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 من غیرتی استاد: رمان نام

 

 زاده اسماعیل زهرا: نویسنده

 

 هیجانی_غمگین_عاشقانه:ژانر

 

 

 دست از رو اش خانواده گذشته تو که تارا اسم به دختری درمورده: خالصه

 اما یشودم آشنا تُرکان آرتان اسم به جدیدش استاد با و میشه دانشگاه وارد داده

 و تانجاس هم تُرکان آرتان که میشود شروع مهمونی یک با زندگیش که نمیداند

 .نداده انجام تابحال که دهد انجام را کاری میشود مجبور

 کرده؟ رو و زیر را اش زندگی که چیست کار آن

 

 چقدر اما دانستمنمی چیزی هم خودم که شدم جذب جایی به ناگهان:  مقدمه

 نیست زمین جاذبه ینا فهمیدم من و شدی من زندگی وارد تو که است قشنگ

 .توست وجوده بلکه است داشته نگه زمین روی را من که

 « تارا »

 

 رو ماشینم امروز... شدم خارج اونجا از و گرفتم تحویل ازشون رو پول

 !بود رسیده من به و بود پدرم ماله که ماشینی فروختم،

 دست از رو مادرم و پدر که سالگیم سیزده از و فرزندم تک و دختر، تک من

 .دادم دست از تصادف تو رو مادرم و پدر ایستادم؛ خودم پای روی دادم

 !سازهنمی من با زندگی این خب ولی بود؛ سالم سیزده فقط نداشتم، هم سنی
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 چهب یه مثل هنوز قلبم ولی شدم بزرگ درسته بود؛ سالم نوزده دیگه االن ولی

 !تپهمی کوچیک

 شد تصادف که بودم مادرم و پدر با ینماش اون تو منم که رهنمی یادم هیچوقت

 !موندم زنده من فقط و

 شد، اهسی واسم دنیا انگار دادم دست از رو مادرم و پدر که دادن خبر بهم وقتی

 و رفتممی راه خیابون و کوچه تو هروقت شد، سیاه و خراب گونم-بچه دنیای

 شه؛می تیکه-یکهت قلبم میزنن، قدم مادرشون و پدر با که دیدممی رو دخترا بقیه

 .باشن کنارم مادرم و پدر که داشتم حق منم چون

 !نیوفتاد اتفاق این گندم شانس از اما

 تمامه شدم؛ خیره کوچولو و نقلی حیاط به شدم؛ وارد و کردم باز کلید با رو در

 .شدم خونه وارد غم با امد؛ هامچشم جلوی خاطراتم

 عوض رو هاملباس کنم؛ عوض رو هاملباس تا اتاق تو رفتم و بستم رو در

 .کردم

 توقع پر دخترای مثل بودم؛ راضی من خب ولی بود، متوسط مالیمون وضع

 . نیستم و نبودم

 آوردن در پول و کردن کار عالمه یه بعداز که تختی نشستم؛ تخت روی

 .خریدمش

 هامچشم داشتم؛ سفیدی پوست و گرد صورت شدم، خیره آینه تو خودم به

 و کوچیک زیاد نه و بود بزرگ زیاد نه هم لبم اکستریخ و بود درشت

 .ومدمی صورتم به کل در بود؛ صورتی

 نگاه هامچشم به آینه تو هروقت بود، مادرم هایچشم همرنگ هامچشم رنگ

 .افتادممی مادرم هایچشم یاده میکردم

 تنها انقدر االن و مردممی منم یا افتادنمی واسشون اتفاقی تصادف اون تو کاش

 !نبودم

 .اومد خونه اف-اف صدای که بیرون زدم اتاق از
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 :گفتم و داشتم برش

 بله؟ -

 .منم کن باز -

 .شد باز در و دادم فشار رو دکمه بود؛ دوستم بهترین بهار

 چندان نه لبی و ریز چندان نه هاییچشم و داشت ای برنزه پوسته بهار

 ...بزرگ

 :گفت و کشید آغوش به رو من و شد خونه وارد که کردم باز رو خونه در

 تو؟ کجایی دختر وای -

 !شده ذره یه واست دلم ندیدمت روزه چند

 :گفتم و اومدم بیرون آغوشش از و زدم لبخندی

 .شده تنگ واست دلم خیلی منم -

 :گفت و مبل روی نشست

 !بود خاموش گوشیتم نیستی، کردم فکر ندیدم؛ در دم رو ماشینت راستی -

 :گفتم کردممی آماده آبمیوه و بیسکوئیت خونه آشپز تو که طورهمین

 ...فروختم هم رو ماشینم کرد، تموم شارژ گوشیم -

 خورد حرفم این از شدیدی تکون نشستم؛ کنارش و میز روی گذاشتم رو سینی

 :گفت و

 !بود خوب که ماشینت چرا؟ -

 .افتادممی مامانم و بابا یاده میشدم سوارش هروقت اره -

 :گفت و کرد اهمنگ غم با

 .نباش ناراحت عزیزم برم قربونت -

 :گفت و شد خوشحال چهرش یهو
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 .دانشگاه بریم باهم تا دنبالت میام خودم فردا از -

 .رممی خودم شم،نمی مزاحم عزیزم نه -

 .گفتم که همین تارا، حرفیه چه این -

 :گفت دوباره که دادم تکون رو سرم

 .دمیا هم جدید استاد فردا راستی -

 :گفتم متعجب

 جدید؟ استاد -

 نداشتی؟ خبر مگه اره؛ -

 !نه -

 خیلی که داره اینجا هم بزرگ شرکت یه چون نازه که انقدر گنمی هابچه -

 ...شناستشمی بپرسی هرکی از معروفه

 !چه من به خانومش، مبارکه -

 :گفت و خندید

 .برم قربونش مجرده -

 :گفت و زد خنده زیره

 .میرممی نگم بهت االن اگه بخدا -

 :گفتم ناچار

 .بگو -

 .سالشه سی -

 که جوونه چقدر میگی االن گفتم خودش؛ برای مردیه پیر پس ماشاهلل، -

 !کشتی واسش خودتو اینجوری

 شد قطع اش خنده باالخره که خندیدمی و بود گذاشته دلش روی رو دستش

 :گفت
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 .میشه عوض نظرت ببینیش وقتی فردا ندیدیش، تو پس -

 .نگفتم چیزی و انداختم باال ای نهشو

 یرونب یخچال از فالفل و آشپزخونه سمته رفتم و شدم بلند زدن گپ کلی از بعد

 .کردم سرخ و اوردم

 .بخوریم ناهار و بیاد که زدم صدا رو بهار شد آماده وقتی

 پهن رو سفره که آشپزخونه تو اومد و باال آورد گوشی صفحه از رو سرش

 .کردم

 :گفت که خوردن به کردیم روعش و نشستیم

 .کنی جمع شالت یا مقنعه اون زیره رو موهات همه خوادنمی فردا راستی -

 اب و خوردم کمی سمتم؛ گرفت و ریخت آب که کردم سرفه و گلوم تو پرید غذا

 : گفتم شده گشاد هایچشم

 چرا؟ -

 !که نمیشه چیزی بابا ای کن؛ گوش حرفم به رو فردا -

 .باشه -

 :گفت بهار که شستممی رو هاظرف داشتم شد تموم که ناهار

 ترسی؟نمی خونه تو تنها هاشب تارا -

 :دادم جواب

 و پدر با کردن صحبت با تنهاییم ولی ترسممی درسته جان؟ بهار کنم چه -

 .میشه رفع مادرم

 .خورد زنگ گوشیش که داد تکون غم با سرشو

 جانم؟ -

- 

 .باشه -
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- 

 .گفتی که جایی دیگه اره جا؛همون میام اره -

- 

 .بای اوکی -

 :گفت و کرد من روبه و کرد قطع رو گوشی

 .برم باید اومده پیش واسم کاری یه عزیزم تارا -

 ...رفت وقتی رفتم باهاش در دم تا و دادم تکون سرمو

 ولی کنم تمیزش گرفتم تصمیم بود، ریخته بهم کمی خونه برگشتم؛ خونه تو

 !دبو نشده کثیف هم اصال

 .کنم تمیز خواستممی فقط کنم سرگرم خودمو کهاین برای

 دلم شدم؛ خیره خونه به لبخند با شد؛ گل دسته مثل خونه و گذشت ساعت یه

 تا دنبو کنارم کاش بودن، کنارم االن کاش بود شده ذره یه بابا و مامان برای

 !نشم مواجه خالی خونه با برگشتم دانشگاه از وقتی

 .نداشتم رو هیچی حوصله بخوابم، گرفتم تصمیم و کشیدم حسرت از پر آهی

 ...برد خوابم که گذشت دقیقه چند پتو زیره خزیدم و اتاق تو رفتم

 

 

 روی میزنه؛ زنگ بهار دیدم که داشتم برش شدم، بیدار گوشیم صدای با صبح

 :کردم کلیک اتصال

 جانم؟ -

 .عزیزم بیا بدو منتظرتم پایین تارا -

 .گلم باشه -
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 رو موهام از کمی بهار حرف طبق پوشیدم؛ لباس تند و کردم قطع رو یگوش

 .بمونه گذاشتم پیشونیم روی و کردم کج

 .بود شده تر قشنگ خیلی صورتم طوریاین

 و مرفت بیرون حیاط از و بیرون زدم خونه از و کردم پام رو هامکفش تند-تند

 .بستم درو

 کرد؛می زندگی ثروتمندی خانواده تو بهار شدم؛ خیره بهار باال مدل ماشین به

 خیلی بلعکس اما مغروره، خیلی کردممی فکر شدم دوست باهاش که اولش

 .مهربونه

 .شدم خیره بیرون به کرد؛ حرکت که شدم سوار و ماشین سمت رفتم

 .ایستاد دانشگاه جلوی ماشین که نکشید طول بیشتر دقیقه چند

 :گفتم گذاشتم قلبم روی دستمو

 !کنی؟ می رانندگی تند انقدر چرا تو دختر دهنم؛ تو اومد مقلب بهار -

 کنم؟ کارچی گیمی خب کردم، عادت -

 .کن ولش بابا هیچی -

 .شدیم دانشگاه وارد و شدیم پیاده ماشین از

 .کردنمی صحبت کدوم هر و بودن ایستاده پسرا و دختر همه

 کردنمی صحبت باهم داشتن که نازی و مهسا سمت رفتیم

 :گفتیم بلند

 ...خوشگال به سالم -

 :گفت و سرم روی زد آروم مهسا سمتمون؛ برگشتن لبخند با

 !اومده جدیدمون استاده کردم فکر بیشعور -

 :گفتم و کردم ایشی

 کنین؟می استاد-استاد همش خبره چه زدین؛ بهم حالمو بخدا -
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 .معروفه هم خیلی تازه خوشگله؛ خیلی المصب -

 .درک به -

 !نیومد خوشت النا که نگو -

 خوشم ازش شما هایتعریف با هم باز ولی ندیدمش هنوز این اینکه با بخدا نه -

 .آدنمی

 !جلو دادن رو اشونمقنعه تند و شدن خیره سرم پشته به دیدم یهو

 النا باید تو اخه لعنتی شده؛ خیره بهم اخم با چادری، خانومی دیدم برگشتم

 ! اومدیمی

 .دادمی گیر همه وضع سر به همیشه میومد؛ بدم ازش خیلی

 برگشت هانگاه همه کشید؛ دانشگاه ورودی سمت به رو من و گرفت رو بازوم

 .سمتمون

 !کردم؟ چیکار مگه کن ولم -

 ااستاده بقیه کرد؛ اتاقی وارد رو من نگفت؛ چیزی و انداخت بهم بدی نگاه

 !بودن پیر خیلی که چندتاشون نبودن جوون هم زیاد بودن؛ نشسته اونجا

 .موند ثابت من روی همشون نگاه

 آخر تا اول از که مردی پیر بیرون؛ رفتن اونجا از یکی-یکی و شدن بلند

 !بود هیکلم روی نگاهش ولی گذشت کنارم از بود، روم نگاهش

 .کردمی نگاهم اونجوری که بودم عصبانی کردم؛ اخمی

 :گفت ؛بود سرم پشته در و عقب رفتم که نزدیکم اومد خانومه

 ها؟ بیرون؟ ریختی موهات چرا -

 !دی؟می گیر من به فقط شما اینجاست دختر همه این بابا ای -

 :گفت عصبانیت با شد شدید اخمش

 .دراز زبون دختره -
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 :گفتم و آوردم بیرون رو زبونم

 !نیست دراز کوچولوعه، منکه زبون -

 دبرخور نفر یه با محکم که بیرون برم تا برگشتم بود؛ کرده تعجب کارم از

 !کردم

 .پیچید هامریه تو یخش و تند عطر بوی

 .شدم خیره مشکی تیله جفت دو تو که باال بردم رو سرم

 مشتش تو رو بازوم سمتم اومد خانوم همون که گرفت ازم رو نگاهش زود

 :گفت و گرفت

 ...کنی می کارا این از باشه آخرت بار ولی بخشمتمی رو دفعهاین -

 .سمتم اومدن بهار و نازی مهسا، که بیرون اومدم سریع

 :گفت بهار

 دیدی؟ رو جدید استاد -

 :دادم جواب

 .اره -

 :گفت خندید نازی

 !نبود بد هم اولتون مالقات -

 . گونم روی زدم شدن داغ هامگونه کردم احساس

 :گفتم

 .داریم کالس روانی استاد این با حتما امروز بریم -

 :گفت بهار

 .بزنیم قدم بیرون مبری زوده هنوز -
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 عمه پسر و بود آرش اسمش که هم پسرا از یکی بیرون؛ رفتیم و نگفتم چیزی

 حواسمون اصال و بودیم بیرون که بود ساعت نیم اومد؛ همراهمون بود مهسا

 .نبود ساعت به

 :گفت کشید هینی مهسا

 !گذشته کالس از ساعت نیم یاخدا -

 :گفتم که پرید رنگشون هم هابچه بقیه

 .ترسیدین بس از الزمین قند آب فقط االن -

 :گفت من روبه آرش رسیدیم وقتی خندیدن؛ کالس تا

 !بزن در تو مایی شجاع تو تارا -

 ...نبود آدم مثل هم زدنم در زدم؛ در گرومب-گرومب

 :گفتمی که مغرور صدایی با

 .بفرمایید -

 :گفت و کرد اخمی استاد بودن؛ سرم پشته هم هابچه شدم، وارد

 !اومدین؟ االن گذشته کالس از ساعت نیم -

 بشینیم؟ میشه اومدیم االن بله -

 .بود عادی هابچه برای ولی کرد تعجب بودنم رک از

 ؟داره مجازات دونینمی هستین انضباط بی انقدر االن از -

 !کافیه ایران جمعیت تمامه برای بدونی که شما -

 :گفت استاد روبه و کردنمون کل-کل وسط پرید آرش شد؛ عصبی

 بشینیم؟ میشه استاد ببخشید -

 :کردن صحبت کرد شروع نشستیم وقتی نشستیم؛ و نگفت چیزی استاد

 باید تاخیر و غیبت گفتم که همینطور. هستم ترکان آرتان جدیدتون، استاد من -

 کالس سر باید و دارین، ترم میان کی دمنمی خبر من باشه؛ داشته موجه دلیل
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 پونزده از ترمتون پایان نمره صورت این غیر در باشین دهآما همیشه من

 .نفر پنج شما جز کردن معرفی خودشونو بقیه شه،می حساب

 !دیگه زندانه اینجا بگو درست خب -

 :گفت و کرد اخم

 بله؟ -

 :گفتم شیطنت با

 .بانی زندان هم شما -

 !زندانم رئیس من -

 :گفتم زدمی موج توش شوخی که صدایی با

 شه؟می! ها؟زندانی قاطی بیاد رئیس شهمی مگه ولی -

 دمخندی ریز-ریز ترکید خنده از کالس یهو که میشد منفجر خنده از داشت آرش

 :اومد استاد عصبی صدای

 .بدیم ادامه درس و کنین معرفی رو خودتون -

 

 

 :گفت و شد بلند کردمی کنترلش داشت که خوشحالی با بهار

 .ُمرادی بهار -

 .زادپاک آرش -

 :گفت و شد بلند ذوق کلی با مهسا

 .صحرابی مهسا -

 .نوازی نازی -

 .شد خیره بهم استاد رسید که من به نوبت
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 !قشنگش صورت تو برم پا جفت با گفتمی شیطونه

 بهار و نازی مهسا، مثل من ولی بود؛ جذاب خیلی المصب بگم، دروغ چرا

 !نداشتم دیدنش با ذوقی

 هزار الس متولد... ملکی مراد فرزند... ملکی تارا... الرحیم الرحمن هللا بسم -

 .تهران از صادره... و سیصد و

 شدم خیره بهشون خندیدن؛ هم همه که خندید یهو بعد و شد خیره بهم متعجب

 :گفت کردمی کنترل خندشو داشت که طور همون

 .بودم ندیده شیطونی این به دختر تاحاال -

 .ببین حاال -

 .شد متوقف خندش و اومد خودش به دنخندی بقیه دوباره

 !بودن شده الل انگار نمیومد؛ کس هیچ صدای شد؛ قطع همه صدای دیگه

 .میومد استاده برای عشوه کلی بود نشسته ما از تر جلو کمی که سیما

 به خوبی دختر خب ولی بود، ثروتمند درسته خوردمی بهم دختر این از حالم

 !رسیدنمی نظر

 .گذشت من هایپرونی مزه و بقیه یدنخند با کالس نصف

-حاظر چون بودم موافق باهاشون خودمم شیطونم چقدر که گفتنمی بهار و همه

 .هستم ماشاهلل که هم جواب

 :گفت خنده با شونم روی زد آروم بهار

 کردی؟ اونجوری بدبخت استاده با کالس سره چرا -

 :گفتم که زدن خنده زیره نازی و مهسا

 !بود حقش ورهمغر خیلی چون -

 به تشرک داره، ماشین داره، خونه داره، پول همه اون باشه، مغرور هم باید -

 !میشناسنش همه داره؛ بزرگی اون
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 :گفت دوباره بهار

 ...نیست مغرور و بد کنیمی فکر که هم اونطور -

 و نم با بود قرار هم نازی و مهسا شدیم؛ خارج دانشگاه از ساعت چند از بعد

 .بیان بهار

 چیه؟ نظرتون دور-دور بریم ها بچه -

 :گفتن نازی و مهسا شدم؛ خارج افکارم از بهار حرف این با

 .بریم اره -

 تارا؟ خوبی -

 .اره -

 .فکری تو -

 .نه -

 :گفتن کنن اذیتم اینکه برای نازی و مهسا

 !دیگه؟ استادی فکره تو حتما -

 :گفتم و دادم نشون خونسرد خودمو

 !کنم پر اون به کردن کرف با که حیفه مغزم -

 .شدیم پاساژ وارد و شدیم پیاده که داشت نگه بزرگی پاساژ جلوی بهار

 .بود توش لباس عالمه یه که بودم خیره هاویترین به

 خری؟نمی چیزی تو تارا -

 :گفتم زدم مهسا روبه لبخندی

 .ندارم الزم چیزی عزیزم، نه -

 .رفتیم همراهش اهمم و شد فروشی لباس وارد بهار گفت؛ ای باشه
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 وت رفتن و کردن انتخاب مانتو نازی و مهسا بهار، بود؛ فروشنده جوونی پسر

 .کنن پرو تا پرو اتاق

 خودم روی رو سنگینی نگاه که کردممی نگاهشون و بودم خیره هالباس به

 .کردم حس

 .شده خیره بهم راست-راست مرد همون دیدم برگشتم

 بهم هرزتو نگاه این جرعت چه با بگم رتشصو تو بکوبم برم خواستمی دلم

 !اندازیمی

 دامص مهسا و نازی بهار، و شد باز پرو اتاق تا سه در زمان هم که جلو اومد

 .شدن خیره بهمون تعجب با رومه روبه پسره دیدن وقتی که زدن،

 :گفت و سمتم گرفت آورد بیرون جیبش از کارتی

 .شیم آشنا شممی خوشحال منه؛ شماره این_ 

 .شدن خیره بهم خوشحالی با هابچه که گرفتم ازش کارتو

 هایچشم روی روبه رو کارت اما بشم؛ دوست باهاش خواممی کردندمی فکر

 و گرفتم مرد همون

 !بست چشماشو و رفت عقب سرش که صورتش تو کردم پرت کردم پارش

 ولی شد خیره بهم تعجب با اول و کرد باز هاشوچشم پسره کشید؛ هینی بهار

 .شد عصبانی زود خیلی

 بین از زود خیلی ولی ریخت بهم کمی خودمم عصابه بیرون زدم اونجا از

 .بود حقش نبودم؛ پشیمون اصال کردم کارو اون پسر اون با چون رفت

 کنم ذوق زود که نبودم دیگه دخترای مثل من

 اب تاشون سه هر چهره بیرون؛ اومدن خرید هایپاکت با نازی و مهسا بهار،

 .بودن شده دار خنده خیلی و بود متعجب

 :گفتم خندیدم

 چیه؟ -
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 :گفت کرد باز دهن نازی

 .هیچی -

 :گفت بهار که پاساژ دیگه سمته رفتیم

 !که بود خوبی پسر -

 !ندارم شون حوصله و دمنمی رو پسرا به که دونیمی خوب خودت -

 وستد هم پسری چهی با و نمیده رو دیدم تاحاال که هستی دختری اولین بخدا -

 !نشده

 بده؟ مگه -

 ...نبود این منظورم عزیزم نه -

 چی؟ پس خب -

 .نیست خوب هم تنهایی -

 .تره قشنگ تنهاییم -

 

 ماشین سوار مهسا و نازی بهار، و بیرون زدیم هابچه کردن خرید کلی بعد

 :گفت متعجب بهار که نشدم سوار من ولی شدن،

 چیشد؟ -

 برین شما خونه، میرم عدب بزنم قدم یکم میخوام -

 !میرسونمت خب -

 .برین شماها عزیزم نه -

 ...رفتن و کردم راضیش کردن بحث کلی بعداز

 ...شه اذیت من بخاطر بهار خواستمنمی بود هم پیشه تاشون سه هر مسیر چون

 و شدم خونه وارد و کردم باز رو در رسیدم وقتی خونه؛ سمت به برداشتم قدم

 .کردم روشن رو هاچراغ
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 :گفتم پرید دهنم از یهو

 .اومدم من بابا مامان، -

 اسمو اونا بدون دنیا این گذاشتم؛ دهنم جلوی رو دستم گفتم؛ چی فهمیدم تازه

 ...هست و بود جهنم

 شستم رو صورتم شدم شوییدست وارد

 .بیرون اومدم بیاد، جا حالم تا

 ...برد خوابم کی و خوردم شام کی نفهمیدم حتی

 

 

 داشت هامچشم شدم خیره ساعت به شده؛ روشن هوا دیدم که کردم باز و چشمام

 !بیرون میزد حدقه از

 ور گوشی رفت یادم دانشگاه رفتممی هفت ساعت باید من خدا یا بود، ده ساعت

 !کنم تنظیم آالرم روی

 تند میزنه زنگ داره بهار دیدم شد؛ بلند گوشیم صدای که میومد در داشت اشکم

 :دادم جواب

 .بهاری سالم -

 کجایی؟ دلم عزیز سالم -

 کردم؛ دیر دانشگاه نرفتم امروز بهار ام، خونه -

 :گفتم که زد خنده زیره بهار

 چته؟ -

 :داد جواب تیکه-تیکه بود گرفته شدت خندش چون

 نگفتم؟ بهت دیروز مگه... ریمنمی دانشگاه... امروز... دیوونه_ 
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 بود گرفته خندم کردم؛ ول آروم رو فسمن و دانشگاه رمنمی که اومد یادم تازه

 :پیچید بهار صدای که

 ظهر ازبعد تا دادم خبر هم مهسا و نازی به داداشمه تولد امروز تارا، راستی -

 .باش اینجا

 .میام باشه مبارکه، -

 .منتظرم برم قربونت -

 دماوم کارا انجام بعد و دستشویی سمت رفتم کردم قطع گوشی خداحافظی بعداز

 .بیرون

 .شدم خارج خونه از و پوشیدم لباس و خوردم سری سر صبحانه یه تند

 .اومدم بهار با دیروز که پاساژی سمته افتادم راه زنان قدم

 .شدم وارد و فروشی عطر سمته رفتم و شدم پاساژ وارد

 .کردم تشکر که گفت اومدی خوش بود فروشنده که آقایی

 ...کشیدممی بو ییک-یکی آورد؛ مردونه ادکلن ام خواسته طبق

 :گفت مرد همون که دادنمی خوبی بوی خیلی

 خواید؟می همسرتون برای -

 :گفتم گزیدم لبمو

 .نه -

 .بیرون زدم و کردم حساب پولشو و کردم انتخاب ادکلنی که نگفت چیزی

 باسل خونه تو شکر خدارو اومدم؛ بیرون  پاساژ از و گرفتم دستم تو رو پاکت

 .نداشتم لباس اسهو ای نگرانی و داشتم

 نهخو به دقیقه چند از بعد و شدم سوار ایستاد تاکسی یه که دادم تکون دست

 .رسیدم

 .بستم درو و شدم خونه وارد و کردم حساب رو کرایه
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 درست ناهار خودم برای و خونه آشپز تو رفتم و گذاشتم مبل روی رو پاکت

 و خوردم تند و کردم

 .کردم زتمی رو آشپزخونه و شستم هاروظرف

 یه وشد یه بعداز شدم؛ حموم وارد و کردم آماده رو هاملباس و اتاق سمته رفتم

 .پوشیدم لباس و بیرون زدم ساعته

 گونه رژ و لب رژ کشیدم، ای دخترانه نازک چشم خط و ایستادم آینه جلوی

 سرم؛ رو شالم و کردم شونه رو موهام نکردم؛ رنگ پر زیاد ولی زدم قرمزی

 وارس و گرفتم تاکسی زدم؛ بیرون خونه از و برداشتم هم رو کیفم و پاکت کردم

 تاکسی و شدم خیره بیرون به دادم؛ بهش رو اینا بهار خونه آدرس و شدم

 .کرد حرکت

 هم هابعضی و خوشحال هابعضی و رفتنمی راه داشتن که شدم خیره آدمایی به

 !دارن تفاوت باهم آدما چقدر ناراحت؛

 ...نیست خبر با دیگه یکی دل از هیچکس

 .شدم پیاده و کردم حساب رو کرایه و اومدم خودم به راننده صدای با

 در سمت رفتم بود خوشگل خیلی شدم؛ خیره بود روم روبه که بزرگی خونه به

 .شدم وارد من و شد باز که زدم رو در زنگ و

 .شدم خونه وارد چطور نفهمیدم و شدم خیره بهش که بود بزرگ باغ یه

 

 وندهم کم و کردم برخورد نفر یه به محکم که بودم خونه زیبایی محو که نقدراو

 .داشت نگهم شد حلقه کمرم دوره هاشدست که بیوفتم بود

 .شدم خیره ای قهوه هاییچشم به و باال بردم رو سرم

 .بود خاص ای قهوه یه بهار، هایچشم رنگ هم چشماش

 .خوردم تکونی که بود شده خیره هامچشم تو
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 سال شش و بیست یا پنج و بیست به که سنش باشه؛ بهار برادر کنم فکر

 .خوردمی

 دز مهربونی لبخند هم اون و شدم جدا ازش که شد، باز کمرم دوره از دستاش

 :گفت و

 !تاراست هم اسمت نه؟ مگه بهاری دوسته باشه درست حدسم اگه -

 شهبا خونده و فکرم که انگار شناخت و من کجا از این بود اومده بند زبونم

 :گفت

 .شناختمت همین برای کنهمی تعریف ازت خیلی بهار -

 :گفت و کرد دراز بهم رو رو، دستش

 .بهار برادر بهرادم منم اشناییت از خوشبختم -

 :گفتم و نبردم جلو رو دستم

 .همچین -

 روی رو نگاهش همچنان ولی شدم، رد کنارش از منم و برد عقب رو دستش

 .کردممی حس خودم

 :گفتم که سمتم برگشت اونم زمان هم که سمتش برگشتم

 کجاست؟ بهار ببخشید، -

 :گفت کرد باال طبقه به ای اشاره

 .اتاقشه تو باال طبقه -

 و خودش صدای که شدم اتاقش نزدیکه و باال رفتم هاپله از و کردم تشکری

 !میومد که بود مادرش کالفه صدای

 :گفت و سمتم اومد وشحالیخ با بهار شدم؛ وارد و زدم در

 .گلم اومدی خوش -
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 مادر داد؛ رو جوابم روییخوش با اون و کردم سالم که سمتم برگشت مادرش

 .بودن خوبی آدمای پدرش و

 !بپوشم چی میگه همش خورد؛ مخمو بهار رسیدی موقعه به عزیزم -

 سالب عالمه یه هاش؛لباس کمد سمت برد کشید رو دستم بهار بود گرفته خندم

 .بود توش مجلسی

 :گفت که شدیم تنها بهار با و شد خارج اتاق از مادرش

 خابانت لباس کنه کمکم آدنمی اونم حتی رفته، کجا دونمنمی هم داداشم این -

 !کنم

 :گفت و سمتم برگشت شده ریز هایچشم با پایینه؛ گفتم و پرید دهنم از یهو

 !دونی؟می کجا از تو -

 و بود پایین برادرت اومدم وقتی که؛ نکردم پرواز اتاقت تو بیام لینکه برای -

 !باالیی تو گفت

 نه؟ مگه شناخت تورو مطمئنم -

 فهمیدی؟ کجا از تو اره -

 یهک تارا این گفت روز یه داداشم که میکنم صحبت ازت خونه تو انقدر اخه -

 !ببینمش شده هم بار یه باید

 :گفت که گفتم اهانی

 .بپوشم یچ که کن انتخاب حاال -

 میپوشه؟ چی برادرت -

 :گفت و سمتم برگشت

 پرسی؟می چی واسه حاال بودم؛ خودم هایلباس درگیره کی از دونم؛نمی -

 .کنی ست باهاش گفتم -

 !نیست خونه االن که بهراد ولی شهمی خوب اره -
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 .کرد انتخاب لباس یه بهار ساعت نیم بعداز باالخره و دادم تکون رو سرم

 خیره گوشه یه به و بودم نشسته تختش روی بگیره؛ دوش تا ومحم تو رفت

 یناز و مهسا کردم؛ باز رو در رفتم و شدم بلند اومد در صدای با که بودم

 .بودن

 :گفتن زمان هم هردو

 .خانوم خوشگل سالم -

 .بودم منتظرتون اومدین باالخره سالم -

 .نشستن صندلی روی

 :داد جواب نازی

 .شد دیر مینه برای بود ترافیک -

 :گفت مهسا

 !کشیه دختر عجب هم بهراد این -

 ...شدین ادب بی چقدر دخترا -

 :کردم زمزمه لب زیره که خندیدن حرفم این به هردو

 .بکشین تفریحی شده خجالتم -

 .هاگفتی چی که شنیدیم -

 .بشنوین میخواستم منم -

 و برداشت خورد؛ زنگ گوشیش که پوشید رو هاشلباس و بیرون اومد بهار

 :داد جواب

 .سالم -

- 

 .هستم خودم بله -

- 



 

 
 
 
 

 
 

  زهرا اسماعیل زاده کاربر انجمن دی وان –استاد غیرتی من 

     h t t p : / / d i 1 . b l a g f a . c o m /  
 

Page 23 

 چی؟ -

 - 

 !کن؟ خبرم زودتر افتاد اتفاقی اگه بودم نگفته بهت من مگه -

-  

 .کوفت -

 .شد خیره گوشه یه به عصبانیت با و کرد قطع خداحافظی بدونه

 .سمتش رفتم و شدم بلند منم شدن خیره بهار به متعجب نازی و مهسا

 :گفتم و ستمب رو لباسش بند

 ناراحته؟ چرا من خوشگل -

 :گفت سمتم برگشت

 !کنم؟ چیکار حاال کنه، آرایشم تا بیاد تونهنمی امروز آرایشگرم تارا -

 .میکنم ارایشت خودم -

 :گفت ذوق با

 واقعا؟ -

 گرفتی؟ کم دسته رو من اره -

 :گفت خندید

 .نه -

 آرایش به کردم شروع و نشوندمش آرایشش میز روی روبه صندلی روی

 .کردنش

 رنگ هم لب رژ و گونه-رژ و کشیدم ای دخترونه چشم خط و زدم پودر کرم

 ...زدم واسش هم رو اش گونه رژ

 .کن باز و چشمات -
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 :گفت هیجان با کرد باز رو هاشچشم

 .کنم تشکر ازت چجوری دونمنمی مرسی عزیزم، نکنه درد دستت -

 :گفتم زدم لبخندی

 .گلم نکردم کاری -

 .ریختم دورش آزاد و دادم فر سشوار بابلیس با هم رو اشموه

 .بود شده خوشگل خیلی شد؛ خیره خودش به

 ...بودی ماه البته شدی ماه -

 ...زد لبخندی

 اج همه همه؛ هم و موزیک بلند صدای بودن؛ اومده همه و بود شده تاریک هوا

 .کردیم عوض رو هامونلباس نازی و مهسا و من بود؛ پیچیده

 

 !هباش دید تو بدنم خواستمنمی نه؛ من ماله ولی بود باز نازی و مهسا اسلب

 ...بودم نکرده هم زیادی آرایش گرچه کردم ترمیم رو آرایشم

 و هاهدیه مخصوص جایه سمت بردم رو پاکت من و پایین رفتیم چهارتاییمون

 .همینطور هم نازی و مهسا گذاشتم؛

 .نبود معلوم زیاد چهرش کرد؛می صحبت آقایی با داشت که بهار سمت برگشتیم

 

 کت کردم دقت که خوب کنه؛می صحبت برادرش با داره دیدم که سمتش رفتیم

 بود؛ من لباس رنگ دقیقا قرمز؛ پیراهن همراه بود پوشیده مشکی شلوار و

 .بود مشکی قرمز هم من لباس

 :تگف و خودش سمت کشید رو من نازی و مهسا به توجه بدون گرفت رو دستم

 شدم؟ چطور کرد؛ آماده و من تارا داداش -

 !شدی عالی که باشه خانوم تارا کاره اگه -
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 .بودن شده داغ هامگونه ولی کردم تعجب حرفش از طرف یه از

 :گفت و بهراد پلوی تو زد آروم بهار که پایین انداختم رو سرم

 +نه؟ مگه خوشگله -

 .اره -

 بهم طورهمین شدم چشم تو چشم باهاش که باال بردم و سرم شدم،می آب داشتم

 !نیست دیدم که بهار سمت برگشتم بود؛ خیره

 !نبود هم نفر دو اون از خبری اما نازی و مهسا سمته برگشتم

 :نشنوه بهراد که جوری کردم زمزمه

 .داشتم کم زو همین! رفتن؟ کجا اینا باز خدا ای -

 :گفت که شنید چون بود حرفا این از تر زرنگ ولی

 .رفتن باال کنم فکر -

 :گفت و آورد گوشم نزدیکه رو سرش و گرفت رو دستم که شدم رد کنارش از

 .اومدی امشب شدم خوشحال -

 :گفتم سمتش برگشتم

 .مبارک تولدت بگم اینو رفت یادم -

 .کرد تشکر و زد مهربونی لبخند

 اصد رو نازی و مهسا باال؛ رفتم و کردم رد جمعیت بین از رو خودم زور به

 !نشنیدم صدایی ولی زدم صدا رو بهار ندادن؛ جواب که زدم

 !دیگه؟ بودن رفته کجا اینا

 !دیوار تو کوبید منو محکم یکی که بهار اتاق سمته رفتممی داشتم

 و بود روم روبه که پسری به و کردم باز رو هامچشم پیچید؛ کمرم تو دردی

 طرف دو دستشو که مش رد خواستم کردم؛ نگاه اومدمی دهنش از گندی بوی

 !گذاشت صورتم
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 !نخورد هم تکون ولی دادم هولش که کشید بازوم روی رو دستش

 ...شد پنهان آهنگ صدای تو صدام ولی زدم جیغ

 :گفتم و سینش روی کوبیدم

 ...بیشعور عوضی کن ولم -

 کشیده شدت با پشت از یهو. خوردمی بهم داشت حالم نزدیکم؛ آورد رو سرش

 افتاده پسره جون به عصبانیت با که شدم خیره بهراد به ین؛زم خورد و شد

 ...بود

 کرد؟می فکر چی درموردم االن یعنی بخورم؛ تکون تونستمنمی

 !شه نزدیک بهم خواستم پسره از من کردمی فکر حتما

 :زد داد بهراد که کرد نگاه بهم ترس با پسره و کرد ولش باالخره

 .گمشو -

 و مداو که انداختم پایین رو سرم زمین؛ خورد هم بار چند حتی پایین رفت تند

 :گفت و ایستاد روم روبه

 !کیه به کی نیست معلوم اینجا امشب باش خودت مواظب -

 

 البا رو سرم که نرفت ولی ره،می االن کردم فکر دادم تکون تند-تند رو سرم

 !بهم زده زل راست-راست دیدم که بردم

 .برم... من هدیگ... خب... راستش... چیزه -

 کردم؟می صحبت تیکه تیکه که بود شده مرگم چه

 !شه نزدیک بهم کرد جرعت عوضی اون پیش دقیقه چند که بود این از شاید

 .اومده بهار دیدم که هاپله سمت برگشتم اومد کسی پایه صدای

 :گفت شد خیره بهراد منو به متعجب
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 وایستادین؟ اینجا چرا دوتا شما -

 "بگم که نداشتم چیزی بگم، چیزی تونستمنمی چیزی که من

 :گفت بهراد ولی

 .پیشت بیارم خواستممی گشتمی دنبالت تارا -

 .کشیدم عمیقی نفس که گفت اهانی بهار

 ...پایین کشید مارو و گرفت رو هردومون دسته و بهراد و من سمت اومد بهار

 هدست و تمونسم اومد عشوه کلی با عملی دختری رسیدیم پایین طبقه به وقتی

 جمع دورش همه و بود روش کیک که میزی سمت بردش و گرفت رو بهراد

 ...بودن

 :گفتم بردم بهار گوش نزدیکه رو سرم

 بود؟ کی این -

 :گفت کرد نگاهم

 ولی طورهمین هم بهراد آدنمی خوشم ازش... ملیکاست اسمش خالمه دختر -

 !کنیم تحملش نشه خراب جشن اینکه برای مجبوریم

 :گفت ذوق با و کشید رو دستم که بهار دادم تکون و مسر

 .مهسا و نازی پیشه بریم بیا تارا -

 .باشه -

 .بودن ایستاده بودن اونجا همه و بهراد که میزی کناره که شونسمت رفتیم

 که کنه فوت خواست رو بود گرفته شکل شش و بیست حالت که شعمی بهراد

 !کردن فوت باهم و داد قرار بهراد کناره خودشو ملیکا
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 وقتی همینطور؛ هم بهار کرد، اینجوری ملیکا چرا که کردم تعجب خیلی اول

 دستش روی ملیکا دسته چون بود کرده اخم بهراد بریدن کیک دوتاییشون

 ...بود

 :گفت شد ام متوجه بهار که خندیدممی ریز ریز و ترکیدممی خنده از داشتم

 شد؟ چیزی -

 :گفتم بشنوه هم ملیکا که طوری بودم کرده رلکنت و خندم که طورهمین

 ملیکا؟ یا بهرادی خواهر تو جونم بهار -

 :گفت بهار که سمتم برگشتن متعجب ملیکا و بهراد

 !سوالیه؟ چه این دیگه؛ بهرادم خواهر من خب -

 !برید ملیکا اونوقت نبریدی برادرت همراه کیکو خواهرشی که تو خب -

 ...بود شده خیره بهم اخم با ملیکا ولی خندیدن، دخترا و بهراد

 

 !بهراد خواهره مثل هم ملیکا حاال -

 :گفت عصبانیت با ملیکا گفتم که اینو

 .نیستم خواهرش من ولی -

 .خواهرشی مثل گفتم خواهرشی نگفتم منم -

 .نخیر -

 :گفت ملیکا روبه و خندید و من پهلوی تو زد آروم بهار

 !داری نظر یدونم یکی داداش به پس -

 رفت؛ اونجا از عصبانیت با ملیکا که زدیم خنده زیره بهراد و دخترا منو

 :گفتم بهار روبه متعجب

 !بود شوخی فقط ها،کنم ناراحتش نمیخواستم -

 :داد جواب بهار جایه به بهراد ایندفعه
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 !دیگه جنبست بی -

 .بابا کن ولش -

 :گفتم گوشش تو آروم گفت؛ اینو که بود بهار

 .دنهش کیکی وقته -

 تو کیک از گوشه یه تو رو انگشتش و کیک سمت رفت و زد خبیثی لبخنده

 ...بهراد سمت رفت و زد انگشت رو روش خامه و کرد ظرف

 زود بهار که شد خیره بهار به و برداشت روم از رو نگاهش بهراد باالخره

 .زد بهراد هایگونه روی رو کیک

 :گفت خندید بهار که زدن سوت جیغ، و دست همه

 .جیگره خیلی شرایط هر تو داداشم -

 .بهار -

 ...مالید کیک صورتش به دوباره بهار و گفت اینو بهراد

 .بهار جون -

 و آورد بیرون گوشیش بهار که کرد تمیز صورتشو و برداشت دستمال بهراد

 :گفت

 .سلفیه یه وقت فقط االن -

 بهراد دادم؛ قرار بهراد و خودم بین رو مهسا  بودیم، هم کناره که بهراد و من

 .بود شده دار-خنده چهرش ذوقش تو باشه خورده انگار

 ...رومون روبه هم بهار و نازی کناره منم ایستاد مهسا کناره هم نازی

 شدم، خیره ساعت به کادوها کردن باز بعداز و شد تموم که گرفتن عکس

 !بود شب یک ساعت
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 برگردم باید و کردم ردی کلی االنشم همین بمونم، اینجا بیشتر نبود خوب

 ...خونه

 رو مکیف و کردم عوض رو هاملباس شدم؛ بهار اتاق وارد و رفتم باال هاپله از

 .نمک خداحافظی بهار از تا رفتم سالن دیگه سمته به پایین؛ رفتم و برداشتم

 :گفت سمتم برگشت بهار

 عزیزم؟ بری میخوای -

 .گلم اره -

 :مداو بهراد صدای که شدم رد کنارش از

 .رسونمتمی -

 کشیدم؟ بدبختی کم امشب! برسونه و من این که داشتم کم و همین خدا ای

 حاال کنه،می فکر چی درموردم نیست معلوم دید تنها رو دوتا ما بهار طرفی از

 .رسونمتمی گهمی این هم

 :گفت و کرد تأیید حرفشو هم بهار

 .رسونتتمی بهراد کن صبر تارا -

 :گفتم سمتش برگشتم

 .رممی خودم عزیزم مرسی نه -

 :گفت بهراد ایندفعه

 .رسونمتمی ندارم کاری اینجا من خب -

 ...نده انجام نیست ممکن بگه که چیزی هاتوعه از تر لجباز بهراد تارا -

 :گفتم پهلوش تو زدم

 .بهار -

 .بهار جون ای -
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 ربها لقو به خونه، برم تنها کردم سعی هرچقدر و شد بهراد حرفه حرف آخرم

 ...کردنمی گوش و بود کرده لج

 

 ااونج از و کرد روشن رو ماشین نشست؛ و اومد مین چند بعداز که شدم سوار

 ولط بیشتر دقیقه چند بود، داده بهش رو ادرس قبلش خانوم بهار شدیم؛ خارج

 ...ایستاد که نکشید

 

 .بودیم رسیده شدم، خیره بیرون به

 با رو هاملباس و رفتم اتاق به شدم؛ خونه ردوا و شدم پیاده خداحافظی از بعد

 .پوشیدم راحتی لباس و کردم عوض بدبختی کلی

 ...برد خوابم که نکشید طول بیشتر دقیقه چند و تخت روی انداختم و خودم

 

 ونچ اومدیم؛ پیاده دانشگاه تا امروز نشستیم؛ نیمکت روی و شدیم کالس وارد

 ...هواخوری برای هم بزنیم قدم هم

 .شد وارد هست تُرکان آرتان اسمش شنیدم بهار از که جوون استاد ونهم

 

 اون با ترسیدندمی هم جورایی یه ازش گرفتن، خون خفه دوباره همه

 !هیکلشون

 

 بلند بهار با شد؛ خارج کالس از استاد و شد تموم کالس و گذشت ساعت یک

 .وردنخ به کردیم شروع و گرفتیم ساندویچ و بوفه سمت رفتیم و شدیم

 :گفت بهار خوردممی که همونطور

 !شی داداشم زن تو اگه تارا میده کیف چقدر -

 ...افتادم سرفه به گلوم تو پرید خوردم که رو ساندویچ از ای تیکه
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 برگشتم تعجب با خوردم؛ کمی و گرفتم ازش که سمتم آورد و گرفت آب بهار

 :گفتم و سمتش

  بهار؟ خوردی چپه هاتوقرص -

 بجاش کنی.می هاییپردازی رویا همچین چرا آخه جونم، بهار فیهحر چه این

 !داری من به چیکار ببین؛ رویاهات تو استاده این با رو خودت

 :گفت خندید

 شمپی هم داداشم دیدم می هاروعکس داشتم وقتی دیشب ولی... توهم دیگه خب -

 !تارا میای بهراد به خیلی تو آخه، کردمی نگاه باهام بود

 کنن؟ ازدواج باهم باید بیاد دیگه نفر یه به هرکی مگه -

 گلم نه -

 کالس وارد و شدیم بلند چادری خانوم همون صدای با که بگم چیزی خواستم

 .شدیم

 نگاهم اونجوری اتاق اون تو روز اون که بود همونی شد؛ وارد مردی پیر

 .کردمی

 کردن ناز و عشوه از خبری دیگه دادن؛ درس کرد شروع اون و گفتم ایشی

 !نبود سیما

 

 .کردمی ناز و اومدمی عشوه کلی سیما بود کالس تو تُرکان استاد هروقت چون

 زیبا تمیز هاشو نقش چون بود بهتر حالش این از شدمی بازیگر اگه دختر این

 !کردممی

 گرفته خوابم کم-کم بودم؛ خیره دادنش درس به حوصله بی که شدمی ساعت یه

 ...شد بسته هامچشم که میز روی مگذاشت سرمو و بود
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 که کردم بلند رو بهاره؛سرم دیدم که کردم باز چشمامو نفر یه تکونای با

 :گفت و گرفت قرار روم روبه پیره استاد عصبی هایچشم

 وضع؟ چه این -

 .گرفت خوابم که دادین درس جوری دیگه، خودتونه تقصیر خب -

 نیتعصبا با استاد و زد خنده زیره ربها شد؛ بلند هابچه خنده بمب صدای یهو

 .بیرون رفت کالس از

 :گفتم بهار روبه

 .گفتمی الالیی که دادنمی درس این بخدا -

 .زدن خنده زیره همه دوباره

 و بودیم خریده چیزایی بوفه از زدیم؛ بیرون دانشگاه از شد تموم که کالس

 ناهار برای خوردیم؛

 کرد اشاره طرف اون به و گرفت رو دستم بهار شدیم خارج که دانشگاه از

 :گفت

 .بریم بیا دنبالمون اومد بهراد ببین -

 دلبخن با و برداشت رو عینکش بهراد که شدم خیره کردمی اشاره که جایی به

 .شد خیره بهمون

 .آمنمی من برو تو بهار نه -

 .رهمیگذ خوش بیا توهم خرید؛ برم بهراد با قراره دیگه بیا تارا بابا ای -

 .برو تو شمنمی مزاحم عزیزم نه -

 :گفت کرد مصنوعی اخم

 .جایی بره تاراش بدونه اگه بمیره بهار -

 .خدانکنه -
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 شده دیر کردن اعتراض برای دیگه اما ماشین سمته برد و کشید رو دستم

 ...بود

 ور جوابم گرمی با اون و گفتم ارومی سالم که گرفت قرار رومون روبه بهراد

 .داد

 !بود بهراد چون خرید برم بهار با خواستنمی دلم

 !اومدنمی خوشم خودم به نسبت بهراد های نگاه از

 

 استاد اون چجوری امروز که من از کردن صحبت کرد شروع بهار که نشستیم

 .کردم عصبی رو

 .کردمی گوش بهار هایحرف به و بود من به خیره آینه از لبخند با بهراد

 

 دیمش پیاده ما و داشت نگه بزرگی پاساژ جلوی رو نماشی شدم؛ خیره بیرون به

 هایلباس به لباس؛ از پر هایویترین سمت رفتیم و گرفت رو دستم بهار که

 .بودن خوشگل خیلی شدم؛ خیره ویترین پشت زیبای و شیک

 .اومد سرمون پشته هم بهراد شدیم وارد بهار و من

 کار قشنگی خیلی هایسنگ پیراهن باالی که کرد انتخاب مجلسی پیراهن بهار

 .داشت چاک رون روی از هم پایینش و بود شده

 :گفت و کرد بهم رو بهار

 چطوره؟ ببینم بپوشم -

 متس برگشتم بودم، خیره هالباس به شد؛ پرو اتاق وارد که داد تکون رو سرم

 ...ببینم هارو لباس بقیه و دیگه

 

 مونه به اخم با هم بهراد و بهم بود زده زل بود فروشنده که جوون آقای همون

 !بود شده خیره پسر
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 بزنی زل بهم تونیمی چطور بگم و پسره صورته تو بکوبم یکی خواستممی

 ات که چیکارمی تو مگه بگم و بزنم داد بهراد سره برم خواستمی دلم همچنین

 !ایمی ٙتخم و اخم کنهمی نگاهم یا شهمی نزدیک بهم یکی

 مثل هک دهنم کردم، باز کمی رو در رفتم زد؛ صدام ربها و شد باز پرو اتاق در

 : گفتم بستم رو بود شده باز دیدنش با غار

 ...تخته به بزنم بزار شدی؛ خوشگل چقدر -

 :گفت که سرش تو زدم

 ...تارا -

 ؟جونم -

 بزنی؟ صدا رو بهراد شهمی -

 .اوکی -

 

 ربها نیوفتم، تا گرفت رو بازوم بهش؛ خوردم که بزنم صداش برگردم خواستم

 :گفت و خندید

 ...بیوفتی بود مونده کم باش؛ مواظب دختر -

 دهش خیره بهار به لبخند با بهراد و کنار رفتم نگفتم؛ چیزی و سمتش برگشتم

 ...بود

 .هست بهم خیره هنوز پسره اون دیدن که برگشتم

 !عصابمه رو که شه متوجه خواستمنمی ولی کردمی خورد داشت رو عصبابم

 یکم که منم بود؛ روم نگاهش هنوزم ولی دیگه سمت برم تا شدم رد نارشک از

 بود، عالقم مورده کاره کردن شیطونی و بودم شیطون زیاد و پرو

 :گفتم و سمتش برگشتم

 ندیدی؟ خوشگل مرگته چه چیه -
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 کرد؛ حساب بهراد و بود کرده خرید کلی بیرون اومد موقع همون بهار

 تو چیز همه خداروشکر چون نکردم قبول رم،بردا چیزی که گفتن هرچقدر

 .داشتم خونه

 :گفت بهار که شدیم ماشین سوار و بیرون زدیم پاساژ از

 .شکست دستام -

 :گفتم آروم و کردم نگاهش

 !نشکنه دستات کن خرید کمتر خب -

 ...بهار میگه راست تارا -

 !!چی من پس کنی؛می رو تارا طرفداری همش توهم بهراد -

 :گفت و کشید رو بهار لپ بهراد

 .هستم تو طرفدار کال که من شه، فدات بهراد -

 !دیگه کنیمی هم رو تارا طرفداری یعنی این -

 .نگفت چیزی و خندید بهراد

 

 ناال و داشتم خواهری یا برادر منم اگه شدمی خوب چقدر گرفت؛ دلم لحظه یه

 ...نبودم تنها اینقدر

 :فتگ ذوق با و شد خیره بیرون به بهار

 .رفت سر حوصلم بزنیم قدم دارنگه اینجا داداشی -

 ...کرد پارک رو ماشین و داد تکون رو سرش

 :گفت گوشم سمت آورد رو سرش و گرفت رو دستم بهار که شدیم پیاده

 گفت؟ چی بهت مگه کردم خرید ازش که پسره پاساژ تو -

 .ناسیشمی منو خوب که تو کردم؛ کم روشو زدمی اضافی زر بیخیال، -
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 خونه به خوردن خوراکی و زدن قدم کلی بعداز داد؛ تکون رو سرش و خندید

 .رسیدیم

 عوض رو هاملباس و اتاق تو رفتم شدم؛ خونه وارد شدم پیاده خداحافظی بعداز

 .کردم

 یه ات دانشگاه رفتممی زود باید فردا چون اومد،می خوابم حسابی کشیدم؛ دراز

 ....برد خوابم و شد گرم هامچشم کم-کم نمونم، خواب وقت

 

*** 

 

 پر بود وصل گل به که کارت روی استیکر دیدن با و داشتم برش دیدنش با

 .زمین انداختمش و کردم پرش

 رفت؟می مخم رو روز هر کاراش این با که بود عوضی کدوم

 !زاشت؟می در پشت اینارو هروز بیشعوری کدوم

 !کنممی چیکارش هببین بده نشون بهم خودشو بزار داره جرعت

 ؟باشه تونستمی کی کاره

 

 ازب رو در وقتی و دانشگاه رممی که شهمی ای هفته چند االن شدم خونه وارد

 !روشه قلب استیکر که وصله بهش هم کارت یه و دره پشته قرمز رز کنممی

 این فهممنمی دره؛ پشته گل همون از دوباره گردمبرمی دانشگاه از هم هروقت

 !دهنمی نشون بهم هم رو خودش حتی میره؛ و میزاره در پشته کی رو هاگل

 ...کنم چیکارش دونممی کیه کاره بفهمم فقط

 موقعه و برهمی رو بهار و من رفتن موقعه همش شده پرو هم بهراد این

 !میاره مارو هم برگشت
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 که هم روانی این اعصابمه؛ روی اهاشنگه اون با طرف یه از هم بهراد

 ...عصابمه روی دیگه طرف یه از کیه دونمنمی

 :برداشتم و رفتم سمتش که اومد زنگ صدای

 بله؟ -

 .نیومد صدایی اما

 بله؟ -

 رو خروجی در بعد شدم حیاط وارد و کردم باز رو در نداد؛ جواب کسی بازم

 .دیدم در جلوی قرمز رز یه دوباره که کردم باز

 شد خشک کارت روی چشمم که کنم پرش پر خواستم و داشتم برش

 :بود شده نوشته روش

 .کنم ثابت بهت تا بده فرصت بهم بارم یه شده شدم، عاشقت′′

 ′′بهراد

 ...شده گشاد چهارتایه اونم شد، چهارتا هامچشم

 هبست و باز رو هامچشم چندبار و میز روی گذاشتمش و خونه تو آوردم رو گل

 نمهربو باهام خیلی چون ه،دار بهم حسی یه بهراد دونستممی اولم از کردم؛

 !بود حساس روم هم خیلی تازه بود؛ شده

 اومدن سرپ چندتا اونجا بود، پاساژ بیرون بهراد و خرید رفتیم بهار با که بار یه

 خواست تا گرفت و من دسته بعدی و گرفت رو بهار دسته یکیشون و سمتمون

 با نبود اربرد دست ولی زدم؛ بهش محکمی سیلی بزاره شونم روی رو دستش

 دیدم که صورتش تو کوبید مشت یکی یهو که سمتم اومدن دیگه نفر چند

 ...کردن فرار و ترسیدن هم اونا ؛:بهراده

 کردن گریه به بهار که طوری نبود؛ حالیش هیچی و بود شده عصبی بهراد

 !کرده چیکار که اومد خودش به بعد و انداخت
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 از کرد؛ رفتار اونطوری چرا که بود کرده شک برادرش به هم بهار روز اون

 کردن؛ درست شام خودم برای کردم شروع و شدم بلند و شدم خارج افکارم

 ...خوردن به کردم شروع و نشستم شد آماده که غذام

 !شدنمی ولی بزنم خیالی بی به خودمو خواستممی هرچقدر

 !یحس نه داشتم ذوقی نه بهراد کارای این به ولی بود؛ درگیر تمامش فکرم

 

 دل زود و کردمنمی پیدا کسی به حسی زود و بودم همینطور من اولم از

 .بستمنمی

 و تاقا تو رفتم همین برای نداشتم، دانشگاه فردا شستم؛ هارو ظرف و شدم بلند

 کشیدم؛ دراز تخت روی و داشتم برش شدم؛ خیره بابا و مامان عکس قاب به

 :کردم زمزمه داشتم نگه روم روبه رو قاب

 .شده تنگ واستون دلم خیلی -

 .خوابیدم و کشیدم آغوش به رو عکس

 

 :دادم جواب و بود بهار داشتم؛ برش و شدم پا خواب از گوشیم صدای با صبح

 جانم؟ -

 کجایی؟ تارا -

 .خونه -

 ...رفته سر حوصلم اینجا بیا امروز -

 .گلم باشه -

 و بیرون مدماو مین چند بعداز دستشویی؛ سمت رفتم و کردم قطع رو گوشی

 .شستم و کردم جمع و خوردم سرسری و کردم آماده خودم برای صبحانه
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 ونبیر اومدم گرفتم؛ ای ساعته یک دوش یه و شدم حموم وارد و اتاق تو رفتم

 چرا که کردممی غر-غر و کندمی کلمو بهار کردممی دیر اگه پوشیدم، لباس و

 .رفتم دیر

 تمرف تند و کردم پام رو هام کفش و رونبی زدم خونه از و برداشتم رو کیفم

 !نبود قرمز رز از خبری دیگه امروز بیرون؛ رفتم و در سمت

 اام نرم؛ اینا بهار خونه به که گفتمی درونم از ضعیفی صدای چرا دونمنمی

 !برم که کشیدمی فریاد درونم از صدایی

 .داند خدا بود شده مرگم چه

 زبعدا کرد؛ حرکت اونم و دادم بهش ارواین بهار خونه آدرس و گرفتم تاکسی

 و شدم پیاده کردم حساب رو پولش ایستاد، ماشین ساعت نیم

 .شد باز در و زدم رو در زنگ

 .شدم خونه و باغ اون زیبایی محو دوباره و شدم حیاط وارد

 .نبود خونه آشپز تو که بودن خدمتکار چندتا فقط نبود کسی شدم؛ خونه وارد

 

 و سمتش رفتم بود بهراد اتاق در که سالن روی روبه در االب رفتم هاپله از

 کارا این از دیگه که بگم بهش خواستممی نیومد؛ صدایی ولی زدم در آروم

 !دلببندم بهش خواستمنمی واقعا من نکنه؛

 نشست؛ لبم روی پوزخندی روم روبه صحنه دیدن با که کردم باز آروم رو در

 !نشن بیدار تا بستم رو در و گرفت رنگ بیشتر لبم روی پوزخند

 بهراد به نباید دونستممی هم اول از بودن؛ خوابیده هم آغوش تو ملیکا و بهراد

 !کنم اعتماد

 اعتماد بهراد این به که مرسی خدایا گفتم دلم تو کردم بلند آسمون روبه رو سرم

 .دادی نجاتم دستش از و نکردم
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 !دبو چجوری حالم االن نبود علومم دلببندم بهش تا کردممی کاری اگه واقعا

 نباهاشو فرقی هیچ بود؛ بقیه مثل برام و نداشتم حسی بهراد به هم اول از

 .نداشت

 :گفت که زدم در و بهار اتاق سمت رفتم

 .تو بیا -

 :گفت و بغلم تو پرید من دیدن با که تو رفتم

 !شم فدات اومدی -

 :گفت که تیمنشس هم روی روبه صندلی روی اومدم بیرون بغلش از

 .اینجا اومده بیشعور ملیکا اون باز تارا وای -

 :گفت دوباره که نگفتم چیزی شد؛ رد هامچشم جلوی از صحنه اون دوباره

 !بود یجوری چرا دونمنمی خونه برگشت بهراد دیشب -

 االن؟ کجاست ملیکا -

 .اتاقشه تو -

 واقعا؟ -

 :گفتم دوباره که کرد تعجب فقط و نگفت چیزی

 مطمئنی؟ انقدر کجا زا -

 !دیگه خودشه اتاقه تو خب سوالیه؟ چه این تارا وا -

 .کجاست برادرت -

 اتاقشه تو -

 خوب خجالتم کنن؛ قرار بر رابطه بتونن راحت تا کردن خر هم رو بهار

 .چیزیه

 هم بهراد خوره؛می بهم ازش حالم بره، عملی دختره این زودتر هرچه خداکنه -

 .آدمی بدش ازش
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 !بیاد خوشش شاید آد؟می بدش ازش بهراد که مطمئنی کجا زا -

 این تا خونه ومدنمی و شد بحثش مامان با اینجا اومد ملیکا که چندبار بابا نه -

 .کنهمی آویزون داداشم به رو خودش همش ملیکا اما بره، ملیکا

 داداشش درمورده بهار بدبخت زدم؛می لبخند و کردممی گوش حرفاش به داشتم

 !شده حرفاش برعکس چیز همه االن که صورتی در کردمی فکر چی

 

 اقهات تو ملیکا که دونستنمی برن،می لذت دارن هم بغل تو االن که دونستنمی

 :گفت بهار که بیرون زدیم اتاق از بهار با بهراده؛

 .گذاشتم جا اتاق تو رو گوشیم کن صبر اینجا تارا -

 دش کشیده شدت با دستم که گذشت مین چند ،اتاق تو رفت و دادم تکون رو سرم

 دستش از رو دستم بهراده؛ دیدم که باال بردم رو سرم دیوار؛ تو شدم کوبیده و

 .کرد تعجب که بیرون کشیدم

 :گفتم دادم هولش

 .کنار برو -

 :دیوار تو کوبید منو دوباره که شم رد کنارش از خواستم

 .کن ولم -

 .شدم خیره ای گوشه به ردمک کج رو سرم و نکردم نگاهشم حتی

 :گفتم کنم نگاهش اینکه بدونه

 .ٙاه کن ولم -

 :گفت شد خیره بهم تعجب با دوباره

 !کنی؟می اینجوری چرا شده؟ چت -

 :گفتم زدم پوزخندی
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 مدیاو که شماهم گذشته، دادم فرصت بهت اینکه از روز یه فقط ُمرادی اقای -

 !حال عشق جان ملیکا با اینجا

 کرد کاری و خودش سمت برگردوند رو سرم و گرفت دستش تو رو چونم

 :گفت و کنم نگاهش

 .شد پیداش کجا از اون نفهمیدم دیشب -

 .کنار برو دیگه بودی، نفر یه با حتما هم قبلش -

 :گفتم که گرفت جلومو دوباره

 .دیگه کن ولم -

 .دارم دوست من تارا کنم؟ ولت چطور -

 .دختره اون با و کردی فراموشم که بدیش مثل کن فراموشم ، ندارم من -

 .بود شده سوءتفاهم دچار اون و نداشتم بهراد به حسی هیچ واقعا من

 

 هم بهار اتاق در که شدم خارج اتاق از دویدم و دادم هولش و شدم ساکت

 .شد باز همزمان

 :گفت که سمتش رفتم

 .شد دیر ببخشید -

 .شدیم باغ وارد و شدیم خارج خونه از و پایین رفتیم و نگفتم چیزی

 :گفت ذوق با بهار که زدیم می قدم داشتیم

 .داریم کالس جذابه استاد اون با فردا راستی -

 :گفتم و خندیدم

 یادم ماکان، تاکان، بود؟ چی میگی رو استاده همون کردی، هم ذوقی چه -

 .رفت

 :گفت و زد خنده زیره بهار
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 .تُرکان آرتان -

 .بگم خواستممی رو همون اره -

 نیومد؟ خوشت ازش واقعا یعنی -

 .مغروره هم خیلی کیه کرده فکر اصال چیه اون بابا نه -

 .بینیشمی مغرور همین برای شیطونی زیادی تو -

 .آدنمی خوشم ازش مغروره، کال بابا نه -

 

 دیدیم که برگشتیم اومد، سرمون پشته از صدایی که بگه چیزی خواست بهار

 رو نگاهم کرد؛ نگاهم و سمتم برگشت شد؛ خارج خونه از عصبانیت با بهراد

 .رفت و شد ماشینش سوار بهراد که بهراد سمت اومد تند ملیکا و گرفتم ازش

 ونبیر خونه از اینجوری که بوده داداشم مخ روی حتما باز دختره این ٙاه -

 .رفت

 

 

 نیم بعداز کردیم؛ حرکت و نگفتم چیزی گفت، اینو که بهار سمت برگشتم

 بیرون اونجا از و کردم خداحافظی ازش برگشتن بهار پدر و مادر که ساعت

 .زدم

 رفتمیم االن از چون بیاد؛ جا حالم کمی تا برم راه فقط خونه تا خواستمی دلم

 .رفتمی سر حوصلم خونه

 که گشتممی کلید دنباله کیفم تو داشتم رسیدم؛ تا زدممی قدم وقفه بی ساعت نیم

 .شد کشیده بازوم

 : گفتم و شدم خیره بهراد به اخم با و بردن باال رو سرم

 چته؟ -

 .تارا بپرسم ازت من باید اینو -
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 :گفتم و کشیدم بیرون دستش از رو بازوم

 .کنار برو -

 لیسی و بردم باال رو دستم و کنم کنترل رو خودم نتونستم که گرفت رو دستم

 :گفتم و شد کج سرش که زدم صورتش تو ای

 .ببینمت خوامنمی دیگه زنی؛می دست بهم اشهب آخرت دفعه -

 بهم خواستنمی دلم بود؛ حقش نبودم، پشیمون اصال زدم بهش که سیلی از

 و کردم باز رو در و آوردم رو بیرون کلید و شدم رد کنارش از بزنه، دست

 .شدم خونه وارد

 هب کردم درست که رو غذا خونه؛ آشپز سمت رفتم و مبل روی گذاشتم رو کیفم

 ناهار تا رفتم و پوشیدم راحتی لباس و کردم عوض رو لباسم و رفتم اتاقم

 .بخورم

 رسد یکم شاید اتاق؛ تو رفتم و کردم مرتب رو خونه آشپز شد تموم که ناهارم

 !بده نجات فکر زیاده حجم این از رو من بتونه خوندن

 ندن،خو به کردم شروع و گذاشتم روم روبه رو هاجزوه و صندلی روی نشستم

 .کردممی فکر امروز به همش اما

 هوا که نشدم متوجه چطور شده؛ تاریک هوا که دیدم و کردم جمع رو هاجزوه

 !شده تاریک

 .تخت روی رفتم بخورم شام اینکه بدونه بود، گرفته خوابم حسابی

 .برد خوابم چطور نفهمیدم که کردم فکر اونقدر

 

 

 تعملیا از بعد و دستشویی سمت مرفت و شدم بیدار گوشی آالرم صدای با صبح

 ونهخ از برداشتم رو اسپرتم کوله و پوشیدم لباس تند تند و بیرون زدم الزم،

 .زدم بیرون کردم پام رو هام کفش شدم؛ خارج
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 و دادم بهش رو ادرس و شدم سوار و ایستاد که دادم تکون دست تاکسی برای

 :دادم بهار به امی-پی و آوردم بیرون رو گوشیم کرد؛ حرکت اون

 کجایی؟ خانوم بهار سالم -

 :داد جواب که گذشت مین چند

 کجایی؟ تو ام خونه عزیزم سالم -

 :دادم جواب

 .آیینمی امروز مگه دانشگاه رممی دارم -

 .نیست خوب یکم حالم نه، -

 چیشده؟ -

 .بخیال هیچی -

 

 اردو و کردم حساب شدم پیاده رسیدیم؛ که گفت هم راننده و ننوشتم چیزی دیگه

 خدا وای پیشونیم؛ روی کوبیدم دست کف با و کالس سمت رفتم شدم؛ دانشگاه

 .بودم کرده دیر

 .کنم تحمل باید رو مرد پیر اون های غر-غر باز

 و داد پایین کمی رو عینکش و سمتم برگشت پیری که شدم وارد و زدم در

 .کرد نگاهم

 .باشید داشته تشریف بیرون شما -

 :کردم زمزمه لب زیر بشینم؛ برم تا کنم سشالتما خواستم.نمی

 .بهتر -

 داد دبلن صدای با دوباره که خندید آروم هم ها بچه از یکی چون شنید کنم فکر

 :زد

 .بیرون -
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 کنیمی غلط تو بگم بزنم جیغ خواستممی آوردم، در رو اداش کردم بهش پشت

 .زدم بیرون اونجا از حرفی بدون ولی زنی؛می داد سرم

 

 جلب رو توجهم صدایی که شدممی رد خالی هایاتاق از یکی کناره از مداشت

 .کرد

 :گفتمی که بود سیما صدای

 .اممی امشب پس آرتان -

 :گفت داشت کردنش کنترل که در سعی که صدایی با آرتان همون

 ومتم چیز همه بد و دادن حال یه برای فقط بیا هم امشب تُرکان؛ بگو فقط -

 !افتاد اتفاقی چه که کنیمی فراموش و شهمی

 شد؛ باز در یهو که خورد،می بهم داشت حرفاشون از حالم شم، رد خواستم

 .گرفتم گاز و گذاشتم هامدندون بین رو زبونم

 

 اومد سیما رفت؛ و شد رد کنارم از و شد خیره بهم عصبی چهره با استاد

 سمت رفت و کرد جور جمع خودشو و شد خیره بهم پریده رنگی با و بیرون

 .کالس

 از که خرفت مرتیکه اون بود؛ سررفته حسابی حوصلم شدم، خارج اونجا از

 .موندم عقب و کرد بیرونم کالس

 .کالس سره رفتم کی نفهمیدم که دادم فحش بهش انقدر

 و دیمبو باهم همش بود بهار هروقت بود؛ بد دانشگاه خیلی نبود بهار که امروز

 .نبود بهار امروز ولی نبودم، تنها

 رو خونه آدرس و گرفتم تاکسی و زدم بیرون دانشگاه از و شد تموم کالس

 .دادم
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 بهار خوردیم؛می داشتیم و گرفتیم ساندویچ بوفه از بهار با که درحالی بعد روز

 :گفت

 بود؟ خبری دیروز بود شنگول چقدر امروز دختره این تارا -

 شد دانشگاه وارد سیما قتیو امروز گفتمی راست سیماست؛ منظورش فهمیدم

 حتما رفت؛نمی کنار صورتش از لبخند هم لحظه یه و بود لبش روی لبخند کلی

 رکانت استاد این از من گذرونده؛ ادب بی تُرکان اون با که بوده دیشب بخاطر

 .متنفرم خیلی

 :پرید دهنم از حواس بی

 .باشه شنگول بایدم -

 :گفت من روبه متعجب بهار

 ی؟چ برای چی؟ -

 خیره بهم شده گشاد هایچشم و باز دهن با که دادم توضیح واسش چیزو همه

 :گفت کرد جور و جمع رو خودش آخر و شد

 !باشه پست هم ها انقدر سیما کردم نمی فکر -

 :گفتم دادم تکون رو سرم

 ...دیروز ولی کردممی فکرو همین منم -

 :گفت و نسمتمو اومد مهسا فهمید؛ خودش اونم نگفتم چیزی دیگه

 .داریم کالس خوشگله استاد با پاشین نشستین اینجا هنوز که شما -

 اینجوری شماها که خوشگله استاد اون کجای آخه دونمنمی من درک، به -

 !کنینمی

 :گفت مهسا که گفتم اینو
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 !ببری رو استاد دل تا کنیمی لوس رو خودت توهم -

 .ام دیوونه مگه باشم؛ مرده اینکه مگه -

 .کرد شروع و اومد هم استاده اون و شدیم کالس وارد کوچیکی بحث زبعدا

 بخاطر حتما افتاد؛می بهم نگاهش اخم با سمتمون گشتمی بر گاهی که وقتی

 .شدم خبر با هاش کاری کثافت از که بود این

 :شدم خارج افکارم از صداش با که بودم غرق افکارم تو

 .بیارید تشریف ملکی خانوم -

 :گفت شد خیره بهم شده گرد هایشمچ با بهار

 بدی جواب نتونی اگه االن شدی؛ بدبخت کنیمی سرت به خاکی چه حاال -

 .اندازتتمی بیرون

 :گفتم زدم بهش چشمکی

 !بندازتم بیرون خوادمی چجوری ببینم کنم،می حل اتفاقا -

 !نبود تدریسش به حواست که تو وای -

 به دمکر شروع و ایستادم استاد سمت رفتم و شدم بلند و کردم اش حواله لبخندی

 نمبتو اینکه فکر حتما بود؛ کرده تعجب هم خودش شد تموم که کارم کردن؛ حل

 .بود نکرده کنم حل

 :کردم زمزمه

 !بود آسون اینکه استاد -

 با دادمی درس که ساعتی تمام. نشستم و جام سر رفتم من و هم تو رفت اخماش

 کلی هک بماند کردیم؛ خرید و رفتیم بهار با شد مومت کالس وقتی بود؛ عصبانیت

 ! خوردیم هم خوراکی

 :گفت گرفت رو دستم بهار خونه برگشتم وقتی

 .آممی دنبالت شو آماده شب فردا تارا -
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 :گفتم متعجب

 چرا؟ -

 هایدانشجو و استادها تمام و گیرهمی بزرگ مهمونی یه سیما شب فردا -

 دیگه؟ یآمی کرده؛ دعوت رو دانشگاه

 .نمیدونم -

 .آیمی پس -

 :گفتم شدم پیاده

 !شب فردا تا کو حاال -

 .آممی دنبالت من و شیمی آماده شب فردا تو شه،نمی اینطوری دیگه نه -

 .کنهمی لج بهار نکنم قبول اگه دونستممی دادم؛ تکون رو سرم ناچار

 .گذاشتم اتاق تو رو خریدها پاکت و شدم خونه وارد

 یمفصل غذای و آشپزخونه تو رفتم و کردم تعویض راحتی لباس با رو هاملباس

 .خوردم و کردم آماده خودم برای

 

 .خوندم درس کمی و اتاق تو رفتم و شستم کردم جمع هاروظرف

 که بزرگ مهمونی اون به رفتممی بهار با که بود شب فردا به حواسم یهمه

 .برد خوابم چطور نفهمیدم حتی شد؛می برگزار

 

 

 دست چند بهار رفتیم؛ خرید به بهار با شدیم خارج دانشگاه از وقتی بعد، روز

 انتخاب براش تا پرسیدمی ازم همش و خرید ست کفش کیف همراه به لباس،

 .کنم
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 دیوونه رو آدم که طوری کرد،می گیری-سخت خیلی خریدن لباس تو بهار

 که طوری گرفت،می ایراد لباس بهترین از شده هم زور به حتی کرد،می

 گیر-سخت لباس خرید تو بهار که بس رفتنمی بهار با خرید برای مادرش

 !بود

 .بود شده تاریک هوا خونه برگشتم وقتی

 و بود پسند سخت خیلی کردن خرید واسه درآورد؛ رو جونم امروز بهار این

 .کردنمی انتخاب رو چیزی هر

 

 حس بدنم به گرم آب برخورد ش؛دو زیره رفتم شدم حموم وارد و اتاقم تو رفتم

 اون چون برم مهمونی اون به امشب خواستنمی دلم کرد؛می منتقل بهم خوبی

 !دونمنمی رو چراش اما اومد؛نمی خوشم ازش من و بود اونجا هم اُستاده

 صحبت اون از فقط بهار رو روز نصف آخه آد،می اونم که شنیدم بهار از

 .کردمی

 

 استاد اون درمورده چرا که کردممی عوض رو موضوع و زدممی نق هی منم

 .کنهمی صحبت مغرور

 .دمپوشی رو بودم کرده آماده مهمونی برای که هاملباس و بیرون زدم حموم از

 جلوی مپوشید که رو لباس باشه؛ دید تو بدنم خوامنمی چون نبود باز زیاد لباسم

 لب رژ و گونه رژ ریمل، و کشیدم ای دخترونه چشم خط و ایستادم آینه

 زیاد دارم صافی و سفید پوست چون اومد؛می پوستم به خیلی که زدم صورتی

 .کنمنمی استفاده پودر کرم از

 :بهاره دیدم و داشتم برش که اومد گوشیم صدای

 جانم؟ -

 .بیا منتظرم پایین عزیزم -

 .آممی االن باشه -
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 هادروچراغ رفتم؛ رونبی اتاق از و کردم سرم رو شالم و برداشتم رو کیفم

 دیدم رو بهار و زدم بیرون خونه از و کردم پام رو هامکفش و کردم خاموش

  و شدم سوار و رفتم سمتش به بود؛ کرده پارک رو ماشین دورتر قدم چند که

 .کرد حرکت اون

 .گذرهمی خوش حسابی امشب تارا -

 .اوهوم -

 پیاده ماشین از اشت؛د نگه بزرگ ویالی یه جلوی تا کشید طول ساعت نیم

 :گفتم که شدیم

 .برگردیم شدم منصرف بهار -

 :گفت خندید

 ؟گیمی چی ببینی رو هاشآدم و توش تو -

 که هم پسرایی و دختر اومد؛ آهنگ بلند صدای که شدیم وارد نگفتم چیزی

 .رقصیدن می هم بغل تو وسط

 مهمونی ولی خورد؛می بهم بیشتر حالم که بودن لب تو لب هاشونم بعضی

 .رسیدمی نظر به باحالی

 اسیم سمت رفتیم هم ما برد؛ و گرفت رو وسایلمون و سمتمون اومد خدمتکاری

 .کردمی صحبت پسری با داشت عشوه و ناز با که

 :گفتم و بردم بهار گوشه نزدیک رو سرم

 .نرو دختره این پیشه بزن؛ دور -

 :گفت و زد خنده زیره

 .بزنم دور -

 :گفتم که خندید دوباره

 .اره -
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 برگشت کردمی صحبت سیما با داشت که پسری بود؛ گرفته خندم هم خودم

 !کنم خاکش همونجا بعد و کنم خفش داشتم دوست موند، روم نگاهش و سمتمون

 بودم، شده ناک خطر چه من شد؛می خراب مهمونی اینجوری حیف ولی

 .ندم بقیه و خودم دسته کار باشم مواظب

 :گفت کرد دراز تمسم رو دستش پسره

 شما؟ و آرتینم من -

 :گفتم حسی هیچ بدونه و سرد

 .تارا -

 بهم رفتارم به تعجب با بهار کشید؛ عقب رو دستش رفتارم این از خورد جا

 .بود شده خیره

 مهسا نمببی تا برگردوندم رو سرم و ایستادم میزها؛ از یکی سمته رفتیم بهار با

 .شدم چشم تو چشم تُرکان تاداس با که نه، یا اومدن هم نازی و

 چرخوندم چشم کردم؛می حس رو سنگینش نگاه ولی گرفتم ازش تند رو نگاهم

 هم هردو سمتشون؛ رفتیم و گفتم بهار به دیدم، بار جلوی رو نازی و مهسا که

 :گفتن و شدن خیره بهم زمان

 .شدی ناز چقدر تارا -

 .هبینمی ناز چشماتون دومن نازین خودتون که اولن -

 رهخی سرم پشته به مهسا و نازی بهار، که میخندیدیم و زدیم می حرف داشتیم

 :شدن

 خورد؟ موش رو زبونتون شدچی -

 .انگار نه انگار ولی دادم تکون صورتشون جلوی رو دستم

 لیوانش و ایستاده من از تر دور قدم چند تُرکان استاد دیدم که سرم پشته برگشتم

 .اومدمی عشوه ناز براش و بود ایستاده کنارش هم سیما و روش روبه

 .ندین سوتی انقدر سرتون، بر خاک -
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 :گفت بهار و خندیدن

 .خوشگله خیلی خب -

 ؛گذاشت جلومون لیوان چهارتا بود بار میز پشته که پسر همون نگفتم؛ چیزی

 :گفت بهار که داشتیم برش

 .هازهرماریه همون این تارا -

 .گرفت خندم کرد توصیف مارزهر رو نوشیدنی این اینکه از

 به رو استاد پوزخنده صدای که میز روی گذاشتم رو لیوان و گزیدم رو لبم

 رو لیوانش خوردمی لیوانش از که طورهمون سمتش، برگشتیم شنیدم؛ وضوح

 :گفت و پایین آورد

 .نیست کارا این ماله کوچولو این -

 احمق کوچولو، گهمی من به عوضی بیشعور

 .رفتن فرو دستم کف تو ناخنام و شد مشت دستام

 

 حرص بشر این دسته از آدم شهمی مگه ولی دادم؛ نشون خونسرد رو خودم

 :گفتم و نیاوردم کم کاراش؛ این با نخوره

 دونی؟می کجا از شما وقت اون -

 :داد جواب جاش به سیما

 کوچیک لیوان اون تو ذره یه اون حتی تو دیگه، گهمی راست جون آرتان -

 !بخوری تونیمین

 :گفت بهار که ساییدم هم روی رو هامدندون

 .تونهنمی کدوم و تونهمی کدوم ببینیم تا زارنمی مسابقه پس اینطور، که -

 :گفتم کردم نگاه بهار به تعجب با

 !بهار -
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 :گفت سیما که زد پوزخندی بیشعور استاد اون دوباره

 .برهمی آرتان معلومه خب -

 :داد جواب بهار

 .بینیممی -

 جلوی لیوان تا پنج پسره و کرد اشاره بود ایستاده میز پشته که پسری به سیما

 جلومون بزرگ هایلیوان اونم من؛ جلوی لیوان تا پنج و گذاشت تُرکان اون

 :گفت آروم گوشم کناره بهار گذاشت،

 .تونیمی که دونممی -

 چی؟ نتونم اگه -

 :گفت خندید

 اخه؟ چرا -

 .ردمنخو تابحال -

 کی لیوان اولین بیشعور تُرکان. شده شروع که کرد اعالم سیما و نگفت چیزی

 ت؛سوخ گلوم که خوردم کمی و برداشتم رو لیوان و نیاوردم کم کشید؛ سر نفس

 و کردمی عصبیم بیشتر هاشپوزخنده این با زد، پوزخندی که کردم ای سرفه

 .کردمی زیاد بیشترش خوردن برای رو قدرتم

 .بعد لیوان و برداشتم رو بعدی لیوان تند شد تموم که اول لیوان

 .گذاشتیم زمان هم دوتایی لیوان آخرین

 

 گرما احساس و بود داغ تنم بود، شده گرمم و رفتمی سیاهی داشت هامچشم

 .کردممی

 .دیدممی چندتا ازشون شدم، خیره بقیه به بود؛ شده تار هامچشم جلوی

 و کردن کمکم و نذاشتن مهسا و بهار که زمین ورمبخ بود مونده کم بار چند

 .بودن شده چیده ای گوشه که هاییمبل سمت رفتیم
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 :گفت بهار که نشستیم

 .تارا خوبی -

 :گفتم تیکه-تیکه و کشیده و زدم خنده زیره ناگهان

 .خوبم که معلومه، -

 :گفت بهار بود؛ شده تار هامچشم جلوی

 .معلومه -

 .گممی راست، -

 :گفتم بهار روبه دمش بلند

 .آممی شویی-دست برم -

 !بری؟ تنها خوایمی حالت این با ببرمت؟ و کنم کمکت میخوای -

 

 ورمبخ بود مونده کم چندبار افتادم؛ راه و دادم تکون منفی معنی به رو سرم

 .کردم حفظ رو تعادلم ولی زمین

 

 باید حاال تارا سرت بر خاک خندیدم کجاست؛ دستشویی دونستمنمی اصال من

 ازش که نبود حواسم اصال بود، کجا دستشویی که بگه بهم بهار تا برگردم

 .بپرسم

 .خندیدممی و بودم شدم خیره اطراف به هادیوونه مثل

 

 .دیوار به چسبوند تاریکی اون تو رو من یکی شد کشیده دستم یهو

 .کن ولم -

 :گفتم خندیدم استاده دیدم که برد بین از فاصله و نزدیکم اومد

 .تو باز ا   -
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 :گفتم که کشید لبم روی رو انگشتش

 .کن ولم -

 رو هاملباس استاد و سمتمون اومد من وسایل با خدمتکار کرد؛ ام حواله لبخندی

 :گفتم خندیدم که کرد تنم

 !کنیی؟می تنم چرا دیوونه -

 :گفتم و ایستادم که کشید رو دستم و نگفت چیزی

 چی؟ بهار پس -

 :فتگ خندید جذاب

 .دختره اون نه دارم احتیاج تو به من -

 و کرد ماشین سوار رو من جذاب؛ ولی کشیده کردمی صحبت من مثل خودشم

 .شد سوار خودشم

 لویج رسیدیم وقتی خندیدم؛ می وقفه بی و بودم خیره بیرون به راه طول تمام

 .داشت نگه بزرگ عمارت یه

 .بود باحال و زیبا اینجا چقدر خدا وای شدم؛ خیره عمارت به

 دستش تو آرومی به رو دستم و کرد باز رو من سمت در اومد و شد پیاده

 .شدیم خونه وارد و گرفت

 .بود رویاها مثل بود؛ قشنگ اینجا چقدر

 .قشنگه اینجا چقدر -

-لوت: باال، طبقه برد و کشید رو دستم نگفت؛ چیزی و زد لبخندی و کرد نگاهم

 .بود بلند هاشپاشنه هامکفش چون باال رفتممی هاپله از داشتم خوران تلو

 

 :گفت و سمتم برگشت

 .رسینمی هم فردا تا بیای اینجوری اگه -
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 :گفتم و زدم خنده زیر

 .آممی اینجوری مرگمه چه که بکشه عقلت تو خب -

 و شدم معلق هوا و زمین روی که سمتم اومد رفت؛ بین از زود اما کرد اخمی

 :گفت

 .خنگ -

 .تیخود خنگ -

 :گفتم دوباره که بیاد یادم چیز همه انگار یهو

 !باشم خونه باید من اینجا آوردی منو چرا ببینم کن صبر -

 که زدن حرف برام بود سخت حتی شد؛ تار کمی هامچشم جلوی گفتم که اینو

 :گفت

 .ببریم لذت هردومون که کنیم کاری قراره -

 :گفت پرید دهنم از ناخودآگاه

 کاری؟ چه -

 .فهمیمی دتخو -

 اون! بود؟ چی منظورش آوردم،نمی در سر حرفش از کرد؛ باز رو اتاق در

 !بردیم؟می لذت مون هردو که بود کاری چه

 !بودم شده خنگ واقعا

 

 م،ش خارج اونجا از و کنم باز در خواستم زمین گذاشت رو من که زدم پا دست

 :گفتم که دیوار به کوبید رو من و گرفت رو دستم و بست رو در تند ولی

 !کنیمی چیکار داری گرفت دردم وحشی کن ولم -

 .کنممی رو بکنم باید که کاری همون -
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 مکوبید بدم تکون تونستمنمی که ضعیفم هایدست با که فهمیدمنمی رو منظورش

 :گفتم و مردونش و پهن سینه روی

 .بکنی خوایمی که کاریه چه اون که نگفتی آخرم دونیمی -

 خنده یرهز زدم بخوام خودم اینکه بدونه یهو اومد بند نفسم که کرد باز سملبا بند

 :گفتم و

 !داری؟ لباسم به چیکار نکن، دیوونه -

 نگه ور دستام و برد بین از رو فاصله پایین؛ انداخت و کشید تنم از رو لباسم

 .داشت

 -کم بوسید؛ عطش با و گذاشت هاملب روی ناگهانی حرکت یه تو رو هاشلب

 .شدممی شل داشتم کم

 

 و آورد در تنش از رو هاشلباس تخت؛ روی گذاشت رو من و کرد بلندم

 رفتمی بدنم تمام روی دستش روم؛ زد خیمه من و هایلباس کناره انداخت

 .گشتبرمی

 

 ارانگ اصال کرد،نمی گوش انگار؛ نه انگار اما کنه ولم کردممی سعی هرچقدر

 !شنیدنمی چیزی

 گردنم پوسته روی داغی هایبوسه کشید؛ بو و برد فرو گردنم تو رو سرش

 .زد

 :گفتم گذاشتم سینش روی رو دستم

 .آدمی قلقلکم نکن -

 داشتم کم-کم زد؛ لبخند که کردم حس وضوح به بود گردنم روی که لبش

 .شدممی بیهوش

 در صدام اما بگم چیزی خواستممی هرچقدر
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 .اومدنمی

 از که کرد چیکارم نفهمیدم شد؛ خارج تنم از ونج انگار کرد که کاری با

 .زدم جیغی پیچید دلم تو که دردی

 .شدم بیهوش که بود نگذشته بیشتر هنوز اما بودم افتاده جون بی

 

 

 اتاقی به تعجب با و کردم باز رو هامچشم کمرم و دلم زیره درد احساس با

 !بودم توش که شدم خیره

 !بود؟ کجا اینجا کردم؟یم چیکار اینجا من شدم؛ بلند تند

 نهخو باید االن من آورده؟ رو من کی اومدم؟ اینجا چطور من بودم؛ شده هول

 !افتاد؟ اتفاقی چه دیشب بود؟ کجا اینجا اصال اینجا؛ نه باشم

 باسمل بدون بدنه و شده خونی بود سفید که تخت ملحفه که پام بین خون دیدن با

 .زدم گریه زیره سرم توی اومد که فکری و

 .گرفتم ازش رو نگاهم نفرت با خوابیده؛ کثافت آرتان دیدم که برگشتم

 ؛پوشیدم و داشتم برشون ریختممی اشک که طورهمون افتاد؛ هاملباس به چشمم

 .متنفرم ازت آرتان، بهت لعنت

 

 .بود خون که مطمئنم شد ریخته چیزی پام بین از که کردم احساس

 و مکرد بازش در؛ سمت رفتم و برداشتم رو فمکی داشتم آرتان از که نفرتی با

 .قلبم مخصوصا   داشت درد جونم تمامه زدم؛ بیرون

 نفهمیدم؟ که جهنم این تو اومدم چطور دیشب لعنتی من

 رو من چطور اومد؛نمی یادم چیزی دیگه زهرمارها و مسابقه اون بعده دیشب

 .نبود کنمم این نه اومدم؟ خودم رضایت با من یعنی آورد؟ اینجا تا
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 و باریدن هاماشک بیشتر شد، خیره بهم تعجب با خدمتکار پایین؛ طبقه رفتم

 .بیرون جهنم اون از دویدم

 این االن بخوره، بهم پسری دسته نذاشتم که منی شدم؛ خلوت ای کوچه وارد

 .گرفت ازم رو چیزم همه زد دست بهم عوضی

 مقد وقفه بی ساعت نیم داشت؛ درد قلبم و شدمی بیشتر تنم تو لحظه هر درد

 . تاقا تو رفتم تند و شدم وارد رسیدم؛ خونه به اینکه تا ریختم،می اشک زدممی

 .گرفتمی رو جونم داشت باشم شده نجس اینکه حس اومد؛می بدم خودم از

 

 ما  تما لباسم شد؛ گشاد هامچشم هاملباس روی خون دیدن با که شدم حموم وارد

 .بود شده خونی

 بود ساعت یک شدن؛ تمیز پام بین از هم ها خون شد ریخته روم که گرم آب

 .رفتممی حال از داشتم دیگه بودم؛ حموم تو که

 

 .کردممی کثیفی احساس هم هنوز اما پوشیدم؛ تمیز لباس و بیرون اومدم

 دست بهم گرفت؛ ازم رو چیزم همه عوضی آرتان کنم؟ غلطی چه باید حاال

 :گفتم و شدم هخیر آسمون به کرد؛ درازی

 مکرد گناهی چه من مگه ؟چرا کنی؟می باهام داری که کاریه چه این خدایا -

 به نم آخه بدم؟ پس تاوان باید االن که کردم چیکار مگه ندارم؟ خبر خودم که

 کنم؟ زندگی و باشم زنده امیدی چه

 و بودم تخت روی ساعت چندین من و بود تاریک هوا اومدم خودم به وقتی

 .ریختممی اشک وقفه بی و بودم کرده بغل رو هام زانو

 

 .برد خوابم چطور نفهمیدم که بودن بریده رو امونم هاماشک
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 صدای با بود، بهار داشتم؛ برش و شدم بیدار گوشیم زنگ صدای با صبح

 :گفتم الودم بغض

 .جانم -

 کردی؟ گریه شده؟ اینجوری چرا صدات تارا؟ خوبی -

 یاینجور صدام همین برای شدم بیدار تازه کنم گریه چرا نه عزیزم، خوبم -

 .شده

 .کردم پاکش که چکید چشمم گوشه از اشکی قطره

 :گفت بهار

 .شدم نگران نبودی ولی گشتم دنبالت هرچقدر دیشب تارا -

 بدم خبر بهت رفت یادم ببخشید خونه، برگشتم همین برای نبود خوب حالم -

 آی؟نمی دانشگاه مگه -

 .آمنمی امروز نه -

 .بیادها تُرکان استاد قراره امروز -

 :گفتم عصبانیت با

 شنج یه مرگش مناسبت به من اونوقت بیاد، مرگش خبر که انشاهللا درک، به -

 .گیرممی بزرگ

 :گفت تعجب با بهار

 .داره گناه تُرکان تارا، وا -

 

 رهاب این تخت؛ روی انداختم زو خودم و کردم قطع رو گوشی خداحافظی بعداز

 .کردمی صحبت لعنتی اون از زدمی زنگ هروقت هم
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 زا بهتر این از درک به مونم؛می عقب ترم چند که نرم دانشگاه اگه من هوف

 .نرم که هست هم بدتر ولی کنم؛ تحمل رو عوضی آرتان اون برم که اینه

 

** 

 

 :گفت و کشید هینی تعجب با و شد خونه وارد بهار

 شدی؟ ریاینجو چرا تو تارا وای -

 :گفتم زدم لبخند

 شدم؟ چطوری -

 .شده قرمز و کرده باد چشمات شدی، الغر -

 خونم؛می درس و آرممی فشار خودم روی زیاد روز چند این نیست، چیزی -

 .همونه برای آمنمی دانشگاه چون

 

 .بودم مجبور ولی داشتم وجدان عذاب گفتن دروغ همه این از

  ن،نک اذیت رد خودت انقدر دانشگاه؛ آینمی هماه دو نزدیکه االن دختر خب -

 !کردی چیکار خودت با ببین

 :گفت که نگفتم چیزی

 .دانشگاه بریم شو اماده -

 :گفت و اتاقم سمت برد رو من و نداد اجازه ولی کنم اعتراض خواستم

 .بریم شو آماده زود -

 .زدم بیرون اتاق از و برداشتم رو کیفم و شدم آماده منم بست رو در

 کتحر که شدیم ماشین سوار و کردم پام رو هامکفش بود؛ ایستاده بیرون بهار

 :گفت و کرد
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 آی؟نمی دانشگاه اومدیم مهمونی اون از که وقتی از چرا تارا گمامی -

 .نیست مهمونی اون بخاطر -

 عالم هایغم دوباره و افتادم شب اون یاده دوباره ولی نگفتم منم و نگفت چیزی

 .مسمت اومدن

 .آرمنمی سرت که بالها چه ببین تُرکان آرتان دارمنمی بر سرت از دست

 .شدیم دانشگاه وارد که داشت نگه رو ماشین

 ریخته بهم انقدر که بود این بخاطر کنم فکر کردن؛می نگاهم طوری یه همه

 !بودم

 گوش بهار هایصحبت به داشتم نشستیم؛ و کالس سره رفتیم و نذاشتم محلشون

 که کردم دنبال نگاهشو رد شد؛ خیره جایی به و شد ساکت بهار که دمکرمی

 بدم خیلی ازش گرفتم، ازش رو نگاهم شد؛ کالس وارد بیشعور آرتان اون

 .خیلی اومد؛می

 تو اومد هست معدم تو هرچی کرد احساس یهو که بود دادنش درس هایوسط

 کالس از بیرون مدوید همه چشمه جلوی و گذاشتم دهنم جلوی رو دستم دهنم،

 .آوردم باال و شدم وارد و رفتم دستشویی سمت به

 

 شدم؟ اینطوری چرا پس شم مسموم که بودم نخورده چیزی

 .نگرفتم جدی ولی شدم اینجوری چندباری هم پیش هفته دقیقا

 عق وقفه بی دوباره اما شم؛می اینجوری خورمنمی چیزی اینکه بخاطر شاید

 .زدم

 .اومدم بیرون دستشویی از رفت؛می سیاهی هامچشم و نبود خوب اصال حالم

 :گفت و اومد سمتم به نگرانی با بود ایستاده اونجا که بهار

 خوبی؟ تارا -

 .نیست چیزی اره -
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 .شدی اینجوری نمیخوری چیزی چون ساید بخوری؛ بگیرم چیزی بزار -

 .برگشت ساندویچ دوتا با بعد دقیقه چند و رفت بوفه سمت به

 

 دوباره که زدم ساندویچ به کوچیکی گاز نشستیم؛ صندلی دوتا روی و رفتیم

 تو دویدم و بهار پای روی انداختم رو ساندویچ دهنم؛ تو اومد چیز همه

 .آوردم پس و زدم عق دوباره و دستشویی

 :گفت بهار که بیرون اومدم

 !شدی حامله زنای این شبیه چقدر -

 کنمم نیست، اینطور نه-نه! ام؟ ملهحا نکنه زد؛ خشکم همونجا من ولی خندید

 !افتاد اتفاقی چه شب اون دونمنمی منکه اما نیست؛

 

 با کنم؛ تحمل تونمنمی دیگه اینو اما ندارم؛ خبر خودم و باشم حامله هم شاید

 .شدیم خارج دانشگاه از بهار

 

 .بود افتاده گوشه یه زمین روی که افتاد بزرگی شیشه تیکه به چشمم

 :گفتم و گرفتم رو بهار دسته مچ زدم خبیثی لبخند

 .بیام تا کن صبر جاهمین -

 :گفت متعجب

 میری؟ کجا -

 .کن نگاه فقط دارم واجب خیلی کاره یه -

 

 .گذاشتم زمین روی صاف و داشتم برش و شیشه تیکه اون سمت رفتم
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 و اومد سمتم به سریع بهار شد؛ ریز-ریز که روش کوبیدم و برداشتم رو سنگی

 :گفت

 .برهمی رو هاتدست تارا کنیمی چیکار -

 .کنممی چیکار تُرکان استاد این با امروز کن نگاه فقط -

 .نبود اونجا بهار و من جز کسی شکر خدارو

 

 .ریختم توش هاروشیشه خورده و آوردم بیرون کیفم از ای برگه

 :گفت و شد بلند همراهم هم و بهار شدم بلند

 کرده؟ چیکارت بدبخت اُستاده مگه تارا بیخیال -

 .کرده غلطا خیلی -

 

-مآرو و افتاد آرتان ماشین به چشمم نگفت؛ چیزی و کرد سکوت گفتم که اینو

 ندیده رو من و نباشه اونجا کسی تا گشتمبرمی هم هربار سمتش؛ رفتم آروم

 .باشه

 .ریختم ماشینش هایالستیک جلوی هاروشیشه خورده

 

 .بهار سمت دویدم سریع و مانداخت زباله سطل توی رو برگه

 :گفتم زدم خوشحالی از جیغی

 .بود حقش شد، انجام آخجون -

 :گفت خندید بهار

 .کرده هم ذوقی چه -
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 خوشحالی از و خندیدممی همش که بودم کارم از راضی و خوشحال اونقدر

 .زدممی جیغ

 .کارم از بودم خوشحال که بود شده متوجه هم بهار

 

 .بکنم باهاش رو کار این که بود حقش وحشی آرتان اون

 بگه هرچی و برشم و دور دخترای مثل من نکنه فکر طرفه، کی با بفهمه تا

 .دمنمی انجام خواممی خودم که هم کاری و دممی انجام

 

 «آرتان »

 

 و نشستم صندلی روی و بود دانشگاه این تو خودم ماله که اتاقی تو رفتم

 .زدم بهش محکمی پک و کردم روشن و آوردم بیرون سیگاری

 نشست صورتم روی اخمی. شد وارد سیما که شد باز در و خورد در به ای تقه

 :گفت و نشست مبل روی و کنارم اومد اون و

 .کنم صحبت باهات مهم موضوع یه درمورده خواممی -

 :گفتم سرد خیلی و شدم عصبی که کرد من-من که نگفتم چیزی

 .باشم تنها خواممی بیرون برو گینمی بگو، گیمی -

 :گفت و اومد حرف به

 .ام حامله من -

 گی؟می من به اینارو وسط این چرا حاال -

 .یادته خوب آرتان داشتیم رابطه باهم تو منو -

 ینا پس مطمئنم خودم از من تُرکان؛ فقط آرتان، نگو بهم گفتم بهت صدبار -

 .کن اجرا دیگه نفر یه برای برو رو هاتبازی بچه
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 :گفت و رفتارم از ردخو جا

 !نبودم کسی با تو بجز من اما -

 .بود معلوم -

 :گفتم که چیه منظورم فهمید

 باشم تنها خواممی بیرون برو -

 :گفتم که شد بلند

 .آریمی واسم رو جوابش و دیمی ازمایش ریمی فردا -

 دوباره که اومد یادم دختر اون دوباره داد تکون رو سرش و سمتم برگشت

 :گفتم

 !بگیرن آزمایش ازش تا ببر بهونه یه به خودت با هم رو ملکی اون -

 :گفتم که شد خیره بهم شده گشاد هایچشم با

 .بیرون -

 کنم فکر منم که حاملست که گفت اومد الکی زدم، پوزخندی بیرون؛ رفت تند

 .منه ماله بچه که

 

 اون که پیش اهم چند از ولی خودم از بودم مطمئن گذروندم سیما با که شبی از

 !نیستم مطمئن گذروندم تارا اون با شب

 

 ینوشیدن با چون نبود؛ همیشگیم ماله خوردم که زیادی نوشیدنی چون شب اون

 !شدمنمی اونجوری همیشگیم

 ونا نفهمیدم حتی کردم، چیکار نفهمیدم و نبود خودم دسته کارام شب اون اما

 .رفت گذاشت خونم از چجوری دختر
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 خاطر به تهوع حالت اون شاید افتاد؛ اتفاق اون که امروز تا نشدم چیزی متوجه

 !بوده ساده چیز یه و نبوده حاملگی

 از شدم خارج اتاق از و شدم بلند و کردم خاموش سیگاری جا تو رو سیگارم

 استارت و شدم ماشین سوار و رفتم پارکینگ سمت به و زدم بیرون دانشگاه

 !شد طوری یه ماشین دمکر احساس اما کردم، حرکت و زدم

 .هشد پنچر ماشینم جلوی هایالستیک از یکی دیدم که شدم پیاده و داشتم نگه

 الکی ماشینم دونستممی چون باشه؟ تونستمی کی کار شدم؛ خیره بهش متعجب

 !شده پنچر اینطور که افتاده اتفاقی حتما نیست؛ بشو پنچر

 هایالستیک نزدیکه قیقاد که افتاد زمین روی هایشیشه خورده به نگاهم

 .بود ماشینم

 .شدم عصبی هم شدید شدم عصبی کیه؛ کاره فهمیدم

 

 .ماشین الستیک تو کوبیدم پام با کالفه و هم تو رفت هاماخم

 

 «تارا»

 

 آرتان چون بودم عصبی شدممی خارج دانشگاه از داشتم وقتی بعد روز

 الستیک دیروز هک شنیدم ها بچه و از دانشگاه بود اومده امروز عوضی

 مهه و نبودم من تنها کردم تعجب اومد وقتی امروز ولی بود شده پنچر ماشنیش

 .کردن تعجب

 

 .کردم تعجب کارش این از سمتم؛ دوید سیما که بودم غرق افکارم تو

 .فامیالشون از یکی خونه چون بود رفته بود نیومده بهار امروز

 .داند خدا ردکمی اینجوری سیما این که بود چیشده یعنی



 

 
 
 
 

 
 

  زهرا اسماعیل زاده کاربر انجمن دی وان –استاد غیرتی من 

     h t t p : / / d i 1 . b l a g f a . c o m /  
 

Page 70 

 :گفتم که ایستاد روم روبه

 شده؟ چیزی -

 .دارم کارت بیا -

 کرد؟می همچین چرا این کشید؛ خودش دنبالش رو من و گرفت رو بازوم

 :آوردم زبون به همین برای چیشده که شدم کنجکاو

 سیما؟ شده چیزی -

 :گفتم و ایستادم رسیدیم؛ ماشینش به تا نگفت چیزی

 نی؟کمی اینجوری چرا -

 !کنم صحبت باهات خواممی شو سوار -

 .کرد حرکت و شد سوار هم خودش شدم، سوار و شد برابر صد کنجکاویم

 :گفت که گذشت دقیقه چند

 و بیا باهام توهم بدم آزمایش برم خوام.می دارم تهوع حالت تو مثل منم -

 .بده آزمایش

 بدم؟ آزمایش من چرا اونوقت -

 !دیگست چیزی نیست سمومیتم هاتتهوع حالت این شاید -

 چیه؟ منظورت -

 !ای حامله شاید -

 .نخیر -

 .آینمی و کنیمی لج االن که ای حامله حتما -

 کرف اشتباه کنم ثابت بهت اینکه بخاطر فقط اما دممی آزمایش نیستم حامله -

 .نیست گیمی که چیزی و کنیمی

 مطمئنی؟ انقدر کجا از اخه -
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 .آدنمی جودو به همینجوری که بچه -

 !نبودی کسی با که نگو دونم؛می -

 نگه ور دستام و برد بین از رو فاصله پایین؛ انداخت و کشید تنم از رو لباسم

 .داشت

 -کم بوسید؛ عطش با و گذاشت هاملب روی ناگهانی حرکت یه تو رو هاشلب

 .شدممی شل داشتم کم

 

 .گشتبرمی رفتمی بدنم تمام روی دستش روم؛ زد خیمه و کرد بلندم

 

 ارانگ اصال کرد،نمی گوش انگار؛ نه انگار اما کنه ولم کردممی سعی هرچقدر

 !شنیدنمی چیزی

 گردنم پوسته روی داغی هایبوسه کشید؛ بو و برد فرو گردنم تو رو سرش

 .زد

 :گفتم گذاشتم سینش روی رو دستم

 .آدمی قلقلکم نکن -

 داشتم کم-کم زد؛ لبخند که کردم حس وضوح به بود گردنم روی که لبش

 .شدممی بیهوش

 در صدام اما بگم چیزی خواستممی هرچقدر

 .اومدنمی

 از که کرد چیکارم نفهمیدم شد؛ خارج تنم از جون انگار کرد که کاری با

 .زدم جیغی پیچید دلم تو که دردی

 .شدم بیهوش که بود نگذشته بیشتر هنوز اما بودم افتاده جون بی
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 اتاقی به تعجب با و کردم باز رو هامچشم کمرم و دلم زیره ردد احساس با

 !بودم توش که شدم خیره

 !بود؟ کجا اینجا کردم؟می چیکار اینجا من شدم؛ بلند تند

 نهخو باید االن من آورده؟ رو من کی اومدم؟ اینجا چطور من بودم؛ شده هول

 !اد؟افت اتفاقی چه دیشب بود؟ کجا اینجا اصال اینجا؛ نه باشم

 و لباسم بدون بدنه و شده خونی و بود سفید که تخت ملحفه روی خون دیدن با

 .زدم گریه زیره سرم توی اومد که فکری

 .گرفتم ازش رو نگاهم نفرت با خوابیده؛ کثافت آرتان دیدم که برگشتم

 ؛پوشیدم و داشتم برشون ریختممی اشک که طورهمون افتاد؛ هاملباس به چشمم

 .متنفرم ازت تان،آر بهت لعنت

 

 و مکرد بازش در؛ سمت رفتم و برداشتم رو کیفم داشتم آرتان از که نفرتی با

 .قلبم مخصوصا   داشت درد جونم تمامه زدم؛ بیرون

 .نه -

 آینه وت از ایستاد؛ آزمایشگاه جلوی نگفتیم؛ چیزی و کردیم سکوت آزمایشگاه تا

 .شدم خیره بود سرمون پشت که ماشینی به

 

 !باشه تونستمی کی اما بود؛ دنبالمون همش هرا طول

 .کنممی پلیسی و دزد رو قضیه دارم و کنممی شلوغش دارم زیادی من شاید

 که دختر اون با داشت و پذیرش سمت رفت سیما که شدیم آزمایشگاه وارد

 .کردمی صحبت بود منشی

 هالیصند زا یکی روی که دختر اون به ای اشاره و سمتم اومد دقیقه چند بعداز

 :گفت و کرد بود نشسته انتظار سالن تو
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 .ماست نوبت اون بعد -

 !کی؟ اما کردممی حس رو نفر یه سنگین نگاه دادم، تکون رو سرم

 

 گفتن که دادیم خون ازمایش و رفتیم سیما و من بیرون اومد که دختر اون

 .آدمی ساعت یک بعداز جوابش

 !چرا؟ اما بود پریده سیما رخ از رنگ

 چندتا از قسمتش یه از کدوم هر هم بچه و مثبته ازمایشش جواب االن حتما

 !مرده

 

 نهنک اینکه از لرزیدمی تنم تمام خب ولی فکرم طرز این از بود گرفته خندم

 !کنم؟ غلطی چه باید اونوقت باشم؛ حامله

 .کشممی رو بچه اون هم و خودم هم باشم حامله اگه

 اون خدا ای وسط؛ بیارم این تو  رو بچه این یهپا بعد دارم، بدبختی کم خودم

 .نباشه کنممی فکر که چیزی

 .دادن بهمون رو ازمایشمون برگه گذشت که ساعت یک شدم؛می دیوونه داشتم

 .بود مسن خانوم یه که شدیم دکتر اتاق وارد

 .اومدین خوش -

 .نشستیم میزش روی روبه صندلی روی و کردیم تشکر

 :گفت و انداخت اهینگ سیما برگه به اول

 .منفیه شما ازمایش -

 :گفت شد خیره برگه به پریده رنگ صورتی با سیما

 منفیه؟ -

 .بله -
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 !نیست ممکن اما -

 !گمنمی که دروغ خانوم -

 .کرده گم رو پاش و دست که بود معلوم ولی نگفت، چیزی سیما

 :گفت من روبه دقیقه چند بعداز و برداشت هم رو من برگه

 !بارداری عزیزم یگمم تبریک -

 

 لیو انداختم؛ نگاهی و گرفتم دکتر از رو برگه چرخید؛ سرم روی دنیا انگار

 :گفتم همین برای فهمیدمنمی چیزی که من

 .نه نه، دروغه این نیستم باردار من نه، نیست؛ ممکن نه، ممکنه؟ چطور نه، -

 مه خودم که تمگفمی نامفهومی چیزای هادیوونه مثل فقط گممی چی فهمیدمنمی

 .شهمی چی معنیش نفهمیدم

 .شد بسته هامچشم و شد تار هامچشم جلوی

 

 دستم به سرم پرستار که کردم باز رو هامچشم پیچید دستم تو که سوزشی با

 .رفت بیرون و کرد وصل

 .باریدن گونم روی هاماشک دکتر، هایحرف یادآوری با

 دستم از خون و شد بیشتر دستم سوزش که کندم دستم از رو سرم و شدم بلند

 دنبو سیما از خبری زرم؛ بیرون اتاق از و کردم مرتب رو لباسم. شد ریخته

 .بود رفته و گذاشته حتما

 .برسه دادم به خدا کردم؟می چیکار رو بچه این باید حاال

 .دش کشیده بازوم که نبود سالن این تو کسی بودم، آزمایشگاه خلوت سالن تو

 شد؛ مشت هامدست و شدم خیره بهش نفرت با عوضیه؛ آرتان مدید که برگشتم

 :گفتم سینش روی کوبیدم جونم بی مشتای با بگه چیزی خواست
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 واسم چیزی بردی؛ رو آبروم گرفتی؛ ازم رو چیزم همه نه خوشحالی -

 که کردم چیکارت مگه دم؛می پس رو هیچی تاوان دارم نه خوشحالی نذاشتی؛

 .متنفرم تُرکان، آرتان متنفرم ازت ی؟کرد رو کار اون باهام

 .بردار سرم از دست و کن خوشحالی برو بینی؛نمی رو من دیگه

 

 و کشیدم بیرون دستش از شدت با رو بازوم که بگه چیزی خواست دوباره

 .رفتم بیرون آزمایشگاه از و دویدم

 همون هم هنوز بکشم؛ عقب زود نباید باشم، قوی باید زدم؛ پس رو هاماشک

 ت؛نیس دارش جلو کسی هم هنوز و نداره قبول رو باخت که تارایی هستم، تارا

 اینم م؟بد پس تاوان اینطوری باید االن که کردم چیکار من مگه خدایا واقعا ولی

 !بچه این با

 

 تو بود، شده تاریک هوا تو؛ رفتم شدم وارد و رسیدم خونه به ساعت یک بعداز

 .خزیدم پتو یرهز هاملباس همون با و رفتم اتاق

 تا ببرمش؛ بین از شاید تا شکمم روی زدم بودن شده محکم که هاییمشت با

 .شدن بسته درد از هامچشم ولی کنم، سقطش شاید

 

 

 مرفت اومد؛ گوشیم صدای که شدم بیدار اتاق تو خورشید نور تابیدش با صبح

 :دادم جواب کنم نگاه بهش اینکه بدونه و سمتش

 بله؟ -

 آی؟نمی دانشگاه اتار سالم -

 :گفتم گرفته صدای با

 .آمنمی نه بهار، سالم -
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 زد سرم به که فکری با شدم؛ بلند و کردم قطع خداحافظی بدونه رو گوشیم

 .شد روشن دلم تو امیدی نور انگار

 .دهب نجات بال این از رو من و برسه دادم به تونستمی که بود اون فقط حاال

 

 :داد جواب مین چند بعداز که گرفتم رو سیما شماره و برداشتم زو گوشیم

 بله؟ -

 .تارا منم سیما سالم -

 داشتی؟ کاری سالم -

 رو رفت جنین سقط برای هاتدوست از یکی گفتی که دکتر اون ادرس -

 بفرستی؟ برام شهمی

 :گفت متعجب صدایی با

 کنی؟ سقطش خوایمی -

 .اره -

 :گفت سرد و شد عوض صحبتش حالت

 .کنممی اس ام اس اوکی -

 مگوشی صدای رفتم،می رژه اتاق تو که دقیقه چند بعداز کردم؛ قطع رو گوشی

 .داشتم برش و شدم ور حمله سمتش به که اومد

 شدم؛ خارج خونه از و پوشیدم لباس تند-تند بود؛ فرستاده واسم رو ادرس

 .کرد حرکت که دادم رو آدرس و گرفتم تاکسی

 تو االن اومدنمی یادم این اگه بگیرم؛ سیما از ور ادرس تونستم که شکر خدارو

 !کنم چیکار که کردممی گم رو پام و دست و بودم تری شدید استرس
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 سمت به و شدم وارد شدم؛ پیاده و کردم حساب که داشت نگه بعد دقیقه چند

 .منه نوبت خانومی یه بعداز گفت که رفتم پذیرش

 

 ودب اونجا که خانومی که هاصندلی از یکی روی نشستم و انتظار سالن تو رفتم

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ

 سالته؟ چند -

 .سالمه نوزده -

 :گفت تعجب با

 بارداری؟ -

 :گفت که دادم تکون مثبت عالمت به سرمو

 کنی؟ سقطش اومدی -

 .بگیرم اجازه ازت نتونستم که ببخشید فضولی تو مگه بگم خواستمی دلم

 .بله بدین اجازه اگه -

 !بودم ندیده فضولی این به آدم بود حقش کرد؛ نگاهم پچ-چپ

 

 زدن صداش وسط؛ این داری چیکار تو آخه بگه بهش شهنمی پیدا یکی خدایی

 و ونبیر اومد که بودم منتظر اونجا که شدمی ای دقیقه چند شد؛ اتاق وارد که

 .شدم وارد که زدن صدا رو من بعد

 نظر به مهربون خیلی خانومی که نشستم دکتر میز رویروبه صندلی روی

 .رسیدمی

 .بگو رو کارت عزیزم خب -

 .اومدم جنین سقط برای راستش -

 :گفت و کرد نگاهم
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 هاگ بدی؟ انجام جنین سقط خوایمی که مطمئنی اما دارم؛ اضافه وقت فردا -

 سنت چون داری، نگهش که بخوای شاید کن، مشورت همسرت با خوایمی

 !باشه خطر در هم دتخو جون ممکنه و پایینه

 واسم جونم آم؛می بزارین وقت واسم فردا یکیه نظرامون و کردیم مشورت -

 .شه سقط این فقط نیست مهم

 .شدم خارج اونجا از پزشک با کردن صحبت ساعت یک بعداز

 

 باز یادن این به پاش خوامنمی اومدم؛می بچه این سقط برای باید بعدازظهر فردا

 .بشه

 .لعنت تُرکان نآرتا بهت لعنت

 اون به شب اون کاش شد؛می بیشتر و بیشتر بهش لحظه هر نفرتم حس

 تونمنمی که حاال اما کردم؛نمی گوش بهار هایحرف به کاش رفتم،نمی مهمونی

 .برگردونم عقب به رو زمان

 یک و رسیدم خونه به کی نفهمیدم که بودم فردا به کردن فکر درگیره اونقدر

 .خوردم کی و کردم درست ناهار

 و فکر این از تا کنه کمک بهم بتونه خوندن درس کمی شاید رفتم؛ اتاق تو

 یا آممی بیرون زنده اتاق اون از فردا که نبود مهم برام آم؛بی بیرون هاخیال

 .نشه بزرگتر و نیاد دنیا به بچه این که بود این مهم مرده؛

 کی نفهمیدم که بود منظورم فردا نه درس البته بودم، خوندن درس غرق اونقدر

 .شد شب

 سرنوشتم و فردا به اونقدر و کشیدم دراز تخت روی بخورم شام اینکه بدون

 .برد خوابم کی نفهمیدم که کردم فکر
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 حلقم از داره نخوردم و خوردم هرچی کردم احساس شدم بلند وقتی صبح

 .آدمی بیرون

 !آوردم پس و دوییدم شوییدست سمت به و شدم بلند

 رهخی آینه تو خودم به و رقتم اتاق به و بیرون اومدم و زدم صورتم به آبی

 سفید گچ مثل صورتم رنگ و بودم شده الغر حسابی بود، بهار با حق شدم؛

 مهه این از تا کنه کمکم بتونه کردن حموم شاید رفتم؛ حموم سمت به بود شده

 .بیام بیرون استرس و غم

 

 و دمپوشی لباس و اومدم بیرون ای دقیقه بیست شدو یه بعداز و شدم حموم وارد

 به ساعت یه خب اما نداشتم؛ چیزی به میل و بود ظهر رفتم؛ آشپزخونه به

 .داشتم وقت اونجا برم اینکه

 .شدم آماده آروم-آروم و اتاق تو برگشتم

 زدم؛ بیرون خونه از و کردم پام رو هامکفش و گذشت ساعت یه باالخره

 یشپ در چی االن یعنی دادم؛ راننده به رو آدرس و شدم رسوا و گرفتم تاکسی

 داشتم؟

 !کنه رشد بچه این که نبود بدتر این از خب اما داشتم شدیدی استرس

 .شدم خیره اونجا به و شدم پیاده و رسیدم دقیقه چند بعداز

 

 دختری که شدم وارد کنم؛ دور خودم از رو استرس این تا کشیدم عمیقی نفس

 .زد صدا رو اسمم میز صدا رو ارهابیم اونجا که

 :گفت بیرون اومد دکتر بودم؛ اومده موقعه به چقدر

 عزیزم؟ ای اماده -

 .اره -

 .شدیم وارد و کرد اتاقی به ای اشاره و داد تکون رو سرش
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 مطب اون تو مردی فریاد و داد صدای بکشم دراز تخت روی خواستم کههمین

 .بگیرن رو جلوش داشتن سعی ها پرستار و پیچید

 

 !بود بیشعور آرتان صدای شد؛ گشاد هامچشم کردم دقت که خوب

 ارمد باز آخه، اینجا بیاد باید چرا آرتان بابا نه کرد؟می چیکار اینجا اون

 !کنممی شلوغش

 بیرون سرش پشت منم رفت؛ بیرون اونجا از و شد خیره بهم متعجب دکتر

 .رفتم

 روشروبه پرستارها و زدمی داد بود ادهایست من از تر دور قدم چند که آرتان

 .بیاره پایین رو صداش و باشه آروم که گفتنمی و بودن ایستاده

 

 .گرفت دستش تو رو بازوم و اومد سمتم به و شد ساکت افتاد بهم نگاهش تا

 .شد خیره بهمون متعجب دکتر که کشیدم عقب رو خودم

 .کن ولم -

 ارجخ اونجا از بیرون؛ کشید رو من اون و شدم ساکت که انداخت بهم بدی نگاه

 :گفتم و کشیدم بیرون دستش از رو دستم که شدیم

 خوای؟می جونم از چی کن، ولم -

 .کنیممی صحبت بریم -

 .خوامنمی -

 .نکن عصبیم تارا -

 کنی؟ غلطی چه خوایمی شی عصبی مثال -

 :گفت و سمتم برگشت عصبانیت با



 

 
 
 
 

 
 

  زهرا اسماعیل زاده کاربر انجمن دی وان –استاد غیرتی من 

     h t t p : / / d i 1 . b l a g f a . c o m /  
 

Page 81 

 بودنت زنده از که بیارم سرت بالیی نکن کاری باش، زدنت حرف مواظب -

 .بشی پشیمون

 

 سوار هم خودش و کرد سوارم و ماشین سمت کشید رو من که نگفتم چیزی

 .شد

 بزار درک به کرد؛می تهدیدم داشت شدم؛ خیره رومروبه به و نشستم اخم با

 .رمنمی زور بار زیره من کنه تهدیدم

 

 :پیچید صداش که گذشت حرفی یا صحبت هیچ بدونه دقیقه چند

 .خواممی رو بچه من -

 انیتعصب با و رفت هم تو بیشتر هاماخم و تپیدنمی انگار قلبم و شد حبس نفسم

 :گفتم سمتش برگشتم

 .خوامنمی من ولی -

 :فتگ که شدم خیره رومروبه به گرفتم ازش رو نگاهم که انداخت باال ای شونه

 به وقتی من؛ خونه آیمی بیاد دنیا به که موقعی تا خواممی رو بچه من اما -

 .ندارم کاریت منم برو میری که هرجا اومد دنیا

 .باشی تو پدرش که بیارم دنیا به رو ای بچه خوامنمی -

 :غرید و سمتم برگشت عصبانیت با و زد ترمز

 .طرفی کی با فهمیمی کردم شکایت وقتی -

 بهم خودمم زا حتی حالم لرزید؛ خود به خود چونم کرد حرکت دوباره

 .خوردمی

 

 گهمی حاال که نبود کم آورد سرم بال همه این زد؛ بهم رو زندگیم که بهش لعنت

 !خوام؟می رو بچم
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 .بود عوضی این چقدر صورتش؛ تو بکوبم یکی خواستمی دلم

 

 آخه

 که درک به خب خوام؛می رو بچه گهمی اومده راست-راست کشهنمی خجالتم

 خوادمی که هرغلطی بزار خوام،نمی وجه هیچ به ور بچه این من خوای؛می

 .بکنه

 :گفتم عصبانیت با

 .دار نگه -

 :گفتم و زدم داد که نکرد گوش بهم

 .دار نگه -

 تسم به رو دستم نشنیده؛ رو صدام انگار که  کرد رفتار طوری و نداشت نگه

 هدپیا سریع من و  داشت نگه عصبانیت با که کنم بازش تا بردم ماشین دسته

 .شدم

 

 که بود آرتان اون هایحرف درگیره فکرم انقدر رفتم؛ خیابون دیگه سمت

 .رسیدم خونه به کی نفهمیدم

 گریه زیره و تخت روی انداختم رو خودم شد؛می تاریک کم-کم داشت هوا

 .زدم

 داره جلو هیچکس و بود پرو خیلی که نبود شیطون دختر اون از خبری دیگه

 !نبود دلش و خودش

 

 .آرتان اون بخاطر همش اونم شکسته؛ من پروی دله اون االن اما

 .خوردمی بهم خودم حتی و بچه این و آرتان اون از حالم
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 هک بود پرو اونقدر بهت؛ لعنت کردی، نابود رو زندگیم که آرتان بهت لعنت

 !خواممی رو بچه گهمی اومده امروز

 .کردمی فکر خودش به همش و کرد نمی درک و بود نفهم چقدر

 !کنه فکر بهم بخواد که باشم کی من کرد؛می فکر بایدم

 دکتر همون پیشه دوباره کنم؟ چیکار رو بچه این باید حاال شم؛می دیوونه دارم

 .رممی

 به که بچه سقط برای مطب اون رفتم من که فهمید کجا از آرتان این اصال

 اومد؟ اونجا

 

 این که بود سیما فقط اونم اونجا رممی که داشت خبر دیگه نفر یه فقط من بجز

 .دونستمی رو موضوع

 

 به حتی

 .نگفتم بود دوستم بهترین که بهار

 وقفه بی که بود ساعتی چند شد؛می منفجر داشت فکر از حجم این از مغزم

 .شد بسته و سوخت هامچشم که کردمی گریه

 

 

 وقت این مقیاح کدوم کردم؛ باز حالی بی با رو هامچشم خونه زنگ صدای با

 سرش؟ روی گذاشته رو خونه صبح

 .کنه لعنت رو دره پشت االن که کسی خدا

 .شدم آلودخواب چقدر بود؛ ظهر شد؛ گشاد هامچشم که شدم خیره ساعت به

 بود ایستاده شلوار و کت با که هیکلی مردی کردم؛ باز رو در و رفتم حیاط تو

 :گفت
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 .ببرم ور شما تا فرستادند رو من تُرکان آقای -

 :گفتم اخم با

 .آمنمی جایی من بگو تُرکان همون به برو -

 .شد دور ازم قدم چند و آورد بیرون رو گوشیش نگفت؛ چیزی و کرد سکوت

 رومروبه و ستم به برگشت دقیقه چند بعداز کرد؛می صحبت گوشی با داشت

 .ایستاد

 

 :گفت اون و گرفتم ازش متعجب که گرفت سمتم رو گوشی

 .دارن کار اهاتونب اقا -

 :غرید آرتان که بردم گوشم نزدیکه رو گوشی

 خوای؟می که کنم شکایت ازت برم بچه خاطر به االن که خواینمی تارا -

 :گفتم و گرفتم مرد همون سمت به رو گوشی و شدم ساکت

 .کن صبر -

 .رفتم خونه تو و دویدم و بستم رو در که داد تکون رو سرش

 !بودم ترسیده واقعا منم خب اما کنه؛می شکایت که کردمی تهدیدم بیشعور

 

 !نداشتم خودم جز رو کسی باشه؟ پشتم کوه مثل که داشتم رو کی من

 وغششل زیاد نباید اینجا؛ گردمبرمی چندماه بعداز و اونجا رممی چندماه فقط

 داره؟ هم مادری گهنمی کیه؟ مادرش گهنمی بیاد دنیا به بچه این وقتی اما کنم،

 

 هی پیشه بزارم تنها رو منم مادرش که ای بچه که نیستم رحم بی اونقدر من

 !من نه مونهمی آرتان اون پیشه فقط بیاد دنیا به بچه این وقتی ولی عوضی؛



 

 
 
 
 

 
 

  زهرا اسماعیل زاده کاربر انجمن دی وان –استاد غیرتی من 

     h t t p : / / d i 1 . b l a g f a . c o m /  
 

Page 85 

 یلموسا پوشیدم؛ لباس و کردم جمع لباسام چطور نفهمیدم بودم فکر تو اونقدر

 .گذاشتم کیفم تو داشتم بابا و مامان از که کوچیک عکس یک همراه رو

 حرکت خروجی در سمت به و کردم قفل رو در و کردم خاموش رو هاچراغ

 .کردم

 

 ماشین تو و گرفت ازم رو وسایلم و سمتم اومد مرد همون که رفتم بیرون

 .گذاشت

 هب و شدم خیره بیرون به کرد؛ حرکت و شد سوار مین چند بعداز که شدم سوار

 آخه بود، جهنمی مهمونیه اون تو شب ونا دختر همه اون که کردم فکر این

 اومد؟می من سره بال این باید

 باید

 من؟ زندگیه تو اومدمی عوضی آرتان اون

 .شهمی بیشتر ثانیه هر بهش نسبت هم تنفرم و متنفرم ازش

 

 کردن پارک از بعد و کرد بزرگی باغ وارد رو ماشین که گذشت ساعت نیم

 و بودم خیره خوشگل باغ اون به هنوز هک منی سمت اومد و شد پیاده ماشین

 اخد وای شدم؛ خیره باغ به هم باز و شدم پیاده که کرد باز رو من سمت در

 .قشنگه چقدر اینجا

 هک رفتم، دنبالش هم من و برد بود باغ تو که بزرگ عمارت اون به رو وسایل

 به خوبی خانوم که خدمتکاری به رو وسایلم

 :گفت و اومد متمس خانمه که داد رسیدمی نظر

 .اومدید خوش -

 مشکی و سفید هایمبل با که بزرگ سالن یه شدم؛ خونه محو و کردم تشکری

 .بود وصل دیوار به که هم وی تی یه و بود اونجا مشکی کوچیک هایفرش و
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 بزرگی میز چون باشه غذاخوری سالن دممی حدس که هم خونه دیگه طرفه

 .ودنب کنارش هم هاصندلی و بود اونجا

 که شتدا بزرگ سالن یه پایین طبقه مثل هم باال اون حتی رفتم؛ باال هاپله از

 بودن؛ سالن طرف اون هم اتاق کلی و بودن توش مشکی و قرمز هایمبل

 اون و شدیم وارد که کرد باز رو درش و هااتاق از یکی سمت رفت خدمتکار

 .رفت و گذاشت رو وسایلم

 ای

 .رفت میاد چیز همه و کردممی نگاه اتاق به داشتم فقط که بود قشنگ اتاق انقدر

 

 اون که کمدی که بودم هاوسایل گیر در وسایلم؛ جایی به جا به کردم شروع

 همه دیدن که کردم بازش کرد؛ جلب رو توجهم بود اتاق طرف

 بودم؟ اتاقش تو من یعنی کردم، هنگ بود؛ آرتان هایلباس

 

 تو خوامنمی من شهنمی نه باشیم؟ اتاق یه تو باید یعنی اونه؟ اتاق این یعنی

 !باشه اونم که باشم اتاقی

 :گفت و شد وارد خدمتکار همون و شد باز در

 .امادست ناهار خانوم -

 .خوامنمی -

 دادم تکیه دیوار به و نشستم زمین روی ای گوشه رفت؛ بیرون و نگفت چیزی

 .کردم فکر دارم انتظار در چی اینکه به و

 رم،یم اوردم دنیا به رو بچه وقتی و هستم اینجا ماه نه یا هشت تا هاینک به

 تونمنمی رو بوده وجودم تو ماه چند و مادرشم من که ای بچه دیگه و رممی

 .رمب و بزارم ببینمش اینکه بدونه که بود سخت برام ببینمش؛ حتی یا کنم لمس

 



 

 
 
 
 

 
 

  زهرا اسماعیل زاده کاربر انجمن دی وان –استاد غیرتی من 

     h t t p : / / d i 1 . b l a g f a . c o m /  
 

Page 87 

 بازی باسبا این دیگه اهم چند تا و کرد استفاده بازی اسباب یه مثل ازم آرتان

 !گردهبرمی بچش بدونه

 خیره بیرون به اومدم که خودم به کنم؛ ترک باید رو بوده وجودم تو که ای بچه

 .شده تاریک کامال هوا دیدم که شدم

 رو هام زانو و شدم جمع خودم تو زمین روی که پیچید خونه تو آرتان صدای

 .گذاشتم روش رو سرم و کردم جمع خودم تو

 رانگا نه انگار نکردم؛ توجهی ولی خودشه فهمیدم عطرش بوی از شد، باز در

 آورد بیرون رو هاشلباس و کمدش سمت رفت اونجام که

 صدای شد باز در دقیقه چند بعداز و رفت بیرون اتاق از کرد؛ عوض و

 :اومد خدمتکار

 .امادست شام خانوم -

 .خورمنمی -

 ...خانوم اما -

 :گفتم و زدم داد

 .خورممین -

 :گفتم پایین آوردم صدامو که بود ترسیده بدبخت

 برم؟ اونجا به من نیست ای دیگه اتاق -

 !بمونید اینجا شما که آقاست دستور خانوم -

 .بمونم اینجا گفته که کرده غلط اقا -

 ریخته بهم حسابی عصابم رفت؛ بیرون اتاق از بعد و شد خیره بهم متعجب

 .بود

 هم وزهن و کرد بازی باهام شم، خالص دستش از الهی میره؛ب آرتان که انشاهللا

 بازی شب خیمه عروسک مثل که منم وسط این ده،می ادامه کارش به داره

 !شدم
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 .برد خوابم اینکه تا گذاشتم دستم روی دوباره رو سرم

 

 آرتانه؛ دیدم که کردم باز کمی رو هامچشم که داد تکونم یکی کردم احساس

 .نداشتم رو خورمب تکون اینکه حس

 هم قح داشت؛ درد خیلی بدنم  بودم؛ شده پرس و بودم دستگاه یه بین که انگار

 .بودم خوابیده حالت اون تو چون بگیره، درد داشت

 :گفتم ضعیفی صدای با که خوابوند تخت روی رو من

 .کن-ولم -

 .ندارم کاریت -

 .شد بسته هامچشم دوباره

 

 

 خیره اطراف به کردم؛ باز رو هامچشم بود قاتا تو که خورشید نور با صبح

 بود رمدو که دستاش از یکی افتاد؛ آرتان به چشمم که شم بلند تا برگشتم و شدم

 به متعجب و شد باز هاشچشم که شدم بلند و خوردم تکونی و زدم پس رو

 :گفت من روبه اخم با بعد و شد خیره اطراف

 مرگته؟ چه -

 زدی؟ دست بهم چرا ور؟بیشع توعه یا مرگمه چه من -

 :گفت و رفت هم تو بیشتر اخماش

 اعتراضی اینکه حق و شیمی محسوب همسرم اینجایی، که دیگه ماه هشت تا -

 !افته؟می اتفاقی چه که دونیمی وگرنه نداری هم کنی

 جا عوضی که کردم پرت سمتش به و برداشتم رو تخت بالشتک عصبانیت از

 :گفت و خندید بده حرصم بیشتر اینکه برای داد؛ خالی

 .واقعیته -
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 .بخوره سرت تو واقعیت -

 یتعصبان با بهاره؛ دیدم که برداشتم خورد؛ زنگ گوشیم که بودم عصبی شدیدا

 :گفتم

 چیه؟ -

 :گفت متعجب

 تارا؟ شده چیزی -

 .ریختم بهم همین برای بود مخم رو بیشعور یه نشده چیزی نه ببخشید -

 

 وضیع مرتیکه پوشید؛می رو لباسش داشت اخم با که دیدم رو آرتان آینه تو از

 .حقشه

 :گفت که اومدم خودم به بهار صدای با

 .بریم دانشگاه به باهم تا آممی دنبالت عزیزم -

 :گفتم سریع و شدم بلند تخت روی از

 .آممی خودم نه-نه -

 !دیگه آممی دنبالت خب کنیمی اینجوری چرا تارا؟ شده چیزی وا -

 .آممی خودم دارم؛ کار چندتا امروز فقط نشده یچیز نه -

 .بیام دنبالت کجایی، بگو -

 .برو تو شهمی دیر بیام من تا نه -

 :گفت و جلوم ایستاد آماده کرد؛ قطع خداحافظی بعداز گفتو ای باشه

 گه؟می چی -

 چه؟ تو به -

 ورتمص تو که گفتم آخی و پیچید کمرم تو دردی که کوبید دیوار تو رو من یهو

 :زد داد
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 رو ابروت تونممی اشاره یه با بخوام که هروقت که کن فرو گوشت تو خوب -

 یا تهف تا که گفتم بینی؛می بد که نزار دمم رو پا پس کنم شکایت ازت و ببرم

 .همسرمی و اینجایی که دیگه ماه هشت

 

 تو بچت کنار به دردش! گرفت درد کمرم کنی؟می همچین چرا بیشعور -

 !ندارم کاری من شد معلول بعد ،وجودمه

 :گفت که باشه آروم داشت سعی انگار

 گفت؟می چی -

 .نه گفتم که دنبالم بیاد خواستمی -

 .باش پایین دیگه دقیقه ده تا و شو اماده -

 جانانه سیلی یه خواستمی دلم بگم؛ چیزی نذاشت حتی رفت، بیرون اتاق از

 .صورتش تو بکوبم

 تا ه؛نشست صندلی روی دیدم که رفتم پایین و شدم خارج اتاق از و پوشیدم لباس

 ونجاا نرفتم و کردم لجبازی کرد؛ کنارش صندلی به ای اشاره افتاد بهم نگاهش

 :گفتم و

 .خوامنمی -

 نشستم؛ کرد اشاره که جایی روی ترس با که زد صدا رو اسمم عصبانیت با

 که شدم بلند دهنم تو اومد معدم محتوا تمام دهنم گذاشتم که رو لقمه اولین

 آوردم پس و دستشویی سمته دویدم داد؛ نشونم دستشویی سمتم اومد خدمتکار

 

 .نموند برام جونی دیگه که زدم عق و زدم عق اونقدر

 ارجخ اونجا از و برداشتمش و رفتم کیفم سمتش به و اومدم بیرون دستشویی از

 .شدیم ماشین سوار و
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 تربیش کنه زندگیم از رو آرتان اینکه جای هب چرا خدا شدم، خیره بیرون به

 !زندگیم تو آرهمی

 کسی خواستنمی شدم پیاده و داشت نگه رو ماشین که رسیدیم دقیقه چند بعداز

 .ببره پی موضوع این به کسی خواستمنمی منم البته بفهمه،

 این استاده گفتنمی چون رفتنمی که آرتان آبروی رفت،می آبروم وگرنه

 این از کنهنمی کاری همچین و دانشگاه

 !حرفا

 امد فمطر به افتاد بهم نگاهش تا بهار و شدم دانشگاه وارد چی؟ بدبخت منه ولی

 :گفت و

 !شدم نگرانت دختر؟ تو کجایی -

 شده؟ شروع کالس نیست، چیزی -

 .خوشگلست استاد اون با که کالس -

 .شد وارد آرتان بعد دقیقه چند دقیقا آرتانه؛ منظورش فهمیدم

 بود؟ چی واسه هاتتهوع حالت اون نفهمیدی -

 :گفتم و گفت اینو که شدم خیره بهار به و شدم خارج افکارم از

 .بابا نبود چیزی -

 :گفت ایستاد رومروبه نازی، و مهسا سمته رفت بهار که طرفم اومد سیما

 کردی؟ سقطش -

 .اره -

 بود؟ کی ماله بچه -

 .گفت شهنمی دیگه اینو -

 :گفت زد ندیخ پوز

 نه؟ مگه بود آرتان ماله -
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 :گفتم تعجب با

 چی؟ -

 !بود ارتان ماله بچه که دونیممی خوب هردومون وقتی چیه برای تعجبت -

 :گفتم شدم عصبی

 حسودی چرا تو وسط این نداره؛ وجود ای بچه دیگه اما بود آرتان ماله -

 بود؟ شکمم تو بچش که کنیمی

 

 :گفت و خندید و داد نشون خونسرد خودشو ولی خورهمی حرص داره فهمیدم

 .بهترم تو از که هستم هرچی کنم؟ حسودی تو کجای به من اخه -

 :گفتم و زدن خنده زیره

 زدی؟ حرفو این و کردی فکر نفره چند من؟ از -

 .شدم رد کنارش از و خندیدم طورهمین

 

 روعش رو دریست و اومد داخل آرتان مین چند بعداز و کالس تو رفتیم بهار با

 .کرد

 کار دستش زیر همه داره، بزرگی اون به شرکت که این فهمیدمنمی من

 چیه؟ شدنش استاد این باز کنن،می

 

 شدمی سگ اومدمی دانشگاه وقتی نبود؛ مغرور کردممی فکر که هم اونقدرا اما

 !رفتنمی باال کولش سر از دخترا این وگرنه داشت حق البته

 

 تا رفت بهار و بیرون اومدیم بهار با بیرون؛ اومدن همه شد تموم که تدریسش

 .خودمون پیشه بیاره هم رو نازی و مهسا
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 بچه این االن خواستمی دلم شدم، خیره شکمم به و کردم خم کمی رو سرم

 .نبود درکار هم کاری پنهان انقدر و بود شده سقط

 

 :کردم زمزمه آروم

 تنفرم بابات از هم هرچقدر نداری، دریما که نکنی فکر اومدی دنیا به وقتی -

 ولی پسر یا دختری دونمنمی دارم؛ دوست تورو و وجودمی از تو ولی باشم

 هونهب شاید باشی دختر اگه چون باشی، پسر که خواممی خدا از دلم ته از اینو

 فهمهنمی که پدرت کنه، اذیتت هم پدرت حتی و شی اذیت و بگیری رو مادرت

 پای رو و شیمی خودت واسه مردی یه باشی پسر اگه اما نفهمیه آدم چون

 نداری، مادر چرا که بشی اذیت کمی شاید پدرتی؛ با و ایستیمی وای خودت

 نمم وسط این شاید اما دونمنمی داشتی، مادری که کنیمی فراموش هم باز اما

 !کنممی اشتباه دارم که

 

 و کالس رفتن همه کی دمنفهمی که بودم شکمم تو بچه با صحبت غرق اونقدر

 شد؛ خالی دورم

 .بود بیشعور مرد پیر اون با هم کالس این

 

 مخواست شدم، وارد و زدم در و رفتم کالس سمت به سریع کردم؛ دیر خدا وای

 :گفت پیری که بشینم جام سره برم

 کجا؟ -

 !دیگه بشینم خواممی رم؟می کجا که بدم آدرس باید -

 .بود شده شروع هم االن و خواستمی مو کردن نیشیطو و ریختن کرم باز دلم

 :گفت کرد اخمی

 .نیست اینجا جاتون ببرین، تشریف بیرون شما -
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 :گفتم و بردم باال رو صدام و شدم عصبی

 .ات کننده کسل کالس سره بیام که اینه از بهتر باشم بیرون درک به -

 

 هی هم خودم بردم باال رو صدام چون البته میکردن نگاه بهم تعجب با هابچه

 .کردم هنگ لحظه

 

 مثل هدانشگا تو اخالقم بودم آرتان اون با خونه تو که انقدر نبود خودم دسته

 .بود شده سگ خودش

 درک به کیه، کرده فکر عوضی مرتیکه  اومدم بیرون عصبانیت با اونجا از

 .شدم راحت اش کننده کسل کالس اون دسته از و بیرون اومدم شد خوب

 شد ازب در که بود رفته هم تو اخمام و دادممی فوشش لب زیر و بودم رمافکا تو

 :گفت و زد بهم نیشخندی و اومد بیرون خرفت پیر میرزایی استاد

 .تو بیای زارممی شرط یه به -

 :گفت گرفت سمتم ای برگه میکنم نگاهش منتظر دید وقتی

 !دارم الزمت شب برای خونمه آدرس این -

 :گفتم و شدم خیره بهش هشد گشاد چشمای با

 ...من گیمی چی داری فهمیمی استاد -

 :گفت حرفمو وسط پرید کنم کامل حرفمو خواستم تا

 .فهمیمی نگرفتی نمره رو ترم این وقتی -

 بخو خجالتم بابابزرگمی سن هم هیچ، که بابام سن هم دمنمی نمره چیو چی -

 .چیزیه

 آرتان بود؛ شده خیره سرم پشته به میرزایی اون ولی زدممی حرف همینجور

 .ایستاد روم روبه و گرفت رو دستم
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 و کرد پاره هاشچشم جلوی و گرفت میرزایی از رو برگه و کرد ول رو دستم

 .صورتش تو انداخت

 دیوار به محکم رو میرزایی و گرفت مشتش تو محکم رو پیراهنش یقه بعد

 :گفت و کوبید

 .کنیمی اغلط این از ببینم باشه آخرت بار -

 

 تموم داشت هاکالس وقت یاخدا شدم؛ خیره ساعتم به و گرفتم ازش رو نگاهم

 .بیینن رو صحنه این و بیرون بیان ترسیدممی شد؛می

 

 :گفتم و گرفتم رو بازوش و سمتش رفتم

 .کن ولش -

 کمرم و دلم تو درد و کرد برخورد دیوار به محکم کمرم که عقب داد هولم

 .شدم خم کمی و مگفت آخی که پیچید

 

 فرو موهاش تو رو دستی عصبانیت از و شد نزدیکم سریع و برگشت طرفم به

 .کرد

 .شد کالس وارد سریع نیست حواسش آرتان دید تا هم انتر میرزایی اون

 :گفت و اومد سمتم به آرتان

 خوبی؟ -

 خوبم؟ بنظرت -

 بیمارستان؟ بریم -

 .نه -
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 :گفتم و کردم راست رو خودم که شد آروم کم-کم دردش

 .گفته همه به االن حتما باشم؛ اینجا خوامنمی بریم، -

 :گفت که ندادم ادامه

 .بیا دقیقه چند بعداز رممی -

 .رفتم منم که گذشت دقیقه چند رفت؛ بیرون که دادم تکون رو سرم

 

 چی دیگه که کردممی فکر این به راه طول تمامه کرد؛ حرکت که شدم سوار

 .انتظارمه در

 رمب اینکه نای که بودم شده خسته اونقدر شدیم؛ پیاده و داشت نگه رو شینما

 .نداشتم رو باال

 

 اینجوری و هست شکمم تو که نیمه ماه یک تازه بچه این نشستم، مبل روی

 کنه؟می چیکار شه بزرگ این کنه،می

 :گفت و نشست من از تر ور اون قدم چند اومد آرتان

 کرد؟ اونجوری همرتیک اون که کردی چیکار -

 این از خواستمنمی و کنهمی تهدیدم که دونستممی ولی چه تو به بگم خواستم

 :گفتم پس برم رژه اعصباش روی بیشتر

 ...که بیرون اومدم منم بیرون برو گفت اونم رفتم کالس تو دیر -

 :گفت که کردم مکث

 نمیری رو داری باهاش که هایی کالس -

 :گفتم شده گشاد چشمای با

 ...شهنمی -

 :گفت حرفم تو پرید
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 .گفتم کههمین -

 .اوفتممی عقب ترم چند اینجوری شهنمی -

 :گفت و بدم ادامه نزاشت

 .گفتم کههمین پس کنمنمی تکرار بیشتر بار یک رو چیز یه من -

 رممی دارم باهاش که هاییکالس من کنینمی تکرار بیشتر بار یه چه من به -

 !تُرکان استاد حرف خاطر به اونم بیوفتم عقب متر چند که تونمنمی

 :گفت کرد اخم

 .اینجایی که ماهی چند این تو که بده صبر بهم خدا -

 .بودم کرده اخم ولی بود گرفته خندم

 .امادست ناهار اقا -

 ندبل داد؛ تکون رو سرش آرتان و شدم خارج افکارم از گفت اینو که خدمتکار

 که رو ظرف سره خدمتکار نشستیم؛ و ریغذاخو سالن سمت رفتیم و شدیم

 پخش بینیم تو بوش برداشت

 .شد من تهوع حالت باعث و شد

 بخوام که بودم نخورده چیزی چون زدم، عق فقط و رفتم دستشویی سمت به

 .خوردم ارتان به محکم که رفتم بیرون بیارم؛ پس

 هک شیدمک عقب رو خودم شد؛ حلقه کمرم دوره دستاش که بیوفتم بود مونده کم

 .شد باز دستاش حلقه

 تاقا وارد و رفتم باال طبقه به و ایستادمنه اونجا دیگه که بگه چیزی خواست

 .شدم

 

 !ذاشتمی مگه تهوع حالت این کنم کوفت چیزی خواستم هروقت

 چیزی که بس از بودم شده استخون مثل شدم الغر واقعا نشستم؛ تخت روی

 .خورمنمی
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 .برد خوابم که نگذشت بیشتر مین ندچ که کشیدم دراز تخت روی

 

 عوض رو هاملباس و شدم بلند شده، تاریک هوا دیدم کردم باز رو هامچشم

 !بود توش حلقه که کردم انگشتم به نگاهی شدم؛ انگشتم متوجه تازه کردم؛

 .شده گشاد چهارتای اونم شد، چهارتا هامچشم

 !نشدم وجهمت من که اومد کی انگشتم؟ تو اومد چطور حلقه این

 چرا بابا هن دانشگاه، برم حلقه این با تونمنمی فردا که من اما آرتانه کاره شاید

 !باشه کرده انگشتم تو حلقه که منه کیه اون اصال باشه؛ آرتان کاره آخه

 بی انه،آرت دیدم که برگشتم شد؛ باز در که بیارم در انگشتم از رو حلقه خواستم

 ور دستم و اومد سمتم به که بیارم بیرون تمانگش از رو حلقه خواستم توجه

 کنم؟می فکر اینطور من یا شده عوض این کرد؟می اینجوری چرا این گرفت؛

 :گفت که شدم خیره چشماش تو متعجب

 حلقه ینا نداری حق و منی زنه اینجایی تو و بیاد دنیا به بچه این که وقتی تا -

 !بیاری در انگشتت از رو

 

 :مگفت نبود؛ خودم دسته هامحرف بردم؛ باال کمی رو صدام و شدم عصبی واقعا

 کنیمی زنم-زنم شدی؛ پرو نگفتم چیزی آوردی سرم بال همه این بابا، برو -

 .تُرکان استاد

 :غرید که گفتم بلند صدای با رو استاد

 من که شهمی همون و بدی انجام باید گممی من که هرچی اینجایی که وقتی تا -

 .گممی

 شه؟ همون بگی تو هرچی زوره مگه خوامنمی -

 بود دهمون کم واقعا که انداخت بهم وحشتناکی نگاه و دیوار به کوبید منو محکم

 .کنم خیس خودمو
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 :گفت و گرفت ازم زو نگاهش زود خیلی اما شد خیره هامچشم تو

 .زوره اره -

 

 .زد بیرون اتاق از عصبانیت با و

 رفتنمی اگه بخدا بود، شده تناکوحش نگاهش چقدر کشیدم؛ عمیقی نفس

 .رفتمی آبروم و کردممی خیس رو خودم ترس از همونجا

 و اومد در صدای بعد دقیقه چند نشستم، بود اونجا که مبلی روی خیال بی

 .شد اتاق وارد غذا کلی با خدمتکاری

 :گفتم که گذاشت رومروبه میز روی رو غذا که نگفتم چیزی

 کجاست؟ آرتان -

 .بیرون فتنر اقا -

 .بهتر -

 :گفت تعجب با

 خانوم؟ گفتین چیزی -

 .نه -

 وعشر همین برای بود افتاده غور و غار به شکمم واقعا رفت؛ بیرون خدمتکار

 .کردم غذاها خوردن به

 

 ماشتها چون بود بچه این تقصیر همش بودم؛ ترکیدن درحال که خوردم اونقدر

 .نشم چاق کنه اخد فقط خوردم؛می زیاد همش و بود شده باز

 به راونقد پتو؛ زیره خزیدم برد و کرد جمع رو چیز همه خدمتکار اینکه بعداز

 .زد سرم به فکری که کردم فکر اخیر روزه چند اتفاقات

 .آرممی سرت بالیی چه ببین تُرکان، آقای دارم برات فردا زدم، خبیثی لبخند
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 .برد خوابم کی نفهمیدم که بودم غرق نقشم تو اونقدر

 مخصوص که وسیله اون مخصوصا و وسایلم داشتم که درحالی بعد روز صبح

 :اومد پایین از صداش کردممی جمع رو بودم برداشته آرتان برای

 .دیگه باش زود-

 :زدم داد

 .آممی االن کن صبر ها،نداری صبر اصال -

 

 نهصبحا سریع و نشستم و رفتم صبحانه میز سمت و رفتم پایین هاپله از سریع

 به گهدی زدیم؛ بیرون خونه از و برداشتم رو کیفم شد تموم وقتی خوردم؛ رو ام

 .بودم کرده عادت چیش همه و اینجا

 

 رفت؛نمی کنار لبم از هم لحظه یه لبخند کرد؛ حرکت و شدیم ماشین سوار

 و مکن ضایع بقیه پیشه رو آرتان قراره امروز که بود این بخاطر فقط لبخندم

 .کنم کیف

 باال گفتم که روندمی سرعت با اونقدر رسیدیم؛ که نگذشت بیشتر اعتس نیم

 !بیرون میوفته حلقم تو آدمی بچه هیچ که آوردن

 

 بودیم بیرون بچها با که دقیقه چند از بعد شدم، دانشگاه وارد و شدم پیاده من

 .اومد آرتان

 سمتم به که زدم بهار پهلوی تو ارنجم با نشستیم؛ و شدیم کالس وارد هابچه با

 .برگشت

 داریخنده صدای که بود پالستیکی میمون یه البته داشتم کوچولو عروسک یه

 و یدخند دیدنش با بهار که آوردم بیرون کیفم از آروم کرد،می تولید خودش از

 :گفت
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 آوردی؟ چرا اینو -

 .ببینه رو همزادش بخواد نباشه بد شاید تُرکانه اُستاد شبیه گفتم -

 روبه که خندیدمی همینطور و نبود کن ول آرش ترکیدن؛ خنده از هابچه یهو

 :گفتم آرش

 .نترکی آرش -

 :گفت بریده-بریده و زد خنده زیره دوباره

 این ستهد از رو اُستاد تونه می که خداعه فقط امروز باحالی؛ خیلی تارا بخدا، -

 !بده نجات کارات

 : گفتم و خندیدم

 و نینک مراعات شماها ولی ترسمنمی که استاد از گرچه بدینا؛ لو چیزیو نبینم -

 .ندین لو

 :گفت و کرد کنترل رو خندش آرش

 .چشم روی به -

 :گفت بود شده خیره بهمون اخم با که سیما

 چیه؟ برای دستت تو حلقه راستی دختر، بکش خجالت -

 .بیارم در انگشتم از امروز رو المصب این رفت یادم لعنتی منه زد خشکم

 :گفت هم دیگه دخترای از یکی

 کردی؟ ازدواج -

 :گفتم و چپ علی کوچه به زدم رو خودم

 گفتم هخوشگل خیلی اومد خوشم این از اره آها... چیزه... چیزه این بابا، نه -

 .کنم دستم

 هم حسابی و درست دروغ یه تارا سرت بر خاک زد داد درونم از وجدانم

 .بگی تونینمی
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 روش رو پالستیکی میمون اون و رفتم رتانآ صندلی سمت به و شدم بلند

 .نشستم جام سره و رفتم سریع شد؛ باز در موقع همون که گذاشتم

 

 وارد باالخره خان آرتان افتاده؛ اتفاقی انگار نه انگار که کردم رفتار طوری

 کل که اومد از هاییصدا یه نشست میمونه اون و صندلی رو همینکه و شد

 .شد منفجر خنده از کالس

 هب عصبانیت با بود؛ کرده وحشتناکی اخم آرتان و ترکیدممی خنده از داشتم

 حسابم خونه تو کشه؛می که رو یکی من خونه بریم حتما یاخدا برگشت؛ سمتم

 .رسهمی رو

 آرتان که شدن ساکت همه گرفتم؛ ازش رو نگاهم که شد خیره بهم اخم با

 :گفت و داد نشون خونسرد رو خودش

 .بیرون ملکی خانوم -

 !م؟بر بیرون باید یعنی حاال وای ای گزیدم؛ رو لبم که برگشتن سمتم به همه

 :گفت که شدم خیره بهش مظلوم

 .بیرون -

 

 روی امی پی لحظه همون اومدم؛ بیرون اونجا از سریع و برداشتم رو کیفم

 :بود نوشته که روانیه آرتان دیدم و کردم بازش که اومد گوشیم

 .نرو بیرون -

 

 .خوردمی بهم ازش حالم بود پرو بشر این چقدر آخه ندادم، رو بشجوا
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 و جذابه واقعا آرتان بهار قول به خدایی ولی افتادها؛ هم احمقی کدوم گیر

 همچین چرا من ولی بندازه، بهشون نگاه یه فقط شده که دختریه هر آرزوی

 !نداشتم؟ رو حسی

 

 مکن بارش فحش چندتا برم تخواسمی دلم که بود کرده طوالنی انقدر رو کالس

 .بیام بیرون و

 ستادا با که بعدیم کالس برم نذاشت حتی بیرون؛ اومد و شد تموم کالس باالخره

 خالقا از عصبانیه، دستم از بود معلوم برگشتیم خونه به وقتی داشتم؛ ای دیگه

 .فهمیدم تندش

 

 حتیرا لباس با رو هاملباس و کمد سمت رفتم و بستم درو شدم اتاق وارد وقتی

 .کردم عوض

 هرچقدر ولی کنم بازش تا رفتم در سمت به اومد؛ در صدای کردم احساس

 صدای که اومدمی در اشکم داشت کم-کم دیگه نشد که نشد باز کردم تالش

 :پیچید در پشته از آرتان

 .کوچولوم خانوم بگذره خوش تنهایی -

 .عمته کوچولو -

 زدم داد اسمشو حرص با منم بده؛ صحر رو من تا خندید فقط و نگفت چیزی

 

 که شد تر دور صداش داد؛ حرص بیشتر رو من و خندید بلندی صدای با ولی

 .رفته فهمیدم

 کرد فتصاد آقا بگه بیاد خدمتکار شه باز در این االن که آخ آرتان؛ بهت لعنت

 !آرتان الهی بگیری درد رقصم؛می و زنممی همینجا یعنی مرد، و
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 بچه با کردن صحبت کردم شروع و شدم جمع خودم تو اتاق از گوشه یه رفتم

 :کردمی رشد شکمم تو داشت که ای

 بهش و نشی بیشعور بابات مثل تو کنه خدا بیشعوره؟ بابات این چقدر میبینی -

 .خره چقدر بابات این که بینیمی بیای دنیا به وقتی نری،

 .برد وابمخ کی نفهمیدم که کردم صحبت شکمم تو جنین با انقدر

 

 باز زور به رو هامچشم همین برای شدم معلق هوا و زمین روی کردم احساس

 .کرده بغلم بیشعور آرتان دیدم که کردم

 :گفتم سینش روی کوبیدم جونم بی مشتای با

 .اوفتممی االن پایین بزارم بیشعور -

 که بودم بیداری و خواب تو اونقدر ولی پایین گذاشت رو من و کرد نگاهم

 :گفت و کرد بلندم دوباره که بیوفتم بود مونده کم و وایستم پاهام روی نتونستم

 .نمیادا بدت توهم -

 چند بعداز و گذاشت تخت روی رو من که نداشتم بدم رو جوابش اینکه حوصله

 خوابم دوباره و شد گرم هامچشم کشید؛ دراز کنارم و اومد هم خودش دقیقه

 .برد

 

 «ارتان»

 

 .بود خواب آروم که شدم خیره تارا به و شدم بیدار زود صبح

 یدمد و کردم باز رو بودم کرده قفل که اتاق در وقتی و برگشتم وقت دیر دیشب

 رو در نباید سوخت؛ واسش دلم برده، خوابش و شده جمع خودش تو گوشه یه

 رد شدم مجبور که زد بهم رو چیز همه که بود تارا این ولی کردممی قفل روش

 !کنم فلق روش رو
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 .بود من کردن اذیت هدفش ولی بود قشنگ دانشگاه تو هاششیطونی این

 تا برمنمی خودم با رو تارا امروز شدم؛ خارج اتاق از لباس تعویض بعداز

 !نکنه مسخره هایشوخی اون از دیگه دفعه

 

 سوار و رفتم ماشین سمت به و شدم خارج خونه از مفصل صبحانه یه بعداز

 .شدم

 و کردم پارک رو ماشین رسیدم؛ دانشگاه به که نکشید طول بیشتر ساعت نیم

 دانشگاه این تو که اتاقی وارد رسیدم وقتی کردم؛ حرکت و شدم پیاده

 .شدم بود خودم مخصوص

 خیلی لیو کردم تعجب واقعا بود، اتاق تو که افتاد سیما به نگاهم بستم رو در تا

 که صدایی با و گرفتم مشتم تو رو بازوش و رفتم سمتش به کردم؛ اخمی زود

 :زدم داد سرش بیرون نره اتاق از

 کنی؟می غلطی چه اینجا -

 :گفت و کرد مظلوم رو خودش

 !بود شده تنگ واست دلم خب عزیزم -

 .بیرون گمشو -

 .دارم دوستت من داری؟ من با که رفتاریه چه این آرتان وا -

 :گفتم تحکم با

 .رونبی نه؟ گممی چی شنوینمی کری؟ -

 .رفت بیرون سریع که انداختم بهش بدی نگاه و شد شدیدتر عصبانیتم

 و داشتن آمد و رفت خونم تو زیادی دخترهای بودم، متنفر دختر این از

 .عصابمه رو خیلی سیما این ولی داشتم رابطه باهاشون
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 «تارا»

 

 تا چیشد کردم فکر ترسیدم اونقدر پریدم خواب از خدمتکار صدای با صبح

 .زدم بلندی جیغ افتاد ساعت به همنگا

 :گفت تند که بود ترسیده اونقدر خدمتکاره بدبخت

 شده؟چی خانم -

 بریم؟ دانشگاه به که نکرد بیدارم چرا -

 :گفت و گزید رو لبش

 .امادست ناهار بگم بهتون تا اومدم هم االن رفتن، زود صبح اقا -

 .کشمتمی ،بیا خونه فقط تو آرتان رفت؛ بیرون که نگفتم چیزی

 

 شیگو این پس نکردم؛ پیداش ولی گشتم گوشیم دنباله و شدم بلند عصبانیت با

 بود؟ گوری کدوم

 دادممی نامفهومی هایفوش کردم؛ پیداش تا دادم فحش گوشیم و آرتان به اونقدر

 .کنه لعنتت خدا آرتان دونستم؛نمی هم رو معنیشون حتی و

 

 گوشم تو نحسش صدای که رفتمگ رو شمارش سریع و برداشتم رو گوشی

 :پیچید

 !عزیزم سالم -

 :گفتم عصبانیت با که کنهمی کنترل رو خودش داره و خندهمی بود معلوم

 .درد و سالم زهرمار، و سالم کوفت، و سالم -

 :گفت و حرفم تو پرید

 .خوبه تو بدون اینجا چقدر و دارم کالس االن -
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 :گفتم و زدم جیغ که رفت عصابم رو بدتر

 .خیلی آرتان بیشعوری خیلی -

 گرفتم رو شمارش دوباره کرده؛ قطع که بود این از نشون گوشی بوق صدای

 برم پاشم خواستمی دلم عسلی؛ رو انداختم رو گوشی  داد،می تماس رد ولی

 شد خنک دلم وقتی ببرم رو ابروش همه جلو و بدم فحشش سیر دل یه دانشگاه

 .برگردم

 و کردم عوض رو هاملباس اومدم؛ بیرون دقیقه چند ازبعد و رفتم دستشویی تو

 افتاد دختری به چشمم که رفتممی پایین آروم-آروم هاپله از داشتم رفتم، پایین

 کل تو نگاهش همش و باشه سالش یک و بیست یا بیست خوردمی بهش که

 .کردمی تمیز رو جا همه هاشچشم با و چرخیدمی خونه

 

 میز نشستم؛ و رفتم غذاخوری سالن سمت به انتظار؛ چشم و بود کسی دنباله

 اونقدر و کردم شروع رو خوردن بود؛ شده چیده مختلف غذاهای از کامال

 !شد تموم و خوردم غذاهارو همه چطور دونمنمی که بود شده باز اشتهام

 اگه یعنی دم؛می جا معدم تو چجوری رو غذا همه این دونستمنمی هم خودم

 .ترکیدممی همونجا خوردممی آب لیوان یه حتی

 

 سمت به بخورم؛ همه این شدم مجبور داد حرصم عوضی آرتان که اونقدر

 روشن رو تلویزیون برداشتم؛ کنترل و نشستم وی تی رویروبه و رفتم هامبل

 باال به کردم شروع فقط و کردم

 کنترل عصبانیت با و کردم خاموش رو تلویزیون ها؛کانال کردن پایین و

 .نشد چیزیش ولی رومروبه میز روی کوبیدم

 

 و اومد سمتم به دختر همون شه؛ خنک دلم یکم و شه تیکه-تیکه خواستمی دلم

 :گفت
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 !بشکنیش بود مونده کم چته؟ -

 .برس کارات به تو وسط، این چه تو به -

 :گفت و کرد اخم من مثل اونم

 از که درسته حدسم دونممی که هم شما و اینجا خدمتکار هستم، ملینا من -

 نه؟ مگه آنمی آقا با هرشب که هستی دخترایی همون

 شسمت به رو اشارم انگشت و رفتم سمتش به و شدم بلند و شد شدید عصبانیتم

 :گفتم و گرفتم

 .وگرنه کنیمی صحبت اینطوری باهام باشه آخرت دفعه -

 :گفت و حرفم وسط پرید

 بازی اسباب یه مثل براش فقط وت نداره دوستت هیچوقت آقا کوچولو ببین -

 .هستی

 .رفت آشپزخونه سمت به سریع که بگم چیزی خواستم

 

 گفت بهم اینکه زد؛ چنگ گلوم به بدی بغض اومد؛نمی در خونم زدیمی کارد

 اسباب یه مثل من و داشت رابطه باهاشون آرتان که هستم دخترها اون مثل

 .آورد درد به رو قلبم مونممی بازی

 بیرون آشپزخونه از خدمتکاری بدم؛ نشون ضعف خودم از خواستمنمی ولی

 :گفت که رفتم سمتش به که اومد

 خانوم؟ داشتین کاری -

 چیه؟ اسمت -

 .سارا -

 خب؟ نیستم؛ خونه من بگو اومد آرتان اگه -

 .خانوم چشم -
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 ونهخ از کنم؛ وارد بهش شوک یکم تا نیستم خونه بگه آرتان به که گفتم الکی

 .رفتم بود بزرگ باغ یه که خونه پشت سمت بع و شدم خارج

 

 زدن قدم به شروع همین برای بود قشنگ خیلی اینجا شدم؛ باغ زیبایی محو

 .کردم

 نشد؟ خونه و باغ این هایزیبایی محو شدمی مگه واقعا

 واقعا کرد،می سکته ذوق از آدم بود؛ محشر اینجا

 .شهمی تاریک داره واه کم-کم که نفهمیدم که بودم اونجا اونقدر

 

 ومر یخ چیزه یه که بمونم اونجا بیشتر تا کردممی تر آروم رو هامقدم داشتم

 !زد خشکم همونجا که شد ریخته

 

 یچ این یاخدا باشه؛ گرفته برق جونم تمامه و باشه وصل بهم برق که انگار

 شد؟ وصل بهم برق یعنی بود

 یه که بیشعوره ملینای اون دیدم برگشتم اومدم خودم به وقتی بعد دقیقه چند

 !ریخته روم یخ آب سطل

 

 :گفت که شدم خیره بهش عصبانیت با

 .ندیدمت ببخشید آخ  

 :گفتم و دادم نشون خونسرد رو خودم که زد پوزخندی

 .بدبخت کوری -

 .خونه سمت رفت و زد صداش سارا که سمتم بیاد خواست
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 از حتما رفتم؟می خونه تا یچجور حاال شد؛ سردم بود شده خیس هاملباس چون

 .مردممی سرما

 کن؛ حذف زمین روی از آزارهارو مردم این خدایا

 .بود سرد واسم خیلی هوا ولی داشتممی بر قدم داشتم آروم-آروم

 

 یکس پای صدای که بودم غرق افکارم تو میرم؛می سرما از مطمئنم دیگه االن

 .کردنمی برخورد بهم سرما از دندونام اومد؛

 :گفت تعجب با و اومد سمتم به برگشته؛ آرتان دیدم که صدا سمته برگشتم

 کنی؟می چیکار اینجا -

 

 دستش تو رو بازوم هست؛ مرگم یه فهمید بود سردم که اونقدر نگفتم چیزی

 :گفت بیشتری تعجب با و گرفت

 خیسه؟ هاتلباس چرا -

 .کورت خدمتکار لطف به -

 مگه ولی شونم، روی انداخت و آورد نبیرو تنش از رو کتش و نگفت چیزی

 اتاق تو کی نفهمیدم و رسوندم خونه به رو خودم زور به شدم؟می گرم من

 :گفت آرتان که رفتیم

 .شدن خیس کن، عوض رو هاتلباس -

 .بگی نبود الزم دونممی هم خودم -

 .فهممتنمی واقعا -

 .بفهمی خوادنمی -

 .نبود دارم جلو کسی و دادممی رو جوابش حتما بودم که شرایطی هر تو
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 :مگفت و سمتش برگشتم آوردم؛ بیرون خودم برای لباس یه و رفتم کمد سمت به

 .برو بیرون کن لطف -

 :گفت لجبازی با و کرد بهم پشت بعد و انداخت بهم نگاهی

 .زود -

 .بود حیوون که نبود آدم بود؛ عوضی آدم این چقدر

 

 برگرده؛ نگفتم بهش حتی نشستم؛ تخت روی و کردم عوض رو هاملباس سریع

 .کرد کشیدنش به شروع و کرد روشن سیگاری و پنجره سمت به ولی

 .برم دانشگاه باید فردا چون نخورم سرما خداکنه بود، سردم واقعا

 .دش مهربون یکم بشر این کردم، تعجب که پیچید دورم رو پتو بعد دقیقه چند

 

 :گفت که رفت بیرون تنم زا سرما کمی و داشتم نگه دورم رو پتو

 کرد؟ رو اینکار کارخدمت از کدوم -

 .همون بود کی بود ملینا دختره اون -

 ارسیگ و شد خیره ای گوشه به و نشست کنارم که رفتن هم تو اسمش با هاماخم

 :گفتم که کشیدمی

 .کردی خفم کن خاموشش -

 :گفت و کرد خاموش سیگاری جا تو رو سیگارش و کرد نگاهم

 .زدی حرف زیادی که بخواب -

 رفک اونقدر بود؛ شده طوری یه حالم کشیدم، خودم روی پتورو و کشیدم دراز

 .برد خوابم کی نفهمیدم که کردم
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 کردم، باز رو هامچشم که گرفت قرار پیشونیم روی سرد چیز یه کردم احساس

 یرو که چیزی روی رو دستم ایستاده؛ کنارم آرتان دیدم بود؛ شده داغ تنم

 که دارم برش خواستم پیشونیمه؛ روی خیسی حوله دیدم که گذاشتم بود پیشونیم

 :گفت و نداد اجازه

 .کردی تب -

 داغ تنم تمامه ولی کردمنمی حس داغی من اما کشیدم؛ صورتم روی رو دستم

 خسته بود؛

 .دارم نگهش باز نتونستم دیگه و شد بسته هامچشم

 

 .نشسته بهم پشت تخت روی کنارم آرتان دمدی کردم باز رو هامچشم وقتی صبح

 :گفت و برگشت سمتم به چون شدم بیدار فهمید کشیدم؛ صورتم روی دستی

 .عجب چه -

 د،اوم سرم میترسیدم که چیزی از دقیقا خدا وای کردم؛ ای عطسه و شدم بلند

 .خوردم سرما

 .بزنم گریه زیره همونجا خواستممی نباید، بخورم سرما نباید من نه-نه

 

 بلند منم رفت، بیرون اتاق از و شد آماده و شد بلند آرتان که نشستم تخت روی

 .رممی دانشگاه به شده هرطور امروز شدم؛ آماده تند-تند و شدم

 که رفتم پایین هاپله از رفتم، بیرون اتاق از و برداشتم رو کیفم شدم آماده وقتی

 !تهس آرتان بر و دور همش بیشعور ملینای همون دیدم

 

 این از خیلی شه؛ خنک دلم تا بکوبم صورتش تو محکم یکی برم خواستممی

 با که دادمی اجازه خودش به چطور هم بود پرو هم چون اومد،می بدم دختره

 !کنه رفتار اونطوری من
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 یمرسید وقتی همیشه مثل شدیم؛ ماشین سوار مفصل چندان نه صبحانه یه بعداز

 :گفت و اومد سمتم به بهار هک شدم دانشگاه وارد زودتر من

 !ندادی جواب زدم زنگ هرچقدر خونت اومدم دیروز بودی کجا سالم -

 .خرید مبود رفته دیروز دختر، اومدم تازه من هم بده اجازه خانوم، بهار سالم -

 !رفتیممی باهم گفتیمی خب -

 .عزیزم شم مزاحمت خواستمنمی -

 .کردنم خرید عاشقه شناسیمی خوب رو من که تو -

 .اره -

 

 که بود رفته یادم کرد؛ نازک برامون چشمی پشت سیما که شدیم کالس وارد

 .آدنمی خوشم ملینا مثل درست هم سیما از بگم

 خدا وای جذابه، و تیپخوش آرتان آخه کنن آرتان آویزون خودشون دارن حق

 !میکردم تعریف دلم تو بشر اون از داشتم من

 .نکردم فکر بلند-بلند خوبه باز

 

 :گفت متعجب بهار نبود؛ خوب حالم واقعا کردم، عطسه آرومی صدای با

 خوردی؟ سرما -

 .اره -

 رفتی؟ بیمارستان -

 .سادست سرماخوردگی یه بابا نه -

 .گیریمی ساده انقدر رو چیز همه تو -

 اصال بودم؛ متنفر اینم از چقدر شد؛ وارد پیری استاد اون که نگفتم چیزی

 سرما هروقت من خورد،سرمی اشک هامچشم از نبود؛ درس به حواسم
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 اشک هامچشم از خود به خود نبود خودم دسته بودم؛ طورهمین خوردممی

 .اومدمی

 

 با نداشتم، تحمل دیگه ولی داشتیم آرتان با رو بعدی کالس شد تموم که کالس

 :گفتم که بودیم بیرون بهار

 .میرممی االن بهار وای -

 :گفت بهار که نشستیم ونبیر نیمکت روی

 آی؟نمی رو داریم تُرکان استاد با که بعدی کالس -

 .بخدا ندارم حال نه، -

 .بریم بیمارستان پاشو -

 .نه -

 .دیگه نکن لج -

 

 و شدیم ماشین سوار کردم؛ قبول تا کرد اصرار بهار اونقدر نگفتم، چیزی

 .کرد حرکت

 ردمخو سرما چون نکنه نداشتم؛ حال واقعا دادم، تکیه صندلی پشتی به رو سرم

 !بیاد بچه سره بالیی

 کاره بگم دروغ چرا اما کورشه؛ کارهخدمت اون و آرتان تقصیر اونوقت خب

 .بود مواظبم کردم تب وقتی دیشب تازه نبود، آرتان

 .نیست خوب هم چندان اون کردممی تعریف ازش داشتم چرا من

 

 کنم وصل سرم یه که گفت دکتر کتر،د پیشه رفتیم و رسیدیم بیمارستان به وقتی

  شممی بهتر
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 .نداره نگرانی جایه و

 صندلی روی بهار کرد؛ وصل سرم اومد پرستار مین چند بعد و کشیدم دراز

 :گفت و شد خیره بهم و نشست تختم کنار

 !شدی عوض چقدر تارا -

 :گفتم متعجب

 من؟ -

 .همسایمون نه -

 :گفتم که خندیدیم هردو

 .گیمی رو عمت کردم فکر من -

 :گفت و زد خنده زیره

 .شدی الغر خیلی کنار، به شوخی ولی -

 .که خوبه -

 شده؟ چیزی شدی، الغر زیادی ولی اره -

 .نباش نگران خوشگله نشده چیزی نه -

 :گفت و کشید غمگینی اه

 تا زنیممی زنگ بهش هم هرچقدر و ویال رفته که هفتست چند االن بهراد -

 و تهرف بهراد بود اونجا خالم دختر اون که روزی از نگار؛ا نه انگار برگرده

 .ندیدمش که موقعه اون از

 

 مبه باید چرا گفت؟می من به اینارو چرا شد، ساکت هم بهار که نگفتم چیزی

 !آخه بگه

 و بگه واست داره حق دوستشی، تو خب روانی؛ تارا سرت بر عالم خاک

 .کنه دردودل
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 رد؛ک بازش و اومد پرستار و شد تموم سرمم تا مبود درگیر وجدانم با اونقدر

 بود شده بهتر حالم

 .بود شده تاریک هوا ولی

 

 د؛کر لج ولی برسونه رو من خواستمنمی من اونم رسوند؛ خونم تا رو من بهار

 .بود شده تنگ خونم برای خیلی دلم شدم، خونه وارد

 

 .زدم بیرون نهخو از و خوردم چیزایی یه بودم؛ اونجا که شدمی ساعت یک

 بود، خاموش گوشیم ولی بزنم زنگ آرتان به تا آوردم بیرون رو گوشیم

 .بود شده تموم شارژش

 االن آخه شد؟می تموم تو شارژ این باید االن گوشی؛ ای تو به لعنت که آخ

 بود؟ وقتش

 

 ،دادم بهش رو آرتان خونه آدرس و شدم سوار و دادم تکون تاکسی برای دستی

 .ردک حرکت اونم

 کجا که کنهمی پیچم سوال خیلی حتما خونست؟ هم آرتان یعنی خونه برم االن

 بهش امبخو که منه کیه اون اصال بپرسه؟ ازم سوال باید چرا آخه بابا نه بودم؛

 !بدم جواب

 رو یمزندگ و خودم خونه بیام اونجا از و بیارم دنیا به رو بچش قراره فقط من

 !د؟شمی مگه اما کنم شروع اول از

 

 اینطوری زندگی رسیدم؛نمی جایی به کردممی فکر موضوع این به هرچقدر

 .نداشت فایده

 .شدم پیاده و کردم حساب رو پولش و اومدم خودم به راننده صدای با
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 باشهن کنه خدا بود؛ حیاط تو ماشینش ولی نبود ارتان از خبری شدم، خونه وارد

 ؛ایستاد جلوم یهو که بودم فکر وت گه؟می چی اونجا ماشینش نباشه اگه ولی

 .بود روانی یه این که بخدا رفتم؛ عقب به قدم یه و کشیدم ترس از هینی

 !بودم کرده سکته االن بیشعور -

 :گفت و شد بیشتر اخمش

 بودی؟ کجا -

 :گفت که نگفتم چیزی

 .کنم تکرار دوبار رو چیز یه ندارم دوست من -

 .رفتیم بیمارستان به بهار با -

 !کشه؟می طول انقدر بیمارستان ظرتبن -

 :گفتم و کردم اخم خودش مثل منم

 نگفتی خودت مگه ها؟ کنی؟می جوابم سوال که چیکارمی تو اونوقت اره، -

 !چیه؟ کارات این پس بیارم؟ دنیا به رو بچه این تا اینجام چندماه فقط

 کهنزدی رو سرش و شد خم بود تر کوتاه ازش قدم چون ، شد شدیدتر اخمش

 :گفت و اورد صورتم

 .بدی انجام باید گممی من که هرچی اینجایی که وقتی تا -

 . خوامنمی -

 ایستادم؛ که گرفت رو دستم مچ فقط سمتم برنگشت حتی شدم، رد کنارش از

 :زد داد بود بهم پشتش که طورهمون

 .گفتم کههمین -

 .دوییدم باال طبقه سمت به و لرزید چونم دادش صدای از خود به خود
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 کردم عوض رو هاملباس شد؛ ریخته چشمم گوشه از اشکی که شدم اتاق وارد

 .شدم جمع خودم تو و نشستم تخت روی و

 

 مباها اینطور که منه کیه مگه آرتان این واقعا گذاشتم؛ دستم روی رو سرم

 !کنه؟می رفتار

 و زن واقعا کنهمی فکر ببینه هرکس شد؟می حساس روم همه این چرا اصال

 !شوهریم

 اتاق از و کردم باز آروم رو اتاق در اومد؛ چیزی شدن شکسته صدای یهو

 . شدم خیره پایین به باال اون از و رفتم بیرون

 یا داره مرض واقعا آدم این شکوند؛ و کرد پرت که بود نوشیدنیش شیشه

 !مریضه؟

 که مبود غرق افکارم تو نشستم؛ و رفتم تخت سمت به و اتاق تو برگشتم دوباره

 حتی نبود، خبری پیش ساعت یه اخم  از دیگه خوردم؛ تکونی در صدای با

 !نبود هم عصبی

 

 سمت رفت و برداشت برگه چندتا با رو تاپشلب و شد رد کنارم از خونسرد

 .شد تاپشلب با کار مشغول و نشست و رفت

 گفت ومدا بار اولین برای وقتی که اینم یاخدا! باشیم؟ داشته امتحان فردا نکنه

 سر باید چیزا؛ اینجور و گیرممی امتحان کی کنمنمی خبر من

 .باشین آماده کالسم

 

 اونم انه؛امتح فهمیدم که خورد هابرگه به نگاهم بود بهونه هر به بعد، دقیقه چند

 مگه ولی مطالعه؛ کردم شروع و آوردم بیرون رو هامجزو درس، کدوم از

 !ذاشتنمی فکرها
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 کشید دراز تخت دیگه سمت اومد و کرد جمع رو وسایلش آرتان بعد ساعت نیم

 :گفت متعجب و

 باشی؟ بیدار جغد مثل خوایمی صبح تا -

 نم به که کیه خودش انگار انتر جغد گفتمی بهم نکبت ولی بود؛ گرفته خندم

 :گفتم و سمتش برگشتم گه؛می اینطور

 منم؟ مشکلت تو االن -

 در سمت به برداشتم رو هامجزوه کرد؛ ییدتأ رو حرفم و داد تکون رو سرش

 .رفتم

 اون و سمتش برگشتم که اومد صداش نشد؛ باز کنم بازش کردم سعی هرچقدر

 :گفت

 .قفله چون کنی بازش نکن سعی الکی -

 

 .نشستم بهش پشت و رفتم تخت روی و سمتش برگشتم عصبانیت با

 .بودم نشسته تاریکی تو دقیقا کرد، خاموش رو چراغ

 گذشت ساعت نیم شم؛ راحت دستش از تا نشه بیدار دیگه و بخوابه واستمخمی

 .کنم باز درو تا بگردم کلید دنباله تا شدم بلند اومد؛ منظمش هاینفس که

 

 رو هااون و رفتم عسلی هایکشو سمت به و کرد عادت تاریکی به هامچشم

 .نبود ازش خبری ولی گشتم

 بالشتش دیگه سمت حتما نبود، هم جااون ولی بردم بالشتش زیره رو دستم

 یهو که بردم بالشتش دیگه سمت به رو دستم و صورتش روی شدم خم هست؛

 :گفت و روم زد خیمه و شد خالی پام زیره

 بچه مثل پس! گذره؟می سرت تو چی فهممنمی کردی فکر تو مخی، رو چقدر -

 .بخواب بگیر آدم
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 سینش روی رو دستم که رگردوندمب اول حالت به زود و کردم آویزون رو لبم

 .برد خوابم که نگذشت بیشتر دقیقه چند کنار؛ دادم هولش و گذاشتم

 

 

 هاگرفته برق مثل و پریدم خواب از یهو که شد پرت صورتم روی چیزی یه

 روی رو عطر داره و ایستاده آینه جلوی آرتان دیدم که نشستم تخت روی

 پرت بالشت بیشعور کنه، کنترل رو اش خنده داره سعی و کنهمی خالی خودش

 !صورتم تو کنهمی

 جا که سمتش کردم پرت رو صورتم تو بود کرده پرت که کوچیکی بالشتک

 :گفت و داد خالی

 .نداره حرف گیریت نشونه -

 :گفت دوباره کرد؛می ام مسخره داشت

 .نیست خوب خوردن حرص همه این صبح سر -

 .نباش نگران خورمنمی حرص نکنی بیشعوری تو اگه خب -

 .شم خالص دستت از آرتان بکشتت خدا رفت؛ بیرون اتاق از و نگفت چیزی

 

 م؛کرد عوض رو هاملباس و اومدم بیرون دقیقه چند بعداز و رفتم دستشویی تو

 حقشه ؛دانشگاه بره دیر هم آرتان تا دادممی انجام رو کارهام داشتم آروم خیلی

 .کنممی چیکار باهات آرتان ببین

 

 رومآ رو کارهام و خندیدم اومد؛ پایین از صداش تا دادم طول ساعت یه حدودا

 .اومد پایین از صداش دوباره که دادم انجام تر

 :گفتم و کردم رفتار خودش مثل منم شده عصبانی بود معلوم رفتم، پایین
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 .نیست خوب شدن عصبانی همه این صبح سر -

 .رفتم عصابش رو قشنگ بود معلوم خندیدم؛ ریز-ریز که شد عصبی بدتر

 ماشین سوار شدیم؛ خارج خونه از و نخوردم چیزی و نداشتم صبحانه حوصله

 :شد پخش هم آهنگی زمان هم که شدیم

 

 سازه این پرته ذکرم و فکر من نیستم تو رویای آدم من

  سازهنمی که روانی یه با رنگی چشه با تو مث یکی

 افسردم رگیرهد خودم با من نیستم تو رویای آدم من

 خوردم زمین راهی هر تو بس از پاهام راهنمه زخمیه من

  کنیمی سقوط آخرم که پرتگاهی ی لبه من کناره

 کنیمی سکوت گممی هرچی چرا هامچشم تو نزن زل دیوونه

 خانومم بکن پاک صورتت از اشکاتو آرومم تنهایی اینه تصمیمم آره

 تورو خوامنمی دیگه برو کن ول رو دستام خطه ته اینجا

 بده تو برای هوا این نسوز من پایه به حیفته

 

 با م؛رفت کالس تو و شدم دانشگاه وارد کی نفهمیدم که بودم آهنگه غرق اونقدر

 مغروریت و اخم با آرتان و شد باز در که کردممی صحبت داشتم بهار

 :گفت که شدیم ساکت همه شد؛ وارد همیشگیش

 .بگیرم انامتح خواممی باشین اماده -

 :گفت و برگشت سمتم به استرس با بهار

 !امتحان تارا وای -

 :گفتم

 .شدیم بدبخت -
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 من یاخدا شد؛ چهارتا هامچشم برگه دیدن با داد؛ قرار میز روی هاروبرگه

 !کنم حل چطور آخه ندارم یاد چیزی

 ثلم منم و بودن نوشتن درحال بقیه! بدم؟ جواب رو سوال همه این چطور حاال

 .بودم زده زل برگه به هاگخن

 

 هابرگه و شدمی رد بچها بینه از داشت همیشگیش اخم با و سینه به دست آرتان

 .کردمی چک رو

 .گرفت قرار امتحانم برگه روی ای برگه که ایستاد کنارم رسید من به وقتی

 تمام دیدم که کردم باز رو برگه متعجب بقیه؛ سمت رفت و شد رد کنارم از

 !هست برگه تو هاجواب

 

 هاجواب همه سریع بفهمه کسی اینکه بدونه بزنم؛ جیغ هیجان از خواستمی دلم

 .نوشتم رو

 

 آدم و بود شده اخمو همه قیافه برداشت؛ رو هابرگه همه شد تموم که وقت

 .بخنده فقط و کنه نگاهشون فقط خواستمی

 :گفت متعجب و بود شده خیره بهم آرش

 کردی؟ ازدواج تارا -

 دخترا از یکی بگم؛ چی دونستمنمی واقعا کردم، من-من پرید، رخم از نگر

 :گفت

 .بابا نه -

 :گفت دوباره آرش

 دی؟نمی جواب چرا تارا -
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 عاواق آرش برخورد از که شدم خیره آرتانی به بود؛ اومده بند زبونم واقعا

 !بود؟ شده عصبی آرش دسته از چرا ولی بود؛ شده عصبی

 :کرد خفم آرتان عصبی صدای که کنم هم رهس دروغ یه خواستم

 !بده پس جواب بخواد زنم بینمنمی لزومی -

 بینمون هاشوننگاه و برگشتن سمتمون به هابچه همه زد، خشکم و پرید رنگم

 نتونستم. کرد نگاهم تعجب کلی با بهار و کشید هینی سیما بود؛ گردش در

 .دمش خارج کالس از و برداشتم رو کیفم و کنم تحمل

 که بردشم من کرده فکر کیه کرده فکر بیشعور زنشم کرده فکر عوضی این

 .کنهمی اینجوری باهام

 آبروم بود؛ گرفته بغض بهش، لعنت پروند، رو امتحان از شوقم و ذوق همه

 .متنفر آرتان متنفرم ازت! کنن؟می فکر چی درموردم حاال رفت، همه پیشه

 چیکار و رممی کجا دارم دونمنمی هم خودم حتی شدم؛ خارج دانشگاه از

 .باشم تنها که برم جایی به خواستمی دلم فقط کنم؛می

 !گفت چرا آخه گفت؟ همه به چرا

 

 حساس روم اینجوری که بود کی این زارم؛نمی دانشگاه تو رو پام دیگه

 علم و رفتمی توهم هاشاخم کردمی صحبت باهام پسرا از یکی تا! شد؟می

 .انداختمی راه شنگه

 

 .برم خونه یعنی جهنم به خوادنمی هم دلم رم،نمی دانشگاه به دیگه

 هم آدمی هیچ از خبری و بودن خلوت هاکوچه و بود شده تاریک کامال هوا

 .شه رد یکی بود ممکن قدم هرچند نبود،

 ربا هزارمین برای گوشیم باشم؛ تنها خواستمی دلم ولی بودم ترسیده واقعا

 .زنهمی زنگ داره آرتان همیشه مثل دیدم و داشتم رشب که خورد زنگ
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 رو گوشی عصبانیت با ندادم؛ جواب ولی زد زنگ بهم بهار هم باری چند

 :پیچید گوشم تو دادش صدای که دادم جواب

 هستی؟ گوری کدوم -

 :گفت تری آروم صدای با بودم، خیره اطراف به فقط و نگفتم چیزی

 گی؟نمی چیزی چرا -

 به بخوام که نشد عوض نظرم ولی بود تاریک جا همه نگفتم، یهیچ دوباره

 .برگردم خونه

 سمتم به یکیشون شدم؛ ساکت جوون پسر چندتا صدای با که بگم چیزی خواستم

 :گفت اومد

 خوشگله؟ کجا -

 برخورد دیوار به که رفتم عقب بود؛ دستم طورهمین هم گوشی نگفتم، چیزی

 :گفت و شد نزدیکم دیگشون یکی و کردم

 !بدیا حال تامون سه به باید امشب ای؟ اماده -

 

 یدتهد هم رو من و دادمی فوش بهشون که پیچید آرتان فریاد و داد صدای یهو

 .کردمی

 شدم پشیمون واقعا بگم؛ آرتان به که کجام دونستمنمی حتی من اومدم، خودم به

 .زدینم پر هم پرنده حتی که خیابون و کوچه این تو اومدم تنها که

 

 درد هرچی که کوبید دیوار به رو من یکیشون کردم؟می غلطی چه باید حاال

 استمخو تا شد، نزدیک بهم و گفت جونی گفتم؛ آخی و پیچید کمرم و دلم تو بود

 .داشت نگه طرفم دو رو دستم صورتش تو بکوبم و ببرم باال رو دستم

 .گرفتمی گریم کم-کم داشت دیگه

 .کن ولم -
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 .جوجو خوریمی وول چقدر -

 ...دومن ابادته و جد جوجو اولن -

 کمی درد از شد، دور ازم و کرد ول رو هامدست که پاش وسط کوبیدم پام با

 .شد خم

 رو من قبل از بیشتر و آورد گیرم دیگشون یکی کنم فرار اونجا از خواستم تا

 .شدمی بیشتر شکمم تو لحظه هر درد کوبید؛ دیوار به

 

 دیگه دبو فایده بی ولی آخه، بودن خر چقدر اینا کنه؛ ولم تا شسین روی کوبیدم

 .داشت نگه خیابون همون سره ماشینی که شدممی امید نا کم-کم داشتم

 ناو از رو نگاهم شد؛نمی دیده تاریکی اون تو چهرش که شد پیاده ازش مردی

 برخورد چیزی به محکم که دویدم و کوبیدم یارو صورت تو یکی و گرفتم مرد

 .کردم

 دمدی که بردم باال رو سرم بود؛ محکم اینجوری که دیواره حتما بود سفت چه

 هب رو من و گرفت رو بازوم شده؛ خیره دوتا اون به عصبانیت با که آرتانه

 و گرفت رو یکیشون پیراهن یقه و رفت دوتا اون سمت به و کشید کناری

 .زدنش کتک به کرد شروع و کوبیدش دیوار به محکم

 و رفتم سمتش به لرزید،می جونم تمامه کرد؛ فرار ترس از که دیگشونم یکی

 پسره و کرد ول رو پسره که گرفتم لرزونم هایدست تو رو مردونش بازوی

 .رفت اونجا از سریع

 ترسیدم؛می ازش هم من حتی که طوری بود عصبی برگشت، سمتم به آرتان

 بعد هم خودش شدم سوار که دبر ماشین سمت به و گرفت دستش تو رو بازوم

 .بود روشن که بود سیگار دستش تو شد؛ سوار مین چند از

 .کنممی سکته االن گفتم که کردمی رانندگی تند اونقدر
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 ور سیگار بود؛ بریده رو امونم سرفه که طوری بود شده دود از پر ماشین تو

 من یول زد داد سرم بار چند ماشین تو رسیدیم؛ بعد دقیقه چند انداخت؛ بیرون

 .نگفتم هیچی

 خونه وارد وقتی بود، حتمی شلوارم شدن خیس که جوری بودم ترسیده واقعا

 :گفت که برم باال طبقه به خواستم شدیم

 وایستا -

 دستم مچ کردم؛ حس نزدیکم پشت از رو حضورش که بود بهش پشتم ایستادم،

 مگوشی تو عصبی که گفتم آخی  چسبوند؛ کمرم به پشت از و پیچید و گرفت رو

 :غرید

 دادی؟نمی جواب رو المصب اون چرا -

 جرعت خودم به بگه، زور بهم شهنمی که همش گوشیمه؛ منظورش فهمیدم

 :گفتم و دادم

 .بدم جواب خواستنمی دلم -

 !بیاد سرت قراره بالهایی چه ببین کن لج اینطور، که -

 چی؟ مثال -

 .بدتر بالهایی -

 داد و برگشتم سمتش به شد، ساکت که کشیدم یرونب دستش از محکم رو دستم

 :زدم

 یزمچ همه باشی؟ نیاورده سرم که مونده چی مونده؟ مگه هم بدتر این از بال -

 .گرفتی ازم که رو

 :دادم ادامه و شکمم روی کوبیدم و کردم مکث

 مثل من هست؟ مگه هم بدتر این از بال کنه،می رشد شکمم تو داره لعنتی این -

 به بچه این که وقتی تا فقط چون موندم اینجا نیستم، برت و دور ترهایدخ اون

 بهش رو بچش خوادمی رو بچش اینکه گفتم سوخت دلم ام؛ زنده من بیاد دنیا

 آوردی سرم خواستی هربالیی! هستی؟ طلبکارم االن بعد بمیرم، برم بعد بدم
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 فقط و نگفتم چیزی

  گی؟ب زور بهم تا باشم ساکت چقدر کردم؛ سکوت

  کنی؟می اینطوری که چیکارمی مگه تو

  کنی؟می زنم-زنم اینجوری که منی کیه تو بدونم خواممی بگو االن اصال

  زنتم؟ من گفته خری کدوم

 !چشم بگم منم بگی هرچی که نیستم برت و دور دخترهای اون مثل من

 نیستی من هیچکس نیستی؛ نه شوهرمی؟ شی؟می حساس روم که منی کیه تو

 !دانشگاه اُستاد یه جز

 با فقط و نبود بهم حواسش شدم خم کمی پیچید شکمم تو که شدیدی درد با

 .بود شده خیره ای گوشه به عصبانیت

 

 ور تعادلم که خوابوند گوشم تو محکمی سیلی و سمتم برگشت عصبانیت با یهو

 .افتادم زمین روی و دادم دست از

 بهش اشکی هایچشم با و کردم بغض شد؛می بیشتر و بیشتر لحظه هر دردم

 شنگاه که دید نگاهم تو چی دونمنمی شد؛ خیره اشکیم هایچشم تو شدم، خیره

 :گفتم و زدم جیغ که بیاد سمتم به خواست و شد نگران

 .نیا نزدیکم -

 .شدم اتاقی وارد باال طبقه دویدم و شدم بلند درد با که ایستاد همونجا

 .بود ای دیگه اتاق و نبود آرتان و من ماله که اتاقی

 برخورد زمین به شدت با و کنم حفظ رو تعادلم نتونستم و کردم قفل رو در

 .کردم

 

 ولی گذاشتم شکمم روی رو دستم شد؛می بیشتر کمرم و شکم تو لحظه هر درد

 .شد هم بدتر هیچ، که نشد آروم



 

 
 
 
 

 
 

  زهرا اسماعیل زاده کاربر انجمن دی وان –استاد غیرتی من 

     h t t p : / / d i 1 . b l a g f a . c o m /  
 

Page 128 

 :گفتم و کردم باز دهن زور به نداشتم تحمل زدم؛ گریه زیره

 .مرتیکه اون مثل مریضی یه توهم رفتی، روانیت بابایه همون به توهم -

 .شد بسته هامچشم و کشیدم درد از ضعیفی جیغ

 

 «آرتان»

 

 خواستمنمی من کردم، بلند روش دست چطور نفهمیدم که بودم عصبی اونقدر

 .نبود خودم دسته کارهام و بودم عصبی اما کنم بلند روش دست

 

 دهپری رنگش رفت؛ باال طبقه به و دوید بعد و دش خیره بهم اشکی هایچشم با

 چی؟ اومدمی بچه اون و خودش سره بالیی اگه بود،

 از یکی سمت به و رفتم باال هاپله از که اومد اتاق در شدن کوبیده صدای

 گریه داشت که بود مشخص کامال صداش بود؛ کرده قفل رو در رفتم؛ هااتاق

 .کردمی

 حتما نبود، هم هاشگریه صدای از خبری دیگه اما دادم تکیه در به همونجا

 .بود برده خوابش

 در سمت به شد؛ بلند جیغش صدای یهو که اشتباست  فکرم فهمیدم موقعی اما

 .شدنمی باز و بود قفل ولی کوبیدم در به و برگشتم

 بود؟ قفل وقتی کردممی باز رو لعنتی این چجوری حاال

 ،بودم عصبی واقعا انگار؛ نه انگار اما کوبیدم در به و زدم صداش چندبار

 تا ور من که زد جیغ الکی و نباشه دروغ همش اینا معلوم کجا از شدم، بیخیال

 !باشه هاشبازی مسخره از یکی هم این همیشه مثل و بکشونه اونجا
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 اولم سیگار زدم، بهش محکمی پک و کردم روشن سیگاری و نشستم مبل روی

 ...و چهارمی سومی، ومی،د سراغ رفتم که شد تموم

 

 «تارا»

 

 .ودب نشده آروم هنوز و بود شده پخش تنم تمامه تو درد کردم، باز رو هامچشم

 .االن اما نیست درد از خبری صبح دیگه بخوابم وقتی کردم فکر دیشب

 بود شده هم زور به کردم؛ بغض دوباره دیشب یادآوری با سوخت،می هامچشم

 رو در و چرخوندم رو کلید رسوندم؛ در به رو خودم ردیوا کمک با و شدم بلند

 .شدم خارج اتاق از و کردم باز

 .نیست آرتان از خبری دادمی نشون اینو و بود ظهر شکر خدارو

 

 به اسار صدای با یهو بود، اونجا هاملباس چون آرتان اتاق سمت رفتممی داشتم

 :گفت و کشید هینی که برگشتم سمتش

 !کردین خونریزی خانوم -

 یصدا با بود؛ شده خونی کامال هاملباس گفتمی راست شدم، خیره هاملباس به

 :گفتم ضعیفی

 کجاست؟ آرتان -

 .اتاقشونن -

 :گفتم و برداشتم بود در دسته روی که دستم

 بریم؟ اتاق اون به کنی کمکم شهمی -

 .چشم -
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 :گفتم و ایستادم همونجا شدیم؛ اتاق وارد و کرد کمکم و اومد

 بیاری؟ اتاق از رو لباسام بری شهمی -

 سخت واسم بودم، ایستاده طورهمین شد؛ خارج اتاق از و داد تکون رو سرش

 .اونه دسته از کشممی هرچی که آرتان به لعنت وایستم، بود

 

 تا مد؛او سمتم به که گرفتم ازش رو نگاهم اتاق، تو اومد آرتان بعد دقیقه چند

 .خورد جا رفتارم از رفتم؛ عقب به قدم یک بزنه دست بهم خواست

 :گفتم لرزیدمی درد از که صدایی با که گرفت رو بازوم

 .نزن دست بهم -

 ...تارا -

 :گفتم و پریدم حرفش تو

 رو بچت بعد مونم،می خودم خونه بیاد دنیا به لعنتی این که دیگه چندماه تا -

 .بگیری تحویل میتونی

 .نه -

 .نه یا آره بگی وت که نخواستم اجازه من -

 .شهمی گفتم من که طور همون نکن عصبیم تارا -

 .پستی خیلی -

 .بکنن باهات خوانمی که هرکار ذاشتممی دیشب بودم پست اگه من پستم؟ من -

 .اومدی اونجا به بچت خاطر به فقط -

 

 مثل من و بود اومده بچش خاطر به واقعا یعنی نگفت، هیچی و کرد سکوت

 تو عصبانیت از دستی اومده؛ اونجا به من خاطره به کردممی فکر هادیوونه
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 جون بی شدم، معلق هوا و زمین روی که کرد بلندم یهو و برد فرو موهاش

 :گفتم و کوبیدم سینش روی

 .زمین بزارم -

 

 برد؛ خودش اتاق سمت به رو من که اومدیم بیرون اتاق از انگار، نه انگار اما

 به من فت؛ر پایین و شد خیره بهم اخم با ما دیدن با و اومد بیرون اتاق از ملینا

 .این نه بیاره برام لباس گفتم دیگه کارخدمت اون

 نمک بازش تا رفتم در سمت به شد، خارج اتاق از سریع و گذاشت پایین رو من

 .بود قفل ولی

 درد همه این تاحاال آوردم، در تنم از رو هاملباس و رفتم حموم سمت به

 .نداشتم

 

 .نشدم متوجه و بودم کرده خونریزی دیشب رفتم؛ گرم آب دوش زیر

 شمبپو لباس اینکه حوصله حتی اومدم؛ بیرون حال بی ساعته یه دوش یه بعداز

 .پوشیدم لباس آروم-آروم اما نداشتم، هم

 عوضی زدم، پوزخندی و شدم خیره بود شده چیده غذا از کامال که میزی به

 .بردشم انگار کنهمی رفتار طوری باهام

 

 نداشتم، کنم خشک رو موهام اینکه حوصله نشستم، روش و رفتم تخت سمت به

 .نداشتم هم خوردن به میل

 بده رگی هی الکی و زندگیمه به درد کردن تزریق فقط بلده که کاری تنها آرتان

 .برد خوابم که نگذشت بیشتر دقیقه چند و کشیدم دراز بهم؛
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 هشد تاریک هوا چون بود تاریک کامال اتاق دم،پری خواب از گوشیم صدای با

 .بود

 کهاین بدونه برداشتم، رو گوشیم و بردم تخت کناره عسلی سمت بردم رو دستم

 :دادم جواب کیه ببینم

 بله؟ -

 تارا؟ -

 :گفت که نگفتم چیزی اما کردم، باز رو هامچشم بهار صدای با

 کنی؟ صحبت تونینمی که اونجاست استاد -

 :گفتم که زد خنده زیره بعد

 !بگیرم بزرگ جشن یه منم بیاد، واسم استاد مرگ خبر انشاال -

 .کردی ازدواج تُرکان آرتان با شهنمی باورم -

 :گفتم و شد غم از پر صدام

 بهار؟ -

 جانم؟ -

 .ام حامله من بهار -

 :گفتم که شد طوالنی سکوتش کرد، سکوت

 چیشد؟ -

ی از -  ای؟ حامله ک 

 .رفتیم سیما مهمونی هب که وقتی از -

 نگفتی؟ چیزی بهم و کردی سکوت همه این -

 .بعد اما نداشتم خبر هم خودم هفته چند تا -

 :گفت شد طوری یه صداش
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 بودی؟ استاد با شب اون یعنی -

 ...و خونش برد زور به رو من مسابقه اون بعداز -

 :گفت که کردم سکوت

 نگفتی؟ چیزی بهم چرا دختر -

 بچش که گفت اما کنم سقط رو بچه خواستم حتی شه؛ متوجه سیک خواستمنمی -

 .رمب اوردم دنیا به رو بچش وقتی و بمونم اینجا باید ماه چند و خوادمی رو

 !نگفتی؟ بهم تو ولی اومد سرت بال همه این برم قربونت -

 .بشه متوجه کسی خواستمنمی که گفتم -

 :گفت بهار که پیچید بهار مادر صدای

 .فعال زنهمی صدام مامان برم من عزیزم -

 که کنم بازش تا رفتم در سمت به و کردم قطع رو تماس خداحافظی بعداز

 .شد باز باالخره

 

 !کردمی طلب لواشک ازم و زدمی فریاد درونم از انگار وجودم تمامه یهو

 بیارم؟ لواشک کجا از االن من آخه

 اطراف و رفتم پایین هاهپل از میرم؛می که مطمئنم نخورم لواشک االن اگه

 .نبود آرتان از خبری شکر خدارو زدم، دید رو خونه

 

 درحال دیگه کارهایخدمت از یکی با ملینا و سارا رفتم؛ آشپزخونه سمت به

 :گفت و اومد سمتم به سارا که بودن کارهاشون انجام

 خانوم؟ دارین الزم چیزی -

 !خوام می لواشک -
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 ؛برگشت لواشک کلی با دقیقه چند بعداز و رفت زود خیلی ولی کرد تعجب اول

 .گرفتم ازش رو همه و کردم ذوق هالواشک دیدن با

 

 و زد پوزخندی دادمی انجام رو کارهاش داشت و بود خیره بهم اخم با که ملینا

 .داد ادامه کارش به

 کنم، بچم کوفت رو لواشک خواستمنمی ولی کنم خفش خواستمی دلم

 ختت روی و شدم اتاق وارد رفتم، باال طبقه به و گرفتم اسار از هارولواشک

 .نشستم

 

 داشتم دوست رو ترشش مزه اونقدر خوردم، و کردم باز هارولواشک از یکی

 .خوردن به کردم شروع لذت با و بستم رو هامچشم که

 

 ور در که بودم من ایندفعه اما کشیدم دراز تخت روی دوباره شد تموم وقتی

 رچطو قفله در وقتی اتاق؛ تو بیا تونیمی اگه حاال آرتان تهحق کردم، قفل

 .بیاد خوادمی

 .رفتم خوابم به و بستم رو هامچشم راحت خیال با

 

 

 و شدم بیدار اتاق تو خورشید نور تابیدن با صبح

 .کردم عوض رو هاملباس

 از و کردم باز بودم کرده قفل دیشب که رو در بود؛ افتاده غور غار به شکمم

 .نبود آرتان از خبری رفتم، پایین و شدم خارج اتاق

 

 .خوردم مفصل صبحانه یه و کردم شروع و نشستم
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 ودم؛ب کرده قفل که رو در اما رفته؟ بیرون یعنی نشد، آرتان از خبری هم باز

 .بود حساس خیلی چیزا این رو آرتان رفته؟ دیروزش هایلباس با یعنی

 

 از آروم هایقدم با نره؛ سر حوصلم تا برم باغ توی گرفتم تصمیم و شدم بلند

 ستهنش صندلی روی افتاد؛ آرتان به چشمم که شدم باغ وارد و شدم خارج اونجا

 دیگش دسته تو بود گذاشته دستش روی رو سرش و بود میز روی دستش بود

 .بود سیگار

 واسش؟ شد جوری یه دلم چرا لرزید چرا چرا؟ اما لرزید قلبم ته

 بین از رو سیگارش شدم نزدیک بهش وقتی برداشتم، قدم سمتش به اختیار بی

 برداشت دستش روی از رو سرش که کردم خاموشش و برداشتم هاشانگشت

 :گفتم و خندیدم که

 بودی؟ اینجا صبح تا یعنی -

 :گفتم که نگفت چیزی

 کنی؟ باز رو در نتونستی آخی -

 و دمز جیغ که کرد لندمب زمین روی از حرکت یه تو شد بلند که زدم خنده زیره

 : گفتم

 .اوفتممی االن دیوونه -

 خندی؟می من به پس -

 :گفتم خندیدم بدم حرصش اینکه برای

 .اره -

 

 هامچشم دیدنش با برد، داشت بزرگ استخر یه که باغ دیگه سمت به رو من

 :گفتم و آرتان به بعد و شدم خیره استخر به اول شد گشاد

 .نه -
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 :گفت و خندید جذاب هک بود اون ایندفعه

 .اره -

 افتم؛می توش که بودم مطمئن کردمی ولم اگه و ایستاد استخر جلوی دقیقا

 :گفتم و کردم آویزون رو لبم و شدم خیره بهش مظلوم

 بدی؟ انجام میخوای میکنم فکر که چیزی به یعنی -

 .اوهوم -

 

 مردم؛می نجاهمو توش افتادممی اگه و نبودم بلد شنا من چون ترسیدم واقعا

 :گفتم و زدم زل مشکیش هایچشم تو خاکستریم هایچشم با دوباره

 ...مردیم بچت منو بعد افتادم نیستم، بلد شنا من -

 :گفت و گذاشت لبم روی رو انگشتش و گذاشت پایین رو من یهو

 .نزن رو حرف این دیگه -

 .میرمیم حتما بندازی این تو رو من اگه چی؟ من میره،نمی بچت باشه -

 :گفت تحکم با

 .نزن رو حرف این دیگه گفتم -

 

 :گفت که بود اون ایندفعه که لرزید بیشتر قلبم ته

 .بندازمت االن که حقته ولی -

 :گفتم و کردم آویزون رو لبم و کردم مظلوم رو هامچشم

 آد؟می دلت -

 :گفت و خندید جذاب

 .ای بچه خیلی -
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 .شدیم خونه وارد دوتایی و نگفتم چیزی

 

*** 

 

 و ودنب بهم حواسش آرتان پوشیدم،می داشتم و آوردم بیرون کمد از رو هاملباس

 .کردمی کار تاپشلب با داشت

 هم صورتی گونه رژ و رژلب و زدم ریمل و زدم پودری کرم شدم آماده وقتی

 .شدم ماه چقدر من زدم،

 

 .ودب ماهش رچها االن بچم کشیدم، بود شده برآمده یکم که شکمم روی رو دستم

 :شد پخش اتاق تو صداش برم در سمت به خواستم کههمین و برداشتم رو کیفم

 کجا؟ -

 :گفت که بود حرفا این از تر تیز اون اما قبرستون کردم زمزمه آروم

 ره؟می قبرستون به اینجوری آدم -

 .اره -

 در به و رفتم عقب به قدم یه که نزدیکم اومد اونقدر اومد؛ سمتم به و شد بلند

 کنزدی رو سرش نبود؛ بینمون ای فاصله هیچ ایستاد، رومروبه کردم؛ برخورد

 آورد، صورتم

 این کشید، لبم روی رو شصتش انگشت و گذاشت صورتم طرف یه رو دستش

 !کرد؟می همچین چرا

 

 :گفت که عقب دادم هولش انگشتش روی صورتیم رژلب دیدن با

 .بری تونیمی حاال خانمی -
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 .بیشعوری که اقعاو آرتان -

 وبارهد افتادم؛ آغوشش تو و کشید رو دستم که بردارم رو رژلبم تا رفتم دوباره

 .تپیدن تند-تند به کرد شروع قلبم

 :گفت و نکرد ولم چون کردم فکر اشتباه اما کنهمی ولم االن کردم فکر

 .آیمی راننده با و ریمی راننده با -

 :گفتم و دادم هولش عقب به

 چی؟ دیگه -

 :گفت پرویی با

 دیگه؟ جای یا قبرستون ریمی دقیقا االن -

 .دارم قرار بهار با -

 خونه از و شدم خارج اتاق از که داد تکون رو سرش فقط و نگفت چیزی دیگه

 و بست رو در اون و شدم ماشین سوار که کرد باز زو در راننده رقتم؛ بیرون

 اشتهگذ قرار بهار با که ای افهک آدرس که شد سوار هم راننده مین چند بعداز

 .کرد حرکت و دادم رو بهش بودیم

 اونجوری آرتان خونه از شدنم خارج موقعه که بود عجیب خیلی این برام

 جدی االن ولی بود همینطوری هم قبال   بود؟ شده اینطور جدیدا چرا اما کردمی

 ه؟کیم اداُست یه جز به مگه اون اما بود، غیرتی و حساس روم و بود شده تر

 دمش شاپ کافی وارد شدم؛ پیاده و داشت نگه که نکشید طول بیشتر دقیقه چند

 .داد تکون دست برام بهار که

 بود بهم پشتش  که بود نشسته اونجا هم مردی که رفتم سمتش به

 

 برگشت و شد بلند مرد همون شدم که نزدیک

 بود؟ اومده بهار با چرا کرد؟می چیکار اینجا بهراد زد؛ خشکم دیدنش با سمتم،

 .کردممی شلوغش رو موضوع این داشتم زیادی که بودم من
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 لتحا از بود، شده خوشحال دیدنم با هم بهراد و دادم نشون خونسرد رو خودم

 .فهمیدم رفتارش و نگاه

 .کنارمون هم بهار و بودم بهراد روی روبه من دقیقا نشستیم؛

 چطوره؟ خاله خوشگل -

 :گفتم متعجب

 کیه؟ خاله لخوشگ -

 :گفت و گذاشت شکمم روی رو دستش

 .گممی رو تون نی-نی -

 .خوبه... اها -

 :گفت بود شده خیره بهم تعجب با که بهراد

 کردی؟ ازدواج -

 :داد جواب بهار من بجای

 .کرده ازدواج تُرکان آرتان دانشگاهمون اُستاد با اره، -

 بارداری؟ -

 :دادم جواب که بودم من ایندفعه

 .اره -

 رفک بهم هنوز داشت؟ دوسم هنوز یعنی چرا؟ اما شد عزادارها مثل چهرش یهو

 کرد؟می

 :گفت بهار که انداختم پایین رو سرم که زد زل بهم غمگین

 نیومد؟ باهات استاد -

 :گفتم اختیاری بی و بردم باال رو سرم
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 .تو بیاد کشهمی خجالت دره دمه اومد، چرا -

 :مگفت بهار روبه آروم برگشتن؛ سمتمون به همه که ترکید خنده از بهار یهو

 .رفت ابرومون دختر بخند آروم -

 :گفت و شد ساکت

 نیومد؟ باهات استاد چرا شوخی، از جدا -

 !دادی گیر آرتان به چقدر تو بهار؛ کن ولش -

 هارب که بودیم اونجا هنوز ما و بود غروب نزدیکه نگفت؛ چیزی خندید دوباره

 :گفت

 .آممی االن وییدستش برم من -

 :گفتم و خندیدم

 .عزیزم بری خوایمی فهمیدن هم همه -

 

 بهراد دیدم شد؛ گرم بود میز روی که دستم رفت؛ دستشویی سمت بع و خندید

 .کشیدم بیرون دستش زیره از رو دستم که گرفته رو دستم

 

 :گفت و شد تر غمگین چهرش

 و دارم دوستت هنوز بردارم، دست بهت نکردن فکر از نتونستم هنوز من -

 !شده هم بیشتر هیچ نشده که کم بهت نسبت عالقم

 :گفتم و بده ادامه بیشتر نذاشتم

 دیگه رو چیزها این کنه؛می رشد وجودم تو داره بچم کردم، ازدواج من -

 .کن فراموش

 ...تارا اما -
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 ندب نفسم شد شاپ کافی وارد که آرتان دیدن با و شدم خیره شاپ کافی در به

 .زدمی بیرون سینم از داشت استرس از قلبم نشنیدم، صدایی دیگه مد؛او

 

 بود؛ن بهار و بودیم تنها بهراد و من که اومد موقعی دقیقا پرید رخم از رنگ

 !کرد؟می فکر چی درموردم یعنی بود، شده حساس روم خیلی جدیدا  

 .بود گرفته بر در رو تنم تمامه ترس اومد؛ سمتم به وحشتناکی اخم با

 و من بین بهراد نگاه کرد، بلندم و گرفت دستش تو رو بازوم عصبانیت با

 .تادایس آرتان رویروبه دقیقا و شد بلند هم بهراد بود؛ آمد و رفت در آرتان

 

 عزیزم؟ شده پسر اسم بهار حاال تا کی از -

 . بگم چیزی تونستمنمی کردم؛ من-من و اومدم خودم به گفت اینو که آرتان

 :گفت و گرفت رو ستمد بهراد

 ...تارا -

 که طورهمون که بودم آغوشش تو کشید؛ خودش سمت به رو من آرتان

 :گفت بهراد روبه فشردمی هم روی هاشودندون

 خراب سرت روی دنیارو هیچ که اینجارو بخوره زنم به دستت دیگه دفعه -

 !کنممی

 

 ولی زد صدام اربه که بودن خیره بهمون همه کشید؛ خودش دنباله به رو من

 .شدیم خارج اونجا از و نداد اجازه آرتان

 

 دفتصا بود مونده کم بار چند که روندمی سرعت با اونقدر شدیم، ماشین سوار

 ادد سرم که بود آرتان و ریختممی اشک صدا بی فقط خونه به رسیدن تا کنیم؛

 .زدمی
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 ببندم ور اتاق در واستمخ تا رفتم، باال هاپله از و دویدم رسیدیم خونه به وقتی

 :گفت و شد اتاق وارد ببندم؛ رو در تونستمنمی گذاشت؛ در الیه رو پاش

 !نیومده تو به خوبی کرد، رفتار خشن طورهمین باید تو با -

 قرار بهار با من ندیدم؟ رو هات خوبی این من چطور کی؟ کردی خوبی کی -

 اومدی؟ چرا تو اصال داشتم

 پسر؟ شده بهار حاال تا کی از -

 :گفتم عصبانیت از ناگهان

 کی اب که چه تو به وسط این ببینم؛ رو پسر اون برم تا گفتم دروغ اصال اره -

 ...کنممی هم بخواد دلم که هرکار و رممی بخواد دلم هرجا آم؟می کی با رممی

 گونم روی هاماشک کردم؛ برخورد زمین به شدت با که زد صورتم تو سیلی

 :گفتم کردممی کنترل داشتم بغض از که صدایی با و چکیدن

 .متنفرم ازت پستی، خیلی -

 

 همب پوزخندی با و پیچید دستش دور گرفتم؛ خون خفه که کرد باز رو کمربندش

 خواستمنمی ولی ترسیدممی ازش و بود شده وحشتناک خیلی آرتان شد، خیره

 اما ترسیدم؛ ازش انگار که بدم نشون طوری خواستمنمی بدم، نشون ضعف

 .ترسیدممی ازش خیلی واقعا االن

 ودمخ تو مار مثل و کشیدم بلندی جیغ اومد فرود شکمم روی که ضربه اولین با

 .رفتممی حال از داشتم دیگه زد پهلوم روی که بعدی ضربه پیچیدم؛

 هم رو بعدی ضربه کرد؛ شروع و نبود بشو آروم آرتان اما خوندم رو اشهدم

 .زدمی ضربه هم سره شتهپ زد؛ پهلوم روی

 مامچش و کشیدم بلندی جیغ هم همراهش و شد روونه پام بین از گرمی مایع یهو

 .رفت سیاهی
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 «آرتان»

 

 .زدممی ضربه بهش هم سره پشته همش و نبود خودم دسته کارهام

 رو هامچشم جلوی خون شد؛ بسته هاشچشم و نبود هاشجیغ از خبری دیگه

 .نبود مهم واسم چیزی گهدی طوریکه بود، گرفته

 با رو کمربند اومدم؛ خودم به خونی هایسرامیک و خونیش هایلباس دیدن با

 خودم؛ سمته گردوندم برش و رفتم سمتش به و کردم پرت ای گوشه شدت

 .شدمی خونی بیشتر و بیشتر هرلحظه لباسش

 

 یرو زدم آروم حاله، این تو و کرد خونریزی االن که منه تقصیر همش لعنتی

 .نشد باز هاشچشم ولی زدم صداش و گونش

 ضعیفش تنه زیره رو دستم ؛نبود بیاد بهوش تا کردن صبر وقت دیگه اما

 در شدم؛ خارج خونه از و رفتم پایین هاپله از سریع کردم؛ بلندش و انداختم

 .شد وارد بهار و شد باز در گذاشتم؛ توش رو تارا و کردم باز رو ماشین

 

 :گفت اتار دیدن با

 کردی؟ چیکارش -

 .زدم بیرون اونجا از و شدم ماشین سوار و نگفتم چیزی

 هاشچشم خواستممی ازش و زدممی صدا رو تارا بیمارستان تا راه طول تمامه

 !انگار نه انگار ولی کنه، باز رو

 وت مرد اون با وقتی بود سخت منم برای اما کردممی باهاش کارو این نباید

 تارا دیدم؛ تنها شاپ کافی

 !نبود قبل مثل واسم دیگه
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 و کردم بلند هامدست روی رو تارا و شدم پیاده سریع و کردم پارک رو ماشین

 ومدنا سمتم به برانکارد با همراه پرستار چندتا که شدم بیمارستان وارد سریع

 ندادن اجازه اتاق تو بردنش وقتی رفتم؛ دنبالشون به و گذاشتم روش رو تارا که

 .شم وارد

 

 بین رو سرم و گذاشتم زانوم روی رو آرنجم و نشستم هاصندلی از یکی روی

 .دادممی تکون تند-تند رو پاهام و گرفتم هامدست دوتا

 

 احساس موقع همون بمونم؛ منتظر در اون پشته تا شدمی لبریز داشت صبرم

 .بهاره دیدم که کردم بلند رو سرم نشست، کنارم کسی کردم

 :گفت که شدم خیره رومروبه به و گرفتم ازش رو نگاهم

 من ست؛نی اینطور اما گذاشته، قرار پسره اون با تارا که کنی می فکر میدونم -

 هم مبرادر که نگفتم بهش و بیاد شاپ کافی به گفتم زدم زنگ تارا به که بودم

 که بودم من ولی خورد جا دید هم رو برادرم و اومد تارا وقتی آد؛می همراهم

 . بمونه پیشمون بیشتر مگفت

 خواستممی و زد زنگ بهم هامدوست از یکی چون شدم بلند کنارشون از من

 حتی کردی؛ بد فکر و شدن تنها برادرم و تارا همین برای کنم صحبت باهاش

 ارب یه آوردی؛ تارا سره رو بال این االن و بدیم توضیح برات ندادی اجازه

 نبودم؟ من و تنهاست منه برادر هک پسر اون با چرا که نپرسیدی ازش

 :گفتم شدم خیره بهش متعجب

 نگفتی؟ زودتر اینارو چرا -

 اینکه قبل حتی خوبیه؟ دختر تارا رسیدم؛ دیر اما بگم بهت که اومدم من -

 هابچه بقیه و من اومد؛نمی خوشش پسرها از اصال هم کنه ازدواج باهات

 بود؛ مخالف همیشه تارا اما نیمش،ک آشنا یکی با شده حداقل داشتیم سعی همیشه

 مگه بود، نکشیده درد انقدر عمرش تو که آوردی سرش بالیی امروز شما اما

 !کنی؟می اذیتش اینقدر که کرده چیکار تارا
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 با وقتی بگم سکوت، و بود سکوت فقط و بگم که نداشتم چیزی نگفتم، چیزی

 کنه؟ خیانت بهم خوادمی کردم فکر دیدمش مرتیکه اون

 تاحاال که دارم بهش نسبت رو حسی و شده عوض تارا به نسبت احساسم بگم

 !نداشتم؟ کس هیچ به

 ونبیر بود توش تارا که اتاقی از بود مسنی زن که دکتر که بودم افکارم تو

 :گفت که رفتم سمتش به و شدم بلند سریع که اومد

 چیه؟ بیمار با نسبتتون -

 .همسرشم -

 خودشون جون هم کردن که ریزی خون ربخاط و باردارن همسرتون -

 بیشتر کمه سنشون چون و کنهمی رشد داره که جنینی جون هم و درخطره

 سالمت بعد چون دارید نگهشون دور شوک و ترس استرس، از باشید؛ مواظب

 به بیشتر دارن؛ پیش در رو سختی زایمان و خطره در بچتون و همسرتون

 جون باشه ضعیف همینطور بدنشون اگه چون کنید توجه خوراکشون و خورد

 .ببریدشون هم سونو یه حتما افته؛می درخطر جنین و خودشون

 

 یصندل روی همونجا منم شد بود توش تارا که اتاقی وارد بهار رفت که پزشک

 بود چیزی ترین تلخ بود؛ سخت واسم تلخ صحبت همه این هضم واقعا نشستم،

 .شنیدم که

 

 «تارا»

 

 روی کنارم بهار دیدم که کردم متمایل کمی رو سرم و دمکر باز رو هامچشم

 :گفت و زد لبخندی بازم هایچشم دیدن با نشسته؛ صندلی
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 خانومی بیهوشی که روزه دو االن اومد؛ بهوش کوچولومون مامان عجب چه -

 !شدم؟ ناراحت چقدر دونیمی بیهوشی، دیدم اینجا اومدم همش

 :گفتم متعجب

 روز؟ دو -

 :گفت ناراحتی با

 !بخشی؟می رو من تارا اره، -

 نکردی؟ کاری توکه بهاری، چرا -

 .شدی اینجوری تو که بود من تقصیر همش -

 تکیه تخت پشتی به و کرد کمکم بهار که پیچید دلم تو بدی درد شم بلند خواستم

 :گفتم و دادم

 بهار؟ -

 جانم؟ -

 ...بچه -

 :گفت که شدم ساکت

 رو کسی بچه دونیمی وقتی خوبی؟ تو انقدر چرا نباش، نگران نشده چیزیش -

 .داد عذابت کرد، اذیتت که آریمی دنیا به داری

 هب وقتی تازه نداره؛ تقصیری که بچه کرد، اذیتم و داد عذابم باباش چون -

 .کیه مادرش دونهنمی که بیارم دنیاش

 .کنم اذیت هم رو بچه بخوام که نداره دلیلی کنهمی اذیتم آرتان چون

 :گفت و حرفم تو پرید ربها

 ری؟می و زاریمی رو بچه یعنی چی؟ -

 :گفتم درد با و گرفت بر در رو من دوباره غم
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 بهش اوردم دنیا به رو بچه وقتی گفت بوده؛ همین اول از قرارمون اره -

 !هُمرد مادرش انگار که طوری ندم، نشون بچه به اصال رو خودم و بدم تحویل

 تانه؛آر دیدم که برگشتم شد، باز در که نگفت چیزی و شد خیره بهم غم با بهار

 !بود نتش شدم بیهوش وقتی که بود تنش هاییلباس دقیقا

 :گفتم و گرفتم هامدست بین رو سرم و گرفتم ازش رو نگاهم

 .ببینمش خوامنمی بره، بگی شهمی بهار -

 به خود که کرد بغلم بهار که کردم بلند رو سرم رفته؛ فهمیدم شدکه بسته در

 .زدم گریه زیره خود

 

 .بودن بریده رو امونم هاماشک ولی کنه آرومم داشت سعی بهار

 کنی؟می گریه چرا آخه باش آروم برم قربونت -

 :گفتم و اومدم بیرون بغلش از

 .باختم برابرش در خر منه -

 :گفت و شد خیره بهم متعجب

 چی؟ -

 تر؟ واضح این از -

 شدی؟ عاشقش -

 :گفت هک نگفتم چیزی

 داره؟ دوستت اونم چی؟ ارتان -

 .حساسه روم و دهمی گیر بهم خیلی جدیدا   ولی دونم،نمی -

 چطوری؟ -

 اینجوری خوامنمی گفت و کرد پاک رو لبم رژ گذاشتیم قرار باهم که روزی -

 .دادمی گیر پوشیدنم لباس طرز به هم چندبار حتی بری؛ بیرون
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 !ارهد غیرت روت دیوونه، شده عاشقت -

 !آوردنمی سرم بال همه این که داشت قلب اگه نداره؛ قلب اون بابا نه -

 :گفت و کرد باز رو سرمم و شد وارد پرستار که بگه چیزی خواست بهار

 .دادن انجام رو ترخیصتون کارهای همسرتون -

 :گفتم و کردم عوض رو هاملباس بهار کمک با رفت بیرون که پرستار

 !افتهمی راه دعوا و خونه اون تو برم باید باز وای -

 !نیست دعوا از خبری پس شده عشق به تبدیل همدیگه به نسبت تنفرتون -

 

 حتی بود، ایستاده در روی روبه آرتان شدیم؛ خارج اتاق از و نگفتم چیزی

 .نکردم هم نگاهش

 اما کنم اعتراض خواستممی هرچقدر اما چرا دونمنمی اومد، سمتم به

 !تونستمنمی

 بهار زا رسیدیم ماشین به وقتی  لرزید؛ قلبم هیچ که قلبم ته که گرفت رو ستمد

 .کردم خداحافظی

 

 خودش ماشین با هم بهار و شد سوار هم آرتان مین چند از بعد و شدم سوار

 .رفت

 :گفت ای گرفته و دار خش صدای با که شدم خیره بیرون به

 !ببخشید -

 :گفت که نگفتم چیزی

 !ی؟ببخش خواینمی -

 :گفت که کردم سکوت دوباره

 .نبخشی که دممی حق بهت -
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 .دادم رو جوابش من نه و زد حرفی آرتان نه دیگه و شد طوالنی سکوتم

 

 جلوی من و زدمی ضربه بهم اونطوری وقتی آورد، درد به رو قلبم واقعا ولی

 .دادمی ادامه بیشتر اون و دادممی جون هاشچشم

 ونهخ به وقتی باشه؛ رحمم تو بچه فکر به اینکه تا ببره لذت کارش از انگار

 .ندادم اجازه اما سمتم، بیاد خواست رسیدیم

 دردم تا ایستادممی دقیقه چند داشتمبرمی که قدم هر شدم پیاده ماشین از خودم

 .شدیم هم بدتر هیچ شدنمی که آروم دردم اما بردارم، رو بعدی قدم تا شه آروم

 باال تا عموض این با من یاخدا شدم، خیره پله همه اون به تم؛رف هاپله تا باالخره

 که بودم فکرها همین تو شهمی اذیت هم بچه اینجوری آخه میرم؛می که برم

 .شد خالی پام زیره

 

 :گفتم و کوبیدم سینش روی جونم بی هایمشت با کرد، بلندم آرتان

 .بزارم زمین رو -

 .اومد در صدات عجب چه -

 رو من تا خوردم وول اونقدر رسیدیم اتاق در به وقتی کردم، نگاهش چپ-چپ

 .گذاشت پایین

 هم لمبغ اومده حاال نبود کم آورد سرم بال همه این کشه،نمی هم خجالت بیشعور

 .کنهمی

 

 .شدمی منفجر داشت درد از تنم تمامه نشستم؛ تخت روی و رفتم سمت به

 نبیرو لباسی و رفتم هاملباس کمد سمت به و شدم بلند که رفت بیرون آرتان

 .اومدم بیرون ساعته یک دوش یک بعداز و رفتم حموم به آوردم؛

 .کشیدمی سیگار و بود نشسته بهم پشت تخت روی آرتان
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 دیگه طرف نداشتم؛ کنم خشک رو موهام اینکه حوصله پوشیدم، لباس سریع

 .گذاشتم طرفم دو رو هامدست و نشستم آرتان به پشت تخت،

 .بریم سونو برای باید افرد -

 :گفت که نگفتم چیزی

 .باشی بچه و خودت مواظب بیشتر باید بعد به این از -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 !باشه؟ نفر سه مواظب تنهایی به آدم شهمی مگه -

 یه که بچه پدر مواظب هم کنهمی رشد شکمش تو که ای بچه هم خودش هم

 !نیاره؟ کنهمی رشد کمشش تو بچه که کسی و بچه سره بالیی وقت

 ...کردم فکر دیدم مرتیکه اون با تورو وقتی لعنتی -

 :گفتم که کرد سکوت

 کردی؟ فکر چی -

 .هیچی -

 هک بود مغرور مرد این انقدر تره؛ لجباز منم از دونستممی ندادم، کشش منم

 .بگه تونستنمی هم حسش حتی

 : گفتم اگهانن کردممی کنترلش داشتم که بغضی با کردم، بغض یهو

 !ببینمش؟ شهمی لحظه یه واسه فقط آوردم، دنیا به رو بچه وقتی -

 صحبتش طرز از چون خورد، جا کردممی صحبت بغض با داشتم اینکه از

 :گفت که فهمیدم

 .نه که چرا -

 :گفتم و چکید چشمم گوشه از اشکی

 کیه؟ بیاری براش بخوای که مادری -

 :گفت متعجب
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 ؟مهمه -

 .کنهمی رشد وجودم تو ماه نه بیاد دنیا به که ای بچه نچو اره، -

 .گیرممی پرستار واسش -

 کنی؟می بزرگش مادر بی -

 !مادر با یا شه بزرگ پرستار با که نداره فرقی -

 :گفتم و کردن پیدا شدت هاماشک

 ببینمش؟ و بیام هاوقت بعضی شهمی -

 ش؟ببینم و بیام گیمی حاال کنی، سقطش خواستیمی -

 شه زبا دنیا این به پاش وقتی بیمارستان تو همونجا شاید دیدی؟ چه رو خدا -

 !برم دنیا این از و بزارم تنهاش که باشم من

 :گفت گرفته و کرد تر سنگین رو من بغض که اومد وجود به صداش تو لرزی

 !بودی مادرش تو که نگو بهش اما ببینیش تونیمی خواستی هروقت -

 . گمنمی -

 

 همه داشتم من کردم؛ پاک رو هاماشک نگفتم، چیزی منم و نگفت چیزی هدیگ

 و شدم وابستش عاشقشم، که گفتممی بهش داشتم قشنگ ،دادممی لو رو چیز

 !دارم دوستش

 شدم خیره بهش کردممی بازی هامانگشت با که طورهمون برگشتم، سمتش به

 تو رو تخت ملحفه و دبو کنارش هاشدست از یکی و بود نشسته بهم پشت که

 .فشردمی مشتش

 هامچشم و کشیدم دراز تخت روی که شد خارج اتاق از آرتان بعد دقیقه چند

 .شد گرم
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 صدای برم سونو برای آرتان با تا شدممی آماده داشتم که درحالی بعد روز

 :اومد پایین از آرتان

 .دیگه باش زود -

 .شدممی آماده داشتم و ردمک تر آروم رو کارم بدتر و ندادم رو جوابش

 .شدم خارج اتاق از ساعت نیم بعداز شد تموم کارم وقتی

 

 تبرگش بود شلوارش جیب تو هاشدست آرتان که پایین رفتممی هاپله از داشتم

 :گفت و سمتم

 .عجب چه -

 برد صبحانه میز سمت به و گذاشت کمرم پشت رو دستش که رفتم سمتش به

 :گفتم که

 .خوامنمی -

 .بخوای باید -

 مخالفات به و گذاشتم چونم زیره رو دستم و نشستم صندلی روی کنان نق-نق

 .نداشتم چیزی به میل واقعا شدم، خیره میز روی

 .دیگه بخور -

 .خورمنمی -

 هاینک برای تو؛ با دونممی من نخوری اگه گفتمی انگار که کرد نگاهم جوری

 زا تر جلو و شدم بلند و خوردم وکوچول لقمه یه نشه جهانی جنگ و بحث باز

 :گفت که شنیدم رو صداش که رفتم بیرون آرتان

 .لجباز -
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 ردکت و سونو بریم االن که نبود دلم تو دل کرد؛ حرکت و شدیم ماشین سوار

 !پسره بچت بگه

 بشه دختر اگه چون بگیره؛ مادرشو بهانه کمتر تا بشه پسر خواستمی دلم

 گنمی چون ندارم مادر من چرا بگه و بگیره رو مادرش بهانه بعدها ممکن

 .شنیدم اینطور که من البته مامانیه دختر

 

 جواب رویی خوش با بود، مسن زن یه که شدیم دکتر اتاق وارد رسیدیم وقتی

 فتمر که کرد راهنماییم اتاق از ای گوشه به بود، مهربون خیلی داد؛ سالممون

 هم دستگاهی و بود تخت یه شسر پشته که شدم رد سفید پرده کنار از و

 .کنارش

 

 و سنم خانوم همون بعد دقیقه چند کردم باز رو مانتوم هایدکمه و کشیدم دراز

 اومدن آرتان

 .ریخت شکمم روی مایعی و نشست صندلی روی کنارم

 

 منتظر و بستم رو هامچشم داد، حرکت روش و گذاشت شکمم روی رو دستگاه

 .پسره بگه که بودم این

 :گفت که اومد کترد صدای

 ببینی؟ کوچولوتو خواینمی کوچولو مامان -

 

 خیره صفحه به بود، زده زل دستگاه صفحه به آرتان کردم، باز رو هامچشم

 :گفت که شدم

 .سالمه کامال   جنین -

 :گفت دکتر که باشه پسر بچه خواستم خدا از دلم ته از و بستم رو هامچشم
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 .پسره بچه مبارکه -

 

 روی و شدم بلند بیرون رفت که دکتر کردم؛ باز خوشحالی با رو هامچشم

 برخ این با انگار که داشتم ذوق و بودم خوشحال اونقدر کردم، تمیز رو شکمم

 !دادن بهم رو دنیا

 

 رفتم، فرو آرتان آغوش تو که رفتم پایین تخت از

 و دادم جا آغوشش تو رو خودم بیشتر و کشیدم عقب نه و کردم اعتراض نه

 کردم،می آرامش احساس کشید، آغوش به رو من بیشتری گرمای با هم ناو

 یزم روی روبه صندلی روی و زدیم بیرون اونجا از و کرد ولم بعد دقیقه چند

 :گفت که نشستیم دکتر

 شکمت توی کوچولوی پسر و خودت مراقب بیشتر باید کمه سنت چون -

 ممکنه، بچه این طسق وگرنه باش مواظب خیلی ضعیفه، خیلی بدنت باشی،

 رو سختی زایمان وگرنه کنی قوی زایمانت برای بدنتو که باش تغذیت مواظب

 و کنین مراعات باید درضمن بچت جون هم خطره در خودت جون هم و داری

 .باشین نداشته رابطه

 اب داشتم هم بیرون از ولی خندیدم،می تو غش-غش داشتم دلم تو درون از

 .شدممی

 صحبت اونقدر دکتر کرد؛می رابطه-رابطه دکتر این که ودب کجا رابطه آخه

 .بدم گوش اینکه تا ترسیدم بیشتر من و کرد

 

 یک و شدیم ماشین سوار کی نفهمیدم که طوری بود شده ترس از پر تنم تمامه

 فروشگاه تو هایسیسمونی دیدن با که بودم خیره بیرون به شدیم؛ دور اونجا از

 :گفتم ذوق با

 .نازن اینا چقدر خدا وای -
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 پیاده ذوق با کرد؛ پارک فروشگاه همون جلوی که چیه منظورم فهمید آرتان

 یه شدیم؛ فروشگاه وارد باهم و گرفت رو دستم و اومد سمتم به آرتان که شدم

 ممچش که رفتم بودن هالباس که دیگه سمت به داشت، بچه وسایل و لباس عالمه

 .بود لباس ست با که افتاد کوچولو کفش دوتا به

 :فتمگ و برگشتم بود خیره بهم لبخند با که آرتان سمت به و برداشتم هاروکفش

 .کوچیکن چقدر ببین آرتان -

 به کردنشون حساب بعداز و برداشتم لباس ست عالمه یه داد؛ تکون رو سرش

 .کرد حرکت و شدیم سوار و رفتیم ماشین سمت

 

 رو خرید هایپاکت آرتان و مشد پیاده که رسیدیم خونه به بعد دقیقه چند

 :گفت آرتان روبه و اومد سمتمون به ملینا شدیم، خونه وارد و برداشت

 .آقا اومدین خوش -

 انآرت که شدیم اتاق وارد کثافتو، کنم یکیش دیوار با همونجا خواستمی دلم

 .گذاشت میز روی رو هاپاکت

 .بزنم گزن بهار به گرفتم تصمیم که بودم حال خوش اونقدر امروز

 رو بهار شماره و برداشتم رو گوشیم اونجاست؛ آرتان که نبود حواسم اصال

 :داد جواب بوق چندتا بعداز که گرفتم

 جانم؟ -

 .خانوم بهار سالم -

 خوبی؟ خودم تارای بر سالم -

 خوبی؟ تو عالی، من -

 !بگو شنگولی چقدر خبر؟ چه بخوبیت، -

 دیدی بشه، پسر دارم دوست گفتم تبه دیدی شه؟می باورت پسره، بچه بهار -

 .کنم توصیفش چطوری دونمنمی که خوشحالم انقدر بهار وای شد؟ پسر
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 :گفت خندید

 .بشه پسر داشتی دوست چرا نگفتی حاال شد، پسر پس مبارکه، -

 .نیست تنها نیستم من وقتی چون -

 بود؟ تنها بود دختر اگه مثال -

 .همامانی دختر دونیمی که تو دیگه اره -

 !داشتی دوست دختر همیشه که تو -

 .شد هم پسر و باشه پسر که خواستممی االن ولی داشتم، دوست دختر اره -

 

 تانآر دیدم که برگشتم کردم؛ قطع کی نفهمیدم بهار با کردن صحبت کلی بعداز

 .کنهمی خشک رو موهاش داره آینه جلوی

 

 .داوم بیرون کی و رفت حموم به کی آرتان نفهمیدم حتی

 از آرتان از زودتر کردم؛می صحبت داشتم من و اتاقه تو که نبود حواسم اصال

 دیدم که کشیدم عقب رو خودم نفر، یه به خوردم محکم که شدم خارج اتاق

 .شده خیره بهم پوزخنده با ملیناست،

 بینی؟نمی جلوتو کوری؟ -

 :گفتم و شدم عصبی حرفش این از

 کردی؟می رچیکا در پشت تو ببینم، کن صبر -

 :گفت کنان من-من

 .داشتم کار آقا با -

 چیکار؟ -

 چه؟ تو به -

 :گفتم بدم حرصش اینکه برای
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 !داشتی چیکارش بدونم باید همسرشم من باالخره -

 :گفت و شد خیره بهم متعجب و اومد بیرون آرتان و شد باز اتاق در

 شده؟ چیزی -

 :گفت اخم با ملینا روبه

 ؟کنیمی چیکار اینجا -

 .امادست ناهار بگم خواستممی آقا -

 هک شدم خیره آرتان به اخم با رفت؛ پایین ملینا و داد تکون رو سرش آرتان

 :گفت

 چیشده؟ باز -

 .عصابمه رو دختره این -

 سالن سمت به رفتیم؛ پایین و داد قرار کمرم پشت رو دستش و نگفت چیزی

 .تنشس هم آرتان نشستم، صندلی روی و رفتیم غذاخوری

 

 تاپشلب با داشت آرتان نشستیم، و رفتیم هامبل سمته به مفصل ناهار یه بعداز

 ور تلویزیون کردم،می پایین و باال هاروکانال حوصله بی منم و کردمی کار

 بازی انگشتام با و بود مبل جلوی میز روی هامدست از یکی و کردم خاموش

 زمی روی رو آرتان فنجون ومد؛ا سمتمون به قهوه دوتا با ملینا که کردممی

 که دستم روی همش بزاره میز روی خواست تا رو من ماله و گذاشت جلوش

 !شد ریخته بود میز روی

 .کرده کارو این قصد از فهمیدم و شد بیشتر دستم سوزش کشیدم، ضعیفی جیغ

 

 تگرف دستش تو رو بود سوخته که دستم و نشست کنارم و اومد سمتم به آرتان

 :گفت عصبانیت با ملینا روبه و

 .بیار رو اولیه هایکمک جعبه گمشو کوری؟ مگه -
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 کرد نوازش بود سوخته که دستم روی و برگشت سمتم به آرتان رفت که ملینا

 :گفت که گفتم آخی که

 کجاست؟ حواست تو آخه -

 هب آب که دفعه اون شدن؟ کور جدیدا تو های خدمتکار یا کجاست حواسم من -

 ...االنم ریخت روم یخی اون

 

 نآرتا رفت؛ و گذاشت میز روی رو جعبه و اومد جعبه با ملینا که شدم ساکت

 چی دونمنمی که چیز همون بستم رو هامچشم که آورد بیرون جعبه از چیزی

 .نیاد در صدام تا گزیدم رو لبم که مالید دستم روی بود

 هم یرو محکم رو هامچشم و گذاشتم شونش روی خود به خود رو سرم

 .بود سخت دستم سوزش تحمل فشردم،

 

 ای فاصله هیچ که طوری کشید، آغوش به بیشتر رو من و کرد ول رو دستم

 .نبود بینمون

 .شد حلقه کمرم دوره هم دیگش دست و کرد نوازش رو موهام روی

 .نبود مهم واسم دستم سوزش دیگه و داشتم خوبی خیلی حس

 

 یجادا تنم تو لرزی نزدیکی این از بود، شده هیجان مثل حسی از پر تنم تمامه

 کرد برخورد گردنم پوسته به لبش وقتی برد، گردنم نزدیک رو سرش شد،

 !شد داغ تنم تمامه

 

 موهام و کرد استفاده فرصت از اومد؛می قلقلکم چون کردم، کج کمی رو سرم

 حس کامال گردنم پوسته روی رو لبش داغی و زد کنار گردنم روی از رو

 .کردم



 

 
 
 
 

 
 

  زهرا اسماعیل زاده کاربر انجمن دی وان –استاد غیرتی من 

     h t t p : / / d i 1 . b l a g f a . c o m /  
 

Page 159 

 شدم،می آب بینمون گرمای و حس اون از موندممی اونجا دیگه یکم حتی اگه

 .داشت آرامش حس من مثل االن اونم کرد؛نمی اذیت و بود آروم هم بچم حتی

 

 آورد، در حرکت به گردنم روی لبش و کرد نزدیک خودش به بیشتر رو من

 .دادم رقرا سینش روی رو بود سوخته که دستم اون و کنم تحمل نتونستم

 نوازشم فقط اون و بودم آغوشش تو حرکت بی کرد، نوازش و گرفت رو دستم

 برام داشتم، دنیارو حس بهترین شد؛می کردنم اعتراض مانع حسی کردمی

 که حیف اما باشم آغوشش تو هاساعت خواستمی دلم بود؛ حس بهترین

 .نبود اینطور

 دبلن و شدم جدا ازش کنم؛ رها رو آغوش این تا کردم راضی رو خودم زور به

 کیهت در به و بستم رو در و شدم اتاق وارد رفتم؛ باال طبقه به سریع و شدم

 ماون یعنی داشت؟ بهم رو داشتم بهش من که حسی همون هم آرتان یعنی دادم،

 !بود؟ نیافتنی دست رویای یه همش اینا یا بود عاشقم

 

** 

 

 با داشت همیشه مثل هم تانآر و بودم نشسته تخت روی اتاق تو حوصله بی

 بیرون اتاق از و داشت برش اومد؛ گوشیش صدای که کردمی کار تاپشلب

 کممش شدم؛ خیره خودم به و ایستادم قدی آینه جلوی و شدم بلند حوصله بی زد،

 نه، النا ولی بودم ضعیف خیلی قبال   بودم؛ شده قبل از بهتر ،بود اومده تر جلو

 .کردمی غذا حلقم تو زور به که بود آرتان لطف به همش اونم

 

 شم رد کنارش از خواستم شد؛ سبز جلوم دوباره ملینا که رفتم بیرون اتاق از

 :گفت و زد پوزخندی که

 نیستی؟ بیشتر بازیاسباب یه آرتان برای تو فهمیدی رسیدی؟ حرفم به -
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 تو بچش االن که بودم بازیاسباب من اگه بیشعور، دختره ببند رو دهنت -

 .نبود شکمم

 این زود خیلی بره،می لذت و کنهمی استفاده بازیشاسباب از داره فقط -

 .زنهمی رو دلش هم بازیاسباب

 

 تو محکمی سیلی و برگشتم سمتش به ریخت،می بهم داشت دیگه اعصابم

 :گفت و نیاورد کم اما گذاشت گونش روی رو دستش که زدم گوشش

 همون تو و اضافه چیزی نه شهمی کم چیزی نه من به زدن سیلی با -

 .شهمی خسته ازش زود خیلی آرتان که هستی ای بازیاسباب

 گذاشتم پله سومین روی که رو پام بودم؛ عصبی خیلی شدم، رد کنارش از

 ینزم به محکم و دادم دست از رو تعادلم چون داد، هولم قدرت با یکی انگار

 .کردم برخورد

 گرفتمی رو جونم داشت و رفتبرگ در رو تنم تمامه درد

 سمتم به متعجب کردمی صحبت گوشی با داشت که آرتان که کردم ای ناله

 که دکر نگاه باال به بعد و شد خیره بهم نگران دوید، سمتم به سریع و برگشت

 :گفت من-من با و اومد پایین ملینا

 .نبود من کاره آقا -

 :گفت و زد گوشش تو محکمی سیلی آرتان

 .بیرون گمشو ونمخ از -

 آرتان کردم، ریزیخون دوباره فهمیدم که شد روونه پام بین از گرمی مایع

 اما میزد صدام گذاشت؛ سرم زیره رو دستش و ایستاد زانوش روی کنارم

 :گفتم که بره در سمت به خواست و کرد بلندم بگم، چیزی تونستمنمی

 .نه بیمارستان -

 .کردی خونریزی نکن لج تارا -
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 :گفتم ضعیفی صدای با

 .نیست چیزی -

 .رفتمی سیاهی هامچشم و دادممی جون و کشیدممی درد داشتم اما

 .لجبازی خیلی -

 حمام سمت به و گذاشت تخت روی اتاق تو رو من و رفت باال هاپله از سریع

 و شدمی بیشتر کمرم و شکم تو لحظه هر درد پیچیدم، خودم تو مار مثل  رفت؛

 کرد؛می بدتر رو دردم و خوردمی تکون هی هم بچه اشتم،د بدی درد سر

 !کنه اذیتم تا بود کرده کفش یه تو رو پاش اونم انگار

 

 در تنم از رو هاملباس رفتیم حموم تو وقتی کرد، بلندم و اومد سمتم به آرتان

 مین چند گذاشت، گرم آب وان تو رو من که مردممی خجالت از داشتم آورد؛

 .شد تیره قرمز رنگش مه آب حتی بعد

 

 و آروم بچم و کرد عوض رنگ زود اینقدر هم آب اینکه از بودم شده شوکه

 .نداشت قرار

 مموها شد خیره بهم آرتان گریه زیره زدم خود به خود بود؛ خونی آب تمامه

 :گفت و کرد نوازش رو

 .آدمی دردت بیشتر بترسی و کنی گریه اگه االن -

 .کنهمی بدتر رو حالم و خورهمی تکون همش ؟باشم آروم زارهمی مگه -

 :گفت و شد باز هاشاخم

 خوره؟می تکون -

 و کرد آب وارد رو دستش و ایستاده زانو روی کنارم که دادم تکون رو سرم

 .کرد نوازش رو شکمم روی بودم؛ خیره حرکاتش به گذاشت، شکمم روی
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 کارهاش با آرتان دیگه طرف از و کردمی تزریق بهم درد بچه طرف یه از

 .زد بیرون حموم از و شد بلند بعد دقیقه چند کرد،می آرومم

 

 شده قطع ریزیمخون ایستادم؛ دوش زیره و اومدم بیرون وان تو از زور به

 چی؟ باشه شده چیزیش بچه اگه اما بود،

 چی؟ باشه افتاده براش اتفاقی اگه

 

 نباید که دادممی لدارید رو خودم هم طرف یه از بشه، طوریش بچه ترسیدممی

 .نبود خوب بچه برای چون باشم داشته استرس و بترسم

 .بیوفته بچم برای اتفاقی خوامنمی

 .مردممی درد از داشتم پوشیدن، لباس به کردم شروع زور به

 .کنممی خفش کشمش،می برسه ملینا به دستم اگه یعنی

 و گذاشتم شکمم روی رو دستم و نشستم تخت روی و زدم بیرون حموم از

 :گفتم

 بدتر توهم کننمی اذیتم خونه این تو آدمای کم نکن، اذیت اینقدر توهم -

 بعد و میرممی که منم این بیای دنیا به تو اگه وگرنه نکن اذیتم دیگه تو کنی؟می

 لتد تو شاید شه،می تنگ هم واسه دلمون اینجوری من؛ نه بینیمی و من تو نه

 ور بابات اومدی دنیا به وقتی بده قول بینی؛نمی رو من چون نشه تنگ واسم

 مادر که کنی فکر زارمنمی زنم،می سر بهت آممی همیشه خب؟ نکنی اذیت هم

 .کنی تنهایی احساس زارمنمی دور؛ از شده حتی مواظبتم همیشه نداری؛

 

 یدمنفهم چطور من گزیدم؛ رو لبم ارتانه، دیدم که برگشتم عسلی کشو صدای با

 .اومده اتاق تو این

 :دادم جواب ناشناسه، شماره دیدم و برداشتم که خورد زنگ گوشیم
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 بله؟ -

- 

 :گفتم دوباره که نیومد صدایی

 بله؟ -

 اومد؟ بند ریزیتخون -

 !بود سیما صدای این شد، گشاد هامچشم

 :گفتم

 .بیاد بند که نکردم ریزیخون من من، -

 :گفت بعد و خندید هم بلند-بلند خندید،

 !فهمیدی خوب خودت هم رو این بلده؛ رو کارش خوب ملینا کوچولو، -

 

 شدن قطع صدای که بزنم داد سرش خواستم شدم،می منفجر داشتم عصبانیت از

 .اومد گوشی

 :گفت متعجب و نشست کنارم آرتان نداد، جواب ولی گرفتم رو شمارش چندبار

 بود؟ کی -

 .بود کوفت -

 :گفت و کنه کنترل رو خندش داشت سعی صحبتم طرز این از

 کی؟ یعنی کوفت این -

 .انتر سیمای -

 ،سیما کنه لعنتت خدا رفت؛ بیرون اتاق از و شد بلند و رفت هم تو هاشاخم

 .شد لتبدی یقین به َشکم که داشتم شک ملینا این به هم اول از الهی؛ شی لعنت

 وارد زارممی کرده فکر بگیره، ازم رو بچم زارم.می کرده فکر بیشعور دختره

 .شه زندگیم
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 نه،بز بهم رو زندگیم زارمنمی اما نیستم اینجا بیشتر دیگه چندماه تا گرچه

 ینجاا دیگه بچه این آوردن دنیا به بعد درسته بیاره؛ بچم سره بالیی زارمنمی

 نزدیک بهش زارمنمی اما نیستم،

 .شه

 

 .برد خوابم چطور نفهمیدم که کردم فکر اونقدر کشیدم، دراز تخت روی

 چیکار حاال بود، گرفته دردم دوباره پریدم؛ خواب از که بود شب نصف

 .خوابیده کنارم آرتان دیدم که تخت دیگه سمت برگشتم کردم؟می

 

 صبح سره حداقل کاش کنم؛ بیدارش خوامنمی نه-نه کنم؟ بیدارش حاال یعنی

 !االن نه گرفتمی دردم

 ابخو با اینطوری شاید شه؛ آروم دردم تا بخوابم کنممی سعی کنمنمی بیدارش

 .کنم رد دردو این بتونم

 

 هک پیچیدم خودم تو درد از شد؛نمی که شدنمی ولی بخوابم کردم سعی هرچقدر

 :گفت نگران که دید چی دونمنمی شد، باز آرتان هایچشم

 چیشده؟ -

 .دارم درد -

 بریم؟ بیمارستان به -

 .نه -

 .شده طوریش چهب شاید داری، درد لعنتی -

 :گفتم دوباره
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 .نه -

 :گفت کرد نگاه بهم کالفه

 ...خیلی تارا لجبازی خیلی -

 :گفتم کنه تمومش اینکه واسه

 .دونممی -

 

 .کردن باز یکی-یکی و بلوزم هایدکمه کرد شروع و کشید آغوش به رو من

 نوازش به کرد شروع و گذاشت شکمم روی رو دستش کرد باز که رو همه

 .کردن

 نوازش رو موهام روی دیگش دسته با که دادم جا آغوشش تو بیشتر رو ودمخ

 .کرد

 

ی دونمنمی شدمی بهتر داشت دردم  .دمنفهمی چیزی دیگه و برد خوابم که بود ک 

 

 

 دیدم که کردم نگاه کنارم به کردم، باز رو هامچشم گوشیم صدای با صبح

 .نیست آرتان از خبری

 :دادم جواب زنه،می زنگ داره که بهاره دیدم که برداشتم رو گوشیم

 جانم؟ -

 عزیزم؟ خوبی -

 ؟چطوری تو بهترم -

 کجایی؟ میگم خوبم -

 .خونه -
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 .بیام پیشت خواممی -

 :گفتم ذوق از پر صدایی با

 واقعا؟ -

 .گلم اره -

 چند بعداز رفتم؛ دستشویی سمت به و کردم قطع رو گوشی خداحافظی بعداز

 ونبیر کمد از ای دیگه لباس و کردم عوض رو هام لباس و اومدم بیرون دقیقه

 .پوشیدم و آوردم

 

 باز رو اتاق در و زدم قرمزی لب رژ ریختم، دورم و کردم شونه رو موهام

 .شدم خارج اتاق از و کردم

 شد؛ نهخو وارد هم بهار رسیدم پایین به وقتی رفتم؛ پایین هاپله از آروم-آروم

 .کردیم بغل رو همدیگه و داوم سمتم به که زدم لبخندی

 به بودیم؛ ندیده رو همدیگه که بود وقت خیلی بود؛ شده تنگ براش دلم واقعا

 :گفت بهار که نشستیم هامبل روی و رفتیم سالن سمت

 چخبر؟ -

 .بود روز ترین گند دیروز هیچی، -

 چیشده؟ چرا؟ -

 .ملیناست اسمش گفتم بهت که کارهخدمت اون -

 .اره -

 .کردم ریزیخون و خوردم زمین و داد هولم هاپله روی از دیروز -

 :گفت ناراحت

 خوبه؟ بچه بریم؟ بیمارستان به نداری؟ که درد خوبی؟ االن -

 .نیست چیزی بهاری خوبم -
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 کجاست؟ آرتان -

 .آدنمی هم شب تا و رفته شرکت به -

 تنهایی؟ خونه تو همه این یعنی -

 .مونده چندماه فقط اره -

 ببینیش؟ زارهمی بیاری دنیا به رو بچه اگه -

 .ام بچه این مادر من نزاره؟ چرا اره -

 .ینیشبب و بیای تو نزاره بیاره بچه این برای دیگه مادر یه اگه شاید گفتم -

 اب رو بچه گفت اما کردم سوال ازش هم خودم چندبار آره،می واسش پرستار -

 کنهمی بزرگ پرستار کمک

 :گفت شده خوشحال بهار

 .شده عاشقت دیوونه -

 .کردنمی اینجوری که شدمی عاشقم اگه بابا، نه -

 چجوری؟ -

 مشه و گفت زور بهم نه کرد اذیتم نه اواخر این رفتم؛ فرو فکر تو لحظه یه

 ؟شدم عاشقش من که طورهمون داره؟ دوستم آرتان واقعا یعنی کرد،می نوازشم

 رتانآ به نسبت عشقم رو پا باید رم؛می بعد و اینجام ماه چند تا فقط من اما

 !برم و بزارم

 

 :شدم خارج افکارم از بهار صدای با

 !شده؟ عاشقت اونم گفتم دیدی -

 ؟...شه عاشقم آخه چرا -

 :گفت و حرفم وسط پرید

 شدی؟ عاشقش تو پس چرا -
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 گفت؛می راست چون شدم الل بگم بهتره کردم، سکوت حرفش این با

 و تگذاش میز روی رو لیوان دوتا و اومد سمتمون به آبمیوه دوتا با کارخدمت

 .رفت بعد

 تارا؟ شدی ساکت چیشد -

 :گفت و گرفت رو دستم

 وت اما نده، بهش رو عالقه ابراز اجازه غرورش ممکنه داره؛ دوستت آرتان -

 !نپاشه هم از زندگیتون تا بزار پیش پا

 .شه بزرگ مادر بدونه بچه این نزار

 بگم؟ بهش آخه چرا مغروره انقدر اون وقتی بگم؛ بهش خوامنمی نه -

 ! شهمی نابود زندگیتون که اینجوری تارا اما -

 .کشینمی عذاب و سوزینمی هم عشق تو

 مطمئنی؟ من به نسبت عشقش از انقدر چرا -

 و شده حساس روت گیمی داری خودت معلومه؛ حرفات از چون مطمئنم -

 .داره غیرت روت ده،می گیر بهت

 گرانین با بهار که زدم جیغی آوریش یاد با بگم، که نداشتم چیزی نگفتم، زیچی

 :گفت

 چیشده؟ -

 .ندیدی رو خریدم کوچولوم پسر برای که هاییلباس تو بهار وای -

 :گفت ذوق با زد لبخندی

 .بدی نشونم حتما باید -
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 بهار ،شدیم وارد و کردم باز رو اتاق در رفتیم؛ باال طبقه به و گفتم ای باشه

 .نشستیم و گذاشتم تخت روی رو هالباس که اومد سرم پشته

 :گفت و برداشت بود ست لباس با که ای کوچولویی کفش دوتا بهار

 .نمکن با و کوچیک چقدر اینا من خدای وای -

 .نازه چقدر ببین اره -

 .کردمی صحبت بچه با هم وقتا بعضی و کردمی نگاه بهشون ذوق با بهار

 :گفت و شد اتاق وارد سارا بعد اعتس یک دقیقا

 .امادست ناهار خانوم -

 و تیمرف میز سمت به و رفتیم پایین بهار با رفت؛ بیرون که دادم تکون رو سرم

 .خوردن به کردیم شروع و نشستیم صندلی روی

 

 کلی بعداز و نشستیم و رفتیم هامبل سمت به و کشیدیم کنار زمان هم هردو

 رفت بهار وقتی کرد؛ رفتن عزم بهار که بود وبغر نزدیکه کردن، صحبت

 .بودم نشسته مبل روی تنها

 

 !نه االن اما اومدمی هاموقعه این همیشه بود، کرده دیر آرتان امشب

 از خواستم نداشتم؛ میل چون بودم، نخورده شام و بود شده شب کامال دیگه

 آرتانه، دیدم که برگشتم سرمه، پشته یکی کردم احساس که برم باال هاپله

 :گفت و خندید که گذاشتم قلبم روی رو دستم ترسیده

 ترسیدی؟ -

 .کردم سکته -

 .بریم بیرون شو آماده برو -

 !بود شده مهربون چقدر این پرید، باال هامابرو از یکی
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 :گفت که دادم تکون رو سرم فقط و نگفتم چیزی

 .منتظرم -

 ایینپ شدم آماده کامل وقتی بعد ساعت یک شدن؛ آماده کردم شروع و رفتم باال

 .شده خیره ای گوشه به و نشسته مبل روی دیدم که رفتم

 که زدم شونش رو آروم که نداد رو جوابم ولی زدم، صداش و رفتم سمتش به

 :گفتم که شد خیره بهم و برگشت سمتم به و شد بلند

 شده؟ چیزی -

 .نه -

 همراهش که کرد روشن رو ماشین شدیم، ماشین سوار و شدیم خارج خونه از

 :شد پخش آهنگی

 

Biri vardı çoktan izi kaldı kalpte 

 .است مانده قلبم روی بر ردش است وقت خیلی که هست یکی

Çamımın damlasında 

 من، ای شیشه پنجره هایچکه در

Duruyormuş orda sanki bir düşmancasına 

 !هست دشمنم انگار که طوری است، ایستاده همانجا در

Sevemezmisin aşkı bağlayamazmı gönlümün bahçesine 

 ببندی؟ دلم باغچه به را عشق توانینمی نداری؟ شدن عاشق توانایی

 

 رو هامدست شدیم، پیاده کی و رسیدیم کی نفهمیدم که بودم اهنگ غرق اونقدر

 .نداشتم خوب حس اینقدر تابحال زدن؛ قدم به کردیم شروع و گرفت
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 گاهی و بودن گرفته پسرشون دسته خانوم و آقا یه که دمش خیره اطراف به

 شدنمی خم هم گاهی خندید،می کردمی ذوق هم کوچولو پسر و کردنمی بلندش

 .بوسیدنشمی و

 من بگم و بگیرم رو پسرم دسته روز یه تونممی منم یعنی حالشون،بهخوش

 مادرشم؟ من که کنهمی باور یعنی جونمی، تو پسرمی، تو بگم مامانتم،

 

 :اومدم خودم به آرتان صدای با

 کجان؟ مادرت و پدر ، تارا -

 .کردن فوت -

 .متاسفم -

 :گفتم که بودم من ایندفعه

 ...مادرت و پدر -

 :گفت کنم کامل رو حرفم بخوام که من از زودتر

 .کردن فوت -

 .متاسفم -

ی -  افتاد؟ اتفاق این ک 

 .کردن فوت بودم اونجا منم که تصادف یه تو که بود سالم سیزده -

 :گفت و داد تکون رو سرش

 خبر ینا بعداز پدرم و شد کشته انفجار یه تو مادرم که بود سالم هفده فقط من -

 کردی؟می زندگی تنها سال همه این کرد، سکته

 بودی؟ تنها توهم مگه؟ چطور اره -

 !دختری تو خب ولی اره، -

 !نیستن؟ آدم دخترا مگه -
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 :گفت و خندید

 !شی؟می عصبی الکی چرا آدمن، -

 در آرتان فروخت؛می داشت آقایی که افتاد هاییلواشک به نگاهم نگفتم، چیزی

 .خرید لواشک کلی و رفت مرد همون سمته به و کرد دنبال رو نگاهم

 ترشش طعم خوردم؛ لذت با و کردم باز رو یکی و نشستیم اونجا نیمکت روی

 .بود عالی

 !زده زل بهم راست-راست همینطور آرتان دیدم هک کردم باز رو هامچشم

 

 به گرفت ازم رو نگاهش و زد لبخندی چیه؟ یعنی که دادم تکون رو سرم

 رهمی راه تازه بود معلوم که ای بچه پسر شد تموم وقتی شد؛ خیره روروبه

 .کردم بلندش و رفتم سمتش به زمین؛ افتاد جلوم دقیقا و دوید

 

 تپل و کوچولو پسر این چقدر من خدای شدم؛ هخیر کوچولوش هایدست به

 .بده قورتش درسته خواستمی دلش آدم بود،

 اومد سمتم به مادرش بود؛ سفید پوستی با کوچولو خیلی البته و تپل پسربچه یه

 پسرش دسته

 .رفت بعد و کرد تشکر و گرفت

 :گفتم و شدم خیره کوچولو پسر اون به حسرت با و نشستم آرتان کناره

 .حالشون به شخو -

 :گفت و برگشت سمتم به متعجب

 چی؟ -

 .هیچی -

 برگشتیم؛ خونه به و شدیم ماشین سوار که بود شده خلوت کامال اونجا دیگه

 .کردممی فکر پسرکوچولوم به فقط راه طول تمامه
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 طورچ آخه بود؛ سخت و داشت درد واقعا بشه؛ بزرگ مادر بدونه باید اینکه به

 برم؟ و کنم ترکش

 

 .شستمن تخت روی رسیدم اتاق به تا رفتم؛ باال خستگی با رسیدیم خونه به وقتی

 دهش تر بزرگ کمی قبل از شکمم بیام؛ باال تا گرفت نفسم کشیدم، عمیقی نفس

 .بود کوچولوم پسر رشد نشونه و بود

 

 وت وقتی بعد دقیقه چند خزیدم؛ پتو زیره و کردم عوض خستگی با رو هاملباس

 لبم رو لبخندی که شد حلقه کمرم دوره آرتان دستای بودم ریبیدا و خواب

 .برد خوابم و نشست

 

 

 به خدمتکار بود بعدازظهر و زدممی قدم باغ تو داشتم که درحالی بعد روز

 :گفت و داد بهم رو گوشیم و دویید سمتم

 .خوردمی زنگ داشت گوشیتون خانوم -

 .رفت و دادم تکون رو سرم

 :دادم جواب

 بله؟ -

 چطوری؟ خانوم خوشگل سالم -

 :دادم رو جوابش بود، زده زنگ که بود بهار

 چطوری؟ تو خوبم عزیزم سالم -

 عشقت؟ و بچت خودت از چخبر نیستم، بد -

 خبر؟ چه تو خوبم؛ منم خوبه که هم پسرم رفته، شرکت به که آرتان هیچی -
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 هابچه با بعدازظهر بگم بزنم زنگ بهت گفتم بود رفته سر حوصلم هیچی -

 بریم؟ آیمی توهم کافه بریم قراره

 دعوامون و کنهمی پا به شر آرتان باز بیام، تونمنمی ولی تونستممی منم کاش -

 .شده حساس خیلی بچه بخاطر شهمی

 :گفت خندید

 روت شده، حساس خودت بخاطر نشده حساس بچه بخاطر ولی نداره، عیب -

 .خانوم داره غیرت

 .نشه طوریش که بچست بخاطر فقط ولی مراقبمه درسته نه، -

 داره؟ دوست آرتان فهمینمی چرا تارا، ای دیوونه تو بخدا -

 .گفتمی بهم داشت اگه نداره -

 .دهنمی اجازه غرورش مرده داره، حق اونم -

 !بگم بهش دهنمی اجازه غرورم دخترم منم خب -

 ...و لجبازین ونهردوت کنینمی تحمل رو همدیگه چطور شماها دونمنمی من -

 :گفتم که خنده زیره زد

 .کوفت -

 

 وارد هم رو بیشعور آرتان این زد،می زنگ بهم تا کردم؛ قطع رو گوشی

 .خیلیه نشم دیوونه اینا دسته از اگه من کرد؛می موضوع

 

 باغ تو هنوز من و بود خنک خیلی هوا بود، شده تاریک هوا و بود غروب

 .بودم

 .بکنه دل و برداره چشم نستتو می اینجا از آدم مگه
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 زهنو آرتان رفتم؛ اتاق به خوردم که شام برگشتم، خونه به که بود شده شب

 !بود کرده دیر واقعا امشب و خونه بود برنگشته

 

 هاملب روی و برداشتم صورتی لب رژ نشستم آرایش میز جلوی حوصله بی

 .شد ریخته دورم لخت که کردم باز رو موهام و کشیدم

 تهخس که هم وقتی بودم غرق افکارم تو و زدممی قدم داشتم همینطور قاتا تو

 .نشستم تخت روی شدم

 

 دیر که باشه شده چیزیش شاید افتاده؟ اتفاقی نکنه کرد؛ دیر خیلی آرتان این

 !کرده

 .برگشته آرتان دیدم که برگشتم شد، باز در که بودم فکرا همین تو

 .بود کتش هم دیگش دسته و بود دستش کوچولو شیشه یه بست، رو در

 دش نزدیکم همینکه اومد؛ سمتم به خوران تلو-تلو و انداخت گوشه یه رو کتش

 .خورده کوفت آقا و زهرماره شیشه اون که فهمیدم بوش از

 نیاره خودش و من سره امشب بالیی اگه این ایستادم، روشروبه و شدم بلند

 !خوبه خیلی

 

 .کشید خودش طرفه به رو من و گرفت رو دستم که شم رد کنارش از خواستم

 خیمه و خوابوند تخت روی رو من و گذاشت عسلی روی رو نوشیدنی شیشه

 .نبود روم وزنش اصال که طوری روم، زد

 :کرد زمزمه لب زیر و بوسید و برد گلوم نزدیکه رو سرش

 .دارم دوست -

 ابراز همب که بود آرتان االن این زد،می گنجشک مثل قلبم و شد حبس نفسم

 !کرد؟می عالقه
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 نمذه از آرتان درمورد بهار های حرف تمامه و شد منتقل بهم هیجان مثل حسی

 .شد رد

 

 ینهب از آهی ناخودآگاه که گرفت آرومی گاز و برد گوشم الله نزدیکه رو سرش

 :کرد زمزمه گوشم نزدیکه که شد خارج هاملب

 .دیوونه عاشقتم -

 نزدیکه و کرد بلند رو سرش که کردم حلقه شگردن دوره رو هامدست ناگهان

 .گرفت قرار لبم روی هاشلب و آورد صورتم

 متفاوتی و خوب حس اینقدر تابحال کردم؛ همراهیش و بستم رو هامچشم

 .نداشتم

 چسبوند؛ پیشونیم به پیشونیشو و کرد جدا رو لبش کشیدم، عقب کمی رو سرم

 :گفت که زدممی نفس-نفس

 .بدم دستت از خوامنمی تارا -

 هایهدکم سمته به دستم ناخداگاه آورد، بیرون تنم از و لباسم سمته رفت دستش

 .کرد شروع و آوردم بیرون تنش از و کردم بازشون و رفت پیراهنش

*** 

 

 نم که انگار نه انگار بودم؛ نشسته آرتان رویروبه سینه به دست و اخم با

 .ناراحتم ازش و اونجام

 .ندارم وجود انگار که کردمی رفتار طوری کثافت

 :گفتم حرص با که رفتمی ور باهاش و بود تاپشلب تو سرش

 آرتان؟ -

 :گفتم دوباره حرص و عصبانیت با که نداد رو جوابم

 خان؟ آرتان -
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 بله؟ -

 کارهاش این دسته از خواستمی دلم بله؛ گهمی االن ولی جانم گفتمی همیشه

 .بودم شده حساس چیزا این ور خیلی جدیدا بزنم؛ گریه زیره

 

 .کوفت بله -

 من کرد؟می رفتار اینطور واقعا یا کردمی اذیتم داشت یعنی خندهمی داره دیدم

 .نداشتم رو خودم با کردنش رفتار سرد اینطور تحمل

 .کن ول رو اون دیگه هم تو رفته، سر حوصلم -

 .دارم کار االن چه، من به -

 پرت سمتش به و برداشتم بود مبل ماله که یبالشتک و رفتارش از خوردم جا

 !داد خالی جا بود خیره تاپلب صفحه به که طور همون کردم؛

 .درد و چه من به -

 بده حرصم هی خان آرتان باشه داد؛می حرصم داشت خندید، دوباره بیشعور

 !شهمی چی ببین بده حرصم هی

 .قهریم باهات اصال -

 کردممی فکر که چیزی اون برعکس ولی بود کوچولوم پسر و خودم منظورم

 :گفت آرتان

 چه؟ من به خب -

 :گفتم ای گونه بچه صدای با شدم،می دیوونه داشتم رفتارش این از

 .کنیمنمی صحبت باهات هم دیگه قهریم، باهات -

 .بدم انجام رو کارهام راحت تونممی منم پس -

 .بیشعوری خیلی آرتان -

 :گفت و خندید
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 .کنینمی صحبت باهام یگهد گفتی خودت -

 !آدنمی بدت که توهم -

 بیاد؟ بدم چرا آخه -

 

 لهپ اولین روی رو پام خواستم همینکه رفتم، هاپله سمت به و شدم بلند حرصی

 .کرد بلندم آرتان دیدم که برگشتم شد؛ خالی پام زیره بزارم

 :گفتم و برگردوندم قهر حالت به رو سرم

 .بزارم زمین روی -

 کرده؟ قهر جوجوم -

 .گیرهمی درد کمرت زمین بزارم -

 .سرت فدای -

 :گفت رسیدیم اتاق به وقتی

 .کن باز رو در -

 .نچ -

 .دیگه کن باز خانومی -

 زد خیمه و گذاشت تخت روی رو من و بست پاش با رو در بعد و کردم باز

 .روم

 رو سرم کشید؛ آغوش به رو من و کشید دراز کنارم و بوسید زو لبم روی

 :گفتم که کرد نوازش رو موهام و گذاشت سینش روی

 .کن ولم بودما قهر من -

 .کردنات قهر این و خودت قربون -

 :گفت دوباره که شد ویلی قیلی دلم

 .نکردیا انتخاب کوچولو این واسه اسم -
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 :دادم جواب بودیم، نکرده انتخاب واسش اسمی هیچ هنوز گفتمی راست

 .بگو اسم چندتا خب -

 :گفت و زد جذابی لبخند

 .کن انتخاب خودت -

 چطوره؟ آرشام، -

 باشه؟ بد و کنی انتخاب رو چیزی تو شهمی مگه -

 :گفتم پرویی با

 .نه -

 دقیقه چند مونم؛می کوچولوم آرشام و آرتان پیشه همیشه تا شهنمی باورم خندید،

 :گفتم یهو که بودیم سکوت تو

 آرتان؟ -

 دلم؟ جون -

 کنی؟می انتخاب کدوم کنی انتخاب رو یکی باید فقط امآرش و من بین اگه -

 .آرشام-

 :گفتم و کردم باال به متمایل کمی رو سرم و خوردم جا

 .بدی خیلی که واقعا -

 :گفت و کرد بغلم پشت از که کردم بهش پشت و گرفتم فاصله ازش

 !؟دارم تورو وقتی چیکار خواممی بچه اخه تو، که معلومه سوالیه؟ چه این -

 .بود شده جمع من توی دنیا هایهیجان تمامه فشرد، آغوشش تو رو من بیشتر

 .ای بچه هنوز هم خودت تو -

 :گفتم و کردم ریز رو هامچشم و برگشتم سمتش به تعجب با گفت که رو این

 ام؟ بچه من -
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 :گفت و برد فرو موهام تو رو سرش

 اوهوم -

 :گفتم و گرفتم فاصله ازش

 .شننمی نزدیک هابچه به اینقدر هم هابزرگ -

 :گفت و زد خنده زیره بعد و کرد تعجب اول

 .تارا تو دسته از -

 و شدم جدا آرتان از که شد بلند گوشیم صدای زدم، لبخندی که خندید دوباره

 .برداشتم تخت کناره عسلی روی از رو گوشیم

 :دادم جواب و کردم کلیک اتصال روی بود، ناشناس شماره

 بله؟ -

 .هستن موقتی هاخوشحالی این نباش خوشحال زیاد -

 

 یگوش بدم جواب خواستم تا بود؛ سیما صدای که مطمئنم اره بود، سیما صدای

 :گفت آرتان کرد؛ قطع رو

 بود؟ کی -

 !کنهمی تهدید همش انتر، سیمای -

 .پوشید لباس تند-تند و رفت کمد سمته به و شد بلند و رفت هم تو هاشاخم

 :گفتم برگشت؛ سمتم به که گرفتم رو دستش و رفتم شسمت و شدم بلند

 ری؟می کجا -

 .گردمبرمی زود برم یجایی تا -

 :گفتم کرد؛ نوازش رو موهام روی که انداختم آغوشش تو رو خودم

 نه؟ مگه رینمی سیما پیشه -
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 .دارم کار اون با اتفاقا -

 ...آرتان اما -

 که بود عصبی اونقدر شد؛ خارج اتاق از سریع کرد جدا خودش از رو من

 !بیاره یکی سره بالیی ترسیدم

 .شد خارج خونه از بزنم صداش خواستم تا و کردم باز درو

 .خوبه نده دستمون کار امروز اگه بگذرون، خیر به رو امروز خدا ای

 

 «آرتان»

 

 تهدید رو زنم کرده جرعت چطور احمق دختره شدم؛ خارج خونه از سریع

 !رو من تارای اونم کنه؟

 و ذاشتممی تنها رو تارا نباید شدم، دور خونه از سرعت با و شدم ماشین سوار

 .اومدممی بیرون خونه از اونطوری

 هم پسرم و خودش سالمتی برای اینطوری داشته، اظطراب یا ترس بود ممکن

 .نبود خوب

 .گرفتم پیش در رو سیما خونه راه

 !کنم تصادف بود مونده کم چندبار که روندممی تند اونقدر

 رو خونش زنگ و شدم پیاده ماشین از و کردم پارک رو ماشین رسیدم وقتی

 .رفتم باال هاپله از سریع و شدم وارد و شد باز در دادم؛ فشار

 هب شد؛ بسته در که شدم خونه وارد و بود باز خونش در بود؛ آپارتمان خونش

 :گفت عشوه کلی با که کوبیدمش دیوار به و برگشتم سمتش

 !کنی؟می چیکار گرفت، دردم عزیزم آخ -

 تهدید رو زنم و کنیمی دخالت زندگیم تو اومدی تو حاال عوضی زنیکه -

 کنی؟می
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 نزدیکه رو سرش کرد، نزدیک بهم رو خودش و گرفت رو کتم طرفه دو

 .کردمی برخورد گردنم با هاشنفس که جوری آورد صورتم

 :گفتم و چسبوندمش دیوار به دوباره و کشیدم عقب رو خودم

 بالیی وگرنه کنی،می تهدیدش و زنیمی زنگ تارا به باشه آخرت دفعه -

 !کنن گریه حالت به آسمون هایمرغ که آرممی سرت

 .کنیممی حلش باهم بشین بیا کردنه؟ صحبت نوع چه این عزیزم وا -

 

 تمشدا پیش لحظه چند که انگار نه انگار بود، فایده بی زن این با زدن حرف

 !گفتممی چی

 :گفت و زد پوزخندی شد، خیره بهم و گرفت رو دستم

 .کنارته موقت دختر اون -

 :غریدم عصبانیت با

 .شو خفه فقط شو خفه -

 نماشی تو حرکت بی دقیقه چند شدم؛ ماشین سوار و شدم خارج اونجا از سریع

 .بیاد جاش سره حالم تا بودم نشسته

 .کردم حرکت و کردم روشن رو ماشین بعد دقایقی

 

 «تارا»

 

 هخون از عصبی انقدر کجاست؟ آرتان االن یعنی بودم، نشسته مبل روی نگران

 .ترسیدم واقعا که رفت بیرون

 رفته، که بود وقت خیلی بود، برنگشته خونه به آرتان هنوز و بود شده شب

 چیشده؟ یعنی! آورده؟ سیما سره بالیی نکنه
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 سمتم به پاکتی با خدمتکار که بود شده تحریک کنجکاویم حس طرف یه از

 :گفت و اومد

 .بدم شما به گفت و آورد رو پاکت این آقایی خانوم، -

 :بود شده نوشته پاکت روی گرفتم؛ ازش رو پاکت و دادم تکون رو سرم

 !موقتیه فقط خوشحالیت گفتم بهت که من -

 طرفه از پاکت این یعنی گفت؛ بهم سیما امروز رو این افتادم، سیما یاده

 سیماست؟

 بود؟ چی پاکت این تو مگه بود؟ چی منظورش

 .آوردمشون بیرون که بود توش عکس چندتا کردم، بازش

 

 !اومد بند نفسم وضوح به عکس اولین دیدن با

 ...و بوسیدنمی رو همدیگه داشتن

 که نآرتا امروز هایلباس چون بود، امروز ماله ندادم؛ ادامه زدن زل به دیگه

 .بود عکس تو بود تنش

 هشد نزدیک بهم دوباره هم بعدی عکس شکست؛ دلم شد، تیکه-تیکه قلبم انگار

 .بودن

 .باریدنمی هاماشک و کردممی نگاه یکی-یکی رو هاعکس همه

 .داره دوستم واقعا کردم فکر من کردم؛ اعتماد آرتان به که من به لعنت

 

 :گفتمی بهم که شد یادآوری واسم ملینا هایحرف دوباره

 !نیستی آرتان برای بیشتر بازی-اسباب یه تو -
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 خودش به نسبت عشقم و اعتمادم از آرتان زدم؛ زجه و شد شروع هامهق-هق

 سمح کاراش این با بازم اما زد، بهم و خراب رو چیز همه و کرد استفاده سوء

 .بود نشده کم بهش نسبت

 هنکرد تغییر چیهی هم هنوز هستم؛ و بودم براش بازی-اسباب یه مثل فقط من

 .براش هم بازی-اسباب اون هم هنوز من و

 :مگفت که برگشتن سمتم به کارهاخدمت که رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند

 .مرخصین همه امشب -

 خانوم؟ شده چیزی -

 :گفتم و کردم پاک رو هاماشک

 .نه -

 ویر هاماشک دوباره و رفتم هاعکس اون سمت به که رفتن بیرون شون همه

 پخش زمین روی شون همه که دادم هول دستم با هاروعکس باریدن؛ گونم

 .شدن

 .گذاشتم روش رو سرم و گذاشتم میز روی رو دستم و نشستم میز کناره پایین

 

 «آرتان»

 

 تاریک هایکوچه از یکی تو خونه؛ بودم برنگشته هنوز من اما بود شب نصف

 .داشتم نگه خلوت و

 محکمی پک و کردم روشن سیگاری و دادم کیهت صندلی پشتی به رو سرم

 .زدم بهش

 .نمک خالی تارا سره و برم خونه به خواستمنمی که بود شدید اونقدر عصبانیتم
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 دور ترسی و استرس هر از باید بود باردار چون کنم ناراحتش خواستمنمی

 منم پسرم؛ هم بود خطر در خودش سالمتی هم وگرنه داشتم،می نگهش

 .بیاد بچه یا تارا سر الییب خوامنمی

 

 شیرین طعم که طوری کرد، تغییر کل به زندگیم زندگیم، تو تارا اومدن با

 !نیست تلخ کردممی فکر که اونقدر زندگی فهمیدم و چشیدم تارا با رو زندگی

 

 رو ماشین و انداختم بیرون رو سیگارم بودم؛ اونجا که شدمی ساعت یک

 .شده نگران اتار االن تا حتما کردم، روشن

 .برسم خونه به زودتر تا کردممی رانندگی زیادی سرعت با

 از خبری شدم، خونه وارد شدم، پیاده و کردم پارک رو ماشین رسیدم وقتی

 !نبود خدمتکارها حتی و تارا

 

 ستشد و بود نشسته میز کناره زمین روی که تارا دیدن با رفتم، سالن سمت به

 !زد خشکم بود دستش روی سرش و میز روی

 گرفته کی هاروعکس این شدم؛ خیره بودن افتاده زمین روی که هاییعکس به

 !نشدم متوجه من چطور! کردن؟می چیکار اینجا! بود؟ چی اینا! بود؟

 

 «تارا»

 

 .رسیده خونه به و خودشه که فهمیدم عطرش بوی از

 ه؛ن االن یول شم، آروم تا رفتممی آغوشش تو دیدمنمی هاروعکس این اگه شاید

 .آرتان برای من نه داره وجود برام ارتان نه دیگه
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 اومده؟ و کرده ول رو جونش سیما چرا خونه؟ برگشته چرا اصال

 هایچشم تو خاکستریم خیس هایچشم با و برداشتم دستم روی از رو سرم

 :گفتم بغض با و لرزید چونم زدم؛ زل مشکیش

 درما اینکه برای زنو این نگفتی مبه چرا خوشگله اره؟ بچت مادر بود این -

 تنهاش چرا ها؟ کردی؟می محبت بهم الکی چرا اصال کردی؟ انتخاب شه بچت

 !ترسهمی تنهایی داره گناه برگشتی؟ و گذاشتی

 :گفتم و دادم قورت رو بغضم و شدم ساکت

 ور من تا تو اونوقت شین، نزدیک بهم تا کشیدین ای نقشه عجب گرم، دمتون -

 اونجا هم بهار که صورتی در دیدی بهار برادر با المصب شاپ فیکا اون تو

 !آوردی سرم بال همه اون بود

 من که طورهمون درست داری دوستم کردممی فکر که بگو رو احمق منه

 دروغ و کردی عالقه ابراز بهم الکی چرا نیست؛ اینطور اما داشتم، دوستت

 گفتی؟

 

 :گفتم و برداشتم هاروعکس از یکی گرفتم؛ ازش رو نگاهم و شدم ساکت

 بیوفته که گیرهمی آتیش هیچ، که سوزهمی پسرم واسه دلم ولی میاین بهم -

 .دختره این و تو دسته

 :زد داد یهو

 مدید مرتیکه اون با تورو وقتی اره بود؛ تفاهم سوء یه همش اینا لعنتی -

 !بدم دستت زا خواستمنمی باختم بهت رو دلم چون کنی خیانت بهم خواستمنمی

 افتاد؟ اتفاقی چه و بودی کجا نپرسیدی هم بار یه اومدم که االن چرا

 :گفتم بغض از پر صدایی و اشکی هایچشم با

 رو اون وقتی چرا باشی؟ نداده توضیح و باشم ندیده که مونده هم چیزی -

 چرا؟ من، سراغ اومدی داری دوست
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 !دم؟می پس رو تاوانش دارم االن که کردم چیکار من مگه

 قطرات بستم؛ رو هامچشم و گذاشتم بود مبل روی که دستم روی رو سرم

 .باریدن هامچشم از اشک

 داده دل غریبه یه به من عشق که خوابه همش بگو

 .ساده منه بازم کنم باور شاید واقع در بوده تفاهم سوء گیمی

 

 و برگردوند خودش سمت به رو من کردم، حس بدنم دوره رو دستش گرمای

 .کرد قفلم آغوشش تو حرکت یه تو

 :گفتم کوبیدم سینش روی جونم بی هایمشت با

 .کن ولم -

 به من تفاهمه سوء یه همش اونا ولی گرفته کی هاروعکس اون دونمنمی من -

 بهش بخوام برسه چه کنمنمی هم فکر ای دیگه دختره هیچ به حتی تو جز

 !بشم نزدیک

 تارا کنم؟ خیانت بهت چرا پسرمی مادر ،زنمی تو کنی درک خواینمی چرا

 .گذرمنمی تو از بگذرم هم هرچی از دارم، دوستت من

 

 درد دوباره زد، شکمم به لگدی خوردمی تکون و نداشت قرار و آروم پسرم

 .رفت سیاهی هامچشم و گفتم آخی زد که ای بعدی لگد اومد؛ سراغم که بود

 

 

 که بود آرتان کردم، باز رو هامچشم موهامه روی چیزی اینکه احساس با

 .کردمی نوازش رو موهام داشت

 به و گرفتم ازش رو نگاهم که بگه چیزی خواست دید رو بازم هایچشم تا

 .شدم خیره کور ای نقطه
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 یب لباس تعویض از بعد و رفتم کمد سمت به و شدم بلند و کنم تحمل نتونستم

 .شدم خارج اتاق از آرتان به توجه

 

 شدم خیره صفحش به خورد، زنگ گوشیم رفتم؛ پایین آروم-آروم هاپله از

 :بود ناشناس شماره دوباره

 ؟بله -

 شده قشنگ بود؟ شده چطور هاعکس میگم ناراحتی؟ دستش از هنوز آخی -

 !بودن عالی که من نظر از بودن؟

 :گفتم خندیدم هادیوونه مثل که بودم من ایندفعه

 بودی، تو بود کرده زشتشون که چیزی تنها ولی بود شده قشنگ که ها عکس -

 .بود بهتر نبودی عکس تو اگه

 :گفتم و کردم قطع رو گوشی

 نارتا و من و شه نزدیک بچم و آرتان به زارممی کرده فکر بیشعور زنیکه -

 !کنه جدا هم از رو

 زا گذاشتم، دهنم جلوی رو دستم ترسیده که شد حلقه کمرم دور ارتان هایدست

 .چسبید بهم پشت

 .برم قربونت الهی -

 اونجوری بدم حرص رو دختره اون اینکه واسه نکن توجه زیاد حرفام به -

 .گفتم

 

 تا مرفت باغ به و اومدم بیرون خونه از و کردم باز کمرم دوره از رو هاشدست

 کنار هامچشم جلوی از هاعکس اون مگه ولی کنم فراموش رو چیز همه شاید

 !رفتن؟می
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 و ااینج آورده دختر عالمه یه خونه این تو بیام من اینکه قبل انآرت درسته

 ودب خودش باز اما نکردم، توجه چیزا این به من ولی داشته، رابطه باهاشون

 .رفت کاراش این دنباله که

 بدم؟ ادامه زندگیم به دوباره و کنم فراموش رو دیشب یعنی

 

 بزرگش زیادی من و دهبو تفاهم سوء یه همش شاید کنممی فراموش رو دیشب

 چهب که اینا ولی زنم،می بهم هابازی بچه این با رو چیز همه دارم و کنممی

 . نبود بازی

 زیادی من چون منه، تقصیر اینا همه شاید چی؟ باشه گفته راست ارتان اگه

 !کردم شلوغش

 

 لبم روی رو دستش بزنم جیغ خواستم کردم، حس کمرم دوره دستی گرمای

 :تگف و گذاشت

 .منم -

 برای دلم ولی بیام بیرون آغوشش از خواستم گذاشتم دستش روی رو دستم

 !بود شده تنگ آغوشش

 روی رو لبش و زد کنار رو موهام دیگش دسته با که موند دستش روی دستم

 بیشتری عطش با که کردم کج کمی رو سرم بوسید، و گذاشت گردنم پوسته

 !کرد گردنم روی زدن بوسه به شروع

 

 تو رو خودم بود؛ کمرم دوره هنوز هاشدست برگشتم، سمتش به طاقت بی

 .شد حلقه دورش هامدست و انداختم آغوشش

 دکر جدا خودش از رو من بعد دقیقه چند کرد، نوازش و بوسید رو موهام روی

 :گفت و شد خیره بهم لبخند با و

 .بدم نشون بهت رو چیزی یه خواممی -
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 :گفتم متعجب

 چی؟ -

 :گفت و شد رنگ پر لبخندش

 .ببینیش تا بده انجام گممی که رو هرچی -

 رفتیم، خونه تا و گذاشت هامچشم روی رو هاشدست که دادم تکون رو سرم

 :گفت رسیدیم هاپله به وقتی

 .نکن باز رو هاتچشم -

 .باشه -

 :فتمگ که گذاشت پایین رو من و رفت باال یکی-یکی رو هاپله و کرد بلندم یهو

 کنم؟ ازب -

 .اره -

 یغیج اتاق دیدن با کرد، باز رو اتاقی در هم آرتان کردم باز که رو هامچشم

 .رفتم داخل به و زدم

 

 دقیقا و بودن شده چیده هاش عروسک و بچه تخت و وسایل عالمه یه

 شونن آرتان به و بودم دیده هالباس خرید موقعه دفعه اون که بودن هاییهمون

 !دادم

 .بردارم ازشون چشم تونستمنمی که بودن شده چیده قشنگ اونقدر

 رو من و اومد سمتم به که برگشتم بود شده خیره بهم لبخند با که آرتان سمت به

 .بوسید رو موهام روی و کشید آغوش به

 

 .اومدی بیرون ازش بودیم اتاق اون تو که ساعت نیم بعداز باالخره
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 هاعکس دیدن با اونم که رستادمف بهار برای و گرفتم اتاق از عکس عالمه یه

 .بود شده خوشگل خیلی واقعا کرد؛ ذوق کلی

 هم ناو مطمئنم و ببینه رو قشنگش اتاق و بیاد دنیا به پسرم بودم منتظر فقط

 .کردم ذوق اتاقش دیدن با االن که من مثل درست کنه،می ذوق حتما

 

 «آرتان»

 

 گذشته موضوع اون از یا هفته چند شدم، ماشین سوار و شدم خارج شرکت از

 .بود

 سوء اردچ تارا افتاد اتفاق اون شب اون وقتی اما دارم دوست رو تارا واقعا من

 .نبود اینطور اما کردم خیانت بهش کرد فکر و شد تفاهم

 برگردم تا کردممی رانندگی و بودم فکر تو کنم، ناراحتش خواستمنمی واقعا من

 :داشتم برش کنم نگاهی صفحه به نکهای بدونه اومد، گوشیم صدای که خونه

 بله؟ -

 نمخو وارد زور به خوانمی اومدن نفر چند بیای؟ خونم به زود شهمی آرتان -

 .بیا زود توروخدا شن،

 

 "بیا خونم به گهمی زده زنگ باز که بود پرو چقدر دختر این

 ...هست آدم همه اون آپارتمان اون تو -

 :گفت و پرید حرفم تو سیما

 .بیا زود توروخدا نیست کسی خالیه رتمانآپا -

 :گفت و زد جیغ یهو

 کسی تو جز کنن،می چیکارم اینا نیست معلوم وگرنه بیا زود توروخدا آرتان -

 .کنه کمکم که نیست اینجا کسیم بزنم، زنگ بهش که ندارم رو
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 لدود کردم؛ رانندگی سیما خونه سمت به و کردم قطع رو تماس و نگفتم چیزی

 چیزی نیست که قرار خونه، گردمبرمی زود خب اما برن اونجا به که بودم

 .بشه

 

 ات نکشید طول بیشتر ساعت نیم بزارم، تنها خونه تو زیاد رو تارا خوامنمی

 .بود باز آپارتمان در رسیدم،

 

 اردو و بود باز در رسیدم خونش در به وقتی رفتم، باال هاپله از و شدم وارد

 هامدست حتی من ولی انداخت، آغوشم تو رو خودش و مسمت به دوید که شدم

 .نیاوردم بیرون شلوارم جیب از هم

 .نداشتم رو هاشبازی مسخره این حوصله کردم، باال به متمایل کمی رو سرم

 

 :گفت و رفت عقب کمی و شد جدا ازم و فهمید خودش

 .کردن فرار زدم زنگ بهت فهمیدن وقتی -

 برد، مبل سمت به رو من زور به و ایستاد سرم پشته اومد که زدم پوزخندی

 :گفت و رفت آشپزخونه تو که نشستم شه بردار دست اینکه برای

 کنی؟نمی باور یعنی -

 با دبع دقیقه چند اومدم؛ اینجا به که بودم عصبی خودم دسته از نگفتم، چیزی

 :گفت و نشست آبمیوه لیوان دوتا

 .ندادی جواب -

 :گفت و شدم بلند که گرفت سمتم به رو لیوان

 !بزنم بهم چجوری زندگیتو بلدم خوب منم وگرنه برو، بعد بخور اینو -

 :گفتم و کردم خم سمتش به رو خودم
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 .کنی تهدید رو من خوادنمی خوره،می خودت درد به تهدیدهات این -

 خوردم رو آبمیوه از کمی نره رژه عصابم رو و نزنه حرف الکی اینکه برای

 :گفت و کشید سمتم به یشترب رو خودش که

 .بودن اومده خونم تو که شه باورت تا ببین رو اتاقم تو بیا -

 

 .بودم زده باال و بود کرده داغ بدنم تمامه بود شده مرگم چه دونمنمی

 

 رو در شدیم اتاقش وارد وقتی رفتم، اتاقش تا همراهش و شدم بلند ناخودآگاه

 .بود شده تند هامنفس و داغ تنم بست؛

 تخت روی و رفتم تختش سمت به بخوام خودم و باشه خودم دسته اینکه بدونه

 .نشستم

 

 چهرش نشست، پام روی اومد سمتم به و آورد بیرون تنش از رو هاشلباس

 !اومد هامچشم جلوی تارا که کردم بسته و باز رو هامچشم بود؛ شده تار برام

 ارات بازم ولی کردم بسته و ازب رو هامچشم دوباره کرد؟می چیکار اینجا تارا

 :گفتم شده دورگه که صدایی با بود؛ جلوم که بود

 تارا؟ -

 !نشنیدم تارا از صدایی اما

 

 «تارا»

 

 باشه دهافتا اتفاقی نکنه زد؛می شور دلم من و بود نیومده آرتان هنوز و بود شب

 .رهمی راه هزار دلم گردهبرمی دیر آرتان که هربار میرم،می من که
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 باهاش سیما که ناشناس شماره همون از اسی ام اس که بودم فکرها همین تو

 .اومد واسم زدمی زنگ بهم

 و بود نوشته آدرس کردم؛ بازش و برداشتم رو گوشی و رفتم سمتش به نگران

 :بود نوشته بعد

 .بیا آدرس این به کنینمی باور اگه کنارمه؛ االن آرتان -

 بهم آرتان ره؛نمی اونجا به آرتان نه نداشت، کانام این نه-نه گزیدم، رو لبم

 ولی کنه،نمی خیانت گفت خودش داره، دوسم که گفت خودش کنی،نمی خیانت

 خواست؟می چی وسط این مس اس این گفت؟می چی وسط این سیما این

 هباش اونجا آرتان االن اگه چی؟ باشه داشته واقعیت سیما هایحرف اگه اما

 چی؟

 رو کیفم و کردم عوض رو هاملباس و رفتم هاملباس کمد سمت به و شدم بلند

 .برداشتم

 .کردنمی ولم هم لحظه یه استرس و زدمی شور دلم

 اگه ره؛بیا بچم یا من سره بالیی بعد و بکشه اونجا تا رو من خوادمی سیما شاید

 .میرممی من بشه طوریش بچم

 

  کردم؟می چیکار حاال

 .رفتم بودم نرفته توش تاحاال که اتاقی سمت هب و شدم خارج اتاق از

 وارد التاحا خودم ولی میاد، اینجا به آرتان که دیدم چندبار کردم؛ باز رو درش

 .نشدم اتاق این

 

 بودن دهش چیده مرتب که بود اونجا کتاب عالمه یه موند، باز دهنم اتاق دیدن با

 .بود اونجا هم میز یه و
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 .کردم باز یکی-یکی رو کشوهاش و رفتم میز سمت به

 .بخوره دردم به رممی سیما پیشه که االن برای که بودم چیزی دنبال

 و آرتان بخاطر من گذاشتمش؛ کیفم تو و داشتم برش افتاد تفنگی به چشمم تا

 .کردممی کاری هر پسرم

 

 .رفتم پایین هاپله از آروم-آروم و شدم خارج اتاق اون از

 هب دیدنم با راننده و بود شده پارک حیاط تو نماشی یه شدم؛ خارج خونه از

 .شد سوار مین چند بعداز هم راننده و شدم ماشین سوار که اومد سمتم

 

 و زدمی داد درونم از حسی یه کرد، حرکت اونم و دادم بهش رو آدرس

 کردممی خدا-خدا همش رفتم؛می باید شدم،نمی راضی خودم اما نرو، گفتمی

 .اشهنب اونجا آرتان که

 میاد؟ من سر کمیابه بالیه هرچی چرا داشتم؛ عجیبی حس

 روغد بگه و باشه سیما فقط و نباشه اونجا آرتان اونجا، رسیدم وقتی کنه خدا

 .شدن دور دردسر از نهایت یعنی همین فقط گفتم؛

 

 و دمش پیاده و شدم خیره روم روبه آپارتمان به ایستاد؛ ماشین بعد ساعت نیم

 .بود باز درش چون شدم، وارد

 .بود باز هم خونش در حتی رسیدم، سیما خونه به تا رفتم باال هاپله از

 !سیما از خبری نه و بود آرتان از خبری نه شدم، وارد

 

 .بود کرده اس ام اس سیما که واحدیه همون این اما اومدم اشتباه من شاید
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 دستم تا و رفتم در سمته به لرزون پاهای با و افتاد اتاقی باز نیمه در به چشمم

 ازب درد با رو هامچشم اومد؛ سیما هایآه صدای گذاشتم، در دستگیره روی رو

 .تپیدمی تند-تند قلبم کردم، بسته و

 

 تنگرف تنم از رو جون انگار رومروبه صحنه دیدن با و کردم باز کامل رو در

 .شد خارج تنم از روح و

 نشت از پیراهنشو فقط آرتان وش؛ر بود زده خیمه آرتان و بود تخت روی سیما

 .نبود تنش زیرهاش لباس جز لباسی هیچ سیما اما بود، آورده در

 

 جون آروم-آروم من و زدمی قلبم روی هی و بود برداشته چاقو یکی انگار

 .دادممی

 :گفتم لرز و بغض از پر صدایی با و رفتم نزدیکشون

 .آرتان -

 .بودن مونده مجسمه یه مثل حرکت بی اونا و شد پخش اتاق تو سنگینی سکوت

 :گفت شد خیره بهم تعجب با و برگشت سمتم به و شد بلند خورد تکونی

 تارا؟ -

 

 دوره رو تخت ملحفه که سیما سمت به شد؛ تر گیر نفس و تر بزرگ بغضم

 کیفم از رو تفنگ نیست بهم حواسش دیدم وقتی برگشت؛ بود پیچیده خودش

 .گرفتم دستم و آوردم بیرون

  نشه متوجه تا کردم قایم سرم پشته رو ستمد

 :گفت و برگشت سمتم به سوخت؛می وسط این باید منم و گرفتمی ازم وگرنه

 ...االن تو ولی -

 :گفتم و بده ادامه نذاشتم
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 داری؟ دوسش هنوز نگفتی چرا -

 از تورو خواستمنمی من باشه، کنارت سیما تا رفتممی اونجا از خودم بخدا

 هندار وجود تارایی دیگه کردی، نابودم آرتان کنم؛ جدا داری شدوس که کسی

 .بشه مانعی برات که

 رفتم؛می اونجا از خودم داری دوسش و فکرشی تو هم هنوز که گفتیمی اگه

 وستتد واقعا من که بدون اینو ولی ببین، رو شدنم دود حاال آرتان زدی آتیشم

 .بود هم واقعی بلکه نبود وغدر بهم نسبت تو داشتن دوست مثل یعنی داشتم،

 ...من تارا -

 :گفتم خودم و بگه چیزی نزاشتم

 این چطور من ولی سوءتفاهمه، یه این که بگی خوایمی باز دونم می اره -

 کنم؟ فراموش رو صداهاتون و صحنه

 هیچوقت من کاش نداشت، واقعیت کاش بود، خواب همش ماه چند این کاش

 .دیدمتنمی هیچوقت کاش نداشتم، وجود

 .بدم توضیح بزار و نگو مزخرف تارا -

 گم؟می مزخرف من -

 شکستی؟ رو دلم و کردی تیکه-تیکه رو قلبم کارت این با که منی

 :گفتم و زدم تلخی لبخند بود؛ خیره بهمون لبخند با که شدم خیره سیما به

 ناال دونمنمی رسیدی، هدفت به گممی واقعا رسیدی، خواستیمی که چیزی به -

 !شکستین رو دلم که تسلیت یا بگم تبریک بهتون باید

 

 .شدن جایگزین بیشتری هایاشک ولی کردم، پاک رو هاماشک

 خون دیگه امشب گرفتم؛ سیما جلوی و آوردم بیرون سرم پشته از رو تفنگ

 .نداشتم تحمل دیگه و بود گرفته رو هامچشم جلوی
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 شه؟با داشته صبر تونهمی دیگه رچقد دختر یه مگه بود، شده لبریز صبرم دیگه

 :گفت و شد خیره بهم آرتان

 !کنی؟می چیکار کنار بزارش تارا بزلر، کنار رو لعنتی اون -

 :گفتم اشک و بغض با و شدم خیره هاشچشم تو و زدم تلخی لبخند

 رو کسی عشق دارم مرض مگه زنم،نمی رو عشقت نباش نگران عزیزم -

 ؟دارم دوستش که بکشم و بزنم

 .هست شکستش دله هنوز تارا نیست، رحم بی شما مثل هم انقدر تارا

 .نکنی اشتباهی کاره تا باش آروم تارا -

 :دادم جواب و برگشتم گفت اینو که سیما سمت به

 کار دارم که آرومم انقدر االن باشم، تونمنمی و شمنمی تر آروم این از من -

 !دممی انجام رو درست

 و دادم قرار قلبش روی دقیقا آرتان، سینه روی و داشتمبر جلوش از رو تفنگ

 :گفتم

 صالا چون اومدم، جایی بد متأسفانه ولی اینجاست، من جایه کردممی فکر من -

 !نیست من جایه

 

 :گفتم بیشتری بغض با و کشیدم عمیقی نفس و کردم بسته و باز رو هامچشم

 .بزنم کاری همچین به دست که برسم جایی به کردمنمی هم فکرش هیچوقت -

 دستم به که دستش گرمای با گذاشت، بود تفنگ روی که دستم روی رو دستش

 اام بزنه، دست بهم فقط خواستممی که انگار شد، جوری یه حالم کرد برخورد

 .بود دیر

 :کرد زمزمه و گرفت بود تفنگ روی که رو دستم

 .بزن -
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 دوست رو مرد این عاشقانه من برداشتم، سینش روی از رو تفنگ سریع

 . داشتم دوست رو غیرتیم اُستاد من آره داشتم،

 :گفتم لرز از پر صدایی با کردم جدا دستش از رو دستم

 .تونمنمی -

 و باریدن گونم روی هاماشک گذاشتم؛ شقیقم روی رو تفنگ و بستم رو هامچشم

 .کردم باز رو هامچشم

 :گفتم و شدم خیره آرتان به تلخ لبخندی با

 !کنممی برآورده خودم برای خودم رو آرزوم دارم شهنمی باورم -

 :گفت و شد خیره بهم کردممی حس اینطور من که نگرانی و ترس با

 .نکن اشتباهی کار و بزار کنار رو اون عزیزم -

 دود که گفتم بهت خودم میاد؛ بدم گفتنت دروغ از من عزیزم، نگو من به -

 و داشتم دوستت خیلی من آرتان ولی ینی،بمی خودت هایچشم با رو شدنم

 .کمه کنی اضافه" خیلی" کلمه این به هم هرچقدر

 

 گتفن و اومد سمتم به سریع بود شقیقم روی که تفنگی و من به توجه بی یهو

 .آرتان دسته تو هم بود من دسته تو هم تفنگ برداشت، شقیقم روی از رو

 

 :گفتم و دادم هولش

 ؟کنیمی چیکار کن، ولش -

 .کن ولش گممی

 .نخورد هم تکون حتی کجا، آرتان زور و کجا من زور اما

 :گفت و زد داد سرم

 .تونمنمی تو بدونه من لعنتی -
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 .نباش نگران تونی،می اون با من از بعد -

 اخه؟ تونممی اون با بعد تونمنمی تو بدون وقتی -

 نتونی؟ چرا -

 خوادمی که دختری جز رتمچیکا مگه من تونی؛می من بدون هم خوب خیلی

 بده؟ تحویلت و بیاره دنیا به رو بچت

 خوام؟می تورو فقط من که شه باورت تا خوبه این خوام،نمی رو بچه اون من -

 !گیرینمی وجدان عذاب گفتنت دروغ همه این با تو چرا فهمم،نمی من -

 

 با رو شجواب منم و زدمی داد سرم اون و کردیممی دعوا داشتیم تنفگ سره

 بحث همینطور آرتان، نه و کشیدممی عقب من نه اما دادم،می اشک و بغض

 .اومد گلوله شلیک صدای یهو که داشت ادامه

 

 و بود نشده چیزیش شدم؛ خیره آرتان به و زدم نفس-نفس و رفتم عقب ترس با

 دهش آروم نشده چیزیش آرتان فهمیدم اینکه از انگار بود، نشده خونی جاییش

 هخیر دستم به گذاشتم روش رو دستم پیچید کتفم تو که سوزشی با ولی ،باشم

 .شدم

 کتفم به اول آرتان شدم، خیره آرتان به و بردم باال رو سرم بود؛ خونی کامال

 .شد خالی پام زیره یهو که اومد سمتم به و من به بعد و شد خیره

 کتفم تو لحظه هر درد شدم خوابونده زمین روی آروم-آروم و داشت نگهم

 اذیتم داشت بدتر و نداشت قرار و آروم بچم هم طرف یه از شد،می بیشتر

 .کردمی

 کم-کم هامچشم شنیدم،نمی رو صداش چون گفت،می داشت چی آرتان دونمنمی

 .شدمی تار داشت

 .بود ایستاده سرم باالی لبخند با که شدم خیره سیما به
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 .نفهمیدم چیزی و رفت سیاهی هامچشم

 

 «رتانآ»

 

 و بود عمل اتاق تو تارا که بود ساعت دو االن شدم، خیره عمل اتاق در به

 .بودنش نیاورده بیرون هنوز

 

 تیوق شد؛ خیره در به اشک با بود نشسته رومروبه نیمکت روی دقیقا که بهار

 رو گوشیش تارا چون زد، زنگ من به هم بهار بیمارستان آوردم رو تارا

 .اومد و آوردمش بیمارستان به تمگف منم داد؛نمی جواب

 

 :گفت که رفتم دکتر سمت به و شدم بلند سریع که شد باز در

 .سالمن کامال مادرش و بچه و بود آمیز موفقیت عمل -

 بسته هاشچشم بیرون، آوردن رو تارا موقع همون رفت، و شد رد کنارم از

 .دنشبر دیگه تاقا یه تو و داشتن نگهم پرستارا که برم طرفش به خواستم بود؛

 :گفتم پرستارها از یکی روبه

 ببینمش؟ شهمی -

 چیه؟ نسبتتون -

 .همسرشم -

 :گفت پرستار که اومد سمتمون به هم بهار

 .شه اتاق وارد تونهمی نفر یه فقط -

 .برو تو آرتان -
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 کنارش رفتم؛ تختش سمته به و پوشیدم و دادن بهم رو مخصوصی هایلباس

 :گفتم و رفتمگ رو دستش و ایستادم

 بگی تو هرچی پاشو، شده ذره یه برات دلم کن، باز رو هاتچشم خانومم -

 .کن باز رو هاتچشم تارا شه،می همون

 .شده تنگ خوشگلت هایچشم واسه دلم لعنتی، کن باز

 .نشنیدم جوابی ولی کردم صحبت باهاش و گذاشتم دستش روی رو سرم

 .دیدممی اینجوری رو تارا وقتی گرفتمی آتیش داشت دلم

 .آوردنم بیرون زور به پرستارها که موندم اونجا چقدر دونمنمی

 

 «تارا»

 

 دیدن با کردمی عوض رو سرمم داشت که پرستاری کردم، باز رو هامچشم

 :گفت و زد لبخندی بازم چشمای

 .کردی نگران رو همه اومدی، هوش به خانومی عجب چه -

 نگران؟ -

 :گفت و داد تکون رو سرش

 .اینجان که روزه چند االن دوستت و همسرت -

 دچن رفت؛ بیرون که کردم تکیه تخت به و نشستم و کرد کمکم که نگفتم چیزی

 .اومد داخل آرتان و شد باز در بعد دقیقه

 

 ببینمش؟ بخوام حاال که آورد سرم بال کم ببینمش، خواستنمی دلم

 .کرد خیانت بهم که بود اون
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 صدای با که شدم خیره بیمارستان سفید دیوار به و برگردوندم رو سرم

 :گفت ایگرفته

 تارا؟ -

 از من هم شی راحت دستش از تو هم بمیره تارا درد، و تارا کوفت، و تارا

 .دارم دوستت انقدر که شم راحت خودم دسته

 .بود بهتر موندمی دلم تو ولی بزنم داد بلند اینارو خواستمی دلم

 

 که چکید چشمم گوشه از اشکی قطره و زد چنگ گلوم به بدی بغض صداش با

 :گفت تری گرفته صدای با

 !بدم؟ دستت از که ترسیدم چقدر دونیمی تارا شده، تنگ واست دلم -

 

 و مدار نگه دلم تو رو این نتونستم ولی کردن پیدا شدت اشکام و نگفتم چیزی

 :گفتم

 .رممی بعد و دممی بهت سالم نباش نگران شده، تنگ بچت برای دلت -

 گی؟می چی -

 !خواممی تورو من نیست، مهم واسم بچه

 تحویل بهت رو اتبچه قرارمون طبق نیست، مهم واسم دیگه هاخواستن این -

 .رممی بعد و دممی

 کردی؟ فراموش رو چیز همه زود انقدر -

 :گفتم که بودن بریده رو امونم هاماشک

 نه؟ من لیو کنی فراموش زود داری حق تو چطور -

 .کنه جدا هم از مارو تا بود عوضی اون نقشه همش هااون تارا -

 رفتی؟ چرا دونستیمی تو و بود نقشه اگه -
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 ...بکشه خونش به رو من تا گفت دروغ -

 :گفتم و پریدم حرفش تو

 رو بچه بود قرارمون که طورهمون نده، کشش رو موضوع این انقدر آرتان -

 .شهمی تموم زچی همه بعد و دممی بهت

 .بگذرم ازت دونمنمی کنم، فراموشت تونمنمی من لعنتی -

 :گفتم و بردم باال رو صدام و برگشتم سمتش به

 کنی؟ فراموشم بردیمی لذت ازش داشتی وقتی تونستی چطور -

 شدینمی یکی باهم وقتی چطور نیومد؛ یادت هم رو بچه این هیچ، که من حتی

 گذشتی؟ ازم

 دارم؟ هم ایبچه من که نکردی فکر خودت با یبار

 دنابو زندگیم بشی، زندگیم وارد زارمنمی دیگه کن، فراموش دیگه که رو من

 کردی؟ نابودم کم شد،

 همه دیگه ولی کردم، فراموش منم و سوءتفاهم گفتی و کردی خیانت هربار

 د،ش تموم چی همه تو برای من نه داری وجود برام تو نه دیگه شد، تموم چیز

 .شد مومت

 زدم،می جیغ زدم،می داد آرتان سره اومد، سمتم به سریع و شد اتاق وارد بهار

 .گفتنمی چیزی اون اما زدممی زجه و کردممی گریه

 

 رو نآرتا هم کنن آروم رو من هم داشتن سعی و اتاق تو بودن اومده ها پرستار

 هشد خیره بهم بود زده حلقه اشک توش که هاییچشم با آرتان اما کنن بیرون

 .بود

 ودب دستش تو که آمپولی و اومد سمتم به پرستاری بردن بیرون رو آرتان وقتی

 .خوابوندن تخت روی رو من زور به کرد خالی سرمم تو رو

 :گفتم و خوردم تکون
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 .شد تموم نداره، وجود دیگه مرد، واسم دیگه شد، تموم چیز همه -

 چند بود، شده تار هامچشم ویجل چون ریخت سرم تو که بود چی دونم نمی

 و چرخید هامچشم جلو چی همه شد تموم هامگریه و جیغ صدای وقتی بعد دقیقه

 .شد بسته هامچشم

 

 

 که مشد خیره مادرش و بهار به و کردم باز نیمه رو هامچشم نامفهوم صدایی با

 .بود ایستاده بهراد هم کنارشون و بودن ایستاده کنارم

 :گفتم و زد لبخندی دیدنم با بهار مادر که کردم باز کامل رو هامچشم

 عزیزم؟ اومدی بهوش -

 :گفت خوشحالی با هم بهار شده، خیره بهم غم با بهراد دادم؛ تکون رو سرم

 تارا؟ خوبی -

 .اره -

 .دادم تکیه تخت پشتی به و کردن کمکم مادرش و بهار

 

 خسته ازش چون م،نداشت رو اشحوصله نبود، آرتان اون از خبری خداروشکر

 .بودم شده

 .گفتنمی دیگه چیز یه قلبم و دل اما گفتمی اینو زبونم

 اون ،شدم آرتان وابسته و بود گذشته کار از کار اما شدم،می وابستش نباید من

 .کرد پَرم-پَر کرد، نابودم اون کرد، خیانت بهم

 تارا؟ شده چیزی -

 : گفتم و برگشتم گفت اینو که بهار سمته بع

 .نه -
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 .بیهوشی که هفتست یه االن -

 :گفتم متعجب

 !هفته؟ یه -

 تو اما کردمی صحبت باهات و زدمی سر بهت اومدمی هربار آرتان اره، -

 .بودی بیهوش

 ببینمش؟ خوامنمی نگفتم مگه -

 .نیاد پیشم دیگه

 به پرستارها از کردن خواهش کلی با کرد،نمی گوش گفتممی بهش هرچی -

 .مداومی دیدنت

 

 !بگم که نداشتم چیزی نگفتم، چیزی

 پیشم بهار و برن خونه که گفت بهراد و مادرش روبه معذبم دید وقتی بهار

 .مونهمی

 

 :گفت و نشست کنارم بهار رفتن که مادرش و بهراد

 افتاد؟ اتفاق این که چیشد -

 .نداد رو جوابم پرسیدم آرتان از هرچقدر

 .کرد خیانت بهم -

 :گفت و گذاشت شدهن روی رو دستش

 .نه -

 :گفتم غم با

 و فرستاد رو خونش آدرس سیما بعد بود، نیومد خونه به آرتان و بود شب -

 داره آقا دیدم و رفتم منم ببینم، و برم کنمنمی باور اگه و اونجا رفته آرتان گفت
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 بردم، خودم با و برداشتم تفنگ قبلش منم شن؛می یکی خانوم سیما با لذت با

 خودم خواستم اونجا رفتم وقتی اما بیاره، بچم سره بالیی بخواد سیما دشای گفتم

 .شد شلیک شونم تو گلوله که بگیره ازم رو تفنگ خواست آرتان که بکشم رو

 

 !بوده نقشه همش شاید تارا -

 چیز همه و دممی تحویل بهش رو بچه فقط نیست، مهم واسم چیزی دیگه نه، -

 .شدم خسته دیگه آرتان از دیگه آرتان، نه و مهمه واسم بچه نه تموم؛

 چی؟ آرتان به نسبت عشقت پس -

 تارا همون شممی باشه، داشته وجود عشقی خوامنمی دیگه گذاشتم، روش پا -

 !بزرگ غم یه با اینبار اما سابق،

 :گفت بعد و شد خیره بهم غمگین بهار

 ایستاده؟ منتظر سالن تو االن آرتان میدونی -

 :گفتم و برگشتم تشسم به تعجب با

 واقعا؟ -

 .اره -

 باشه؟ اینجا خوامنمی نگفتم مگه -

 .ببینمش خوامنمی حتی

 :گفت و شد اتاق وارد پرستار و نگفت چیزی بهار

 .مرخصی و داده انجام رو ترخیصت کارای همسرت عزیزم -

 کردم؛ عوض رو هاملباس بهار کمک با کرد؛ باز رو بود شده تموم که سرمم

 !شدم خسته هم بچه این از حتی شدم، خسته آرتان از دیگه
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 رششلوا جیب تو دستش و بود داده تکیه دیوار به آرتان شدیم؛ خارج اتاق از

 .بود

 در کنارش از بهار کمک با توجهبی گرفتم ازش رو نگاهم افتاد بهم نگاهش تا

 .شدیم

 :گفت که شنیدم رو بهار صدای که بیاد سمتم به خواست

 .شه بدتر خواینمی نیست، خوب حالش -

 .شدیم سوار و رفتیم ماشینش سمته به و شدیم خارج بیمارستان از بهار با

 

 یه زیر باهاش و رممی خونش به کردمی فکر خورد، جا کارم این از آرتان

 .نبود مهم واسم چیزی دیگه من اما مونممی سقف

 :گفت داشت نگه خونم جلوی بهار بعد ساعت نیم

 یشپ واسم کاری یه خونه، برگردم باید اما عزیزم بیام پیشت نستمتومی کاش -

 .اومده

 

 .شدم پیاده خداحافظی بعداز و کردم تشکر ازش و دادم تکون رو سرم

 هم بود همراهم که کیفم تو چون بود، کرده رو چیز همه فکر قبل از بهار

 .شدم خونه وارد خونم؛ کلید هم بود گوشیم

 

 خونم به دوباره نور و شد روشن هاچراغ و گذاشتم برق کلید روی رو دستم

 .بودم نیومده توش که بود چندماهی که اتاقی شدم، اتاقم وارد برگشت؛

 

 .کشیدم دراز تخت روی و کردم عوض رو هاملباس

 تعجب با و برداشتم رو کلید یهو گذاشتم، تختم کناره میز روی رو گوشی و کلید

 !نبود دیگش یکی ولی بود یکیش داشتم، دوتا خونه کلید از من شدم، خیره بهش
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 زرگب خیلی شکمم گذاشتم، جاش سر رد کلید نبوده؛ حواسم و افتاده جا یه حتما

 .بود شده

 

 :گفتم و گذاشتم شکمم روی رو دستم

 نبهمو که باباته اون و دیممی پس رو هیچی تاوان داریم مامانی، بینیمی -

 کاری تونم،نمی اما بدم نجاتت بابات اون دسته از تونستم می کاش کرد؛ خیانت

 هم ارمبز تنهات باید ولی متاسفم نشی، پدرت مثل تو خداکنه نمیاد؛ بر دستم از

 !تو هم خستم بابات دسته از

 

 .برد خوابم چطور نفهمیدم که کردم صحبت پسرکم با اونقدر

 

 

 اله تو و شدم بلند نداشتم؛ رو هیچی حوصله شدم، بیدار خواب از که بود ظهر

 .اومدم بیرون کارهام انجام بعداز و شدم دستشویی وارد رفتم؛

 شد ادهآم وقتی کردن، آماده کردم شروع کنم؛ آماده ناهار تا رفتم آشپزخونه بع

 .شستم و کردم جمع و خوردم

 

 اهم چند چون کنم تمیز رو خونه گرفتم تصمیم همین برای بود رفته سر حوصلم

 تمامه و آوردم بیرون اتاق از رو جاروبرقی دم؛بو نزده خونه به دست بود

 .نکنم کاری که شدنمی اما بودم باردار گرچه کشیدم، جارو رو خونه

 

 .کردم خونه گردگیری به شروع شد تموم خونه کردن جارو وقتی
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 رو دستم و نشستم مبل روی و شدم بیخیال زد، لگد بچه که کردم حس قشنگ

 :گفتم و گذاشتم شکمم روی

 کردی؟ شروع االن باز تو که کرد اذیتم بابات کم نکن، اذیت دیگه تو -

 !رفتی بیشعورت بابای اون به که معلومه االن از

 

 .داشتم توش خاطره عالمه یه که ایخونه زدم، زل خالی خونه به

 :کردم پلی آهنگی و برداشتم رو گوشیم

 

 تونستممی منم کردی پر رو جام تو

 کنم تقسیم هاتوستد بین تو جا خوادمی دلت

 برما دلت از زودی همین به نبود قرارمون

 بگما بهت خواستممی که بود حرف کلی

 چشم رو قدمت پیشم بیای خواستی بازم اگه

 زهرا بهشت تو خریدم سنگی خونه یه

 

 با همش اومد،می فکرم تو آرتان همش کردم، قطع رو اهنگ عصبانیت با

 .گشتنیبرم دوباره آرتان با خاطراتم آهنگ

 که منشست باغچه کناره و رفتم داشت کوچولو باغچه یه که حیاط تو و شدم بلند

 .بودن شده خشک توش هایگل

 

 خونه اف-اف صدای لحظه همون شدن، پر-پر که کشیدم هاگل روی رو دستم

 .اومد

 باشه؟ تونستمی کی
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 .کردم بازش و رفتم در سمت به و شدم بلند خوشحالی با بود؛ بهار حتما

 

 :گفتم و گرفتم ازش رو نگاهم بست، یخ رگام تو خون آرتان دیدن با

 اومدی؟ چرا -

 :گفتم و لرزید صدام اما چرا دونمنمی بود، زده زل بهم و بود کرده سکوت

 .ببینمت خوامنمی دیگه که گفتم -

 :گفت و نداد اجازه که ببندم رو در خواستم

 اما یببین رو من خوای نمی تو تونم،نمی تو بدونه من تونم،نمی من تارا ولی -

 چی؟ من

 .کنم فراموشت تونمنمی نبینمت، تونمنمی من

 

 :گفتم و برگردوندم اول حالت به دوباره و فشردم هم روی رو لبم

 .تونممی تو بدون من ولی -

 :گفت و زد زل بهم سکوت تو

 بود؟ اشتباه یه فقط اون فهمینمی چرا -

 ...کنیمی ابخر رو زندگیمون داری چرا

 :گفتم و پریدم حرفش تو

 کردم؟ خراب رو زندگیمون من -

 نگفتم؟ چیزی و کردم سکوت آوردی سرم بالیی هر که منی

 کردم؟ دختر این با رو کارها این چرا پرسیدی خودت از بار یه

 هیچوقت که انداختم آتیشی تو خودم هایدست با خودم و کردم نابودش چرا

 !شه؟می هم تر ور شعله برعکس و شهنمی خاموش
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 هتکی در پشته به و بستم رو در بودم، گرفته درد سر که بودم عصبی اونقدر

 .دادم

 بیاد؟ اینجا تا و شه نزدیک بهم دوباره کرد جرعت چطور

 

 « آرتان»

 

 تو از بعد هایشب به لعنت

 رسینمی دادم به تو از ماند که دردی به

 غریبانه ماندم خانه شد آواره رفتی

 لرزیدنمی آسان چنین این من قلب کسی، بی به عنتل

 

 رو راتا اینکه جز هیچی دیگه بود، گذشته خونه این از تارا رفتن از هفته چند

 .نبود مهم واسم برگردونم

 در و نه گفتمی اما برگرده، که خواستممی ازش و رفتممی خونش به روز هر

 .بستمی روم رو

 

 همه و کردم خیانت بهش کنهمی فکر چون دادممی حق بهش هم طرف یه از

 راتا تا بود زن اون نقشه همش و نبوده اینطور که درصورتی منه، تقصیر چیز

 .کرد هم رو کار همین و کنه جدا من از رو

 

 شدم؛ خیره بیرون به پنجره از و کردم روشن رو بعدی شد تموم که سیگارم

 .ودب کور سوتو و نبود خوب اصال تارا بدون خونه این

 شده هرطور تونم،نمی تارا بدونه من رفتم؛ پایین به سریع و شدم خارج اتاق از

 .گردونممی برش
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 تربیش ساعت نیم شدم؛ دور خونه از شدم ماشین سوار و اومدم بیرون خونه از

 .شدم پیاده و رسیدم که نکشید طول

 نه و مداو صدایی نه اما ایستادم در پشت دقیقه چند زدم؛ در و رفتم در سمته به

 !انگار نه انگار اما زدم در دوباره که شد باز در

 !باشه؟ شده چیزیش یا اومده سرش بالیی نکنه

 

 «تارا»

 

 کردمی خواهش ازم و اومدمی روز هر آرتان بود، رفته سر خونه تو حوصلم

 .کردمنمی قبول من ولی برگردم تا

 !ردبرگ گفتمی و اومدمی شدمی پا رویی چه با دونمنمی

 .برگردم خونه اون تو خوادمی ازم بعد کرده خیانت بهم

 و بودم خریده گشاد لباس بود تنگ هاملباس چون کردم، پوشیدم لباس به شروع

 .بودن خوشگل هم خیلی

 

 پام رو هامکفش برداشتم، رو کیفم و زدم صورتی رژلب شد تموم کارم وقتی

 .زدم بیرون خونه از و کردم

 مشکی ماشین که رسیدممی کوچه سر به داشتم تازه د؛بو خلوت خیلی کوچه

 !داشت نگه کنارم رنگی

 

 ماشین عنو این با باید چرا آرتان اما ایستادم، عصبانیت با و آرتانه کردم فکر

 بیاد؟ اینجا به

 .نیست آرتان که مطمئنم ولی بودم ترسیده من هم شاید بود، ترسناک ماشینه
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 تا ولی برم، کوچه تو و برم عقب خواستم ترسیده که شدن پیاده مرد چندتا

 ...شد سیاه چشمام جلوی و شد گرفته بینیم روی دستمالی کردم پشت بهشون

 

 

 ستهب رو پاهام و دست اما پریدم، هاگرفته برق مثل که شد ریخته روم یخی آب

 .بودن

 .دمکر هنگ کل به بود رومروبه که سیما دیدن با رفت بین از که هامچشم تاری

 :گفتم تعجبم

 !تو؟ -

 :گفت و داد سر ایقهقهه

 کردی؟ تعجب چرا شدچی منم، اره -

 سپ بچه اون و تو رو تاوانش باید هم حاال گرفتی ازم رو آرتان که بودی تو

 !بدین

 

 :گفتم من و من با و شدم خیره بهش ترس با

 کرده؟ گناهی چه بچه -

 ...بچه با نه داری کار من با تو

 :داد وابج و پرید حرفم تو

 مراهته باید اونم پس ای بچه اون مادر تو باالخره اما دارم کار تو با اره -

 .دنیا اون بیاد

 .بیاره بچه سره بالیی که بودم ترسیده واقعا بگم دروغ چرا

 تا زنهمی پر-پر داره واست اونجا هم آرتان و اینجایی که روزه دو االن -

 آوردن بهونه کلی با اونم کشیدم، نمخو به رو آرتان که بودم من کنه، پیدات
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 خودت رو اشبقیه اومدی تو که بعد و ریختم قرص میوهآب تو اومد وقتی

 چیه؟ ماجرا این بد قسمت دونیمی دونی؛می

 نفرتم من زدمیصدا تارا رو من که هربار و دیدمی من بجای تورو اون که اینه

 .شدمی بیشتر تو به نسبت

 

 خاطرب بودم دور آرتان از که هفته چند این یعنی تیکه؛ -کهتی هاشفحر با قلبم

 رو رابطمون و زندگی و کرده خیانت بهم آرتان کردممی فکر من و بود هیچی

 کردم؟ خراب رو چیز همه و زدم بهم

 دمر دوتا که بودم فکرها همین تو زدی؛ بهم رو چیز همه که تارا بهت لعنت

 توش سیما و من که تاریک اتاق ناو وارد هیکلی مرد دوتا زد، صدا رو

 .شدنبودیم

 

 دو ونا روبه و کرد باز رو پاهام و دست سیما بود؛ افتاده لرزه به دلم و دست

 :گفت نفر

 .کنین شروع -

 

 بعد و رفت ور باهاش و آورد بیرون رو گوشیش که شدم خیره بهش ترس با

 محکم و رفتم عقب-عقب که اومدن سمتم به نفر دو همون گرفت؛ سمتمون

 .زدم درد از جیغی و افتادم تخت روی

 

 تنشون از هم رو هاشونلباس شدنمی نزدیک بهم که طور.همون دونفر همون

 الل و لرزیدمی تنم تمامه و بود گرفته رو جونم تمامه ترس آوردن؛می بیرون

 .بودم شده

 .برسه دادم به که نبود اونجا هم کسی کنم، چیکار دونستمنمی
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 جمع خودم تو و باریدن گونم روی هاماشک بودن، رومروبه کامل دونفر اون

 زور به دیگشون یکی و داشت نگهم یکیشون بود، شده دیر دیگه اما شدم؛

 .شدمی انجام نباید که دادمی انجام رو کاری داشت

 

 رقرا و آروم بچم شد؛ پخش بدنم تو درد و کشیدم بلندی جیغ کردنش وارد با

 .زدمی لگد کممش به لگد و نداشت

 ؛شد خارج تنم از جون انگار کرد واردم باهاش همزمان هم دیگشون یکی وقتی

 .زدم صدا رو آرتان اسم و زدم جیغ

 .شد روونه پام بین از و بود تنم روی گرمی مایع که کردم احساس

 و بود نمونده واسم جونی مرده؛ و نداره وجود دیگه بچم که داشتم حتم دیگه

 .داشتم درد

 

 :گفت سیما روبه کیشونی

 .کرده خونریزی دختره خانوم -

 :گفت که شنیدم سیمارو صدای

 نآرتا برای رو فیلم این بعد کنین، جور و همجمع رو خودتون و کنین ولش -

 .بریم و کنین ایمیل

 

 به نمت تمامه فشردم؛ و کردم جمع دستم تو رو تخت ملحفه بود، شده تار هامچشم

 .داشت درد شدت

 

 بلندی جیغ و کنم تحمل نتونستم بودن کرده تار رو هامچشم جلوی امهاشک

 .شدم بیهوش که رفتن بیرون سریع و برگشتن سمتم به که کشیدم
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 «آرتان»

 

 خبری ولی گشتم رو المصب شهر این جای همه کوبیدم، فرمون روی محکم

 .نبود تارا از

 .نداشت خبر ازش کسی ولی گرفتم رو سراغش همه از

 . ودب شده ایمیل واسم که بود کلیپ یه اومد، برام اسی ام اس که بودم فکر تو

 جیغ صدای پیچید گوشم و ماشین تو که صدایی اولین کردم، بازش متعجب

 .بود تارا هایزدن

 .شد خاموش که کردم پرت محکم رو گوشی کلیپ دیدن با

 تارا همیدمفمی کجا از حاال افتاد، اتفاق همه این که من به لعنت من به لعنت

 کجاست؟

 !باشه؟ سیما کاره هم هااین نکنه

 با و کردم روشن رو ماشین همین برای بود، خودش تقصیر که نداشتم شکی

 .روندم خونش تا سرعت آخرین

 

 .شد باز در که فشردم رو خونش زنگ و شدم پیاده سریع رسیدم وقتی

 با هک شد باز در مرسید بود توش که واحدی به وقتی رفتم؛ باال هاپله از سریع

 :گفتم و کوبیدمش دیوار به و شدم خونه وارد عصبانیت

 کجاست؟ تارا -

 بدونم؟ کجا از من -

 !کجاست؟ تارا گممی لعنتی -

 کجاست؟ تارا بدونم کجا از من آرتان -

 ؟بکشن بیرون زبونت زیره از تا کنم شکایت ازت برم یا کجاست تارا گیمی -
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 :گفت من و نم با و پرید رنگش وضوح به

 .اونجاست شی،می خارج تهران از که قدیمی ویال اون -

 

 .کوبیدمش دیوار به محکم دونستم،می رو ادرس

 عتسا دو حدودا شدم؛ ماشین سوار و رفتم پایین و شدم خارج خونه از سریع و

 .روندممی رو ماشین سرعت آخرین با برسم؛ اونجا به تا کشیدمی طول

 

 .باشه نشده طوریش تارا که مکردمی خدا-خدا همش

 ابیجو زدم صدا رو تارا هرچقدر شدم؛ پیاده و رسیدم رانندگی ساعت دو بعداز

 !نشنیدم

 

 پشته قادقی که افتاد انباری به چشمم اینکه تا نبود تارا از خبری گشتم هرچقدر

 .داشت قرار ویال

 تارا فضعی جسم دیدن با شدم؛ واردش و کردم باز رو درش بود، اونجا حتما

 بود؛ بسته هاشچشم که شدم خیره بهش و رفتم سمتش به سریع تخت روی

 !خون و بود خون کامال تخت روی سفید ملحفه روی

 

 مامهت و خونی کامال بود تنش زیره که دستم شدم؛ خارج انبار از و کردم بلندش

 .شده شدید خونریزیش یعنی این بود، شده خونی هاملباس

 سریع و کردم روشن رو ماشین و شدم سوار زود خودمم و گذاشتمش ماشین تو

 .کردم حرکت

 و گرفتم دستم تو رو سردش دسته شنیدم،نمی جوابی زدممی صداش که هربار

 :گفتم

 .کن باز رو خوشگلت هایچشم برم قربونت کن، باز رو هاتچشم خانومم -
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 .شنیدمی رو صدام یعنی این و شد روشن دلم تو امیدی نور که کرد ایناله

 .دادنمی جواب و نداشت صدایی دیگه ولی زدم صداش بیشتر

 و شدم پیاده ماشین از سریع و داشتم نگه بیمارستان جلوی بعد ساعت دو یکی

 .کردم بلندش و کردم باز رو در و رفتم سمتش به

 تارا که اومدن سمتم به برانکار با پرستار چندتا شدم بیمارستان وارد کههمین

 هک اتاقی داخل به ندادن اجازه ولی رفتم همراهش بردنش، و استمگذ روش رو

 .برم بود توش رو تارا

 

 .شد اتاق وارد سریع بردم رو تارا هم سونو برای که دکتری

 یلعنت اون خونه به روز اون اگه بود، من تقصیر همش کردم، تکیه دیوار به

 االن و کنه زندگی تنها تا داشتنمی تنهام هم تارا و نبود اینطور االن رفتمنمی

 !باشیم وضعیت این تو

 بارداره، مفهمید اینکه تا بود، بقیه مثل برام دیدم رو تارا بار اولین برای وقتی

 !خواممی رو بچه که گفتم کنم اذیتش اینکه برای منه، ماله بچه دونستممی

 ارات بدونه دیگه فهمیدم ماه چند از بعد اینکه تا کنم اذیتش خواستممی فقط

 .منه ماله فقط و تونمنمی

 

 :گفت رفتم، سمتش به که اومد بیرون اتاق از دکتر که بودم افکارم تو

 نبد چون که بودم گفته بهتون باشید، مواظب بیشتر اما شده قطع خونریزی -

 !کنین مراعات و باشید داشته ای رابطه نباید ضعیفه همسرتون

 فعال همسرتون و بچه حاله اما دهش وارد همسرتون و بچه به شدیدی هایضربه

 !خوبه

 فعال؟ -
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 بچه نبی و دارن سختی زایمان متاسفانه زایمان و نزدیکه زایمانشون چون بله -

 عالف البته بدین، دست از رو یکیشون و بمونه سالم یکیشون فقط ممکنه مادر و

 .نیست معلوم

 

 فقط هبچ و تارا نبی یعنی بودم؛ ایستاده اونجا هنوز من اما شد، رد کنارم از

 مونه؟می زنده یکیشون

 .بود مهم تارا فقط

 

 « تارا»

 

 ریطو یه برگشتیم بیمارستان از آرتان با وقتی پیش هفته شدم، خیره سقف به

 تیح اون، نه و گفتم چیزی من نه دیروز از بود، غم از پر هاشچشم تو و بود

 .برگشت خونه به وقت دیر دیشب ندیدیم، دو همدیگه درست

 که ودمب خوشحال این از و بود مونده بچم اومدن دنیا به به، هفته سه یا دو فقط

 .میاد دنیا به سالم

 

 گفتم زدن،می بهم ضربه و کردن درازی دست بهم نفر دو اون وقتی شب اون

 .سالمه سالم بچه ک نبود اینطور اما مرده،بچه و شد تموم چی همه دیگه

 دو روهامدست و نشستم تخت روی دم؛ب دست از رو بچه که ترسیدم خیلی

 .گذاشتم طرفم

 هک برگشتم و شدم خارج افکارم از در شدن باز با بود، شده بزرگ خیلی شکمم

 .اومده آرتان دیدم

 زانوش روی رومروبه و اومد که شدم خیره پایین به و گرفتم ازش رو نگاهم

 :گفتم ناخداگاه که گرفت رو هامدست دوتا و ایستاد
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 .یدببخش -

 :گفت زد زل هامچشم تو

 .کردم اذیتت همه این که ببخش رو من تو -

 .رفتم و کردم ترکت که ببخش رو من تو -

 جا موهاش بین دستم کرد، نوازش رو دستم پشته و گذاشت پام روی رو سرش

 .دادم حرکت رو دستم و گرفت

 

 قهدقی دچن بود؛ شده تنگ هاکردن نوازش و آغوش این و آرتان برای خیلی دلم

 .کرد بغلم پشت از و خوابوند تخت روی رو من گذشت که

 از پر کرد برخورد گردنم پوسته به که لبش برد، فرو موهام تو رو سرش

 .شد بسته کم-کم هامچشم و شدم خوشحالی

 

 بخرا رو خوابم که بود کی این کردم، باز رو هامچشم کالفه گوشیم صدای با

 کرد؟

 !ریخت بهم رو خوابم ینجوریا که کنه چیکارش بگم خدا

 :دادم جواب کیه ببینم و کنم نگاه بهش اینکه بدونه و برداشتم رو گوشی

 بله؟ -

 تونینمی بیشتر روز چند و موقته هم برگشتنت اما آرتان، خونه برگشتی -

 رفک من به هنوز آرتان بفهمی وقتی بفهمی، رو چیز همه وقتی بمونی، اونجا

 .کنهمی

 .اومدن سراغم به هاغم تمامه باز و کرد بد رو حالم باز عوضی سیمای این

 .کرد قطع رو گوشی که بدم رو جوابش خواستم
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 :شد بلند صداش دوباره ولی گذاشتم، عسلی روی رو گوشی

 بله؟ -

 !عزیزم هاکنی صحبت تند اینقدر شوهرت با نیست خوب آخ-آخ -

 .بود چیز... چیزه... کردم فکر من -

 :گفت خندید شنیدم، و آرتان صدای تا گممی چی مدار دونستمنمی

 !باشم خورده رو زبونت نمیاد یادم -

 .جاشه سره هنوز نخوردی -

 :گفت خندید

 .معلومه -

 :گفت آرتان که اومد آرتان صدای بجز صدایی

 .زنممی زنگ بعدا برم، باید و دارم جلسه االن خانومم -

 هدوبار بزارم کنار رو گوشی ستمخوا تا کردم؛ قطع رو تماس و گفتم ایباشه

 :کردم کلیک اتصال روی بود؛ بهار شدم خیره صفحش به خورد، زنگ

 جانم؟ -

 تارا؟ خوبی -

 کجایی؟

 خوبی؟ تو عزیزم خوبم -

 .امخونه

 .اونجا بیام خواممی خوبم، -

 واقعا؟ -

 .بیا حتما

 خونست؟ آرتان -
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 داری؟ آرتان به چیکار -

 .ابی تو نه چه باشه خونه چه

 .نیست خونه پس -

 :گفتم و خندیدم

 .آره -

 سلبا و رفتم کمد سمت به شدم؛ بلند و کردم قطع رو تماس خداحافظی از بعد

 .کردم عوض بدبختی کلی با رو هاملباس و آوردم بیرون

 خارج اتاق از و زدم سرخی لب رژ ریختم، دورم و کردم شونه رو موهام

 .شدم

 .نخورم زمین نکرده خدایی که بود حواسم و رفتم پایین هاپله آروم-آروم

 

 سمتم به و شد خونه وارد بهار بعد دقیقه چند نشستم، مبل روی و رفتم سالن به

 :گفت و کرد بغلم نشست، کنارم و اومد

 .شد کم دلتنگیم از آخیش -

 :گفتم و شدم جدا ازش

 .بود شده ذره یه واست دلم منم -

 چطوره؟ خاله جیگره -

 .عالی -

 :گفت و شد عوض حبتشص حالت

 نزد؟ زنگ باز که سیما اون -

 !کرد تهدید همیشه مثل و زد زنگ که بود اون تو قبل امروز چرا -

 گفتی؟ آرتان به -

 .نه -
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 اتفاقی یه کنه.می تهدیدت دختره این هروقت چون باش، خودت مواظب تارا -

 .افتهمی

 .بیاد دمونیا چیز همه دوباره و بگم آرتان به خوامنمی ولی اره -

 .باش مواظب شنویمی من از ولی -

 کنه؟ غلطی چه خوادمی دختره اون آخه -

 !امخونه همش که من

 !برمیاد کاری هر دستش از که دونیمی باشی خونه هم هرچقدر -

 .بیاد یادم چیز همه دوباره خوامنمی نکن، صحبت ازش دیگه -

 ت؟کجاس کوچولو پسر این اتاقه گممی عزیزم، باشه -

 .آرشام اسمش نیست کوچولو پسر -

 .میاد هم آرتان اسم به کردین، انتخاب هم اسمی چه جون ای -

 .آره -

 .کجاست اتاقش بگو حاال -

 .آرتان و من اتاق کناره باال -

 .ببینم برم بزار باشه -

 

 دهش سخت واسم رفتن راه و برم باال تونستمنمی من چون رفت، باال هاپله از

 .ترف تنها بود

 بودم غرق بهار هایحرف و سیما تهدیدهای و افکارم تو

  گفت و نشست کنارم و اومد پایین ذوق با بهار که

 .فرستادم مامان برای و گرفتم عکس عالمه یه -

 :گفتم و زدم لبخند
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 بود؟ چطور -

 .شده خوشگل خیلی اتاق -

 

 بعداز امادست؛ ناهار که گفت و اومد خدمتکار که کردیممی صحبت داشتیم

 .شدم تنها و رفت بهار ناهار

 .کردممی دق حوصلگی بی و تنهایی از اومدنمی اینجا به امروز بهار اگه

 آرشام قاتا سمته به و رفتم باال طبقه به آروم-آروم برم؛ باال به گرفتم تصمیم

 .شدم وارد و کردم باز رو درش رفتم،

 شکمم روی رو دستم نشستم؛ روش و رفتم تختش سمته به و بستم رو در

 :گفتم و گذاشتم

 تو یایم که تویی بعد و مونده اومدنت دنیا به تا هفته یک فقط مامانی، ببین -

 کنی،می بازی میدویی، و میری راه اینجا کوچولوت هایقدم با اتاق این

 .شیمی بزرگ کم-کم و خندیمی

 پسرکم؟ دونیمی شی،می عاشق شی،می مرد

 .کنم بغلت خوادمی دلم اونقدر ارم،د ذوق دیدنت برای اونقدر

 

 .برد خوابم که کردم صحبت کوچولوم آرشام با و موندم اونجا چقدر دونمنمی

 

 «آرتان»

 

 دلم بودم؛ کرده دیر حسابی شدم، ماشین سوار و شدم خارج شرکت از

 شرکت کارهای بخاطر اما باشم، تارا کنار و برم خونه به زودتر خواستمی

 .شه تموم زودتر هاکار تا برن خونه به تر ردی شدممی مجبور
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 بیشتر روز این به بدم حس شدمی نزدیک تارا زایمان وقت به روزها هرچقدر

 .شدمی

 ماا شیم، دور هم از دوباره و بیوفته بدی اتفاقه ممکنه کردممی احساس همش

 هبچ و تارا سره بالیی و افتهنمی اتفاقی هیچ بگم هم خودم با که شدمی خب

 .نمیاد

 .شدم خونه وارد شدم، پیاده و کردم پارک رو ماشین

 رو در رفتم؛ اتاقمون سمته به و رفتم باال هاپله از سریع نبود، تارا از خبری

 !نبود هم اونجا تارا ولی کردم باز

 

 و تمرف آرشام اتاق سمته به اومد، سمتم به بدم دستش از اینکه بد حس دوباره

 وابخ آروم شدم، اتاق وارد پسرمونه؛ اتاق تو خانوم مدید که کردم باز رو در

 .بود

 یه تو و کردم نوازش رو موهاش روی و نشستم کنارش و شدم نزدیکش

 .کردم بلندش حرکت

 و گذاشتم تخت روی رو تارا شدم؛ خودمون اتاق وارد و شدیم خارج اتاق از

 .کشیدمش آغوش به و رفتم سمتش به لباس تعویض بعداز

 .بود کننده دیوونه موهاش عطر کشیدم، بو و بردم فرو موهاش تو رو سرم

 هامچشم و بوسیدم رو موهاش روی که برد فرو آغوشم تو بیشتر رو خودش

 .شد گرم

 زا و بوسیدم رو گونش و رفتم تارا سمته به و شدم آماده وقتی بعد روز صبح

 .شدم خارج اتاق

 ونهخ از و شدم سوار و رفتم ماشین سمته شدم؛ خارج خونه از و رفتم پایین به

 یکل ولی شرکت، برم و بزارم تنها طوراین رو تارا خواستنمی دلم شدم؛ دور

 .بودم نداده انجام که بود افتاده عقب کار
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 کردم پارک پارکینگ تو رو ماشین رسیدم وقتی

 .شد باز بعد دقیقه چند که دادم فشار رو دکمه رفتم، آسانسور سمته به و

 دوار و اومدم بیرون ایستاد وقتی دادم، فشار دوباره رو دکمه و شدم وارد

 .شدم شرکت

 :گفت که رفتم منشی میز سمته به

 .هستن منتظرتون جلسه اتاق تو رحیمی آقای اومدین، خوش -

 .رفتم جلسه اتاق سمته به و دادم تکون رو سرم

 

 «تارا»

 

 بود، شده وضع باهام رفتارش آرتان و بود مونده زایمانم به روز سه فقط

 وقت برام قبل از بیشتر کردمی سعی و بود شده تر مهربون بگم که درست

 .بودم خونه تو تنها همش روز نصف چون بزاره،

 شد،می غم از پر چهرش کردممی صحبت بچه آوردن دنیا به درمورده هروقت

 .دونمنمی رو چراش اما

 موضوع این مورد در و نیست چیزی گفتمی که هم کردممی سوال ازش

 !نگم چیزی

 .ودب برنگشته خونه به هنوز آرتان اما بود شب بودم، نشسته مبل روی سالن تو

 

 برای طرف یه از ولی شدم،نمی حس این متوجه خودمم که داشتم عجیبی حس

 !ترسیدممی یکم زایمان این از طرف یه از داشتم هیجان و ذوق بچم دیدن

 

 سرم متعجب پیچید؛ خونه تو کفش هایهپاشن صدای که بودم غرق افکارم تو

 !کرد؟می چیکار اینجا سیما شدن، گشاد هامچشم که بردم باال رو
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 :فتگ و اومد سمتم به که شدم بلند کمکش با و گذاشتم مبل دسته روی رو دستم

 اینجایی؟ هنوز تو -

 !کنی؟می چیکار اینجا تو -

 :داد جواب گفتم که رو این

 !بپرسم تو از رو این باید من -

 :گفتم زدم داد بلند

 کنی؟می غلطی چه اینجا -

 !بیام اینجا به که گفت آرتان، باش زدنت حرف مواظب -

 نیاوردم خودم روی به ولی بست، یخ رگام تو خون کردم احساس حرفش این با

 :گفتم و

 .نه یا گفته آرتان که شهمی معلوم االن گفت، آرتان که -

 شماره و پرید سیما رخ از رنگ که برداشتم یزم روی از زور به رو گوشیم

 !شد قطع تماس ولی... چهارم سوم، دوم، بوق اول، بوق گرفتم رو آرتان

 

 !بود خاموش اینبار ولی گرفتم رو شمارش دوباره نداد، جواب

 : گفت و شد خیره بهم قدرت با سیما

 ؟داره دوست رو من هنوز آرتان که کردی باور حاال -

 که کرد باز رو امی پی و گرفت سمتم به و آورد بیرون کیفش از رو گوشیش

 :بود شده نوشته

 تو نیست، خوب حالم -

 .میام منم برو خونه به
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 با نه؛ یا بود آرتان شماره که نکردم دقت حتی گرفت، دستم از رو گوشی سریع

 :گفتم لرزیدمی که صدایی

 ...دروغه اره غه،درو و بازیه همش اینا جدیدته، نقشه همش اینا نه-نه -

 :گفت و پرید حرفم وسط

 رو دلش کنه،می بازی تو با داره اره مونی،می بازی-اسباب یه مثل براش تو -

 .لذت برای نه بازی برای اما کرده انتخاب رو من حاال زدی،

 

 .کنهنمی رو کار این باهام آرتان دروغه، همش اینا -

 .زنیمی گول رو خودت داری که تویی واقعیته، همش -

 چهی که جایی برم برم؛ خواستمی دلم فقط بمونم، اونجا خواستنمی دلم دیگه

 .تنهاییم و خودمم فقط و نیست کس

 به و دمز بیرون اتاق از لباس تعویض بعداز رفتم، باال به و رفتم هاپله سمته به

 .رفتم پایین طبقه

 

 م،شد سوار و فتمر بود حیاط تو که ماشینی سمته به شدم خارج خونه از وقتی

 .نیوفته بچه برای اتفاقی و بشینم بتونم راحت تا خوابوندم کمی رو صندلی

 .شدم دور خونه از کردم روشن رو ماشین نشستم وقتی

 

 دنیا به زودتر لعنتی این کاش باریدن، هامچشم از خود به خود هاماشک

 .نبود اینطور االن و اومدمی

 .باشم تنها خواستممی فقط رم،می کجا به دارم دونستمنمی

 

 دنبال چرا این کردم، هنگ بود ماشینش تو که سیما دیدن با شدم، خیره آینه به

 بود؟ من
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 !شدنمی قطع مگه ولی کردم، پاک رو هاماشک باز

 .باریدنمی گونم روی گوله گوله

 

 هب گرفتم تصمیم بود، سرم پشته سیما هنوز ولی شدممی خیره آینه به هربار

 .برم خونم

 .بود تاریک کامال هوا و نبود کردممی رانندگی توش که ایجاده تو کسی

 هست؛ آرتان دیدم که داشتم برش خورد، زنگ گوشیم که بودم غرق افکارم تو

 اتصال روی ترسوندمی رو من کم-کم داشت سیما چون اما ندم، جواب خواستم

 :پیچید نگرانش صدای که کردم کلیک

 ...نشدم متوجه بود شده خاموش یمگوش شده چیزی تارا -

 :گفتم آلود بغض صدایی با

 آرتان؟ -

 میاد؟ چی صدای کجایی تارا جانم، -

 .خونم رممی دارم راهم تو -

 :گفت متعجب

 چی؟ -

 :گفتم کنه صحبت ندادم اجازه

 تا گفتیمی خودم به خب بگذرونی سیما با رو امشب خواستیمی اگه عزیزم -

 !بفرستی سیمارو خواستینم رفتم؟می اونجا از

 

 گی؟می پرت چرت چرا تارا -

 از نفرمو یهو کرد؛ برخورد ماشینم به محکم سیما ماشین که شدم خیره آینه به

 .کرد برخورد دیوار به محکم و شد شیبی وارد ماشین و اومد در دستم
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 مشکم به قدرت با و کرد برخورد فرمون به محکم سرم و افتاد دستم از گوشی

 .خورد

 .اومدمی گوشی پشت از آرتان داد صدای که کردم ایناله

 .شده خونی که دادمی نشون اینو بود شده خیس صورتم تمامه

 نبود، اومدنش دنیا به وقت االن نه-نه کرد،می برخورد شکمم به محکم بچه

 .نبود وقتش االن اومد،می دنیا به االن نباید

 

 شکمم روی زور به رو دستم بود؛ شده حس بی بدنم ولی شم راست کردم سعی

 .شد خونی دستم که گذاشتم

 .شدمی بیشتر و بیشتر تنم تو لحظه هر درد و اومدمی دنیا به داشت بچه

 سیاهی هامچشم که دارم نگه باز رو هامچشم اون از بیشتر و کنم تحمل نتونستم

 .رفت

 

 «آرتان»

 

 .شدم ماشین سوار و کوبیدم دیوار تو محکم رو گوشیم

 که روندممی رو ماشین سرعت با اونقدر زارم؛نمی زندش برسه سیما به دستم

 .بود شده تار و دیدمنمی درست رو جلوم

 .شدمی وصل تارا خونه به که ای کوچه تو زدم دور

 و ودب رفته فرو دیوار تو که افتاد ماشین به چشمم که میکردم رانندگی داشتم

 .بود باز ندهران سمته در و شدمی بلند ازش دود

 

 تارا دیدن با راننده، در سمته رسیدم وقتی رفتم؛ سمتش به و شدم پیاده سریع

 .شد سیاه واسم دنیا انگار
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 .بود خونی ماشین تو و بود خونی کامال صورتش کردم، راستش

 حرکت و شدم سوار و گذاشتمش توش د بردمش ماشین سمته به و کردم بلندش

 .کردم

 .بود سرد کامال گرفتم، رو دستش نشنیدم، وابیج اما زدم صداش چندبار

 .کردم بلندش و شدم پیاده سریع رسیدم، چطور نفهمیدم بیمارستان تا

 

 .آورد برانکار دیگه پرستارهای با و دوید سریع دیدنمون با پرستاری

 ور تارا که اتاقی وارد کردن خواهش کلی با بردنش، و روش گذاشتم رو تارا

 .شدم بردنش

 

 همعاین بعداز و اومد دکتر مین چند از بعد زدم، زل بهش و گرفتم رو دستش

 :گفت پرستار روبه

 !بیاد دنیا به خوادمی بچه و کرده شدیدی خونریزی عمل، اتاق ببرینش -

 .برم همراهش ندادن اجازه ولی بردنش،

 

 رو بچه بگن بشه چیزی قراره اگه یا نیاد سرش بالیی که میکردم خدا-خدا فقط

 .برگرده تارا اما دادم دست از

 .بودم ایستاده عمل اتاق در پشته که شدمی دوساعت

 ارامت سره بالیی نکنه داشتم؛ بدی حس شدم، خیره در به و کردم تکیه دیوار به

 بشه؟ چیزیش و بیاد

 .هیچم اون بدون من تونم؛نمی تارا بدونه من

 

 :گفت که رفتم سمتش به سریع که اومد بیرون دکتر و شد باز عمل اتاق در
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 ...اما سالمه و بدیم نجات تونستیم رو بچه خوشبختانه -

 :گفتم ای گرفته صدای با

 چی؟ اما -

 .شدن فوت همسرتون متاسفانه -

 .شد آوار سرم روی دنیا انگار رفتم؛ عقب-عقب شد، رد کنارم از

 .کشیدم هامچشم روی رو دستم و بست حلقه هامچشم تو اشک

 .بره و زارهنمی تنهام تارا نه نداشت، امکان نه-نه

 

 وابهخ اره خوابه، یه همش اینا دونممی نمیزاره، تنها رو پسرمون درک، به من

 .بزاره تنهام تارا نیست ممکن تلخه؛ خیاالته همش اینا

 .زندست تارا دونممی زندست تارا نه مونم،نمی زنده اون بدونه من

 دونستمنمی و بودم شده هاونهدیو مثل باز کنه؛می شوخی باهام داره حتما

 .کنم چیکار

 

 سمتش به حتی آوردن، بیرون بود شیشه تو که رو بچه شد، باز عمل اتاق در

 .خواممی رو تارا فقط من خوامنمی رو بچه اون من نرفتم،

 :گفتم و رفتم پرستار سمته به

 کجاست؟ زنم -

 .شدن فوت -

 گین؟می چیه مزخرفات این -

 !ببیندشون و بیاید تونیدمی خودتون چیه مزخرف اقا -

 صورتش روی از رو سفید پارچه و رفت تختی سمته به که رفتم دنبالش

 .برداشت
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 :گفتم و رفتم عقب-عقب بود، بسته هاشچشم که تارا دیدن با

 !گنمی چی اینا کن، باز رو هاتچشم لعنتی -

 

 به که کشید امتار صورت روی دوباره رو سفید پارچه شد، تار هامچشم جلوی

 :گفتم و گرفتم و آوردم بیرون پارچه اون زیره از رو دستش رفتم سمتش

 برم، قربونت تونمنمی تو بدونه من خوابه، همش اینا بگو پاشو پاشو، خانومم -

 هایچشم خواینمی منتظرتم، من منتظرته آرشام پاشو کن، باز رو هاتچشم

 کنی؟ باز رو خوشگلت

 .شهمی همون بگی هرچی وپاش فقط تو کردم غلط

 وت بدونه من کن، باز رو هاتچشم و پاشو لعنتی پاشو دم،نمی گیر بهت دیگه

 باشه؟ مادر بدون پسرم زارمنمی گفتینمی مگه میرم؛می

 کنی؟ مادرشبی خوایمی االن

 کنی؟ باز رو هاتچشم خواینمی و قهری هم هنوز

 .شهمی همون بگی تو هرچی دبرگر کردم غلط بگردم، دورت خوشگلم، تارام،

 

 کانام مرده تارا که این نه آوردن؛ بیرون اونجا از رو من زور به پرستارها

 .نداشت

 

 تو ماله تنم کله برگردونش خدا

 تو ماله منم یا من ماله اون یا

 کردم اذیتت خیلی ببخش

 بگی تو هرجا بریم پاشو
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 بگیر رو هامدست قدیما مثل بازم بکش نفس پاشو

 خندت اون فدای پاشو

 زاریت گریه شب همه اون من سره

 گذاشتم کم من ببخش

 برید هاتاشک هامخنده وسطه

 بزن من به داری دوست که حرفی هر پاشو

 پرنسسم پاشو د لعنتی، پاشو د

  خوادمی فوجه ازت بازم که پسریم همون

 میالد برج امید نه زندم تو امید به

 

 یگهد تارا االن اما نشه، اذیت تارا تا مبود گرفته پرستار بچه برای قبل از

 .نیست

 .ببره خونه به تا داد تحویل راننده به رو بچه پرستار اومد، که راننده

 باور هم هیچوقت رفته؛ و گذاشته تنهام تارا که نکردم باور هنوزه که هنوز من

 .تلخه خیاله یه همش چون کنم،نمی

 .کنهنمی مادربی رو پسرمون زاره،نمی تنهام اون چون نمرده، تارا که میدونم

* 

 

 رو بچه اون دونستمنمی حتی بودم، نرفته خونه به اصال که بود هفته یه االن

 .نبود هم مهم واسم حتی و کردن چیکار

 زدممی قدم هاخیابون تو یا هادیوونه مثل ولی بود گذشته تارا مرگ از هفته یه

 .کشیدممی سیگار ماشین تو یا شب و روز و
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 .اومدم و گذاشتم تنها بیمارستان تو رو تارا نبود، مهم واسم هیچی دیگه

 رو بچه اون خواستممی و بود شده طوری یه دلم کردم، حرکت خونه سمته

 .ببینم

 احساس ببینمش، خواستمنمی هم طرف یه از و ببینمش خواستممی طرف یه از

 .تاراست مرگه باعث بچه این کردممی

 

 نای تقصیر االن و گذاشته تنهام و رفته تارا شدنمی اورمب هنوزه که هنوز

 فقط اون که گفتمی بهم حسم طرف یه از خب اما نیست، کنارم تارا که بچست

 .بدم اذابش که کرده گناهی چه اون بچست، یه

 ،شدم خونه وارد و برداشتم رو کتم و کردم پارک رو ماشین رسیدم وقتی

 :گفت و اومد سمتم به خدمتکار

 .آقا اومدین خوش -

 

 بود گوشم تو تارا صدای همش رفتم؛ باال هاپله از رفت، که دادم تکون رو سرم

 .خندیدناش صدای آخ خندیدنش، زدنش، حرف

 

 با رپرستا کردم، بازش و رفت در سمته به دستم ایستادم، آرشام اتاق رویروبه

 .رفت بیرون اتاق از دیدنم

 

 .کردم هنگ هاشچشم دیدن با کرد باز که ور هاشچشم رفتم، آرشام سمته به

 .تارام هایچشم رنگ هم دقیقا و بود خاکستری هاشچشم رنگ

 که ماومد بیرون اتاق از زد؛ گریه زیره زود خیلی اما زد پا و دست دیدنم با

 .شد واردش پرستار

 .دبو تارا عکس اتاق جایه همه و بود مشکی اتاق تمامه رفتم، خودم اتاق تو
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 دمش خیره اتاق دور تا دور به انداختم، تخت روی رو کتم و کردم قفل رو در

 .بود تارا هایعکس که

 تکیه تخت به و نشستم تخت پایین انداخت، چنگ گلوم به ایمردونه بغض

 .کردم

 

 .شدم خیره تارا هایچشم تو و کردم روشن آوردم بیرون جیبم از سیگاری

 .بود هاشعکس بود، مونده برام ازش که چیزی تنها

 .مآورد بیرون رو هاشلباس از یکی و رفتم هاشلباس کمد سمته به و شدم بلند

 هاممچش و کردم نزدیک بینیم به رو لباس نشستم؛ و برگشتم قبلیم جایه دوباره

 .بستم رو

 بدون دنیام بود، االن کاش کنارمه، کردممی احساس بود، هاشلباس تو عطرش

 .تارام شده داغون تو

 برد خوابم کی نفهمیدم زدم زل هاش عکس به و کشیدم سیگار راونقد

 

 از هاشاشک و بود ایستاده من از تر دور رومروبه که شدم خیره تارا به

 .باریدمی هاشچشم

 :گفت که برم سمتش به خواستم زدمی لبخند ریختمی اشک که طور همون

 .بده بهم قولی یه فقط نیا، نزدیکم -

 :گفت و کرد مکث

 !باشی آرشام و خودت مواظب بده قول -

 رفتی؟ و گذاشتی تنهام چرا -

 میرم؟می تو بدونه من نگفتی
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 و کرد بهم پشت ولی شنیدم،نمی رو صداش چون گفتمی چی داشت دونمنمی

 .شد تر دور تر دور

 .بودم اتاق تو هنوز شدم، خیره اطراف به و پریدم خواب از یهو

 بود؟ خواب همش یعنی

 برگشته؟ پیشم تارا که دیدم بخوا یعنی

 .بره و داشتنمی کاش بود، واقعیت کاش

 

 .بود اینجا االن خواستمی دلم و بود شده تنگ خیلی تارا برای دلم

 و بود رنگ یه فقط همشون که ااملباس به شدم، خیره سیاهم و تاریک اتاق به

 .مشکی فقط

 دوباره شدنمی یام،ب بیرون فکرش از شدمی مگه گذاشتم، دستم روی زو سرم

 .شد گرم چشمام

 

 چی از اما بودم عصبی شدم؛ خیره اطراف به حوصله بی بعد، روز صبح

 .بودم داغون

 .کنه آرومم تونستمی که بود تارا فقط کنه، درکم نمیتونست تارا جز هیچکس

 بلندش صدای رومروبه کوبیدم، آینه تو محکم و برداشتم بود اتاق تو که گلدونی

 داشت کرد؛ تصادف بعد که زدم زنگ تارا به که انداخت وقتی ادهی رو من

 .رسیدم دیر لعنتی منه ولی دادمی جون

 

 و بود کنارم تارا االن شاید رسیدممی زودتر شب اون اگه منه، تقصیر همش

 .نداشتم نگاهشو یه حسرت

 هدیوون دارم گرفتم، دستم تو رو سرم و کشیدم امشده خیس هایچشم روی دستی

 .شممی
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 .کردم بازش و رفتم در سمته به پیچید خونه تو که آشنایی صدای با

 .شد نمایان در پشته بهار چهره کردم باز رو در کههمین

 :گفت و زد زل بهم اشکی که هاییچشم با

 .برم و ببینم رو آرشام اومدم -

 .شد وارد و کرد باز رو درش و رفت آرشام اتاق سمته به که نگفتم چیزی

 چکید بهار هایچشم از اشکی که شدم خیره دور از آرشام به بود باز که در از

 :گفت و

 .تاراست هایچشم شبیه چقدر هاشچشم -

 .کردم قفل و بستم رو در و اتاق به برگشتم نگفتم، چیزی

 

 پرم توی زدی رو آسمون کشیدی پر تو

 پسرم مادر بشی بود قرار برگرد تو

 

*** 

 

 سمته برگشتم گرفت؛ قرار تخت روی چیزی و وردخ تکون تخت کردم احساس

 .تخت روی بود اومده که شدم خیره آرشام به و تخت دیگه

 زیچی تنها گذروندم، تارا بدون سال چهار و بود شده سالش چهار دیگه آرشام

 .بود شدنم داغون کرد تغییر که

 

 که دبو بار اولین این شدم؛ زنده و مردم تارا بدونه صدبار سال چهار این تو

 .اتاق این تو بود اومده آرشام
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 :گفت و شد خیره تارا هایعکس به تعجب با

 کیه؟ خانومه این بابایی -

 :دادم جواب و گرفت آتیش حرفش این با دلم

 .مامانت -

 :گفت و برگشت سمتم به تعجب با

 مامانه؟ هایچشم مثل هامچشم -

ی مامان بابا  گرده؟برمی ک 

 

 .گردهبرمی زود و دور جای یه رفته تارا که بودم گفته بهش

 .گردهبرمی زود خیلی -

 .بیام باهات امروز خواممی منم بابا -

 .رهمی سر حوصلت نیست، تو جایه اونجا پسرن -

 .بیام خوام می منم نه بابا -

 .بود لجباز قدرهمین هم تارا انداخت،می تارا یاده رو من هاشلجبازی این

 کار شرکتم با که هاییشرکت از یکی رییس هخون برم بود قرار امروز

 .بیاد باهام که بود کرده لج آرشام همین برای کرد،می

 :گفتم و نشوندمش پام روی و کردم بلندش

 .بریم شو آماده برو -

 :گفت شد خیره بهم ذوق با

 .بابایی باشه -
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 و تک و پیراهن و رفتم کمد سمته به شد، خارج اتاق از و دوید که زدم لبخندی

 .آوردم بیرون مشکی شلوار

 .بود شده سیاه واسم چیز همه دادم دست از رو تارا که وقتی از

 

 قشاتا از هم آرشام شدم، خارج اتاق از شدم آماده و پوشیدم که رو هاملباس

 :گفتم و زدم لبخندی اومد، بیرون

 بریم؟ -

 :گفتم که رفتیم پایین هاپله از و داد تکون رو سرش

 ردی؟خو صبحانه -

 .اره -

 .بستم رو در و شد سوار و کردم باز براش رو در اومدیم، بیرون خونه از

 .شدیم دور خونه از و شدم سوار هم خودم و کشیدم عمیقی نفس

 

 اما ،بود پا به آشوب دلم و قلبم تو نداشتم، تاحاال که حسی داشتم، عجیبی حس

 !دونمنمی رو چراش

 

 .شدیم پیاده و کردم پارک رو ماشین و رسیدیم ساعت نیم از بعد باالخره

 .گذاشت هامدست تو رو کوچیکش هایدست و اومد سمتم به آرشام

 .دادیم دست و اومد سمتمون به رویی خوش با رحیمی آقای شدیم، خونه وارد

 :گفت و شد خیره آرشام به

 هستی؟ شنیدم خیلی رو تعریفش که ایشازده همون هم شما حتما -

 :فتگ و خندید آرشام

 .آرشامم من -
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 .نشستیم هامبل روی و رفتیم سالن تو و زد لبخندی بهش

 

 زدممی حدس و ندیدمش درست که دختری موقع همون که نشست کنارم آرشام

 .رفت بیرون باشه اشپزخونه قسمت از اون

 

 که شد بلند کنارم از آرشام داد؛ دست بهم عجیبی حس و شد آشوب قلبم دوباره

 :گفتم

 کجا؟ -

 .کنم بازی بیرون رممی -

 :داد جواب رحیمی آقای من جای به

 .جان آرشام برو -

 دمور در داشتیم اومد، وسط شرکت و کار موضوع دوباره و بیرون دوید آرشام

 :گفت رسید بهم وقتی و سمتم دوید آرشام که کردیممی صحبت هامونشرکت

 .بیرون بیا بابا -

 چیشده؟ چرا -

 !منه هایچشم رنگه هم هاشچشم که اونجاست خانوم یه -

 :گفتم آرشام روبه و اومد ذهنم تو تارا با خاطراتم دوباره

 .بیام بیرون تونمنمی دارم کار االن کن، بازی برو -

 :گفت و کرد لج

 .ببین بیا بابا -

 :گفتم برداره لجبازیش از دست اینکه برای

 .بینممی ریممی رفتن موقع برو پسرم -

 



 

 
 
 
 

 
 

  زهرا اسماعیل زاده کاربر انجمن دی وان –استاد غیرتی من 

     h t t p : / / d i 1 . b l a g f a . c o m /  
 

Page 243 

 :گفت و زد لبخندی رحیمی آقای بیرون، دوید دوباره و گفت ایباشه

 .بود خونم خدمتکار منظورش -

 بلند که گذشت دوساعت حدودا اومد، وسط شرکت بحث دوباره و نگفتم چیزی

 .کردم رفتن ازم و شدم

 

 :زدم صداش که نبود آرشام از خبری ولی اومدم بیرون خداحافظی از بعد

 آرشام؟ -

 اومده؟ سرش بالیی یا شده گم نکنه نشنیدم، جوابی

 

 :کرد جلب رو توجهم صدایی که رفتم بود باغ که خونه دیگه سمته به

 کوچولو؟ آقا چیه اسمت -

 ارات از بعد که قلبی تپیدن، به کرد شروع تازه قلبم و بست یخ رگام تو خون

 گونش بچه صدای با آرشام بود، من تارای صدای این تپید،نمی درست دیگه

 :گفت

 .مآرشا -

 :گفت لرزید صداش

 کجان؟ پدرت و مادر -

 .دور جای یه رفته میگه بابام نیست، مادرم ولی خونست تو بابام -

 کجا؟ -

 .نگفتی اسمتو شما دونم،نمی -

 .خوشگله خیلی هاتچشم راستی تارا، -

 .خوشگله خیلی شماهم هایچشم -

 دیدی؟ رو مامانت -
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 .دیدم بابام اتاق تو رو هاشعکس امروز -

 :گفت و برگشت آرشام که رفتم سمتشون به

 ؟اومدی بابا -

 

 نشدید با آورد، باال رو سرش و شد بلند بود زده زانو آرشام جلوی که تارا

 اشک از لبریز هاشچشم زدم، زل هاشچشم تو طورهمین اونم کردم؛ هنگ

 .شد

 !آرتان؟ -

 !تارا؟ -

 و کشید و گرفت وچولوشک هایدست تو رو کتم گوشه و دویید سمتم به آرشام

 :گفت

 !منه هایچشم رنگه هم چقدر خاله هایچشم ببین بابا -

 

 دهش عوض چقدر بود، شده الغر چقدر ایستاد، روشروبه و دویید تارا سمته به

 !دونستمنمی من و بود زنده من تارای بود،

 

 به و شد جاری چشمش از اشکی و بست رو هاشچشم بود، شده عوض خیلی

 .شد خیره آرشام

 

 .کرد بغل رو آرشام هم تارا کرد، بغلش و سمتش رفت خود به خود آرشام

  کنی؟ می گریه چرا خاله -

 .نکن گریه خاله
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 پاک رو هاشاشک که دیدم کرد، بهم پشت کرد، ول رو آرشام و نگفت چیزی

 :گفتم برداشت که رو قدم اولین کرد،

 تارا؟ -

 .خوردن سر گونش روی هاشکاش دوباره و گذاشت لبش جلوی رو دستش

 

 بغض خودش به که صدام با و گردوندم برش خودم سمته به و رفتم نزدیکش

 :گفتم بود گرفته مردونه

 کنه؟نمی نگاهمم دیگه تارام -

 :گفتم که انداخت پایین رو سرش و نگفت چیزی

 ؟کردی فراموشم زود انقدر -

 !بزنم بهم رو ندگیتز خوام نمی دیگه فقط نکردم، فراموش رو چیزی من -

 هب دوباره بود؛ زده زل بهمون متعجب آرشام گرفتم، رو دستش که بره خواست

 :گفتم و گردوندم برش خودم سمته

 چیشد؟ پرسینمی چرا -

 بگم؟ چیزی زارینمی چرا

 بگذری؟ خوایمی پسرمون از هیچ که من از

 خودم رو چیز همه گذاشتم، تنهات کردی فکر مردم؛ من کردیمی فکر -

 .دونممی

 :گفت که کردم تعجب

 مکرد سوال پرستارها از بچه، نه و بود تو از خبری نه اومدم بهوش وقتی -

 .رفته و گرفته تحویل رو بچه شوهرت گفتن

 برای هم کشتی رو من کارت این با نگرفتی، رو سراغم هم بار یه حتی تو

 .بچه این برای هم خودت
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 این شد، بزرگ چطور و آوردن خونه به ورچط رو بچه این نفهمیدم حتی من -

 !نگفتم هم بچه این به حتی شد،مننمی باورم چون بودم دنبالت سال چهار

 .بزنم بهم رو زندگیت و شم زندگیت وارد خوامنمی دیگه ولی -

 :گفتم و کشیدمش خودم سمته به و گرفتم رو بازوش طرف دو

 ...میگی بعد تو بدون شدم داغون شدم، نابود سال چهار این -

 و بستم رو هامچشم زد، گریه زیره و انداخت آغوشم تو رو خودش یهو

 .شد حلقه دورش هامدست

 

 .کشید آغوش به رو آرشام و شد جدا من از تارا و اومد سمتم به آرشام

 :گفتم و ایستادم زانوم روی آرشام جلوی شد جدا ازش وقتی

 ؟گردهبرمی روز یه گفتم دیدی برگشت، مامانت -

 :گفت متعجب آرشام

 ؟منه مامانه خاله -

 .کرد بغلش و رفت تارا سمته به که دادم تکون رو سرم

 !کشهمی نفس و زندست تارام اینکه بود، نکردنی باور چیز همه

 

 «تارا»

 

 به سیما که گفتم بهش رفت؛ هم تو هاشاخم دادم توضیح رو چیز همه وقتی

 .شیم دور هم از و ممرد من بگن تا بود داده پول پرستارها

 اونجا همه هامعکس و بود مشکی اتاق تمامه شدم، خیره اتاقمون به دوباره

 .بودن
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 به کرد شروع و روم زد خیمه یهو که برگشتم سمتش به و شد گرم هامدست

 :گفتم و زدم جیغ صورتم، روی زدن بوسه

 .بسه آرتان -

 :گفت زد لبخندی

 .خانومی بود شده تنگ کارهات همه و خودت واسه دلم -

 

 نموندید با اتاق، تو دوید آرشام و شد باز در موقع همون کرد نوازش رو گونم

 :گفت و سمتمون اومد

 .نکن اذیت رو مامانم اینور بیا بابا -

 یمشد بلند زدیم، خنده زیره یهو د شدیم خیره آرشام به متعجب آرتان رو من

 و پاش روی گذاشت و کرد بلند رو آرشام آرتان، که نشست آرتان و من وسط

 :گفتم آرشام روبه که کرد نزدیک خودش به رو من

 .کردنمی اذیتم که بابایی خوشگلم -

 .کنهمی اذیتت داره بابا کردم فکر من مامان -

 :گفت و خندید آرتان شدم، خوشحالی از پر مامان گفت که بهم

 .باهوشم پسر کردمنمی اذیت نه -

 

 پسرمون شدنمی باورم رفت؛ ضعف واسش دلم نگفت، چیزی و خندید آرشام

 !شهمی شروع داره پسرم و آرتان با زندگیم و بینممی رو

 .شهمی حل چیز همه کردن صبر با اما شه،نمی خوایممی که چیزی همیشه

 این زود یا دیر داره؛ هم رو خودش هایهفشنگی سخته که همونطور زندگی

 .شتدا صبر باید فقط شن،می حس هاقشنگی
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 .پایان
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