازدست دادن این یکی روندارم .پری خیلی سخته من دیوونش شدم ولی کیان حتی بهم عادت هم نکرد .این 

 به یه نحوی من رونابود کردن . به خداپری این باردیگه نمی تونم این جدایی داره منو می کشه . دوبرادر هرکدوم

پری من روتوآغوشش گرفت ودرحالی که پشتم رونوازش می کرد وسعی می کرد گریه نکنه باصدای بغض آلودی 

 گفت:

ت ست می فهمی چی می گم.تونباید بابتوگناهی نکردی تارا .دوست داشتن کیان اونم بعدازمرگ بهمن اصالً گناه نی

احساست شرمنده باشی  وازطرف دیگه برای کسی که ارزش تورو نداره اشک نریز.البته ببخشیدکه اینطوری صحبت 

می کنم . ولی اگه کیان بهت عالقه داشت اینقدرزجرت نمی داد پس چنین کسی ارزش اشکای تورونداره . خواهش 

 ن .اینقدرخودت روعذاب نده .دیگه بهش فکرنکن عزیزم . فراموشش کن . می کنم تارا باخودت این کارونک

بعدازکلی درددل کردن باپری انگارآرومتر شدم .پری که حال وروزم رودید شب هم پیشم موندوبعدازاومدن بابا 

ومامان خداحافظی کردورفت .چقدرازاینکه پری روداشتم خوشحال بودم داشتن دوستی که توی همه لحظه های 

 زندگیت همراه وهمدلت باشه واقعاً نعمته.

چندروزی ازدرددل کردنم باپری می گذره که انگاردوباره دلم گرفته .دوباره کلی غم وغصه روقلبم سنگینی می کنه 

 . نمی دونستم چیکارکنم وبه کجا برم که این دلم آروم بگیره که یهوتصمیم گرفتم برم بهشت زهرا.

نم شدم وبه سمت بهشت زهرا روندم.دست گلی روکه آورده بودم روی قبر بهمن لباسم روپوشیدم وسوارماشی

 گذاشتم وباگالب قبرش رو شستم. بعدسرم روروی سنگ قبرش گذاشتم وشروع به درددل کردن بابهمن کردم.

م نبه خداشرمندم بهمن روسیاهم . نمی دونم باچه رویی پا شدم اومدم سرخاکت .من حق ندارم باعشق تواینکاروک

.ولی هرکه ندونه توکه می دونی دوست داشتن دست خود آدم نیست . بهمن می دونی که چه زجری می کشم .تاوانی 

که برای گناهم پرداخت کردم کافی نیست . بهمن توبگو کافی نیست؟ باید هنوزبیشتر زجر بکشم ؟باشه اگه تومی 

 گی حقمه بازم تحمل می کنم .
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کردن .نمی دونم خواب می دیدم یابیداربودم که دیدم نوری به طرفم میاد باتعجب وازته دلم شروع کردم به گریه 

سرم روازروی قبربلندکردم وبه روشنایی که هرلحظه به من نزدیکتر می شد نگاه کردم. انگاربهمن بود .چندقدم 

 : ه روم زدوگفتمونده به من ایستاد ساکت وبی صدادرحالی که نوری که دراطرافش بود چشمام رومی زد لبخندی ب

خودت رو زجرنده تارا . زندگی کن .خوشبخت باش فقط همین .من چیز دیگه ای ازت نمی خوام .عزیزم خوشبختی 

 توخوشبختی منه .

خواستم چیزی بگم که ازجلوی چشمام محوشد.سرم روازروی قبربلندکردم .نگاهی به اطرافم انداختم .هیچ خبری 

دورترازقبربهمن خانمی کنارقبری مویه می کرد انگارخواب دیده بودم . باخودم ازنوری که دیده بودم نبود. فقط 

 گفتم:

 حتماً خواب دیدم .آره حتماً خواب دیدم.

وقتی که به خونه رسیدم تازه یاد استادکمالی افتادم وگوشیم روبرداشتم وشمارش روگرفتم باشنیدن صدام انگارکلی 

 ذوق زده شده بود که باهیجان گفت:

 م تاراخانم .چه خبر؟سال

 سالم استاد

 اینقدررسمی نباشید .راستی دیگه داشتم ناامید می شدم .خوب فکراتون روکردید.

 آره

 خب

 باکمال تاسف باید بگم که جوابم منفیه

 وبالفاصله گفتم خداحافظ وگوشی روقطع کردم .ازاینکه خودم روخالص کرده بودم نفسی به راحتی کشیدم .

به دربود ومن تصمیم داشتم که طبق معمول توی خونه بمونم .دلم نمی خواست جایی برم یاکسی روببینم فرداسیزده 

 . 

توی باغ نشسته بودم وبه گلهای روبروم زل زده بودم . همه چیز نوشده بود وهمه جابوی زندگی وسرسبزی وطراوت 

شده بود ولی من دراول بهارمرده بودم .توی می داد اال من که خالی ازهرگونه شورونشاط بودم .بله طبیعت زنده 

 افکارخودم غرق بودم که مریم خانم صدام زد

 خانم موبایلتون زنگ می خوره .

 باخودم گفتم :

 یعنی کی می تونه باشه .

بعدازمریم خانم خواستم که گوشی روبرام بیاره .مریم خانم گوشی روداددستم ورفت . وقتی که کمی ازمن دورشد 

 فشاردادم وجوا ب دادم.پری بودکه باخوشحالی سالم کرددکمه رو

 سالم پری 

 خوبی ؟

 مرسی توخوبی؟

 مرسی ؟چیکارمی کردی؟

 هیچی توباغ نشستم .کارخاصی نمی کردم
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 سیزده کجایی؟

 خونه 

 وا...کی سیزده توخونه می مونه ؟

 من 

 یای باهم بریم ؟تارامن می خوام برم شمال ویالی دوست بابام ولی خودم تنهام م

 نه حوصله ندارم

 لوس نشودیگه . اگه تونیای بابا اجازه نمی ده تنهایی برم .

 گفتم که حوصله ندارم

 اگه نیای قهرمی شم .

 توروخدا پری می دونی توچه وضعی ام .اگه وقت دیگه ای بود حتماً می اومدم .

وتایی بریم شمال .بابابا ومامان صحبت کردم وپس پری اینقدراصرار کردومخم روخورد تا قبول کردم که فرداد

 ازجلب موافقت اونا با پری راهی شمال شدیم .

ناهارمون روتوی رستورانی بین راه خوردیم ودوباره به مسیرمون ادامه دادیم .ساعت سه بعدازظهربود که به 

 ویالرسیدیم.

 تر بود .که روی تپه ای باالتر ازسطح دریا بنا شدهدرنگاه اول ویال ساختمونی دوطبقه بازیربنایی به وسعت چهارصدم

بود که به وسیله راه باریکی  به دریا وصل می شد. دورویال چندردیف درخت به چشم می خورد وزمین اطراف ویال 

سرسبزوپوشیده ازچمن بود معلوم بودکه به تازگی موردهای دورویال روکوتاه کردند چون یه دست ومرتب بود . 

 روانی قرمز رنگ ویال میون اون فضای سبز منظره ی دلپذیری روبوجودآورده بود. ازدورسقف شی

میلی نداشتم که به درون ویال برم .دلم می خواست هرچه زودتر برم کناردریا شاید باصدای امواج دریا دلم کمی 

 آروم بگیره .این بود که روکردم به پری وگفتم:

 حل.بیا قبل ازاینکه بریم تو یه سربریم سا

 باشه تو برو من وسایل رو پیاده می کنم بعد به توملحق می شم.

 پری مشغول پیاده کردن وسایل ازتوماشین شدومن هم ازهمون راه باریک مسیر ساحل رودرپیش گرفتم .

وقتی به ساحل ماسه ای رسیدم جلوتررفتم وروی ماسه های خیس نشستم جوری نشسته بودم که باهربرخورد امواج 

 حل آب تا زیرزانوهام می رسید ودوباره برمی گشت .به سا

اصالً برام مهم نبودکه خیس بشم .نگاهم روبه آبی بیکران دریا دوختم وبوی شرجی دریا رو تنفس کردم .انعکاس 

ترنم امواج دریا توگوشهام مثل الالیی بود. همیشه این صدا وآرامش دریا بهم آرامش می داد چیزی که مدتها 

 وم بودم .بودازش محر

چشمام روبسته بودم وسعی می کردم فقط به صدای امواج گوش بدم که متوجه شدم کسی اومد وکنارم روی ماسه 

 هانشست .چشمام روبازنکردم وتنهاگفتم:

 پری ببین چه آرامشی داره .

 تورونمی دونم ولی منوهیچ چیزی آرومم نمی کنه .
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نبال صاحب صداگشتم وبعد ناباورانه چشمام روبازکردم. باورم نمی شد. باشنیدن این جمله برای یه لحظه توی مغزم د

 خودش بود.کمی تکیده ورنگ پریده تربه نظر می رسید ولی خودش بود.

چندبارپلک زدم تاباورم بشه که خواب نمی بینم ولی نه خواب نبود واقعاً اونی که کنارم نشسته بود ونگاهش روبهم 

 دوخته بود کیان بود.

ظه ای گذشت تاحال خودم روبفهمم. سریع نگاهم روازش گرفتم وبه دریا چشم دوختم ودرحالی که سعی می چندلح

 کردم ظاهرآرومی داشته باشم گفتم:

 شما اینجاچیکارمی کنید ؟

 وبعدپوزخندی زدم وگفتم:

 وردید؟فرداتعطیالت تموم می شه تازه قراربود وکیلتون روبفرستید حاال چی شده که خودتون تشریف آ

 نمی دونم چرابااینکه توی دلم حرفای دیگه ای بود این جمالت بی سروته روبرزبون آوردم .

چندلحظه ای به سکوت گذشت که دیدم کیان بازوهام روگرفت ومن روبه طرف خودش چرخوند وچشمای طوفانیش 

 رو به چشمام دوخت وگفت:

 باردیگه ببینمت وحرفام روبهت بزنم بزارم برم .باید شانسمنمی دونم ازکجاشروع کنم ولی نتونستم بدون اینکه یه 

 روامتحان می کردم . 

من که کامالً گیج شده بودم وازحرفاش یه کلمه هم سردر نمی آوردم خواستم که بلندشم وبرم که به زور نگه ام 

 داشت وادامه داد: 

 دم. اون شب که بابا زنگ زدوگفت که مجبورم باتوازدواج کنم ازت متنفرش

 زیرلب زمزمه کردم :

 خودم میدونم 

خودم رواین جور آروم کردم که این فقط یه ازدواج مصلحتیه وقرارنیست چیزی غیرازاین باشه ومن می تونم  

 باهرکس دیگه که دلم بخواد باشم .

 بازم زیرلب گفتم: 

 پس معلوم شدشبهایی که نبودی کجا می رفتی .

د که توفرودگاه دیدمت. ازهمون لحظه اول بود که فهمیدم باوجود تواین ازدواج اما مشکل ازاون روزی شروع ش

 کارراحتی نخواهد بود . 

 مکث کرد

 شب عقدمون رویادته؟ 

 سرم روبه عالمت تائید تکون دادم ونجواکردم :

 مگه میشه یادم بره . 

داشت .توی چشمات چیزی بودکه  تواون لباس بنفش مثل فرشته ها شده بود ی . چشمای آبیت گیرایی عجیبی

 باوجوداینکه نمی خواستم ولی ناخوداگاه به سمتت جذبم می کرد. می ترسیدم تارا ،از نگاهت می ترسیدم . 

نمیدونم می تونی درکم کنی یانه ولی برام سخت بود. هنوز مرگ برادرم روباور نکرده بودم .هنوزسیاهپوش برادرم 

 ادرم روتصاحب کنم  .بودم پس چطور می تونستم عشق بر
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پس ازت دوری می کردم تاعذاب وجدانم کم بشه .من مسئول تووبچه ی برادرم بودم نباید اسیرخواهش دلم می 

 شدم . پس سعی کردم سخت باشم ،سعی کردم بی تفاوت باشم ونشون دادم که خشک وبی احساسم .

ه حالی می شدم دلم آتیش می گرفت دلم می تو چی میدونی وقتی که حالت بد می شد ونمی تونستی غذابخوری چ

خواست زمین وزمان روبه هم بدوزم تاخوب بشی .اما توازمن متنفربودی نمی دونم چرا ولی هربارکه سعی می کردم 

بهت نزدیک بشم تاکمکت کنم وازدردی که تنهایی به دوش می کشیدی کم کنم توبیشترازمن دور می شدی . برام 

ساسی نداشته باشی می دونستم به چشم برادرشوهرت من رو می بینی وهنوزبهمن رودوست قابل فهم بود که بهم اح

 داری .

تالشم برای نزدیک شدن بهت بی نتیجه بود دلم می خواست بهم اعتماد کنی وروکمکم حساب کنی می  خواستم به    

.من می خواستم مواظبت باشم چون عنوان یک حامی کنارت باشم  اما توتمام کارهام روپای بی اعتمادیم می گذاشتی 

 می دیدم که چقدرظریف وشکننده هستی اما تواوناروپای این گذاشتی که دارم کنترلت می کنم . 

روزها می گذشت ومن کشمکش سختی روتوی وجودم احساس می کردم باهربارنگاه کردن به تووتپیدن قلبم حس 

 کنه . کسی روداشتم که هرروز وهرلحظه به برادرش  خیانت می

باازدست رفتن بچه ات این عذاب بیشتر شد.خودم رومقصر می دونستم .مقصر مرگ بچه ات وعذابی که تومی 

کشیدی من  بودم .خودم روسرزنش می کردم که به خاطراحساسی که بهت داشتم اینقدردرگیر خودم بودم که 

 تووبچه ات رافراموش کردم .

اب شد .طبیعی بود باازدستن رفتن بچه ات تودیگه دلیلی برای اینکه بامن تااینکه حرف ازطالق زدی .دنیا روسرم خر

 بمونی نداشتی ولی من نمی تونستم اجازه بدم بری . منوببخش تارا .برای این خودخواهیم منوببخش .

دلم نمی خواست زجرت بدم ولی دست خودم نبود نمی تونستم دوریت روتحمل کنم پس مجبورت کردم که  

 ت پیشم بمونی .برخالف میل

هرچقدرکه می گذشت حسم بهت قوی تر می شد.جرات نگاه کردن توچشمای الجوردیت رونداشتم چشمایی که 

هربارکه می دیدمشون هستیم روبه آتیش می کشید . چشمایی که عاشقشون بودم امابرای اینکه این حس روتوی 

م ایده بود نتونستم دوام بیارم وزودترازموعدبرگشتخودم بکشم به اسپانیا رفتم .رفتم که فراموشت کنم .اما بی ف

 .تصمیم گرفتم دوباره به عنوان حامی کنارت باشم . 

اماباآوردن النا به ایران همه چیزدوباره به هم ریخت نمی دونم چرا ولی رفتارت بامن بدترازقبل بود جوری که النای 

رفتارهای عجیبته .بیچاره نمی دونست که تو،توچه  بیچاره هم حسش کرده بودوفکر می کرداین وجوداونه که باعث

 شرایطی بامن ازدواج کردی وچقدرازمن متنفری !

ولی حس من حسی نبودکه توبه من داشتی هرروز بیشترازروز قبل دلم می خواست که مال من باشی توکنارم بودی 

ببینم  نستم توروکنارهیچ کس دیگه ایولی انگارفرسنگها باهام فاصله داشتی . اعصابم بدجوربهم ریخته بود نمی تو

حتی تصورکردنش هم برام مشکل بود این بود که خیلی حساس شده بودم وبهت گیرمی دادم ولی توبی توجه به 

 عذابی که من می کشیدم منو متهم به بدبینی کردی.

ت داشتن هموند که دوستااینکه روزتولدم رسید . مامان که گویی متوجه عذاب کشیدنم شده بود خیلی سربسته بهم ف

 توگناه  نیست .
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بادونستن این موضوع که کسی برای دوست داشتن تومن روگناهکار نمی دونه حس می کردم زمان عذاب وشکنجه 

ام به پایان رسیده وباخود م تصمیم گرفتم که بعدازجشن درمورد احساسم باهات صحبت کنم وبه این برزخی که 

 توش بودم خاتمه بدم.

 شه کشیدتااینکارروبرام راحت کنه وپیشنهادرقص داد.مامان نق

توتوی آغوشم بودی ومی تونستم صدای ضربان قلبت روبشنوم وگرمای وجودت روحس کنم خواستم باهات صحبت 

کنم که ناگهان ازدستم فرارکردی . مامان اصرارکردکه شب بمونی تابلکه بتونم باهات حرف بزنم ولی بازم نشد .مثل 

 دی که مدام ازدستم لیز می خوردی .ماهی می مون

تااینکه جریان استادتون پیش اومد . توی کتابهایی که بهت داده بوداون بیت عاشقونه رودیدم ولی سعی کردم حرفی 

نزنم باخودم کلنجاررفتم که من هیچ حقی ندارم .تومن رو انتخاب نکرده بودی بلکه اجبار باعث شده بود که بامن 

ت می گذاشم تابرای زندگیت تصمیم بگیری ولی نتونستم .به خداتارا سعی کردم نه اینکه نخوام باشی پس باید آزاد

 نتونستم .

وقتی که استادکمالی ازت خواستگاری کرد حال خودم رونمی فهمیدم برای یه لحظه دیوونه شدم وتوبااون حرفات 

 حظه کنترولم روازدست دادم .قلبم روشکوندی زدم توگوشت .بشکنه دستم .نمی خواستم ولی برای یه ل

گفتی که ازم  متنفری . خودم می دونستم ازم متنفری ولی شنیدنش اززبونت به معنی واقعی کلمه نابودم کرد .میون 

تب ودرد دست وپا می زدی ومن محکوم بودم که زجرکشیدنت روببینم .باهرجیغی که ازسردرد می کشیدی دنیا 

م ولی توروتو اون وضع نبینم .عشقم کسی که بیشتر ازجونم دوستش داشتم روسرم خراب می شد. حاضربودم بمیر

داشت جلوم پرپر می شد. مسبب این همه زجری که تومی کشیدی من بودم .خودم روسرزنش می کردم وباخودم 

عهدکردم که اگه خوب شدی بزارم بری .تااینکه خوب شدی.آره بااینکه برام مثل خودکشی می موند ولی باید می 

ذاشتم بری . توداشتی توقفسی که من برات ساخته بودم ذره ذره آب می شدی . باید رهات می کردم تارا .پس گ

 باطالق موافقت کردم .حرفاش که به اینجا رسید برای یک لحظه ساکت شد.نگاهش کردم چشماش خیس بود .

 ادامه داد:

ت ازم دزدیده بود شبهایی روکه غیبم می زد برای فرارازعشقت وبه دست آوردن آرامشی که اون چشمای جادویی

تواین ویال تاصبح کناردریا دیوونه وار شب زنده داری می کردم وازخدامی خواستم که این عشق روازدلم بیرون کنه . 

چه شبهایی روکه باامواج دریا درد دل نکردم .ولی هیچ چیزی نمی تونست جای خالیت روبرام پرکنه.هیچ چیزی 

 .تارا به خدا خواستم برای همیشه اززندگیت برم ولی بازم نتونستم .نتونستم برم .آرومم نمی کرد 

تو این مدت که ازت دوربودم زندگی می کردم وانگار زندگی نمی کردم .حس می کردم حتی برای اینکه بتونم نفس  

رت شده بودم .توی این بکشم هم بهت نیاز دارم .مبتال شده بودم .تارا نمیدونم ازکی وچه جوری ولی بدجور دچا

چندروز که ندیده بودمت عین دیوونه ها شده بودم تااینکه فکری به ذهنم رسید . رفتم پیش پری وازش خواستم که 

کمکم کنه .باخواهش والتماس راضیش کردم که توروبکشونه شمال . می خواستم قبل ازاینکه برای همیشه اززندگیت 

کنم .تارا گناه من فقط اینه که نباید ولی عاشقت شدم ولی توقعه ای ازت  برم بیام ودرمورد احساسم باهات صحبت

 ندارم فقط می خوام که اگه دوستم نداری حداقل ازم متنفرنباشی . 

 ساکت شد.
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باورم نمی شد که این حرفا روازکیان شنیده باشم .نگاهی به چشمای سیاه تب دارش کردم پرازصداقت بود .پس من 

 تمام اون لحظاتی که زجرکشیده بودم کیان هم زجرکشیده بود. تنها نبودم ،توی 

 باصداش که سوز داشت درحالی که دستهای یخ کردم رومیون دستهای تبدارش گرفته بود به خودم اومدم 

 تارا دوستم داری ؟

ام ن جلوپدلم می خواست ازخوشحالی جیغ بکشم .خدایا چه خوشبختی باالترازاین که مردی روکه عاشقش بودم اال

زانوزده بود واعتراف می کرد که اونم دوستم داره وعاشقمه . حس می کردم خواب می بینم .انگارتورویا بودم 

 .کابوسهام تموم شده بود خوشبختی داشت بهم لبخند می زد.

آفتاب در حال غروب بود ولی این تازه طلوع عشقی بود بین من وکیان پس به چشمای شبرنگش که االن 

ودم توش نشسته بود نگاه کردم وبعدچشمام روبستم وآروم لبهام رو روی لبهای داغش گذاشتم تابه تصویرخ

زجرکشیدن مردی که دوستش داشتم نه این کلمه برای بیان احساسم کمه مردی که دیوونه وار می پرستیدمش 

 گیمون روازنوبسازیم.پایان بدم .ما تاوان سنگینی روبرای این عشق پرداخته بودیم وحاال وقتش بودکه زند
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