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

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

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

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس
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 طرح من کو؟
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 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو
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 Roman4u@کانال تلگرام : 

 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است
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 مقدمه
 یباسمه تعال

 
 .ستینام میگاه ها یکه نامش در گاه و ب یبه نام نام

 عشق... ستیبیغر ی واژه
 !رانیو یلحظه ا سازد،یآبادت م یلحظه ا

 گدا یلحظه ا ،یپادشاه یلحظه ا
 یکیو نزد یدور ب،یپر است از فراز و نش

 ...نیقیتضاد و تفاهم، شک و 
 !کندیقدرتمند است و جادو م بیعج

 میلحظه ها رانگریخانه ات آباد، و
 شهیدر دلم تا هم یبرقرار باش

 با تو بودنم یفاتح شبها یا
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 طرح من کو؟
 یباسمه تعال

 
 _تارا منسی

 پست سرم برگشتم. با شنیدن اسمم بلند شدم و به سمت جمعیت
 تا زانو خم شدم و ب*و*سی پر غرور روی دستم براشون فرستادم. 

 صدای جیغ ودستشون واقعا کر کننده بود .
با ذوق فراوانی به سمت سن رفتم و تندیسی که برای برترین طراح لباس درست 

 شده بود رو از ستاره طراح ها گرفتم.
 سمت طرفدار هام گرفتم. با یکی از دستام تندیس رو بلند کردم و به

 با دست دیگری میکروفن رو گرفتم و جلوی دهانم تنظیم کردم.
 _ سالم به تک تک حضار ، همتون رو میب*و*سم و از اومدنون تشکر میکنم.

 روی هوا ب*و*سی براشون فرستادم.  
ستین بیبر تقدیم میکنیم تا  سم رو به را _همونجور که بهتون قول داده بودم تندی

 یستی ..... بده. به افتخارشون دست بزنید.به بهز
 یکی از اون بادیگاردام که پشتم بود اومد نزدیک و گفت :

 بهتره بشینید ، راهنماییم کرد به همون جای قبلی که نشسته بودم.
 رو صندلیم نشستم و به تانر سنیم نگاه کردم و لبخندی مسخره زدم.

 ود.طرح من تو مزایده اول و طرح تانر دوم شده ب
 قرار بود به خاطر این موفقیت جشن کوچکی بگیریم.
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 مزایده که تموم شد ، از سالن بیرون اومدم.
 البی هتل پر از خبرنگار و روزنامه نگار بود.

عکس میگرفتند و تندتند سوال میپرسیدند و بیشترشون راجب قول و قرار هایی 
 بود که گفته بودم.

شد ساوی با خفه  شدن از میان اونا م نم بود پس رو به بادیگارم گفتم خودم رد 
 بهشون توضیح میدم.

 سرفه ای کردم تا صدام رسا و بلند تر بشه.
 رو به همشون گفتم:

دوستان ممنون از همه شما به خاطر طرفداری و حمایت از من، ما با شما این 
 موفقیت رو به دست آوردیم. حاال هرکسی سوالی داره در خدمتم بفرمایید؟

 عکس و مصاحبه کردم. و با همشون
 سرم به شدت درد میکرد، میگرنم شروع شده بود.

 فردا همه روزنامه ها از موفقیت من مینوشتند.
 کاش مامان و بابا اینجا بودند و منو می دیدند.ای

 با لبخندی زورکی اون محل رو ترک و سوار ماشین شدم.
 میکرد. به راننده گفتم مستقیم به سمت خونه بره، تموم بدنم درد 

 رو نداشتم.موبایلمو خاموش کردم، حوصله جواب دادن به کسی
 در و باز کردم وپیاده شدم ؛ به هلن مدیر برنامه قدیمی و مورد اعتمادم گفتم:

 _فردا با روزنامه طراح برتر مصاحبه دارم .
 _چشم

 _برای ویکی هم وقت بزار و کارای بهزیستی رو جور کن .
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 _چشم.
 _بی بال
 گام کرد که گفتم_ هیچی برو .نبا گیجی

 گوشه ل*ب*م از خنده باال رفت ..
 این حرفا رو از مامانم یاد گرفته بودم

گرم به مدت نیم ساعت مثل همیشه بعد از هر مهمونی یا مراسمی توی وان آب
 دراز کشیدم...

 هلن رو صدا کردم گفتم _که سلنا رو صدا بزنه.
 ا سلنا و ماساژاش بدنم آروم میشد.سلنا مسئول حمام و ماساژور من بود؛ ب

 رو به سلنا گفتم_ بسه
 کشیدم و از حموم خارج شدم.خودم رو آب

شیدن  شغول ک ست گرفتم، م با همون حوله به طرف میز کارم رفتم و مدادی د
 طرح جدیدی شدم.

 بعد حمام انگار طرح ها بهم الهام میشد.
 رفت.یه عالمه طرح زیبا تو ذهنم میومد اما باز یادم می

 کسی بیدار شدم.یا تکون دادن های پی دی پی
 _خانوم ، تارا خانوم چرا اینجا خوابیدید؟
 _وای هلن ولم کن یه دقیقه بزار بخوابم.

 _خانم مگه قرار نبود امروز برید کلوپ دیر میشه ها بلند بشید خانوم.
 سرمو که بلند کردم صدای تق شکستنش اومد.
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 و همون حوله نازک سفید دورم بود.شب پشت میز کار خوابیده بودم 
 چهار تا طرح تابستانی کشیده بودم که به شکل دکلته بودند.

 فکر کنم طرح های خوبی بشه .
 رو به هلن گفتم:

 اینارو بفرست بخش دوخت بگو تا هفته دیگه هر چهار تاش آماده باشه. 
ش وهلن که از اتاق بیرون رفت به سممت کمد لباس هام رفتم ؛ کت شملوار خ

دوخت شممیکی به رنس سممرمه ای پوشممیدم، موهای شممکالتی رنگم رو دورم 
 ریخته، کفش پاشنه پنج سانتیمو به پا کردم و از اتاق خارج شدم.

 به یکی از راننده ها گفتم ماشین رو آماده کنه تا به کلوب بریم.
 راننده هم مثل همیشه در و برام باز کرد .
که هلن برنامه های امروز ر و مرور میکرد ، منم تبلتم و در آوردم و همونجور 

 به طرح ها و نظرات شرکت سنیم کردم، استقبال خوبی ازشون شده بود.سری 
کل شممرکت هایی که تو مزایده شممرکت کرده بودند بیسممت نفر میشممدند ولی  

 شرکت تانر دوم شده بود 
 این بین طرفداراش مثل بمب شادی ترکیده بود.

 زدم.سریع به کامنت های خودم 
 پیام های  تبریک و خنده تعدادشون به هزار میرسید.

 به کلوب رسیدیم.
طرفدارا و دوسممتام که منتظرم بودند به اسممتقبالم اومدند و ا هار خوشممحالی 

 کردند.
 یکی از دوستام که روز نامه نگار سایت جوانان بود به سمتم اومد گفت :
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 من و همکار هام مصاحبه بریم روی صندلی بنشینیم تا_اگه میشه خانم منسی
 رو شروع کنیم.

 سری تکون دادم و به محل مصاحبه رفتم.
 سه
 دو

 یک 
 حرکت.

 _سالم خانم منسی
ستقبالی که ازم کردند  شما و همه طرفدار هام که با ا سالم خیلی ممنونم از  _

 تونستم تو خونه مزایده رتبه اول رو بیارم.
سن کمتون تون شما چطور با این  سی  ستید با تجربه ترین طراح رو _ خانم من

 شکست بدید ؟؟
_خب به عالقه فرد مربوطه کسممی که نگاهش به این کار با دیگران فرق داشممته 

 سال تجربه کم نیست. 23باشه حتما موفق میشه 
 _ البته، شنیدیم که تندیستون رو به کودکان بهزیستی دادیم آیا این درسته ؟

 . امیدوارم افتخاری برای بچه ها باشم._بله من که از مدال و جام زیاد دارم 
 _خانم منسی شنیدیم برای مزایده بعدی طرح های جدیدی کشیدید.

_اوه این سوپرایز بود میخواستم کسی متوجه نشه اما شما زود تر از همه متوجه 
 شدید ، بله چند طرح جدید کشیدم.

 _خب مصاحبه به اتمام رسید امیدوارم همیشه موفق و پیروز باشید.
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 _ممنون خداحافظ.
 کات که گفتن با عصبانیت رو به شیواگفتم :

 _کی این موضوع رو به تو گفت.
 _شنیدیم دیگه.

 اه هلن میکشمت.
سمت بچه ها  شتم و به  سمت بار رفتم و یه لیوان گیالس بردا صبانیت به  با ع

 رفتم.
 لیوان گیالسمون رو باال بردیم و بهم زدیم.

 _به امید موفقیت های بیشتر.
 همه برام دست زدند و یکم ر*ق*ص که من فقط نظاره گر بودم .

 مثل عادت همیشگی یکمی با ویکی و هلن صحبت کردیم
 صحبت و گفت و گو باالخره مهمونی تموم شد.بعد کمی 

 با بادیگاردا سوار ماشین شدم.
 +هلن بریم آتلیه.

 _چشم خانوم.
 آتلیه رو خارج از شهر ساخته بودند.

 زیاد توی دید نباشه. به خاطر اینکه
ستن  ست دادند و گفتند که برای ب شرکت آلما همکاری با مارو درخوا _خانوم 

 قرارداد به شرکت میان.
 _خوبه ، آفرین.



wWw.Roman4u.iR  12 

 

باسای ل  کارکنانششرکت آلما یکی از شرکت های بزرگی بود که هر ساله برای
 مخصوصی سفارش میداد.

طرح هاشون راضی نبودند و بهم  پنج سال با شرکت الماس قرارداد بستن اما از
 زدن و اآلن به شرکت ما روی آوردند.

 این افتخار بزرگی برای آتلیه و من هست.
 باید از این فرصت به خوبی استفاده کنم و موانع رو رد کنم.

 آتلیه که ترمز کرد .جلوی 
 به بادیگارد ها گفتم دیگه الزم نیست همراه باشند.

 اقم رفتم.پیاده شدم و با غرور به ات
 تلفن رو برداشتم و به ویکی منشیم گفتم که همه ی طراح ها و خیاط هارو به

 اتاق کنفرانس دعوت کنه. 
 و بعد خوردن قهوه ای تلخ که پنج دقیقه بیشتر وقتم رو نگرفت به اتاق بزرگ

 کنفرانس رفتم. 
 در و باز کردم که همه به احترامم بلند شدند و سالم گفتند.

 ند و شیکی که با چوب مخصوصی درست کرده بودند نشستم.روی صندلی بل
 _خب دوستان همتون رو اینجا جمع کردم تا طرح جدید رو بهتون توضیح و

 گوش کنید .ارائه بدم پس خوب 
 فقط یکبار تکرار میکنم.

 خودتون خوب میدونید که مارقبای بزرگ و سرسختی داریم.
 کار های ما باید خاص باشه. همچنین باید این رو درک کنید که طرح ها و
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 مثل ستاره بدرخشه.
 بشه:با زبون روی لب هام کشیدم تا خیس

 ادامه دادم:
 امروز با شرکت آلما قرارداد میبندیم.

ست بدند اما من و  شک سعی میکنن ما رو  میدونید که رقبای زیادی داریم که 
 شما نمیزاریم.

 که کارتون بهترین باشه .از جمله شرکت الماس، باید همه تالشتون رو کنید 
 هرکس که بتونه بهترین طرح رو بکشه جایزه خیلی خوبی بهش میدیم. 

 طرح هایی که کشیدید رو به الرا میدید تا چک و به من بده.
 تا دو ماه باید این کار ما به پایان برسه.

 فهیدید؟؟
 جمع با صدای بلندی بله ای گفتند.

 .سرمو تکون دادم و گفتم میتونید برید
 خودمم به اتاق رفتم.

 ویکی گفت که نماینده ای از شرکت آلما میاد.
 آینه وایسادم و خودم رو مرتب کردم .جلوی 

 صدای در زدن اومد و بعد صدای صحبت کردن ویکی با چند مرد و زن...
 روی صندلی نشستم و سرمو با پرونده و آخرین طرح شرکت الماس گرم کردم.

 _خانوم منسی.
 _بفرمایید.

 دو زن و دو مرد که لباس های شیک و مجلسی پوشیده بودند وارد شدند.
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 با لبخند پر غرور بهشون خوش آمد گفتم و دعوت به نشستنشون کردم. 
 بیاره. ویکی رو صدازدم و گفتم پنج لیوان آب میوه

 دختری معمولی و مو مشکی شروع به صحبت کردن کرد.
م دیگه ای هم هسمممت که باید انجام _ممنون از پذیرایی تون اما کار های مه

 بشه.
 من نماینده شرکت آلما ملیس میلند هستم.

خب شممما در جریانید و میدونید که ما پنج سممال با شممرکت الماس همکاری 
و طراح ها همکاریمون رو بهم داشممتیم. اما بی دقتی و سممهل انگاری خیاط ها

 زد.
 ارمند ها خیلی مهم این هست که بدونید رئیس شرکت به فرم و پوشش ک

 حساسه و باید نهایت دقت و زیبایی رو داشته باشید. 
 _اوه بله من بهتون قول میدم تا برترین طرح هام رو برای شرکت شما آماده کنم.

 _جانر قرار داد رو بده خانوم منسی امضا کنن.
 پسر تقریبا جوونی پرونده ای که برگه های زیادی رو داشت روی میز گذاشت،

 ه سرجای خودش نشست.و دوبار 
 بعد خوندن پرونده ها و امضا کردنشون با چهار تاشون دست دادم.

 بعد این که نماینده ها آب میوه ها رو خوردن رفتند.
 کیفم رو برداشتم و با هلن به سمت خونه رفتیم. 

 _هلن طرح هایی که گفتم رو دوختند؟؟
 ده._بله خانوم راننده آورده و توی اتاق کارتون گذاشته ش
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 _خوبه هلن .
 _خانوم بگم برنامه فردا چیه؟؟

 _کارای باقی مونده رو بگو میشنوم.
 _خانوم فردا از ساعت یازده صبح تا پنج فشن شو دارید.

 _وای هلن یادم نبود!!
 _خانوم طرح ها دوخته شده و مدل ها آمادن !کارهاتون رو قبال انجام دادید.

 به خونه رسیدیم.
اس شممیکی برام آماده جور کن، به سمملنا هم بگو فردا _هلن یه آرایشممگر و لب

 ساعت هشت بیاد .
 _چشم خانوم.

 چیزی الزم ندارید؟؟
 _نه میتونی بری.

 در اتاقم رو که بستم ، لباسام رو از تنم را آوردم و مستقیم به حموم رفتم.
 دوشی که گرفتم یک ربع بیشتر طول نکشید .

 رفتم تا طرح هارو ببینم.حوله نازکی دورم بستم و به اتاق کارم 
 تا داخل اتاق شدم با موجی از لباس رو به رو شدم.

 هلن گوشه ای از آویز ها بزرگ نوشته بود
 لباسای خوبی شده بودند.« لباس های فشن شو»

 اگه فردا فشن شو خوب تموم بشه و سفارش های زیادی بگیرم به مسافرت
 خارج از شهر میرم تا یکمی استراحت کنم. 

 مون  اهر با حوله نازک قهوه ای برای خودم درست کردم و روی تخت بهبا ه
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 صورت شکم دراز کشیدم. 
 تو لیست برنامه هام حداقل ده روز وقت استراحت داشتم.

 این عالی بود!
 بدون هیچ بادیگاردی..

 با  اهری عادی ...
 یه جای دور که بدون هیچ آزار و اذیتی همراه باشه.

 ه رو آماده کنه.باید به هلن بگم کلب
 بی سر و صدا باید سوار ماشین بشم و از این جا برم.

 شام نخوردم.
بدون پوشیدن لباس به خواب عمیقی فرو رفتم. صبح زود با صدای زنگم بلند 

 شدم.
 یخ کردم. آبوانم رو پر

 اول یه پام رو گذاشتم که باعث شد بدنم مور مور بشه.
 و خوابوندم تو آب که لرزیدم.یه نفس عمیق کشیدم و کل بدنم رو یه

 چشمام رو بستم و آرامش گرفتم.
 خوم رو با لطافت شستم و داخل سونا بخار مخصوص شدم.

 بعد اینکه خشک شدم لباس شیک فشن شو که برترین طرح بود و برای من
 دوخته شده بود رو تن کردم که در همون حال زنس زده شد. 

 گیریمورم اومده بود .
 که با چند نفر روبه رو شدم.در وباز کردم. 
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 هلن.)مدیر برنامه(
 سلنا.)ماساژور(
 ویکی.)منشیم(
 نیاز )گیریمور(

 بعد این که حا ر شدم با دخترا سوار ماشین شدیم و به سمت مکان اجرا فشن
 شو رفتیم. 

 همه لباسارو به فشن شو انتقال داده بودند.
 اکثرا رقیب ها و دوستای دور و آشنا اومده بودند.

 انر هم با دوس دخترش اومده بود.ت
 هه!!!

 باالخره با دختری دیده شد.
 با غرور خاصی به ویکی گفتم موزیک رو بزار. 

 روی استیج ایستادم وبا همون لحنم گفتم.
 _سالم .

 خیلی خیلی خوش حالم که به فشن شو اومدید.
 تضمین میکنم پشیمون نمیشید چون برترین طرح هام رو به اجرا میزارم. 

 به افتخار خودتون.
 همه دست زدند.

 روی صندلی مخصوصم نشستم و فشن شو شروع شد.
 مدل ها تک تک همون طور که گفته بودم اجرا کردند.

 با غرور و در یک خط و سر باال.
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 به پشت صحنه رفتم و با برترین مدل مرد روی استیج رفتیم.
 تعجبی نداشت چون من خودم مدل بودم.

 امیر بود.نگاه همه روی من و 
 امیر برادرم بود.

 کسی خبر نداشت.
 حتی هلن!!

شدن رو بهش آموزش  شه ، خودم مدل  شم با شت زیاد تو چ ست ندا چون دو
 دادم.

 امیر به طرفم برگشت، روبه روی هم ایستادیم. 
 امیر نگاه برادرانه 

 و
 من نگاه خواهرانه

 بهم کردیم.
 به هم احترام گذاشتیم.

 خم شد رو صورتم.امیر یه قدم جلو اومد و 
 لبخندی پر از مهر زدم.

 ب*و*سید.پیشونیم رو عمیق
 صدای دست زدم و چیک چیک دوربین ها مارو به خودمون آورد.

 دستش رو پشتم گذاشت وبه سمت پشت صحنه هدایت کرد.
 لبخندی بهش زدم و گفتم 
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 _عالی بود...
 فوق العاده!!

 دهن تانر باز مونده بود.
 _تارا؟

 _جونم.
 نی یه چند روز کار نکنی با هم بریم سفر؟؟_میتو

 _اتفاقا خودمم میخواستم برم کلبه.
 _پس با هم میریم .

 به عادت بچگیامون دستامون رو بهم زدیم.
 خیلی وقت بود این جا وایساده بودم.

 لبخند روی استیج رفتم.با غرور و کمی
 _امیدوارم خوشتون اومده باشه.

 کنارم ایستاده بودند اطالع بدید.برای سفارش به ویکی و هلن که 
 هرسه تا کمر خم شدیم.

 تانر با مشت های گره خورده تماشامون میکرد.
 دلیلش چی بود؟

از سمممالن که خارج شمممدیم با موجی از خبرنگارا و روزنامه نویس ها مواجه 
 شدیم.

 به تک تک سوال ها پاسخ دادم.
 رو به امیر چشمک زدم که سرشو تکون داد.

 یدیم.به خونه رس
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 روبه هلن امیر ویکی گفتم
 _مثل همیشه عالی بود.

 پول خوبی برای این فشن شو بهتون میدم.
 دستی کوتاه زدم و گفتم_ میتونید برید.

 ویکی بیرون رفت.
 هلن و امیر میخواستن برن که 

 _وایسید
 هردو به طرفم برگشتم.

 _هلن من ده روز نیستم حواست به کارا باشه.
 ی بفهمه خودم میرم.در ضمن نمیخوام کس

 فهمیدی؟
 _بله خانوم

 _میتونی بری خداحافظ.
 _بای

 صدای بسته شدن در نشون میداد که هلن از خونه خارج شده.
 _امیر فردا صبح زود میریم.

 باشه؟
 _برای من فرقی نمیکنه باشه.

 _بیا اتاقتو نشون بدم خسته ای استراحت کن برای ناهار صدات میکنم.
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که مدت زیادی نیسممت براش داد و با هم به طرف اتاقیسممرشممو مهربون تکون 
 آماده کرده بودم. 
 وارد اتاق شدیم .
 _خوب بخوابی.

 دو قطره اشک سمج افتاد رو گونم که با عصبانیت پسش زدم.
 به یادم بیارم.دلم نمی خواست از اون موضوع چیزی

جدید به  شبه اتاقم رفتم و بعد تعویض لباس و پاک کردن آرایش و تجدید آرای
 واسه تک داداشم درست کنم.آشپزخونه رفتم تا ناهاری 

 ساعت دقیق
15:43. 

 وسایل های الزانیا رو آماده کردم و مشغول درست شدنش شدم.
 دستم رو صورتم کشیدم خیس عرق بودم .

 نه از درست کردن یه الزانیا!
 بلکه تمیز کردم آشپزخونه و خونه!
وم و لباس شممب خوشممگلی پوشممیدم و رو به دویدم و خودم رو انداختم تو حم

 روی آینه ایستادم.
 موهای صاف مشکیم رو از باال بستم.

 خط چشمی دور چشم های مشکیم کشیدم و سایه مشکی زدم.
رژ گونه ای روی گونه های برگشممتم کشممیده و در آخر رژ قرمزی رو لب های 

 دخترانه ام کشیدم.
 به آشپزخونه رفتم.
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 رساآروم ولی 
 داداشی بلند شو غذا حا ره._امیر 

 انگار صدازدنم جواب داد.
 پف کرده جلوم  اهر شد.امیر با موهایی ژولیده و چشمایی

 دماغشو کشیدم و گفتم بدو ناهار حا ره!
 خنده غمگینی کرد و به دستشویی رفت.

 دلم لرزید از این همه ناراحتی! یعنی همیشه اینجور بود؟
 از این همه غم و بغض.

 ند سالمون بود!مگه ما چ
 خدا لعنتشون کنه!

 دلم براشون تنس شده!
 پس فطرتا!!

 امیر اومد تو آشپزخونه!
 چشماش قرمز بود.

 رفتم سمتش و ب*غ*لش کردم.
 سرم زیر سرش بود.

 پیرهنش رو محکم چنس انداختم.
 اشکای سمج و لعنتی رو صورتم میومدند.

 _امیر...
 _جونم تارا؟
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 _دلم براشون تنس شده؟
 رو گذاشتن و رفتن؟ من میخوام برم پیششون.چرا ما

 سرم و بلند کردم و با حیرت به داداشم خیره شدم.
 داداش گلم داشت گریه میکرد.

 با هق هق گفتم
 _چته چرا انقدر تو خودتی؟

 _به فکر انتقامم.
 از یه سری قاتل!

 _تروخدا امیر ولش کن اونارو. 
 اونا جالدن خودتم خوب میدونی!

 کاری ندارم با دخترشون کار دارم. _من با اون ها
 هه!

 پدر و مادر و تو دلشون میزارم.آرزوی
 دستی روی صورت خیس از اشکم ریختم و امیر و به سمت میز هل دادم.

 من و امیر هردو اشتهامون کور شده بود.
 با غذامون بازی میکردیم.

 امیر قاشقش رو انداخت تو بشقاب و مرسی زیر لبی گفت.
 زدم. نوش جانی لب

 میز رو جمع کردم.
 رو کاناپه دراز کشیدم و یاد قدیما افتادم.

 مزاحمم نشه!_مامان میرم اتاقم کسی
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 _تارا خسته شدی بس کن دیگه اه !
 که کارمو دوست دارم پس سد راهم نشو._مامان میدونی 

 به اتاقم رفتم. و بعد گفتن این حرف
 هام رو جلوم چیدم. مثل عادت همیشگیم موزیک آرومی گذاشتم و برگه

 طرح هام یکی از یکی بهتر میشد.
مربی های طراحیم از این همه اسممتعدادم شممگفت زده شممدند و بهم افتخار 

 میکنند.
 طرح های عادی که من میکشم از نظر اون ها طرح های خیلی خوبی هستند.

تا طرح که خیالم رو راحت کرد موزیک رو قطع کردم و رو  بعد کشممیدن دو 
 تخت

 بم برد.خوا 
 با صدای در زدن بلند شدم.

 طبق معمول مهتاب بود که اومده بود بیدارم کنه.
 _تارا خانوم اگه کارتون تموم شد بیاید بیرون پدرتون کارتون داره.

 و صدای راه رفتن و بعد سکوتی که همه جا رو فرا گرفت.
 خواب پریدم. با یاد اینکه چند تا طرح کشیدم از

 د.طرح هام که عالی بو
 برای دومین بار از طرح هایی که کشیدم خوشم اومد.

 دستی به سر و صورتم کشیدم و از اتاقم که مامان میگه لونه خارج شدم.
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صمممدای تی وی و صممحبت کردن مامان و بابا به گوشممم خورد،با لبخند به 
 سمتشون رفتم.

 و روی کاناپه کنار بابا نشستم.
 _سالم بابا کاری داشتید باهام؟

 خترم بزار امیر هم بیاد بعد بهتون میگم._سالم د
 سرمو تکون دادم و همگی منتظر امیر موندیم.

 امیر دوان دوان از پله پایین اومد و گفت _بلهههه ؟
 بابا اشاره کرد روی مبل بنشینه.

 وقتی نشست بابا شروع کرد به حرف زدن.
 _امیر بابا اگه موقعیتش جور شه تو میتونی بری سوئد؟

 اسرار میکردی؟قبال زیاد 
 _آره بابا جون میرم فقط باید یه آشنا پیدا بشه.

 _آشنا هم داریم پس تو میری ؟
 _آره بابا من که از خدام بود.

 کرد.بابا خنده محوی
میکشممی میخوای بری سمموئد آتلیه باز _ تارا بابا تو که طرح های خوشممگلی

 کنی.برای خودت ؟
 یک پوشه.میدونی که سوئد پر از زن ها و مرد های ش

 من که از پیشنهاد بابا ذوق مرگ شده بودم قبول کردم.
 _چرا که نه حتما .

 و صورت بابا رو ب*و*سیدم.
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 _پس تا هفته دیگه آماده باشید.
 من و امیر همزمان

 _چقدر زود؟
 _بعدا دلیلش رو میفهمید.

 و با مامان به اتاق استراحت رفتند.
 بودند. مامان و بابا صاحب دو کارخونه مواد شیمی
 و هر سال حدود پنجاه بار مسافرت میرفتند.

 این رو هم بگم که رقیب های زیادی داشتند اما هیچ وقت شکست نخوردند.
 با صدای برخورد پنجره به دیوار از گذشته بیرون اومدم .

 پنجره رو بستم .
 به سرم زده بود.امشب از اون شب هایی بود که بی خوابی

ایی که مورد نیاز برای این ده روز بود رو تو چمدون به اتاق رفتم و وسمممایل ه
 ریختم.

 و مواد غذایی برداشتم. و کمی خوراکی
 چشمام بی تابی میکرد برای خواب.

 روی تخت دراز کشیدم و طولی نکشید خوابم برد.
 پریدم.اینکه دستی رو صورتم رد شد از خواب با حس 

 اما چشمام رو باز نکردم.
 و کمد ها اومد. صدای باز کردن کشو

 طرح هام!
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 دزد.
 این کلمه ها بود که ذهنم رو خطچه دار میکرد.

 آروم چشمام رو نیمه باز کردم.
 یه دزد که لباس و کاله سیاه پوشیده بود.

 مرد یا زن؟
 به لطف کالس های متفاوت رزمی میتونستم از خودم دفاع کنم.

ودمون رو محکم چون شممغل بابا ومامان درگیری داشمممت ، من وامیر باید خ
 میکردیم.

 پشت دزده به من بود.
 پشتش ایستادم ودستم رو سفت و محکم به گردنش کوبیدم.

 برگشت سمتم و محکم به شکمم کوبید.
 دو قدم عقب رفتم و حمله کردم بهش.

یک ضربه من میزدم یه ضربه اون ولی اون حمله نمیکرد و فقط از خودش دفاع 
 میکرد.

 گه اه.زیر لب گفتم حمله کن دی
 رو شنیدم. صدای خنده کوچکش

 _زهرمار
 به فارسی گفتم اما انگار دزده فارسی هم بلد بود.

سمتش رفتم و زیر  سری کتک خوری دزده اومد از اتاق بره بیرون که به  بعد یه 
 پایی خیلی خوشگلی انداختم که خودم حض کردم.

 رو زمین که افتاد روی سینش نشستم.
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 مید که مرد هست.از هیکل و بدنش میشد فه
 دستمو به سمت نقابش بردم که دستامو گرفت. 

 کردم.گشاد نگاشبا چشمای 
 بسم الله.

 پاهامو باال آوردم و دستامو از دستاش جدا کردم.
 دستام که جدا شد محکم نقابشو کشیدم.

 ولی سفت نقابشو چسبید.
 نیمه بدنم رو با پاهاش گرفت و بقیه رو با دستش. 

 زیر لب گفتم
 هرکول ولم کن بدنم شکست._

 انگار افاقه کرد که خودش رو کمی شل کرد.
 نفس نفس میزدم.

 _ت.ت.تو کی کی هستی؟
 صداش رو شنیدم که میگفت 

 _یه دوست عزیز.
 صداش گرفته بود ولی خیلی آشنا میزد.

 _کوفت ولم کن آهااای امیر امیرررر
 امیر جواب نداد.

 زدم رو سینش.
 هان عوضی؟+چه بالیی سرش آوردی ؟ 
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 با صداش به خودم لرزیدم.
 نه امکان نداشت.

 اون این جا چه غلطی میکرد.
 دزد کثافت.
 مگه ایرانیه؟

 تقال کردم.
 _ ولم کن وووولم کن.

 _نه نمیشه. باید با خودم ببرمت.
 +چیییی؟

 کجا ؟
 ولم کن بیشعور خرزهره 

 خواست بلندم کنه که محکم با صندلی کوبیدم به سرش.
 مین دستش رو به سمت سرش برد.افتاد رو ز

 شل شد.دستاش و بدنش 
 یا خدااا.

 مرد؟
 با ترس از رو بدن نیمه جونش بلند شدم و عقب رفتم.

 خیلی ترسیدم به سمت اتاق امیر رفتم.
 امیر و به صندلی بسته بود.

 امیر چشماش قرمز بود.
 به سمتش دویدم و دست و پاهاش رو باز کردم.
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 از روی صندلی بلند شد.
 _کو اون عوضی دزد.

 گفتم هول
 +چیزه چیز مرد.

 گشاد گفت چچچچی؟با چشمای 
 با گریه گفتم 

 نمیدونم صندلی رو زدم به سرش مرد.
 هلم داد کنار و به سمت اتاقم دوید.

 نقابشو از روی صورتش کشید.
 تانر !!

 دزدی؟
 امیر با چشمای عصبی گفت چه غلطی کردی ؟

 میارن؟میدونی بگیرنت چه بالیی سرت 
 اشکام ریخت رو صورتم.

 سرش شکسته بود.
 پویا ! 

 به گوشی که روی عسلی بود چنس زدم.
 پویا بهترین دوستم.
 شمارش رو گرفتم.

 خواب آلود گفت_ هلو
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 _الو پویا پویا تروخدا خودتو برسون خونم پویا تارام
 _چیشده حالت بده!؟

 اومدم.
 ومهلت حرف زدن بهم نداد.

 قطع کرد.
 بهم خیره شد امیر منتظر

 _اآلن میاد .
 با کمک یکدیگه تانر رو روی تختم گذاشتیم.

 لباساش رو امیر عوض کرد و لباسای خودش رو تنش کرد.
 زنس رو زدن که هجوم بردم سمت در و سریع باز کردم.

 _پویا بیا .دوید طرفم.
 رفتیم تو اتاقم.

 بده؟ حالش_کو  کجاست ؟کی
 ش باز موند.با دیدن تانر چشماش گشاد و دهن

 _ا ا این اینجا چیکار میکنه؟ 
 خواست بیاد سمتم که امیرم دید.

 _این یکی چی؟
 _هی ...هیچی پویا اه ببین تانر چشه!

 با ترس گفتم نمیره ؟
 پویا دوید به طرفش و سرش رو از روبالش برداشت و روی تخت گذاشت.

 کیفشو برداشت و شروع به معاینه کرد.
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 ویدم.با ترس ناخنمام رو میج
 امیرم دستاشو تو هم قالب کرده بود و با پاهاش ریتم تندی گرفته بود .

 پونزده مین گذشت که پویا بلند شد و گفت 
 _باید انتقال بدیم بیمارستان نمیشه باید تحت مراقبت باشه.

 نه اگه این اتفاق می افتاد برای من بد میشد.
 _نه نه اینکارو نمیکنید.

 ل بشه.وصهر پنج دقیقه به پنج دقیقه بهش وسایل _ببین تارا نمیشه باید 
 _خو خب اگه ببریمش بیمارستان برای هر سه مون بد میشه.

 هم من .

 هم تانر.
 هم امیر.

 یه سمتم اومد و ابروهاش رو به صورت شک باال انداخت پویا مرموز
 رو بهم بگید وگرنه با پلیس در میون میزارم._همه چی

 ه جدی گفت که هم من و امیر باور کردیم این حرفش رو فوق العاد
 من داشتم میلرزیدم و امیر به تانر نگاه میکرد.

 چی که اتفاق افتاد رو توضیح دادم.هر
 کلمه ای که میگفتم اشکام مثل سیل میریخت.با هر

پویا که کنجکاویش برطرف شممده بود به سمممت تانر رفت و سممرمش رو چک 
 کرد.

 _خب ؟
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 _چی خب؟
 ینجا چیکار میکنه؟ نکنه فامیلید؟_امیر منسی ا

 تا خواستم چیزی بگم امیر سریع تر گفت.
 _خواهر و برادریم.

 پویا شک زده خندید.
 _وا یعنی چی پ تو چرا انقدر از تارا دوری؟

 چند سال به چند سال با هم میرید بیرون و تفریح میکنید؟
 این سری نوبت خنده منو امیر بود.

 یون میریم خارج از شهر پاتوقمون._من و امیر هر یک روز درم
 اگه میشه به کسی نگو چون فقط تا اآلن به تو گفتیم. 

 _باشه.
 پویا لبخندشو جمع کرد و به تانر نگاه کرد.

 _هرچی زودتر باید انتقال بدیم بیمارستان وگرنه میمیره.
 خوابی.حاال برید بخوابید چشمای هر دوتون قرمز شده از بی

 ونم سه نفر رو با هم درمان کنم.حالتون بد نشه نمیت
 لبخند محوی زدیم.

 از اتاق بیرون اومدم و به سالن رفتم تا روی کاناپه دراز بکشم.
 پاهامو مثل جنین تو شکمم جمع کردم و خوابیدم.

 کاب*و*س!
 کاب*و*س!
 کاب*و*س!
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 لعنتی.
 میدیم تانر با اسلحه میخواد من رو بکشه.همش

 ادرت جون بدی!پدر و مو بهم میگه باید مثل
 با جیغ بلندی که کشیدم از خواب پریدم.

 عرق سردی رو کمرم سر خورد.
 بود.تمام موهام خیس

 از روی کاناپه بلند شدم.
 با کالفگی دستمالی برداشتم و گردنم رو باهاش پاک کردم.

 به اتاق خودم که اآلن برای پویا و تانر شده بود رفتم.
 ه تانر نیمه جون نگاه میکرد.پویا با چشم های خمار از خواب ب

 بی خوابی زده بود سرم.
 ساعت 

4:49 
 بود.

 _پویا برو بخواب من پیشش میمونم.
 _نمیشه آخه یه وقت حالش بد میشه. تو هم..

 احمر میرفتم پرستاری بلدم._من تو ایران هالل
 _چه خوب باشه پس میرم تو سالن اگه اتفاقی افتاد بیدارم کن.

 اشه تکون دادم.سرم رو به نشونه ب
 بیرون رفت. 
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 روی تخت نشستم. 
 چرا تو خواب تانر بهم گفت مثل پدر و مادر جون بدی!

 مگه اون میدونه
 یکی زدم به سرم.

 آخه اون از کجا میخواد بدونه.
 ، تموم شد رفت.کاب*و*س بود

 مثال میخواستیم بریم کلبه!
 مگس مزاحم اومد مسافرتمون رو بهم زد بیشعور .

 میگشت.بال چیاصال دن
میکشمممه طرح های عادی من به چه دردش  اون که خودش طرح های خوبی

 میخوره.
 دستمو البه الی موهام کشیدم.

 اه ضد حال.
 چجور این رو ببریم بیمارستان.

 اینجام باشیم کالغا خبر میرسونند کل سوئد نه کل جهان میفهمن.
 آبروی همه مون میره.

 چیکار کنیم.
 اوووم.

 فکر میکردم که جرقه ای تو ذهنم زد.همینجوری 
 اوهوم میشه.
 فکر خوبیه.
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 میریم کلبه .
 همونجا هم پویا با دو سه تا دوستای دکترش تانر رو درمان میکنند.

 هم خلوت و هم هوا عالی.
سایالی خودم و امیر که به تانر  ساک لباس از و سه تا  شدنی دو  شوق پیدا ن با 

 هم میخورد برداشتم.
 گذاشتم.و پشت ماشین 

 صبحونه مختصری آماده کردم .
 پویا رو بیدارم کردم تا مراقب تانر باشه که اتفاقی نیفته خونش بیفته گردن من!

 دوش کوتاهی گرفتم و لباسم که اعم از
 تونیک کوتاه قرمز و با شلوار جین تیره و عینک دودی خوشگل بود رو پوشیدم.

 سویج رو ماشین بود.
 یا صبحونه میخورد.امیر بیدار بود و با پو

 تا قضیه رو گفتم موافقت کردند.
سرش رو باند پیچی  سری به تانر زدم. امیر دور  شتم و  صندوق گذا سبد رو تو 

 کرده بود .
 حالش هیچ فرقی نکرده بود. 

 و این برای من خیلی بد بود
بعد تموم کردن صبحانه به دست قحطی زده ها امیر و پویا تانر رو توی ماشین  

 شتن و خودشون هم سوار ماشین پویا شدند.من گذا
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صش هماهنس کرده بود تا محض رسیدن ما  ص پویا باچند تا از همکارای متخ
 کارشون و مراقبت های ویژه رو شروع کنن.

 سعی کردیم بدون هیچ جلب توجهی از خونه دور بشیم و این اتفاق هم افتاد.
 صدای موزیک رو کم کم کردم تا به تانر آسیب نرسونه.

 امیر کلبه رو بلد بود و پویا و راهنمایی میکرد.
 از آینه به تانر پر ابهت و مغرور زل زدم .

 روی صندلی های عقب به صورت دراز کشیده خوابیده بود.
 مادر و پدرش چی؟

 خبری نمیگیرن.
 باالخره جاده تموم شد و به کلبه رسیدیم.

 کلبه بود.چند تا آمبوالنس جلو در
جنگل بود یعنی هیچ جای دیدی کلبه این بود که وسممطیکی از خوبی های 

 نداشت.
 زیادی توش ساخته بودند.هم اتاق های خالی

 برای من درست کرده بود.بابام اینجارو سفارشی
 دوطبقه و تو هر طبقه پنج تا اتاق.

 میشد.دویست متری
 پیاده شدم.

یا و امیر اومدن و تانر رو به یکی از  یا به کمک پو  اتاق ها انتقالدوسممتای پو
 دادند.

 همه پنجره ها رو باز کردم ، و مواد مورد نیاز رو داخل کلبه گذاشتم.
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 و به هرکس اتاق مخصوصی رو نشون دادم.
 دوستای پویا با تعجب به تانر بی جون !

 من رنس پریده!
 امیر کالفه.

 نگاه میکردند.
 تحمل این نگاهاشون رو نداشتم سریع به اتاق خودم پناه بردم.

 لباسام رو توی کمد چیدم.
 طراحی روی میز مخصوصش گذاشتم.وسایالی

 و دوش کوتاهی گرفتم و روی تخت دراز کشیدم.
 پتو رو تا شونه هام کشیدم و زیرش خزیدم.

 از خستگی زیاد بیهوش شدم.
 با صدای رفت و آمد و کوبیده شدن در ها از خواب بلند شدم.

 دستی داخل موهام کشیدم.
 وکم رو صاف و با دست هام درستشون کردم.لباس های چر

خنک به صورتم زدم تا پف زیر چشمام داخل دستشویی شدم و چند مشت آب
 از بین بره.

 با قدم های سست ناشی از اتفاق بد از اتاق خارج و وارد اتاق تانر شدم.
 دکترا باال سر تانر جمع شده بودند.

 و هر یک یه قسمتی از بدنش رو چک میکرد.
 سرش رو باال آورد و چشم تو چشم شدیم. پویا
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 سرش رو از روی تاسف تکون داد.
 _باید انتقالش می دادیم بیمارستان حالش هر لحظه بدتر میشه.

 این حرف رو یکی از دکترای مسن تر زد.
 تالشتون رو کنید باید زنده بمونه._خوب

 و باز مشغول شدند.
 اتاق رو با چشمام گذراندم.

 امیر نبود.
 دم هایی که پر از ترس ، دلهره، دلشوره بود از اتاق بیرون اومدم.با ق

 کمی که از پله ها پایین اومدم صدای امیر واضح تر شد.
 _خانومم میام دیگه. 

........... 
 _باشه عشقم سریع تماس میگیرم باهات..

 ........... 
 _به همه سالم برسون.

 بای عشقم. 
 .......... 

 رو که گرفتم شوتت میکنم اونور دختره ه**ه. _کثافت عوضی انتقامم
 کردم.اومد که بره باال که سریع خودم رو پشت ستون مخفی  

 دستم رو روی قل*ب*م که تند تند به قفسه سینم کوبیه میشد گذاشتم.
 با کی حرف میزد.

 اون که کسی رو دوست نداره اگرم دوست داشت حتما به من میگفت.
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 بود ؟ت چیمنظورش از جمله ای که گف
 کثافت عوضی انتقامم رو که گرفتم شوتت میکنم اونور دختره هر**ه

 دخره ه**ه!
 انتقام!

 نکنه حرفای دیشبش به این ربط داشت.
 به فکر انتقامم.

 از یه سری قاتل.
 وای! 

 باز اتفاقای اون سال ها داره دوره میشه.
 صدای بلندی من رو به خودم آورد.

 م و به سمت در دویدم.هراسون از پله پایین اومد
 پویا بود که محکم به در میکوبید.

 در و باز کردم و گفتم 
 _چه خبره داداش آروم تر.

 در میشکنه.
 تانر حالش بد تر شده . _در و ولش

 معلوم نیس چیو کوبوندی تو سر بدبختش که بهوش نمیاد.
 _مغزش خونریزی کرده 

 خون بفرستند.خون کم داریم باید با بیمارستان هماهنس کنیم 
 چیه؟_خب گروه خونیش
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 شاید به ماخورد.
 _نمیدونم فکر نکنم حاال برو کنار باید برم تست بگیرم.

شدن در اومده بود پایین به  صدای کوبیده  سمت اتاق تانر. امیر که با  دوید به 
 سمتم اومد.

 _چیشد؟
 حالش خوب میشه.

 _نمیدونم امیرمعلوم نیس.
 دارم میمیرم از استرس.

 جلوم وایساد و سرمو فشار داد رو سینش. اومد
 چونش رو محکم رو سرم گذاشت و دستاش رو دور کمرم انداخت.

 از ترس خودم رو بیشتر به سینه پهن و مردونش چسپوندم.
 با صدای پویا از فکر و حسی که توش رفته بودیم در اومدیم.

 هست. O_کسی اینجا گروه خونیش _
 تانر خونش همینه.

 هستم. Oن __ من...من م
 _بدو بیا بریم خون بگیریم.

 بدو عجله کن.
 سریع رفتیم تو اتاقی و از من یه شیشه پر خون گرفت.

وقتی پویا ازم خون میگرفت همش غرغر میکردم که صممدای خنده پویا تو اون 
 واگیر هاگیر دراومد.

 وای پویا بمیری.
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 تانر ایشاله خونم تو بدنت کار نکنه.
 تانر بترکی.

 اون دنیا ازت یه عالم خون میگیرم.ایشالله 
 آی..

 پویا بیشعور.
 بمیری.

 ایشالله زبونتو گاز بگیری کهیر بزنی.
 خون رو که ازم گرفت رو تخت دراز کشیدم و پاهام رو بلند کردم.

 پویا با سرعت خون رو انتقال داد.
 نیم ساعت بعد بلند شدم.

 تو صورتم.پشت در وایساده بودم که در با شتاب باز شد و خورد 
 _آآآی آآی آآی

 بترکی
 _هیچی خون بهش خورد.

 وای کم کم داریم نتیجه میگیریم.
 _باشه حاال واجب بود دماغم شکست برو اونور.

 رفت کنار و من به سمت اتاق تانر هجوم بردم.
 دکترا گوشه ای وایساده بودند و دست هر کدوم برگه ای بود.

 برهنه بود.نشستم، نیمه تن باال بدنش  کنار تختش
 کلی دستگاه وصل بود بهش ، از این بی جدانیم اشکم ریخت.
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 فلزی رو به سرش بزنم. من چطور تونستم اون صندلی
 زود اشک رو پاک کردم.

 صدای قارو قور و شکمم بلند شد.
 گوشه ل*ب*م باالرفت.

 به تک تک دکترا خیره شدم ، رنس همشون پریده بود.
 اینجوری شده بودند. فکر کنم هم از فشار و گرسنگی
 دور و بر تانر رو خلوت کردیم .

 امیر کنارش موند.
 نمیدونم چرا پوزخندی رو لبای امیر بود.

 با دکترا به آشپزخونه رفتیم.
 چند  رف غذا روی میز بود .با سرعت و زیبا میز رو چیدم.

 اآلن دکترا با هم میگن پس این طراحه هم یه چیز از دستش بر میاد.
 ون اتفاق شوم یه پا کدبانو بودم.من قبل ا

 مایه افتخار مامانم.
 و مایه سرافرازی پدرم.

 کسی جز من و امیر اون اتفاق شوم رو حس نکرد.
 لمسش نکرد ، درکمون نکرد.

 تحقیر شدیم دم نزدیم، بهمون تهمت زدن دم نزدیم.
 اما انگار امیر طاقت این همه درد و نداره.

 به فکر انتقامه .
 که تو آغوش هم گریه نکردیم. چه شب هایی
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 من هق میزدم ، امیر زار و زجه.
 عوضیمون یه سر بهمون نزدیم. اون نامردا. فامیالی

 تو عالم نوجوانی یتیم شدیم.تو فکر بودم که حس کردم کسی صدام میزنه.
 سرمو بلند کردم و به پویای جلوم زل زدم.
 _چرا صدات میزنم جواب نمیدی دختر.

 ر بودم._ببخشید تو فک
 _مشخصه!! بیا بریم ، همه غذاشون رو خوردن.

 با هم پشت میز نشستیم.
 پویا رفیق چن سال و چند ماهمم.

 یار و یاورم.
 بعد امیر اون به دادم رسید و من رو به کار کشید تا افسردگی نگیرم.

 داداشم . تکیه گاهم.
 میدونست تنها نمیتونم غذا بخورم. 

 تهای اون خوردم.با اشتها خورد و منم با اش
 _حالش خوب میشه؟

 _پنجاه پنجاه نه زیاد خوبه نه زیاد بده
 _عوارضی هم داره؟

_آره مثل فراموشممی ، زندگی نباتی، فلج ، نابینا ، کر و الل شممدن ، وووو عقیم 
 شدن.

 با ترس و دلهره صد برابر به پویا زل زدم.
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 _ای کاش دستم میشکست نمیزدم سرش.
 اونکار رو میکرد.تو بود _خب هرکی جای

 _حاال این ها رو ولش کن کی بهوش میاد.؟
 _فکر نکنم به این زودیا باشه شاید یک یا دو ماه دیگه.

 _اینجوری همه متوجه غیب شدنمون میشن.
 _کار دیگه ای میشه کرد؟

 _نمیدونم مادر و پدرش چی؟
 دوست دخترش چی؟_نمیدونم هیچی نمیدونم .

 غذات رو بخور فشارت نیفته.
 باوششه._

تا ته غذام رو خوردم که خواسممتم از پویا تشممکر کنم که با یه چیز عجیب رو به 
 رو شدم.

 پویا کمی از غذاش رو خورده بود.
 و با نگاهی پر از نگرانی و یه غم بزرگ بهم خیره شده بود.

 هیچ تکونی نخورد.
 _پویا، پویا.

 با صدازدنم به خودش اومد.
 بلند شد.نگاهش رو دزدید و از پشت میز 

 زیر لب گفت 
 _میرم بیرون یه هوایی بخورم. زود میام.

 سرمو پر تعجب تکون دادم
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 از کلبه رفت بیرون.
 امیر نبود. اوووف تا اآلن خسته شده حتما برم بهش یه سر بزنم.

 میز رو با عجله جمع کردم.
 به اتاق تانر رفتم و امیر غرق در خواب رو دیدم.

 _امیر امیر
 از خواب پرید.

 _ برو تو اتاقت من باال سرش میشینم.
 _باشه .

 نگاه آخرش پر از درد بود.
 جالبه امروز همه نگاهشون من رو جذب میکنه.

 خخخخخ.
 رو صندلی گوشه اتاق نشستم.

ستم به پلیس شعور دزد نگاه کردم. خوب میتون ضبه تانر بی یه و بگم زنس بزنم ق
 اما شرف خودمون هم از بین میرفت.

 ده دزدی حتما بعد این که بهوش بیاد دلیل قانع کننده ای داره.آخه چرا اوم
 اگه نداشته باشه تک تک موهاش رو میکشم.
 پسره الدنس پلشت. نصفه شبی اومده دزدی.

 نمیگه شاید این دختر ل*خ*ت باشه که هیچ وقت نیستم یا
 اینکه شاید قل*ب*ش درد بگیره بمیرم.

 من نمیخوام بمیرم.
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 ت و پوزخندی به این افکارم زدم.گوشه ل*ب*م باالرف
 یاد یه اتفاق گیج کننده افتادم که خندم گرفت.

 کشوهارو میگشت من فکر کردم داره طرح ها رو میدزده. دیشب که تانر
 عقلم به این نرسید که طرح ها تو اتاق کارمه نه تو اتاق خواب.

 پس؟
 ! دیشب

 تانر!
 ود.دنبال چیزی تو کشو میگشت که مدارک خصوصیم ب

 یعنی چی؟
 مخم پوکید..

کالفه یه ضممرب از رو صممندلی بلند شممدم و دور اتاق قدم زدم تا دلیل این کار 
 هاش رو پیدا کنم.

 اما!
 یاد یه حرکت از امیر افتادم.

 پوزخند آخرش .
 تواتاق تانر.

 داشتم فکر میکردم که دستی دور کمرم حلقه شد.
 کسی جرات این که من رو اینجوری کنه نداشت.

 قط دو نفر بهم نزدیک بودند و میتونستند.ف
 امیر و پویا.

 شکمم گذاشت.فرد پشت سرم دستش رو روی
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 سرم رو خم کردم و دستش رو دیدم.
 پویا خان بود.

 حدسم درست از آب در اومد.
 _پویا گرممه ولم کن.

 _آخه چرا؟
 _پویا نمیخوام برداشت بد کنم پس ولم کن.

 م ازش دور بشم پویا دوقدم نزدیک تر میشد.ولم کرد ولی هر قدم که میخواست
 کالفه گفتم

 _تروخدا حوصله این بازی های جدیدتون رو ندارم.
 به تانر دزد رو تختی اشاره کردم.

 _این از این پسره چلمنس
 کردم.فرضی امیر اتاق ب*غ*لی رو حساب

 _اون از امیر که خدا میدونه داره چه غلطایی میکنه.
 چسبیده بود اشاره کردم.به خودش که حاال بهم 

 _توهم که اینجوری.
 با خودتون صادق باشید. خسته شدم دیگه.

 _ببین تارا میدونم کارم اشتباهه اما دست من نیست دست دله.
 امیدوارم از  کاری که میکنم برداشت بد ورنداری.

 که گفت که شک عجیبی بهم تزریق شد. کاریمتعجب و درمونده از
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کم نداشت و واقعا مثل امیر بود برام است من رو می از امیرپویا که برام چیزی 
 ب*و*سید.

 تکون نمی خوردم.
سیدم ولی صورت  پویا نرم و آروم میب*و* سی زل زدم به  سا من بی هیچ اح

 مردونش.
 نه نمیشد داداشم کسی که با هم قول خواهر و برادری بستیم با هم ....

 اه. دستمو گذاشتم رو سینش وهلش دادم.
 ونی نخورد.تک

 مثل فین و فنجون بودیم.
 انقدر هلش دادم که دستام خواب رفت.

 گرفتم.با زور گازش
 دردش گرفت.

 پرو بیشعور
 مثل امیر بودی نه چیز دیگه برادرم بودی تکیه گاهم بودی._تو برام فقط

 چرا پویا چرا؟
 _گوش کن تارا گوششش

 ل*ب*ا*ش گذاشتم. دستمو روی
 پویا دلیل قانع کننده ازت میخوام. _هیییییس هیس حرف نزن

 خواست حرف بزنه که زود تر پیش دستی کردم و گفتم
 _اما اآلن نه هرموقع با خودت رو راست شدی.

 حاال برو کنار میخوام برم بخوابم. خوش رو کنار کشید.
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 سرگرم حرف زدن رو دیدم. درو باز کردم و از باالی پله ها امیر
گاه باال آو  رد که نگاهامون تو هم رفت.سرش رو ناخودآ

 سرمو با تاسف تکون دادم. انتقاممم.
 این کلمه زیاد تو مخم نور فوران میکرد.

 حوصلگی افکارم رو پس زدمبا بی 
 یادمه بابا یه اسب سفید برام خریده بود.

 اما کجاست؟
 شروع به گشتن کردم.

 کل خونه رو که گشتم زیر زمین ها و انباری ها پیدا نکردم.
 م تو حیاط که اتاقک کوچکی بهم چشمک زد.رفت

 با خوشحالی دویدم سمتش. در و باز کردم و وارد اتاقک شدم.
 اسب سفید چموشی بود.

 دستم رو نوازش گونه رو یالش کشیدم.
شدن تو اولین مزایدم بهم  سب رو به عنوان جایزه برنده  یاد بابا افتادم وقتی که ا

 داد.
 بود؟سوار اسبم شدم. اسمش چی

 بابا براش اسم انتخاب کرده بود ولی یادم نیس.
 آروم آروم حرکت دادمش به سمت جلو.

 دور ویال با سرعت اسبم رو دووندم.
 برای اولین بار تونستم بهترین سوار کاری عمرم رو بکنم.
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 سرم گوجه ای جمع کردم.بود رو باالیموهام خیس آب
 .با صدای تشویق کسی به خودم و دنیای بیرون اومدم

 پویا یا جذابیت و نگاه خاصی خیره بهم بود.
 بلدی؟_نمیدونستم سوارکاری
 _بابام بهم یاد داده بود.

 سر و بدن اسبم کشید.دستی روی
 _مثل صاحبش خوشگل و جذاب و نفس کش.

 لبخند پسر کشی زدم.
 اومد جلوم

 _امیدوارم برای آیندت تصمیم خوبی بگیری.
 _امیدوارم.

 وش بگیرم گرممه._حاال برو کنار برم د
 _چشم میخوای بیام کمکت؟

 _ نمیخواد و چشم غره ای رفتم بهش.
 _پس کاری داشتی صدام بزن.

 و به طرف کلبه رفت.
 _پویییا
 _جانم.

 چشمام رو مظلوم کردم و با لحنی پر از غم گفتم
 _اسبم رو

 نزاشت حرفم رو ادامه بدم.
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 ازت میخوام._باشه میبرم ولی در عوض یه چیز
 شیطون شد. چشماش

 _چی؟
 _ب*و*س میخوام.

 یه جور با لحن خواستن و مظلوم گفت نتونستم نه بیارم.
ستم لپش سرم رو جلو بردم و خوا شتم و  سمتش قدم بردا  رو بب*و*س کهبه 

 سرش رو یه طرفه کرد.
 قصد من این نبود.وای

 کشیدم.هرجور بود ب*و*سیدمش و عقب
 _حاال برو دیگه.

 و یه دهنش میکشید و مزه میکرد گفتدر حالی که ل*ب*ا*ش ر
 عالی بود طعمش اآلن میرم.

 سرم رو با خجالت کمی تکون دادم.
با قدم های کوتاه غرق خستگی در کلبه رو باز کردم و آروم آروم به سمت اتاقم 

 رفتم.
 عرق از سر و روم میبارید.

 هواگرمههه.
 وایسادم. رفتم تو حموم و لباس هام رو درآوردم و زیر آب

 میخوردروبدن برهنم لیز قطرات آب
 بد جور تو فکر بودم.
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 به فکر رفتار های امیر و پویا .
 و دزدی تاتر مغرور.

 به تنهایی خودم.
 که هنگام مرگ پدر و مادرم کشیدم .به عذابی 

 به خودم اومدم که  زیر دوش نشسته و به دیوار تکیه داده بودم.
 دیوار سرد .

 من سرد.
 داغ. آب

 م داغ.اشکا
 زخم قل*ب*م درد میکرد.

 قل*ب*م شکسته بود از این همه بیرحمی تو دنیا.
 به خاطر یه معامله آینده یه خانواده از بین رفت.

 ما چقدر بیرحمیم.
 لرزیدم و بلند شدم.کمی

 دوش کوتاهی گرفتم و به عادت همیشگی حوله نازکی دورم بستم.
 حالم زیاد خوب نبود.

 عطسه.
 م تو این هاگیر واگیر.من مریض شدولی

 خداجون.
 عطسه.

 حوصلم سر رفت.
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 به سمت میز طراحیم رفتم و موزیک مورد عالقه ام رو گذاشتم.
 عطسه.
 ای بابا.

 رو صندلی نشستم و قلمم رو به دست گرفتم.
 کشیدم و کشیدم.

 کاشکی نمیکشیدم.
 اههه من و ببین چه بازیم گرفته.

شی شتم میگفتم طرح هام رو که ک سریع یه جا قایم کردم که باز دزدی آره دا دم 
 پیدا نشه بخواد بدزده.

 حتما تانر خوب شد ازش دلیل این کارش رو میپرسم.
 پسره بیشعور با چه حقی وارد خونه من شده.

 تو اتاق خوابم . حریم خصوصیم.
 شاید امیر نبود من اآلن اینجا نبودم.

 شاید من تو اتاقم بدون لباس خوابیده بودم..
 الدنس پلشت.پسره 

 در و باز کرده مثل یابو سرش رو انداخته اومده تو اتاقم.
داشتم با مغزم بحث میکردم که در زده شد و پشتش صدای پویا که اجازه ورود 

 میخواست .
 اجازه من رو نگرفت و اومد داخل اتاق.

 من با یک حوله نازک.
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 پویا با چشم هایی پر از نیاز.
 _پویا برو بیرون.

 م فرصت خوبیه که._چرا عزیز
 _فرصت چی؟

 _این که زنم بشی.
 معلوم بود مست کرده.

 حرف هایی که میزد دست خودش نبود.
 تلو تلو میخورد.

 بهم نزدیک شد .
 چرخیدم و چرخیدم.

 کاشکی زودتر میچرخیدم.
 پشتم به در بود.

 پویای مست رو به عقب هل دادم و با همون حوله نازک دویدم.
 ولی میخواست از دست این پویای مست راحت بشم.نمیدونستم کجا میرم 

 اولین درسمت راست رو باز کردم و خودم رو انداختم توش و سریع قفل کردم.
 نفس نفس میزدم.

 جون و ضعیفی به در زد.پویا ضربه نسبتا بی
 _باالخره برای خودم میشی.

 اشکام مثل بارون ریخت.از ترس
 برگشتم به طرف اتاق.

 اههه .
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 اق تانر بود. صدای تکیه دادن پویا به در و شنیدم.اینجا ات
 با حوله نازک و بدنی برهنه نزدیک تانر شدم.

 دستم رو روی بدنش کشیدم.
 زمزمه های آرومم از دهانم بیرون اومدند.

 _تانر مغرور. تانر بی سر و پا. تانر . تانر بی ادب. تانر دزد هرکول کروکدیل.
 من رو با خودت میبردی . بلند شو ببخشید زدمت آخه داشتی

 خدا میدونه . امیدوارم هرچه زودتر حالت بهتر بشه.کجا رو فقط
 آخرین نوازشم رو روی لپش کاشتم. 

 بلند شدم.
 صدای الستیک ماشین و سپس کوبیده شدن در کلبه رو شنیدم.

 _تاراااا
 _پووویا.

 کجایید این همه منتظرتون بودیم.پویا_بله امیر
 ا دکترا یکم گردش._رفتیم خرید و ب

 حسودیت شدهه؟
 پویا_نه واال.

 _تارا کجاست.؟
 زده جواب داد. پویا هل

 اون._کنار تانره رفت پیش
 سرم رو تکون دادم و به اتاق تانر رفتم.
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 درو زدم که صدای جیغ خفه ای رو شنیدم.
 _تارا باز کن امیرم چیشده ؟

 _هیچی اومدم.
 اشکام رو پاک کردم.

 خودم بستم.حوله رو سفت به 
 درو باز کردم و با نهایت سرعت به طرف اتاقم رفتم ، تا اومدم تو در و بستم.

 لباسام رو با یه تیشرت و شلوار نسبتا پوشیده عوض کردم.
 امیر بار دیگه صدام زد که با سرعت جوابش رو دادم.

 _تارا کجایی؟
 _امیر اومدم.

 از اتاق خارج و وارد سالن کلبه شدم.
 تا از دکترا رو کاناپه نشسته بودند.امیر و چند 

 با دستم من کنار امیر پویا حموم رفته پا به سالن گذاشت.
 سالم داد همه به جز من جواب سالمش رو دادند.

 از عمد اومد کنار من نشست. و دستش رو دور شونه هام حلقه کرد.
 زیر گوشش با عصبانیت گفتم

 ه غلطی میکردی؟چ_ولم کن حیوون ولم کن یادت نمیاد داشتی 
قه کرد. هیچی  فا گار اون یکم ا ما ان تارا من یکم خوردم ا ید  عا ببخشمم _واق

 نفهمیدم و وقتی به خودم اومد که اینکار رو کرده بودم. شرمنده.
 گفتن مستی و راستی !با حرفاش یکم آروم شدم. ولی

 پویا من رو دوس داره نه به عنوان خواهر به عنوان معشوقه.
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ن کوچیک دادم. سعی کردم دستش رو از دور شونه هام باز کنم سرم رو یه تکو
 اما هیچ تاثیری نداشت.
 زمزمش به گوشم خورد.

 حرفام رو جدی بگیره.کاش
 کوچکی نامحسوس تو کل وجودم پخش شد.لرزش

 وارد گپ دکترا شدم.سعی کردم با این حرفا ذهنم رو مشغول نکنم پس
 چطوره؟_اآلن حالش 

دارین همه تالشمممون رو میکنیم. عالئم حیاتش هسممت ولی  یکی از دکترا_ما
 بهوش بیاد با مشکالت زیادی شاید رو به رو بشه.

 فراموشی.مثل
 _دکتر پویا بهم گفتن. میدونم.

 سرشو تکون داد.
 رد و بدل نشد.حرفی

 کنترل تی وی رو برداشتم روشنش کردم.
 شبکه ها رو اال پایین کردم تا به شبکه اخبار رسیدم.

تازه برنامه شروع شده بود از سر کنجکاوی و این که تو این چند روز کی با کی 
 رقابت کرده گذاشتم این شبکه بمونه.

خاصممی حرفش رو از بیشممتر طراح ها و مدل ها حرف زدن تا خبرنگار با شممور
 ادامه داد.
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_یکی از عجیب ترین خبر ها در طول این مدت کوتاه فکر همه رو مشممغول 
 کرده.
 د شدن خانوم تارا منسی ، امیر منسی و تانرسنیم هست.ناپدی

 مدیر برنامه های هر سه ا هار میکنن که هیچ خبری ندارند.
 ولی این شایعه که هر سه مد و کارشان را ترک کرده اند در کل دنیا پیچیده.

 با این حرفش من و امیر به هم خیره شدیم.
 دهنم از این شایعه بزرگ باز موند.

 ضولند.مردم چه ف 
 بلند شدم و نگاهی به جمع کوچکمون انداختم و به سمت اتاق تانر رفتم.

همون دختره بهم گفت یه شک بزرگ میتونه باعث بشه برگرده و گفت که از هر 
 روشی استفاده کنیم.

 کنار تخت نشستم و دست تانر رو تو دست خودم گرفتم.
 _تانر ببین چه حرفایی پشتمون زدن.

 ن ما از این کارمون خداحافظی کردیم.تانر همه فر میکن
 بلند شششو جلوشون رو بگیریم.

شایعه های زیادی داره پخش میشه پاشو بهوش بیا بریم جلو همه رو بگیریم و 
بگیم ما به کارمون سممر سممختنه ادامه میدیم. اصممال پاو همه طرح هام رو بهت 

 میبینم. میدم. نمیدونی شبا موقع خواب چه کاب*و*سایی
 رو دستش ریخت.اشکم 

 دستش تکون خورد.
 کردم .با چشمای گشاد نگاش



wWw.Roman4u.iR  60 

 

 نه بابا خیاالتی شدم خودم دستشو تکون دادم و از این اتفاق گذشتم.
خوابی سرم رو گوشه ای از تخت  کمی دیگه حرفام رو بازگو کردم . از شدت بی

 و دست تانر رو داخل دستم گذاشتم.
 طوبی نکشید که سیاهی دنیام رو گرفت.

 خواب عجیبی بود.
پدر مادرم و امیر رو من و تانر اسمملحه کشممیده بودن و قصممد جانمون رو کرده 

 بودند.
نداد و امیر تیر و زد من خودم  تو خواب هرچقدر التماس و گریه کردم جواب 
رو سپر تانر کردم و تیر درست وسط شکمم خورد. با بیحالی رو زمین افتادم و 

 وست دارم.لحظه آخر در گوش تانر گفتم د
و جیغ بلندی که تانر تو گوشممم کشممید ، پاهام رو محکم به زمین کوبیدم و از 

 شدم.خواب وحشتناک که بهتر بگم کاب*و*س خالص
 تانر همینطور خواب بود. منظورم کماست.

تمام بدنم بارون عرق بود . دستمال رو عسلی رو برداشتم و خیسی کمی که رو 
 گردنم بود رو پاک کردم.

 کردم دستم رو از دست تانر در بیارم اما نشد.تقال 
 با تعجب سر خم کردم و دهنم باز موند و چشمام قلمبه شد.

 دستام توسط تانر قفل شده بود.
 جوری بود که انگار اون گرفته نه من.

 یعنی میشه ؟
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 تکون خوردن دستش و حاال هم گرفتن دست من.
شحال کننده بود. به معنای  ئم بهتره و عالاینکه حالشیکم عجیب بود ولی خو

 حیاتش برگشته.
 هم یکمی بلند شده بود.ناخن و موهاش

 ته ریش در آورده بود. پس چرا این مدت کسی به من نگفت عالئمش برگشته.
با خوشممحالی میخواسممتم خبر خوش رو به اون ها هم بدم که با درک کردن  

 صبحه.محیط اطرافم فهمیدم هنوز
 ساعت سه و نیم بود.

 پارچ کناری یه ذره آب خوردم و رمان گوشه تخت رو برداشت.از 
صدای   شیامون و حرص دادنا. تو این فکر ها بودم که  یاد قدیما افتادم. بازیگو

 ناله ای به گوشم خورد.
 با تعجب در و باز کردم و سرمو از اتاق بیرون بردم، صدا دور شد. 

 اهام برگشتم.یه قدم عقب اومدم صدا واضح شد. با حیرت رو نوک پ
 نه !

 این امکان نداشت. قدم های نامعتدلم رو هدایت کردم.
 خدایا شکرت. خدایا شکرت.

 زمزمه میکردم و با حیرت به تانر که از درد ناله میکرد نگاه کردم.
 سرم رو جلو لب هاش خم کردم یه چیز هایی زیر لب میگفت.

 نبضش رو گرفتم لبخندی زدم. نرمال بود.
 تم و رفتم تو راهرو سالن وایسادم.با لبخند برگش

 دستمو دور دهنم گذاشتم و بلند داد زدم.
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 _آهههای همه بلند شیددددد 
 آههههااااای همه بیداررر شیدددد.

 تاااااانر بهوش اوووومد.
 آههههای دکتراااا.

 پپپپوووویا
 اممممیر.

 مستانه خندیدم......
 للللم بود.بلند خندیدم. بعد اون شکنجه اولین خنده از ته د

 همه از اتاقاشون بیرون اومدند و به سمت اتاق تانر رفتن.
 امیر به سمتم اومد. لبخند رو لب امیر هم بود.

 دستشو دورم حلقه کرد و رو هوااااچرخوند.
 _یوووهو

 امیر خیلی خوشحالم. چه حرفایی که نگفته بودند پشتمووون.
 _منم خوشحالممم .

 _بریممم ببینیم چطوره؟
 وی زمین گذاشت و با هم به سمت اتاق تانر رفتیم.من رو ر

 در نیمه باز بود.
 دکترا باالی سر تانر جمع شده بودند و معنایش میکردند.

 دو سه قدم جلو رفتیم.
 _پویا حالش چطوره؟
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 خوب میشه دیگه.
 _آره عزیزم نگران نباش.

 نمیدونم طعنه بود یا اینکه از روی همدردی بود.
 ممنونم تو این مدت خیلی کوتاه تونست خوب بشه._خداروشکر از همتون 

 گیرید.واقعا مرسی. البته پاداش خوبی می
 لبخند رو لب همه جز پویا نشست.

 تم.تانر نشستم و دتشو تو دستم گرفدکترا که از اتاق خارج شدند. با ذوق پیش
 ل*ب*ا*ش تکون خورد.

 ولی باز سکوت..
 نه؟رو به پویا گفتم چرا چشماش رو باز نمیک

 _اآلن نیمه بیهوشه فردا یا پس فردا بهوش میاد.
 نمیدونم چه عالئمی داره.

 باید بیشتر معاینش کنم.
 _باوشه من پیشش میمونم تو هم معاینت رو بکن .

 با پوزخند نگام کرد.
 شونه ای به نشونه چیه باال انداختم.

 سرش رو تکون داد..
 _امیر تو برو بخواب. من هستم .

 رد و سریع از اتاق بیرون رفت.امیر موافقت ک
 پویا که آروم آروم به سمت تانر میرفت گفت

 _انگاری خیلی برات مهمه این که حالش خوب بشه.
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 _درسته برام مهمه چون عذاب وجدان دارم و کلی پشیمونم.
 _معلومه عذاب وجدان داری.

 _پویا چت شده تو چرا اینجوری شدی؟
 رفتارات عوض شده.

 لشو بگو خسته شدم از این همه چشم غره.پوزخند میزنی دلی
 اومد جلوم وایساد دستشو دور شونه هام گذاشت و تکون داد.

 _میخوای دلیلشو بدونی؟
 آره....

 دلیلش تویی المصب، دلم رو بردی با هر نگاهت قل*ب*م میلرزه.
 با هر نگاهی که مردا بهت میکنن دوست دارم سرشون رو بشکنم.

 تو حتی ذره ای به من اهمیت نمیدی.بدم میاد از نگاهاشون. 
 من که همیشه پیشت بودم . 

 زمزمه کرد.
_من عاشمقت شمدم من دوسمت دارم من دیوونه وار نفس هات رو اسمتشممام 

 میکنم. من من دنیا رو به پات میریزم.
ست داری اما قول  ست دارم . میدونم تو من رو به عنوان برادر دو من خیلی دو

ی. تروخدا این فرصمممت رو ازم نگیر من بی تو میدم کاری کنم عاشممقم بشمم
میمیرم. من بی تو هیچم میشکنم پودر میشم تارا عشقم تروخدا بهم یه فرصت 

 بده.
 حاال دیگه تو ب*غ*لش بودم.
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 سرم رو سینش بود.
 تند میزد.قل*ب*ش

شونه هاش میلرزید ناباور سرم رو باال آوردم. چشمای پویا بارونی بود و مژش 
 خیس شده بود.

 زمزمه کردم_پویا.
 _جونم . تارا جون پویا با من بازی نکن.

 هق هقش آروم به گوشم خورد.
 یعنی چی؟

 من هنوز تویه شک بودم. پویا از من فرصت خواست.
 پویا پشتیبانمه برادرمه.

 _قبول میکنی آره ؟بگو که قبول میکنی ؟ 
شق ساس عا ستم قبول کنم زندگی خودم بهم میریخت. من اح ه ای انمن نمیتون

 نسبت به پویا نداشتم . یه حس بود مثل حسم به امیر. 
 همین نه چیز دیگه ای.

 اما پویا رفیق چندین و چندسالمه. تو اوج ناراحتیام تو اوج پیشرفت .
 گردش و تفریح کنارم بود.

هرجا هر اتفاقی می افتاد چه غمیگین چه شمماد کنارم بود حضممورش برام مثل 
 من نمیتونستم دلش رو بشکنم.نبود پدر و مادرم بود . 

با این که مطمئنم حسممم هیچ وقت عوض نمیشممه و همون برادرانه میمونه اما 
 نظرم رو عوض کردم. 
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ستن  شک دلیلش این نبود که میخوام باهاش ازدواج کنم نه دلیلش فقط و فقط ن
 قل*ب*ش و آسیب نخوردن روحش بود.

 آروم با لرزش گفتم
یا باشممه گریه نکن . قبول  میکنم اما هیچ وقت جلو دیگران کاری نکن که _پو

 بفهمن ما امشب همچین فرصتی بهم دادیم. حتی امیر هم نباید بدونه.
 فرصت بهت میدم اما هرموقع فهمیدم نمیتونم ادامه بدم باید درکم کنی .

 و هیچ وقت رابطه ای که مثل خواهر و برادر بود رو بهم نزنیم .
 سرش رو تند تند تکون داد .

 اشه باشه. قبول ._ب
گاه عقب  کشیدم.خواست ب*غ*لم کنه ناخودآ

 ناراحت شد.چشماش
 _اآلن نمیتونم پویا. فعال تانر مهمتره. به اون برس.

 چشمای غرق غمش رو رو هم گذاشت.
 بعد معاینه تانر به سمتم اومد و گفت

 _برو بخواب من پیشش میمونم.
 میبینم._نه خودم میمونم شبا خوابم نمی بره کاب*و*س 

 _چراا؟
 _نمیدونم خواب های عجیبی میبینم. نخوابم بهتره تو برو بخواب.

 _باشه پس اتفاقی افتاد خبرم کن .سرم رو تکون دادم.
 قبل از اینکه بره روبه روم وایساد .
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 _میتونم برای عاشق کردن تو به خودم هرکاری کنم.
 با اینکه میترسیدم سرمرو تکون دادم.

 گوشه ل*ب*م رو طوالنی ب*و*سید. موافقتم رو که دید
 لزشی نامحسوس پیچید تو کل وجودم اما دم نزدم.

 پویا که از اتاق بیرون رفت کالفه دست به موهام کشیدم.
 رو کاناپه نشستم .

 نگاهم به سمت رمان رفت. با ذوق برش داشتم و مشغول خوندنش شدم.
شت شبیه من بود اما فرقی که دا ستان  بود این بود مطرح ن زندگی این دخترک دا
 مشهور نبود تا یه اتفاقی بیفته همه عالم بفهمند و رسوا بشه.

 سرنوشتش عجیب پیچیده بود.
دیگه به پایان رمان رسممیده بودم. خیلی خوابم میومد .خمیازه ای کشممیدم و 

 دستام رو روی چشمام گذاشتم.
 .مگفتکش و قوسی به خودم دادم که قولنج هام شکست.آخییش از ته دلی

 چند روز سلنا ماساژم نداده بود تمام بدنم درد میکرد. 
 ساعت هفت بود و من همینجوری روی کاناپه نشسته بودم.

 ِسرم تانر رو عوض و تجدید کردم.
 نبضش و گرفتم ، نرمال بود .گوشه ل*ب*م باال رفت.

 خیلی دوست داشتم بهوش بیاد و دلیل اون کار مسخرش رو بفهمم.
 م درد گرفت.از اینهمه فکر سر

 رو کاناپه دراز کشیدم وبا شمردن چند گوسفند خوابم برد.
 کاب*و*س ندیدم.
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 عوضش خواب عجیبی بود ! از هرعجیبی عجیب تر.
سی به التماس شون بودم. ک شیده بودند. من بین سلحه ک و پویا و تانر رو به هم ا

 گریه های من اهمیت نمی داد.
 ناگهان پویا بلند داد 

 تارا زن منهه.
 تانر اسلحه رو کشید ولی پویا زودتر شلیک کرد.

 تانر افتاد  زمین جیغ بلندی کشیدم و به سمت پویا حمله کردم.
 تا خواستم شلیک کنم پویا زودتر شلیک کرد و من هم روی زمین افتادم... 

 شدن صورتم و صدا زدن اسمم به خودم اومدم.با خیس
 د.پویا با نگاهی حاوی از نگرانی نگاهم میکر

 دستم رو روی سینش گذاشت و به عقب هلش دادم.
 خواب آلو تانر رو نگاه کردم .

 بدون ذره ای توجه به پویا وارد اتاق خودم شدم و در قفل کردم.
 این خواب ها چیه من ببینم. کاب*و*س!

 کاب*و*س!
 ببینم.میترسم یکمی بخوابم ، میترسم باز کاب*و*س

 خت طاق باز خوابیدم.دوش کوتاه با آب سرد گرفتم و رو ت
 ملحفه تخت رو روی تن برهنم کشیدم و سعی کردم با آرامش استراحت کنم.

 خدایا زودتر از دست این کلبه و پویا و تانر خالص بشم.
 هر کدوم یه مشکلی برام دارن. نمیشه یک روز بدون دردسر زندگی کنم.
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هوش وم بود بیمثال خواستم استراحت کنم ولی از زور نخوابیدن و فشاری که ر
 شدم.

 تانر*** 
چشمای بسته شدم رو یکم باز کردم. چون اتاق روشن بود چشمام رو روی هم 

 فشار دادم.
 خواستم حرفی بزنم که گلوم سوخت. آروم ناله کردم آببب

سی برام  شانه از این بود که ک شدن آب تو لیوان ن سپس ریخته  صدای لیوان و 
 ریخته.آب

 ار رو هم فشردم. چشمام رو از رو درد و فش
 _کسی..ای..ن.نجا نیس...ست.؟

 _چرا من هستم.
 صدای طنین انداز دختری به گوشم خورد. فوق العاده آشنا میزد.

 _شما کی هستید؟
 زمزمه زیر لب و پوزخندش رو شنیدم. 

 _من کی هستم؟ اون وقت که اومدی دزدی باید میفهمیدی من کی هستم.
 دزدی؟

 من؟
 فشردم. شقیقم کمی درد گرفت.چشمام رو محکم به هم 

 اتفاق های اونشب مثل یک فیلم جلو چشمام رد شد.
 من رفتم خونه تارا منسی برای برداشتن یه سری مدارک که علیهشون بود.
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باید اون مدارک رو از خونش دور  تارا زنده بمونه  رانک گفته بود اگه میخوای 
 کنی.

  تارا با من درگیر شد و یه چیزی رو به سرم زد.
 دیگه چیزی یادم نیومد.

 _تارا.
 چشمام رو کامل باز کردم و صورت زیبای تارا رو دیدم.

 کی میدونست من چند ساله عاشق این دختره مغرور شدم و به روم نمیارم.
 _حالت خوبه من چند روزه بیهوشم؟

 _حالم خوبه چطور ؟ تو به حال من چیکار داری؟
رین دکتر متخصص تونستیم تو کم ت االن یه هفته میشه بیهوشی. با کمک چند

 مدت بهوشت بیاریم.
 _کسی از این اتفاق خبری داشت یا فقط خودتون میدونید؟

 _نه کسی نمیدونه.
 طلبکار جلو اومد.

 صداش رو جیغ جیغی کرد و گفت.
 _دلیل ازت میخوام آقا . چرا نصفه شب بدون اجازه وارد خونه من شدی؟

 هههااااان؟
 کن. وگرنه با پلیس در میون میزارم. زود تند سریع اعتراف
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_ببین خانوم کوچولو اگه مسممئله رو بخوای با پلیس درمیون بزاری پای خودت 
بیشممتر  از من گیره من اآلن حالم بده میتونم ازت شممکایت کنم. خب فهمیدی 

 حاال کی باید طلبکار باشه.
لحنی با این که چشممماش ترس درونش رو نشممون میداد اما مقاومت کرد و با 

 ناشی از حرص گفت
 _من و تهدید میکنی ؟ من مدرک دارم که نشون میده تو اومده بودی دزدی. 

 یعنی طرح های من انقدر باارزشه که اومدی ببریشون؟
 اوه ... تارا فکر کرده بود من رفتم طرح هاش رو بدزدم.

 این فکر هم خوب بود باعث میشد کسی نفهمه.
 ن اومده بودم چند تاشون رو بردارم._تارا. طرح های تو بی نظیره م

 ماهری هستی._دروغ گوی
 _ در هر صورت من ازت شاکیم .

 _تارا خانوم به جای اینکه جای شما من طلبکار باشم شما هستی؟
من نمی فهمم در اولین فرصممت که با وکیلم حرف بزنم حتا از شممما شممکایت 

 میشه.
 چشمای تارا رو ترس گرفت .

 کنم از تارا شکایت کنم. من مجبورم وگرنه غلط
 شونه ای از سر بی خیالی باال انداختم.

 _من از تو شکایت میکنم .
 اگه بخوای پشیمون بشم فقط یه شرط داره.

 پس فکر کن بعد بیا پیشم تا شرطم رو بگم.
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 سرشو گنس تکون داد.
 و مثل باد از اتاق بیرون رفت.

دتر اقدام به این کار میکردم و اگر یه روز میفهمیدم تارا انقدر از من میترسممه زو
 لبخند محوی زدم.

 تارا.**
 .پسره بیشعور برای من شرط میزاره عوضی

 اون خونه من دزدی اومده حاال من باید جواب پس بدم.
ستم و پاهام رو تکون  ش سالن ن صندلی تو  صبیم اوج گرفته بود. روی  تیک ع

 دادم. یعنی چی ؟
فرصممت خواسممت این هم از تانر که شممرط امروز روز عجیبیه . اون از پویا که 

 میزاره واسم.
 اآلن باز یکی پیدا میشه پیشنهاد عجق وجق میده ببینید ِکی گفتم!

 ساعت دو  هر بود، امیر و دکترا جز پویا رفته بودن ماهیگیری.
 پویا و تانر کنه تو خونه بودند.

 حوصلم سر رفت کنترل تی وی رو برداشتم و روشنش کردم.
گاه لبخند زدم.ب 18فیلم +  ود ناخودآ
سممالمه پس مشممکلی نیس ، یدونه پفک که رو میز بود و برداشممتم و  23من که 

 مشغول خوردن شدم.
کار داشممت به جاهای باریک میکشممید ولی من دسممت بردار نبودم و همچنان 

 نگاش میکردم .
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 پسره دختره رو روی تخت هل داد و روش خم شد.
 ردم تی وی سوخت.صفحه تی وی خاموش شد و من فکر ک

 یک ضرب از جا بلند شدم و قدم های بلندم رو برداشتم.
 با حرص گفتم

 _تازه جای اصلیش بود لعنت بهت تی وی اآلآآآآن باید میسوختی؟
 _اهم اهم.

 ها! این کیه ؟
 رو نوک انگشتام برگشتم و گردنم از زور فشار صدای تق شکستنش اومد.

 کرد نگاه کردم. به کسی که تی وی رو خاموش با تعجب
 _تو چطوری بلند شدییی؟

 _هیچی مثل آدم از تخت پایین اومدم ، شلوارم رو پوشیدم.
 _اهههه هیس.

 _خب فکرات رو کردی؟
 _چه فکری؟

 _یعنی فکر نکردی. راجب همون شرطم.
قیافه تانر شممده بود کپ پوکرفیس . از خنده روده بر شممدم اما جلوی خودم رو 

 نم.گرفتم که حتی لبخندم نز
 _نه ببخشید هنوز فکر نکردم.

 چشماش یه جوری شد. 
_خب پس زود فکر کن نتیجه رو بگو چون وقت زیاد نداریم باید برگردیم اآلن 

 همه متوجه نبودنمون شدن.
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_ این رو که میدونم تازه شممایعه های زیادی هم سمماختن که دوسممت ندارم به 
رام خراب بشه هر شرطی زبون بیارم. اما در مورد شرطت باشه من نمیخوام شه

 داری قبول میکنم.
 با کسی مشورت کنی شاید پشیمون بشی؟_نمیخوای

_نه از همه چی مهمتر شهرت و محبوبیتمه اون رو از دست بدم دیگه ثروت و 
 میخوام چیکار؟

 _پس باشه شرطم رو جلو برارت میگم که اون هم نظر بده.
 چیکار؟_خب به خودم بگو امیر رو میخوای

 فی که زدم چشمام گشاد شد.با حر
 ؟؟؟چی

 مگه تانر میدونه امیر داداشمه؟
 یدونه زدم رو سرم. خاک تو سرت کنن تارا اگه نمیدونست تو بهش فهموندی.

 صدای خندیدن تانر من رو به دنیای بیرون آورد.
 چته چرا میخندی؟

 _آخه آخه داشتی بلند فکر میکردی و باز زد زیر خنده.
 خدایا.

شممتناکی بهش رفتم که خوش رو جمع و جور کرد ولی همون چشممم غره وح
 نیمچه لبخند رو ل*ب*ش بود.

 _من میدونم امیر برادراته . البته تازه فهمیدم، حاال گرسنمه یه چیز بیار بخورم.
 زیر لب گفتم _کوفت بخوری.
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 _شنیدممما.
 _گفتم که بشنوی و بااین حرفم پا به آشپزخونه گذاشتم.

و بقیه وسممایل رو بعد درسممت کردن تو قابلمه  زمینی سممبزی و هویج و سممیب
 سرامیکی ریختم رو روی شعله متوسط گاز گذاشتم.

 زرشک و آبلیمو و رشته رو هم اضافه کردم.
کارم تموم شممد. موهام رو از باال جمع کردم، و با پوسممت کندن چند تا لیمو 

 شیرین و سیب به سالن رفتم.
 ودند و جور خاصی بهم نگاه میکردند.تانر و پویا روبه روی هم نشسته ب

 شتم.گذاپاش کنار تانر رو کاناپه نشستم و میوه های پوست کنده شده رو روی
 تانر لبخند شیرینی زد و چاقو رو توی سیب فروکرد و به سمتم گرفت.

 یه چشمم به سیب دست تانر و چشم دیگم رو پویا بود.
 حالی .چشمای پویا پر از غم بود. و چشمای تانر خوش

 رو جویدم.دهنم رو باز کردم و سیب
 تانر سیب دیگه ای رو با همون چاقو تو دهنش گذاشت.
 فکر نمیکردم دهنی بخوره اما بر فکرم غلبه کرد و خورد.

 همینجوری جلو چشمای خیره پویا میوه رو خوردیم.
قدر نتابه حال انقدر میوه نخورده بودم اعتراف میکنم اولین میوه ای بود که بهم ا

 چسبید.
دوسممت داشممتم بازم بخورم اما زشممت بود تانر میگه این دختر سممرد و مغرور 

 گشنس.
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واال شممانس ندارم حرف در میاره واسممم، سممرمو بلند کرد و به پویای غمگین و 
 پوزخند جلب کنندش خیره شدم.

 تو این لحظه که در جنس عقل و دلم بودم زنس خونه به صدا در اومد.
 و وگرنه من دیوونه میشدم.خوب شد امیر اومد

انگار از زندان آزاد شممده بودم به سمممت در دویدم و در و باز کردم و با لبخند 
 زیبایی بهشون سالم دادم.

جمعیتی که وارد خونه شممدبا خوشممرویی جوابم رو دادند و برای اسممتراحت به 
 اتاقاشون پناه بردند.

 بوی سوختنی به بینیم خورد.
 با فکر بعدی محکم به سرم زدم و به آشپزخونه رفتم. فکر کردم بوی آتیشه اما

با دستمال در  رف رو برداشتم که بخار غذا به دستم خورد و باعث شد دستم 
 بسوزه و این مساوی شد با افتادن در  رف به زمین.

خداروشممکر نشممکسممت . سممریع زیر گاز رو خاموش کردم و پنجره هار رو باز 
 کردم.

 د گرفته و به من که با دستم ور میرفتم نگاه کرد.پویا به آشپزخونه کمی دو
جعبه کمک های اولیه که رو اپن بود رو برداشممت و دسممت تاور زدم رو باند 

 پیچی کرد.
 چون نزدیکم وایساده بود نفس های داغش به گردنم میخورد.

 زیر لب گفتم
 _پویا نمیخواد خودش خوب میشه ولم کن بزار بگم اههه
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ج بار بهش زدم که دیگه عصبی شد و یه دستش رو روی این حرف رو نزدیک پن
 دهنم گذاشت و کارش رو با یه دست انجام داد.

 آروم زمزمه کرد
_عصبیم نکن تارا. کم پیش اون پسر بشین میزنم هم خودم و میکشم هم تورو 

 ها .
 _فکر نکنم به شما ربطی داشته باشه.

 _به من ربط داره خوبشم ربط داره.
یچ نسممبتی با من نداری. نه پدر و برادرمی نه دوسممت پسممر و _چرا مثال تو ه

 شوهرمی. حاال ولم کن کار دارم باید سوپ تانر رو ببرم.
ست  سبتی داره دو شه. آره _آره ببر اون با تو ن شوهرت هم می سرته و در آینده  پ

شمای بارون در هم  صدای آخم و چ شار داد که  ستم رو جوری ف بگو دیگه و د
 قاطی شد.

 ای آخم که نسبتا بلند بود تانر به آشپزخونه اومد.با صد
 با اخم دست من رو از دست پویا در آورد و با خودش به سمت بیرون کشید.

شش تا دکتر  شکر پنج  شه خدارو شه درد بک ستی دلیل نمی ستی که ه _دکتر ه
 هست اینجا.

 و با گفتن این حرفش من و بیرون خونه برد.
پاک شد و جاش رو به لبخند محوی از صورتش با دیدن منظره بیرون کلبه اخم

 داد.
 _اوه خدای من چقدر اینجا خوشگله. خونه کیه؟
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جا رو بهم داد.  ید این بام روز تولدم کل با به.  ما من بهش میگم کل نه ا _خونه م
یکی از بهترین یادگاری هاش این خونه واسممبی که یاد و خاطره پدر و مادرم 

 هست.
 _میشه بریم ببینیم؟

 ون گوشه هست._آره ا
 و دستمو به سمت خونه کوچک حیاط دراز کردم.

 تانر حالش خوب شده بود فقط بعضی وقتا به گفته خودش سرش گیج میرفت.
 دستم رو گرفت و به همون سمت کشوند.

 اسب رو که دید با ذوق گفت
 _اسمش چیه؟

 با لحنی ماتم زده گفتم
 _اسم انتخاب نکردم هنوز . همون اسب میگم.

 اسم خوب میخواد سفید برفی؟ _وا یه
 +خوبه چرا تا حاال به فکرم نرسید اسم بزارم. 

_چون فکرت درگیر بودههه. حاال بیا بریم یکم اسب سواری کنیم ببینم چقدر 
 ماهری.

 با سرم حرفش رو تاکید کردم و هردو سوار اسب شدیم.
 من جلو و تانر از پشت کمرم رو گرفت و هی گفتم و حرکت کردیم.

 و همزمان اسب رو تازه میکردیم.هر د
گاه خندم گرفت .  سرعتمون که زیاد شد ناخودآ
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 خندیدم و با خنده من تانر هم خندید.
 انقدر خندیدیم که امیر به حیاط اومد وکنجکاو با کمی لبخند نگاهمون کرد.

سنک کوچکی  سرش رو پایین انداخت و با پرتاپ کردن  سه دقیقه  اما بعد دو 
 حیاط به داخل خونه رفت.به دیواره کنار 

 چش بود داداشم.
چرا انقدر غمگین حاال که حال این تانره خوب شده باید خوشحال باشیم چرا 

 ناراحت.
شتیم و قدم زنان به خونه  سفید برفی رو تو اتاقکش گذا سوار کاری  بعد کمی 

 رفتیم.
 دکتر ها تو سالن نشسته بودند و به محض ورود ما ساکت شدند.

 عشون اضافه شدیم و به اون همه مرد خیره شدیم.ما هم به جم
_اگه مزاحمیم بریم چطوره و خواستم بلند بشم که پویا کمرم رو گرفت و فشار 

 نسبتا زیادی بهش آورد.
 بگیم._بشین میخوایم بهتون یه چیزی 

 نشستم که مسن ترین دکتر رو به تانر گفت.
 _تانر جان خوبی پسرم.

 تانر بالبخندی گفت
 پدرجان حال شما چطوره؟ _ممنونم

 +مرسی و اما بیایم صحبت های پزشکیمون رو ادامه بدیم.
 ادامه داد

 _تانر جان من دکترت هستم یادت که میاد؟
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 _بله آقای ویکتور
 دست ویکتور باال اومد.

 _من قبال بهت میگفتم پسرم تو با خشونت من رو از اتاقت بیرون میکردی؟
 دی من جای پدرت باشم درسته؟یا اینکه هیچ وقت اجازه نمی دا

 _اگه ناراحت شدید واقعا عذر میخوام.
 جدید رو بدن تو داره پیشرفت میکنه._پسر من ناراحت نیستم اما یه بیماری

 منتظر موندیم تا ادامه بده.
 _تو قبال یه پسر خشن بودی مغرور و سرد.

 این بیماری رو افکارت و رفتار های شب و روز تاثیر داره.
 غرور بودی اآلن مهربونی.قبال م

 قبال سرد بودی اآلن با همه گرم میگیری.
 این رفتارت نشونه این هست که تو رفتارت عوض شده.

 میتونی مثل بقیه زندگی کنی اما نه با رفتار قبلی با خلق و خوی جدید.
 فردا هم ما برمیگردیم امیدوارم سریع خوب بشی.

 تانر هم دست کمی از من نداشت.من که کامل شک زده بود از این اتفاق و 
 در همین حین امیر از آشپزخونه داد زد که شام حا رهههه

شت  سپاگتی به اتاق رفتیم تا آماده برگ شپزخونه رفتیم و بعد خوردن ا با هم به آ
 به شهر پر هیاهو بشیم.

 هر وسایلی که آورده بودم و رو دوباره سرجاش برگردوندم.
 فتم.و با کمی فکر کردن به خواب ر
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....... 
 دینس دینس 
 دینس دینس 

 خدایا من و بکش از دست این.... 
با کالفگی بلند شدم ، دست و صورتم رو شستم و به سمت لباسی که دیشب 

 انتخاب کرده بودم رفتم و پوشیدمش.
 رژ صورتی مات و کرمی روشن کننده و ریمل و کمی سایه

 ه ها پایین اومدمچمدون رو برداشتم و آروم آروم با احتیاط از پل
  اهرا بقیه آماده بودن و من آخرین نفری بودم که حا ر شده .

 چسبید و آماده رفتن شدیم.که خوردیم خیلی صبحانه هول هولکی
شینی که اومده  شین پویا،دکترا هم با ما شین من , امیر و پیا با ما من و تانر با ما

 بودند عزم رفتن شدیم.
شین دکترا راه افتاد. من  سوار ما شدن  داخل خونه رو چک کردم و بعد مطمئن 
 ماشین شدم و راه افتادیم.

 مسیر کلبه خیلی سرسبز بود و تانر شیفته این همه زیبایی شده بود.
 نیمه راه رو رفته بودیم که احساس خستگی و گرسنگی کردم.

 هست و ما تو راهیم. 14ساعت ماشین رو نگاه کردم که دیدم ساعت
 گفتم که تانر گفت با کالفگی اوووفی

 _میخوای بزن کنار استراحت کن یکم خسته شدی.
 با لبخند حرفش رو تاکید کردم و خودم رو به پویا رسوندم.

 _بزنید کنار یه کوچولو خسته شدم.



wWw.Roman4u.iR  82 

 

 _باشه جلوتر یه جنگله برید اونجا.
 گاز دادم و به محل مورد نظر پویا رفتم.

 ایین انداختم.درو باز کردم و سریع با یه جهش خودم رو پ
از صممندوق عقب یه زیر انداز یه بالش برداشممتم و به سمممت سممایه ای که زیر 

 درخت بود رفتم.
 نگاه خیره تانر رو میدیدم.

شتم و خوم رو ولو کردم رو بالش  شه آی گذا زیر انداز و پهن کردم بالش رو گو
 و دستم رو پیشونیم گذاشتم و طولی کشید خوابم برد.

 تانر***
 ستگی بیهوش شد.تارا از خ

ماشممین مشممکی پویا از دور نمایان شممد. امیر از در کمک راننده پیاده شممد و 
گاه گفتم  خواست به سمت تارا بره ناخودآ

 _خوابه بلندش نکن.
به سمممتم چرخید و لبخند محوی زد خیلی خیلی محو من فکر کردم مغرور تر 

 از من نیست ولی سخت در اشتباه بودم.
 که رو تخته سنگی نشسته بود رفتم. قدم قدم به طرف امیر

 _امیر
 _بله

_میخوای دلیل این که چرا اون موقع شمممب تو اون لحظه اومدم خونه تارا رو 
 بگم.
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 _دوست دارم دلیلش رو بدونم اما اگه باعث ناراحتیت میشه نگو.
 _نه دوست دارم بگم و در آخر از شرطم پی ببری مطمئنم قبول میکنی.

 ادن مسائلی که این یه ماه فکر من رو مشغول کرده.شروع کردم به توضیح د
امیر با تفکر به من نگاه میکرد و با هر حرفمن عکس العمل خودش رو نشممون 

 میداد
در آخر گفتم من برای محافظت از تارا باید یه کاری کنم که باعث میشممه تارا  

 قبول نکنه ولی تو باید مجبورش کنی از راهی که ما میریم بیاد.
 ؟_وشرطت

 _ازدواج با تارا تنها راهیه که میشه ازش محافظت کرد.
 انسانیتمه.فکر نکن این ازدواج یه ازدواج ساده و فقط از روی حس 

 درسته از روی حس انسانیته ولی من تارا رو به خاطر لجبازی و یه دنده بودنش
 میخوام مدت زیادی بهش عالقه پیداکردم. حاال نظر تو چیه؟

 سکوت و ادامه
ا این که میدونم این شرطی که ازش حرف میزنی شایعه های زیادی به دنبال _ب

داره اما وقتی همه چیز رو میدونی و میخوای به ما کمک کنی قبول میکنم ولی 
 اجازه تارا دست خودشه.

 میکنم ._من اون رو حل
 _امیدوارم.

 با نگاهی پر از شک و نگرانی خیرم شد.
 هم رو بهش بندازم.سعی کردم صاف و صادق ترین نگا

 کی این محافظت رو شروع کنیم.خب از_خب
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 امیر با یکم فکر کردن گفت
_باید اول مردم از این مسئله خبر دار بشن و تو در حضور همه ازش این تقاضا 

 رو درخواست کنی.
ها و عکس های دو  که خبر  یا این  ید  باشمم ها  با هم تو مهمونی  که  مثل این 

 نفرتون پخش بشه.
 د و رو هوا بشکنی زد.ساکت ش

 _عکس، مجازی.
 لبخندی به این مرد باهوش زدم.

 تارا با صدای ما بلند شد و با حوصله بلند و شد و بلند داد زد بیاید بازی.
 چشمام از شادابی این دختر گرد شد.

 اما من باید دل این دختر مغرور رو به دست نیاورده پس اولین نفر قبول کردم.
 بود؟بازی مون چی

 آب بازیییی زیر آبشاری که آب خیلی خنکی داشت. 
سمت من و  شت و دو تا رو به  شینش پنج تا بطری خیلی بزرگ بردا تارا از تو ما

 امیر و دو تا رو خودش و پویا برداشتن.
 کردیم.همگی بطری ها رو پر آب
 تارا کمی رو امیر ریخت.

 امیر روی تارا.
 ویا ریختم.من برای حمایت از تارا روی امیر و رو پ

 رو خالی کرد رو لباسای من.پویا هم از رو حرص آبش
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 و این شد شروع بازی ما.
 نیم ساعتی گذشته بود و هر کدوم ما یک جا ولو بودیم.

 یاد حرف امیر افتادم که میگفت پخش عکسمون تو مجازی.
ر د موبایلم رو که اونشب اتاق تارا افتاده بود و امیر برداشته بود رو از توی جیبم

 آوردم و روشنش کردم.
 کال و تماس.هزاران هزار پیام و میس

 بی حوصله همه رو پاک کردم و به دوربین موبایلم رفتم.
 دوربین جلو رو روشن کردم و به سمت بچه ها رفتم.

 _بیاید سلفی از این روز خسته کننده.
 امیر و پویا موافقت کردند ولی تارا با شک نگام کرد و بعد قبول کرد.

 چهار خیس آب بود.لباس هر
 امیر سمت چپ تارا و من سمت راستش و پویا هم کنار امیر وایساد.

سممعی کردم بیشممتر تارا رو به خودم نزدیک کنم که امیر کارم رو راحت کرد و 
 خودشو به تارا نزدیک کرد و فشاریبهش وارد کرد که نزدیک من بشه.

 و تنها با تارا انداختم. لبخند زیر پوستی زدم و پنج شش تا عکس از جمع
عکسممی رو که با خودم و تارا انداخته بودم رو تو صممفحه اینسممتام گذاشممتم و 

 زیرش تایپ کردم 
 «یک روز قشنس با عشق زیبا » 

 و فرستادم.
چند دقیقه ای نگذشممته بود که پیام ها و پی ام های زیادی که حاوی تعجب و 

 خوشحالی و گاهی کینه بود بهم رسید.
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رو خاموش کردم و بی خیال با کمی خنده به جمع دوسممتانه ای که دو  موبایلم
 خواهر و برادر ساخته بود اضافه شدم.

 تارا***
گوشه  به دستچند دقیقه ای از گرفتن عکس ها نگذشته بود که تانر رو گوشی

 ای پیدا کردم.
 اول اخم رو صورتش بود و بعد لبخند خیلی محوی رو ل*ب*ش نشست.

 به من انداخت و بعد به جمع ما پیوست. یه نیم نگاهی
 صدای زنس گوشیم که تو جیب شلوارم بود بلند شد.

اسممم ویکی اون باال تکون میخورد، دکمه سممبز رنس رو زدم که مواجه شممد با 
 فریاد عصبی و کمی شیطانی ویکی.

واب کی هستییی جزنس میزنم برنمیداری اآلن پیش_تارا کجایییی چرا هر چی
 منو بده.

 ویکی سر من داد نزن، خوب میدونم به کی جواب بدم به کی جواب ندم. _
 اآلن هم با یکی از دوستام بیرونیم.

 _اسم اون دوستت چیه؟
 _ویکی رو اعصاب و راه نرو ناشناس باشه بهتره.

_من که میدونم کیه هرکی هسممت سممریع برو از گوشممیش عکسممتو پاک کن یه 
سرت میزنند. به اون ت شت  سنیم هم بگو از پیجشعالمه حرف پ سانر  تون عک

 بهم ریخته.رو پاک کنه. دیگه بیشتر نمون سریع برگرد همه چی
 با خشم به تانر نگاه کردم و بدون خداحافظی موبایل رو قطع کردم.
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 _گوشیتو بده به منن.
 تانر سرش رو بلند کرد و با تعجب گفت

 _چی
 _بازی نکن گوشیت رو بده به من اون عکسا چیه؟

 روی من رو بردی هم آبروی خودت رو، قضیه عکسا چیه؟هم آب
 به امیر نگاه کرد بعد به من خیره شد.

 _اون عکسا هم به من ربط داره هم به تو یادته گفتم شرط دارم تا رضایت بدم.
 سرم رو گیج تکون دادم.

 شرطم اینه که باید با من ازدواج کنی. _خب
 د که میگفت خوب فکر کن.چشمام گشاد و دهنم باز!! پس این شرطی بو

یه ازدواج  هت فرصمممت  که ب قدم ازدواج مون رو برداشممتم و این  _من اولین 
 عاشقانه رو میدم نظرت چیه ؟

سرم رو کج کردم با امیر بی تفاوت که گوشه ل*ب*ش یه لبخند بود و پویا ای 
 که کارد میزدی خونش در نمیومد رو به رو شدم.

پویا  بینهایت سخت بود. مطمئنم کهتخابش تانر شرط سختی گذاشته بود که ان
 خودش رو کنترل کرده که حرفی نزنه.

 با صدای امیر از فکر در اومدم.
_ 
_تارا نظرت رو چه بگی چه نگی مهم نیس من از قبل نظرم رو گفتم و پشیمون  

 هم نمیشم حاال بلند بشید راه بیفتیم من امروز قرار کاری دارم.
 دلم لرزید از امیر سرد .
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 این بود میگفت همیشه پیشمه و پشتوانمه.
 با چشم های اشکی سوار ماشینم شدم و منتظر موندم که تانر هم سوار بشه.

با بسته شدن در ماشین چشم هایم رو باز کردم. ماشین رو روشن و با سرعت 
 نسبتا زیاد ماشین رو هدایت کردم.

 ضبط روشن شد و موزیکی ایرانی تو ماشین پیچید.
شون من ایرا نی میفهمیدم ولی تانر نمیدونم میفهمید یا نه هیچ عکس العملی ن

 نمی داد فقط لب هاش بود که تکون میخورد.
 دلم شکست بازم دلم شکست به پای عشق اون 

 نموند و رفت نزاشت حتی بهش بگم پیشم بمون 
 به آسونی چشماش و بست رو عشقمون

 تنهام گذاشتی این که خوب میدونست دوسش دارم.
 ای خدا دکمه بعدی زدم و آهنس دیگه شروع به نواختن کرد. 

 دلم گرفت مگه شکست عشقی خوردیم از این آهنگا گوش میدیم.
 صدای تانر من رو از دنیای خودم بیرون کشید

 _میزاشتی بخونه.
 با حیرت گفتم تو فارسی حرف میزنمممی

 _آره خب چطور؟ مادرم ایرانی بود.
 ._هیچی فکر کردم بلد نیستی

 _حاال بدون بلدم. نظرت رو نگفتی.
 م.میکن _خب من آبروم مهمتره اگر هم قبول نمیکردم با این سردی امیر قبول
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 با ذوق گفت 
 _یعنی قبوله؟

 _آره دیگه.
 دستش رو وی دستم که رو دنده بود گذاشت.

 داغی دستاش دستم رو سوزوند.
 سرخ شدم.اول فکر کردم تب داره اما بعد فهمیدم چیز دیگه ایه و 

 موزیک همونجور میخوند.
 تو نگات یه حس خاصیه 

 زندگیم با تو احساسیه
 دیدنت خود آرامشه

 با توام هر چی میخواد بشه
 لحظه هام با تو رمانتیکه

 پا به پات میام هر جایی که
 دیدنت خود آرامشه

 با توام هر چی میخواد بشه
 آروم آروم شدی واسم
 همه دنیام و همه کسم

 دلو میدمآروم آروم 
 هیچ جایی مثل تو ندیدم

 آروم آروم شدی واسم
 همه دنیام و همه کسم
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 آروم آروم دلو میدم
 هیچ جایی مثل تو ندیدم

 لحظه ی دیدنت وقتی میبینمت
 زندگیمو میدم واسه خندیدنت

 به تانر گفتم آدرس خونتون رو بگو تا برسونمت.
 زمزمه کرد

 خونمون
 و گفت_ خیابون ...........

 تو بهترین و شلوغ ترین برج های سوئد بود. خونشون
 به همون سمت ماشین رو روندم و بعد گذشت دقایقی به برج رسیدیم.

 تانر گفت_بیا بریم باال یه آب پرتغالی بهت بدم خنک بشی
 خواستم مخالفت کنم که باز اصرار کرد و من با ناز قبول کردم.

 خنده زیر پوستیش رو دیدم.
به طرف برج رف به با هم  گارا رو  تیم و وقتی وارد شمممدیم هجوم مردم و خبر ن

 سمتمون دیدیم.
 من و تانر همزمان با چشم های گشاد به طرف هم برگشتیم.

 حال تانر خوب نشده بود و ممکن بود بد بشه.
 بلند گفتم

 لطفا برید کنار خواهشا.
 مردم ولمون نمی کردند از من انکار از اون ها اصرار.
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 ب سوال ها که بیشترشون این بودتانر سعی داشت جوا
 آقای سنیم تو این مدت کجا بودید.؟

 دلیل اینکه اون عکس رو گذاشتید چی بود؟
 خانم منسی چه نسبتی با شما داره؟

 چرا با هم اومدید.؟
 هر دو کالفه و خسته بودیم.

بادیگارد های تانر که متوجه ما شده بودند مردم رو دور کردند و با جدیت رو به 
 گفتند تانر

 _چرا بدون اطالع از ما اتاقتون رو ترک کردید.
 تانر بر لحنی پر از شرمندگی گفت متاسفم
 چشمای همشون گرد شد ومن لبخند زدم.

با گفتن خواهش  ناگهانی تعجب کرده بودند و  بادیگارد ها از این همه تغییر 
 میکنم تکرار نشه ما رو تنها گذاشتند.

 ه پنت ه*و*س رو زد.سوار آسانسور شدیم و تانر دکم
 رو از آسانسور خارج کرد.صدای نازک خانومی که اعالم میکرد رسیدیم ما

 تانر انگشت شصت دست راستش رو به حسگر در زد و چیک در باز شد
 خونه تانر بازار شام بود...

سکی و در آخر لباس  شه های وی شی ست کنده ،  جعبه های پیتزا، میوه های پو
 مبل که بیشتر تو چشم بودهای در آورده شده رو 

 تانر خجالت زده گفت 
 وای اینجارو ببخشید
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 و شروع کرد به جمع کردنشون.
 به سمتش رفتم و جعبه هارو از دستش کشیدم 

 _تو بشین من جمع میکنم نگار نه انگار تازه از کما اومدی اصال معلوم نیست.
 تک خنده ای کرد و رو مبل نشست.

ارو جمع کردم و داخل لباسممشممویی ریختم ،هم در کمترین ثانیه هم لباس ه
جعبه های پیتزا و پوست میوه ها و شیشه های ویسکی رو تو سطل زباله ریختم 

 کل خوه رو برق انداختم.
پرتغال ریختم و با لیوان های شممسممته شممده رو سممینی گذاشممتم و داخلش آب

 احتیاط به سالن تمیز شده خونه تانر رفتم.
 با لبخند گفت

 شی کد بانوی من_خسته نبا
 منم با همون لحن گفتم_ مرسی

 و هرکی لیوان خودش رو برداشت تا بخوره.
 در این لحظه تلفن خونه تانر به صدا در اومد.

 رو پیغامگیر بود.
صبی بود و گفته بود که اگه تانر رو بگیره   صدای مدیر برنامش که خیلی ع اول 

 .دماری از روزگارش در میاره که اون سرش ناپیداست
دومین نفر مرد خیلی عصبانی بود که همش میگفت تانر اگه تا فردا اونا رو بهم 

 نرسونی یه بالیی سرش میارم.
 با این حرف طرف آبمیوه پرید تو گلو تانر و شروع کرد به سرفه کردن.
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 نشست.آنچنان به کمرش کوبیدم که قوز کمرش از بین رفتن و صاف 
 با صورتی که از درد جمع شده بود.

 _ناز و شصتت قربان.
 گوشه ل*ب*م باال رفت.

 تازه یاد حرف اون مرد افتاد و با چابکی به سمت تلفن رفت.
 نگاهی بهم کرد و گفت 

 _میشه تنهات بزار با تلفن کار دارم.
که در مشکی عجیبی داشت رفت و از دید من سرم رو تکون دادم و تانر به اتاقی

 ناپدید شد.
 سرم گیج میرفت.

ستگی شاری رو کاناپه افتادم و  از خ شد و بدون هیچ ف ست  س ست و پاهام  د
 کردم. سوزشی رو تو گلوم حسبعد حس

 و با یک پلک زدن بیهوش شدم.
 تانر**

با حرفای یکی از زیر دسممتای رانک آبمیوه پرید تو گلوم و تارا با شممتاب اومد و 
 یکدفعه کوبید رو کمرم که فکر کنم ستون فقراتم شکست.

 صاف شد.کمرم صاف 
 با حرص و درد گفتم

 _ناز و شصتت رو قربان.
 که گوشه ل*ب*ش باال رفت. 
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تازه یاد حرفای اون مرد افتادم و با کمری پر درد به سمممت تلفن رفتم و بعد از 
 برداشتن به تارا گفتم

 _میشه تنهات بزارم با تلفن کار دارم.
 سرش رو تکون داد و قدم زنان به اتاق فکرم رفتم.

 اتاق و وسایل های داخلش برام خیلی حساس بود. َدر این
 و مثل جونم برام با ارزش بود.

 خواستم شماره رانک رو بگیرم که تلفن زنس خورد. رانک بود
 با آرامش گفتم

 _بله
 _ بله کوفت تو این مدت چه غلطی کردی داشتی چیکار میکردی؟

 _هیچی درگیر بودم.
 زنی؟_تو این وقت حساس چطور با آرامش حرف می
 مگه نمیدونی میخوان چه کار کنن با اون دختر.

گاه کنترلم از دست رفت و بلند گفتم  ناخودآ
 _غلط میکنن عوضیا. مگه شهر هرته من نمیزارم.

 _دست من و تو نیست دسته یه عده قاچاقچیه
 به طرف آینه رفتم و دستم محکم بهش کوبوندم.

 آینه هزار تکه شدو دست منم خون میومد.
 د تارا با شنیدن صدا نیومده بود.جالب بو

 تلفن رو روی زمین کوبیدم.



 95 طرح من کو؟

 از اتاق بیرون رفتم که تارای بیهوش رو کاناپه رو دیدم.
 خون دستم رو زمین میچکید.

به تارا که نزدیک شممدم فهمیدم زیر لب یه چیزایی زمزمه میکنه و صممورتش پر 
 عرقه.

 هرکاری کردم هیچ عکس العملی از خودش نشون نداد
 آمبوالنس زنس زدم و تارا رو ب*غ*ل کردم و به البی بردم. به

 رئیس برج نزدیک شد و گفت
 اتفاقی افتاده.

 _حالش بده نمیدونم چیکار کنم تبش داره سرد میشه.
 و اجازه گفتن حرف اضافه ای رو ندادم و بی خیال آمبوالنس شدم .

ونش رو قطره تارا روی صندلی های عقب خوابوندم و خودم با اون دستی که خ
قطره روی زمین میریخت به سمممت نزدیک ترین و مشممهور ترین بیمارسممتان 

 سوئد رسوندم.
ترمز قرار رفت و ماشممین به تا چراغ های روشممن بیمارسممتان و دیدم پاهام روی

 صورت وحشتناکی ایستاد.
 کردم و به سمت بیمارستان دویدم.تارا رو ب*غ*ل 

تا من رو دید بران بان جلوی در  تارا روی اون نگه مک هم  با ک کاردی آورد و 
 گذاشتیم و به سمت اتاقی روانش کردیم.

شده بودند و هر یک معاینش  سرش جمع  شتر دکترا باالی  چون معروف بود بی
 میکردند.
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با صممدای پرسممتاری که خودش رو غرق در آرایش کرده بود از فکر پرنسممس پر 
 طرفدارم تارا در اومدم.

 باید بخیه زده بشه. _آقای سنیم دستتون حتما
 تازه یاد دستم افتادم. انگار با حرف این پرستار درد دستم شروع شد.

 باهاش همراه شدم تا بخیه ها رو بزنه.
 با تموم شدن کارش به اتاق تارا رفتم.

بیهوش دراز کشیده بود و به دستش سرم وصل بود ، دکتر جوانی مشغول گرفتن 
 نبض تارا بود

 . چرا این اتفاق افتاد._دکتر حالش خوب میشه
 _خانوم منسی دچار مسمومیت شدند.

ستفاده کردند و من زیاد  شه ا شنج می سرد و ت شون از ماده آی که باعث تب  ای
مطمئن نیسممتم و با نتیجه آزمایشممی که قراره گرفته بشممه بهتون علت رو خواهم 

 گفت.
 _پس سریع تر آزمایش رو بگیرید.

ستش لبخندی زد و اتاق رو ترک کرد بع سرنس د ستار مردی که  د چند ثانیه پر
 بود بهاتاق اومد و با ذوق خاصی گفت

_اوه خدای من تارا منسی امیدوارم خوب بشه تا عکس بگیریم و با همون ذوق 
 به آرامی و لطافتاز دارای من خون گرفت.

انگار نه انگار من هم داخل اتاق بودم پرسممتار نیم نگاهی هم به من ننداخت. 
 تارا نشستم و دستم رو تو دستش گذاشتم. کار صندلی
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 دستش سرد سرد بود.
 کالفه بودم..

 یک ساعت....
 دوساعت....
 سه ساعت...

گذشممته بود اما تارای من بهوش نیومده بود. همه دکتر ها باال سممرش ایسممتاده 
 بودند وضعیت تارا رو چک میکردند.

ستاده بودندبدتر از همه این بود که خبرنگار ها و مردم زیادی دم بی ستان ای  مار
 و برام تعجب آور بود از کجا فهمیده بودند که من و تارا تو بیمارستانیم.

امیر و پویا به سرعت از ماشین پیاده شدند که مردم به سمت اون ها هم هجوم 
 بردند.

 امیر خودش رو از میان جمعیت عبور داد و به من رسوند.
 _تارا کو چیکارش کردی هانممممن؟

 فاق هایی که افتاد رو مو به مو براش توضیح دادم .همه ات
 من رو کنار زد و به اتاق تارا که من از درش بیرون اومده بودم رفت. 

 پرده اتاق رو کشیده بودن و اجازه ورود رو نمی دادند.
 امیر کنار دیوار سر خورد و زیر لب یه چیز هایی زمزمه میکرد.

 ش گذاشتم.منتظر پشت شیش ایستادم و دستم رو رو
 بخار کرد.شیشه به خاطر گرمای نفس های من و باد کولر 

 روش نوشتم 
 تمممارا همممهم زندگممیم ...
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 تنمممهاممم نممزار....
شت  شقم بود لبخندی زدم و پ شتن ع شونه ی برگ صدای بوق رو مانیتور که ن با 

 اون بغض کردم.
 اون عوضیا اومدن و تو آب پرتغال ماده رو ریختند.

 ستم من رو شکار کنن اما تارام شکار شد.میخوا
شده بودم و جالبتر از همه این بود  سموم ن برای همه دکترا جالب بود چرا من م

 که پرستار جوانی پاسخ این سوال رو داد.
 چرا؟

 چون خونی که از بدن من بیرون اومده اون ماده رو خارج کرده.
 ه از خون دسممتم گرفتنددکترا ابتدا به پاسممخ اون خندیدند و بعد آزمایشممی ک

فهمیدند که تجربه اون پرسممتار از دکتر های چندین و چند سمماله بیشممتر و مود 
 تشویق قرار گرفت.

تارا با چشم های نیمه باز رو تخت به من که در حال دادن کمپوت آناناس بودم 
 نگاه میکرد.

 د.نامیر و پویا بیرون از بیمارستان مشغول پاسخ دادن به خبر نگار ها بود
سمماعت نزدیک دوازده بامداد میشممد و ما هنوز مهلت نکرده بودیم که حمام یا 

 استراحتی بکنیم.
 قاشق پر از آناناس به طرف تارا گرفتم که پسش زد.

 باقیمانده کمپوت رو داخل یخچال گذاشتم.
 صدای در و پشت بند صدای امیر که اجازه ورود میخواست.
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 _بیا تو.
 امیر و پویا وارد شدند.

 لبخند کم رنگی که پر از درد و خستگی بود رو لب های بیرنس تارا نشست.
یا نبض باشممی ازپو با گفتن همیشمممه خوب  چک کرد و  تارا رو  ما و سممرم 

 خداحافظی کرد و به بهانه خستگی از بیمارستان بیرون رفت.
 دلیل بهانه آوردنش رو میدونستم.

 د این کار رو میکردم.ولی من مجبور بودم به خاطر مراقبت از تارا بای
 امیر بی توجه به من رو به تارا گفت

 _چیزی بین تو و پویا هست یا بود؟
 تارا که مثال از امیر خجالت میکشید گفت

_ازم فرصممتی برای آشممنایی خواسممت که مخالفت کردم و این شممد نتیجه بهم 
 خوردن چهار سال دوستی.

 کنی._دیگه به پویا فکر نکن سعی کن از ذهنت دورش
 تارا سرش رو به معنی باشه تکون داد.

 تارا***
 _راستی امیر کسی که این موضوع رو نفهمید؟

 _چه موضوعی؟
 _این که من بیمارستانم.

_اوم فکر کنم دوسممتای بچگیت تو ایران نفهمیده باشممد ولی مطمئنم اونا هم 
 فهمیدند و پشت بندش با تانر زدند زیر خنده.

 فتاده!یعنی همه میدونند چه اتفاقی ا
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 آی تانر ...
 تقصیر تو بود دیگه.

با چشمممای پر از خشممم به تانر نگاه کردم که خندش رو قورت داد و شممونه ای 
 باال انداخت.

 در زده شد و بعد اون خانومی که لباس های رسمی پوشیده بود وارد اتاق شد.
 . Sötesrhsujsred_سالم بنیتا سارین هستم رئیس بیمارستان

شتر مردم و خب ستم بی ضوع رو بدونند میخوا ست دارن دلیل این مو رنگار ها دو
اگه دوسممت داشممتید دلیلش رو به خبرنگار ها بگید و اگر هم مخالف نظر من 

 هستید میتونم سریع متفرقشون کنم.
شه تا چند دقیقه  سبت به من خراب ب شون ن ست ندارم مردم ذهنیت _البته من دو

 ادم البته با تانر سنیم.دیگه میام بهشون میگم و با حرص ادامه د
 تانر که از حرص من جا خورده بود به تظاهر گفت

 _من که از خدامه میتونم اون موضوع رو هم بین همین مردم اعالم کنم. 
 چشمک خیلی تابلویی زدکه رییس بیمارستان با لبخند گفت:

 _من بیرون منتظرم، سرم و تکون دادم.
بعدش برو از این پرسممتارا یه رژی،  _امیر بیا کمکم  کن لباسممام و درسممت کنم

 کرمی ، ریملی چیزی بگیر... من اینجوری بین مردم برم همه فرار میکنند.
امیر با لبخند زیر پوستی به سمت پذیرش که پرستار های زیادی ایستاده بودند 

 رفت.
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پرسممتارها با لبخند به امیر خیره شممده و با ناز و عشمموه کار هایی که میگفت رو 
 دند.انجام دا

 من و تانر هم مثل کسی که مچ میگیرند از الی در به امیر محبوب خیره شدیم.
 _خدا شانس بده .

 _خداشانس بده.
 بعد این حرف که هردو همزمان به هم گفتیم زدیم زیر خنده.

 چیز جالبی نبود ولی من از خنده تانر خندم میگرفت و بالعکس.
 طولی نکشید که با صدای در خنده ما قطع شد.

 امیر دستش پر از انواع لوازم آرایشی مارک دار گرون قیمت بود.
 من و تانر دهنمون باز مونده بود.

 امیر با خونسردی لوازم آرایشی رو جلوی پام گذاشت و گفت
شدند  شما دو تا عجوزه جمع  دهنتون رو ببندید . بیرون غلغلس همه به خاطر 

 و این ها بی خیال دارن میخندند.
 گذاشتم و شروع به آرایش کردم. شوخی رو کنار

صورتم  شتم و با دقت به  شمک میزد رو بردا اول از همه کرم پودری که بهم چ
 زدم.

شون  شیده تر از قبل ن شمام رو بهتر و ک شم و ریمل زدم که چ بعد اون خط چ
 میداد.

رژ گونه صممورتی کمرنس و در آخر رژ قرمز کم رنگی که ل*ب*ا*م رو خوش 
 میداد رو به لب هام کشیدم. فرم تر از قبل نشون

 لباس هایم رو صاف کردم و هر دو دستم رو به سمت تانر و امیر گرفتم.
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 هر دو دهنشون اندازه غار باز مونده بود.
 فکر کنم از این همه سرعت تمام تعجب کرده بودند.

 _اهه بریم دیگه .
سمت  ست من رو گرفتند و هر دو به  شون اومدند د  حیاطانگار که تازه به خود

 شلوغ بیمارستان رفتیم.
 خبرنگارها که ورود ما رو دیدند با عکس گرفتن هاشون سر مارو بردند. 

شدنی  شون کنن ولی اون ها آروم  سعی میکردند آروم ستان  نگهبان های بیمار
 نبودند.

 رو به یکی از نگهبان ها گفتم 
 _یه میکروفن میارید.

 یمی رو برام آورد.بله ای گفت و در عرض دو دقیقه میکروفن بی س
 دستم رو باال گرفتم و گفتم 

 _سالم دوستان .
شد اما من  سرم گفته  شت  شایعه های زیادی تو این مدت پ ستم  سی ه تارا من

 بدون هیچ فکر و حرف زدنی اون ها رو فراموش میکنم.
 دلیل این بستری شدنم هم مسمومیت بود.

 و براتون شرح بدم.همین دلیلی نمیبینم که موارد خصوصی و خانوادگیم ر
 مردم دست پر صدایی زدند.

 میکروفن رو به ست تانر گرفتم.
 از میان جمعیت پسر جوانی گفت
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ضای مجازی پخش  سی رو در ف سنیم چرا اون عکس خودتون و تارا من _آقای 
 کردید و دلیل او جمله آخر چی بود؟

 وتهمه سممکوت کردند و با جوابی که تانر به زبون آورد صممدای تشممویق و سمم
 کشیدن به همراه عکس انداختن بلند شد.

_ 
 اال یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها

 هاکه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل
من عاشممق تارا منسممی هسممتم، عهد میکنم هیچ وقت هیچ دقیقه ثانیه و روز 

 تنهاش نمیزارم .
 تنها دارایی من تو این کشور کوچک تارا منسی هست.

 اد و دست هایش رو حصار صورتم کرد.جلوی من ایست
 زمزمه کرد
 ای کاخر صبا زان طره بگشاید_بوی نافه

 هاز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل
 و بعد گفتن این حرفش ل*ب*ا*م رو آروم ب*و*سید.

 صدای تشویق و صدای دوربین ها در هم آمیخته شده بود.
شمموند دسمممت هایم رو دور من هم برای این که مردم از شممرطمان خبر دار ن

 گردنش حلقه کردم.
میدونستم همه روزنامه ها این اتفاق رو خواهند نوشت اما یه حسی به تانر پیدا 

 کرده بودم که نمیتونستم ازش دل بکنم.
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جدیدی  تانر از خودم نفس  با دور کردن  نفس کم آورده بودم و سممعی کردم 
 بگیرم.

 تانر به خودش اومد و من رو ول کرد.
تانر مثل بچه های خطاکار سممرمون رورپایین انداختیم و با سممرافکندگی  من و

 سوار ماشین تانر شدیم.
 صدای اعتراضم بلند شد.

 _تانر چه کاری بود بین او همه آدم کردی.
 _تو که خوشت اومد عزیزم همراهیم کردی.

 _من فقط به خاطر این که مردم شک نکنند این کارو کردم.
 ا رسوندن من به خونه هیچ حرف دیگری زده نشد.حس کرد ناراحت شد و ت

 ماشین که جلوی در خونه وایساد نجتانر قفل مرکزی رو زد و در ها از شدند.
شمکی  سیدم و بعد چ شم لپ تانر رو ب*و* در و باز کردم و قبل این که پیاده ب

 در و باز کردم و خودم رو شوت کردم تو خونه.
 یک ها من رو روانه خونه کرد.صدای خنده تانر و بعد اون جیغ الست

 از روی سنس فرش های نسبتا قدیمی گذشتم و در سالن رو باز کردم.
 خونه تو تاریکی محضی فرو رفته بود.

 سالنه سالنه در اتاقم رو باز کردم.
عطر تلخی که تانر زده بود پیچید داخل اتاقو من حس کردم تانر در اتاق  بوی

 ایستاده.
 لبخند تلخی زدم.
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 یکردم بدنم کثیف شده .حس م
 لباس هایم رو درآورده و رو تخت انداختم.

ستان رها  ستگی و بوی بیمار سردی که بدنم رو لرزوند من رو از خ دوش آب 
 کرد.

 حوله نازکم رو دورم پیچیدم و روی تخت به صورت شکم خوابیدم.
 صبح بود و این رو میتونستم از صدای چیک چیک پرنده ها بشنوم.

 م آژیر خطری رو تو مغزم به راه انداخت.زنس موبایل
 دادن رو فشردم.بدون اینکه بفهمم کیه دکمه جواب

 _بله
 _سالم خانوم خوش خواب اخبار و روزنامه ها رو دیدی؟

 _من اآلن بیدار شدم نه ندیدم مگه چیشده؟
 _هیچی عزیزم فقط از ب*و*سمون عکس های زیبایی انداختن.

 ار رفت.سیخ رو تخت نشستم که حوله کن
 _ واقعا تو اآلن کجایی؟

 _من اآلن پشت در خونت هستم.
 _خونه من ؟

 _آره چرا داد میزنی بیا در و باز کن مثال من مریضم ها.
 تلفن رو انداختم رو تخت و دویدم به سمت در و بازش کردم.

 سرش پایین بود و وقتی بلند کرد چشماش زوم شد رو چشمام. 
 داشت.برنمی چشماش رو ثانیه ای از چشمام

 با تعجب به خودم نگاه کردم که جیغ بنفش کشیدم و به سمت اتاقم دویدم.
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 به اتاق که رسیدم در و باز کردم و خودم رو شوت کردم داخل. 
 دستم رو روی قلب که ضربانش به هزار میرسید گذاشتم.

 کف دستام عرق کرده بود.
 صدای قهقهه بلند تانر به گوشم خورد.

 رم باز کردم و ست پیرهن و شلوار فیروزه ای بلندم رو پوشیدم.حوله رو از دو
 با این که بلند بود اما اندامم رو به رخ میکشید.

 کمی آرایش کردم تا صورتم از حالت رنس پریدگی در بیاد و موفق هم بودم.
 صندل های آبی رنگم رو پوشیدم و از اتاق بیرون رفتم.

 تانر روی کاناپه نشسته بود.
 و روشن کردم درست روی شبکه اخبار بود.تی وی ر

مجری انقدر اتفاق های دیشممب و غیبت ما رو دقیق و مو به مو توضممیح داد که 
 من و تانر هم شوکه بودیم هم خندمون گرفت.

بعد کمی که گذشممت تانر دسممتاش رو دور شممونه هام حلقه کرد و من رو به 
 خودش فشرد.

 گرمم شده بود حسابی.
 تانر و هم هوای گرم خونه.هم از دست نفسهای 

 بی حوصله گفتم
 _من حوصلم سر رفته.

 _ برو حا ر شو بریم بیرون.
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من که انگار منتظر همین حرف بودم با ذوق به اتاقم رفتم و بهترین لباسممم که 
 مناسب همین بیرون رفتن ها با آدمای معروف بود رو پوشیدم.

قرمز و در آخر رژ قرمزی  تاپ و شلوارک لی با نیم بوت و کیف و دستمال گردن
 که به لباس هام بور رو روی ب های برجستم کشیدم.

پس از تموم شممدن کارم عطر معروف و دوسممت داشممتنی که اسمممش فرگرنس 
 انرژی بود رو به گردن و مچ هر دو دستم زدم.

 و بعد تموم شدن کارم به طرف تانر رفتم.
قشممنس اخم زشممتی  من رو که دید چند لحظه محوم شممد اما جای اون لبخند

 نشست.
 دستم رو محکم فشار داد و به سمت ماشینش برد.

در طرف من رو باز کرد و هلم داد تو ماشین خودش هم از اون طرف سوار شد 
 و در محکم کوبید که من پریدم.
 تانر حال امروزم رو خراب کرد.

 به جای ذوق و شوقی که تو دلم بود بغض نشست.
 .گفته نشدکه نمیدونستم کجاست هیچ حرفیتا رسیدن به محل مورد نظر 

 تانر که ترمز گرفت با تعجب دور و برم رو دیدم.
 اوه خدای من گرونالوند .

 من عاشق گرونالوند بودم و هستم.
 اما این عاشق بودن بغض گلوم رو نبرد.

 بی اهمیت به تانر پیاده شدم و چهرم رو سرد کردم.
 م و موفق هم بودم.سعی کردم خودم رو از دید مردم دور کن
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 تانر بااخم ماشینش رو قفل کرد و دست من و محکم گرفت.
از آینه که پشممتم بود و مثل بادیگارد کنارم بود روزنه ای از امید تو دلم روشممن 

 شد.
 رفت.تانر به سمت اتاقک کوچکی

و دو کارت طالیی سواری به دست من رو با خودش به این طرف و آنطرف می 
 کشاند.

 نترلم رو از دست دادم و دستش رو از دور بازویم رها کردم.آخر سر ک
کارت طالیی سممواری رو از دسممت گرفتم و به سمممت فریت فال که تا به حال 

 سوار نشده بودم رفتم.
 های آزاد در جهان بود.ترین سقوطشنیده بودم که فریت فال یکی از مرتفع

ن ارتفاع دارد در عرض متر از زمی 100متر ارتفاع داشممت و در حالی که  80و 
 چند ثانیه فرد رو به زمین پرتاب میکنه.

لم داده و بی تفاوت من رو نگاه و تانر رو دیدم  که رو صممندلیبرگشممتم عقب
 میکنه.

 شونه ای باال انداختم و سوار شدم.
 در دو طرف من دو پسر جوان نشستند.

 تانر با دیدن اون ها اخم کرد و از روی صندلی بلند شد.
 اومد و با لبخند مصنوعی گفت  جلو

 _میتونم کنار همسرم بشینم.
 شدم خودم خبر ندارم.زنشمن کی 
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پسر جوان که تانر و من رو شناخته بود موافقت کرد و جایش رو با تانر تعویض 
 کرد.

 با لبخند که بیشتر به پوزخند شبیه بود رو به تانر با عشوه گفتم
 یدی؟_شوهرم عشقم چرا اومدی تو که میترس

شدم. نفس صورتش خم  سرش رو جلو  و روی  شید و  شداری ک عمیقی و ک
 آورد.

در همین لحظه فریت فال به باال رفت و این کار رو به رو شممد با قطع شممدن  
 نفس من.

 تانر که من رو رنس پریده و ترسیده دید به سرعت من و ب*غ*ل کرد.
 بلند جیغ میزدم.

 می آروم کرد.صدای آروم و آرامش بخش تانر من رو ک
 آبرو نداشتیم هم پاک رفت. _ خانومی هرچی

 تو که میترسیدی چرا سوار شدی.
 جیغ نزن من کنارتم.

 آروم شدم. نمیدونم صداش آرامبخش بود چی بود؟
 اما حالم خوب شد.

 فریت فال ایستاد.
با سممرعت پیاده شممدی و من خودم رو به نزدیک ترین سممرویس بهداشممتی 

 رسوندم.
 خورده بودم رو باال بیارم.اشتم و باعث شد هرچیحالت تهوع د

 صورتم رو آب زدم آرایشم رو تجدید کردم و سعی کردم به خودم بیام.کمی
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 بشم همون دارای شیطون که کسی از دستش آرامش نداشت.
 همون دختر سرتق و لجباز.
 از دستشویی بیرون اومدم.

 میشد. آفتاب به شدت به سر و صورتمون میزد ساعت دو و نیم
 معدم میسوخت فکر کنم از گرسنگی بود.

 تانر که حال بد من رو فهمیده بود گفت
صورت نداری دختر اآلن طرفدارات میان  ستوران یه یز بخوریم رنس به  بریم ر

 منو میکشن.
 این جمله آخر رو با طنز گفت. لبخند زوری زدم.

 رفتیم. esreبا هم به سمت رستوران 
 بود و درهر نقطه از  خودش چیز عجیبی بود.گرونالوند خیلی جالب   

 خیلی طرفدار داره. esreهمین رستوران و موزه 
 منو و که آوردند من بدون دیدن منو نظرم رو گفتم

 _میشه برای من شت بالر بیارید با سس سفید.
 مرد سرش رو تکون داد و رو به تانر گفت

 شما چی قربان؟
 ._من هم شت بالر میخورم با همه مخلفات

 مرد لبخندی زد و ما رو تنها گذاشت.
 چه این دنیا زیبا بود.

 دنیای رنگی من.
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تو بچگیم فکر میکردم این دنیا همیشه همینجوری با خوبی و رنگی میمونه اما 
 عقلی بود.خب دوران بچگی و بی

 من و امیر دنیارو تو آب بازی و گلبازی میدیم.
امیر عاشق پوشیدن لباس های  من عاشق رنس و مداد رنگی در نتیجه نقاشی و

 مارک دار و راه رفتن رو سکو بلندی که گوشه حیاط بود.
 با تکون دادن دستی جلوی صورتم به خودم اومدم.

 به میز پر از غذا و تانر جلوی صورتم نگاه کردم.
 _ببخشید تو فکر بودم.

 _آره معلوم بود غرق فکر بودی.
 حاال کلک به چی فکر میکردی.

 این که چه خوب بود.دزدی غیبت محرومیت از چیزی نبود. _به بچگیم .
 من وامیر همیشه دنیا رو تو آب بازی و گلبازی میدیدیم.

شمماید فکر کنی دوران احمقانه ای بود اما از نظر من بهترین روز های زندگیم 
 بود.

 _خب هرکسی دنیای متفاوتی رو میگذرونه.
شو غذات رو بخو شغول  ر یه عالمه کار باید انجام یکی بد یکی خوب! حاال م

 بدیم تا هیجانمون تخلیه بشه.
 موافقت کردم و منم غذام رو تا آخرش خوردم.

 فقط یه فکری من و اخمو کرد.
 نژمه های غذا خوردن بودیم که متوجه شدیم یکی تانر رو ب*غ*ل کرد.

 من با تعجب و تانر با شک زدگی دختر رو نگاه میکرد.
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 دخترک رو هل داد و با داد گفت  نگاه پر شک من رو که دید
 _خانوم اینکار چه معنایی میده.

 دختر با اخم گفت
 _خوبه یار جدید پیدا کردی من و از یادت بردی ؟

 آره د لعنتی یه چیز بگو مگه نگفتی تا آخر با منی.
_من چیزی نگفتم این تو بودی که آویزون من میشممدی من از دخترای آویزون 

 گفت بدم میاد و رو به من 
 عشقم بلند شو بریم .

 با اخم بلند شدم و چشم غره ای به دخترک زدم.
 تا برگشتم از رستوران بیرون برم دو قدم عقب رفتم.

 اون اینجا چیکار میکرد.
 اون زن کیه؟

 وای خدای من .
 اون روز چی بود؟منظورش از حرفای

 تانر که ایستادن من رو دیده بود پرسید ؟
 _تارا چی شده؟

 هم رو که دید او هم مثل من شک زده وایساد.رد نگا
 امیر.
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یده بود و آرایش غلیظی بدی پوشمم های خیلی  باس  که ل د، کرده بوبا دختری 
مشممغول شممام خوردن بودند و هر دو دقیقه یکبار صممدای خنده هاشممون اوج 

 میگرفت.
 تانر دست منو گرفت و بیرون کشید.

 بدنم بی حس شده بود.
ن نالو هار  هر گرو عت چ به مشمممامم  esreد تو رسممتوران سممما بوی خوبی 

 خورد.نمی
 سوار ماشین شدیم.

انگار تانر هم به اندازه من شک زده شده بود چون بی حرف اون منطقه رو ترک 
 کرد.

 اون دختر همون دختری بود که تانر با انتقام باهاش حرف میزد.
 دختری که پدرش ، همه زندگیش مارو یتیم کرد.

 دختری که.....
 ی که.....دختر

 دختری که.....
ست که جلوی در  شده بودم که نفهمیدم مدت زیادی ه انقدر تو خودم مچاله 

 خونه ایستادیم .
 انقدر افکارم منو در خودشون حل کرده بودند از دنیای بیرون دور شده بودم.

 در ماشین رو باز کردم و بدون حس ولش کردم.
 حتی یادم رفت تانر رو دعوت کنم بیاد تو.

 کوبیده شد.ر بزرگ آهنی د
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 چمن، جون میداد واسه دراز کشیدن.سمت راستم باغ بود و زمینش
 کیفم رو رها کردم.

 کفش های مزاحم رودرآوردم.
 دراز کشیدم رو چمن های خنک.

 نسیم خنکی میوزید و رعد و برقی زد.
 ساعت مچیم رو نگاه کردم .

 ساعت هفت بود.
 شدم.و من بدون هیچ تقالیی خیسبارون نم نم شروع به باریدن کرد 

 خیس خیس.
 تهی از درد

 آسوده شدم و همونجا خوابم برد.
 دستمال خیسی رو صورتم گذاشته شد و من پریدم.

 و با ترس گفتمزن غریبه ی رو دیدم که نمی شناختمش هلش دادم عقب
 _ شما کی هستید؟

جام کار ان _خانوم منسممی مرجان هسممتم ویکی خانوم من رو فرسممتادن برای
 هاتون هر چقدر زنس زدم باز نکردید .

 مجبور شدم کلید ساز بیارم و در و باز کنند. 
 حالتون خیلی بد بود مدام هذیون میگفتید.

 مجبور شدم پاشوییتون کنم و موفق هم بودم.
 از این که انقدر زود قضاوت کردم ناراحت شدم.
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 گفتم و بلند شدم که سرم گیج رفت.تشکر زیر لبی
 دستم رو به دیوار نگرفته بودم حتما میمردم. اگر

 مرجان _ خانوم میخوراید زنس بزن به دکتری که ویکی خانم گفتند؟
 بود؟اسم دختره چی

 پارسا؟
 پویا.

 آهان آره خانوم ، پویا.
 سرم از اینهمه حرف زدنش در حال ترکیدن بود.

 قطع شد.دستمو باال رفتم که حرفش
 _نه نمیخواد زنس بزنی.

 ایستادم و آروم آروم به سمت دستشویی رفتم. صاف
 صورتم رو با آب یخ شستم و آماه شدم تا یه سر برم آتلیه.

 میخواستم این چند روز تفریح کنم اما انگار خوشحالی به من نیومده.
 لباس نارنجی بلندی که تا زانوم بود رو پوشیدم.

 موهام رو یه طرف ریختم و تل زرد رنگم رو به موهام زدم.
 کیف و کفش زردم و پوشیدم و یکم رژ لب صورتی زدم.

 شبیه پرتغال شده بود.
به تشممبیهی که کرده بودم خندیدم و بعد سممفارش یه چیز هایی به مرجان خونه 

 رو ترک کردم.
 ماشین رو کنار دکه تبلیغاتی نگه داشتم و یه برگ روزنامه خریدم.

 بعد پرداختن پولش تو ماشین نشستم و ورق زدم.
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 دواج تارا منسی با تانر سنیم.از
 تیتراژ روزنامه.

 دیده شدن تارا منسی به همراه نامزدش تانر سنیم در گرونالوند.
 ناپدید شدن چند روزه تانر و تارا.

 من کی زن اون اخمو مغرور شدم خبر ندارم.
 باید این همه شایعه تموم بشه.

شته  شماره تلفن خبر نگاری که این چرندیات رو نو سم و  رو از روی روزنامه ا
 برداشتم و در حالی که دنده رو جابه جا میکردم تماس گرفتم.

 بوووووق.

 بوووووق.
 _بله .

 _سالم شیداجون تارا منسیم.
 _سالم تارا جون خوبی؟

هات  با گه ای  نس نزدم برای چیز دی حال و احوال پرسممی ز _ممنون برای 
 گرفتم.تماس

 _و دلیلش؟
همه شایعه که راجب من و تانر نوشتید رو از  _میشه ازت بپرسم شیداجون این

 کدوم منبع کشف کردید؟
چشم مردم همدیگر و ب*و*سیدید. یا هر دو تو زمان _ چیزه خب شما جلوی

 مشخصی ناپدید شدید این همه دلیل هست تارا جون چرا انکار میکنید.
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 حتی تانر سنیم هم تائید کرده که حرفای ما درسته.
 لط میکنه اما در  اهر لبخندپر حرصی زدم و گفتمغزیر لب گفتم_ تانر

سی  شت چرندیات بنوی شایعه و یه م شیداجون از این به بعد به جای این که  _
 میتونی راستش رو بنویسی. حاال چیزی که من میگم رو بنویس.

تارا منسی شایعه و چرندیاتی که راجب خودش و تانر سنیم گفته شده رو انکار 
 گوید میکند و می

ست و مد دوست در صی ه شخ سته که رابطه من و تانر نزدیکه اما ین موضوع 
 ندارم مردم در زندگیم سرک بکشند.

 شیدا جون اگه میشه سرک بکشند رو با خط درست تایپ کنید.
 صدایی از شیدا در نیومد.

 _الو الو شیدا
 _همینجا بودم چشم خانوم منسی حتما تیتراژ روزنامه فردا همین میشه.

 فظ شیدا._ خداحا
 مهلت حرف زدن رو ندادم و قطع کردم. 

 لعنت بهت تانر.

 لعنت به همتون.
 با اعصابی خراب به طرف آتلیه رفتم.

تابلوی بزرگ آتلیه از دور معلوم بود دلم تنس شمممده بود برای پارچه هاو لباس 
 های رنگیم.

 و باز کردم و از پله ها باال رفتم.در
 مشغول نوشتن چند تا کاغذ بود. بچه ها سر کارمون بودند و ویکی
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 و بلند کرد.صدای کفشم رو که شنید سرش
 لبخندی زدم و گفتم

 _سالم ویکی بیا اتاقم کارت دارم
 از جا بلند شد و هر دو وارد اتاق کارم شدیم.

 با ذوق یافت نشدنی به سمت صندلی چرخ دارم رفتم و روش نشستم.
 _تارا خانوم خوش اومدید .

که گف هایی  ماده شمممدن و منتظر اینکه عیب طرح  یده جدید آ ته بود برای مزا
 هاشون رو در بیارید هستند.

 مدل ها هم به بهترین نحو آماده هستن.
 چند روزی که نبودید همه چی سرجای خودش بود.

_خوبه ویکی عالیه. بریم طرح ها رو ببینیم که دوسممت دارم ببینم چه شممکلی 
 شدند.

 _بفرمایید.
 ا تو راهرو یستاده بودند وقتی من رو دیدند رنگشون پرید .چند تا از طراح ه

 دلیل پریدگی رنگشون رو نمیدونستم .
 سالم دادن که سرم و تکون دادم.

 در اتاق رو که باز کردند دهنم باز موند.
 بهترین طرح هایی که میشد رو دوخته بودند.

 _تارا خانوم چطوره؟
 خوشتون اومد یا اینکه ...
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بهترین طرح هایی که میشممد رو دیدم همین ها رو آماده کنید  _نه ویکی عالیه
 برای مزایده.

 _چشم.
 _ ویکی برام یه لیوان آب بیار.

 _چشم خانوم.
 به سمت آبدار خونه رفت .

 تلفنم زنس خورد.
 و پشت بندش صدای مست و کشیده پویا.

 مدام میخندید و من رو نگران تر میکرد.
 _حالت خوبه پویا ؟ 

 ستی!کجایی تو م
_حالم! مگه مهمه برات. تو برو تانر رو بب*و*س طعم ل*ب*ا*ش رو حتما 

 چشیدی..
 _حالت خوب نیست کجایی آدرس بده بیام کمکت..

 _تارا زمین گردههه میچرخه. منم دارم میچرخم.
 آدرس بده من بیام.

 _پویا حرف گوش کن کجایی بگو بیام.
 _نممممه تو نیمما تانرت عصبی میشه.

 ر و بی حالی کرد.خنده کشدا
 بوووق.
 بوووق.
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 با نگرانی به تلفن قطع شده خیره شدم.
 میگرنم عود کرده بود.

 پویا.
 که باعث شد با سرعت سوار ماشین و خونه پویا برم.تنها کلمه ای

 طبقه بود. 25خونه پویا تویه برج 
 مرکز شهر که میشد استکهلم.

 تم چرخید.تا رسیدم جوری زدم رو ترمز که نگاه مردم به سم
 هول هولکی در و باز کردم و قفل کردم.

 با تمام توانم به سمت البی و بعد آسانسور شدم.
 وقفه سوال میپرسید.نگهبان بی
 رسیدیم آسانسور وایساد. 14تا به طبقه 

 دستم رو روی زنس گذاشتم و فشار دادم.
 در و باز نمیکرد.

 م.کلید تو قفل رو شنیدخواستم برگردم که صدای چرخش
 با شتاب برگشتم عقب که امیر و تانر رو دیدم.

 تانر سرش رو تکون داد و از کنارم رد شد.
 محکمی به گوشم زد که سرم کج شد.امیر جلوم وایساد سیلی

 _خواهرم نباش. خواهرم نباش.
 مایه آبروریزی نباش.

 کسی باش که دل بشکنه و دل بلرزونه.
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 تارا از این به بعد جلو چشمم حا ر نشو.
 هلم داد کنار و رد شد.

 کردم.خون رو روی لب هام حسگرمی
 آش نخورده و دهن سوخته.
 مگه من چیکار کرده بودم.

 رفتم داخل خونه.
 پویا رو کاناپه نشسته بود.

 تا من رو دید خنده بلندی کردو گفت
 _من بهت گفتم فرصت میخوام . حاال برای خودمی..

 از روی کاناپه بلند شد.
 و بست و قفل کرد.در پشت سرم 

 با لبخند چندشی نگام کرد که بدنم لرزید.
 هلم داد سمت دیوار و خودش رو بهم رسوند.

 سرش و فرو کردتو موهام و گفت
 برای منی تا آخر عمر.
 _نه من برای تو نیستم.

 _هستی.
 _خفه شو مرتیکه . ولم کن.

 _اوم کجا تازه باهم کار داریم.
 روی دهنم گذاشت.جیغ بلندی کشیدم که دستاش رو 

 لب هاش گردن و لب هام رو نشونه گرفت.
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 اشکام میریخت.

 داشتم میلرزیدم.
 تقال میکردم که محکم هلم داد به دیوار که حس کردم کمرم شکست.

 دستش رو گاز محکمی گرفتم که ولم کرد
 دویدم به سمت در و کوبیدم بهش و جیغ زدم.

 _ککککمکک تروخدا یکی کمک کنه.
 هق زدم.

 اااااااا_خد
 هق

 _چی از جونم میخوای بیشعور .
 _جونتو میخوام .

 به سمتم اومد که بلند تر جیغ زدم.
 _تروخدا یکی کمک کنه.

 هق هق
 با هم خیلی کار داریم._کسی نجاتت نمیده.کم انرژیتو تموم کن شب

 _خفه شو عوضی بمیرم حا ر نیستم با تو آبم بخورم.
 ر یه تیکش رو برداشتم.اومد سمتم که گلدون و کوبیدم دیوا

 _این بازیا رو تموم کن زودتر.
 _یه قدم دیگه نزدیک بشی خودم و میکشم.

 _باشه.
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 اومد جلو که اون تکه شیشه ای رو روی رگم کشیدم.
 خون فواره زد.

 سرگیجه داشتم.
 پویا ترسیده یه قدم عقب رفت

 _این چه کاری بود دختره احمق. چه غلطی کردی.
 ید بیرون.و باز کرد و دودر

 حتی من رو نجات نداد.
 دنیا چه کثیفه.

 چشمام سو سو میزد که افتادم رو زمین.
 هر تکیه شیشه بود رفت تو پاهام دستام.

 خون .
 خون.

 چشمام برای همیشه تاریک شد.
 حتی کسی برای کمک نیومد.

 خوبم دلم رو شکست.امیر برادر 
 ود تبدیل به نفرت شد.عشقی که تازه تو دلم برای تانر به وجود اومده ب

 کینه شد.
 زخم شد.

 موند رو دلم، قل*ب*م.
 تانر*** 

 با تکون دادن سرم از کنار تارا رد شدم.
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 فکر نمیکردم همچین دختری باشه.
 دختره پست .

 خوب شد پویا چهره واقعیش رو نشونم داد وگرنه باید با یه ه**ه زندگی میکردم.
 س خاصی بود .لحظه آخر که تو چشماش نگاه کردم یه ح

 کالفه در ماشین رو باز کردم و بعد سوار شدن محکم کوبیدم.
ت که میتونسممتنها چیزی که میتونسممت بهم آرامش بده ویسممکی و تنها جایی

 آرومم کنه دیسکو بود.
 خورد به دورترین دیسکو رفتم.با اعصابی 

 بدی رو گواه میداد اما بی خیال ازش گذشتم. دلم یه حس
 دیگارد های جلو در وارد دیسکو شدم.با همراهی با

مثل همیشه بوی انواع عطر ها و ادکلن ها بوی مشروب های رنگارنس به بینیم 
 خورد.

 سعی کردم امشب دیگه جلو چشم مردم نباشم.
 به سمت بار رفتم و یه ویسکی خوردم.

 گلوم سوخت اهمیت ندادم و باز یه لیوان دیگه.
 گرفت. انقدر خوردم که معدم آتیش

 تلو تلو خوران رو صندلی نشستم.
 گرمم بود میدونستم چه مرگم شده.

 هلن مدیر برنامه تارا رو دیدم با یه پسری مشغول حرف زدن بود.
 نگاهش تو دیسکو چرخید و روی من خیره موند.
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 به طرفم اومد وگفت
 _سالم آقا تانر حالتون خوب نیست.

اما خبری ازشممون نیسممت شممما  تارا خانم قرار بود امشممب بیان قرار داد ببندند
 میدونید کجان؟

 جوابی بهش ندادم .
 مثل یه آدم افسرده خیره بودم به نقطه ای کور.

 هلن رفت و با پسری که باهاش حرف میزد برگشت.
 هردونفر دستام رو گرفتن و به سمت ماشین سفیدی بردند.

 پسره پشت فرمون نشست و هلن هم کنار من. 
 خانوم._راستین برو خونه تارا 

 _باشه آدرسش رو بگو.
 بعد گفتن آدرس به سمت خونش رفتیم.

 موبایل هلن زنس خورد.
 _بله 

....... 
 _سالم خودم هستم بفرمایید بله میشناسمشون.

....... 
 _کجا کدوم بیمارستان چشم چشم اآلن خودم رو میرسونم.

 هلن گوشی رو قطع کرد و نگاه غمگینی بهم کرد.
 ان......_راستین برو بیمارست

 راستین_چیشده برای کی اتفاق افتاده.
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 _حاال برو میفهمی .
 بعد سه ربع به بیمارستان رسیدیم.

 هلن با سرعت پیاده شد و به طرف بیمارستان رفت.
 منم چند لحظه بعد بیهوش شدم.

 هلن***
 زود از ماشین پیاده شدم. به سمت بیمارستان دویدم.

 ه باال رفتم.از پذیرش اتاقش رو پرسیدم و به طبق
 در زدم و وارد شدم.

 تارا دست چپش باندپیچی شده بود و سرم بهش وصل بود.
 تا من رو دید زد زیر گریه.
 سرش رو ب*غ*ل کردم.

 هق هقش اتاق رو پر کرده بود.
 _تارا چیشده؟

 تارا دستت و چرا اینجوری کردی.
 _هلن امیر به من شک کرد.

 به پاکی خواهرش.
 کشیده بود به من ت*او*ز کنه.اون پویا عوضی نقشه 

 تانر حیوون از همشون متنفرم.
 از هرچی مرده بدم میاد

 هلن کمکم کن.
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 _هیس آروم باش باشه من کنارتم.
 حتما سو تفاهم شده.

 _نه نه امیر و تانر حتی از من نپرسیدن چرا رفتم.
 _کجا رفتی درست توضیح بده ببینم.

 _به خدا من نمیدونستم نقشس.
 ین بود. چقدر آدم میتونست کثیف باشه.پس ماجرا ا

 _تارا من و راستین رفته بودیم دیسکو اون جا اون..جا تانر رو دیدیم.

 مست شده بود حالش خیلی بد بود اآلنم تو ماشین راستین بیهوشه.
 _به درک دیگه هیچی برام مهم نیس.

 کاری نداشته باشید بزارید بمیره.
 باز حالش بد شد.

زدم که پرسممتار اومد داخل اتاق تا حال تارا رو دید یه  زنس باالی سممرش رو
 آرامبخش بهش وصل کرد که خوابید.

 موبایلم رو درآوردم و شماره امیر رو گرفتم.
 ربطه امیرو تارا ، نزدیکیشون رو اآلن فهمیدم .

 تارا و امیر خواهر برادر بودند.
 _بله هلن.

 باشی. نداری نزدیک تارا_امیر خان ازت متنفرم دیگه حق
 چطور به خواهرت شک کردی واقعا که به تو هم میگن برادر.

 میدونی اآلن تارا تو چه وضعیه.
 _برام مهم نیس بزار بمیره یا اصال بزار با اون پویا خوش باشه.
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 دیگه هم بهم زنس نزن.
_بله که زنس نمیزنم فقط میخواسممتم بگم تارا به خاطر اینکه دسممتش به پویا 

 ممنون میشم دیگه بهم زنس نزنید. نخوره دستشو بریده
 _هلن هلن درست توضیح بده ببینم. شما کجایید؟

 _نه آقا امیر ازت متنفرم عوضی بیشعور.
 تلفن و قطع کردم.

 لبخندی از این که حرصش داد رو ل*ب*م نشست.
 پلیسی جلوی در اتاق وایساده بود.

 موبایلم زنس خورد. امیر بود ریجکت کردم.
 زنس زد که موبایلم رو خاموش کردم. چند بار دیگه هم

 تارا ** 
 با آرامبخشی که بهم تزریق شد بیهوش شدم.

 با نوازش کسی چشمام رو باز کردم.
 صورت غمگین امیر جلوی صورتم بود

 با اخم صورتشو به عقب هل دادم.
 ملحفه رو روی صورتم کشیدم و مثل روز قبل اشکام سر خورد.

 ون ناله کرد.شونه هام میلرزید، امیر پشیم
_تارا من پشیمونم ، تو بد مخمصه ای گیر کرده بودم. تو هم اگه جای من بودی 

 همین فکر رو میکردی .
 فکر کن پویا به من زنس زده و گفته بیا امشب خواهرت رو ببین .
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شید من و تانر هم رفتیم تا  شما میخواید ازدواج کنید گفت مانع ن شب  گفت ام
که نه  یا  ته  های اون رو  ببینیم واقعی ته  له زنس در و زدی و گف با عج دیدیم تو 

 اثبات کردی . حاال من نمیدونم تانر کجاست؟
 _برام مهم نیست گمشو بیرون.

 _اما تارا..
 _خفه شو امیر گمشو بیرون ازت متنفرم. هم تو هم تانر از هر دو بدم میاد.

 _اما.
 جیغ بلندی کشیدم.

صدای  شدنم و باز هم جیغ انقدر جیغ زدم که  شدن در و بعد بیهوش  کوبیده 
 رو فهمیدم.

 روزها همینجوری رد می شدند و من افسرده تر از دیروز.
 دیشب با خودم فکر کردم.

 به زندگی به کثافت کاری پویا.
 اعتمادی امیر و تانر. بی

 تصمیم گرفتم که از امروز صبح بشم تارا قدیمی.
 اما این دفعه بدو هیچ امیر و تانری.

 چ پویایی.بدون هی
 خودم و آتلیم.

 اآلن هم سوار به ماشین تو راه آتلیم.
 عرض جاده کم بود و من تنها ماشین تو جاده بودم.

 ماشین سیاه رنگی جلوی ماشین من پیچید.
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 با ترس به شیشه های دودی خیره شدم.
 طولی نکشید عشقم که حاال ازش متنفر بودم پیاده شد.

 ا ایستاد.به سمت ماشین اومد و جلوی سپر ه
 همون غرورش.
 همون اخم ها.
 رو شنیدم.صدای بلندش 

 _لعنتی پیاده شو.
 از من متنفری؟

 نمی خواستم باز بهم تهمت بزنه.
 از ماشین پیاده شد.

 مثل خودش به ماشینم تکیه زدم.
 خونسرد گفتم

 _متنفر که آره کجاش رو دیدی.
 _چرا؟

 به خاطر کارهای یه حیوون.
 حیوون رو بیشتر از من قبول داری._اما تو حرفای همون 

 دیگه هیچ وقت جلو چشمام پیدا نشو.
با همون جدیت و خونسردی سوار ماشین شدم که باز خودش رو انداخت جلو 

 ماشین که من بی اهمیت سوییچ رو چرخوندم.

 دنده رو جابه جا کردم و بی هوا ماشین راه افتاد.
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 تانر افتاد زمین و من ترمز کردم.
 اده شدم و رفتم جلو.با ترس پی

 یه قدم برداشتم که پر از ترس بود. 
 یه قدم دیگه که سراسر تنش بود.

 سر تانر روی زمین بود و تکون نمی خورد.
 به سمت تانر رفتم و کنارش زانو زدم. دستمو به شونش زدم و تکون دادم.

 _ تانر هو تانر، تانر بیشعور.
 نش بود.دیگه قل*ب*م تو دهنم بود، نصف بدنم رو بد

 سرشو به سمت خودم برگردوندم.
 کشید اما بدنش گرم بود.با این که نفس نمی

 با اخم خیره شدم بهش عوضی نقشه کشیده بود.
 اما وقتی دستمو روی قل*ب*ش گذاشتم ضربان نمیزد.

 جیغ بلندی کشیدم و خواستم بلند بشم که کمرم رو یکی گرفت.
 یه جیغ بلند تر کشیدم.از ترس

 تانر باز شد و نیشش کشیده تر شد . که چشمای
 وقتی فهمیدم فکری که کرده بودم درست بوده ساکت شدم.

 محکم داشت.جایز یخ سیلی
 دستمو بردم باال و شاپاراق زدم رو صورتش.

_دیگه از این بازی های کثیفت رو جلو من بازی نکن، تنفرم نسممبت به تو کم 
 نشده بلکه بیشتر هم شده.

 رو کشید و افتادم روش صورتمون جلو هم بود. بلند شدم که دستم
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 سرم رو عقب کشیدم که دستاش صورتم رو گرفت.
 لب هاش گوشم رو نشونه گرفت.

 زمزمه هاش بدنم رو آروم کرد.
 قل*ب*م رو هزار بود اما با حرفای تانر نرمال شد.تپش

س شید من من تا به حال از ک ستم ناراحتی اما ببخ شید تارا میدونم از د  ی_بخ
عذر خواهی نکرده بودم تو اولین نفری هسممتی که اینجور قل*ب*م رو حصممار 
شه به  ستم پویا یه کاری میکنه همی شیمونم. میدون بندی کردی. تارا من وقعا پ

 خودم می گفتم که نباید حرفای یه غریبه رو باور کنم اما منم رکب خوردم.
ر ی باشی که همیشه کنایه زناآلن ازتو میخوام همیشه کنارم باشی. میخوام مثل
 مردش باشه موفقیت هامون کنار هم شکل بگیره.

 _تارا
 _هوم
 _تارا

 _هوم
 _تارا

 _بله بگو دیگه.
 چشماش شیطون شد میدونستم منظورش چیه اما من لجباز تر از اون بودم.

 نگاهی به دستم که هنوز دورش باند بود کردم.
 نگاه غمگین تانر هم روی دستم چرخید.

 ومم_تارا خان
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 _تانر؟
 _جونم

ما قولی بااز این که بی پرده محبتش رو اعالم کرد غرق در خوشممی بودم ا  که 
 خودم بستم جلو چشمم رژه رفت.

 وجدان_تارا گولش رو نخور باز هم دلت رو میشکنه
 _اما بهم قول داد.

 _به درک هر کاری دوست داری بکن.
 _گمشو بیشعور لحظه های عاشقونمون رو خراب کردی.

 ادون._ن
 _تارا چیشده؟

 _هیچی میشه برم.
 _منو بخشیدی یا نه من که دالیلم رو گفتم.

 _بعدا حرف میزنیم دیرم شده
 تازه متوجه خودمون شدم که من رو تانر خوابیده بودم..

 سرخ شدم و بعد یه بوق اون محل رو ترک کردم.
 ماشین تانر پشت سر من راه افتاده بود. 

 اه کردم اما باز هم پشت سرم بود.با سری کج شده آینه رو نگ
 سرعتم رو بیشتر کردم که تانر هم سرعتش رو بیشتر کرد.

هر کی ماشین مارو میدید فکر میکرد کورس گذاشتیم آهنگم رو روشن کردم و 
 صداش رو آخر گذاشتم.

 تانر هم به تقلید از من صدای آهنگش رو بیشتر کرد.
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 بود.انقدر خندیدیم که من اشک از چشمام جاری 
 به آتلیه که رسیدم ماشین رو با مهارت پارک کردم.

 تانر.

 تانر.
 هر جا میرم تانر.

قرار بود با شممرکت نسممبتا معروفی قرار داد ببندیم که صمماحبش تانر از آب در 
 اومد.

با این که ته دلم خوش حال بودم که یجورایی همکاریم اما خب وجدان نادون 
 چیز دیگه ای میگفت.

ورت خانوم ما به این قرار داد احتیاج داریم حتی اگه ممکن ویکی_ در هر صمم
 بشه ورشکست بشیم.

 میان؟کی_خب
 با لحن مسخره ای ادامه دادم.

 _برای قرارداد.
 _آقای سنیم و مدیر برنامشون پشت در هستند.

 با هول بلند شدم و گفتم
 _اآلن!

 _بله میخواستم بهتون بگم اما عصبی شدید نتونستم ادامه بدم.
 _برو یکم لف بده تا من بگم.

 _چشم



 135 طرح من کو؟

با سممرعت جلوی آینه رفتمو رژم رو تمدید کردم و لباس های تنم رو صممماف 
 کردم.

شت میز  شدم خوبم پ ست و گردنم زدم وقتی مطمئن  عطر معروف رو به مچ د
 نشستم.
 گرفم که ویکی جواب داد. 2468شماره 

 _بله تارا خانوم.
 _ ویکی راهنماییشون کن داخل.

 _چشم.
 در زده شد و بعد تانر با دختری جوون وارد شد.

 دختری با رنس سفید موهای طالیی چشم های آبی و لب های سرخ.
 لباس کوتاهی به رنس بنفش پوشیده بود.

 سالم سردی گفتم.
 بعد راهنمایی کردن و نشستنشون رو کاناپه دختره شروع به حرف زدن کرد. 

ر هسممتم. یه مسممئله رو بگم که من و هلن _تارا خانوم من گالره مدیر برنامه تان
 مدیر برنامه شما صحبت های الزم رو کردیم.

شممما باید طی برنامه ریزی ما پیش برید حاال اگر موافقید این برگه هارو _فقط
 امضا کنید.

 یک سری برگه جلوم گذاشت.
 همه رو با دقت خوندم و امضا کردم.

 دم.تو این همه مدت سنگینی نگاه تانر رو حس کر
 یاد چند لحظه پیش افتادم و باز گرمم شد.



wWw.Roman4u.iR  136 

 

 تانر جلو من و گالره برگه هارو امضا کرد و بلند شد.
 منم به تبعیت از تانر بلند شدم.

 دستش رو به سمتم گرفت که من دستم رو با لبخند مصنوعی بهش دادم.
 محکم گرفته بود و ول نمیکرد این گالره بیشعور هم فکر میکرد من ول نمیکنم.

 _میشه دستم رو ول کنید؟
 _نه.

 از این همه بی پردگیش پقی زدم زیر خنده و چشمام گرد شد.
 _اونوقت چرا؟

 _چون دوست دارم دوس دخترم رو محکم بگیرم تا ندزدنش.
 _اونوقت دوست دخترتون منم؟

 _بله خودتی..
 پوزخند گالره من رو عصبی تر کرد.

 _گالره میتونی بری.
 م شما_ اما من ماشین نیاورد

 _بگو ویکی ماشین بگیره حاال از اتاق برو بیرون.
گالره چشممم غره ای بهم رفت و با بغضممی الکی که من شمماهد بودم فقط برای 

 جلب توجه کرده از اتاق بیرون رفت.
دسممتم رو محکم از دسممتش بیرون کشممیدم و به طرف در اتاق رفتم و خواسممتم 

 بازش کنم دستی جلوتر از من درو قفل کرد.
 م شده بود و این حس کالفه ترم میکرد.گرم
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 میدونستم دردم چیه... اما دوست ندارم بهش فکر کنم حتی برای چند ثانیه.
 با فرو رفتن سری داخل موهام به خودم اومدم.

 بدم اما دلم میگفت باهاش همراه بشم. مغزم فرمان میداد هلش
 جدالی بین مغز و دلم بود که نمیتونستم به کدوم فکر کنم.

 که فرد پشت در به دادم رسید.
 _تاراخانوم آقای امیر اومدن.

 تانر رو هل دادم اونور و با صدای آرومی گفتم
 _بهش بگو بره نمیخوام ریختش رو ببینیم نه اون نه تانر.

 تانر ریز ریز خندید و به سمتم اومد.
 دستاش رو دور کمرم حلقه کرد و من رو بین خودش و دیوار جا داد.

 می ب*و*سید. موهام رو
چه غلطی کرده من  تانر  که  نداره  به من ربطی  نه نکن  تارا من و دیوو تارا  _

 داداشتم باز کن چرا حرف نمی زنی.
 خودش رو به من فشرد و نمیزاشت حرف بزنم.تانر بیشتر

 _تارا کجایی تارا حالت خوبه.
 _اه ولم کن تانر اآلن میفهمه و بلند تر گفتم.

 ن ازت بدم میاد بیشعور عوضی._برو از آتلیه من بیرو
 تانر گوشه ل*ب*م رو ب*و*سید.

 صدای نفس های کشیده و بلندم تو اتاق پیچید.
 _تارا چا حرف نمیزنی؟ 

 اتفاقی افتاده.
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تانر که دید کار داره به جاهای باریک میرسممه سممریع خودش رو کنار کشممید و 
 روی کاناپه نشست.

 .عمیقی کشیدم و سعی کردم صدام نلرزهنفس
اون آشممغال رو باور میکردی باید _امیر داری اذیتم میکنی اونوقت که حرفای

 فکر اآلنت هم بودی.
 دیگه نمیخوام جلو چشم باشی. برای کارت هم با هلن یا ویکی حرف بزن.

 تانر مدت حرف زدنم ساکت بود و نگاهم میکرد.
 فرار میکردم.و من مثل همیشه از نگاهاش 

 تانر باصدای آروم گفت
 _یعنی از منم بدت میاد.

 _هنوز به تو فکر نکردم هر موقع.....
 دستش رو باال آورد:

_نمیخوام بشممنوم خودت هم خوب میدونی ما جلو همه نامزدیمون رو اعالم 
کردیم و همدیگر رو ب*و*سممیدم خب تو چطور میتونی این عشممق رو انکار 

 کنی؟
مه و خب تا روزنا ند  مدت چ که تو این  یدونی  با من رجب حتی تو نم گار  ر ن

 ازدواج مون حرف زدن و من سرسری ردشون کردم. 
فکر نکن با تو کاری نداشممتن تو این مدت کوتاه ولی از نظر من طوالنی هلن و 

 ویکی نداشتند تو از یک خبرنگارم باخبر بشی پس نتیجه مارو بد نکن.
 پس..
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شدند  لش پس دلیبرام جالب بود چطور تو اون مدت کوتاه خبرنگار ها متفرق 
 همین بود.

 قفل اتاق رو باز کرد و به سرعت نور محو شد.
 همونجا کنار در سر خوردم رو زمین.

 چطور من رو بدبخت کردن.
 اما امروز روز منه.

 روز تارا منسی. روز ستاره مد سوئد..
 بلند شدم و به شیدا زنس زدم.

 _سالم تارا خانم کاری داشتید؟
 داشته باشیم باهم._سالم شیدا میخوام یه مصاحبه 

 وقتتون آزاده؟_بله کی
 _فردا عصر خوبه شیدا؟

 _بله پس تا فردا.
 _خداحافظ.

 _بای.
 که کرده بودم تکون دادم.سرم رو از کاری

 کار خوبی بود شروع یه درخشش دیگه.
 شماره تلفن ویکی رو گرفتم.

 _بله خانوم.
 _همه رو جمع کن تو اتاق کنفرانس.

 _چشم.
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 دم.تلفن رو قطع کر
 چرخ دارم تکیه دادم و چشمام رو بستم. به پشتی صندلی

 بوی عطر تانر هنوز تو اتاق بود.
 عمیقی کشیدم و لبخدی به اتفاقای تو فکرم زدم. نفس

 این بار دیگه نمیزاشتم کسی بازیم بده.
 بلند شدم و در اتاق رو باز کردم خواستم بیرون برم تلفن اتاقم زنس خورد.

 داشتم.با گفتن اه برش
 _بفرمایید

_خانوم کوچولو اخطار میدم زیاد دور و بر من نگردی وگرنه داداشت و نامزدت 
 رو از دست میدی؟

 _تو دیگه کی هستی.
 _یه آشنا که خیلی ازت دوره. 

 و قهقهه وحشتناکی زد.
 و کمی کالفگی گفتمباترس

 _آقا مزاحم نشید.
 و تلفن رو قطع کردم. 

 ه آتلیه فکر کنم نه چیز دیگه.سعی کردم چند دقیقه فقط ب
 روی صندلی مخصوصم نشستم و به ویکی اشاره کردم.

 هر چیزی که اون دختره گالره به من گفت ویکی به طراح ها و مانکن ها گفت.
 صحبت هاش که تموم شد روی صندلی خودش نشست
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_دوسممتان میدونید که باید با چند تا شممرکت همزمان کار کنیم پس تالشمممون 
 شتر از قبل باید باشه.خیلی بی

هر کسممی دوسممت داره با ما همراه باشممه اسمممش رو به ویکی بده تا قرارداد رو 
 ببندیم.

 پایان جلسه.
 یکمی راجب آتلیه و نبود من حرف زدیم، از جا بلند شدم و به اتاقم رفتم.

 دلم برای هستی دوست ایرانیم تنس شده بود.
 خیلی وقت بود خبری ازش نداشتم.

 ل همیشه تو ذهنم ثبت شده بود و حفظ بودم.شمارش مث
 با صدای  ریف و دخترانه جواب داد.

 _الو بفرمایید 
 _سالم هستی خوبی.

 _آره مرسی چطور ؟
گفتم زنس بزنم با هم یه وقت بزاریم بریم _هیچی تو که خبری از من نمیگیری 

 پاتوقمون.
 _آره آره دلم پوسید کی بریم؟

 _امروز وقتت خالیه ؟
 اآلن میای؟_آره 

 _اوکی .
 بعد چند اخطار به ویکی از آتلیه بیرون رفتم.
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شمماپ خوشممگلی تو باغ بود سمموار ماشممین و بعد به سمممت پاتوقمون که کافی
 روندم.

 حس کردم بنز پشت سرم دنبالم میادو داره تعقیبم میکنه.
 ششمم گفت اون فرد پشت تلفن یه ربطی به ماشین پشت سرم داره.حس

 ترسیدم ،اما مثل همیشه لجبازانه به کارم ادامه دادم. دروغ چرا یکم
 همچنان دنبالم بود که جلو کافی شاپ ترمز کردم.

پیاده که شدم همون ماشین از کنارم رد شد و نامه ای از پنجره پایین انداخت و 
 نور محو شد.مثل

 بهت زده نامه رو برداشتم متن داخلش من رو بیشتر بهت زده کرد.
 نر گفته بودم مدارک رو بیاره اما انگار یادش رفته._به عشقت تا

بهت تا فردا شممب فرصممت میدم اگه اون مدارک رو به آدرس پایین آوردی که تا 
 آخر عمرت زنده میمونی و اگه نیاری...

 به اندازه سه نقطه باال بال سرت میارم.
 رد پنج انگشت خون رو کاغذ خشک شده بود.

 بود که سالی یکبار هم کسی اونجا نمیرفتآدرس یه جای دور پرت افتاده 
 نامه الی انگشت هام بود که صدای ترمز بدی به گوشم خورد.

 و بعد صدای نگران هستی.
 هستی.

 و هول داخل کیفم گذاشتم.نامه رو با کمی ترس
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شارم رو حس میکردم اما با حال بدم با  با این که رنس پریدگی و پایین اومدن ف
 هستی گرم گرفتم.

رم بد و خیلی خوبم کنابرترین و بهترین دوسممتم که تو روز های خیلی هسممتی
 بود.

هسممتی که به حال خیلی بدم پی برده بود ازم پرسممید که چرا حالم بده و من در 
 جواب تونستم سکوت کنم و به گفتن کارهای آتلیه زیاد شده اکتفا کنم.

 فتیم.باغ ر قدم های آروم ولی صمیمی برداشتیم به دنج ترین جای
 گارسون تا من رو دید با احترام سفارش ها رو گرفت و تنهامون گذاشت.

 _خب حال دوست معروفم چطوره ؟
 _اه هستی نگو که از کارم متنفر شدم خیلی از معروفیت بدم اومده.

 _میدونی مردم عادی آرزو دارند جای تو باشند؟ 
فیتم به باد بره اما معرو_این رو که میدونم اما فقط آرامش میخوام. حا رم کل

همه دخترا برم خرید اما بدون این که کسممی مثل یه آدم عادی زندگی کنم . مثل
 من رو بشناسه.

 _آرزوی خوبی هست اما ممکن نیست.
 _چرا ممکن نیست من اراده کنم میشه این خیاالتی که دارم برآورده بشه.

 میگی همه تو رو میشناسن._وا چی
 شناسه؟من رو تو ایران نمی_کسی

 میشناسه.
 _نگو که میخوای بری ایران!

 _آفرین چه حدس خوبی.
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 با حرص گفت از دست تو دختر من که هنوز تو رو درست نمیشناسم .
 شونه ای باال انداختم.

 تو این مدت کوتاهی که حرف میزدیم گارسون میز رو چید و تنهامون گذاشت.
 با لحن شوخ گفتم

سابی کوف ست ح شام در ت کنیم اومدیم با تو یکم خوش بگذرونیم _اه بزار یه 
 اما تو هم...

 _تارا اونجا رو..
 با دستش آروم گوشه باغ رو نشون داد.

 _کیه مگه؟
 _نگاه کن.

 برگشتم به همون سمت که منم شک زده وایسادم.
 نه بابا چه اشتهایی.

به من تهمت میزنن استفاده هاشون رو میکنن بعد میان تفریح اون هم با کی با 
 ه دختر غرق آرایش.ی

 حیف من که گیر اینا افتادم.
 باهاش موافقت کردم. فکر شومی به ذهنم رسید که درجا

 هستی رو به من گفت
 _باز چه نقشه ای کشیدی کلک.

 لبخند شیطانی زدم و گفتم میفهمی.
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گوشممیم رو در آوردم و چند تا عکس خوب که هم صممورت اون دختر هم تانر 
 هم امیر انداختم.

 ی کثیف.پسرا
 زنس زدم به شیوا و گفتم

 کن که خبر داغیه._سالم شیوا چند تا عکس و متن میفرستم این رو پخش
 _باشه تارا خانوم بفرستید.

 عکس هارو فرستادم و متنی به شرح زیر فرستادم.
 حضور تانر سنیم و امیر منسی در کنار دختری.

سی با دختری در یکی از دور سنیم و امیر من ستکه گویا تانر  لم ترین باغ های ا
 دیده شده اند.

کافی شممماپ  پاتوق و  ها در  که همه رو متحیر کرده حضممور آن  چیز جالبی 
 مخصوص تارا منسی.

 دلیل این همه رفتار مشکوکانه چیست؟
 آیا تانر سنیم و امیر منسی نسبتی با این خانوم دارند؟

 زدم.سند که کردم لبخندی
 بهداشتی نزدیک ما رفت. دختره از جاش بلند شد و به سرویس

 چشمکی به هستی زدم و منتظر دختره شدیم.
شه  ست از میز کناری ما رد ب شتی بیرون اومد و میخوا سرویس بهدا دختره از 

 لیوان قهوه رو شوت کردم که روی لباسش ریخت.
 مصنوعی ل*ب*م رو گاز گرفتم و خنده زیر پوستی کردم.

 صورت دختره از خشم سرخ شده بود. 
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 زدم که قهقهه هر دومون باال رفت.تی نگاه کردم چشمکیبه هس
 دختره دیگه از گوشاش دود بیرون میزد.

رو از کرد صدای پشت سرم من رو وارد نقش جدیدم تا به طرفم اومد و دهنش
 کرد.

 _نجال چیشده؟
 مزاحمت شده؟ کی

 نجال که همون دختره بود به سمت تانر دوید و زد زیر گریه.
 مینا.مامان آخیییی

 _کدوم دختره آشغالی قهوه رو ریخت روت.
 بگو برم پدر مادرش رو بکنم تو قبر.

 دندونام رو بهم ساییدم .
صدای  ست حرفی بزنه با  شد خوا هستی از عکس العمل من ترسیده بود بلند 

 نسبتا شبیه به داد گفتم
 _هستی بشین.

 کپ کرد .هستی
 دوباره داد زدم

 _ نشنیدی چی گفتم.
 شمکی زدم تا ناراحت نشه .نامحسوس چ

 فهمید و بی خیال رو صندلی نشست.
 از جا بلند شدم و سعی کردم لحنم رو سرد کنم.
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 با تمام سردی گفتم
 وقته زیر خاکن._پدر مادر من خیلی

 در ضمن تو اندازه مورچه هم برام اهمیت نداری.
ارتون ککه بیشممتر شممبیه جالبه که بگم خودت غلط کردی با این دختره خیابونی

 خواب هاست.
 نجال که عصبی شده بود به سمتم اومد و یه سیلی در گوشم زد.

 چشمام گرد شده بود.
 به صورت من تک فرزند کارلو منسی زده بود. این دختره ه**ه با چه حقی
 هستی هیی بلندی کشید .

 دختره که با اخم نگام میکرد.
 تانر بی حرکت ایستاده بود.

 هم اینجاست.به به برادر عزیز مون 
که  با هر زوری  باال و محکم  تا میمون دسممتم رو بردم  به اون دو  یت  بی اهم

 داشتم کوبیدم رو صورت دختره.
 داد زدم

 _تو به چه حقی رو تک دختر کارلو منسی دست بلند کردی.
 چه گوهی خوردی تو دختره نکبت ه***ه.

 دسممت بلندامسممال تو هم نتونسممتند به من تو بگن اونوقت تو عوضممی رو من 
 کردی.

 با خشم برگشتم سمت امیر و تانر که نگاهم میکردند .
 وایسادم و سرم و تکون دادم.جلو امیر
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 تانر رو اصال نگاه نکردم .کیفم رو برداشتم و هستی بلند شد.
 از شانس خوبم نامه باز شد و افتاد رو زمین.

دو تا برداشممتم و حدس می زدم امیر و تانر نامه رو دیدند اما بی اهمیت به اون 
 گذاشتم تو کیفم.

 رو زمین انداختم و با خشم از باغ بیرون زدم.تفی
 یادمون رفت پول کافی شاپ رو بدیم .

 رو میز گذاشتم. برگشتم دو تا اسکناس
 لحظه آخر تازه چند تا جوون رو گوشی به دست دیدم.

 کنن آبروی هر دو تاشون بره.خوبه پخش 
 تی بای بای کردم و در ماشین رو کوبوندم.دختره عوضی با حرص با هس

امیر از کافی شاپ بیرون دوید و تا من و دید به سمتم اومد که ماشین و روشن 
 کردم. کردم و با تمام سرعت رانندگی

 امیر دادی کشید که من لبخند زدم.
 خندم طولی نکشید که شیوا زنس زد .

 _شیوا چیشد؟
 د نفر هم چیزای دیگه پخش کردند._خانوم همه جا پخشش کردم تازه یه چن

 _میدونم مرسی کارت خوب بود. جبران میکنم
 میکنم خداحافظ._خواهش

 _بای.
 اینم از این خیلی بود که آبروی هر دوشون میره.
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 سرم درد گرفت.
 باید چند روز بی دردسر میگذروندم.

 کجا برم ؟
اه پیش هم سه مسوئد که همه من رو میشناسن و بد تر سفر کوفتم میشه، ترکیه 

 رفتم، ایرانم که نمیشه.
 ایران.

 تو ذهنم جرقه ای زد .
ید  که کلی خر نه قبلیمون سممر میزدم هم این  به خو میتونسممتم برم ایران هم 

 میکردم.
انقدر تو فکر بودم که نفهمیدم چند سممماعته که به آتلیه رسممیدم و هنوز پیاده 

 نشدم.
شد من رو آروم ک سافرت تنها جایی بود که می سری به مزار مامان و م رد هم یه 

 بابا میزنم هم این که میرم شمال.
 یادمه بچه بودم بابا من رو زیاد میبرد شمال.

 بعدا فهمیدم من بهانه ای بودم برای مسافرت های کاری.
در آتلیه رو باز کردم دیدم چند تا دختر و پسممر دور هم وایسممادن و دارن پچ پچ 

 میکنن.
 _این جا چه خبره ؟

کار خویش یکی  یل  به دل که دختر سممرزبون داری بود و من  هامون  از طراح 
 نتونستم بندازمش بیرون گفت

 _تارا خانوم بازم تیتراژ روزنامه ها شدید.
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 این رو با لحن مسخره ای گفت.
 یه لنگه ابروم رو باال انداختم و گفتم

 _آخییی نکه آدم معروفیم و طرفدار دارم هرروز یه نوع ازم گفته میشه.
 حیف که تو بیشتر از یه طراح ساده نیستی.

 با اخم ادامه دادم.
 _زود بساطتون رو جمع کنید مگه خاله بازیه.

 دخترا که ترسیده بودند سر کارشون رفتند.
 اون وسط یه دختری بی شباهت به بهترین رفیق دوران کوچکیم بود.

 دختری که مثل خواهر بود برام اما یک دفعه غیبش زد.
 زدیدنش و اآلن پونزده ساله ازش بیخبرم .تو بچگی د

 دختر که نگاه خیرم رو دید نگاهش و دزدید و از زیر سنگینی نگاهم فرار کرد.
 انقدر مشغله فکری دارم از شانس خوبم این هم اضافه شد.

 با کفش های تق تقی که خیلی دوستشون داشتم به سمت ویکی رفتم .
 ی ایران آماده کنه برای فردا صبح.برابعد احوال پرسی بهش گفتم یه بلیط

 اولش تعجب کرد اما با تحکم من انجام داد.
سفارش الزم آتلیه رو ترک و به  ضافی و مونده تو آتلیه رو کردم و بعد  کارهای ا

 خونه رفتم.
 کار های خونه مونده بود.

 سلنا و هلن هم چند روزی رفته بودند خونه مادرشون تا یه سری بهشون بزنن.
 م کارهای آتلیه رو میکرد.ویکی ه
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 تک تک کارهای خونه رو کردم.
 جاروبرقی ، گردگیری، جمع کردن و آب دادن برگ های حیاط.

 پدرم در اومد.
 لباس هام رو برای سفر تک نفره جمع کردم و گوشه خونه جلوی در گذاشتم.

 دوش کوتاهی گرفتم و تاپ و شلوارک خرسی تنم کردم.
 ی تخت دراز کشیدم و خوابیدم.به محض پوشیدن لباس ها رو

 دینس دینس دینس دینس.
 بر خودت لعنت .آی

 ای مردم آزار اگه گذاشتی خوابم
 ساعت چنده؟

 سیخ سرجام نشستم.
 ساعت هشت و نیم بود.

 اووف مغزم سوت کشی من از دیشب ساعت هفت خوابیدم .
 وجدان_برو ببین کی در میزنه؟

 _آهان راست میگی.
 ت فراون با آه و ناله به سمت آیفون رفتم.بلند شدم و با مشق 

 با پوزخند خیره شدم به ال ای دی روی آیفون.
 چه جالب امیر و تانر.

 همرزم های خوبی هستن.
 گوشی رو برداشتم و با تندی گفتم

 _آقایون دیگه جلو در خونه من مزاحمت ایجاد نکنید.
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 وگرنه با پلیس در میون میزارم.
 بیا این کارا چه معنی میده. _تارا از خر شیطون پایین

 _به تو هیچ ربطی نداره از فردا منم از این جا میرم دیگه خیالتون جمعه جمع.
 تانر _تارا من و دیوونه نکن در باز کن ببینیم.

 سو تفاهم شده.
 _ به به تانر سنیم چه خبر آقا پدر مادر من و کردی تو خاک؟

 سو تفاهم؟
 برید.بی نشدم سریع از این جاهه اصال برام مهم نیس حاال تا عص

 امیر به جهنمی گفت و سوار ماشینش شد و رفت.
 اما تانر نشست پشت در و با صدای بلند گفت

 _تا وقتی نیای بیرون همینجا میشینم.

 _به جهنم انقدر بشین جونت در بیاد.
 گوشی رو گذاشتم و دست وصوتم رو شستم.
 ن چمدوپ از خونه بیرون زدم.لباسم رو پوشیدم و بعد کمی آرایش و برداشت

 تا درو باز کردم تانر نیمه بدنش افتاد تو باغ.
 اخمی کردم و از کنارش رد شدم.

 در و محکم کوبیدم که تانر از جاش بلند شد.
 شونه هام رو محکم گرفت و نعره کشید

 چی میگم در و باز کن باز نمیکنی._برای
 این چمدون چیه کدوم گوری میخوای بری هان؟
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 این که ترسیدم اما چیزی نگفتم. با
 _چرا خفه خون گرفتی.

 دیگه غرورم خورد شده بود.
 _چون برام مهم نیستی.

 چون ازت متنفرم.
 چون برام اندازه مورچه اهمیت نداری فهمیدی؟

 دستاش شل شد .
 از فرصت استفاده کردم و چمدونم رو پشت ماشین گذاشتم.

 رفتم.روشنش کردم و با سرعت به سمت فرودگاه 
 تنها بودم.

 برادری که میگفت براش مهمم حاال کجاست؟
 به درک منم یادم میمونه.

 بوقی که ماشین ب*غ*لی زد من رو به خودم آورد.
 پسره ی روانی

 _خانوم چه خبرته؟
 کوری مگه؟

 من که حرصم سر تانر جمع شده بود بی توجه به این که تو خیابونم داد کشیدم
 واه کورم خودتی الدنس._خفه شو پسره روانی خودخ

 گفتم آشغال کثافت.به فارسی
 شیشه دودی ماشین رو باال دادم .

 تو پارکینس فرودگاه ماشین رو متوقف کردم و چمدونم رو به دست گرفتم.
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سوار  صوص  شین های مخ شون دادم و با ما سپورت و ن شگی پا با اقتدار همی
 هواپیما شدیم.

 نگاه کردم. کنار پنجره نشستم و به مردم پر عجله
 با حس نشستن فردی کنارم اخم کردم و سرم رو به پنجره تکیه دادم.

 طولی نکشید تا خوابم برد.
فرو کرد و دستاش رو دورم در حین خواب حس کردم کسی سرم رو جای نرمی

 حلقه کرد اما بی حال تر از حالت ممکن بودم که مخالفت کنم.
 غریبه چسپوندم.برعکس !من هم خودم رو بیشتر به اون فرد 

 نوازشی روی صورتم حس کردم که پسش زدم. 
 اما بعد لود شدن مغزم فهمیدم تو هواپیما بودم.

 بکشم که متوجه سنگینی رو بدنم شدم.خواستم خودم رو عقب
تقال که کردم صممدای بم و مردونه ای که بی اختیار آرومم کرد تو گوشممم نجوا 

 شد
 مدت باالخره آروم شدم. بخوابم بعد این _خانوم غریبه بزار

 ولم کنید._آقای غریبه ولم کنید لطفا !! لباسمم درست نیس
 تارا._وای
 چی؟

 مگه این من رو میشناسه.
 پسره سرش رو بلند کرد که من کپ کردم.

 ه چهره عادی داشت اما به شدت مهره مارش قوی بود.پسر
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مای تیرش که دور و برم رو  چشمم جذب خودش کرد  فراموش جوری من رو 
 کردم.

بدون نگاه های سنگین مردم، بدون نگاه های گه گاه مهماندار ها، بدون فکری 
 از تانر نامزد کثیف و خیر سرش غیرتی و درآخر بدون برادر مهربون و پشتیبان.

ی تنها بدون هیچ نگرانی حرف چشممم یه پسممر که تو چشممماش هم اینبار تنها
 اآشنا خیره شدم.مرموزی موج میزد و هم یه چیز غریب و ن

با گرفته شدن دست هام از دنیای خودم بیرون اومدم. معذب شدم چون مدت 
 زیادی بود خیره شده بودم به چشمای مشکی مرد روبروم.

 مردی که من رو میشناخت.
 خدایا گیج شدم.

 فکرم رو به زبون آوردم.
 در جواب کمی هول شد و با پته پته گفت 

.یزه یکی دیگر از مهماندار ها انگار شممما _هی..هیچ..چی آخه میدونی چی.
 رو میشناخت ازتون استقبال کرد.

 بعد در حالی که سعی میکرد قدرت تکلمش رو به دست بیاره ادامه داد.
 _شنیدم آدم معروفی هستی؟

 گری و غرور گفتمبا کمی معذب
 _درست شنیدی.

سی  سی خواهر کوچک و تک دونه24من تارا من امیر  ساله تک دختر کارلو من
 منسی مروارید و ستاره مد سوئد هستم.

 بود.پسره که پوزخند خیلی محوی
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 من این پوزخندهارو خیلی وقته میشناسم.
 _خب تو چی؟

 _من چی؟
 _خودتو معرفی کنی یا همون اصل بده!

سمماله تک پسممر سممعید همتی یکی از بهترین های دایره 27_منم باریش همتی 
کشممور های کنارش. خواهر برادری ندارم، جنایی در ایران و همچنین سمموئد و 

 عمو و دختر عمو دارم که برام فرقی جز خواهر و برادر ندارند.پسر اما کلی
 گفتم.آهانی

 سرش رو پایین انداخت.
 _حاال میشه ولم کنی؟

 هول ولم کرد که خندیدم.
 خندم تلخ بود.

 قهوه و اسپرسویی.!تلخ تر از هر
 ندگی نکبت.تلخ تر از تهمت های ناروا و ز

 دفتر خاطره کوچکم و درآوردم.
 این دفتر باهام دوست بود.

شاد و غمگین بود تا این جا هم  همدم دوران زندیگم تو لحظه های خوب و بد 
 هر اتفاقی افتاده بود توش ثبت کردم.

 این دفتر صورتی هدیه مادرم در روز تولدم بود.
 سالگی.14تولد 



 157 طرح من کو؟

 این دفتر به همراه یه نصیحت.
 حتی که آویزه گوشم شد.نصی

 نصیحتی که خیلی برام مفید بود
 _دخترم هیچ موقع تو ناراحتی ها و غم ها سرت و پایین ننداز.

 تارا منسی دختر من پرنسس من سرش باید باال باشه.
 تک فرشته من باید پرغرور باشه دخترم.

 و من شدم تک فرشته مامان.
 پرنسس کوچولو بابا.
 پسر عموی غریبم پارسا. ینینی ناز امیر و سوگول

 هنوز همون قیافه الغر و استخوانی تو ذهنم بود.
 به یاد اون روزها اشکی ریختم.

 بی توجه به باریش غریبه همراهم به گذشته رفتم.
 گذشته ای نچندان دور.

کاش حرفایی که بهم گفته شممد رو گوش میدادم شمماید هیچ وقت به اون خونه 
 لعنتی نمیرفتم.

 ر مادر پدرم بودم.تا اآلن کنا
 روی تاب نشسته بودم و ناخنام رو سوهان میکشیدم. 

 در و بعدشورود ماشین مشکی شاستی رو حس کردم.صدای 
 با اخم و سر کج شده نظاره گر ماشین بودم.

 طولی نکشید که در ماشین کوبیده و پسر جوانی خارج شد.
 چهرش غرور میبارید.از
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 اخم کردم.
 داخت و وارد خونه شد.نیم نگاهی به من ان

 هیچ موقع نمیدونستم این پسر تموم زندگیم رو به باد میده.
 طولی نکشید که صدای مهناز خدمتکار خونه بلند شد.

 گویا دنبالم بود.
 بعد پیدا کردنم چشم غره ای رفت و گفت 

 _خانم آقا کارتون دارن!
 _باشه .کجا؟

 کجا؟ _چی
 منتظره._اه مهناز چقدر خنگی میگم بابا کجا 

 _اتاق کارشون.
 _میتونی بری.

 گفت و به سمت مش رجب رفت.ایشی 
سمموهان رو توی جیبم گذاشممتم و خودم رو جمع و جور کردم و آروم آروم وارد 

 خونه شدم.
 سکوت حکمفرماست.

 سالنه سالنه به در اتاق بابا رسیدم و در زدم و پس از گرفتن اجازه تو اتاق رفتم.
شمممام گذروندم تا چشمممم به مرد مو قهوه ای و جوان فضممای اتاق رو که با چ

 افتاد.
 با دقت چهرش رو آنالیز کردم که صدای بابا من رو مجبور به نشستن کرد.
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 _تارا بشین.
 روی کاناپه نشستم.

 _تارا بابا آقای مجد از این به بعد بادیگارد تو هست.
گه مشممکلی پیش باشمممه ا نارت  ید ک با قه  یه هر دقی جا میری هرثان یاد  هر ب

 تارارخودت میدونی.
 از تهدید های بابا حساب میبردم.

 سرم رو آروم تکون دادم و خواستم از اتاق بیرون برم که بابا گفت
 _کجا؟

 _میرم اتاقم دیگه.
 _محسنم با خودت ببر.

 _اتاقم؟
 _آره برید برنامه ها و کالسات رو توضیح بده.

 پاهام رو کوبیدم زمین و گفتم 
 _بابا.

 و ببراتاقت.. _تارا مجد
 اخم وحشتناکی به مجد رفتم.

 یکی اسمم رو صدا زد.
که حجاب کامل چشمممم رو از دفترم باال آوردم و خیره شمممدم به مهمانداری

 داشت.
 _خانم خیلی وقته صداتون میکنم اما تو فکر بودید

 _ببخشید.
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 باریش رفته بود.
 چمدونم رو برداشتم و روانه بیرون شدم.

 میومد.هوای خاک و بارون 
 نفس عمیقی کشیدم.

صحبت میکردم اما لهجه نگرفته بودم و زبون  سوئد به همون زبان  با این که تو 
 فارسی رو به خوبی حرف میزدم .

 به اطالعات فرودگاه رفتم و درخواست یه ماشین دادم. 
شین فرودگاه بودم ، گفته بودم که بهترین هتل تهران رو  سوار ما بعد چند دقیقه 

 کنن برام رزرو
 تو فیلم های ایرانی دیده بودم یکی از خارج میاد دور میدون آزادی میچرخن.

 همیشه به این تیکه آزرا ها یا فیلم ها میخندیدم .
 اما اآلن آرزوم بود برای یک دقیقه تو همون میدون قدم بزنم.

 نیم ساعت گذشت که ماشین متوقف شد.
 راننده پیاده شد و در سمت من رو باز کرد.

 ونم رو در آوردو بعد دادن مبلغی پول وارد هتل شدم.چمد
 اوووف خدای من اینجا چقدر شلوغه.

سته بود رفتم و با کمی من من دهنم رو باز  ش شت میز ن سمت خانومی که پ به 
 کردم.

 _سالم تارا منسی هستم یه اتاق رزرو کردم میشه کلیدش رو بهم بدید؟
 _سالم شناسنامه و کارت ملی؟
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تو چهرم و شناسنامه کارت ملی رو پس داد و شناسنامه رو توی بعد کمی دقت 
 کشو گذاشت.

بهم داد و با گفتن خوش باشممید سممرش رو با مانیتور روبه  از روی دیوار کارتی
 روش گرم کرد.

 چقدر بی مالحظه.
 کارت رو بر داشتم و به سمت آسانسور شیشه ای داخل البی رفتم.

 و قشنگه.که چقدر باکالسمیشد فهمید  از نمای هتل و البی
 آسانسور باز شد و من رفتم تو.در

 تا خواستم کلید آسانسور و بزنم یه پسری خودش رو انداخت تو آسانسور.
 چون سرش پایین بود نفهید که کسی هم تو آسانسور هست.

 بود رو زد.25که همینجوری دکمه مرد نظرش
 بود. 25توی طبقه 28من اتاق

 سره به خودش اومد و سش رو بلند کرد.اهم اهمی کردم که پ
 چشم تو چشم که شدیم لبخندی به خاطر این که تنها نیستم زدم.

 باریش دوست غریبه اما آشنا که توی سفر باهاش آشنا شدم.
 همزمان گفتیم

 _ بازم تو؟
 و خنده بلندی به این هماهنگی زدیم..

 خواستم حرفی بزنم که باریش هم شروع کرد به حرف زدن.
 اس..._ر

 _می...
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 _بگو باریش.
 _نه تو بگو 
 _بگو دیگه.

 _نه بگو خانما مقدم ترند.
 _باشه میخواستم بگم راستش توضیح ندادی من رو از کجا میشناسی؟

 سرش کج شده بود.

 _میدونستی پرویی.
 _اوهوم اگه پرو نبودم ستاره سوئد نبودم.

 _اینم حرفیه.
 در آسانسور مانع حرف زدنمون شد.

 ه قدم برداشتیم و از آسانسور بیرون اومدیم.همزمان ی
 من به سمت اتاق خودم و باریش اتاق خودش رفت.

بعد پیدا کردن اتاق مد نظر شممب خوشممی گفتم، خودم و شمموت کردم تو اتاق 
 هتل.

 که مثل هتلش زیبا بود.اتاق های بزرگی
 تخت یک نفره بزرگ با ملحفه صورتی طرح دار.

 های رنگی نصب شده روی دیوار لوستر های بزرگ و شب خوای
ست و چیزی سمت را سر وجد آورد پنجره دو تا در آبی رنس  شتر من رو  ک بی

 های بزرگ که از پایین تا سقف شیشه کاری شده بود.
 عالی بود.
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 لبخندی زدم.
لباس های داخل چمدون رو تو کمد چیدم و بعد برداشممتن چند تا وسممایل به 

 حموم رفتم.
 و به زحمت انداختم.کلی تو حموم خودم ر

 کف بازی!
 آب بازی!

 کلی حال.
 جای جای بدنم قرمز بود.

 حموم رو دورم پیچیدم و حوله کوچکی دور موهای بلندم پیچیدم.
 خودم رو روی تخت نرم انداختم و با نخوردن شامی خوابم برد.

 با صدای ساعت موبایلم از خواب پریدم.
تم برم یه سری به خونه پدری و چون میخواس 10تنظیم کرده بودم روی ساعت 

 شرکتش که هیچ خبری نبود بزنم.
 حوله از روی بدنم کار رفته بود منماز خجالت ل*ب*م رو گاز گرفتم.

سریع به تاپ دوبنده با شلوار مشکی جذب مانتو سورمه ای با کیف و کفش و 
 شال مشکی.

 چشم.و خطلبکرم پودر و برق
 چپم از اتاق بیرون اومدم.و بستن ساعت دور مچ بعد زدن عطر

 آسانسور باز بود سوار شدم و دکمه البی رو زدم.در
 صبحانه ها سرو شده بود و حاال داشتند جمعشون میکردند.

 کارت رو تحویل دادم.



wWw.Roman4u.iR  164 

 

 سوار ماشین دربستی شدم و آدرس خونه قدیمی رو دادم.
م شته باششوق و ذوق خیابون ها رو نگاه میکردم که شاید خاطره ای دابا کلی 

 اما نه هیچ یاد و خاطره ای نمونده بود.
 راننده _تازه اومدید تهران ؟
 _بله مشکلی پیش اومده؟

 _خیر آخه خیلی با خوشحالی خیابون ها و کوچه ها رو نگاه میکنید.
 چند سال از ایران دور بودید؟حاال
 ساله از ایران رفتم. 8_من 

 _میشه بپرسم کدوم کشور؟
 ل بیو گرافی خاندانم رو باید شرح بدم.آره دیگه فوضول ک

 _سوئد.
 _آهان.

 خودم رو مشغول با گوشیم کردم که از شر سواالی چرت راننده خالص بشم.
ماشین که ایستاد انگار از زندان آزاد شدم سریع پول ماشین رو حسب کردم و 

 با کلی ذوق جلوی خونه باغمون وایسادم.
 م و امیر و مامانم بود.روزی این خونه خوشگل برای من و بابا

 برای یه خانواده خوشحال و بی غم.
 کمی قدم برداشتم و جلو رفتم.

 زنس در و زدم.
 خانومی جواب داد.
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 _بفرمایید؟
 _ببخشید میشه چند لحظه بیاید جلو در.

 _شما؟
 _صاحب خونه قبلی این خونه هستم اگه زحمتی نیست بیاید.

 _چشم.
 وم پیری که لباس رسمی پوشیده بود.صدای در که اومد خیره شدم به خان

 _سالم تارا منسی هستم دختر مالک قبلی این خونه آیا کسی اینجا رو خریده؟
 _سالم خوشوقتم اما این خونه متعلق به آقای محمدی هست.

 _محمدی کیه؟
 _محمدی منم.

 با صدای مردی از پشت سرم برگشتم.
 ش.موهای مشکی با صورتی عادی اما فوق العاده شیک پو

 _تارا منسی هستم دختر مالک قبلی این خونه.
 اینجا فروش نرفته پس چطور شما مالک اینجایید؟

 _سالم فرهاد محمدی هستم.
درسته این خونه به فروش نرفته و من این خونه رو بر حسب ارثی که بهم رسیده 

 برداشتم.
 گیج گفتم

 _چه ارثی؟
 _حا ر نیستید که مطالب ِسری رو توی خیابون بگم.

 _نه .
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 _پس بفرمایید داخل.
 آروم رفتم تو باغ که دیدم همون جور با همون مدل مونده. 

گاه قطره اشکی چکید  ناخودآ
 همون تاب درست همون نقطه بود.

 آالچیق قهوه ای درست کنار تاب ساخته شده بود.
 باغمون مثل همیشه سرسبز بود.

 مامان خیلی به اینجا میرسید 
 م.انگار فکرم رو بلند گفت

 _بله مامان پروانه این جارو خیلی خوب پرورونده؟
 +چی؟

 _میگم مامان پروانه ؟
 دستم و باال بردم 

 +یعنی چی؟
 مگه پروانه مادر تو هم هس؟

 _خانوم درست صحبت کنید پروانه چیه .
 مادر من اسمش پروانه هست. اجازه نمیدم مثل یه اسم ازش رد بشی.

 ساله مادره منه. 24+اون کسی رو که میگید مادر شماست
 پسره با چشمای گرد شده نگام کرد.

 _خانوم چی میگی؟
 سرت و انداختی پایین اومدی خونه من بعد میگی مادرت مادر منه؟
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 خانوم خدا روزیت رو جای دیگه بده.
 یه شوهر داشت اونم به اسم: علی محمدی.مار من فقط

 چی؟
 چرا سر من گیج میره؟

 ستم.افتادم رو زمین و آسمان و ب
 هزار تا فکر ناجور تو سرم می چرخید.

 بیهوش شدم.
 فرو رفتن سوزنی تو رگم بهوش اومدم.با حس 

 چشمام رو نیمه باز کردم.
 صدای خانم جوانی در اتاق پیچید 

 _فرهاد با این دختر چیکار کردی که اینجوری شده ؟
 رنس به رو نداره.

 _من کاری نکردم.
 افتاد که من گفتم کار مامان پروانس. اومد تو حیاط نگاهش به درخت ها

 گفتم _ مامان پروانه یه یدفعه بیهوش شد.گفت_ چی؟ 
 اینا داشتن راجب مامان من حرف میزدند.

 کنید.ناله کردم _بس
 دختر جوان به سمتم اومد و دستم رو تو دستش گرفت.

 _خانم آروم باش بهتر که شدی صحبت میکنیم.
 _من چطور آروم باشم چطور؟

 رم به پدرم خ*ی*ا*ن*ت کرده .ما
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 چطور میتونم آروم باشم.
 _خانم درست صحبت کنید یعنی چی؟

 با مادر من درست صحبت کنید.
 پروانه تاجیکه._خفه شو مامان من 

 _هوی خانوم کوچولو اون پروانه تاجیکی که به من میگی مادر منه.
و ادعای دختر اومدی  سممماله که مادر منه من نمیدونم تو از کدوم داهاتی28

 پروانه تاجیکی رو میکنی. اون خانم مادر منه.
 اشکام رو پاک کردم.

 نمیشد با این پسر حرف زد.
 پاک کردم و با چشمانی مظلوم که به مادرم رفته بود گفتماشکام رو با بغض

 _میشه یه قطعه عکس از مادرتون بیارید.
 میز رفت.رو تکون داد و به سمت کشو های کوچیک کنار فرهاد سرش

 بزرگ برداشت.کشو رو کشید و عکسی
 چهره داخل عکس رو ب*و*سید.

 کنار تخت نشست و عکس رو بهم داد.
 چشمام و محکم بستم که نبینم اما صدای اعتراض فرهاد بلند شد.

 آروم با ترس چشمام رو باز کردم.
 دو زن که بی نهایت شبیه هم بودند.

 فرهاد شروع به حرف زدن کرد.
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 سممفید سممرشممه مامان پروانه منه و اون خانم کناری ومی که روسممری_این خان
 خاله پریوشمه.

 دو قلو بودند.
 _بودند؟

 _آره هر دو تاشون تو یه تصادف کشته شدند.
 که گفت پریوش!این زنی

 مادره منه چطور میشه.
 خدایا اسم مادر من پروانس پروانه تاجیک.

 فکرم رو زبون آوردم.
 خاله میشناسم که چند سال پیش ازدواج کرد._نمیدونم من فقط یه 

 با یه مرد آلمانی.
شوهر خالم  شمال که اونجا  ست با مادرم و پدرم برند  شته بود میخوا تازه برگ

 کارلو منسی تصادف میکنه.
 من دختر یا پسری نمیشناسم یعنی دختر خاله یا پسر خاله ای ندارم.

 اشکم ریخت.
 چی؟خدا یعنی

 د؟_پدرشما هم فوت کردن
 فقط دستشون لمس شده. _خیر
 واو .

 _میشه ببینمش.
 فرهاد تا خواست حرف بزنه صدای مرد پیری بگوش رسید.
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 _فرهاد ... 
 _فاطمه..

 دختره که حاال فهمیدم اسمش فاطمه اس بلند گفت
 _بابا تو اتاق فرهودیم.

 صدای قدم و بعد باز شدنش تو گوشم پیچید.
 _این جا چیکار میکنید؟

 ن من رو تخت کپ کرد.که با دید
 _تارا...

 چشمام گشاد شد.
 این مرد من رو از کجا میشناسه.

 انگار برای فرهاد هم همین سوال پیش اومد.
 _با..با تو این خانوم رو از کجا می شناسی ؟

 دختر کارلو و پریوش خانومه دیگه. _محمدی_چیزه خب
شما من رو چیزه... اه میگم یعنی اگه من رو هم قبال دی ده بودید حتما تا اآلن _

 یادتون رفته. هوم؟
 من چجوری به شما رسیده؟سوال دیگم اینه که خونه پدری 

 اخمی کردم و طلبکارانه به پشتی تخت تکیه دادم.
 آقای محمدی تک خنده ای کرد و گفت

 _مثل بچگیت لجباز و یک دنده!
 بازم نقاشی میکشی دختر کوچولو؟
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 اخم بدی کردم و گفتم
 طراح. _نقاشی نه

 من طراح لباسم.
 اگه من رو نمیشناسید بگم من تارا منسی تک ستاره مد و ستاره لباس.

 پوزخندی پر از غرور زدم.
 _بله.. من تورو مثل فاطمم میشناسم.

 میدونستم کجا بودی حتی از امیر هم باخبر بودم.
 بیا بریم پایین یکم غذا بخور رنس به رو نداری دختر. بعد راجب سمموال ها و

 پاسخ هایی که باید بدم صحبت میکنیم.
 چشم غره ای به فاطمه رفت.

 آروم از رو تخت پایین اومدم و شال رو سرم رو جلو کشیدم.
 _ببخشید ساعت چنده؟

 محمدی_ساعت ششه بعد از  هره..
 با تعجب نگاش کردم.

 حتما تانر و امیر تا اآلن به شدت نگران بودند.
 _میشه به کسی زنس بزنم.

 زیزم بیا_آره ع
 محمدی رفت و منم مثل جوجه دنبالش راه افتادم.

 به تلفن سلطنتی رسیدیم.
 با خنده گفتم

 _ببخشید آقای محمدی به سوئد زنس میزنم پول نریزه.
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 فاطمه بلند گفت
 _ما هر روز زنس میزنیم. زنس بزن فدای سرت.

 آقای محمدی غرغری کرد و به اتاقش رفت که لباس هاش رو عوض کنه.
شماره هلن رو که حفظسر  سادم تا این بوق های یع  بودم رو گرفتم و منتظر وای

 لعنتی تموم بشه
 _الو سالم هلن خودتی؟

 _سالم بفرمایید شما؟
 _هلن تارام.

 _تارا خانوم شما کجایید آقا امیر و تانر کل سوئد دنبالتون دارن میگردن.
 بزارید زنس بزنم خبر بدم.

 و که من زنس زدم._نه هلن نه زنس نزن اصال نگ
 فقط خواستم بگم رسیدم و شماره خط جدیدم رو برات میفرستم.

 آتلیه چطوره ؟کارای
 _خوبه خانم داریم برای شو بعدی لباس طراحی میکنیم.

 _خیلی خوبه هلن عالیه.
 رو بدم._خانم امیر داره زنس میزنه جوابش
 _آره بزار رو بلندگو منم گوش بدم.

 _چشم.
 نشد؟امیر_هلن خبری 

 هلن_سالم آقا امیر.
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 امیر_حوصله ندارم هلن جوابم رو بده.
 معلوم نیس کدوم گوری رفته که یپداش نیست.

 هلن_آقا امیر خواهرتونه راجبش درست صحبت کنید.
هام  که تن پدرم  مادر  چه زجری میکشممم. اون از  یدونی دارم  امیر _هلن نم

 هلن، بیام پیشت.؟ گذاشتند اینم از تارا. این وسط فقط دلم به تو خوشه
 چهره سرخ هلن رو از اینجا هم میتونستم ببینم.

 تک سرفه ای کرد و تماس رو قطع کرد.
 _تارا راحت شدی اه.

 _خیلی خوشحالم هلن امیدوارم لیاقته هم رو داشته باشید.
 یاد تانر افتادم آهی کشیدم.

 _خداحافظ.
 _بای.

 گرفت و گفت فاطمه از پله ها پایین اومد و یک دست لباس سمتم
 بیا لباساتو عوض کن بریم اتاقت رو نشون بدم.
 _من امشب اینجا میمونم من هتل اتاق گرفتم.

 _اههه تارا دختر خاله جدید پیدا کردم نمیزارم بری.
 محمدی_چیشده؟

 _تارا میخواد بره 
 _کجا؟

 _هتل وسایالم رو اونجا گذاشتم
 محمدی_نمیشه تارا جان باید اینجا بمونی. 
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محمدی من تا چمدونم پیشممم نباشممه نمیتونم کاری کنم حتی خوابم  _آقای
 نمی بره.

 محمدی _آقای محمدی چیه؟ بگو عمو فرزاد راحت باش عزیزم..
 _آخه.

_آخه و این جور چیزا نداریم بعد هشت سال برگشتی تنها یادگار پریوش خانم 
 یدم.نمیزارم بری. راستی هر موقع استراحت کردی جواب همه سواالت رو م

 _پس من برم از هتل وسایالم رو بیارم.
 _باهم میریم.

 صدای فرهاد بود.
 برگشتم سمتش و سرم رو تکون دادم.

 _پس برو حا ر شو.
 مظلوم گفتم

 _لباس ندارم همینجوری اومدم.
 صورت بچگونم رو که دید خنده ای بلندی کرد.

 _بدو بریم به دیر وقت نخوریم.
 خندش بیشتر شد. مثل بچه ها سرمو تکون دادم که

 سوار زانتیای مشکیش شدیم و من آدرس هتل رو بهش دادم.
 _حاال واقعی ستاره مدی!

 _پس چی؟
 سال بزرگتره مدل و مانکنه. 4_من طراح لباسم امیر برادرم که ازم 
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 _اووو چه هنرمندانی.
 تو دوس پسری چیزی نداری؟

وابش رو اول با چشمممای گشمماد به خاطر این همه صمممیمی شممدنش زدم و ج
 دادم.

 _آره اون هم دو تا.
 _اووو آفرین شغلشون چی بود؟

 _پویا دکتر بود تخصص قلب
 تانر مثل خودم طراح لباسه.

 _حاال کدوم رو بیشتر دوست داری؟
 سوال سختی بود.

 پویا با فکر شومش .
 تانر با بی توجهی و شکاک بودنش.

 _هیچ کدوم. هر کدوم به نحوی آزارم دادن.
 بگی؟ه اگه دوست داری_چطور؟ البت

 _یادآوریش عذابم میده میشه نگم.
 _آره عزیزم..

 چشمم بیشتر بزرگ شد.
 چه زود پسر خاله شد.
 البته پسر خاله هست.

 دیگه هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشد.
 جلوی هتل وایسادیم.
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 پیاده شدم که فرهاد هم پایین اومد.
 اومد کنارم و دستش رو دور کمرم حلقه کرد.

 و به سمتش برگردوندم و اخم ریزی کردمسرم
 _چرا دستتو اینجا گذاشتی؟

 اخم کرد وگفت_چون خوش ندارم کسی به دخترخالم نگاه چپ کنه.
 هردو با این حرفش اخمامون باز شدو با خنده وارد هتل شدیم.

 البی خلوت بود.
 صدای قدم هام توی سالنش پخش شد.

 اسمم رو گفتم و کارت رو گرفتم.
 رهاد گفتمرو به ف

 _میای یا نه؟
 _آره بیام کمک.

 خوش ندارم کمر دختر خالم درد بگیره.
 خنده محوی رو ل*ب*م نشست.

 _پس بریم 
 دکمه رو زدم و منتظر ایستادیم تا این آسانسور بیشعور پایین بیاد.

شد با  ساوی  سور خودش رو انداخت بیرون که م سان شد و فرد داخل آ در باز 
 پخش شدن هیکل پسر روی من.افتادن من رو زمین و 

 و اما اون پسر کسی جز .... نبود.
 پسره از در آسانسور خودش رو بیرون انداخت و افتاد رومن. 
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 هیکل پسره هم روم افتاده بود.من رو زمین و کل
 اخم های فرهاد تو هم رفت.

 اومد و پسره رو بلند کرد و بعد من رو بلند کرد.
 _تارا چیشد؟

 _ هیچی.
 مزده بهم نگاهی کرد و گفتباریش شر

_من عجله دارم قرار کاری داشتم دیرم شده مشکلی پیش نیومده که آخه ناهار 
 نبودی.

 نگرانت شدم.
 خواستم جوابش رو بدم که فرهاد زود تر دست به کار شد.

 دستش رو دورم حلقه کرد و به ساعتش نگاه کرد.
 _شما نگران نباشید.

 هم خورد.دختر خالم خونه ما بود و ناهار 
 فقط قرارتون دیر نشه.

با عجله خداحافظی زمزمه کرد و از  به دسممتای فرهاد کرد و  باریش نگاهی 
 کنارم رد شد.

 _ چرا اینجوری کردی ؟ناراحت شد.
 _چون داشت دختر خالم رو له میکرد بعدش ناراحت نشد.

 _خب چرا دروغ گفتی؟
 _چه دروغی!

 _شما به من ناهار ندادید.



wWw.Roman4u.iR  178 

 

 _خب حاال
سممانسممور بودیم که با صممدای تو دماغی و نازک خانوم متشممخصممی بیرون تو آ

 اومدیم.
 کارت رو به حسگر زدم و وارد اتاق شدیم.

 خداروشکر تمیز بود.
 چمدونم رو باز کردم و لوازم شخصی و لباس هام رو توش ریختم.

 بعد چک کردن اتاق و برداشتن کارت به اطاعات رفتیم.
 نامه رو گرفتم.کارت رو تحویل دادیم و شناس

 نگاهی دیگه به هتل کردم و سوار ماشین شدیم.
شدن و اومدنش به  شرط پیدا  شام خوشمزه به  _خب بریم به تارا خانوم گل یه 

 خونمون بدیم.
_بریم اتفاقا من همیشممه غذای ایرانی میخوردم به نظرم غذاهای دیگه مسممخره 

 بازیه.
 _موافقم

 بط رو روشن کرددستش رو روی دنده گذاشت و با لبخند ض
 آهنس رمانتیک هومن آرا در حال پخش بود. 

 با تعجب به خیابون ها و فضای سبز های تهران خیره بودم.
 مردمانی که این موقع شب با عشق دست در دست قدم میزدند.

 هر کدوم شاید زندگی متفاوتی داشته باشند.
 ....یکی پر از غم، یکی پر از شادی، یکی پر از انجزار، یکی یکی.



 179 طرح من کو؟

 قابل گفتن نیست.
 هرکسی شاید به نحوی مورد امتحان قرار بگیره.

 یکی مثل من که شاید در  اهر بی غم و شاد باشم...
 اما باطنم پر از درده ، پر از زجر، پر از دلتنگی واسه خانواده شاد و کوچکمون...

 شاید رفتارم با محیط اطراف مثل غریبه ها باشه.
 ره پر انجزار و سراسر گریه و بغض ..اما واقعا من جز اون خاط

 هیچی از این کشور پهناور یادم نیست.
 هشت سال پر از بازی کردن و نقش کشیدن.

 هشت سال که بالش هام خیس میشد.
 ترحم هلن و سلنا..

 نفر بودم از ترحم.
 قوی شدم و کمرنس کردم اون خاطره رو.

 با گفتن حرفیکه فرهاد گفت من به خودم اومدم .
 ه هستی تعریف اینجا رو خیلی کرده بود.اووو

 یعنی کلی عکس از اینجا داشت. با ذوق پایین پریدم.
 فرهاد از این حرکتم خندید.

 یه کوچولو خجالتم نکشیدم بلکه نیشم بیشتر شل شد.
 فرهاد ماشین رو خاموش کرد و با مهارت پارک کرد.

 با قدم های مردونه کنارم ایستاد و من رو به سمتی کشید.
 _میدونی اینجا کجاست؟

 رو شنیدم._آره تعریفش
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 _خب من تعریفشو کامل میکنم.
 اینجا فرحزاده.

 یکی از بهترین و زیبا ترین جاهای گردشگری ایران.
 بهتره. وهواش بیشتر مردم شب ها اینجا میان چون شب ها آب

 حاال بریم رستوران بهشت که دختر خاله خوشگلمون رو مهمون کنیم.
 زی کردم.خنده ری

فرهاد خواسممت بره تو رسممتوران که دسممتش رو گرفتم روی تخت های کناره 
 رستوران نشوندم
 با لجبازی گفتم

 _من اینجا میشینم شامم اینجا میخورم.
 _باشه بابا یه دختر خاله بیشتر نداریم که.

 که زد نشست کنارم.رفت پیش یه مرده و بعد چند حرفی
 پسر نشسته بودند و قلیون میکشیدند. درست کنار تخت ما یه گروه دختر

 از بوی قلیون سرگیجه نمیگرفتم وهیچ موقع از یه متریش هم رد نشده بودم.
گاه کرد و زیر گوش دختر  به من ن که آرایش کرده بود  تا زشممتی  دختر نسممب

 پچ پچ کردند.کناریش
 محل ندادم و به فرهاد گفتم

 _فرهاد پس عمو و فاطمه چی میخورند؟
 کاری داشت و فاطمه هم با نامزدش بیرون رفته._بابا که 

 _مگه نامزد داره.
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 _بله میالد دوست صمیمی من و پسر همکار بابا. 
 _قضیه عشق و عاشقی دیگه.

 _آره
 غذامون رو آوردند.

 دو تا برگ، کوبیده، قلیون، چای نبات، 
 با تعجب و اخم به قلیون نگاه کردم.

 _چیه دوست نداری؟
 گفتم اخمم رو کم کردم و

 _تو که قلیون نمیکشی.
 _چرا چطور.

 _من سردرد میگیرم.
 و چشمام رو فشار دادم.

_باشممه بابا نمیکشممم .حاال مشممغول شممو که بخوری میگی ای کاش زودتر 
 میخوردم.

 خنده محوی کردم و بشقاب کوبیده رو جلوم گذاشتم.
 از بچگی کوبیده دوست بودم.

و  !!! یک بشقاب برگ و چای نباتپنج دقیقه گذاشت من دو بشقاب پر کوبیده
 که تازه آورده بودند رو خورده بودم.پرچ دوغی

 فرهاد با دهن باز نگاهم کرد.
 با پرویی دستم روی شکمم گذاشتم و تکیه دادم به پشتی تخت.

 قاشق دست فرهاد بود و داشت من رو نگاه میکرد.
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 خندم گرفته بود.
بود مارو از مسممخره بازی مون  صممدای دختری که من و فرهاد رو نشممونه گرفته

 بیرون کشید
 _ببخشید خانم. 

 سرم رو باال گرفتم. همون دختر غرق آرایش میز کناری بود.
 سعی کردم صدام رو پر از عشوه کنم.

 _جانم عزیزم.
 با این که تعجب کرد اما جوابم رو داد.

 آشناست._گلم چهرتون خیلی
 _چهره من عزیزم.؟

 ندیدیم. _بله گلم جایی همدیگر رو
 مکالممون مثل این دختر پسرا بود.

 دستم رو به نشونه فکر کردن روی شقیقه هام گذاشتم 
 _خانومی من تو رو یادم نمیاد جایی دیده باشم ولی فکر کنم تو من رو دیدی.

 _خودم همین حس رو دارم گلم.
شاید تو روزنامه ها و خبر ها من  سوئد  سم تو  _میدونی آخه گلم من طراح لبا

 و دیده باشی.ر
 یه تیکه از موهام رو به دست گرفتم.

 دختره انگار بهش تی تاب داده بودند. خر ذوق شد.
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_آره یادم اومد تو تارا منسممی همون دختره که تانر سممنیم عخشممم نامزد بود 
 باهاش.

 چشمام از این بیشتر گشاد نمیشد.
 _عخش تو؟

 _آره دیگه عشق من. میشه یه عکس بگیریم.
 دادم. سرم رو تکون

 دختره خودش رو انداخت رو تخت و من رو ب*غ*ل کرد.
 از این همه عطری که به خودش زده بود حالت تهوع گرفتم.

 که گرفت رفت. بعد چند تا سلفی
 قیافه فرهاد دیدنی بود.

 هم حال خنده داشت هم کلی تعجب کرده بود.
 _تا غارتت نکردن بیا با منم عکس بنداز بزارم پروفایلم.

 بلندی کردمخنده 
 ریز خندید و خودش رو روی تخت کشید و به من رسوند.

 تکیه داد به پشتی و من رو هم کنار خودش نشوند.
 از دور انگار من رو ب*غ*ل کرده یا رو پاش نشونده بود.

 شش هفتا عکس از هر جهت و مدل انداخت.
 ساعت نزدیکای دوازده یک میشد و منم هر لحظه بیخواب تر میشدم.

 ه کشیدن مساوی شد با عاصی شدن فرهاد.خمیاز
خواستم خمیازه دیگه ای بکشم که فرهاد تند از جاش بلند شد و منم بلند کرد 

 و هلم داد سمت ماشین.
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 از این همه عصبی شدنش و موفق شدنم خندیدم.
 شما حس کنید وسط خمیازه بخندی!

 معروفیت مشهوریت داری میره به فنا. هر چی
چشمام بردن و تخت کردن صندلیانداختم و بعد عقب خودم رو روی صندلی

 رو بستم.
 طولی نکشید که خوابم برد.

 نه از بی خوابی بلکه از گرمای دست فرهاد که روی دستم نشسته بود.
 پاهام رو محکم زمین کوبیدم و از خواب پریدم.

سفید  سی و  سردرگم به اتاق زیبا به رنس یا شیدم و  ستی الی موهای بلندم ک د
 اه کردم..نگ

 اهههه اینجا که اتاق قبلیم بود. 
 دکورش عوض شده وگرنه همون اتاق زیبای خودم بود.

 گوشه اتاق شدم. با لبخند خیره به بهار خواب
 از روی تخت پایین اومدم که ملحفه کنار رفت.

 لباس خواب صورتی بلندی تنم بود.
 من دیشب. ماشین . فرحزاد. خمیازه و در آخر خواب.

 روی تخت با یک دست لباس خواب.حاال 
 حتما کار فرهاده.

 اما خب اون که ایرانی و اینجا هم سوئد نیست و شاید فاطمه عوض کرده.؟
 حاال ازشون میپرسم.
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 رو باز کردم. آسه آسه در بهار خواب
 وسط و دو صندلی در جهت مخالف یکدیگر.همون چیدمان خودم! میز بزرگی
 م.سبد گل های پیچک و یاس زیبا

 نسیم خکی اومد و موهام رو بازی گرفت.
 خودم رو از نرده آویزون کردم.

 صدای نفس نفس های کسی زیر درخت پرتغال رو شنیدم.
 دور حیاط رو میدوید. سرمه ایفرهاد با ست ورزشی

منم میخواستم ورزش کنم با لبخند به سرویس بهداشتی رفتم و صورم رو آب 
نفش که آورده بودم عوض کردم و از پله ها زدم . لباسممم رو با سممت ورزشممی ب

 پایین رفتم.
 پرتغال دستشه . فرزاد رو دیدم که پست میز صبحانه نشسته و لیوان آب

 تا من رو دید لبخند کم رنگی زد و با مهربونی گفت
 _صبح بخیر تارا خانم.

 _سالم صبح شما هم بخیر.
 _صبحونه نمیخوری؟

 میکنه.نها تنها ورزش_چرا برم پایین پیشه فرهاد داره ت
 برو بهش نشون بده جز خودش پهلوون دیگه ای هم هست._پس 

 هردو خندیدیم.
 خواب اتاقم.بای بایی کردم و دویدم حیاط و زیر بهار

 فرهاد مشغول شنا زدن بود که لبخند شیطانی زدم.
 درست پشتش وایسادم وقتی بلند شد خودم رو انداختم روی کمرش.
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شکم رو  شکم روی کمرش خوابیده فرهاد با  شیده بود و من به  چمن ها دراز ک
 بودم.

 چشماش رو گرفتم.
 زمزمه کرد.

 _از بوی عطرت فهمیدم کی هستی؟
 فکر گفتممنم بی
 کی هستم؟_خب

 که فرهاد قهقهه زد.
کردم و با سمموتی که داده بودم قهقهه منم بین قهقهه بلند و یکم حرفم رو هجی 

 مردونه فرهاد گم شد.
 اد من رو با یه حرکت روی چمن ها انداخت و روم خیمه زد.فره

 هنوز میخندیدم.
 اما فرهاد با لبخند خاصی نگام میکرد.

 _چرا اونجوری نگام میکنی؟
 _مگه چجوری نگاه میکنم؟

 من رو با سوال جواب نده._سوال
 _حاال که جواب دادم 

 بزنه. آقا نمیخواست حرفینخیر
 شونم رو باال انداختم.

 ا چشمام به خودش که رو من دراز کشیده بود نگاه کردم.ب 
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 _نمیخوای بلند بشی؟
 _نه جام خوبه.

 _آخه من ناراحتم.
 _ناراحتی؟

 سرم و تکون دادم.
 با یه حرکت جای من و خودش رو عوض کرد.

 حاال اون زیر و من روش بودم..
 تقال کردم از روش بلند بشم که سفت تر من رو چسبید.

سی نبودم  ست بخورم مزه تلخ و ناپذیرش رو من ک شک سونی ها  که به همین آ
 بچشم.

 و این بار مقاومت.باز هم تالش
 یه عالمه ورجه ورجه کردم که صدای اهم اهم اومد.

 من رو بیشتر به خودش فشرد.فکر کردم فرهاد اآلن میره ولی در نهایت تعجب 
 زیر گوشم زمزمه کرد

ه چیه از اون فکر های خاک برسممری _کم تکون بخور مردم که نمیدونم قضممی
 میکنن.

 بیشتر شد. سرخی صورتم از این حرفش
 قدم های اون فرد نزدیک و نزدیک تر میشد.

 من که سرم تو گرمکن فرهاد بود.
 و موهام رو صورتش پخش شده بود.

 گرمم بود و عرق از سر و صورتم میبارید.
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 قل*ب*م وایساد.
 شد. دستم رو گرمکن فرهاد نشست و کشیده

 این کدوم حیوونی بود با این شوخای احمقانش.
 بیشعور عوضی هر کی بود یه پارچ آب روم ریخت.

 از رو فرهاد بلند شدم و چشمام رو بستم.
 رو نوک انگشت برگشتم سمت اون بشر حیوون و دهنم رو باز کردم.

 الدنس پلشت. _مگه مریضی
 نمیگی ما ورزش کردیم سرمامیخوریم.

 توهه که تو این دنیا باشی.حیف آدمی مثل 
 بیشعور.باید میرفتیم بیمارستان عوضی

 و دستم رو به سینه فرد روبه روم که هنوز نمیدونستم دختره یا پسر زدم.
 صدا از کسی در نیومد.
 یه چشمم رو باز کردم.

سر شده بود با دیدن پ شماش قرمز  سفیدی چ شدت و  ی که اخم کرده بود به 
 مواجه شدم.
 با زدن تنه نصف بدنش کج شد. اخم کردم و

 لبخندی به خاطر این که حرصش رو جمع کرده بودم زدم.
 اآلن باید یه صبحونه جانانه خورد.

شدم و همون خانم که دیروز در رو باز کرده  شپزخونه  شاط وارد آ شادی و ن با 
 بود مشغول جمع کردن میز بود.
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 پشت میز نشستم .
 _برام یه لیوان پرتغال.

 هوه.یک لیوان ق
 کره و پنیر و مربا.

 نون بربری داغ بیارید.
 حرکت ایستاد. خانمه نیم خیز رو میز بی

 چشماش گشاد شده بود در حد اللیگا.
لبخند مخصمموص تارا منسممی زدم و پاهام رو روی دیگر انداختم و مشممغول 

 خوندن روزنامه های رو میز شدم.
 بیشتر خبر ها راجب فعالیت ها و حوادث روزانه بود.

 روزنامه های سوئد ..
 ... دلم برای گوشه گوشه کشورم تنس شدههعی

 هشت روز دیگه باید برگردم سوئد برای شو جدیدم.
باید دنبال  با اتفاقی که افتاد  راسممتی من اومده بودم که هم ایران رو بگردم و 

 جواب سوال هام باشم
 خانومه هر چیزی که گفته بودم رو آورده بود.

 دور و برم رو فراموش کردم. گرم خوردن شدم و
با صدای شکمم که بهم میگفت تارا عزیزم نخوردارم میترکم  از خوردن دست 

 کشیدم.
 با سرفه کردن کسی سرم رو باال آوردم.
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همون پسممره که هنوز ناشممناس بود برام با فرهاد و فاطمه جلوی در آشممپزخونه 
 وایساده بودند.

د و صممندلی کناری من رو عقب قدم شممسمموالی نگاشممون کردم که فرهاد پیش
 کشید و نشست.

به خانمه عالمتی داد و خانمه که برام خیلی سممخته همش بگم خانومه میز رو 
 دوباره چید.

 فاطمه و پسره هم به تبعیت از فرهاد دور میز نشستن.
 رو باال آورد و نگاهم کرد.زیر پایی به فرهاد زدم که سرش

 لب زدم این پسره کیه؟
 فاطمه.لب زد نامزد 

 گفتم.آهانی
 با گفتن ممنون از پشت میز بلند شدم و دوان دوان به سمت اتاقم رفتم.

 با گرمکن و شلوار ورزشی راحت نبودم.
 دوش کوتاهی گرفتم چون بدنم بوی عرق گرفته بود.

 یه شلوار جذب مشکی پوشیدم با تونیک سفید که شکوفه های صورتی داشت.
 با صندل قرمز پوشیدم. موهام رو شونه کردم و تل قرمز

در و باز کردم و از جلوی در اتاق عمو فرزاد رد شمدم که در اتاق باز شمد و بعد 
 اون فرزاد دیده شد.

 سواالت رو بدم؟ جواب_اگه کاری نداری میخوای 
 _من که از خدامه.
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 _اما بجز تو باید یکی دیگه هم باشه تا من توضیحم رو بدم.
 _و اما اون فرد؟

 و چهره گرم و پر از دلتنگی یارم معلوم شد.از پشت عم
 یار بغض و درد هام.

 امیرم. 
برادرم که تو لحظه لحظه زندگیم پشممتم بود رما به خاطر یه پسممت فطرت طعم 

 نفسهاش رو نچشیدم.
 دلم ذوق کرده بود.

 اما صورتم سرد تر از هر احساسی بود.
 دلتنگیش. بی احساس با چشمانی یخی زل زدم به چشم های گرم پر از

 من ملکه یخ ها امروز در برابر برادرم هستم.
 نه تو سوئد بلکه تو کشور نداریم با زبان مادری .

 در کنار خانواده مادریم.
 بی توجه به امیر و عمو فرزاد داخل اتاق رفتم و روی تخت نشستم.

امیر روی صندلی کنار میز بزرگ نشست و در آخر عمو فرزاد پشت میز اصلی 
 نشست.

 روع کرد به حرف زدن.ش
 حرف هایی که شاید زندگی هر کدوممون رو به نحوی عوض میکرد.

 حرف هایی که من و امیر هیچ کدوم راجبش خر نداشتیم.
 امکان اون کارها رو نمی دادیم.

 من به شخصه تعجب کردم.
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_بچه ها بدون مقدمه چینی حرفام رو میگم چون کارلو ازم خواسمممت یکروز 
 کنم و این واقعیت هارو بهتون بگم. هردوتون رو پیدا

 کارلو دوست صمیمی من تو آلمان بود.
 باهم دیگه دانشجو بودیم. امان از این همه هوشی که داشت .

 تو یه هفته اول تونست نظر کل استاد هارو به خودش جمع کنه.
 از یه باند براش دعوتنامه اومد.

اونجا به دسممت بیاره حرف کارلو از موفقیت ها و نتیجه های خوبی که میتونه 
 میزد.

 طولی نکشید که یکی از بهترین های باندشد.
 راستی یادم رفت بگم که بابات و من هر دو دکتری کامپیوتر و هک داشتیم.

 از من هم خواست تا به باند اون ها برم اما مخالفت کردم.
 این مخالفت لطمه ای به رفاقتمون نزد.

 سیای دانشگاهمون شدم.تا این که من عاشق یکی از همکال
 روز به روز عشق ما زیاد میشد تا این که ازدواج کردیم.

سابی رونق شده تو اون زمون کار و بار کارلو ح گرفته بود و تو کویت کله گنده 
 بود.

قدیمی و هم  به عنون همکالسممی  کارلو رو  که  نه تصمممیم گرفتیم  من و پروا
 دوست چندساله به خونمون دعوت کنیم

به پری میاد خونمون و تو اون رفت و از قضممما هم ون روز پریوش برای کمک 
 آمدا که تکراری شده بودن این دو تا عاشق هم میشند.
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 اما مشکلی که این وسط پیش میاد اینه که باند کارلو با ازدواج مخالف بود.
 یعنی قانون بود که هر کسی ازدواج کنه هم بچه هم زنش رو میکشن.

 چه مرد چه زن.
 وش و پروانه دو قلو بودند کسی نمیتونست فرقشون رو تشخیص بده.چون پری

 طی یه نقشه ای پروانه که هکر بود با کارلو به باند معرفی شد.
 هر روز بهتر از دیروز.

پروانه انقدر مشغول اون باند شد که یادش رفت پسر شش ماهش فرهاد دست 
 خواهرش که هشت ماهه باردار بود هست.

 بود.پریوشاد پروانه رو نمی شناخت و پیشبعضی موقع ها فره
 تا این که پریوش باز از کارلو باردار شد و این بار تارا به دنیا اومد.

 دو ماه بعد اون پرونه از کارلو باردار شد.
 این جا که رسید بغض کرد.

_اون عوضیا برای این که مطمئن بشن پروانه و کارلو واقعا ازدواج کردند ازشون 
 و جلو چشم اونا....خواستند جل

 به اینجا که رسید دستش رو روی قل*ب*ش گذاشت.
از جا بلند شممدم و دویدم سمممتش. امیر هم اومد و هردو بلندش کردیم و روی 

 تخت خوابوندیمش.
 خس خس گفت قرصم.

 فهمیدم باید قرصی بخوره.
 بلند شدم هول به طرف در دویدم و از پله ها دوان دوان پایین اومدم. 

 و نامزدش روی کاناپه نشسته بودند.فاطمه 
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 فرهاد نبود. ولی
 ای خدا اون مرد داره میمیره من دارم با خوم بحث میکنم.

 تند به سمت کاناپه رفتم و فاطمه رو بلند کردم .
 از اون ور نامزدش گرفته بود و ول نمیکرد.

 داد زدم 
 کن کارم مهمه._ولش

 _زن خودمه ول نمیکنم.
 ن پسره روانی داره من و دست میندازه.ای خدا من و بکش ای

 دست فاطمه رو گرفتمو کشیدم.
 اون پسره محکمتر کشید.

 فاطمه رو ول کردم و از یقه پسره گرفتم و بلند کردم.
 چشماش از حدقه در اومد.

 کردم.صدای قدم های کسی رو پشت سرم حس
 پسره رو هل دادم که افتاد رو کاناپه و فاطمه هم روش افتاد.

 رب عقب برگشتم که فرهاد و دیدم.یه ض
 بدون مکث دستش رو گرفتم و بدو بدو به طبقه باال بردم.

 به سوال هاش که میگفت چیشده؟ توجهی نکردم.
 در و باز کردم که فرهاد باباش رو دید.

 نگران بهم گفت
 _پس چرا زودتر نگفتی.
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 کتش رو باز کرد و یه قرص زیر زبونی دهان عمو فرزاد گذاشت.
 دقیقه گذشت که آروم شد و خوابید بعد کشیدن ملحفه روش بلند شد.چند 

 امیر از جا بلند و به سمتم اومد.
 کردم و پشت فرهاد وایسادم.با اخم نگاش

 فرهاد اخماش تو هم بود.
 فرهاد_ ببخشید شما؟
 امیر_برادر تارا و شما؟

 خاله تارا._پسر
 من امیر بود. _اههه چتونه شما فرهاد این آقای روبه روت برادر

 چی بود؟فرهاد _یعنی 
 _دیگه نیست.

 با گفتن این حرفم نگاه بدی به امیر کردم.
 چشمای امیر ناراحت بود.

 پنج قدم برداشت و جلوی من ایستاد.
 نمیخواستم حتی یه ذره از غرورم خورد بشه.

 بردار بزرگترت رو ناراحت بدرقه کنی ؟ _دلت میاد داداشت رو امیر
 مد سیلی به من بزنی؟_تو دلت میو

 دلت اومد که تهمت زدی؟
 دلت اومد من و تو کشور غریب تنها بزاری؟

 دلت اومد پس منم دلم میاد.
 منم مثل تو یک روز تو جای من بودی حاال من جای توام.
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 _اگه تو هم جای من بودی همین فکر رو میکردی.
جای کافی شممماپ میتونسممتم هر فکری_ ما چون کنم اتو بودم اون روز تو 

 میدونستم اعتماد داشتم بهتون هم تو هم تانر فکر بدی نکردم .
 حداقل اینه که تهمت نزدم حاال از هر جا اومدی میتونی بری .

 _من اومدم تورو با خودم ببرم. کل سوئد دنبال توان. 
 آبروی تو و تانر در خطره.

 _باز با چه رویی میگی تانر هان؟
 یاد گمشو بیرون.خیلی پستی از هر دو تون بدم م

 _من برادر بزرگتر تو درست صحبت کن تارا.
نمیخوام حرمت خواهر و برادری شکسته بشه. نمیخوام دوباره ستم روت بلند 

 بشه.
 با نفرت نگاهش کردم.

فرهاد دسممتاش رو دورم حلقه کرد و شمممرده شمممرده کلماتش رو به صممورت 
 پرتاپ کرد.امیر

تارا برای ما  لت کنم ا خا یه  _نمیخوام د یدم حتی  جازه نم من خیلی عزیزه ا
انگشممتش هم بهش بخوره اگه بخوره که نمیخوره از به دنیا اومدنت پشممیمون 

 میشی.
 دلم گرم شد از این حمایت برادرانه.
 حصاری بین شونه هام قرار گرفت.

 چشمام بسته شد.



 197 طرح من کو؟

 _اما تارا نامزد داره.
 چشمم باز شد.

 فرهاد مکث کرد.
 پرخاشگرانه گفتم

 امزد ندارم نداشتم نخواهم داشت فهمیدی. اون عوضی ازم آتو داشت._من ن
 نمیخوام دیگه حرفی از اون حیوون بشنوم.

 دستای فرهاد رو از دورم باز کردم.
 سرم تیر کشید.

 تلو تلو خوران جلو رفتم که...
 شاپاراق.

 سکندری خوردم زمین و چشمام بسته شد.
 کردم.گرمی خون رو حس 

 که باز افتادم. خواستم بلند بشم
 جیغ بلندی از این ناتوانیم زدم.

 چند نفر رو از پله ها شنیدم.صدای پاهای
 بده؟فاطمه_یکی اینو بلند کنه مگه نمی بینید حالش

 امیر_بزار بمیره.
 و صدای راه رفتن و کوبیده شدن در سالن به گوشم خورد.

 یکی بهم نزدیک شد. از بوی عطرش فهمیدم فرهاده.
 ف شده._خیلی ضعی

 با گفتن این حرف رو هوا بلندم کرد.
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 _شما نمیخواد بیاید.
 پسره_بله دیگه باید محفل عاشقونتون خلوت باشه.

 گفتفاطمه با حرص
 _سامان بسه.

 فهمیدم اسمش سامان بود.
 سامان _چشم بفرمایید بریم اتاقتون.

 ادامه حرفاشون رو نشنیدم.
 صدای باز شدن در وبعد بسته شدنش.

 قرار گرفتم. گرمیروی جای
 فرهاد خواست از روم بلند بشه که دستم رو به گردنش کشیدم و نذاشتم.

 _تارا جان ولم کن برم چسپ بیارم برات.
 _نرو تو مثل اونا تنهام نزار.

 خورد.اشکام یکی پس از دیگری سر
 _باشه عزیزم گریه نکن باشه من کنارتم.

 داد.روی تخت دراز کشید و من و تو آغوشش فشار 
 از بوی عطرش گرمی بدنش چشمام بسته شد.

 دستش روی موهام نشست.
 نوازش موهام آروم ترم کرد.

 خوابم گرفته بود.
 از شانس خوبم بینیم خارید.
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 بینیم رو چپ و راست کردم روی پیرهنش که بدتر خارشش بیشتر شد.
شد و من و هل داد رو  صی  ست کردم که فرهاد عا صورتم رو چپ و را انقدر 

 الش.ب
 روم خیمه زد و نوک بینیش رو به بینیم زد.

 وا..
 قل*ب*م عین گنجشک می زند.

 قطره سردی روی ستون فقراتم چکید.
 چشمام گیج چشمای فرهاد بود.

 چشمای فرهاد رنس عوض کرد و خیره شد به چشمام.
 صورتش به صورتم نزدیک شد.

تر اومد و پوسممتم رو سمموزوند.صممورتش نزدیک و نزدیک های داغشهرم نفس
 عالف شدنمون پایان یافت.

 چشمام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم.
 جلو اومد.لب هاش 

 انگشت هاش توی انگشت هام فرورفت.
رو چفت پاهام کرد. هر دو بی اهمیت از دنیای بیرون و خون روون از پاهاش

 پیشونیم.
 بود یا انتظار و دلتنگی.نمیدونم ه*و*س

 رفع نیاز.بود یا فقطو عاشقی نمیدونم عشق عشق
 بود برام تلخ بودهر چی

 تلخ شدم از این دنیا..
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 بازیچه شدم.
 دستامون رو باال آورد و کنار سرم گذاشت.

 لب هاش روی لب هام قرار گرفت.
 دییرینگگگس

 هه هه!
 سامان_اوه ببخشید مزاحم شدم.

 در بسته شد.
 اما فرهاد بیتوجه به سامان لب هاش رو جدا نکرد.

 باال سرم بود.دستام 
 فرهاد لب هام رو دندون گرفته بود بیشعور ول نمیکرد.

 مطمئن بودم باد میکنه.
 قیافه من پوکر فیس بود.

شار شتر به پاهام ف سرعت عملش رو تقال کردم پاهام رو جدا کنم که بی آورد و 
 برای ب*و*سیدن بیشتر کرد

 دستام رو جدا کرد و با دست هاش موهام رو گرفت. 
 روی سینش گذاشتم. دستم رو

 روی لب هام بیشتر میشد.الی موهام میچرخید و ل*ب*ش دستش البه
 هلش دادم عقب میخواستم بیشتر از این پیش بره.

 با این که دلم میلرزید اماچهرم رو اخم غلیظی پوشونده بود.
 فرهاد زبونش رو روی لب هاش کشید و مزه مزه کرد.
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 _خیلی خوب بود.
 بازم میخوام.

 رف اومد و بی هوا یه ب*و*س دیگه کرد.به ط
 چشمم گرد شد.

 اینبار گفت
 نخورده بودم عالی بود.بعد صبحونه به این خوشمزگی _هیچوقت دسر

میکردم همیشممه لب هاش رو لیس میزد من مسممخرشنگو این سممامان عوضممی
 نگو دلیلش این بوده.

 دستش رو هشدار گونه باال آورد 
 _هر روز باید بهم ب*و*س بدی.

 چشمام از حدقه بیرون در اومد.
 رو جوری گفت که کپ کردم.جمله آخرش

 قیافم رو که دید خندید و بعد خندش تبدیل به قهقهه شد
 زمزمه کردم. زهرماری

 دستمو به موهام گرفتم و خواستم جمعشون کنم که صدای آخم بلند شد.
 فرهاد به سمتم اومد که عقب رفتم.

 یه قدم جلو اومد که باز رفتم عقب .
 گرد کردم.پشتم در اتاق بود در و باز کردم و عقب

 رو نرده ها نشستم و خودم رو پایین هدایت کردم.
 من از این نرده ها پایین میرفتم مامان چقدر غر میزد.بازیگوشی یادش بخیر

 آروم آروم تو سالن رفتم.



wWw.Roman4u.iR  202 

 

 یکنن.این فاطمه و سامان هم همش عشق بازی م
 باالی سرشون ایستادم و قابلمه و مالقه آهنی رو بهم کوبیدم.

 جت از جا بلند شدن.بیچاره ها مثل
 قهقهه من بین قهقهه فرد دیگری گم شد.

 و اون کسی نبود جز فرهاد.
 سامان با حالت تهاجمی گفت

 _شما که هر لحظه هم دیگرو می ب*و*سید مشکلی نداره.
 مشکل داره. بعد من خانومم رو میب*و*سم

 فاطمه که لپ گلی شده بود.
 منم مثل فاطمه.

 فرهاد گفت
 _باید از شما اجازه می گرفتیم.؟

 _بلع.
 فرهاد چشم غره ای بهش رفت.

 یاد چیزی افتادم.
 با ذوق گفتم 

 _میشه بریم شهر بازی ؟
 من تو سوئد گرونالوند میرفتم اما زیاد جالب نبود .

 سرمو کج کردم گفتم
 میشه بلیم.
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 رهاد خندید و سرش رو تکون داد.ف
 کردسامان هم موافقت کرد وفاطمه که از شوهرش تقلید میکرد قبول

 من و فاطمه بزن قدش گفتیم و دوان دوان از پله ها باال رفتیم.
شم  شگل به چ شمش فرهاد خو شتم و چ ست دا سی بود اما دو نمیدونم چه ح

 بیام.
 مانتو مشکی طالیی به ست همرنگش رو پوشیدم.

 چشم نازک و ریمل خوشگل.عطر محبوب به عالوه خط
 برق ل*ب*م رو زدم و موهام رو یه ور ریختم.

 بعد نگاه کردن دوباره به آینه از اتاق بیرون رفتم.
پله ها رو یکی یکی پایین اومدم که دیدم فرهاد تنها روی کاناپه نشسته و جالب 

شمملوار جیمن و کفش که نوشممته های طالیی داره با  تر از اون لباس مشممکی
 ورنی.
 قشنس درست کرده بود و بهش میومد.رو خیلیمواش

 فاطمه و سامان هم آماده پایین اومدند.
 با لبخند از خونه خارج شدیم و دو به دو تو ماشین نشستیم. 

 من و فرهاد تو ماشین خوشگل فرهاد.
 فاطمه و سامان تو ماشین زشت سامان جاسازی شدیم.

 ال خوندن بود.آهنس مالیمی در ح
 ماشین سامان با سرعت از کنارمون رد شد.

 فرهاد نیشخندی زد ..
 _تو هیجان دوست داری؟؟
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 با نیش باز زل زدم بهش و گفتم
 خیلییی.

 فرهاد با تک خنده گفت
 پیش به سوی یه هیجان._پس 

فشممار داد که ماشممین پرواز  دنده رو جا به جا کرد و پاش رو بیشممتر روی پدال
 کرد.
 ین ما از کنار ماشین فرهادینا رد شد.ماش

 سرم رو بیرون آوردم و ادا در آوردم.
 راننده ها کلی بهمون خندیدند.

 ما هم که پر رو...
 بعد یه عالمه تخلیه هیجان به شهر بازی رسیدیم.

 من درست هشت سال نیومده بودم و کلی واسم تازگی داشت.
 دست فرهاد رو گرفتم و باال پایین پریدم.

 خنده نگاهم کرد.با 
 _فلهاد شولم. میای بلیم سفینه سوال شیم؟

 قهقههش بلند شد.
 _بریم دخترم.

 بعد گرفتن بلیط سوار شدیم.
 یاد گرونالوند و فریت فال افتادم.

 اونجا تانر اینجا فرهاد
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 تانر پسری از دیار مد و غرور.
 فرهاد پسری از دیر عشق و سادگی.

 بهشت. و من ملکه ای از دیار
 دان_سقف ریخت.وج

 _بریزه.
 _اعتماد به نفست رو .

 وسط بازی مزاحم شدی. _ممنونم حاال میشه بری
 _بای.

 کمربند هامون رو بستیم.
 تو جاهامون که مستقر شدیم سفینه روشن شد.

 با هیجان جیغ میزدم
 کلی خوش گذشت.

 بعد خسته کردن پسرا و خریدن پشمک راضی به برگشت شدیم.
سی  شاید از این که همخونم بود از نژاد خودمون بود یه به فاطمه یه ح شتم.  دا

 حس خواهرانه بهش پیدا کردم.
 اما به فرهاد حسم برادرانه نیست.

 حتی عشق هم نیست ، نمیدونم سردرگم شدم.
 شام رو هم تویکی از بهترین رستوران ها خوردیم.

سرهای هیز تهرانفقط نگاه های شم چرونی پ غذا رو به  گاه و بی گاه مردم و چ
 کوفتمون کرد.کل

 فشار دستای فرهاد که کمر و مچاله کرد.
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 از فرهاد و سامان تشکر کردم و برای خواب به اتاق رفتم.
 کیفم رو با مانتو شلوار کفش و شال در آوردم همه رو رو تخت انداختم.

 صورم پر از پشمک بود.
 مسواک که زدم و تموم شداومدم بیرون.

جز فرهاد و فاطمه شماره بیشتر متعجب کرد چون کسیصدای گوشیم من رو  
 جدیدم رو نداشتند.

 شماره سوئد بود.
 با فکر این که میتونه بچه های آتلیه باشند دکمه پاسخگو رو زدم.

 _هلو
 _سالم تارا.

 _سالم خوبی ؟
 چخبر خوش میگذره._مرسی

 _آره هلن کلی عکس انداختم خیلی خوش گذشت.
 ه؟آتلیاونجا چخبر کارای

 مردم، شایعه ها؟
 _مثل همیشه کارای آتلیه پیش میره.

 شایعه هم زیاد درست کردند نمیگم که حال خوبت از بین نره.
 __ خب دیگه چخبر از بچه ها؟

 خیلی دلم میخواست از تانر برام بگه اما خب روم نمیشد.
 کی خبر می خوای._تارا میدونم از
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 میشه.حالش خوبه اما خیلی کم جلو دوربین دیده 
 هر روز میاد و جلوی آتلیه میشینه .

 _راست میگی؟
 _آره چه ذوقیم کردی.

 _بیشعور.
 چند دقیقه سکوت کردیم.

 صدای هلن با یه مردی میومد.
 _هلن هلن الوو.

 _بله تارا.
 _کجا رفتی؟

 _هیچی همینجا این حرف رو خیلی هول و با استرس گفت.
 باشه کاری نداری؟

 _ نه مرسی خداحافظ.
 ._بای

 خواستم گوشی رو قطع کنم که صدایی بی نهایت آشنا به گوشم خورد.
 خوبه؟_هلن چیشد؟حالش 

 _آره حالش خوبه. نگران نباش.
 میاد؟_نگفت کی

 _نه ولی تو تماس بعدی میپرسم ازش.
 جبران میکنم دلم تنس شده بود برای صداش._مرسی

 _بسوزه عاشقی.
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 _باش من کار دارم بای.
 _خدانگه دار.

 ای کوبیده شدن در.صد
 زود گوشی رو قطع کردم .

 دل منم تنس شده بود برای یه جرعه از صدای تانر.
 یه حس دوگانه بود.

 من عشقم رقیبم دوستم دشمنم تانر بود.
 پسرخالم همبازی غریبم فرهاد بود.

 هر دو برام مهم بودند.
 ساعت سه  هر بود.

 طرح..اوج بیکاری من تو سوئد اوقات فراغتم با کشیدن 
 طرح..

 یه بشکنی زدم.
 مداد رنگی و کاغذهی مخصوم رو برداشتم و پایین رفتم.

 کسی توی سالن نبود.
هدفونم رو تنظیم کردم و بعد جاگذاری و آماده کردن وسممایالم روی زمین دراز 

 کشیدم.
 پاهام رو باال بردم و با آهنس لبخونی میکردم.

یقه و جیب و آستین هاش کار  یه لباس دکلته خوشگل کشیدم و روی مدل اول
 کردم.
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 ساعتم زنس خورد.
 طبق معمول تو نیم ساعت تونستم طرح اول رو بکشم.

 پرتغالی که اون خانمه آورده بود و رو نصفه خوردم...آب
 و باز هم طرح بعدی....

 طرح بعدی....
 ایول شش تا طرح خوشگل دخترونه.

 شو جدید مدل پسر هم داشتیم.
 ساعت شش بود.

 ع کردم به کشیدن کت مردونه و یقه و آستین و شلوار و پوتین و کاله...شرو
 طرح بعدی....

 به ترتیب سه تا طرح مدونه خیلی خوشگل کشیدم.
بعد تموم کردن و تمیز کردن طرحم باقیمانده آبمیوه رو خوردم و آهنس رو قطع 

 کردم.
 کمرم خشک شده بود.

 .با چشم های گشاد شده ساعت رو دیدم نه بود
 پس بقیه کجان؟

 چرا این مدت کسی نیومد پایین.
 بلند شدم و خواستم بشینم رو کاناپه و که دیدم.

 عمو فرزاد ،فرهاد، فاطمه و سامان با تعجب من رو نگاه میکنن.
 سامان زودتر از همه دهن از کرد.

 میکنی؟_میدونی چند ساعته داری نقاشی
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 با بی خیالی گفتم
 یش میرم._آره من با برنامه ریزی پ

 طرح هام رو با ذوق بردم و به فاطمه نشون دادم.
 دهن فاطمه که باز مونده بود.

 خیره خیره هر طرح رو نگاه میکرد.
 همه شیفته لباس هام شده بودند

 عمو فرزاد با لبخند و فرهاد با افتخار و یه حس که نمیدونستم چیه؟
 فاطمه با ذوق و سامان با تعجب نگاهم کردند.

 شد.نیشم شل 
 ب*غ*ل فرهاد نشستم و بدنم رو کش و قوسی دادم.

 نه تا طرح کشیدن بودم.
 با گفتن اآلن میام از پله ها باال رفتم.

 گوشی رو برداشتم و پایین رفتم.
 از تک تک طرح ها عکس انداختم و به ویکی فرستادم.

 بعد چند تا پی ام سالم و احوال پرسی او هم با دیدن طرح هام تعجب کرد.
 را ایران رفتی ذهنت باز شده خوب طرح میکشی._تا

 زدم زیر خنده.
 براش تایپ کردم

 _تا هفته دیگه همه طرح ها دوخته شده توی اتاق طرح ها باشه اوکی؟
 _چشم خانم.
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 اون خانمه که عمو فرزاد صداش کردم لیال خانم میز رو چید.
س خواست تماهلن و ازش درمن همش تو این فکر بودم چرا تانر رفته بود پیش

 کرده بود.
 رو نمیدم.شاید فکر کرده جوابش

 رو میدم.میدم جوابش
 اما هیچ حرفی نمیزنم.

 درسته دلم شکست اما فرصت دوباره الزمه.
 مامان همیشه میگفت

قدر  که ان نه  که ترسممویی دلیلش ای یل نمیشمممه  گه کسممی رو ببخشممی دل _ا
ت رو روی رو میبخشممی و چشمممسممخاوتمندی که هر چیز کوچک یا بزرگی

 اشتباه اون فرد میبندی.
 لگد زد. تو فکر بودم که یکی بهم از زیر میز

 غذایی که تو دهنم بود پرید تو گلوم داشتم خفه میشدم.
 چشمام قرمز شده بود .

 دور میز رو دیدم. فرهاد نگران بود.
 فاطمه همینطور و عمو فرزاد رام یه لیوان آب ریخت.

 میزد. قیافه سامان از همه شیطون تر
 ای ناکس.

 من تالفی میکنم.
 غذام رو با آرامش خوردم.

 سامان از جا بلند شد و گفت
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 _ممنون.
 خواست از جلوی من رد بشه که زیر پایی خوشگل و حرفه ای انداختم.

 با مخ رفت رو زمین.
 من مردم از خنده ولی فرهاد و فاطمه میز رو گاز میزدن.

 چشمان سامان پر از خشم و تالفی بود.
 عمو فرزاد فقط لبخند محوی زد و نوش جان گفت.

 من و فرهادو فاطمه همزمان بلند شدیم. 
 میدونستم سامان تالفی میکنه و خیلی مراقب خودم بودم.

 گوشیم دوباره زنس خورد.
 نفسم رفت.

 شماره تانر بود.
 خداجونم گفتم زنس بزنه نه انقدر زود.

 حیاط.دو سه تا نفس عمیق کشیدم و سریع رفتم تو 
 _الو بفرمایید.

.................. 
 _الووو .

 ................. 
شخص شت تلفن نگه داری زنس _پس هر موقه فهمیدی نباید یه خانم مت رو پ

 بزن.
 خواستم قطع کنم که صدای آروم و بمش اومد .
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 _تارا.
 _تانر.

 _تارا خواهش میکنم قطع نکن تروخدا بزار صدای نفس هات رو بشنوم.
 یتونم.+نم

 تانرچرا؟
 چرا با من بازی میکنی. مگه چیکار کردم .

 _تارا.
 _درد تارا قرص تارا خورده.

 وسط این حرف ها هر دو خندیدیم.
 _دلم تنس شده برات تارا .

 سعی کردم جدی باشم نباید خودم رو به این زودی ها لو میدادم
 _ آقای محترم دلت برای دوست دخترای خودت تنس بشه.

 رای اونا هم تنس شده. درست پنج روزه هیچ کدوم رو ندیدم._اتفاقاب
 _مگه کجا بودی؟

 _پیش عشقم.
 _باشه خوشبخت بشید خداحافظ.

 مهلت حرف زدن ندادم و قطع کردم.
 پسره بیشعور نه به اون دل تنس شدن هاش نه به این عشقم عشقم کردناش.

 رفتم.با صدای فرهاد که بی معطلی من رو صد میزد به داخل خونه 
 _تارا تارا خانم کجایی

 _بله داشتم با تلفن صحبت میکردم.
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 گوشیم زنس خورد.
 وای خدا تانره.

 ریجکت کردم که باز زنس زد.
 سامان بالحنی شیطون گفت

 _مزاحمه؟
 _ن...نخیر دوست..ستمه

 باز زنس خورد که زیر سنگینی نگاه اینا برداشتم.
 جواب نمیدی؟_تارا چرا

 تارا خانومم تارا.
 _بعدا بهت زنس میزنم.

 _نه زنس نمیزنی. قطع نکن.
 باهاتون تماس میگیرم اآلن کار دارم. _آخر شب

 _نه قطع نکن.
 انقدر گفت که دیوونه شدم و داد زدم

 _تانر بعدا بهت زنس میزنم.
 کردم.گوشو خاموشبا حرص

 برگشتم سمت بچه ها که فاطمه گفت
 _تانر دوستته؟

 تانر.
 من گفتم تانر...



 215 طرح من کو؟

 ر..آره دوستمه._آ
 من میرم باال شب بخیر.

 چشم های فرهاد ناراحت بود.
 که سرش زدم حتما ناراحت میشد.تانر هم به خاطر دادی

 باید از دل جفتشون در بیارم
 آروم آروم با مشغله باال رفتم و بعد دراز کشیدن رو تخت فکر کردم. 

 یه ایده میخواستم که هر دو خوشحال بشند.
 شته بود.از نیمه شب گذ

 من هنوز بیدار بودم.
 چشم هایم بسته بود که در اتاق باز شد.

 میخواستم چشمانم رو باز کنم که عطر فرهاد تو اتاق پیچید.
 میگه؟دوست داشتم بدونم موقعی که خوابم چی

 دستی رو موهام نشست که ترسیدم .
 پتو رو فشار دادم.

 _شبت بخیر تارا خانم.
 زی اما ..وقتی که بیداری خیلی لجبا

 به خاطر اینا نیومدم اومدم که وقتی خوابی بهت ابزار عالقه کنم.
 سه شب تو این فکرم تو فکر تو.

 نگاه کردن به تو ضربانم رو به هزار میرسونه.
 تارا...

 سکوت و بعد بسته شدن در.
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 یه ضرب سرجام نشستم.
 .عرق کرده بودم و دستام از فشار زیادی که وارد شده بود درد میکرد

 یعنی چی!
 این حسی که فرهاد به من داره یعنی چی!

 من فرهاد رو من فرهاد رو دوست دارم.
تانر  با وجود  تانر نبود شممماید بهش عالقه پیدا میکردم اما اآلن  یعنی اگه پای 

 نمیشه.
 من عاشق تانرم ولی فرهاد رو هم دوست دارم.

 بهم خ*ی*ا*ن*ت کرد ولی خب ازمن زیاد خبر میگرفت.
 هر و زنس زدناش.همین  

 با استرس بار دیگه دراز کشیدم و خوابم برد.
 صبح روز جدید.

 صبحی که میترسیدم شب بشه.
 ازجا بلند شدم و آروم آروم وارد سرویس داخل اتاق شدم.

 یادش بخیر چقدر من تو این اتاق خاطره داشتم.
 بازیگوشیام و اذیت کردن امیر.

پ نه  خا بالغ و جوان در  ته فرهاد ارث بهش حاال من دختری  به گف که  دری 
 رسیده...

 گفتم فرهاد یاد کارای دیشبش افتادم
 باز خجالت کشیدم.



 217 طرح من کو؟

 با صدازدن اسمم از اتاق بیرون رفتم.
 _تارا

 فاطمه بود.
 _بله.

 _بیا پایین تو آشپزخونه ایم.
 روی صندلی پشت میز نشستم.

 با تعجب سامان رو هم پشت میز دیدم.
 _شما همیشه اینجایید؟

 بله خونه پدر زنمه._
 شما هم که فعال قصد رفتن ندارید؟

 بهم خیلی برخورد.
 چشمام ناراحت شد ولی با غرور گفتم

 _اتفاق میخواست همین رو بگم . چند روز میخوام برم ایران گردی.
 سامان گفت

 _پس ماهم میایم.
 تا فاطمه خواست موافقتش رو اعالم کنه گفتم

 _تنهای تنها.
 نیست اینجا ایرانه. _ولی اینجا سوئد

 _و منم تارا منسی هستم
 مالیدم.بدون توجه به نگاه خیره فرهاد نون تستی برداشتم و روش عسل 

 با تموم بی خیالی نون رو جویدم و به دیوار نگاه کردم.
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 صبحانم که تموم شد نوش جان گفتم و به اتاقم رفتم.
 چمدون رو جمع کردم.

 .بهم برخورده بود زیاد خیلی زیاد
 از تو گوشیم یه زنس به فاطمه زدم و گفتم بیاد باال.

 تا در باز کرد اشاره کردم بشینه.
 _ببین فاطمه من ازت کمک میخوام.

روم نمیشممه از پدرت آدرس یه چیزی رو بپرسممم میشممه به جای من تو ازش 
 بخوای بهم بگه؟

 _آره عزیزم فقط آدرس چی رو؟
م کله گنده بوده پس ویال و اینجور چیز _من از اون جایی که میدونم بابام یه آد

ها زیاد داره تازگی ها به تلفن های مشممکوکی میشممه میخوام همیشممون رو به 
 صورت رسمی به نام خودم کنم.

 _مزاحم داری باید بادیگارد بگیری چون کارت هم رقیب های زیادی داره.
 حرفش.تا خواست جمله بعدی رو شروع کنه پریدم وسط

 یکنی دیگه؟_ فاطمه کمکم م
 _آره این چه سوالیه.

 ب*غ*لش کردم.
 خواهرانم قوی شد.حس 

دوسممت داشممتم بگم خواهر تنیمه اما از عکس العمل خودش و ناراحتی عمو 
 فرزاد میترسم.
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 از ب*غ*لم بیرون اومد.
_امروز روز کلی بهم خوش گذشممت میای بریم یه خرید مفصممل میخوام برای 

 دوستام سوغاتی بخرم.
 م حا ر شو بریم._آره عزیز

 ساعت رو نگاه کرد نه و نیم بود.
 _ساعت ده پایین باش.

 چشمکی زدم و از اتاق بیرون رفت.
مانتو شلوار شال و کف و کفش سرمه ای و سفید رو انتخاب کردم روی تخت 

 گذاشتم.
 بعد از یه آرایش محو لباسام رو پوشیدم و از پله ها پایین رفتم.

شت فرهاد هه روی ک شی فاطمه پ سرش تو گو ساده بود و  سته بود وای ش ناه ن
 فرهاد بود.

 من که از خنده قرمز شده بودم.
 یه دفعه فاطمه گوشی رو از فرهاد گرفت.

 فرهاد که شکه شده بود.
 فاطمه از همه بیرون رفت.

 سامان هم برای اولین بار پیداش نشد.
 و گفتم فرهادی جونم خداحافظ. آروم آروم قدم برداشتم عقب

 شتم و دویدم بیرون.برگ
 تعجب و یه جور نگاه خاص تو چشماش دیده میشد.
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سمموار ماشممین شممدم و فاطمه رو نگاه کردم دیدم فاطمه هم من و نگاه میکنه 
 قهقههمون باال رفت خوشحال ماشین رو روشن کردیم.

 لبخند یک دقیقه از لب هامون جدا نشد.
 با آهنگی که فاطمه گذاشت بیشتر خوشحال شدیم.

 رم از تو دور می شمدا 
 داره تنها می شه قل*ب*م

 می دونم نبودن تو
 جونمو می گیره کم کم

 چیزی از تنم نمونده
 بعد دل شکستن تو

 یه اتاق ساکت و سرد
 منو فکر رفتن تو
 منو فکر رفتن تو

 دوست دارم
 دوست دارم هنوز عشق منی
 می دونم منو از یاد می بری

 بهونه ی نفس کشیدنم تویی
 مدوست دار

 تو قلب من فقط تویی
 دوست دارم
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 دوست دارم هنوز عشق منی 
 می دونم منو از یاد می بری

 بهونه ی نفس کشیدنم تویی
 دوست دارم

 تو قلب من فقط تویی
 دارم از یاد تو می رم

 بی تو هر لحظه می میرم
 ته زندگیم همین جاست

 بدون اینو که می میرم
 میگم عاشق توهستم
 بی تو آروم نمی گیرم 

 دوست دارم
 دوست دارم هنوز عشق منی
 می دونم منو از یاد می بری

 بهونه ی نفس کشیدنم تویی 
 دوست دارم

 تو قلب من فقط تویی
 دوست دارم 

 دوست دارم هنوز عشق منی
 می دونم منو از یاد می بری

 بهونه ی نفس کشیدنم تویی
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 دوست دارم
 تو قلب من فقط تویی 

 دارم از تو دور می شم
 ا می شه قل*ب*مداره تنه

 می دونم نبودن تو
 جونمو می گیره کم کم

 چیزی از تنم نمونده
 بعد دل شکستن تو

 یه اتاق ساکت و سرد
 منو فکر رفتن تو
 منو فکر رفتن تو

 دوست دارم
 دوست دارم هنوز عشق منی
 می دونم منو از یاد می بری

 بهونه ی نفس کشیدنم تویی 
 دوست دارم

 تو قلب من فقط تویی
 دارمدوست 

 دوست دارم هنوز عشق منی
 می دونم منو از یاد می بری
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 بهونه ی نفس کشیدنم تویی
 دوست دارم

 تو قلب من فقط تویی
 با آهنس لبخونی میکردیم وشاد جیغ میزدیم.  

 همه ماشینا مثل پوکر فیس نگامون میکردند
 ما هم پرو بودیم دیگه.

 تا این که یه زانتیا مشکی کنار پورشه ما وایساد.
 آدمای تو ماشین سه تا پسر بودند.

 دوتایی که جلو بودند شیشه رو پایین دادند و با لبخند هیزی نگامون میکردند.
 اما پسری که عقب نشسته بود حتی نگاهمون هم نکرد.

 فاطمه صدای آهنس رو کم کردو شیشه ها رو باال دادیم.
 بی توجه به ما ماشین پسرا پشتمون بود.

 بود ماشین رو تو جاده خاکی پارک کرد و پیاده شد. فاطمه که عصبی شده
 منم پیاده شدم.

 ماشین اون عوضیا هم ایستاد و دوتا پسر خفن و پولدار پیاده شدند.
 بی خیال به ماشین تکیه دادم.

 از صندلی عقب پسره که معلوم بود خیلی آرومه پیاده شد.
 اههه این اینجا چیکار میکنه.
 نشست.کرد و لبخند محوی رو ل*ب*شاون هم از دیدن من تعجب 

 باالخره زبون باز کرد. 
 هماهنس منم زبونم رو تکون دادم.
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 _بازم تو.
 _بازم شما؟

 نیشخندی زدم.
 فاطمه و دوست های باریش با تعجب مارو نگاه میکردند.

 شونه ام رو باال انداختم وگفتم
 _معلومه فرشته ها همه جا هستند.

 ده منم پشت چشمی نازک کردم.خودش و دوستاش زدند زیر خن
 با پرخاشگری رو به پسری که راننده بود گفتم

 _چرا پشت ماشین بودید؟
_چون دو تا خانوم فرشممته رو پیدا کردیم و گفتیم که ببینیم کدوم بهشممتی میرند 

 آدرس بگیریم ماهم اونجا بریم.
 حتما با این نگاه هیزتون بهشتم میرید.

 باریش ماجرا رو فیصله داد.
 خانوم تارا ببخشید دوستای من یکم خوش هستند._

 _معلومه.
 فاطمه بهم نگاه کرد یه چشمک زدم و اشاره کردم بره تو ماشین.

خداحافظی کردم و خواستم سوار ماشین بشم که صدای باریش من رو متوقف 
 کرد.

 _بله.
 _میشه شمارتون رو بدید تو سوئد یا ایران با هم بیرون بریم.
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 .نفس بلندی کشید
 شماره من رو میخواست چیکار؟

 _باشه.
از گوشممی خودم یه زنس به شمممارش که گفت زدم و با گفتن خداحافظ سمموار 

 ماشین شدم.
 فاطمه راه افتاد با تعجب پرسید این پسره تورو از کجا میشناخت؟

 _از سوئد تا تهران تو هواپیما کنار هم بودیم.
 _همین؟ یعنی قبال ندیدیش.

 ای هم باید باشه. _آره مگه چیز دیگه
 _ن.. نه خوب.

سور طبقه  سان شین رو پارک کردیم و با آ ساژ ها ما تو پارکینس یکی از بهترین پا
 سوم پیاده شدیم.

جلوی یکی از بوتک ها ایسممتاده بودم و به لباس های دخترونه خوشممگل نگاه 
 میکردم.

 البته اگه چهار تا به اندازه های مختلف برای هسممتی ، هلن ، سمملنا و ویکی و
 خودم می گرفتم خیلی خوب میشد.

با فاطمه رفتیم داخل بوتیک و از فروشممنده خانومی که خیلی آرایش کرده بود 
 قیمت و اندازه سایز ها رو گفتیم.

 فروشنده خیلی با عشوه حرف میزد و من و فاطمه هم در حال ترکیدن بودیم.
 ونه داشت رفتیم.بعد خریدن لباس ها با هم به طبقه باال که لباس های مرد

 یه تیشرت پسرونه خیلی خوشگل چشمم رو گرفت.
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 به رنس مشکی بود و فکر کنم به چهره تانر میومد.
 دست و پاهام میرفت ولی دلم من رو به مغازه کشوند.

 رو گفتم.. 39برحدس سایز 
 بعد خریدن تیشرت یه ساعت مردونه خیلی خوشگل نقره ای براش گرفتم.

 قهوه ای با یه کاله بافتنی خریدم.برای امیر هم پلیور 
 فقط فرهاد موند.

سرمه ای با عینک  شلوار خوش دوخت  سلیقه فاطمه کت و  برای فرهاد هم با 
 آفتابی خیلی گرون خریدم.

 پولم تموم شد باید با ویکی تماس بگیرم بگم برام پول بریزه.
 سه تا عطر مردونه تلخ براشون گرفتم.

اد برای عمو فرزاد و سمممامان بی ادب هم چیزی خواسممتیم برگریم که یادم افت
 نگفتم.

صورت فاطمه رو دیدم با  سامان بگیرم اما وقتی گرفتگی  شتم برای  ست ندا دو
 انتخاب اون براش یه تیشرت طالیی گرفتم .

 برای عمو فرزاد هم پیرهن چارخونه مشکی سفید گرفتم.
 سوار ماشین شدیم .

 شین جا گرفته بودند.با ذوق به لباسا نگاه کردم که پشت ما
 صدای شکمم بلند شد که پقی زدم زیر خنده .

 فاطمه هم خندید.
 جلو تر یه پیتزا فروشی بزرگ بود.
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 فاطمه گفت بیا پایین بریم بخوریم که اآلن شکمت میاد اعتراض کنه.
 _نه بخر بریم یه پارکی چیزی فضای سبز بخوریم دلم گرفت.

 _اوکی.
 ولی نیومد. ده دقیق از رفتن فاطمه گذشت

 در باز شد و بوی پیتزا وادارم کرد چشم هام رو ببندم.
 _وای بچمونو چه ذوقی کرده.

 هر دو خندیدیم.

 _چرا دیر کردی.
 _رفتم کاغذ کادو بگیرم برات تو پارک همشون رو کادو کنیم.

 فکر خوبیه ممنون.
 لبخندی زد.

ده و روده بلند نیم سممماعت نو راه بودیم و هر پنج دقیقه پنج دقیقه صمممدای مع
 میشد.

 فاطمه جلوی پارک ترمز کرد و به شوخی گفت
 _اه بدو بیا حالم بهم خورد.

 اداش رو در آوردم.
 پیرزنی از کنارمون رد شد .

 تا من رو دید استغفراللهی گفت و با اخم روش رو برگردوند.
 وا مردم مریضند خدا. 

 کادو ها رو بلند کردم. شونه هام رو باال انداختم و جعبه پیتزا با قسمتی از
 فاطمه هم بقیه رو برداشت و قدم زنان پشت بوته بلندی نشستیم.
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 دوتا جعبه بو یکی رو جلو خودم گذاشتم و اون یکی رو جلوی فاطمه.
 نوشابه پپسی هم گذاشتم.

 یه قارچ برداشتم که بوش مستم کرد.
 .اولین قارچ رو نخورده دومی سومی چهارمی پنجمی ششمی و تموم شد

 با لذت گوشه دهنم رو که سسی شده بود پاک کردم.
 فاطمه با چشم های گرد شده نگاهم کرد.

 هیچی نخورده بود و یک قارچ دستش بود.
 دستمو به سمتش دراز کردم و یه قارچ برداشتم.

 فاطمه تو شک بود و چشماش گرد بود.
 نیشخندی زدم که باعث شد پیتزا بپره تو گلوم و سرفه کنم.

 ا لبخند حرص داری نگام کرد.فاطمه ب
 بیماری تنفسی عود کره بود.

 کم آوردم.نفس
 صورتم جمع شده بود.

 فاطمه که ترسیده بود به سمتم اومد و پشتم زد ولی خوب نشدم.
 یکی فاطمه رو کنار زد و کنارم نشست.

 چشمام بسته بود ولی زمزمه فاطمه رو شنیدم.
 _فرهاد تو این جا چیکار میکنی ؟

 میبنی داره خفه میشه برو آب بخر تا نمرده._مگه ن
 دستمو بال بردم.
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 پست فرهاد رو سینم بود و باال پایین میرفت
 یه تیکه غذا از گلوم باال اومد و با سرفه ای که کردم افتاد بیرون.

 چشمم پر اشک شده بود.
 لب زدم_مرسی..

 _خواهش میکنم حالت چطوره؟
 _خوب شدم.

 خفه میشدی. _دختر آروم بخور خب داشتی
 خندیدم که باز سرفه کردم.

 فرهاد گفت_نخند دیگه.
 سرم با خنده تکون دادم. 

 وای فرهاد لباسارو ندیده باشه.
 به دور و برم نگاه کردم که هیچ خبری از باکس ها ندیدم.

 وا.
 فاطمه که اومد هول گفتم

 _وسایالمون کجان؟
 _بردم تو ماشین .

 نفس عمیقی کشیدم.
 و کجا بودی که مارو دیدی؟فاطمه_فرهاد ت

 فراد یکم هول شد با من من گفت
 _داشتم میرفتم شرکت ماشین شمارو دیدم.

 گفتم بیام بهتون یه سر بزنم که دیدم تارا افتاده زمین.
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 سرمون رو متفکر تکون دادیم.
 دستم و به یقه کت آبی نفتی فرهاد گرفتم و بلند شدم.

 حال گفتم_میشه برگردیم خستم.بی
 د گفت_تارا با من بیا!فرها

شرکت الزمه بگم تارا با من اومد  فاطمه_اهه چی میگی تو مگه نمیخوای بری 
 پس با من هم برمیگرده.

 _فاطمه حوصله ندارم برو دیگه .
 دست من رو گرفت. به سمت ماشین خودش برد.

 فاطمه ناراحت شد.
 _چرا اینجوری میکنی فاطمه ناراحت شد.

 _بعدا از دلش در میارم.
 _توام مثل تانری دیگه باید باهم آشناتون کنم کپی برابر اصلید!

 _اون تانر چی داره که انقدر راجبش حرف میزنی.
 اه تارا حاالکه پیش منی لطفا حرفی از اون نزن.

 _آخه.
 _لطفا

 این فرهاده هم مریضه ها. 
 تانر خودم رو میخوام.

 خدا انگار حرف دلم رو فهمید که گوشم زنس خورد.
 له._ ب
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 _سالم نامزد بی معرفت
 _سالم.

 خیلی سرد گفتم ولی تو دلم پایکوبی بود.
 _خوبی نامزدم.

 _چرا انقدر دوست داری من رو به اسم نامزد صدا کنی.
 دست های فرهاد بیشتر و محکم تر دست من رو فشار داد که آخ گفتم.

 _چیشد تارا.
 اشک تو چشمم جمع شد.

 _هیچی نیست میشه شب زنس بزنی.
 اراحت شد.ن

 _باشه عزیزم بای.
 _ خداحافظ.

 _نامزد داری مگه تو.؟
 +هان نه یعنی آره یجورایی.

 _باالخره آره یا نه.
 __واال هنوز خودمم نمیدونم جواب قطعیم چیه.

 خوشحال شد اما با حرف بعدیم چشماش سرخ و رگ رو پیشونیش باد کرد.
 مثبته. _ولی

 تیر خالص رو زدم.
 به من چیه! میدونستم حسش نسبت

 حرف بکشم یا یه جورایی وادارش کنم به حرف زدن.و میخواستم ازش
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 آروم در ماشین رو بستم.
 اما فرهاد خیلی محکم تر کوبید. به من چه مگه ماشین منه.

 آروم پایین اومدم که ماشین فاطمه از پیچ کوچه وارد شد. 
 با بغض به طرف ماشینش رفتم.

 ن توجه به سامان و مزه پرونی هاش به اتاقم رفتم.وسایل هام رو برداشتم و بدو
 برای این که بدون مزاحم باشم در و قفل کردم.

 همه کادو ها رو روی زمین چیدم.
 کاغذ کادو ها با یه چسپ که کنارش بود برداشتم.

کاغذ قرمز مشمکی که روش طرح های کوچیک آیالویو داشمت رو برداشمتم و 
 م کادو شده بود. عطر هم بودتیشرت و کادو کردم.  رف ساعت ه
 وسایالی تانر روتوی باکس گذاشتم.

 حاال امیر و کادو کردن پلیورش و گذاشتن عطر داخل باکس.
 فرهاد هم کاغذ بنفش برداشتم و با سلیقه کادو کردم.

 عینک  و عطر هم کنارش داخل باکس دیگه ای گذاشتم.
 رو جدا گذاشتم. برای دخترا هم با رنس های شاد کادو کردم و هر کدوم

 آهان یه پیرهن چارخونه عمو فرزاد هم موند
 اون رو هم کادو کردم.

 دست هام که حسابی درد گرفت رو تخت دراز کشیدم.
 خوشحال از این که دیگه تو این خونه نیستم.

 ناراحت از اینکه دیگه فرهاد و فاطمه رو نمیبینم.
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 امروز دیگه باید میرفتم.
زاد سممماعت چهار بیاد و آدرس خونه ها و ویال ها رو فاطمه منتظر بود عمو فر

 بپرسه.
 و من ساعت شش به اولین مقصدی که نزدیک بود میرفتم.

 چمدونم رو جمع کردم و گوشه اتاق گذاشتم.
 خسته از این همه کار و تالش حولم رو برداشتم و رفتم تو حموم.

ی سممشممویلباس های کثیف و توی سممبد رخت چرکا انداختم و تو ماشممین لبا
 داخل حموم ریختم و روشنش کردم.

 میداد خیلی.حموم بهم آرامش
 صدای در زدن و فاطمه که دنبالم میگشت.

 _تو حمومم فاطمه.
 _خب بیا بیرون که خبرارو بهت بگم.

 _اومدم.
 آخرین بار زیر آب وایسادم و حوله رو دورم پیچیدم.

 وشیدم.لباس زرشکی که تاپ بود و شلوارکش تا زیر زانوم بود پ
 حوله رو دور موهام بستم.

 _خب چیشد.
 _هیچی دیس بابام گفت باید به خود تارا بگم.

 مثل بادکنکی که بادش خالی میشه گفتم یعنی هیچی نگفت؟
 _نه گفت خودش بیاد.

 سرم و تکون دادم و با صندل قرمز به اتاق عمو فرزاد رفتم.
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 تق تق
 _بفرمایید

 _سالم عمو.
 _سالم دخترم بشین.

 مه گفت که میخوای آدرس هر چیزی که بابات داره رو بهت بگم آره؟فاط
 _بله درسته.

 ببین عزیزم این کارت دلیل خاصی داره یعنی میخوای چیکار._خب
نمیدونستم بهش بگم یا نه اما خب اون بزرگترین راز هاش رو فاش کرد من هم 

 باید بگم.
 س میگیرم  و صدای جیغ یه_عمو شما غریبه نیستید. یه چند روزه که باهام تما

 دختر میاد.
 اما شماره اون فرد نمیفته من خیلی میترسم 

فرصممت نکردم دنبال بادیگارد بگردم و احتمال این که شمماید فهمیدن من دختر 
کارلو منسممی میخوان ازم انتقام بگیرن میخوام اگه هرچی بابا داره به اسممم من 

 بشه و نابود نشه.
 جارو بهم بگید تا فردا صبح یا امشب برم. همین اگه میشه آدرس اولین

 تا اینجا هم کلی بهتون زحمت دادم.
_دخترم نگو این حرفارو باشه . کارلو تویه شهر حداقل دو سه تا ویال داشته که 

 آدرس تک تکشون رو بهت میدم.
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رو میشممناسممم که بادیگارد خوبیه میخوای بگم و راجب بادیگارد من یه پسممری
 بیاد؟

 دیگه نمیخواد وقتو هدر بدم. _عالی میشه
 _باشه پس برو کارات و انجام بده تا منم بگم بیاد از امشب کنارت باشه.

 لبخندی زدم و از اتاق بیرون اومدم
 جلو در اتاق فرهاد رد شدم که ..از 

 دستم کشیده و شوت شدم تو اتاقش.
 فرهاد با یه شلوارک بود و پیرهنی تنش نبود.

 و دست هاش رو دو طرف صورتم گذاشت. من و به دیوار چسپوند
 با من من و لکنت خیلی ضایع گفتم

 _ف..ف.فرهاد یک.یکی می..میاد تو اتاق زشته برو اونور.
فرهاد خودش و به من چسممپوند و با یک دسممتش در و قفل کرد و کلیدش و تو 

 جیبش گذاشت.
 _حاال کسی نمیتونه بیاد تو اتاق.

 _داری چیکار میکنی منظورت چیه؟
 _هیچی میخوام با عشقم یکم الو بترکونیم.

 _تو دیوونه شدی برو اونور..
 بی توجه به من سرش رو تو موهای خیسم فرو کرد و نفس عمیقی کشید.

 دستم رو جلوی سینش گذاشتم و هلش دادم اما دریغ از یک ذره تکون خوردن. 
 _برو اونور.

 تارا لجباز نباش دختر.آروم بگیر._هیس
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 ونور. دوست ندارم آخری روزی که اینجا میگذرم بهت بد بگذره._فرهاد برو ا
 کشید.عقب

 روی تخت دراز کشید.
 دستگیره رو پایین کشیدم که باز نشد.

 در قفل بود و کلید هم دست فرهاد.
 بیشعور.

 با پرخاشگری به سمتش رفتم.
 من پروتر از اون بودم . دستمو و توی جیب شلوارکش کدم و کلید و در آوردم.

 نگاه تهدید آمیزی بهش کردم و برگشتم که وای خدا این پسر عاقل نمیشه؟
 تو ب*غ*لش افتادم و دست هاش دور کمرم پیچید.

 _میشه ولم کنی؟ داری معذبم میکنی کاری نکن همین حاال برم.
 _به یک شرطی ولت میکنم.

 اخم کردم و با چشمای ریز نگاش کردم.
 شیطون ل*ب*ا*ش رو غنچه کرد.

 ااا.ای خد
 سریع لپش رو ب*و*سیدم و تقال به بلند شدن کردم اما هیچ.

 کردم دیگه ._ب*و*س
 _اونجا که نه اشاره به ل*ب*م و ل*ب*ش کرد.

 _به درک همچین غلطی نمیکنم.
 پایین تخت نشستم و کمرم رو به تخت چسپوندم.
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 سرم رو روی پاهام گذاشتم.
 گوشیم که تو جیبم بود زنس خورد.

 ت گرم چه وقتی هم زنس زدی.ایول تانر دم
 فرهاد نیم خیز رو تخت بود و به اسم تانر که خاموش روشن میشد نگاه میکرد.

 دماغ سوخته خریداریممم.
 جواب دادم که تانر خیلی تعجب کرد.

 _تارا خودتی.
 من که نمیتونستم جلو فرهاد دعوا کنم پس نقشم رو خوب اجرا کردم.

 _سالم عزیزم. بله .
 ی تعجب کردم که جواب دادی._س.سالم خیل

 _مرسی منم خوبم دلم برات تنس شده.
 _ایکاش کسی که کنارت نشسته همیشه پیشت باشه تا حال من و بپرسی.

 سکوت کردم.
 سکوت کرد..

 صدای نفس های عمیق فرهاد تو اتاق پخش میشد.
 _نامرد خوش میگذره ؟ اون روز تو آتلیه خوب وا داده بودی ها؟

 . نگاهی به فرهاد کردم._خوش که میگذره
 _خوبه .
 سکوت.

 برگردی؟_نمیخوای
 _نه فعال میخوام برم دنبال امالک و میراث بابام برگشتم کلی پولدار میشم.
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 _خوبه پس دوتایی تمومش میکنیم.
 _بیشعور.

 هر دو خندیدیم.
 _برام سوغاتی که خریدی؟
 _نه فقط برای دخترا گرفتم.

 خورد تو ذوغش.
 خندم گرفته بود.

 _بای.
 مهلت دادن جواب بهم نداد و قطع کرد.

 _خداحافظ عزیزم.
 _تانر خان بودند. 

 _آره عزیزم دلش تنس شده بود برام.
 _که اینطور.

 فاطمه _تارا. تارا کجایی ؟
 عمو فرزاد_ مگه نیومد پایین.

 _نه فکر نکنم.
 فاطمه_شاید رفته تو باغ.

 _برو پیداش کن مهمون داریم بدو.
 حتما همون بادیگاردی که عمو میگفت اومده بود.از جا پریدم 

 _در و باز کن مهمون دارم.
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 خیال شونش رو باال انداخت.بی
 _میگم باز کن وگرنه جیغ میزنم.

 _جیغ بزن.
ستی دور  سمت پنجره و بازش کردم و دهنم رو باز کردم که جیغ بزن که د رفتم 

 کمرم حلقه شد و من رو روی تخت انداخت.
 بسته بود.چشمام از ترس

 _تارا تا وقتی که چیزی رو که میخوام بهم ندی ولت نمیکنم.
 _آخه من چه گ*ن*ا*هی کردم.

 _خب لبای توان دیگه.
 _ولم کن برم جیغ بزنم.

 خواستم بلند بشم که باز نشد.
 جیغی زدم که تو گلوم خفه شد.

 لب هام چپ و راست میشد.لبای فرهاد آروم و نرم روی
 شدم. ای خدا من چرا داغ

 چرا ضربان قل*ب*م باال میره.
 چشمام بسته شد و این کمی فرهاد رو جری تر کرد.

 تو موهام بودند.دستاش
خواسممت ازم جدا بشممه که با دسممتم بیشممتر به گردنش فشممار آوردم و به خودم 

 نزدیک کردم.
فکر کنم تعجب کرده بود چون کمی مکث کرد و بعد با لذت و فشممار بیشممتر 

 یدم کی دستام گردن فرهاد رو احاطه کرد.ب*و*سیدم. نفهم
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 تا در اتاق رو کسی کوبید من و فرهاد از هم جدا شدیم.
 سرخی صورتم رو حس کردم.

 باز در کوبیده شد.
 فرهاد هول به من نگاه کرد و بدون اجازه ب*غ*لم کرد و زیر تخت انداخت.

 خودش هم موهاش رو چنس زد و در باز کرد.
 ارا کجاست؟فاطمه_فرهاد نمیدونی ت

 _نه چیشده مگه؟
 ای شیطون .

 خاک تو سرت تارا پسره تو ب*و*سیده بعد تو بهش میگی شیطون.
 تا در بسته شد به خودم اومدم. نفسم گرفته بودا.

 اومدم بیرون و دیدیم وا فرهاد نیست.
 آروم آروم در و باز کردم دیدم کسی نیست به طرف اتاقم رفتم .

 موفق شدم.
 ت و به خودم مسلط شدم از پله ها پایین رفتم.بعد کمی که گذش

 صدای حرف زدن عمو فرزاد و فرهاد میومد.
به سالن که رسیدم دیدم پسری که کت و شلوار تنش بود پشت به من نشسته و 

 فرهاد اخم غلیظی روی ابروهاش هست.
 عمو فرزاد که من رو دید رو به پسر گفت

 _و این هم تارا خانوم.
 به سمتشون رفتم که قیافه پسره رو دیدم. با قدم هایی محکم
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 عمو فرزاد_ تارا جان پارسا بادیگاردت.
 چشمام گشاد تر از این نمیشد. بسم الهه.

 پارسا نگاهی پر از شرمندگی بهم کرد و گفت
 آشنایی با این رو داشتم._افتخار

 عمو فرزاد مشکوک من رو دید.
 _تو سفرم به ایران در هواپیما همسفرم بودند.

 بعد از پوزخند گفتم 
 نبود؟؟_مگه اسمتون باریش

 زدن به کسی رو نداد. عمو فرزاد اجازه حرف
سایالتو جمع  سمش رو اونجوری بگه حاال تارا برو و ستم که ا _من ازش خوا

 کن تا برید.
 سرم و تکون دادم و دوان دوان به اتاقم رفتم.

سی که برای عمو فرزاد و فر  ست چمدون رو گرفتم و باک ست د هاد بود رو با د
 دیگم برداشتم.

 باکس طوسی رنس رو به عمو فرزاد دادم و گفتم
 _عمو ببخشید این مدت مزاحمتون شدم اینم ناقابله در کنار زحمات شما.

 باکس رو گرفت.
 _دخترم این چه حرفیه خونه خودته از هدیه زیبات هم ممنون.

 پیشونیم رو پدرانه ب*و*سید.
 دادم  باکس مشکی رو به فرهاد

 میشی._بفرما فرهاد خان اذیتت کردم ببخشید دیگه از دستم خالص
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 _نگو این حرف رو میشه ب*غ*لت کنم
 سرم رو تکون دادم.

دستامو باز کردم که وجود فرهاد بی تابی رو بیشتر کرد درسته حسم بهش عشق 
 نبود اما فراتر از دوست داشتن بود.

 زیر گوشم گفت
 هات حرف بزنم. پنج دقیقه بیشتر وقتتو نمیگیرم._یه بهونه جور کن باید با

 _باشه.
 یک بار دیگه گونش رو ب*و*سیدم. و فرهاد هم گونه من رو ب*و*سید.

 پارسا آماده بود و دسته چمدونم رو برداشته بود.
 دستش بود.فاطمه یک قرآن و آب

 عمو فرزاد هم راجب یه چیزی با پارسا حرف میزد.
 سمتم اومدند. حرف هاشون که تموم شد به

 فاطمه که از پیدا کردن خسته شده بود از غر غر کنان زیر گوشم گفت
 _کجا بودی یه ساعته دنبالت میگردم.

سامان مزه  ستت کردم امیدوارم با اون  شتم . خب دیگه فاطمه خانم خ _کار دا
 پرون بهت خوش بگذره.

 _حتما میگذره.
 هر دو خندیدیم.

ونه ای جور کنم و همین باعث ناراحتی فرهاد جلوی در خونه بودیم نتونستم به
 بود.
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 نیش منم که شل.
 اومدم شماره شرکت عمو فرزاد رو تو گوشیم سیو کنم که دیدم اههه

 گوشیم نیست.
 عمو فرزاد_دخترم چیشد؟

 +چیزه موبایلم جا مونده برم بیارم.
 و منتظر حرف های اونا نشدم.

 ب باز کردم.از پله ها باال رفتم و در اتاقم رو با شتا
 گوشیم رو تخت جا مونده بود.

 در بسته شد و قدم های کسی به من نزدیک شد.
 برگشتم تا چهره اون فرد رو ببینم که این که فرهاد خل خودمونه.

 _نمیشه نری.
 _کجا.

 _همون سوئد همین ایران گردی.
 به خدا خودم هر جا بگی میبرمت.

 لو ها.کم مونده بود بزنه زیر گریه. مثل بچه کوچو
 که کردم خندم گرفت.از تصوری

 خودم و تو ب*غ*لش انداختم و سرم روی شونه های پهنش گذاشتم.
 رو بدتر از تو تجربه کردم._خودم همچین روزی 

 دوری از خانواده.
 دوری از کشور حتی عشقش.

 سرم و بلند کردم و خیره تو چشمای آروم و به رنس شبش شدم
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 _تارا من دوست دارم.
 ارا.تارا ت

 این جمله هزاران بار از هزاران نفر بهم گفته شده.
 که دادند.هیچ کدومشون عمل نکردن به قولی

 که شکسته و مرهم نداره. من موندم و دلی
 _تارا.

همین یه کلمه من رو روبه روی مردی که ادعای دوست داشتنم رو میکرد و فته 
 بود تنهام نمیزاره کرد.

 که خیلی دوست دارم اما من لیاقت تو رو ندارم._من نمیتونم فرهاد با این 
سممرم رو باال تر بردم و گردنش رو ب*و*س کردم اما نه از روی عشممق از روی  

 زحمات این هفتش.
 از فرهاد جدا شدم و گوشی رو برداشتم.

 نگاهی پر از غم به فرهاد انداختم و در و باز کردم.
 _تارا.

 زندگیم لب هایم رو شکار کرد. برگشتم عقب که لب های مرد چندم و ایکس
 نرم میب*و*سید و من بی توجه بهش اشک می ریختم.

 ل*ب*م رو گاز ریزی گرفت که آخ گفتم.
 دستامو بیشتر فشار داد لب هاش به پایین سقوط کرد.

 _فرهاد ولم کن. فرهاد.
 سرش رو بلند کردم و لب هام رو روی ل*ب*ش گذاشتم.
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 منم بعد تانر شکست خورده بودم.
 درسته آدم تو داری هستم اما نمیشه. باالخره یه جا لنس میزنم.

 آخرین بار محکم ب*و*سیدمش و بوییدمش.
 ولم نمیکرد که.

 _فرهاد
 _جانم جانم

 قطره اشکی از چشمام سمجانه روی صورتم ریخت. 
سوئد میبینمت دیگه. هم خودتو هم  سخت تر از این نکن میای  _ولم کن برم 

 من رو اذیت نکن.
 اش رو باز و بسته کرد.چشم
 موهام رو ب*و*سید.روی

 گوشیم رو فشار دادم و از اون اتاق شوم بیرون اومدم.
 عمو فرزاد با غم فاطمه گریه و پارسا تعجب نگاهم میکردند.

 بی توجه بهشون به باغ رفتم.
 اشکام سر میخورد.

 برگشتم عقب که پرده اتاقم تکون خورد.
 کلی طرفدار داشت افتادم.یاد آهنس خواننده ایرانی که 

 یکی از بیت هاش حالو روز اآلن من بود.
 بی تو سردرگم و جنون 

 بی تو بارون و خزون
 بیا برگرد سمت من 
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 یه بار دیگه بمون.
 ماشین مشکی رنگی تو باغ پارک بود که  اها برای پارسا بود. 

 در عقب رو باز کردم و نشستم.
 شیشه های ماشین دودی بود.

رو با گوشممی از کیفم در آوردم و همون آهنس مهدی جهانی که هنصممفریمو 
 اسمش من آدم بدی نبودم رو گذاشتم.

 سرم و به شیشه تکیه دادم.
 با هر بیتش من یاد یه لحظه از عمرم میوفتادم.

 در ماشین بازو بسته شد و من بی اهمیت چشمام رو بستم
 بدون رد و بدل شدن حرفی ماشین حرکت کرد.

 از اشک بود. چشمام لبالب
 دل کندن از خواهرم.

 از پسرخاله ای که وابسته شده بودم بهش.
 از خونه ی دوران کودکی.

 انقدر گفتم و گفتم تا خوابم برد.
 خواب بودم که با صدای مهیب کوبیده شدن چیزی پریدم.وسط

 چشمام یک ضرب باز شد و بعد اون گیج و منس به اطرافم نگاه کردم.
 های دودی ....... صندلی عقب نشستم و گوشی دستمه.یه ماشین یا شیشه 

 و این ماشین..
 آهان تازه اتفاقات  هر مثل یک فیلم از جلوی چشمام رد شد.



 247 طرح من کو؟

 بغض کردم.
 در باز شد و همون باریش که باید بهش بگم پارسا آروم پشت فرمون نشست.

 _ببخشید که باعث شدم بیدار بشید.
 _اشکال نداره.

 ب اآلن کجاییم؟باید بیدار میشدم خ
 _اآلن تو راه لواسون هستیم و پنج دقیقه دیگه میرسیم.

 _لواسون؟
 _آره دیگه

 _اونجا من چیزه
 _مشکلی پیش اومده؟

 _نه..
 سکوت کردم. ماشین ایستاد

 _خانوم میتونید پیاده بشید. 
 کیفم رو از صندلی کناری برداشتم و آروم از ماشین بیرون اومدم..

 رسبزی که تو پایه کوه مستقر شده بود نگاه کردمسبا لبخند به ویالی
 چقدر قشنس بود.

 پاهام رو تکون دادم و خودم رو به در رسوندم.
 دکمه آیفن تصویری که قدیمی بود رو فشردم.

 جوابی داده نشد.
 کالفگی و خستگی بیشتر بهم فشار می آوردند.

 دستم رو باال بردم و کوبیدم.
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 یک بار...... دوبار.....
 ار.....سه ب

 به گوش خورد. صدای پیرمردی
 _کیه؟

 خواستم چیزی بگم که پارسا زودتر گفت
 _میشه در و باز کنید ؟

 _یک دقیقه وایسید.،
 در باز شد و پیرمردی که چهره مهربونی داشت در و باز کرد.

 نگاهش بین من و پارسا در گردش بود.
 _سالم.

 _سالم دخترم کاری دارید؟
 نه هستم._بله من مالک این خو

 _مالک؟
 _درسته من تارا هستم تارا منسی .

 _اما این ویال تا جایی که من میدونم مالکی نداره. 
 _پس چه کسی شما رو اینجا آورده و سرایدار اینجا شدید.

_خانوم من شممما رو نمیشممناسممم لطفا مزاحم نشممید مارو به خیر شمممارو به 
 سالمت.

 درو بست.
 ل کسی رو حرف من حرف نیاورده بود.اخمی چاشنی صورتم شد تا به حا
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 پارسا که اخم رو صورتم رو دید باز در و کوبید.
 صدای غرغره پیرمرد بلند شد.

 _اه من پیرمردو هی از اون سر میکشند این سر.
 درو باز کرد که با اخم بهش گفتم

 _برو اونور.
 _نمیشه اجازه ندارم.

 _کی باید اجازه بهتون بده .
 _خانم پریسا تاجیک.

 _چی؟
 تاجیک؟؟

_بله خانم. اآلن هم ترکیه هسممتند و من بدون اجازه ایشممون نمیتونم شمممارو 
 راهنمایی کنم.

 پارسا گفت
 _شماره ای از ایشون ندارید کار ما واجبه.

 _چرا پسر جون اآلن میدم. فقط وایسید.
 رفت تو در بسته شد.

 .با اخم یه لقد به سنس ریزه ها زدم و تکیم رو به ماشین دادم
 نگاهم به سمت پارسا کشیده شد.

 با زیرکی و کنجکاوی به اطراف نگاه میکرد و با گوشیش حرف میزد.
 ای خدا اگه این آدم بود که بادیگارد من نمیشد.

 اگه کارش خوب بود حتما با خودم یه سوئد میبرمش.
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پنج مسن گذشت تا در باز شد و پیرمرد نفس زنون کاغذی رو به سمتم گرفت 
 ا زد.رو هو که پارسا

به  به پیر مرد گفتم هیچ حرفی  پارسممما کردم و رو  به کاغذ تو دسمممت  نگاهی 
 صاحبکارت نمیزنی فهمیدی ؟

 _اما خانم.
 +_رو حرف من حرف بزنی در آینده نه چندان دور از کارت منصرف میشی.

 کرده که ترسیده بود با گفتن به سالمت درو محکم کوبید.
شممماره رو از الی انگشممتای مردونش بیرون  چند قدم به طرف پارسمما رفتم و

 کشیدم و همونجور سوار ماشین شدم.
 خوبی دودی شدن شیشه ها این بود میتونستم پارسا رو ببینم اما اون نه.

 رو محکم به زمین کوبید.با کالفگی الی موهایش رو چنس زد و پاش
 با سرعت سوار ماشین شد.

 _حاال کجا میریم؟
 م. من که از گرسنگی هالک شدم._میریم یه چیزی بخوری

شین کنار  سا چرا اونروز تو هواپیما و تتل و حاال تو ما شغل واقعیه تو چیه پار _
 منی دلیل خاصی داره ؟

 _بعدا میفهمید حاال من خانم صداتون کنم یا تارا چون دارم دیوونه میشم.
 _میتونی تارا صدام کنی.

 شد دهنش بسته بشه.این رو خیلی محکم و خانومانه گفتم که باعث 
 _باشه.
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 ماشین حرکت کرد . 
 شیشه رو پایین دادم که هوای خوب به مشامم خورد.

 _هوای اینجا عالیه.
 _درسته بیشتر مردم تابستوناشون رو اینجا و دماوند میگذرونند.

 _یه سوال دماوند هم باید بریم ؟
 پارسا تک خنده ای کرد و گفت

یت طه از ایران و کو پدرتون هر نق کدومشممون  _ که ارزش هر  ته  ویال داشمم
 میلیاردها می ارزه .

 _تو این همه اطالعات رو از کجا داری ؟
 _من شش سال بادیگارد پدرتون بودم.

 _مگه تو چند سالته ؟
 سالمه . 37_من 

 دهنم باز موند اصال به چهرش نمیخورد و خیلی جوون تر نشون میداد.
 _شما هم تعجب کردید.

 آینه نگاهم کرد.زسرم رو تکون دادم ا
 _خب تالش این همه سال ورزش و تفریح همین میشه دیگه درسته؟

 _اوهوم.
 _خب پیاده بشید یه جوجه کباب مشتی به خوردتون بدم.

ماشین رو خاموش کرد و خواست بره بیرون که با حرف من ایستاد و خیره نگام 
 کرد.

 من کسی دیگه ای تو ماشین هست ؟_مگه به جز
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 _نه طور؟
 آخه گفتی خوردتون بدم مگه من چند نفرم؟_

 _خب آخه گفتم شاید ناراحت بشید.
 _اه بازم که گفت مثل همون روز تو هواپیما رفتار کن وگرنه اخراجی.

 کلمه آخر رو با شوخی گفتم که هر دو خندیدیم.
 سرش رو تکون داد.

 با لبخند پیاده شدم و به سمت پارسا رفتم.
 رد رستوران بشم.کنار وایساد تا من اول وا

 پشت میز دنجی نشستیم و بعد سفارش غذا به اطراف نگاه کردم.
 نقاشی های از باغ ها و کوه ها.

فت خوش طوطی بامزه ای میگ با لحن  ها  با ورود مشممتری  که جلو در بود 
 اومدید.

 مردم هم به این لودگیش میخندیدن.
 یاد شماره افتادم.

 _شماره پریسا رو بده زنس بزنم.
 جا که آنتن نداره!_این

 _پس چیکار کنیم؟
 _باید از تلفن عمومی زنس بزنیم .

ستم حرف دیگه ای بزنم که گارسون غذا ها رو با مخلفاتی که گفتیم روی  خوا
 میز چیدند. 
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 چون خیلی گرسنم بود به غذا حمله کردم.
 ماست، دوغ، ساالد..

 همه چی رو پرو پرو خوردم...
 داشتم. سابقه خیلی بدی در خوردن غذا

 خواستم یه لیوان دوغ بریزم که پارسا گفت 
 _اگه میشه برای منم بریزید.

گذاشممتم و اون یکی رو جلوی  پارسممما  تا لیوان ریختم . یکیش رو جلوی  دو
 خودم.

 گوشه ل*ب*م سسی شده بود دستمال هم جلوی پارسا بود.
 دستم رو دراز کردم و یک دستمال برداشتم که ......

 تارا خاک تو سرت. وای چه گندی زدی
 هول از جا بلند شدم.

 _وای ببخشید وایسا اآلن پاک میکنم.
دسممتمالی برداشممتم و تند تند کشممیدم روی کتش که به لطف من دوغ روش 

 ریخته بود.
 پارسا دستمال رو از من گرفت و گفت 

کردی که ول کن برو ناهارتو رو بخور ضممعف کنی فرهاد خان  _دختر بدترش
 من رو میکشه.
 _وا چرا بکشه.

 _هیچی تو مشغول شو تا من بیام.
 باشه ای گفتم و غذا رو خوردم.
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 با صدای یه مشنگی پریدم.
 _خانمی تنها نشستی؟ یار نمیخوای.

 یار!_چی
 _آره عشقم میشه بشینم.

 _مگه تو عشق منی کی عشقم شدی خبر ندارم.
 _یادت میارم.

 _میشه از جایی که نشستید بلند بشید.
 _چرا؟

 منه؟ن اونجا جای_چو
 صدای پارسا باعث شد از جا بلند بشم.

 بین دو ابروش بود. کتش رو دوشش بود و اخم غلیظی
 _پارسا این آقا میگه عشق منه!

 _غلط میکنه کتم رو بگیر ببینم.
 یه قدم به سمت پسره برداشت که پسره در عرض دو دقیقه ناپدید شد.

 خندیدم.
 خندید.

 وتموم شداون رستوران رو ترک کردیم.بعد این که پارسا خورد 
 به پارسا گفتم که جلوی باجه تلفن وایسه.

 اون شماره رو گرفتم و منتظر وایسادم تاصدایی از اون ور خط بیاد.
 _بله بفرمایید



 255 طرح من کو؟

 _سالم.
 _سالم بفرمایید

 _شما پریسا تاجیکید؟
 _بله شما؟

 _من یه آشنا.
 _آشنا؟

 قات کنم._بله من ایران هستم میخوام شمارو مال
 _نمیخواید بگید کی هستید و این شماره رو از کجا آوردید؟

 _چرا اما زمانی که ببینمتون.
 _خب خانوم من استانبول زندگی میکنم.

 _ ایران نمیایید؟ یعنی من کارم خیلی فوریه؟
 _نه متاسفانه.

_پس من میام میه یه شممماره نزدیک بدید که خودتون بردارید من اومدم خبر 
 ون؟بدم بهت

 _خانم من هنوز اعتماد کافی ندارم اصال شما
 _خواهش میکنم.

 _یادداشت کن.........
 _ممنونم با اولین پرواز خودم رو میرسونم.

 _ببخشید صدام میزنن خداحافظ 
 _بای.

 تلفن رو سرجاش گذاشتم و این بار جلو نشستم.



wWw.Roman4u.iR  256 

 

 _چیشد؟
 _هیچی باید بریم استانبول .

 _پس برم فرودگاه؟
 کم میخوابم رسیدیم بیدارم کن._آره من ی

 _باشه
 سرم رو به پشتی صندلی نزدیک کردم و چشمام رو بستم.

 زمزمه آروم پارسا رو شنیدم
 _خداجونم خسته شدم دیگه و بعد هوفی گفت. 

 بی اهمیت بهش به فکر اون خانوم افتادم.
 یعنی چی؟

 پریسا تاجیک.
 خالم یا دختر عمو مادرم؟

من به پریسمما تاجیک برسممه. یه چیزی اینجا درسممت آخه چرا باید ویال پدر 
 نیست؟

 و اون چیه؟ مطمئنم کلید این در قفل شده دست اون زنه.
 باید حتما ببینند و دلیل این کار رو بفهمم شاید...

 ویالهاو زمین ها به اسم اون زن باشه.شاید کل
 وای.

 محکم کوبیدم به پیشونیم که ماشین ترمز کرد.
 بودم با سر تو خیابون در ب*غ*ل آسفالتا بودم. اگر کمربند نبسته
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 چشمام رو باز کردم به پارسا توپیدم.
 _چیکار میکنی احمق نزدیک بود بمیریم.

 پارسا که هول شده بود گفت
 آدمی زاد نیست._خ.....خب مگه تو خواب نبودی ؟ چرا کارات مثل

 این پسره چیگفت به من!چی
 من دختر معروف پسره نکبت.

 مداد زد
 _چمممممممی؟

چطور جرات میکنی به من این حرف رو بزنی پسممره احمق تو فقط بادیگاردی 
 هیچ نقشی تو زندگی من نداری و نخواهی داشت فهمیدی؟؟؟

 چشم غره وحشتناکی بهش رفتم.
 دستش رو محکم رو فرمون کوبید و فشار پاش روی پدال و گاز بیشر شد.

 اعصابم خورد شد.
 ت رد میشد.از بین ماشینا با سرع

 مگه کورس گذاشتند که اینجوری میکنه؟
 _چخبره وسط خیابون و مردم چه کاری انجام میدی احمق آروم تر.

انگار از کلمه احمق خیلی بدش میومد که ماشممین رو گوشمممه پارک کرد و با 
 خشم برگشت سمت من و نعره کشید

 _احمق تویی دختره مغرور از خود راضی.
 ی.خودتی فهمیدی عوضاحمق 

 دختره ....
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 حرفش رو قطع کرد.
 دیگه عصبانیتم به اوج خودش رسیده بود.

 من اینجا نیست دیگه.جای
 در و باز کردم و کیفم رو برداشتم.

 خالف ماشین و با قدم های پر سرعت از ماشین دور شدم.
 پسره عوضی دنبالمم نیومد حیوون.

 سرم پایین بود که به خودم اومدم.
 و من تویه کوچه تنس و تاریک بودم.هوا تاریک شده بود 

 که من وایساده بودم بین کوچه بود.جایی
به طرف راسمت کوچه رفتم که ماشمین ون مشمکی با سمرعت کمی وارد کوچه 

 شد.
 خالف اون ون اومدم که ون مشکی دیگه ای هم از اون ور اومد.

 با چشمای گشاد شده و ترس به اون دو تا ون نگاه میکردم.
ت میومدند ... ون چپی که خیلی به من نزدیک بود وایسمماد و یه هردو با سممرع

 گله یاه پوش پیاده شدند.
 ون راستی هنوز در حال حرکت بود.

 چیکار کنم ؟؟؟
 گریم گرفته بود اگه من با پارسا لج نمیکردم و پیاده نمیشدم این اتفاق نمیافتاد.

 تنها فکری که به ذهنم میومد فرار بود. 
 ه افرادی که از ماشین پایین میومدند ناه میکردم.با ترس و گریه ب
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 دیگه داشتم ناامید میشدم.
 که.....

 لبخندی رو ل*ب*م نشست....ایول خدایا شکرت..
 ****** 

 تانر
 با فکر تارا و این که اآلن داره چیکار میکنه رو صندلی نشستم.

 صدای در و پشت بندش صدای پر عشوه هاله حالم رو خراب تر کرد.
 ر جان میشه بیام تو._تان

 ای خدا این چه دختر پروییه.
 _نه.

 در باز شد.
 سرم رو کالفه عقب بدم و گفتم

 _مگه نگفتم نیا.
 بی هیچ حرفی صدای قدم هاش رو به سمت خودم شنیدم.

سیخ  سی رو پاهام رو حس کرده و  ستن ک ش چند لحظه هیچ اتفاقی نیفتاد که ن
 سر جام نشستم.

 ده باز که یه تیکه پارچه هم نبود روی من خم شده بود.هاله با لباسی فوق العا
 نفس هاش که به گردنم میخورد حالم رو بد تر میکرد.

 بوی عطر تحریک آمیزش بیشتر من رو دیوونه کرد.
 دکمه های اول و دوم پیرهنم رو باز کردم و یقه کروات رو شل کردم.

 سر هاله نزدیک و نزدیک میشد.
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سی این کا ستم اگه ک شه واین تاثیر میدون شمام خمار می رو باهام کنه حتما چ
 های رفتار هاله بود.

عد اون  که خیسممی رو ل*ب*م رو حس کردم و ب جه اطراف نبودم  هیچ متو
 چسپیدن کامل بدن هاله به خودم.

 دستش رو دور گردنم حلقه کرده بود و با تموم وجود می ب*و*سید.
 بودم که ریگی به کفش داره. هاله ختری نبود که با عشق رفتار کنه و مطمئن

 چرا که نه حاالکه خودش دوست داره....
یدونسمممتم  یدمش هر دو م به خودم نزدیکش کردم و ب*و*سممم بیشمممتر 

 ه*و*سه...ب*و*سیدنمون از روی
 اما انگار صورت تارا جلوی چشمام اومد و من رو از کارم نهیب زد.

 ت.هاله رو هل دادم عقب که پشتش خورد به میز و یه آه گف
 وضعمو درست کردم و گفتم

 _تو اینجا چه غلطی میکنی ؟
 _همون غلطی که تو تو اتاق تارا جونت میکنی!

 اخمام حسابی رفت تو.
 تازه به لباس هاله نگاه کردم.

 وای خدای من.
 نزدیکش شدم و لباسش رو درست کردم.

 انگشت شصتمو روی لب ای سرخش کشیدم و گفتم
 ار میکردیم._خب تو از کجا میدونی ما چیک
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 پایین نمیخوره. 18میدونی آخه کارای ما به سن 
ضمن  شیطنت هایی که با تارا کردم رو با تو نمیکنم در  و این که من هیچ موقع 

 تارا نه تارا خانوم یا منسی..
 خرفهم شدی؟

 چشماش گشاد شد.
 یه تیکه آخر و به فارسی گفتم که هاله فهمید.

 از اتاق بیرون رفت
 حرفایی که گفتم زدم. لبخند محوی به

سیدن هیچ کار دیگه ای  ستم که حرفام دروغه و ما جز ب*و* خودم می میدون
 نکردیم اما برای درآوردن حرص هاله خوب کاری بود.

 تارا حریم خاصی داشت و به کسی حتی بادرش اجازه ورود بهش رو نمیداد.
 تا این که من...

 کردم. اصال من چجوری این دختر مغرور کوچولو رو رام
 که بستیم باعث شد....خب شرطی
 چی شرط...

 یه جرقه ..
 آه خدا چرا زودتر به ذهنم نرسید.

ستم تارا رو مجبور به ازدواج با خودم کنم چون هنوز میتونم   من هنوز هم میتون
 با مدارک تو بیمارستان و آزمایش ها اون رو زندان ببرند.

 تانر سنیم. میدونم که کلی از دستم عصبانیه اما خب منم
 تو این فکر ها و کشیدن نقشه بودم که موبایلم زنس خورد.
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 با دیدن شماره کپ کردم.
 _های تانر.

 _هلو پریسا.
 _تانر تو نمیخوای به مادرت زنس بزنی؟

 _صد بار گفتم نگو مادر من کسی به اسم مادر ندارم.
 .فهمتو هم جز جز یه وسیله برای اومدن من به این دنیای لعنتی نیستی ب

 هق هقش بلند شد.
شدی  شتی و با حقارت زن یه عوضی دیگه  _نگفتم که زار بزنی تو پدر من و ک

 ازت متنفرم پریسا خیلی.
 _پسرم.

 از کوره در رفتم
 _من پسره تو ه***ه نیستم بفهم عوضی.

_میخوام ببینمت میخوام یه سممری چیز ها بگم تا واقعیت رو بفهمی اگه نیای 
رو ببینی واسممه همیشممه حسممرت بخوری عمارت خودم شمماید دیگه نتونی من 

 منتظرم.
 اجازه حرف زدن نداد و قطع کرد

 ای خدا این پریسا من و دیوونه میکنه.
 شاید تفریح خوبی شد.

 هم یه سری به پریسا و حرفاش میزنم هم این که از کار دست میکشم.
 ردم.و کبا مدیر برنامم گالره صحبت کردم و برای امشب بلیط ترکیه رو رزر
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 افکارم خسته ذهنم داغون...
 از اتاق بیرون رفتم و به هاله که با عشوه ب*غ*ل مسیح نشسته بود نگاه کردم.

 پوزخند مهمون لب هام شد.
 ابلیسی بود.این دختر عجب

 بی توجه بهشون در حال که داشتم در آتلیه رو باز میکردم تقریبا داد زدم 
که من ده روز نیسممتم. کارای آتلیه رو به  _هاله خانوم اگه کارت تموم شممد بگم

 مسیح بسپر بای.
 اومدم بیرون و به سمت گاالردوی مشکیم رفتم و سوار شدم.

 باز هم مثل همیشه بدون توجه به اطراف جلوی در خونه وایسادم.
 خسته از این کالفگی دیگه خبری از اون تانر خوشتیپ نبود.

 گه ریش شده بود.موهای فرم بلند ر از همیشه و ته ریش دی
 باید یه تغییر اساسی به این تانر جدید میدادم.

ریش تراش رو با یه ژیلت برداشممتم و جلوی آینه تک تک موهام رو تراشممیدم و 
بعد حمام کوتاهی کت و شلوار قرمزی با کروات مشکی تن کردم و با چمدون 

 مشکیم پیش به سوی ترکیه.
 حم نشوند.عینک بزرگی زدم که مردم نشناسنند و مزا

سخره و پس از  ستگاه م شدن از اون د سپورت و بلیط و رد  شون دادن پا بعد ن
تالش و کوشممش و یه عالمه عکس انداختن با کارکنان فرودگاه سمموار هواپیما 

 شدم.
 پیر نشسته بود....کنارم یه آقای

 آهنس جدید چشمام رو بستم.هدفونم رو درآوردم و پس از پلی
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رفته بود که هواپیما پایین اومد و با خوردن دسممتی به  تو عمق آهنس چهارم فرو
 شونم از جا پریدم.

 خانومی که کت و دامن آبی پوشیده بود به سوئدی گفت
 _آقا مسافرت دارند جا به جا میشند لطفا مراقب وسایالتونو باشید.

 سرم و تکون دادم.
 حدودا بیست نفر از صد نفر داخل پیاده شدند و بیست نفر اومدند.

عد  گه اعال پرواز کرد و ب بار دی بان  که خل به منظره بیرون دادم  حواسممم رو 
 سفارش الزم و بستن کمربند ایمنی هواپیما سوعود گرفت.

 یک ساعت گذشته بود که سنگینی نگاهی رو حس کردم.
 سرم رو بلند کردم که هیچی ندیدم.

 حدود چهار ساعت دیگه به ترکیه می رسیدم.
 عشوه میریختند. هی این دخترا میومدند

 منم که سر به زیر اصال نگاهشون نمیکردم.
 فقط اون نگاهی که خیره بهم بود بیشتر اذیتم میکرد.

شمه اومد ب*غ*لم و خودش رو انداخت  شوه کر آخر یکی از مهمانداران با ع
 روم.

 یه لحظه صورت تارا جلوم اومد.
 سرم و تکون دادم و داد زدم
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ضعته چرا هی میپر سافرت _خانوم چه و ی ب*غ*ل من بابا کوفتم کردید این م
گذرونم اه خیلی کرم داری برو  یه خوشممی ب یام  خت خواسممتم ب بدب و من 

 دستشویی.
 دختره سرخ شد و رفت.

 صدای خنده های پسری از عقب اومد.
 نگاه عصبی بهش کردم که خودش رو جمع کرد.

ره جکنارش یه دخترس نشممسممته بود که تا من برگشممتم سممرش رو به سمممت پن
 برگردوند.

 سرم تو مجله گرم بود که دو نفر از کنارم رد شدند.
 از روی لباس پسره تشخیص دادم همون پسره بود که خندید.

 اما دختر کناریش بد مرموز بود.
دستامو روی سینم گذاشتم و یک پامو روی پا دیگری و منتظر نشستم تا اون دو 

 نفر که به سمت سرویس رفته بودند برگردند.
ون پسممره بیرون اومد. به من نگاهی کرد بعد به در دسممتشممویی به سمممت هم

 دستشویی رفت و دختره رو ب*غ*ل کرد. جوری که صورتش معلوم نباشه.
 خیال برگردوندم اماکل وجودم پر از تعجب و سوال بود.نگاهم رو بی

 کم کم هواپیما داشت روی زمین ترکیه مینشست و همه در حال تکاپو بودند. 
ندار ها جلوی در ایستاده بودند و بعد از تحویل یه سری وسایل اونارو به مهما

 بیرون راهنمایی میکردند.
 _تانر سنیم و کریم اوغلو

 بعد چک کردن گذرنامه از اون غول پیکر بیرون اومدم.
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 آسمون ترکیه آبی بود.
 گرفتم و به سمت راهروهای بزرگ فرودگاه رفتم. چمدونم روتحویل

 بود رانندش رو میفرسته تا من رو به خونه اش ببره.پریسا گفته 
 کنار در ایستادم تا راننده خانوم برسه.

 تا دو تا ماشین همرنس و یک مدل وارد پیچ خیابون شدند.
اون ماشممینی که جلو بود جلوی پای من ترمز کرد و ماشممین دومی جلوی در 

 متوقف شد.
 ن راه افتاد.بعد نشستن داخل ماشین و جا به جایی وسایل ماشی

نمیتونستم کنجکاویم رو پشت گوش بندازم حتما باید میفهمیدم اون دختر اون 
 ماشین همرنس چی بود؟؟

 نیم ساعت بعد من جلوی در عمارت پریسا خانوم بودم.
 در را باز کردند.زنس در رو زدم که باز هم خدمتکار ها با یک عالم ذوق و شوق

 ن هوای سرد منتظر من ایستاده بود.پریسا با اون لباس کوتاهش تویه او
 اگر مادر نبود حتما میکشتمش عوضی رو.
 _تانر پسرم خوش اومدی به خونه خودت.

 _من پسر تو نیستم.
 _باشه بیا بریم داخل .

 اجبارا به سمتش رفتم و با هم وارد عمارت شدیم.
 خدمتکار ها در سراسر سالن رژه میرفتند.

 _ِسْوگی سوگی
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 فید به سمت ما دوید.دختری با روپوش س
 _بله خانوم.

 _اتاق تانر رو شونش بده.
 _چشم خانوم

 دختره بی توجه به من از پله ها باال و جلوی یک در قهوه ایستاد.
 تماس بگیرید من میام کمکتون. 56_کاری داشتید با شماره 

 از پله ها پایین رفت.
 چه دختر باوقاری حتی یک نیم نگاهی هم به من ننداخت.

 باز کردم که با دکور قهوه ای و شیری رو به رو شدم. در و
 لباس های مورد نظرم رو بیرون آوردم و به سمت حموم روانه شدم.

 خستگی این مدت با این دوش کوتاه از بین رفت.
 تلفن اتاق زنس خورد.

 _آقا مادرتون کارتون دارند بیاد سالن پایین.
 _اومدم.

شیدم ... با رکابی شوار ک س شکی حا ر و آماده پایین  موهام رو  شلوارک م و 
 رفتم.

شوهر جوونش که  سا با لباس کوتاهش که کل اندامش خیره کننده بود کنار  پری
 خرپول بود نشسته بودند.

 سرفه کوتاهی کرد که از اون وضعشون خارج شدند.
 شوهر پریسا از جاش بلند شد و دستش رو به طرفم دراز کرد.
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ن برای این که پریسا شرمزده نشه دست شوهرش پریسا نگران نگاهم میکرد و م
 رو فشردم که نفس عمیقی کشید.

 _خب؟
 پریسا_چی خب؟

 _چیکارم داشتید که صدام زدید؟
 _قراره یکی از فامیل هامون از ایران بیاد گفتم شاید توهم اینجا باشی بهتره.

 _فامیل مگه تو هم آشنا داری؟
 _نه ندارم.

 ره._اسمش چیه چه نسبتی با تو دا 
 _بزار بیاد میفمیم منم زیاد اطالعات ندارم.

 _کی میاد؟
_بادیگاردش تماس گرفت گفت تازه رسیدند و میخوان یکم تو شهر چرخ بزنن 

 شب میان.
 _اوکی منم میرم ساحل یکمی هوا بخورم بای.

 _به سالمت.
 عینک دودی رو برداشتم و با همون لباس ها به سمت ساحل رفتم.

نا مدیگر رو می دختر پسممرها از ک بار ه ند یکی دو  حل رد می شمممد ر سممما
 ب*و*سیدند هی من این دلم ضعف میرفت.

 یعنی میشه من فردا با یه دختر خوشگل بیایم قدم بزنیم.
 آفتاب گیر نشستم و چشام رو بستم.روی صندلی های های
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 صدای سوت کشتی ها با خنده جمعیت به گوش میرسید.
 وم به سمت ساحل رفتم.از روی صندلی بلند شدم و آروم آر

 یه پسر سه چهار ساله دوید سمتم و به ترکی گفت
 _آقا یه خانم غرق شده میشه کمکم کنید خواهش میکنم... گلوز.

 سرمو تون دادم و دنبالش رفتم.
 با دست یه نقطه رو نشون داد.

 راست میگفت یکی داشت غرق میشد.
 به همون سمت دویدم که صدایی از پشت سر اومد

 تاراااااا _تارا
 فرصت برگشتن نبود یه نیرویی من رو به اون سمت میکشید.
 نزدیکش که شدم موهای بلند مشکی بیشتر به چشمم خورد.

 دلم تارا خودم رو میخواست .
 دخترک رو روی دستام بلند کردم که صورت رنس پریده تارا جلو چشمم اومد.

 خدا یعنی چی....
تقال میکرد از دست من بگیرتش ولی من  همون پسره که اسم تارا رو صدا میزد
 محکم گرفته بودم و ولش نمیکردم.

 به خودم که اومدم به سمت ساحل دویدم.
 _آقا کجا آقا اون خانوم رو بزارید زمین آقااا.

 تارا روی زمین خوابوندم و با دست هام رو سینش کوبیدم.
 _تارا بلند شو تاراا تروخدا التماست میکنم بلند شو.

 سش نمیومد.اما نف
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 پسره روی صورتش خم شد که با عصبانیت هلش دادم اونور.
 _چی کار میکنی آقا 

 _به تو ربطی نداره گمشو اونور.
 حیف . به خاطر تارا هیچی بهش نمیگم.

با عصممبانیت دسممتش رو پس زدم و صممورت تارا رو جمع کردم و لب هم رو با 
منتقل کردم که هرچی فشممار روی لب هاش گذاشممتم و نفسممم رو به دهان تارا 

 آب تو دهنش بود ریخت تو دهن من.
 سینم رو فشار داد و هلم داد، روی زمین خم شد و سرفه های وحشتناک کرد.

 راه رفت .دستم رو کمرش
 بعد این که سرفه هاش تموم شد.

 _پارسا داشتم خفه میشم مرسی از کمکت
 همون پسره که فهمیدم پارساست کنارش نشست و گفت

 ه خوب شدی ولی من نجاتت ندادم این آقا_حاال ک
 با دستش من رو نشون داد

 _نجاتت داد.
 تارا اصال به من نگاه کرد فقط گفت

 _دستش درد نکنه.
شمام ناپدید  شد و بدون نگاهی به من از جلو چ سا از جاش بلند  با کمک پار

 شد.
 صورت این پسره خیلی آشنا بود ولی به فکرم نمیرسید.
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 ی این کشور تو این شهر و تو این جاییه که من هستم.یعنی تارا هم تو
 لبخند بزرگی روی لب هام نشست.

 با همون لبخند مضحک وارد عمارت شدم
 خدمتکارا با تعجب به من که خیس بودم نگاه میکردند. 

 از پله ها باال رفتم به سمت بهار خواب گوشه راهرو رفتم.
 ته بودند.افشین)شوهر پریسا( با پریسا روی صندلی نشس

حوصممله الو دادن این دو تا رو نداشممتم پس به همون اتاقی که بهم داده بودن 
 رفتم.

 لباسم رو با تیشرت و شلوار کتان مشکی پوشیدم.
 موهام رو هم صاف کردم و عطر دلنشین و تلخم رو زدم.

 صدای زنس از خونه بلند شد.
 از پله ها پایین رفتم.

شون به من شت شرقی  یک خانوم و آقا که پ سلطنتی پذیرایی  بود روی مبل های 
 نشسته بودند و افشین و پریسا هم روبه روشون نشسته بودند.

 من جوری ایستاده بودم که من رو نمی دیدند.
 دختره شروع کرد به حرف زدن

_من تارا منسممی هسممتم دختر پروانه تاجیک متاسممفانه به خاطر مشممکالتی که 
از پدرم مونده رو به اسممم خودم کنم که با پیش اومده برام خواسممتم امالکی که 

ستید چرا اموال  شما کی ه شیدبرخوردم حاال میخوام بدونم  شما با سمی که  ا
 پدر من به اسم شماست ؟

 پریسا شک زده به تارا نگاه میکرد پس ....
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 با شادی از پله ها پایین رفتم و روی صندلی که نزدیک پریسا بود نشستم.
 تعجب نگاهم میکرد.پسره با اخم و تارا با 

 پریسا تا من رو دید یکم ترس تو چشماش غلبه کرد.
 نگاهی به تارا کرد و گفت

 _یعنی چی؟
 تو تو یعنی دختره پروانه ای....

 گفتتارا با یکم تندی
 _بله و میخوام بدونم شما کی هستید چرا اموال من به اسم شماست؟

سمت تارا رفت. تارا ب شد و به  سا از جاش بلند  سپری شد و رو به روی پری ا لند 
 وایساد. منم بلند شدم.

 پریسا_تو تارایی تو دختر کارلویی دختر منی!
 وای باالخره دخترم و پیدا کردم.

 _د..دخت..ترت.
 _چی میگی پریسا.

 به سمت تارا رفتم و با اخم به پریسا نگاه کردم.
 _این چرت و پرتا چیه کم به من دروغ گفتی حاال نوبت تاراهه 

 ا دستش رو باال بردتار
 _تانر وایسا ببنیم چی میگی

 _ولش کن میگم بیا بریم 
 پارسا به طرفمون اومد.
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 کار مکنید ولش کنید اه اخمی کرد و گفت_چی
 _تو چیکارشی ؟

 _من باید از شما این سوال رو بپرسم
 با خونسردی گفتم

 _من نامزدشم.
 پریسا یه لنگه از ابروهاش رو باال انداخت.

 ؟_چممممی
تارا خواسمممت از ب*غ*لم بیرون بره که بلندش کردم روی کولم انداختم و به 

 سمت اتاقم رفتم.
 _های چیکار میکنی ولم کن ببینم این مسخره بازیاچیه.

 ولم کن پارسا. پارسا من و از دست این روانی خالص کن.وای
 در اتاق رو باز کردم و سریع قفلش کردم.

 تارا روی تخت خوابوندم.
 ن روانیم. تو این جا چیکار میکنی ؟_که م

 اصال کجا غیبت زد؟
 هان!

 این پسره کیه؟
شیمون  سوالهام بزنی کاری میکنم که پ تارا فقط یه کلمه حرف نامربوط به این 

 بشی.
 ***********تارا 

 انقدر محکم این حرفش رو زد که تکلمم رو از دست دادم.
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 گرم رو میخواست .آغوشچقدر دلم تنس شده بود برای عطریج تلخش. دلم 
 اشک مهمون چشمام شد.

 تانر منتظر جواب سوال هاش بود و من منتظر آغوش حمایتگرانش. 
شه یعنی من دختر  ست با ساهه در سمش پری اگر حرفای اون زنه که فهمیدم ا

 اونم. پس چرا عمو فرزاد یه چیز دیگه گفت
 تانر چه نسبتی با اون زن داره که انقدر عصبی شد.

 نسبتی با اون زن داری؟ _تو چه
 _سوال نپرسیدم که سوال بپرسی جواب سوال هام رو بده تا بگم نسبتم چیه؟

فامیل های مادری. اینجا هم انگار _این پسممر بادیگارد منه من ایران بودم پیش
شه و اون زن پایینیه. همین کل ماجرا حاال  ست سوال هام د شنا بود که کلید  یه آ

 یشه.تو بگو اون زن کیه تو م
 کشید و گفت متاسفانه مادرمهکالفه دستی توی موهاش

 چی! مادر یعنی چی من و تانر خواهر برادریم.
 _یعنی ما خواهر برادر

 _نه نگو تارا خواهش میکنم. 
 اومد رو تخت دراز کشید و من رو تو ب*غ*لش گرفت

 _نگو تارا خواهش میکنم نگو من نمیخوام برادرت باشم.
 نمیخوام 

 وام._منم نمیخ
 یدونه زدم تو دهنم.
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 تانر با خنده نگام کرد.
 سرش رو توی موهام فرو کرد

 _تارا دلم برات تنس شده بود . ببخشید آخه من نفهمیدم چیشد؟
 تارا بگو که دیگه تنهام نمیزاری. خواهش میکنم.

 خودم رو بیشتر تو ب*غ*لش جا دادم و گفتم
 _دیگه تکرار نمیشه من پیشتم تانر .

 _جانم.
 گه تو برا..._ا

 عواقبش دست خودته. _اگه این کلمه رو تو زبونت بیاری
_خب یعنی چی یک روز باید بفهمیمم هم من و هم تو چه نوع نسممبتی باهم 

 داریم.
 تازه اگه فامیل یا خواهر اگه آشنا بودیم میبرمت ایران فرهاد هم ببینیی.

 _فرهاد؟
 _آره پسر خالموننن فرهاد عشقم خیلی باحاله.

 شقت؟_ع
 _آره انقدر دوسش دارم نفسمه.

 _پس من چی؟
آه پس تانر خب معلومه تانر رو مثل فرهاد نمیبینم تانر مثل خودمه اگه نباشممه 

 من نیستم. نیمی از وجودمه ایکاش میشد این هارو بهش می گفتم. 
 _سوالم جواب نداشت.

 _چرا.
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 _خب.
 آروم صورتم رو به صورتش نزدیک کردم.

 چشمام رو بستم.
 ست هام رو دور گردنش حلقه کردم. دستهاش کمر  ریفم رو احاطه کرد.د

 چشم های هر دو بسته بود.
 هم سر میخورد و عاشقانه وار خواستن رو زمزمه میکردند.هامون رویلب
 هاش پایین اومد و روی گردنم نشست.لب

 تانر تانر زندگیم پر شده از این تانر ها...
 نفسپهام شدند. تانر هایی که ثانیه ثانیه از

ته چشممماش بود خودم رو عقب  یازی که  با دیدن چشممم های خمارش و ن
 کشیدم.

 _تارا عقب نکش. تارا جا نزن خسته شدم.
 خیلی تنهام اآلن فقط تو میتونی آرومم کنی.

 فقط تو.
_تانر شاید ابطه ما درست نباشه من هنوز نسبت تو رو نمیدونم خیلی خستمم 

سردرگمم نمیدونم  شم و اگر خودمم  شی که اون موقع دیوونه می شاید برادرم با
 هم نباشی بهتر و بهتر و بهتر. هم دیگر رو سیر میکنیم.

 تانر من من...
 نفسم._تو چی 
 _هیچی
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 نگاهم رو ازش گرفتم
 _اما این گرفتن نگاه از من نشونه چیز دیگه ایه.

 _مثال
 _میخوای تنهام بزاری.

وقع کاری نمیکردم که این رابطه ادامه پیدا _اگه میخواسممتم تناهت بزارم هیچ م
 کنه.

 _اینم جواب قانع کننده ای بود.
 تانر دوباره ب*غ*لم کرد و محکم به خودش فشار داد. 

 این دردی که حاوی از دلتنگی بود رو دوست دارم.
 این آغوش گرم رو که برای مرد دوست داشتنی و مغرورمه رو دوست دارم.

 این و این و این...
ل شمممارش نیسممتن دوسممت داشممتنی های من و ن میترسممم از دسممت دادن قاب

 صاحب و مالک این دوست داشتن ها رو ....
 بعد چند مین ولم کرد و از روی تخت بلند شد.

 _بریم پایین جواب سوال های مجهولم رو از مادرت بپرسم.
 _نگو مادر

 _مگه مادرت نیست؟
 _تو بگو پریسا نه مادر.

 دم.سرم رو گیج تکون دا
 با هم پایین رفتیم.

 پریسا تا مارو دید گفت
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 _کجا رفتید شما کم کم میخواستم برم بخوابم.
راجب گذشممته اس جت رو بدون میشممه بگید _ببخشممید من میخوام هر چی

 اینجا چخبره.
 _بله دخترم میشه چرا که نه 

 گفتن دخترم برام خیلی سخت بود من فقط دختر پروانه نه نه پریوش بودم.
 ی در آغوش پریوش مادرم و دوران زندگی با خاله ام پروانه.کودک

 _بشین رو صندلی تا بگم.
 من و تانر نشستیم خبری از اون مردو پارسا نبود.

 _تارا جان قبل از این که پیش من بیای خونه فرزاد رفتی دیگه درسته؟
 _بله

د ی_خب حتما فرزاد برات یه چیزایی رو گفته که شممک نکن درسممته و منم تای
 میکنم اما باید این رو بدونی منظور من از دخترم چیز دیگه ای بود.

 و پروانه باهم دوقولو بودند و منم یک سال از رون ها کوچک تر.پریوش
زمانی که تو بعد فاطمه به دنیا اومدی دشمممنای کارلو من و گروگان گرفتن و 

 بهم ت**ز کردند و من حامله شدم.
گذ خت  که بهش فکر میکنم خیلی اون دوران خیلی برم سمم حاال  شمممت و 

 خداروشکر میکنم که زود گذشتند و توصیف اآلن خیلی حالم رو بد تر میکنه.

 زمان زایمان رسید امابچه ای که حر**م بود و از یه ت**وز بود نابود شدو مرد.
 کسی دلیل اون نابودی رو نمیدونه و به همه اعالم کردند که خفه شده.
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ا پریوش که از کارلو دور شده بود حالش خیلی بد بود حتی تو به دنیا اومدی ام
سردگی  ست داده بودم و اف سمت تو بیاد منم که تازه بچم رو از د رغبت نمیکد 
گرفته بودم . با این که اون بچه از یه کار ناشممایسممته به عمل اومده بود اما خب 

 من مادر بودم احساس خاص خودم رو داشتم.
 دادند.تا این که تو رو به من 

نه هام شممیر میومد و این یکی از کارهایی بود که میشمممد  خب من هنوز از ی
 پریوش رو از تنهایی در آورد.

شیر من خوردی تو به  ست خون من نبودی اما از  شت و پو اما این که تو از گو
شه میکردی کارلو با پروانه به من می گفتی مامان و پریوش  سته تر از همی رو خ

ند. گرفت ی*ا*ن*ت کردند و تو رو امیر رو از فرزاد و پریوشپریوش و فرزاد خ*
 اما فاطمه موند.

شی کنم اما  ستم خودک شده بودم و حتی چند بار خوا سته  من به تو خیلی واب
 فرزاد جلوم رو گرفت.

کارلو وقتی که تو و امیر رو فرسممتاد سمموئد همه اموالش رو به اسممم من کرد و 
 غ من.گفت روزی میرسه که تو میای سرا

 همین کل زندگیت و فردا با هم میریم همه چیز رو بهت میدم.
 اشک رو صورتش رو پاک کرد.

 دست یکی روی صورتم نشست.
 تانر اشکام رو پاک کرد. من کی گریه کرده بودم.

 پریسا و من همزمان بلند شدیم و به سمت هم رفتیم.
 ب*غ*ل کردم مادرم رو عاشقانه خالصانه.....
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 انه تر از مادرم بهم رسید.مادری که مادر
 سر پریسا روی شونه هام جا گرفت. 

 همزمان من و پریسا عقب اومدیم.
 تانر شونه هام رو گرفت و من رو از پشت ب*غ*ل کرد.

 شوهر پریسا هم پریسا رو گرفت.
 پریسا_افشین دیدی باالخره راحت شدم. تونستم همه چیز رو بگم .

 و هق هقش بلند شد.
 کارت رو با پدرم نگفتی راحت نشدی._اما دلیل اون 

 صدای تانر بود که گریه پریسا رو بیشتر کرد.
 پریسا تو ب*غ*ل افشین بی حال افتاد.

شون  ست هاش بلند کرد و به اتاق سا روی د شین نگاه بدی به تانر کرد و پری اف
 رفتند.

 اون ها که رفتند به سمت تانر برگشتم. و انگشت اشارم رو به سمتش گرفتم.
 سر خاله._پ

 _جانم دختر خاله.
 _ما اآلن خواهر برادر نیستیم؟

 آخه از یک شیر خوردیم
شیر  سا نبود که بهم  سی دیگه رو میخوردم. یعنی پری شیر ک _نه من تو بچگیم 
بده یعنی چجوری بگم من بچه پریسمما نبودم مادر من سممر زایمان من از دنیا 
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کر کنم من از تو دو ماه میرهو بعد چند سممال سممر و کله پریسمما پیدا میشممه. ف
 بزرگترم.

 مگه تو  _چجوری
_نه پریسمما هرگز به من نگفت. من خودم فهمیدم من بچه دو تا آدم شممکسممت 

 خورده بودم من بچه پریسا نیستم.
 یعنی پسر اصلیش نیستم پسر ناتنیش هستم.

 _حاال اونش زیاد مهم نیست.
 _بلههه اآلن فقط تو مهمیی.

 گرفتن باال گرفتدستش رو به نشونه اجازه 
 _بانو افتخار قدم زدن کنار ساحل رو میدن.

شتم غرق صبح ندارم دا شدم که یکی نجاتم داد_البته فقط خاطره خوبی از   می
 انقدر بی حال بودم که نتونستم تشکر کنم.

 _خب حاال تشکر کن  و ب*غ*لم کرد.
 _یعنی چی ؟ اون کسی که تو ساحل نجاتم داد تو بودی؟

 _آره نفسم.
 خب پس بریم که یک روز عالی پشت سر بزاریم پسر خاله._

دسممتم رو باال آوردم که به ثانیه نکشممیده دسممت مدنش دسممت های  ریفم رو 
 گرفت

انگشممت هاش رو الی الی انگشممتام گذاشممت و با هم از عمارت بزرگ خارج 
 شدیم
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چون سمماحل اختصمماصممی بود و ف د غریب ای اجازه ورود نداشممت یکمی  
 خلوت بود.

 ح هم با پول هایی که پارسا به مسئول اینجا داد تونستیم بیایم.صب
 راستی پارسا کجا رفت ؟

سر انگار نه انگار که بادیگارد منه و و یفش ست این پ س از د سایه ه  ایه اینه که 
 من باشه حاال آقا رفته خوش گذوانی .

تا چشمم به بستی کهدست یه دختر خوشگل و مامانی که از قضا موهاش رو 
 دم گوشی بسته بود افتاد.

 آب دهنم جاری شد.
 _ تممممممانممممر 

 _همممانم
 _ بممممممستنی میممخوام

 _چرا حرفاتو میکشی درست حرف بزن اه انگار نه انگار طراح معروفه.
 _مگه طراح ها چشونه خودتم طراحی که.

 _ قانع شدم.
 _میشه بریم؟

 _کجا.
 یدونه زدم رو پیشونیم.

 _خو چرا میزنی؟
 من یه ساعته به چی زل زدم._
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 _به دختره خوشگل مامانی.
 _دست اون دختره مامانی چیه؟

 _بستنی توت فرنگی.
 _خب یعنی چی؟

 _میدونم خیلی خوشمزست صبح خوردم.
 _باشه میرم میگم مردم برام بخرند. بای.

 دستمو باال آوردم که تانر هم بای بای کرد.
 عجب پسر پرویی.

ت و طولی نکشممید یه دختر با مایو خیلی کوتاه به سمممت قرارگاه سمماحل رف
 کنارش نشست

 تانر یه نگاه به من کرد و با خنده صورتش رو برگردوند.
 اها آقا تانر خودت قبر خوت رو کندی! اآلن یه کاری میکنم.

به بستنی فروشی نگاه کردم یه پسر جوون و نسبتا خوشگل پشت میز وایساده 
 بود.

 و شیطون به سمتش رفتم. با ناز و کمی قیافه مغرور
 آرامش بود.قدم هام آروم پر از 

 _سالم.
 _سالم چه خانوم زیبایی.

_ممنون ببخشید من میف پولم رو جا گذاشتم و اآلن ه*و*س بستنی کردم آخه 
 میدونید دخترم 

 به شکمم اشاره کردم.
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 _هر موقع بوی بستنی رو میفهمم لگد میزنه.
 ن خانومانم خوشش اومده بود گفتپسره که از حرف زدن و عشوه اومد

بسممتنی های این جا رو با دختر نازشممون _اوه خانوم زیبایی مثل شممما باید کل
 تموم کنند.

به سممرعت بعد این حرفش یه  رف بزرگ بسممتنی توت فرنگی ریخت و جلوم 
 گذاشت.

 _خیلی ممنون حتما به ساحل اومدم پولتون رو میدم. 
ا یک شممرقی هسممتید و من خانوم های _اگه میشممه حرفی از پول نزنید شممم

 رو ستایش میکنم. این بستنی هم شیرینی بچه تون.شرقی 
 برای این که باور کنه دستم رو شکمم گذاشتم و خندیدم.

صندلی های  سره روی  شتری با اجازه ای گفتم و بعد پیچوندن پ با اومدن یه م
 آفتابگیر دراز کشیدم.

 توجهی نداشتم.سرم گرم خوردن بودم و به اطراف هیچ 
 اووم چه خوشمزه..

 با یادآوری بچه خیالی ریز ریز خندیدم.
 با کشیده شدن  رف سرم به طرف فردی که کشیده بود چرخید.

 تانر با کمی عصبانیت گفت
 _اینو از کجا آوردی ؟

 با سرم به مغازه بستنی فروشی اشاره کردم.
 ب رفت.نیمه بدنم رو بلند کردم تا  رف رو بگیرم که دوقدم عق
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 با اخم و لحن سرتقیم بلند شدم.
 _ بستنیم رو بده.

 _نمیخوام.
 از بستنی رو داخل دهنش گذاشت.پرو یه قاشق

 چشمام گرد تر از این نمیشد.
 _هوی چیکار میکنی بدش به من ببینم. با کلی نقشه این رو گرفتم. 

 _برو باز بگیر من که نمیدم.
 _به درک.

 .... سرم رو ناراحت برگردوندم که
 وای خداجونم عالی شد.

 ایول.
 از رو صندلی بلند شدم و بدو بدو به سمتش رفتم.

 به داد و فریاد تانر هم اهمیت ندادم 
 عالی تر از همیشه و خوشتیپ.

 پشتش به من بود که دست هامو از پشت دور گردنش و جیغ خفه ای کشیدم.
 غرغرش رو شنیدم 

شانس رو پخش میکردن  سی جای _خدایا موقعی که  من کجا بودم اآلن هر ک
 من بود یه حوری گیرش میومد حاال من یه دیوونه زنجیره ای.

 _خودتی.
 _تویی تارا؟

 _نه عممه.
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 _مگه تو نرفتی بودی با اون بادیگاردت دنبالت زمین های پدرت؟
 کسی دیگه رو پیدا کردم._چرا رفتم اما به جاش

 فرهادی باورت میشه ما یه خاله دیگه داریم.
 _پریسا.

 _آره میشناسیش؟
 _بچگیم رو باهاش گذروندم خب حاال تنها اومدی با با کسی؟

 _اووم تنها نیومدم با ایشون اومدم.
 دستم رو به سمت تانر گرفتم.

 _اینم حتما پسر خالمونه؟
_آره هم پسممر خالمونه هم تانر سممنیم رقیب سممرسممخت من تو حرفه ای که 

 عاشقشم.
 میره.اخماش با این حرفم تو هم  

 تانر به سمتم میاد و من رو از ب*غ*ل فرهاد بیرون میکشه؟
 _چیکار میکنی چرا میپری تو ب*غ*ل مردم؟

 _خب غریبه که نیست پسر خالمه البته پسر خاله تو هم میشه!
 _حتما اسم ایشون هم فرهاده؟ درسته،

 چه حدسیات خوب شده!_درسته پسر
 ان بودم که هستم._کمال همنیشین در من اثر کرد وگرنه من هم
 _به به چه شعر قشنگی چه شاعر خوشگلی!

 هر دو غرق در هم ....حضور فرهاد رو از بین برده بودیم .



 287 طرح من کو؟

 با صدای اهم اهم فرهاد به دنیای واقعی بر میگردم.
 اخم تو چهره هر دوشون هست.

 غرق خشمبهم خیره شدندچشم تو چشم با چشمایی
م مهم نیس اما یه چیز رو خوب فهمیدم دلیل ناراحتیشممون رو نمی فهمم و برا

 که براش خریده بودم رو زده و این خوشحال ترم میکنه.که فرهاد همون عطری
 _فرهاد تو این عطری که خریدم رو زدی؟

 _آره خیلی از بوش خوشم اومد استفاده کردم.
 _آفرین خیلی خوب شد.

 که محشره!_بوش 
 ید گفتتانر اخماش در هم بود. تا نگاه خیرم رو د

 _بهتر نیست بریم خونه مامان نگران میشه؟
 _آره فکر خوبیه منم گرسنمه.

 فرهاد تو هم میای دیگه؟
 _نه کار دارم فردا زنس میزنم باهم بریم بیرون فقط شمارت رو بده.

 _باشه .
بایلم و خداحافظی کرد شمممارم رو که بهش دادم یه میس کال انداخت رو مو

 .... باسرعت از ما دور شد.
 متعجب از این رفتارش به تانر نگاه کردم.

 اون هم به من نگاه کرد.
 _بریم دیگه گرسنمه.

 سرش رو تکون داد و با هم حرکت کردیم.
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 _تارا؟
 _هوم...

 _کی برمیگردی سوئد؟
 _هر موقع کارای ملک و زمین های بابا مشخص بشه . 

 _یعنی چند روز دیگه ؟
 _هنوز مشخص نکردم.

تر نشه چون باید برگردم سوئد و با وکیلم صحبت کنم. تازه فکر کنم ده روز بیش
 یه شو جدید هم باید راه بندازم. نمیدونی که خیلی وقته از شو قبلیم میگذره!

 _آره چقدر هم من رو حرص دادی تو؟
 خندیدم. 

 خندید.
 تک تک لحظه های ما توی این خندیدن هاو قهقهه ها تموم میشه.

ی برام فرستاد ...... تواوج بی کسی و نفرت از قاتل یاد یه پیامکی بودم که هست
 پدر و مادرم

 لذت داشتن یک دوست خوب توی دنیای بد ،» 
 مثل نوشیدن یک قهوه گرم زیر برفه!

 درسته که هوا رو گرم نمیکنه؛ اما،
 «من رو دلگرم میکنه!!

یشممه ر ملذت در کنار بودن و فرهاد و تانر و آمیر که برام از هر غریبه ای غریبه ت
 مثل لذت خوندن این نوشته هست.
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درسته که درد و غم هام رو کم نمی کنند اما دلم رو قلب تکه تکه شدم رو آروم 
 میکنند.

 آهی از سر دلتنگی و فریب از پدر و مادرم میخورم.
 آهی میکشم که سردتر از آه های یک مادر شکست خوردست.

 باز یاد اون دوران میفتم.
 یی که میشد و آرامشم رو میگرفت.تماس ها و تعقیب ها

یه  به هسممتی گفتم چرا من اینجوریم؟ چرا زندگی من پر از غم و درده  وقتی 
 چیزی گفت که همیشه از بر بودم و هر لحظه درک میکردم.

 داستانی بهم تعریف کرد که واقعا من رو عوض کرد...
 شاگرد از استاد پرسید: چرا همه خوشبخت و شادند، جز من؟» 

 د پاسخ داد: زیرا آنها شادی و زیبایی را در همه جا و همه چیز می بیننداستا
 شاگرد پرسید: پس چرا من نمی توانم ببینم؟

 استاد پاسخ داد:
 «زیرا آنچه را که در درون نداشته باشی، در بیرون نخواهی یافت.

 هستی به من گفت  
 ز هم همون تارای_تارا تو از دل پاکی هچقدر هم نفرت و کینه به دل بگیری با

ست  شک شتنی که تو اوج  ست دا ستی خواهر عزیز و دو مهربون خودمونی. ه
 پیروزم کرد.

 با فرو رفتن چیزی تو کمرم از فکر بیرون اومدم.
 با تعجب به تانر نگاه میکنم.

 _چته؟ کمرم سوراخ شد. 
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 _صدات کردم جواب ندادی مجبور شدم.
 چشم غره ای بهش رفتم.

 ن رو از فکر بیاری بیرون؟ نه!_نمیتونی مثل آدم م
 _نه و خنده بلندی کرد.

 به دور و برم نگا کردم نزدیک های عمارت پریسا بودیم.
 _تانر؟

 _جانم.
 _میگم تو برای مزایده طرح جدید کشیدی؟

 _میخوای چیکار شیطون؟
 _اووم منم کشیدم میخواستم ببینم تو هم حا ری؟

 ل دوخته._من که همیشه حا رم اآلنم طرح هام در حا
 _چه زود.

 _من همیشه تو شو و مزایده ها طرح هام رو از ماه قبل آماده میکنم
 _چه خوب مثل من.

 _تو مثل منی.
 _تو تو تو

 _که من آره؟
 _یس تانر.

 مثل کیه؟ _پس وایساتا بفهمونم کی
 شیطونش رو دیدم به سرعت ازش دور شدم.تا چشمای 
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 اما خب اون مرد بود و قواش بیشتر .
 رد عمارت شدیم.وا

 پریسا و شوهرش توی آالچیق نشسته بودند.
 با جیغ به طرف استخر بزرگ رفتم.

 _تانررر.
 _چیه شیطون خانوم؟

 توی چند قدمیم بود که جیغی کشیدم و بعد کل وجودم پر از سردی شد.
 توی دهنم رفت و باز حس صبح بهم دست دادآب

 هام رو حس کردم.صدای جیغ یک زن اومد و بعد اون کشیده شدن پا
 دستام رو محکم روی آب میکوبیدم تا خفه نشم.

 پرکنده بودم.مثل یه مرغ
 سرم روی شئ سنگی قرار گرفت.

 چند تا سیلی به صورتم خورد.
 و بعد فشار دست هایی روی سینم.

 دردی که روی سینم حس کردم من رو وادار به سرفه کردن کرد. 
 سینم سوخت.سرفه هام خیلی بد بود جوری که قفسه 

 بعد یکم درد و سرفه به خودم اومدم .
 تانر نگران روبه روم بود.

 پارسا با عصبانیت و نگرانی بهم خیره نگاه میکرد.
 پریسا و افشین هم کناری وایساده بودند.

 بعد این که نگاهم رو گذروندم روی تانر ایست کردم.
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 پسره ایکبیری بیشعور. داشتم خفه میشدم.
 تخر بود.پشت تانر به اس

شاتاالپ یوهو  ستخر و  سمت ا خودم و تو ب*غ*لش اندختم و هلش دادم به 
 خیس شد....کل هیکلش 

 نیشم شل شد ..
 افشین و پریسا با خنده از ما دور شدند.

 رو داد.تلفنش پارسا هم با یکم نچ نچ جواب
 منم از جا بلند شم و با شیطنت و ابروهای باال رفته گفتم

 ونم یکم آب بازی برات مفیده هینجور مشغول باش.خاله جپسر _خب
 ادای لرزیدن رو درآوردم و ادامه دادم

 _من برم سردم شد.
 با خنده بلندی از استخر دور و به در عمارت نزدیک شدم.

 جالب بود صدای تانر درنمیومد.
 شونه هام رو باال انداختم.

 هوا تاریک بود.
 این جا بریم.منم لباس نداشتم. و متاسفانه باید از 

 انگار پارسا علم غیب داشت چون با دو به طرفم اومد.
 _تارا باید بریم. هتل رزرو کردم.

 _باشه پس من برم خداحافظی کنم و بیام، تو هم ماشین و روشن کن...
 _باشه فقط سریعتر
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 سرم رو تکون دادم و با قدم های بلند و فرز خودم رو به سالن رسوندم.
 _خاله پریسا؟

 دورگه اومد. صدایی
 _جانم؟

 _خاله من دارم میرم فردا میام راجب زمین های بابا صحبت کنیم.
 دختر._کجا میری

 صدا نزدیک و پریسا از راهرو کناری وارد شد.
 _تارا جان اینجا کشور غریب کجا میرید؟ 

_خاله غریب تر از سمموئد که نیسممت تازه بادیگاردمم هسممتش هتل گرفته باید 
 هتون سر میزنم.بریم فردا باز ب

 حرف خودته._باشه دختر مثل بچگی هات لجباز حرف
 هر دو خندیدیم .

 هردو به فکر بازیگوشی های کودکی و پریسا به خاطرات قدیمی فرو رفتیم.
سط باغ و آب بازی هایی که آخرش صورنه های و شد من یاد ع سته می به دکتر ب

 فکر میکردم.
 دگی که گذرونده.و پریسا به فکر تلخی ها وخوشی های زن

به برهوت  تانر ما رو  هر دو غرق در فکر بودیم که صمممدای شممماد و شممنگول 
 زندگیمون کشید.

 _تارا خانوم موا ب خود در برابر خیس شدن ناگهانی باش.
 لبخند کم رنگی روی ل*ب*م نشست.

 پریسا دست هاش رو باز کرد و من روب*غ*ل کرد.
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 دست هام رو دور کمرش حلقه کردم .
 وشم گفتزیر گ

 _مراقب خودت باش خیلی خیلی مراقب باش. هر موقع رسیدی زنس بزن.
 چقدر من خوشحال بودم از توجهی که بهم نشده بود.

 کاش ها و خواستن هایی که هیچ وقت نشد.چقدر... چقدر.... ای
 به زور چشمی گفتم.

 از ب*غ*لش بیرون اومدم.
 _خب دیگه تانر خداحافظ فردا میام حتما.

 باال بردم و تکون دادم.دستمو 
 تانر تو شک بود بچم هنس کرد.

 فکر کرده بود میخوام بمونم.
 ازپله ها پایین رفتم و آروم آروم خودم رو به ماشین رسوندم.

 _تارا.
 با تعجب سرم رو برگردوندم.

 تانر بود که دنبالم میدوید .
 _کجا میای؟

 _من باید این سوال رو بپرسم کجا میری ؟
 اتاق رزرو کرده._هتل پارسا 

 _چرا اینجا نمیمونی.؟
 _تانر چیزه خب..
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 _چیه درست حرف بزن.
 _من اینجا معذبم نمیتونم بمونم در ضمن وسایالمون هم تو هتله.

 _میریم میاریم خب.
_نه دیگه ول کن حاال تو برو استراحت کن فردا میام باید بریم محضر و کارای 

 زمین و شرکت ها.
 _تارا.

 از این که اومدم._پشیمونم نکن 
 با دستش محکم به پیشونیش کوبوند.
 خودت باش._باشه من که حریف تو نمیشم مراقب

 _حتما خداحافظ.
 در جلو رو باز کردم و سوار شدم.

 تانر با ناراحتی که سعی در پنهان بود نگاهم میکرد
 عمارت خارج شد. پارسا تک بوقی زد و به سرعت از 

 ؟_خب حاال کدوم هتل میریم 
 پارسا با جدیت به جلو نگاه کردو گفت

 _هتل نمیریم.
 به سمتش برگشتم و داد زدم

 _هتل نمیریم ؟
 یعنی چی ؟ پس کجا میریم؟

 _چخبره آروم تر.
 میریم ویال
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 _با اجازه کی این تصمیم رو گرفتی ؟
 مگه من رئیس تو نیستم باید با من مشورت میکردی بعد انجام می دادی!

 ویال کی؟
م باش من با آقای فرزاد هماهنس کردم و ویالی پدرتون هنوز در ترکیه _تارا آرو

 هستش و ما میتونیم بریم اونجا بمونیم.
 گفتم با صدای آروم تری

 _کلید از کجا میاری؟
 _انگشت شصت شما کلید این ویال هستش. 

 اگه خدا بخواد انگشتتون که سر جاش هست؟ 
 با چشمای گشاد نگاش کردم

 _انگشت من؟
 از من این رمزو گرفتند که من نفهمیدم.ن از کجا اومده؟ کیای

 _نمیدونم فقط آقای فرزاد گفتن که انگشت شصت شما؟
 _خب کدوم دستم راست با چپ؟

چقدر حرف می زنید نمیدونم کدومشممونه میریم اونجا امتحان میکنیم _وای
 دیگه.

 چشم غره ای بهش رفتم.
 سرم رو به پنجره برگردوندم.

 یه عالی هستش.هوای ترک
 شیشه رو پایین دادم و دستم رو بیرون گرفتم.
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 خنک روی دستم یخت. یک قطره آب
 واو بارون.

 چند ثانیه گذشت و دست من خیس و زمین پر از آب شد.
 _دستتو بیار تو .

 _هان؟
 خوری بادش سرده._میگم دستتو بیار تو سرما می

 با حرص دستمو آوردم تو و شیشه رو باال کشیدم.
 چند دقیقه بی حرکت نشستم.
 تند تند پاهام و تکون میدادم.

 حوصلم سر رفت اه.
 گوشیم رو از کیفم بیرون کشیدم و نتم روشن کردم.

 لبخندی نشست رو ل*ب*م.
 کلی پیام.

 با حوصله به تک تکشون جواب دادم .
 در آخر به پیام هلن جواب دادم. 

گم طرح هامون حا ره و _تارا خانوم سممالم خبری ازتون نیسممت میخواسممتم ب
 دوخته شده اگه میخواهید عکسشون رو بفرستم.

ایول سرعت عمل طراح هام. کم چیزی نیستند که طراح های تارا منسی از این 
 بهتر باید باشند.

 جواب دادم.
 _هلن عکساشون رو بفرست . 
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 هلن بیرون اومدم و رفتم اینستام.پیویاز
من رو ذوق مرگ میکنن خبر برنده شدن  انقدری که این اینستا و فضای مجازی

 تو مزایده ها نمی کنند.
 یکی از عکس های خوشگلم تو شهربازی رو تو صفحه اینستام گذاشتم

 و شرحش رو این نوشتم
تارا منسممی _ شممهربازی _ ایران «کشممور مادری بهترین سممرزمین من اسممت»

 _تهران_
 سند کردم.

 یه پیام اومد.
 هلن بود.

سی تا عکس فر شون حدود  سی هم ستانه پاییزی مجل ستاده بود. طرح های تاب
 هم زنونه بودند.

 عالی بودند.
 تایپ کردم

 _هلن کارتون خارق العاده ست.
سون اینجا البته  شو تو ترکیه برگذار کنم با اولین پرواز خودت رو بر نمیخوام یه 

 با مانکن ها و لباس ها.
 سند کردم.

 _چشم خانوم فردا خودم رو میرسونم.
 اشه . چخبرا؟چه اتفاقایی افتاده؟ب 
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 _هیچی مثل همیشه آروم و پر از دغدغه.
 _آهان.

 تایپ کردم
 _پس تا فردا بای.

 _بای. یه شکلک قل*ب*م گذاشت
 از دست این دختر.

 گوشیم رو از سایلنت درآوردم و تو کیفم گذاشتم.
 _رسیدیم.

سممنس نما  با تعجب به دور و بر نگاه کردم که چشمممم به یه ویال خوشممگل و
 افتاد.

 با خوشحالی گفتم
 _اونه؟

 پارسا با بیخیالی گفت
 _آره.

 پسره بی ذوق.
 از ماشین بیرون پریدم و به همونطرف دویدم.

 نه آیفن بود و نه در.
 همش سنس بود.

 پس در ورودی کجاست؟
 +درکجاست؟

 _در نداره.
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 برگشتم عقب .
 پارسا دو تا چمدون دستش بود.

 _وایسا.
 تش رو الی یکی از سنس ها گذاشت .جلو اومد و دس

 بعد یکم ور رفتن یک چیز مشکی بیرون کشید.
 با اخم و کنجکاوی جلو رفتم.

 رنس._انگشتت رو بزار روی این نقطه آبی
صدای  شتم که  ست چپم رو روی همون نقطه گذا شت د شده انگ سری خم  با 

 ویز ویز اومد.
 صدای بوووووق

 _بیا عقب.
 دو قدم عقب رفتم.

 ناهنجار و جا به جایی اومد.صدای 
 با تعجب و حیرت به در آهنی که سنس بهش چسبیده بود نگاه میکردم.

 چند قدم جلو رفتم و به باغ بزرگ نگاه کردم.
 چقدر قشنس بود.

 لبخندی از خوشحالی و زیبایی اینجا زدم.
 صدای بسته شدن در و شنیدم. 

 ه کرد.پارسا با اخم دستم رو گرفت و با خودش من رو همرا
 _باید بریم بخوابیم فردا کار داریم.
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 _اما شام نخوردیم.
 _من خریدم.

 _پارسا اینجا خیلی خوشگله یه جور رویاییه انگار خوابه یا خیاله.
 _منم همین حس رو دارم.

_راسممتی من میخوام تو اینجا یه فشممن شممو راه بندازم. گفتم که اطالع داشممته 
 باشی.

 سرش رو تکون داد.
 یال هم با انگشت دست راست باز شد و وارد قصر شدیم.در ورودی و

 واقعی بود .منظورم از قصر
 اینجا از فضای بیرون خوشگل و زیبا تر بود.

****** 
 چشمام رو باز کردم و خمیازه ای کشیدم.

 دقیقه رونشون میداد. 11:35ساعت دیواری رو به روی تخت 
 ادم.خسته از دیروز یک بار دیگه به بدنم کش و قوس د

به سرویس بهداشتی رفتم و بعد شستن دست و صورتم و تعویض لباس خوابم 
با شمملوارک لی کوتاه مشممکی و تاپ زرشممکی ،صممندل مشممکی از پله ها پایین 

 رفتم.
 سر و صدایی از آشپزخونه می اومد.

به آشممپزخونه رفتم که پارسمما رو پشممت گاز رومیزی دیدم که داشممت چای 
 میریخت.

 شته به صبحانه پر اشتها کردم و پقی زدم زیر خنده.یه نگاه به میز آغ
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 خندم از این همه کدبانویی پارسا افتاد.
 با اخم نگام کرد که خندم رو خودم.

 _چیزی شده؟
 با یکم خندیدن گفتم

 نه.
 پشت میز نشستم و سرگرم خوردن شدم.

 ._میخواستم بیاک بیدارت کنم خانوم خرس
 نون تست پرید تو گلوم.

 ه اشک هام سرازیر شداز شدت خند
 _دختر نمیری؟ خونت بیفته گردن من. 

 با خنده گفتم
 _ چرا اتفاقا من مردن و دوست دارم.

 _حتما دوست داری تانر و اون فرهاده کله من و بکنند 
 با خنده سری تکون دادم.

سکوت و  سا بود که  شدیم که باز این پار شغول خودن  چند ثانیه آروم هر دو م
 شکست.
 گه تو مهره مار داری همه رو جذب خودت میکنی؟_راستی م

 این همه که تو خاطر خواه داری جنیفر لوپز نداره.
 با تیکه آخر جملش ترکیدم.

 خنده اشکم اومد. وسط
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 پارسا هم با خنده من خندش گرفت.
همینجوری با شوخی و خنده داشتیم صبحونه خوشمزمون رو میل میکردیم که 

 اومد.صدای موبایل مزاحم من در 
چون اساسا جز تلفن های کاری بقیه تلفن هام رو اسپیکر بودند دکمه تماس و 

 بعد اسپیکر رو زدم.
 +سالم بفرمایید؟

 _سالم تارا خوبی؟
 آهان تانر بود.

 _اوهوم خوبم تو چطوری چخبر؟
 _منم خوبم نمیای این طرفا؟
 یه نگاه به ساعت گوشی کردم

12 
 مت میداد بگم اآلن میایم.یه نگاه به پارسا که داشت بهم عال

 چشمام رو باز و بسته کردم و به تانر گفتم
 _خب تانر جان ما اآلن راه میفتیم.

 _باشه. تارا یه چیزی
 _چیه؟

 _کم به اون بادیگارد بیریختت بچسب بدم میاد ازش.
 همینجور داشت حرف میزد و اجازه گفتن کلمه ای به من نداد.
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با یکم خنده و ترس ند سممرم رو  با اخم غلیظی داره بل پارسممما  که دیدم  کردم 
صممبحانه میخوره. از ترس این که تاتر چرت و پرت دیگه ای نگه اسممپیکر رو 

 خاموش کردم و در گوشم گذاشتم.
 صندلی و عقب هل دادم و خودم و از آشپزخونه فراری دادم

 تازه الو الو ای تانر به گوشم خورد.
 تارا؟ تارا خانوم._کجایممممی

 نجام._الو همی
 _کجا رفتی ؟

 _هیچ جا همینجام بزار برم آماده بشم با پارسا بیایم.
 _آدرس هتل و بگو بیام دنبالت ؟

 نه اگه میفهمید یعنی پاسا گفته بود به تانر هم نگم.
 _نه نه نیا.

 _چرا داد میزنی به خاطر خودت گفتم با اون بچه پرو نیای.
 _نه خودم میام

 _اوکی پس تا بعد. 
 _بای
 رو قطع کردم خداکنه پارسا ناراحت نشه. تلفن

 از دست اینا اووف.....
 با نهایت سرعت از پله ها باال رفتم و در اتاقم رو باز کردم.
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با کفشیه پیرهن قرمز خیلی با یکمی  کمرنس  و کیف همرنگش تن کردم و 
 آرایش ازپله ها پایین رفتم.

شهاپارسا روی صدای تق تق کف سته بود. تا  ش شنید و با اخمکاناپه ن نگام  م رو 
 کرد

 سری به نشونه چیه تکون دادم که شونه هاش رو باال انداخت.
 از جا بلند شد و از در بیرون رفت.

 بعد چک کردن آشپزخونه و پنجره ها بیرون رفتم.
 پارسا جلوی در وایساده بود و با دستش و یک چیز سیاه ور میرفت.

 ت.جلو تر که رفتم فمیدم همون صفحه حسگرس
 دستم رو گذاشتم و بعد بیرو نرفتن از اون ویالی جالب سور ماشین شدیم.

 بود. 13ساعت ماشین
 یک ساعت داشتم حا ر میشدم من.

تو همین فکر ها بودم و با وجدان و عقلم بحث میکردم که صمممدای تلفنم در 
 اومد.

 برای اولین بار از زنس خوردن موبایلم خوشحال شدم. 
 که اسم هلن رو نشون میداد خیره شدم. با لبخند به صفحه اس

 _جواب نمیدی؟
...... 
 _تارا
..... 
 _تارا
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 _هان یعنی چیه نه یعنی بله ؟
 _میگم تلفنت رو جواب بده خودش رو کشت.

 تازه به خودم اومدم.
 دکمه سبز رنس رو زدم.

 _تاراااا میکشمت بیشعور چرا جواب نمیدی ؟
 ت مشغول اونه.باز پیش کدوم پسری گیر کردی ذهن و عقل

 خندیدم.
 _دختره خیره سر جواب من و بده.

 خندیدم که خندید.
 _سالم عزیزم رسیدی؟

 _درد عزیزم کوفت عزیزم.
 _هلن

 _زهرمار
 _خب حاال تو فکر بودم جواب سوالم رو بده

 _آهان چی بود سوالت؟
 _میگم رسیدی ؟

 _آره آره اآلن با مانکنا و فیلم بردار ها تو هتلیم.
 بگو بیام. _کدوم هتل

 _هتل.....
 _اوکی اآلن میام.
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 _فعال.
 تلفن رو قطع کردم و رو به پارسا گفتم

 _پارسا برو به هتل...
 _چرا؟باکسی قرار داری؟

 _آره .
 سرعش رو زیاد کرد و بدون حرف ضبط ماشین رو روشن کرد.

 آهنس صدا از جاستینا***
 باهاش لبخونی میکردم.

خاطر شممو جدید کمی ذهنم رو درگیر  خوشممحالی و یکمی هیجان و ترس به 
 کرده بود.

 کنه مثل یه سوپرایز یا متفاوت بودن؟میخوام این شو جدید اندی بقیه فرق
 مثال شخص مهم و پر طرفدار رو به شو دعوت کنم!

 اووم یا این که غضاش متفاوت باشه مثل؟
 چی؟اووم مثل

 هترکیه جاهای گردشگری زیاد داره دیسکو، آبشار، دریا وکو
 دریا!

 دریافت یه جرقه تو ذهنم خورد.
 ساحل دریا ...

 با ترمز شدیدی که ماشین کرد یکدفعه هر چی تو ذهنم بود پرید.
 کلی ایده داشتم...

 _پیاده بشید رسیدیم.
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 _نمیتونی بهتر عنوان کنی حتما باید من رو سکته بدی؟
 _من فقط..

 _ساکت شو.
 از ماشین پیاده شدم و در و محکم کوبیدم.

 به سمت البی هتل رفتم.
با گوشممیم یه زنس به هلن زدم و اطالع دادم که تو هتلم و اون خبر داد که به 

 زودی خودش رو میرسونه.
 توی راحتی البی نشستم.

 یعنی لم دادم و منتظر چشم به آسانسور خیره شدم تا هلن خانوم بیاد.
م های محکم طولی نکشید هلن با  اهری ساده اما خوشگل از آسانسور با قد

 ولی پر ناز و دخترونه به طرفم اومد.
 به احترام دوست عزیزم از جا بلند شدم.

 _سالم چه زود اومدی؟
 _سالم ناراحتی برم؟

 _نه خله چه وضعشه. اینجا چیکار میکنی؟ایران رفتی یا نه ؟
 _اینجا مسافرت ،تفریح ایران هم رفتم بله.

 حاال بچه ها کجان؟
 یکی هم اومده._تو اتاقاشون. راستی و

 _چه خوب بریم باال میخوام با بچه ها حرف بزنم.



 309 طرح من کو؟

سمت چپم بود  شه ی که  شی سور  سان سمت آ سرش رو تکون داد و با هم به 
 رفتیم.

 _باز چه نقشه ای برای شو جدید داری؟
 چشمکی زدم 

 _میفهمی سوپرایزه!
 با سرتقی گفت

 _تمممممممارا
 _اه خب اآلن بگم هیجانش کم میشه. 

سا سور بودند هلن اعتراض به آ سان سیدیم و به خاطر جمعیتی که تو آ سور ر ن
 نکرد.

 زیر نگاه های خیره بقیه حتی نتونستم نفس بکشم.
 تا این که به واحد مورد نظر رسیدم .

جوری با سرعت از آسانسور بیرون پریدم که هلن ز زیر خنده و جمعیت داخل 
 آسانسور پوزخند زدند.

 کنم.سعی کردم وضعم رو درست 
 با غرور و جدیت.

 که موقع کار از سنس سنگتره.تارایی
 به همراه هلن به طرف واح پنج نفره رفتیم.

 در و باز کردند.
 با لبخند پر غرور وارد واحد شدم.

 همه به احترام بلند شدند
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 _سالم
 _های

 _ سالم
 _سالم...

....... 
 _سالم بچه ها بشینید کارتون دارم.

 و نشستند.همه یه جا پیدا کردند 
 _خب بچه ها چند روز دیگه شو داریم.

شکاالتمون رو یه  ست که بخواهیم ا شور خودمون نی شو جدید و مهم اینجا ک
 جوری رفع کنیم.

 باید بهترین و نفس گیر ترین شومون باشه.
 اوکی؟

 همه سرشون رو تکون دادند.
 _ خب ویکی کجاست؟

 _داره می....
 زنس واحد به صدا در اومد.

 ای کردم. تک خنده
 _های بچه ها.

 _وای ببین کی اینجاست تارا خانوم؟
 _سالم.
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 هلن بشین کار دارم همه کارا رو هم به شما دوتا
 به خودش و هلن اشاره کردم.

ستند  ست مانکن ها آماده ه اهدا میکنم. همینجور که هلن گفت طرح ها آماد
 و من هم اینجا هستم.

رگذار کنم که مردم هم بدون دعوت میدونید میخوام این شممو رو کنار سمماحل ب
 ببینن.!

 متوجهید که؟
 سرشون رو تکون دادند.

 پس ویکی چند نفر رو بفرست برای کارای ساحل و مجوز ها.خب 
 شما ها هم 

 به مانکنا اشاره کردم
 یکمی تالش کنید امتحان کنید تا شو خیلی خوب پیش بره.

 نکه.راستی برای پانتر آخر هم کسی برنامه ریزی
 با لبخند شیطونی گفتم

 _مانکن خوشگل و جدید در پیش هست.
 همه با کنجکاوی نگام میکردند

 _خب دیگه زیاد حرف زدم بسته. 
 حاال همه آماده بشید و برید به آدرسی که به هلن دادم.

 محل تمرین هاتون اونجاست و مربی هم داره.
 ویکی تو هم برو دنیا مجوز.

 _باشه خانوم.
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 و بعد تاکید های زیاد از هتل بیرون رفتم.از جا بلند شدم 
 پارسا به ماشینش تکیه داده و سرش رو با گوشیش گرم کرده بود.

 بی توجه بهش سوار ماشین شدم و در و بستم.
 پارسا بعد چند دقیقه سوار ماشین شد و به سمت خونه پریسا حرکت کرد.

 _شنیدم شو داری درسته؟
 _آره

سک داری شمن داری که اراده کنند میتونی میکنی؟ هز_میدونی ری اران هزار د
 نابود بشی.

 _مهم نیست.
 _یعنی چی مهم نیست؟

 _یعنی من عاشق ریسکم.
 نمیشه به خطر دو تا تهدید و زنس از کارم عقب بیفتم.

 من شو رو برگذار میکنم.
نه این که تو کارام  باید از من محافظت نی  نداریم تو  در ضمممن اما اگر ولی 

 دخالت کنی.
 هرموقع و یفت رو فهمیدی به خودت اجازه بده با من صحبت کنی.

 سرعتش رو زیاد کرد. با کالفگی
بی اهمیت به پارسا خشن که هر لحظه ممکن بود کلم رو بکنه با یکی از مجله 
شو بیان و اون ها  شن  ستم که به ف شون خوا های بزرگ ترکیه تماس گرفتم و از

 هم موافقت کردند.
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 روز دیگه است باید کار هارو خیلی فشرده تر انجام بدیم.چون شو برای دو 
نه راه برم  جدیدم روی صممح مانکن  با  که میخوام  ظه میفتم  یاد اون لح وقتی 

 خیلی ذوق مرگم میکنه.
 باز این گوشی صداش در اومد.

 توجه به شماره دکمه رو زدمبی
 _بفرمایید؟

 _الو سالم تارا کجایی؟
 ر بدم.تانر یادم رفت به تو خب_وای

 اآلن داریم میاییم سمت خونه شما.
 _از دست تو نگران کردی! 

 _ببخشید.
 پریسا اینجا منتظرته._مشکلی نیست فقط سریع بیا وکیل

 _باشه باشه اآلن میایم.
 زودتر_فقط

 _اوکی بای.
 _جیگرم بای.

 اوووو چه جیگرم جیگرم راه انداخته این تانر خان.
 بول میکنه یا نه؟ببینیم وقتی درخواست رو میگم ق

 اون موقع میفهمم چقدر براش ارزش دارم.
 وجدان_تارا تو چه کارهایی که از دستت برنمیاد.

 _هعیی بله وجدان جان.
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_بچه پرو چرا اینجوری میکنی؟ فردا پس فردا یه بال سممرت میاد با این کارایی 
 که تو میکنی کسی نجاتت نمیده!

 میکنم._اه وجدان خفه شو ببینم چه غلطی دارم 
 _بیتربیت بینزاکت.

 _گمشو.
 _چی؟

 ها.
 چرا صدای انقدر بلند بود.

 از فکر بیرون اومدم که دیدم پارسا روم خم شده.
 _چیکار میکنی؟

 با لبخند پر از شیطنت گفت
 _هیچی آخه داشتی هذیون میگفتی

 _من؟
 هست؟_کسی دیگه هم اینجا

 _آره من هستم.
 _تانر.

 صور پارسا یکی شد. یک ضرب بلند شدم که صورتم با
 _آمممخ

 _چیشد؟
 دختر چرا اینجوری میکنی؟پارسا_تارا ببخشید خب 
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 _برو کنار ببینم.
 تانر پارسا رو هل داد کنار و خودش اومد جلو و کنارم زانو زد.

 ناراحت و گرفته بود.یکم صورتش 
شتم دلیلش رو نمیدونم چی ست دا شده بود دو شده بود که تانر انقدر ناراحت 

 همم.بف
 آروم سرم رو کنار سرش بردم و زمزمه کردم

 _بلند شو بریم .
 _چرا به تو که داره خوش میگذره.

 مات تانر شدم.
 یعنی چی این که به تو خوش میگذره.
 بی حرکت روی صندلی نشسته بودم.

 بازوم رو توی دست هاش گرفت و بلندم کرد.
 به پارسا اهمیت نداد و من رو دنبال خودش کشوند.

 نر؟+تا
 تانر؟

 کجا میری بیا بریم پریسا و وکیله منتظرمونن.
 زشته تانر؟

 یکدفعه صاف ایستاد.
 _چیه؟

 _میگم چرا ناراحتی؟
 جوابی نداد.
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 یه نگاه به دور و بر کردم.
 باغ که منتهی یه انتهای باغ بود وایساده بودیم.وسط

 آروم گفتم
 _چرا جواب سوال رو نمیدی؟

 دم؟سواالت رو بجواب_میخوای 
 _آره دلیل این بی تابی ها و ناراحتی آن رو نمی فهمم تانر 

 به من بگو.
 _میدونط تارا از وقتی وارد این کار شدم تو رو به چشم یه رقیب میدیدم.

قل*ب*م هر روز سممرم رو با دخترای رنگارنس گرم میگردم تا حضممور تو وی
 حس نشه.

 شدی بلکه دنیام شدی.اما برخالف تصور نه تنها حس
بعد یه سممری اتفاقاتی که بعدا بهت میگم برام مهم شممدی ! طاقت دوری بی 

 امینی هات برام سخته باور کن.
 چند قدم برداشتم و جلوش رخ به رخ سینه به سینش استادم.

 دستم رو نوازش گونه روی گونه و بعد گردنش گذاشتم.
 تو چشماش خیره بودم

گاه اسمش رو صدا زدم  ناخودآ
 _تانر.

 نومم جانمم._جانم خا
 _اینجوری نگو.
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به خودش چسممبوند و سممرش رو توی موهاش بیگودی  یه حرکت  یا  من رو 
 خرمایی رنگم کرد.

عطرت رو دوست دارم. عطر بدنت عطر لباس هات عطر لب هات و و _خیلی
 و 

 _زیاد از حدخودت جلو نیا آقایی وگرنه به شوهرم میگم.
 _اونوقت اون شوهر خوشبختت کیه؟

 بود.برای روحیه هر دو مون خوب یکم شیطنت
 _فرهاد دیگه.

 کمرم ایستادنوازش دستهاش روی
 سرش رو بلند کرد.

 _چی؟
 ف..فرهاد

 _آره فرهاد پسر خاله هر دو مون.
 پسر خاله من نیست._اون عوضی

 _اه تانر نگو اینجوری ناراحت میشم.
 _باشه.

 دستم رو از دور کمرش باز کرد و ازم دور شد.
 کردم.نگاشخیره خیره 

 آروم آروم راه میرفت شاید برم دنبالش.
 اما من 

 اما تو چی تارا؟ تو هم مثل یه عاشق دیگه.
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 اما
 تاراااا این بار حرف وجدانم رو گوش دادم. 

با سرعت اما بدون سر و صدا نزدیکش شدم و دست هام رو از پشت گردنش 
 آویزون کردم.

 _تارا نکن حوصله ندارم.
 ری ؟آره راستشو بگو._حوصله من رو ندا

 به موهاش چنس زد. و با یه حرکت برگشت.
 جلو اومد و با یه حرکت من رو ب*غ*ل کرد..

 بیشعور من و بنداز پایین._وایی
 _چشم.

 یک دفعه ولم کرد که با کمر خوردم به زمین.
 _آییییییی
 _چیشد؟

 گریم گرفت.
 نمیدونم چرا حساس شدم..

 و*سید.تانر روم خم شد و پیشونیم رو ب*
 های تند تندش به گردنم میخورد.نفس

 لب هام جا گرفت.سرم رو به سمتش برگردوندم که لب هاش روی
انقدر این حرکت سممریع و بدون برنامه ریزی انجام شممده بود خیلی برام جالب 

 بود.
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تانر گه انگار از وضممعیت پیش اومده خوشممش اومده بود دسممت هاش رو دو 
 ور میرفت.یپشکمرم حلقه کرده بود و با ز

 لباسم موقع افتادن از باالی زانو تا باالی ب*ا*س*ن پاره شده بود.
 دیگه تانر به حرفای من گوش نمیداد. 

هرچی صداش زدم عکس العملی نشون نداد و فقط با فشار و مستی خوش رو 
 بهم چسپونده بود و ول نمیکرد .

 _تانر داری چیکار میکنی ول کن پا میشم میرم اه.
 تارا آروم باش._هیس 

_ولم کن کسممی تا حاال انقدر به من نزدیک نشممده بود که تو شممدی کارایی که 
میکنم از روی حس عاشقانه نیست از روی دوست داشتنه پس هیچ فکر دیگه 

 ای نکن.
 حاال از روم پاشو ببینم چیکار کنم با این لباس پاره.

 تانر هیچ حرکتی نکرد.
 _میگم پاشو تانر.

 زمین بود.کنار پاهام رویداد و یکم از روم بلند شد اما پاهاش داد آخرم جواب
 _تانر اگه بلند نشی انقدر جیغ و داد میکنم که آبروت بره.

 تانر برم دیگه هیچ وقت پشت سرم رو نگاه نمیکنم.
 بلند شو. تا سه شماره میشمارم.

1 
2 
3 
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 کامال سنگینی بدنش برداشته شد.
 پاشدم.نفس عمیقی کشیدم و سریع از جا

 نگا خیره تانر رو حس میکردم.
 میدونستم دوستم داره ولی نه در حد این که بخواد بهم...

 اصال دوست ندارم راجب این افکارای بیهوده مغزم رو خراب کنم.
 قدم های تندم رو به سمت در ورودی عمارت هدایت کردم.

 خب اگه پرسیدن چرا لباست پاره شده چی بگم؟
گیر کرد و پاره شد، یا این که بگم افتادم زمین و سنس پارش بگم که به یه جایی 

 کرد.
 اووم همین خوبه میگم افتادم زمین و سنگی که گوشش تیز بود برید.

 اما خب اینجوری که شک میکنند چون هیچ جام زخمی نشده.
 به زمین اطراف نگاه کردم.

 یه تپه خاک سمت چپم بود.
شت روی سمتش رفتم و چند تا م شک پاهابه  سام ریختم که  م و یکمی رو لبا

 نکنند.
 موهام رو دورم ریختم و با پاهای لنس زده قدم برداشتم.

 دستگیره رو پایین کشیدم و رفتم تو .
یه مرده که کت وشمملوار پوشممیده بود به همراه پریسمما و افشممین روی مبل های 

 سلطنتی سالن نشسته بودند.
 جا بلند شد. پریسا تا من رو دید آروم به گونش زد و از
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 سر اون مرده و افشین به یمت من چرخید.با این کارس
 _تارا چیشده؟ چرا این شکلی شدی خاله؟

شدم. فقط یه لباس دارید که به  شکلی  ست خاله خوردم زمین این  _هیچی نی
 من بخوره چون این پاره شده

 با دستم به محل که پاره شده بود اشاره کردم.
 ن بدم.چ_آره عزیزم بیا بریم نشو 

 در اتاق رو باز کرد و به سمت یه کمد بزرگ رفت.
 چند دقیقه بعد یه لباس آبی نفتی تا زانو که دکلته بودبه سمتم گرفت.

 _ببین تنت میشه همین رو تن کن.
 _مرسی فکر کنم اندازم باشه !

 فقط سرویستون کجاست دستام خاکی شده بشورم.
 _ته راهرو سمت راست.

 _مرسی.
 تو خیلی شبیه پریوشی. _خواهش میکنم

 یه آه کشید.
 سرش رو تکون داد و به یه چشم بهم زدن از اتاق بیرون رفت.

 این پریسا خیلی عجیب بود.
با این که خیلی رو مد و مغرور بود ولی یه چیزی اذیتش میکرد همیشممه یه غم 

 بزرگ تو چشماش تو ذوق میزد.
 لباسم رو عوض کردم .

 و هیکل رو فرمم رو به رخ میکشید. خیلی تو تنم قشنس نشسته بود
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 چیده شده روش چشمک میزدند. تو اتاق یه میز پر از لوازم آرایش بود و وسایل
 وسوسه شدم و رژم و با خط چشم و ریمل رو تجدید کردم.

 بعد شستن دست و پاهام که خاکی شده بودند به سمت سالن رفتم.
 خدمتکار مشغول پذیرایی بود.

 _سالم.
 ها که نزدیک پریسا بود نشستم.مبل روی یکی از

 _خب آقای پیتت اگه میشه شروع کنید.
 _منم همین نظر رو دارم.

خانوم تارا منسی اینجور که مشخص شده امالکی که برای شما و پیتت_ خب
 به اسم خانوم پریسا تاجیک هست باید انتقال داده بشه .

جلسممه که شممما باید من توی کار های خانوادگی دخالتی ندارم و این صممورت 
 امضا کنید.

 یه کاغذ به سمتم گفت.
 _اگه میخواهید مطمئن بشید یک بار متن رو بخونید.

 سرم رو تکون دادم و کاغذ رو خوندم.
همونجور که میخواسممتم تمام امالک ها و خونه ها و ماشممین ها و همه چیز به 

 اسم من شده و این هم سند تمام اون ارث و میراث ها بوده.
 قراری که گفته شده...طبق 

 اموال به فاطمه محمدی 2/8
 امیر منسی2/8
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 به اسم من تارا منسی شده.4/8
 ها سر عقد هر کدوم داده میشه جز من.و همه ی این ارث

 نمیدونم منظور بابا از این کار را چی بوده ولی حتما دلیلی داشته.
 بعد خوندن تمام متن روی کاغذ امضا کردم.

 د.پریسا هم امضا کر
 پیتت_ مبارک باشه من دیگه برم کار های شما هم به اتمام رسید.

 _ممنون.
 پیتت_خواهش میکنم فعال.

 از عمارت بیرون رفت.
 سنگینی نگاه کسی اذیتم میکرد.

 سرم رو بلند کردم که دیدم افشین خیره نگاهم میکنه.
 اخمی روی پیشونیم نشست.

 پریسا ب*غ*لم کرد 
 یز طبق خواسته کارلو پیش رفت._تارا خیلی خوشحالم همه چ

 هیچ وقت نمیدونستم به همین راحتی میتنم پیدات کنم.
 لبخندی زدم.

 _حاال تا کی اینجا هستی ؟
 _خاله راستش میخواستم بهتون بگم اما فراموش شد میدونید کار من چیه؟

 _نه فرصت نشد بپرسم.
 _من مثل تانر طراح لباسم .

 م خوشحال میشم بیاید.میخوام فردا کنار ساحل شوء بگیر
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 پریسا با تحسین نگاهم میکرد. 
 _تارا میام عزیزم 

 _ممنون من دیگه برم بچه ها منتظرم هستند باز هم بهتون سر میزنم.
دوست داشتم با این حرلم عکس العمل شوهرش رو ببینم پس سریع نگاهش 

 کردم که با اخم غلیظی مواجه شدم.
ون پسممر هیزت عمرا بتونم باز پا توی این آهه پریسمما با وجود این شمموهرت  و ا

 خونه بزارم.
شد و خورد  ستم در و باز کنم که از اونطرف هم در باز ستی تکون دادم و خوا د

 توی صورت من.
 یک دقیقه از زور درد چشام رو محکم بستم.

 _تارا چیشد عزیزم؟
 دو قدم عقب رفتم که در باز شد و تانر داخل شد.

یه نگاه نگرانی  ثان تانر نگاهش رو چند  ما  ناراحتی رو تو چشممماش دیدم ا و 
 گرفت و با گفتن

 _ببخشید عمدی نبود.
 از کنارم رد شد.

 _عزیزم میخوای بمونی بعدا میری.
 _نه خوبم خداحافظ.

 درو باز کردم و از اون عمارت لعنتی خارج شدم.
 با شدت در کوبیدم.
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 پرید.جاشکه پارسا از
 _چیشده؟

 ح رفتیم._هیچی برو هتلی که صب
 _نمیخوای.چ..

 _نه 
 سرشو تکون داد ، ماشین رو روشن کرد و راه افتاد.

 سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و چشمام رو بستم.
 نگاه های افشین اذیتم میکرد.

 نگاه های پر از نیاز پر از دوست داشتن پر از ه*و*س و غرور تانر اذیتم میکنه.
 ی......نگاه های ترحم آمیز پریسا هلن ویک

 پارسا نگاه هاش برادرانه بود.
 به پارسا بیشتر از همه مردای دور و اطرافم اعتماد دارم.

 کرده بود اعتمادم بیشتر شده.شاید چون عمو فرزاد معرفی
 نمیدونم....

 زندگیم پر شده از نمیدونم ها و گیج شدن ها..
 _رسیدیم.

 چشمام رو باز کردم.
 ع زنس زدم بیا._میخوای برو یه دور بزن هر موق

 _اوکی پس تلفن بزن.
 وارد البی هتل شدم.... به سمت آسانسور رفتم و سوار شدم..

 در اتاق رو زدم که باز شد.



wWw.Roman4u.iR  326 

 

 با بچه ها راجب شوء صحبت کردیم. 
 مجوز مانکن ها و طرح ها آماده هستند.

 کارت های دعوت هم رسیده بودند.
دن... شو هم ساعت ده صبح بعضی از کارت هارو هم از دیروز به سوئد فرستا

 اجرا میشه.
 بعد تموم شدن حرفام به پارسا زنس زدم و به خونه رفتیم.

****** 
 صبح فشن شوء....

ویکی_ هاله درست راه برو سرت رو باال بگیر با غرور سینه صاف آهان خیلی 
 خوبه آفرین برو .

 هلن_سیبل گل رو اون سمت بزار.
 رو روشن کن و سر جاش بزار.آهان کوثر دوربین و پروژکتور ها 
 با خونسردی بهشون نگاه میکردم.

 همونجور که میخواستم یه قسمت از ساحل رو به ما اختصاص دادند.
 صفحه استیج رو به شکل زیبایی گذاشتند و صندلی هارو اطرافش گذاشتند.

 با نشستن دستی روی شونه ها پریدم.
 رو نگاه کردم. از رو صندلی بلند شدم و عقب

 ز زور شوق نمیدونستم چیکار کنم.ا
 واییییی تو عمرم انقدر خوشحال نشده بودم.
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شناختمش و غرق سامان، فرهاد و یه خانوم جوان دیگه که نمی  آرایش فاطمه ، 
 بود.

 فاطمه رو ب*غ*ل کردم.
 _سالم خیلی خوشحال شدم خوش اومدید .

 _سالم تارایی خوبی؟
 _مرسی عزیزم.

 گونش رو ب*و*سیدم.
 جلو اومد. فرهاد

 کردم.ب*غ*لش
 _سالم آقا فرهاد خبری ازت نبود.

 _سالم خوشگلم درگیر کارام بودم.
 _خوب شد اومدی خیلی خوشحال شدم.

 از ب*غ*لش بیرون اومدم
 _سالم آقا سامان خوش اومدید.

 یه لنگه ابروش باال رفت
 قلم. مرسی. _چه لفظ

 _بفرمایید بشینید.
 دسته گل اومده.هلن_تارا تارا کجایی ببین یه 

 به سمت هلن برگشتم.
 _از طرف کی

 _نمیدوم نوشته عشق ممنوعه
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 خبرنگارا همه اون سمت وایسادند دارند ازش عکس میگیرند.
 _بریم ببینم.

 هلن به یه طرف اشاره کرد.
 بلند به اون سمت رفتم.با قدم های

 _اینجا چخبره؟
 خبرنگارا برگشتند سمتم.

 یکی از پسرا گفت
 وم منظور این دسته گل کیه؟_تارا خان

 _چخبرتونه آروم تر باشید. 
 نمیدونم این دسته گله مضحک از طرف کیه .

 شما هم اینجا تجمع نکنید.
 بفرمایید سرجاتون.

 اکثرشون رفتند.
 ویکی_هلن بیا مانکن آخر آمادست.

 هلن با عجله به اون سمت رفت.
ا خب ین مانکن تانر باشه امتا دیروز قبل اون اتفاقی که تانر کرد میخواستم آخر

.. 
 بعد اومدن چند تا آدم مهم از سوئد وترکیه مراسم پذیرایی شروع شد.

 خاله پریسا و شوهرش هم اومدند.
 به سمتشون رفتم و خوش آمد گفتم.
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 تانر نیومده بود.
 تقریبا همه صندلی ها پر شده بود.

 شوء شروع شد.
 انکن ها در حال اجرا بودهمه اون طرح ها با بهترین و نفس گیر ترین م

 سه نفر به آخرین مانکن مونده بود که هلن بهم اشاره کرد.
 از روی صندلی بلند شدم و به پشت صحنه رفتم.

 پنج مانکن آخر مرد بودند.
 _خب پانتر آخر کو؟

 هلن_اآلن میاد خانوم.
به  به آخرین مانکن رفت و من منتظر آخرین مانکن بودم که هلن  یکی مونده 

 رده رفت و با ..... برگشت.سمت پ
 ابروهام باال رفت.

 چشمام گشادتر از این نمیشد.
 تانر!

 آخرین مانکن!!!
 با قدم های مردونه به سمتم اومد.

 دست سردم رو توی دستش گرفت.
 _تارا به خودت بیا زحمتات رو هدر نده.

 _تو اینجا چیکارم میکنی؟
 _فعال نه بهت توضیح میدم.

 حاال میای بریم؟
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 رو تکون دادم. سرم
 با قدم هایی پر غرور دستم رو باال گرفتم که تانر روی انگشتام رو ب*و*سید.

 اخمی خوشگل رو پیشونیم نشست.
 روی استیج رفتیم.

 آروم با هم قدم برداشتیم که صدای دست و جیغ باال رفت.
 دوربین ها چیلیک چیلیک صدا می دادند.

 از هر طرف ازمون عکس گرفتند.
 رو به روی هم قرار گرفتیم.عکستو آخرین 

 بعد چند تا عکس دیگه شو تموم شد.
 من با اخم به هلن و ویکی نگاه میکردم.

 تانر هم از اون موقع جلوم نشسته مسخ من شده.
 فاطمه و سامان خیلی وقت پیش رفته بودند. 

 فرهاد به سمتم اومد.
 _تارا جان عزیزم شو خیلی قشنس بود موفق باشی عزیزم.

 حبت سرم رو روی سینش گذاشت و دستاش رو دورم حلقه کرد.با م
 _مرسی از اومدنت.

 _مرسی از تو که همیشه هستی.
 مرسی مرسی.

 سرش رو تو موهام فرو کرد.
 _فرهاد یه چیزی ازت بپرسم راستش رو میگی ؟
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 _آره جونم.
 _اون دست گل و نوشته ی روش کارتو بود یا آره؟

 مکث کرد. بگه ولی انگار دهنش رو باز کرد یه چیز
 سرم رو عقب کشیدم.

 _چیشد؟
 چشماش رو غم گرفت.

_من دیگه برم. خودت میدونسممتی اون دسممت گل از طرف من بوده پس چرا 
 انقدر اذیتم میکنی.

 _تارا
 من به تو برادرانه بود. اآلن هم جای این حرف ها نیست._هیس فرهاد حس

 خوش اومدی
 _یعنی اآلن داری میگی هری.

 زاحمت نمیشم برو به مانکنات برس.باشه م
 با قدم های تند از ساحل دور شد.

 سرم رو تکون دادم.
 بچه ها وسایل ها رو برده بودند.

 یکم که دقت میکردی نزدیک ساحل یه جنگل بزرگ بود.
 چون اآلن واقعا به آرامش نیز داشتم با قدم های آروم به سمت جنگل رفتم.

 که تانر پشت سرم قدم برمی داره. متوجه اطراف نبودم حتی نفهمیدم
 رسیدم.جنگل  انقدر قدم برداشتم که به اواسط

 یه چرخ دور خودم زدم که هیچی جز درختای بلند ندیدم.
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 غیبش زد...خبری از تانر نبود، این پسره احمق مگه نیومد دنبال من ، کجا
 ساعت سه و نیم بود.

 کنم بارون بباره.کم کم هوا گرفته تر میشد از شانس خر من فکر 
 به سمت راست جنگل رفتم که حداقل به جایی برسم.

شتناکی زد که  شد تو راه بودم که بارون گرفت و رعد و برق وح پنج دقیقه ای می
 جیغم به هوا رفت.

 قل*ب*م گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم.دستم روی
 .با سرتقی به کارم ادامه دادم که صدای له شدن برگ هایی به گوشم خورد

 وایسادم که صدا قطع شد.
 خواستم قدم بعدی رو بردارم که باز همون صدا بلند شد.

 جز درختای بلند و ترسناک ندیدم.برگشتم عقب چیزی
 حتما خیاالتی شدم.

بالم   ما انگار خیاالت نبود چرا خودم رو گول میزدم حس میکنم یکی داره دن ا
 میاد.

 میخورد. صدای خرد شدن برگ ها زیر پای کسی به گوشم
 این جنگل هم به جز درخت های ترسناک و تاریک هیچی نیست.

 حتی کسی هم از این طرف رد نمیشه که کمکم کنه.
 با صدای بلند داد زدم
 _کسی اینجا نیست؟

 آهاییی
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 صدای سرفه های بلند و مردانه ای اومد.
 _کسی اینجا نیست؟

 اون صداها قطع شدند
 _چرا خانوم تارا من هستم.

 برگشتم که ...به عقب 
 چیکارمیکنه ؟این مرد اینجا

 با لکنت گفتم 
 _تو.ت.تو اینجا چ.چیک..کار میکنی؟

 _هیچی عزیزم فقط میخوام با خودم ببرمت یه جاییی 
_من با تو بهشمتم نمیام عوضمی بیشمعور پی حاال فهمیدم معنی اون نگاه های 

 ه**س انگیزت چیه؟
 رم.خاله و تانر میبرنه آبروت رو پیشفقط دعا کن از اینجا نجات پیدا نکنم وگ

 با صدای بلند خندید.
 _پریسا و اون پسره احمق رو میگی؟

 اونا فقط یه مهره بودن برای رسیدن به تو..
 تویی که کلید این همه ثروت و معمایی تویی

 تو عوضی و پدر عوضی تر از خودت زندگی من و خانوادم رو از هم پاچیدید
 رو کشت. پدر آشغال تو پدر من و

 حیوون صفت .
 _دهنت رو ببند کثافت.

 این چرت و پرت چیه از دهن کثیفتو میریزی بیرون 
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 پدر خودت آشغال کثافته.
 با این حرفم عصبانی شد و به سمتم حمله کرد.

 .زدی_دختره ه...ه تو راجب پدر من چه حرفی
 حییون آشغال.

 افتاد روی زمین.تل روی موهام رو محکم کشید که با یه تپه از موهام 
یه سیلی در گوشم زد که افتادم زمین و افشین از این اتفاق سؤاستفاده کرد و به 

 پهلوم ضربه زد
 از شدت در تکون نمی خوردم.

_حیف که باید سممالم تحویلت بدم وگرنه امشممب تا صممبح جهنم واقعی رو 
 میدی!

 ناله کردم
 _هیچ غلطی نمیکنی.

 چشمام رو هم افتاد.
 ***** 

 تانر
 تارا با بی حواسی به سمت جنگل رفت.

 از ترس این که گم نشه دنبالش رفتم.
 هوا به سوی تاریکی میرفت .

خواستم برگردم و پالتو داخل ماشین رو بیارم که یه موقع تارا سردش نشه اما از 
 ترس این که پیداش نکنم راه رو ادامه دادم.
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 بارون شروع شد.
 در نتیجه برگشتم که پالتو رو بیارم.فکر سرماخوردگی تارا روی مخم بود 

راهی که اومده بودم رو برگشتم و به سرعت پالتو رو از توی ماشین برداشته و با 
 قدم های تند و بلند برگشتم.

 هر چقدر جلو تر میرفتم هوا تاریک میشدو تارا هنوز پیداش نبود.
 _تارا

 تارا دختر گم نشی داره بارون میگیره بیا برگردیم.
 تارااا

اما نبود که نبود کل جگل رو گشتم اما نبود کم کم باورم شده بود که هم خودم 
 گم شدم و هم نتیجم برای پیدا کرد تارا بی فایده هست.

 تقریبا یک ساعت گذشته بود .
 پشیمون و نگران از حال تارا به سمت راهی برای برگشتن رفتم.

ام به چیزی گیر کرد خواستم حرصم رو سر سنس های روی زمین در بیارم که پ
 و روی زمین افتادم.

 بد تر عصبی شدم
 یه نگاه به او وسیله کردم که ابروهام باال رفت.

 تل روی سر تارا که با تارهای موهای رنگیش گلی شده بود.
 افتاده؟چرا از سرش

 هزاران هزار سوال برام پیش اومد
 یعنی تارا از این جا رد شده اما چرا؟

 چرا؟
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 م.از جا بلند شد
 باید دنبال یه راهی بگردم تا بتونم تارا رو پیدا کنم.
 موبایلم رو درآوردم که فهمیدم اینجا آنتن نمیده.

 فلش رو روشن کردم و حدس زنان به طرفی رفتم.
 پاهام درد گرفته بود و بی حس شده بود.

 توانی برای راه رفتن نداشتم.
 خورد.صدای گیتار و بعدش خنده های دختر و پسری به گوشم 

 یکم دقت کردم که متوجه نور آتیشی شدم.
بیست قدم مونده بود که به اون دو تا جوون برسم که معدم تیر کشید و سیاهی 

 مطلق.....
 سوختن دستم چشمام رو باز کردم. با حس 

 همه چیز رو تار میدیم و هر چقدر تالش میکردم حرف بزنم نمیتونستم.
 ونستم بگم تارا تقالیی که کردم نتیجه داد و فقط ت

 صدای مرد جوانی رو شنیدم.
 _آقا حالتون خوبه؟

 لهجه ایرانی داشتند .
 _تارا.

 تارا ورد زبونم شده جز کلمه تارا نمیتونستم حرف بزنم.
 _آقا میتونید چشماتون رو باز کنید.

 آروم چشمانم رو باز کردم.
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 ی با موهای مشکی و چهره معمولی باال سرم ایستاده بود..پسر
 ا یاد تارا و اون تل سر روی تخت نشستم.ب

 اتاق متوسطی به دکور قهوه ای و شیری چیده شده بود.
 روبه همون آقاهه گفتم

 _موبایلم و یه تل سر تو دستم بود میشه بدید؟
 اینجا کجاست،؟

 _وسایالتون رو میز هستند. به میز عسلی کنارم اشاره کرد.
 ما آوردیموتون داخل ویال مون. _دیشب کنار ساحل روی زمین افتاده بودید

 چهره شما خیلی برام آشناست؟
 نه نیمخواستم کسی بشناستم.

 _نمیدونم من کجا رو جایی ندیدم.
 من من....

 مرسی از این که نجاتم دادید.
 ِسرم رو درآوردم و موبایلم رو قاپیدم.

ای  متری میشممد . دکور هم قهوه 100با قدم های تند از اتاق بیرون رفتم. ویال
 شیری بود. کالفه از این رفتار خودم به طرف در ورودی رفتم.

 گوشیم رو روشن کردم.
 بیست تماس از تارا

 تارا.
 شمارش رو گرفتم

 _الووو تارا کجایی ؟
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 _سالم تارا نیستم.
 _شما!

 _پارسام بادیگارد تارا.
از دیشب بعد شو پیداش نیست. کل ترکیه رو گشت اما نبود که نبود. موبایلش 

 بود که برداشتم شما کجایید مادرتون حالش خوب نیست.اخل کیفشد
 برنگشته؟_یعنی هیج جا نیست سوئد چی

 _نه چند نفرو دنبالش فرستادم اما نیست برادرش امیر هم اومده ترکیه.
 _مادرم چرا حالش خوب نیست؟

 _نمیدونم از پدرتون هم آقا افشین خبری نیست.
 و حال مادرتون خرابه.ایشون هم غیبشون زده  از دیشب

گاهی.....  _اوکی من میرم به پلیس خبر بدم بیا آ
 _اآلن راه میفتم.

 انگار حال پارسا هم خوب نبود.
 کنار خیابون ایستادم و دستم رو جلوی تاکسی تکون دادم. 

 _دربست خیابون.....
 _بیا باال.

 .سوار شدم و بدون هیچ حرفی به خیابون های شلوغ این شهر نگاه کردم
 پر از هیاهو..

 شلوغی، هجوم مردم به بوتیک ها و مغازه ها...
 بعد از رسیدن جلو عمارت کرایه رو داده و پیاده شدم.
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 دست رو زنس گذاشتم و بی وقفه زدم.
 _بفرمایید.

 _بازکن.
 چیک.

 با سرعت به سمت عمرات دویدم.
 درسته پریسا مادرم نبود .

و حضممورش رو حس میکنم از  هیچ محبتی یرام نکرد ولی خب همینکه بود
 در میام خیلی خوبه.تنهایی

 خیلی سخته آدم معروف بمونه اما بی کس باشه.
 خیلی خوبه که غریبه بمونه و خانوادش پشتش باشه ...

 شیرین ترین حس دنیا اینه که پدر و مادرت باشند و بهت افتخار کنند.
 ق پریسا رفتم.بعد از پرسیدن حال و گرفتن یه لیوان آب پرتغال به اتا

 تق تق
 _نمیخوام کسی رو ببینم. هرکسی رو ببینم فردا اخراج میشه.

 بود گفتمبا شیطنتی مصنوعی که خیلی شبیه به دلقک بازی بود ، پر بغض
 _حتی من؟

 پریسا هق زد .
 آروم پا تو اتاق گذاشتم.

 _چیشده که پریسا خانوم انقدر ناراحته؟
 هق هقش اوج گرفت.

 شستم.کنارش روی تخت ن
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 _مامان.
 اشکش رو پاک کرد ، سرش رو بلند کرد و خیره نگاهم کرد.

 همه بدی هایی که ت این سال ها بهت کردم. ببخشید._ببخشید برای
 من آدم خیلی بدی بودم لیاقت من شنیدم مامان از زبون تو نیست.

 اینجور نگو چی باعث شده این حرفا رو بگی ؟
 چیزی سنگینی میکرد._بار بگم تانر خیلی قوت بود یه 

 دلیلش به خاطر حقه بازی های اون عوضی و نقشه های کثیفشه.
 من چطور بهش اعتماد کردم.
 خدا... خوب شد تارا هست.

 با ترس ادامه داد
 _تارا کو؟

 +_هی.. هیچی مام..مامان خونشه دیگه.
 بال سرش میاره._راستشوبگو تانر اون افشین عوضی

 ین لکنت گفتناتدروغگو خوبی هم نیستی با ا
 همیشه در برابر این حس های زنانه شکست میخوردم. 

 _مامان نگران نشو ما هه جا رو دنبالش گشتیم ایشالله پیداش میشه.
 _تارا... تارا رو میگی یا نه

 سرم رو تکون دادم.
 _واییی اونا میکشنش.
 تن بی جونش روی من افتاد. بعد گفتن این حرفش
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 میکشنش؟یعنی چی
 شین چرا تاراچرا اف

 اه پریسا رو تختی خوابوندم و به سرعت عمارت رو ترک کردم.
 سوار ماشین پریسا و به طور پلیس ترکیه روندم.

 صدای تلفن بلندشد
 _بفرمایید

 _سالم تانرامیرم کجایی؟
گاهی که آدرسش رو به پارسا دادم.  _سالم امیر بیا آ

 _اومدم.
گاهی   ترمز کردم.بعد گذروندم اون ترافیک سخت جلوی آ

 ماشین امیر هم از دور نمایان شد.
 منتظر اونا نشدم و خودم واد شدم.

 به ترکی گفتم
 _سالم میخواستم اطالع یه آدم ربایی رو بدم.

 سرباز _ انتهای راهرو اتاق سرگرد کندر
 دو یه تا به در کوبیدم که صدای  ریفی

 _بفرمایید
 در و باز کردم و سالم گفتم.

 د پایین بود من رو ندید.چون سر خانم سرگر
 اشاره کرد که بشینم.

 _خب مشکلتون؟
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 _میشه من رو نگاه کنید.
 عادت دارم توچشم طرفم نگاه کنم و بعد صحبت کنم.

 رو بلند کردو منتظر نگاهم کرد.خانمه سرش
 _خسته نباشید .

 میخواستم ازتون کمک بگیرم.
 نامزدم تارا منسی دیروز عصر دزدیده شدند.

 ا فهمیدید دزدیده شدند؟_خب از کج
 میشه تمام ماجرا رو توضیح بدید

شرح دادن اتفاقای دیروز و این که مادرم  شروع کردم به  شیدم و  نفس عمیقی ک
 تو لحظه بیهوشی گفته اونا میکشنش.

 _خب مدرک دیگه ای ندارید ؟
 _چرا

من وقتی تو جنگل به یه جایی که محل تردد بود رسممیدم تل روی سممر تارا رو 
 ا کردم.پید

 اینجور که معلومه با زور خواسن ببرنش.
 رو بکنه. یا محکم ببنده یا بکشه.چون من تو این مدت ندیدم تارا موهاش

 _پس سریع تر اقدام میکنیم. 
 عکسی از آقای افشین و خانوم تارا بیارید .

 _چشم اآلن فقط با کدوم قسمت تحویل بدم.
 _چهره نگاری.
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 از اتاق بیرون اومدم.با استرس خداحافظی کردم و 
 با صدای نگران امیر که ازم میپرسید چی شده؟ نگران تر شدم.

 _سالم هیچی اقداماتشون رو شروع کردند.
 _کار کدوم عوضیه.
 _فعال معلوم نیس.

 _یعنی چی پس این دختر کجارفته؟
 _نمیدونم گیج و کالفه شدم.

 _باید خودمون دنبالش بگردیم.
 احتمال پیدا کردنش صفره._چجوری تو این کشور غریب 

 امیر با صورتی در هم روی صندلی های راهرو نشست.
 از پارسا خبری نبود.

 _پارسا کجاست ؟
 _نمیدونم رفت تا وسایل های خودش و تارا رو جمع کنه.

 _خیر سرش بادیگارده هیچ غلطی نتونسته بکنه.
 _به اون چه ربطی داره قصیر خواهر گستاخ خودمه.

 اله مغروره منه پسرخاله جونی._تقصیر دختره خ
 امیر خواست حرف بزنه که با این حرف من به تپه پته افتاد.

 _چ..چ.چی ...پسرخاله
 _آره دیگه مامان من پریساست خاله تو.

 البته پسر واقعیش نیستم، پریسا مادر ناتنیمه.
 صدای گوشی امیر بلند شد.
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 _بفرمایید.
....... 

 _بله خودم هستم .
...... 

 شما چیکار میکنه؟_دست 
 اآلن فقط آدرس ...

 بله بله اومدیم.
........ 

 _خداحافظ
 _چیشد امیر؟

 _از گوشی تارا زنس زده بودند گفتند که بیاید.
 _خب نگفت حال تارا چطوره؟

گاهی   38_نه فقط گفتسریع خودتون برسونید به آ
 _پس بدو که بریم.

 _بریم.
 گرده افتادم.چند قدم بیشتر نرفته بودیم که یاد اون سر

 _امیر تو ماشین و روشن کن من اآلن میام.
گاهی بیرون رفت ..  سرش رو تکون دادو با حالتی دو از آ

گاهی هستیم.   ......اآلن تو مسیر آ
 سرگرد با یه تیم از پلیس ها پشت ماشین ما هستند.
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گاهی ترمز کرد .  امیر جلوی آ
 سمت در ورودی دویدم در و باز کردم و بدون اهمیت به افراد پشت سرم به

 _ببخشید آقا، یه خانمی تماس گرفتند راجب تارا منسی..
 13_بله بله برید اتاق 

 سرم رو تکون دادم و با چشمام دنبال اتاق مورد نظر گشتم.
 رو دیدم برگشتم تا به امیر نشون بدم که چشمم به پریسا افتاد. 13تا شماره

 خودشو روی صندلی ها انداخت.با حالی زار از اتاق دیگری بیرون اومد و 
 پریسایی که بدون آرایش و لباس شی بیرون نمیرفت حاال

بدون آرایش، صورتی بیروح، بدون لباسی درست و خانومانه با اشک هایی که 
 گونش میریخت اینجا با لباس مشکی گریه میکرد.روی

 صدای هقدهقش هر لحظه بیشتر میشد.
 ردند تا آروم بشه.چند تا خانوم کنارش نشستند و کمک ک

 کردم چرا که هیچ موقع گریه نکرده بود.با دیدن حال بدش بغض
 با قدم هایی لرزو نو پر از ترس بهش نزدیک شدم.

 هرقدم با هیجان و ترس زیادی همراه بود.

 هیجانی حاوی از درد بغض گریه غرور...
 ترس از دست دادن تارا.

 از گریه مادرم . بغض
 قدم آخر رو برداشتم.

 _مامان تو چرا اینجایی؟
 آروم دست خانوم جوانی که روی گونش بود رو کنار زد و زمزمه کرد.
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 _تانر تو نمیدونی چه سختی کشیدم.
 تو این چند لحظه کل دنیا روی سرم آوار شد.

 تانر تارا هم رفت.
 کردم.تانر تارا بچه ای که خودم بزرگش 

 چرا من باید انقدر تنها باشم
 چرا...

 گریه.زد زیر 
 پاهام توانایی وایسادنم رو نداشت.

 قل*ب*م شکست ، صدای شکستنش رو شنیدم.
 از ترس این که بقیه هم بشنوند دستمو روش گذاشتم.

 عشقم تنهام گذاشت.تارایی تروخدا بیا بگو دروغه .
 همه طرح های جددیم رو میدم بهت ولی تو هنوز تو این جا نفس بکش.

 اما دروغه . 
 خواد گولم بزنه.این زن باز می

 نه تارای من زندست .
 میتونه باور کنه تارای شیطون من دیگه اینجا نیست.اینا دروغه کی 

 رفتم. 13با ترس و لرز به سمت اتاق 
 دو تا به در زدم که صدای مردی اومد.

 چشمام رو بستم و با قدم های شمرده وارد شدم.
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صورت  سن رو ببینم  شد آقای م شمام باعث  شدن چ سناکی باز  شن و تر خ
 داشت.

 _سالم من نامزد تارا منسی هستم . 
 گرفتید میشه بگید تارا کجاست .باهامون تماس

ست خواهش میکنم من فقط  شما هم نگید دیگه تارا من نی ستون میکنم  التما
 میدونم اون زندست..

 برخالف نظرم مرده شروع به حرف زدن کرد.
 داری اما دیگه اون نیست. _ببین پسرم میدونم خیلی نامزدت رو دوست

 متاسفم جنازه ایشون موقع رانندگی از ماشین به دره پرت شده.
 متاسفم میدونم خیلی سخته اما میتونید برای شناسایی برید سرد خونه.

 چشمام تار شد.
 خدایا من میمیرم .

 من تارام رو میخوام. دیگه اذیتت نمیکنم فقط باشه اصال دورش نمیرم.
 ت داره بکنه فقط زنده باشهاصل هرکاری دوس

 _یعنی چی ؟
 ی..یعنی چی مرده!تارا من زندست . من مطمئنم که زندست.

 فهمیدید.
 از همتون شکایت میکنم.

 خودی و دروغی این اراجیف رو سر و ته کردید.بی
 دروغه.

 قدمی برداشتم و به عقب رفتم.
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 دروغه
 من تارام رو میخوام.

 چشمای تارا جلو چشمم اومد.
 طره اشک رو گونم افتاد.یک ق

 نه تارا که نمرده چرا باید گریه کنم.
 دلیلی نداره.

 دستگیره رو کشیدم و از اون اتاق شوم بیرون اومدم.
 صدای گریه دوتا زن بلند شد.

 یکی از دخترا که جوون بود داد زد
 _تاراااا

 چی میگن تاا تروخدا برگرد. تاراا اینا
گاهی چر  خید.نگاهم دور تا دور سالن آ

 امیر روی زمین سرخرده بود و به یک نقطه خیره بود.
 کنارش  دو تا مرد نشسته بودند.

 یکیشون فرهاد ولی اون یکشون رو نمیشناختم.
 رو بلند کرد.امیر با صدای قدم هام سرش

 _چیشد تانر؟ دروغه مگه نه ت وکه عاشقش بودی بگو .
 چشمای فرهاد رو من زوم شد.

 _امیرررر
 ارا من نیست .اونا میگن ت
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 رجدارند دروغ میگند دیگه. تو راستش و بگو.
 امیر من هیچی از حرفاشون نمیفهمم.

 فرهاد دستاش رو مشت کرد و به زمین کوبید.
 _نممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه 

 ایجاد شد. با داد فرهاد سکوتی
 _نباید بمیره.

 تمممممممارا 
 بممممممرگمممرد 

 میکنم، غلط کردم تارادیگه اذیتت ن
 خواستم به سمتش حمله کنم که صدای جیغ دو تا زن بلند شد.

 برگشتم.با ترس
 هلن و ویکی با گریه به سمت امیر دویدند.

 هلن_امیر تارا کو؟
 امیر بگو.

 امیر تارا که تنهامون نذاشته .
 مگه نه.

 ویکی _ تانر تو یه چیزی بگو.
 من بدون تارا میمیرم .

 هلن زد زیر گریه و خودش رو تو ب*غ*ل امیر انداخت.با این حرف 
 بعدیش که انگار غیر عمد بود متعجبم کرد.با کار امیر

 هلن رو ب*غ*ل کرد. 
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 فرهاد با دیدن این صحنه از جا بلند شد. 
 بدون هیچ حرفی سرش رو پایین انداخت و به سمت در رفت.

 لرزیدن شونه هاش رو دیدم.
 صدای سربازی که میگفت

 یکی باید بره تا مقتول رو شناسایی کنه._
 من زوم شد.همه نگاه ها روی

 چشمام رو بهم فشردم.
 _من میرم.

 کاغذی به دستم داد.
 فشاری روی قفسه سینم حس کردم.

 تند تند نفس کشیدم.
 سوار ماشین شدم و به سمت بیمارستان رفتم.

 هر لحظه وجود تارا رو حس میکردم.
 فتیم .وقتی با هم روی استیج ر

 همه خاطراتمون جلو چشمم اومد.
 مکالمه اونروزمون که پیش فرهاد بود.

 یا خوردن بستنیش کنار دریا.
 فقط یه نشونه از طرفش باشه خودم رو فداش میکنم.

 فقط یه نشونه.
……………… 
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 یک هفته از اون روز شوم میگذره و ما دیشب به سوئد برگشتیم.
 تارا بی جواب موند.پلیسا برای پیدا کردن قاتلهای تالش

 دیشب از ترکیه برگشتیم 
 باز لباس تارا رو به خودم فشردم.

 نفس عمیقی کشیدم.
 بوی عطر تارا حالم رو خراب تر میکنه.

 دل تنگشم.
 کاش بود تا ب*غ*لش میکردم.ای

 با تمام وجود به خودم نزدیکش میکردم و به خودم میفشردمش تا دردش بگیره.
 عشقم دلتنگتم.

 کجاییی
 نفسم...

 آرامشم...
 تمام دنیام چرا تنهام مگذاشتی بیمعرفت.

 من که هرچی میخواستی رو بهت میدادم.
 امروز جسد تارا رو به سوئد منتقل میکنند.

 باید آماده بشم به آتلیه تارا برم.
سوار   شده،  صالح ن صورتی ا شکی و رنس رو رفته و  شه با لباس م مثل همی

 م و راه افتادم.ماشین شدم ؛آهنس غمگینی گذاشت
 جاده ایستاده بودیم، افتادم.یاد روزی که با تارا وسط  

 روی دیوارا مینویسم  
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 تک تک خاطراتو
 یاد شیطنتاش و خنده هاش... 
 از گذشته باتو 

 بدی هاتو میسوزونم.
 دلم برای عطر نفس هاش تنس شده. 

 دلم میخواد اگه اینجا بود محکم ب*غ*لش میکردم.
 تو.میکشم خوبی ها 

 تا بدونی باتو
 قطره اشک سمجی از گوشه چشمم افتاد. 
 ذهنم و زندگی میکنم. 

 بی قرار توام..
 چشم انتظار توام.

 با جمعیت جلوی آتلیه بغضم سنگین تر شد. 
تام  با دسمم کارو کرده خودم  گه بفهمم کی این  تارا قسممم خوردم ا به روح 

 میکنم.خفش
سمت در آتلیه  شین رو پارک کردم و به  ساوی بود با ما شتم. هر قدم م قدم بردا

 یادآوری هزاران هزار خاطره شیرین.
 گرفت.قل*ب*م شکست ، آتیش

 خبرنگار ها تا من رو دیدند به سمتم هجوم آوردند.
 سنیم چرا این اتفاق افتاد؟ _آقای 
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 _تانر سنیم هیچ دلیلی برای این کار ندارید؟
 بوده ؟نسبت شما با ایشون چی

 ؟ اآلن کجا هستند
 چه کسانی در این کار دست داشتند؟

 سوزش قل*ب*م بیشتر شد. 
 چشمام رو محکم فشار دادم کجتا یکمی از بغضم کم بشه.

 _دوستان دوستان. 
 سکوتی ایجاد شد.

 با چشمایی بسته گفتم
 _دوستان میدونم همه ناراحت هستید.

 امروز تارا رو به این جا منتقل میکنند از همه شما ممنونم.
 رم یاد و خاطره تارا منسی امیدوا

 یاد خودش افتادم.
 با غرور میگفت

 _من تارا منسی ملکه زیبایی و طراح ها
 صدای گریه ای بلند شد.

 ناگهان صدای همهمه بلند شد.
 وسط جمعیت صدای زن جوانی که با هق هق تارا رو میخواست اومد.

ند  با اون زن همراه شمممد که  گاه کردم  به هلن و ویکی ن جب  یه با تع به گر و 
 افتادند.

 امیر هم گوشه ای می نگریست. 
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 فاطمه و سامان هم کنار هم وایساده بودند.
 انگار تارا برای اونا شیرینی و خلصه خوبی بود.
 اما تعجبم بر این بود که فرهاد حضور نداشت.

 شاید اون هم به تنهایی نیاز داشت.
 زود رفت. تارا مثل یک خواب دوست داشتنی خیلی زود اومد و خیلی

 دلم از غم گریه دخترا میگیره.
 با بغض سنگینی که هر لحظه ممکن بود سرازیر بشه به سمت اتاق تارا رفتم.

********* 
 فرهاد

 ماشین رو پارک کردم. 
برای من که تازه به تارا عشمقی که تازه داشمتم تجربش میکردم خیلی خیلی غم 

 نبودش بیشتر از بقیه رو من بود.
 ی کمرمن حس میشد سنگین تر از همه بود.سنگینی که رو

 خودم رو به لبه پرتگاه رسوندم.
 بغضم ترکید و اشکام ریخت.

 تارا
 تارا بلند تر داد زدم تارا

 انقدر اسمش رو داد زدم که سوزش گلوم رو حس کردم.
 اما مهم نبود.

 وقتی تارا نیست، وقتی دیگه اینجا نفس نمیکشه،
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 نیست.مردن یا زنده موندن برام مهم 
 به کاپوت ماشین تکیه داده و به خورشیدی که داشت غروب میکرد نگاه کردم،

امروز جسممد عشممقم رو ،تارام رو ،میارند و من بی خورشممیدی که حاال غروب 
 میکنه باید این زندگی بی روح رو ادامه بدم.

 از وقتی ترنم ترکم کرد تصمیم گرفتم عاشق نشم اما زمانه ....
 ن رو بازی دادند.روزگار و سرنوشت م

 کاش این بیت به واقعیت میپیوندید.
 سرنوشت را باید از سرنوشت.

 آه پر حسرتی کشیدم.
 تلفنم زنس خورد.

شش صله هیچ کس رو ندارم حتی باز فراموش کرده بود که خامو کنم. اآلن حو
 خودم.

 صدا قطع شد، اما باز شروع شد.
 ردم.با اخمی از جیب شلوارم بیرونش کشیدم و روشنش ک

 شماره ای نیفتاده بود.
 _ بفرمایید 

 _سالم تو فرهادی دیگه؟ درسته 
 _بله شما 

 _من نمیتونم بهت بگم باید بیای به آدرس زیر فردا ساعت هفت صبح منتظرتم
 _الووو الوو خانوم 

 کوبیدم.به صفحه لمسش با حرص 
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 لعنتی لعنتی.
 مشکالتم کم بودند این یکی هم اضافه شد.

 هفت  هر فردا ساعت 
 آدرسی نگفت که ای بابا.

 خواستم باز زنس بزنم که پیام اومد
 _استکهلم ورودی......

 یه نگاه گذرا انداختم و باز به آسمون خیره شدم.
 همدم این شب های تنهاییم این پرتگاهه.

با فریادهایی که میزدم فقط مرحم درد هام  ناراحتی ها  بدترین لحظه ها و  تو 
 این جا بود.

 رو بستم و خودم رو بیشتر به ماشین تکیه دادم. چشمام
 خنده های تارا من رو میلرزوند.

 قلب تکه تکه شدم بیشتر آتیش میگرفت.
 با صدایی آروم بیدار شدم.

 پرتگاهم.با تعجب به اطراف نگاه کردم و فهمیدم که روی
 خمیازه ای کشیدم و پشت فرمون نشستم.

 چشمم به آینه افتاد.
 یا خدا.

 رو باز و بسته کردم و دوباره به این نگاه کردم.چشمام 
 نه هیچی نبود.
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 از بس به تارا فکر کردم تو خواب و بیداری هم رویاش رو میبینم.
 دنده رو جا به جا کردم و به سمت هتلی که توش اتاق داشتم، روندم.

 ماشین مشکی و شاستی بلندی از پرتگاه تا اینجا دنبالم بود.
 وجه اشتباهم شدم.یکم که دقت کردم مت

***** 
 سوم شخص

 با سرعت میدوید.
 بدون این که به پشت سرش خیره شود فقط میدوید.

 حق با او بود، شنیدن حرف هایی که برایش تلخ بود زندگی اش را عوض کرد.
 دانست خواهرش روزی باعث مرگ او شود.چه کسی می

 فقط یک شباهت و یک عمر تلخی.
 و تاریک در پیشش بود.فقط و فقط یک بیابان بلند 

 تاریکی. زندگی اش در تاریکی ها و دردسر ها گیر کرده است.
 تازه از آن عمارت دلگیر فرار کرده بود.

 مهمی داشت لبخندی روی لبانش نشست.با یاد بوروک که در آزادیش نقش
 آنقدر دوید که خورشید به میانه های آسمان آمد و هوا روشن شد.

 ی به اطراف خیره شد.با خوشحالی و ناامید 
 اینجا نیست؟_کسی

 کسی اینجا نیست؟ من گم شدم کسی اینجا نیست؟
 آهاییی کمک

 کسی اینجا نیست؟
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 نگرانی و ترس تمام وجودش را پر کرده بود.
ستن  شک شتن و  دعا میکرد که گوشی که در جورابش همانگونه که از ترس بردا

 آن ها قایم کرده بود باشد .
 ستطیل شکلی را از توی جورابش درآورد.که با لبخند جسم م

 تانر.
 امیر.
 هلن.

 ویکی.

 هستی.

 فاطمه.
 فرهاد.
 آتلیه.

 فرهاد .
 جرقه ای تو دهنش خورد.

 فرهاد بهترین گزینه برایش بود.
 مطمئن بود که کنار او امنیت خواهد داشت.

 با خوشحالی شماره فرهاد رو گرفت.
 کرد.تا صدایش را شنید بغض

 _بفرمایید.
 است بگوید تارام بیمعرفت اما گفتمخو
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 _سالم تو فرهادی دیگه ؟درسته
 با خود گفت گندزدی تارا خاک بر سرت.

 _بله شما
 با صدای فرهاد به خودش آمد.

 _من نمیتونم بهت بگم باید بیای آدرس زیر فردا ساعت هفت صبح منتظرتم
 با دستش به پاهایش زد.

 زمزمه کرد
 این جور حرف زدنت  _خاک دو عالم بر سرت تارا با

 متعجب بود که چرا فرهاد نشناختتش.
گوشی را قطع کرد و آدرسی برای فرهاد فرستاد. دوست داشت با تانر باشد اما 

 موقعیت او برای تانر خطرناک بود.
 بعد کشیدن نفس عمیقی به همون سمتی که بوروک گفته بود رفت.

 دلش میگفت پیش تانر برود.
 اما عقلش خالف او بود

وقتی به استکهلم رسید خودش رو به اولین پارک رساند و در گوشه ترین جای  
 پارک خوابید.

 ساعتش ساعت هفت همانطور که تنظیم کرده بود زنس خورد.
خواسمممت کمی دیگر بخوابد اما یا یادآوری این که در پارک و قراری با فرهاد 

 دارد از خواب پرید.
 نکه همه او را میشناسند..نمیتوانست سوار ماشین شود غافل از ای
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پس لباس هایش را مرتب کرد و به سمت دستشویی رفت و صورت خواب آلو 
 خود راشست.

معده اش به شممدت درد میکرد و نتیجه نخوردن غذا یا مقدار آبی در طول این 
 چند روز بود.

نمی دانسممت چه اتفاق هایی در زمانی که نبوده اسممت افتاده و یا چی کسممی 
 ده؟مزایده را بر

شت بوته های بلندی پنهان  سوند و پ سردرگم خودش را به محل قرار ر گیج و 
 کرد.

 ساعت هفت نیم شد بود ولیداز فرهاد خبری نبود.
 ناامید پنج دقیقه دیگر ایستاد اما نیامد.

 بلند شد و حا ر برای اینکه به همان پارک برگردد.
 ایستادن کرد. که صدای الستیک ماشینی او را به خود آورد و مجبور به

 آشفته دید.به سمت ماشین برگشت که فرهاد را با اوضاعی
 فکر هایی مزخرف در گوشه ای از ذهنش دهن کجی میکردنند .

 صدای فرهاد را شنید.
ست کدوم کی_اه این دختره کم عقل شوند، خودش معلوم نی بود من و اینجا ک

 گوریه.
 وسط ناراحتی و عصبانیت خندید.

 .چشمایش بزرگ شد
 صدای زمزمه پر از عصبانیت را شنید.
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 _تارا جان  من برگرد حال هیچ کسی خوب نیست.
 آهی کشید.

 _یعنی میشه باز تارا رو ببینم
 قدم بلندی برداشتم.

 یعنی چی ؟
 منظورش برای تارا کمی مبهم بود.

 فرهاد متوجه قدم هایی پشت سرش شد.
 ا ایستاد.یک ضرب چرخید که با دیدن صورت پر خون و کبود تار

 گویی او را نشناخت.
 یا فکرکرد که روحش است.

 تارا گفت
 _فرهاد چیشده؟توچرا این شکلی شدی چه خبره؟

 فرهاد با پته تپه گفت
 _تت..تو ت..تو چقدر شبیه تارایی

 انگار خودشی؟
 تارا لبخند تلخی زد 

 _فرهاد منم تارا !
 نگو که عشق ممنوعت رو از یاد بردی.

با ترس و شممم  ید و زود فرهاد  تارا کشمم بازوی  ک دسممتش را آروم بر روی 
 کشید.عقب

 _نگو که تو تو
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 فرهاد طاقت نیاورد و تارا رو به آغوش کشید.
 صورت تارا از درد جمع شد.

دانسممت خواهر تارا به قدری کتکش زده بود که تا چند روز نای چه کسممی می
 زدن نداشت.حرف

 چه کسی از زخم های قلب این دخترک میدانست؟
 چه کسی؟

 بعد تمام کردن عقده هایش تارا را ول کرد که با صورت درهمش مواجه شد.
 _چیشد تارا؟

 _هیچی خوبم.
 _میخوای بریم دکتر

 _نه نمیخوام کسی من و ببینه.
 کشور منتظرتن!_یعنی چی میدونی اآلن کل

 _نه نه هیچ کسی نباید بفهمه.
ام نداری پس نزار از تصمیم فرهاد من به تو اعتماد کردم چون میدونم خطری بر

 منصرف بشم اوکی؟
 _باشه تو آروم باش بیا بریم.

**** 
 فرهاد

 هنوز باورم نمیشد تارا کنارمنه.
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هنوز هم تویه رویاهام میبینمش. میترسم چشمام رو کامل باز کنم ببینم تارایی 
 نیست.

نداشممته روی صممورتش کامل فهمیدم که  تارا، از رنس  هراس دارم از نبودن 
 سنشه.گر

 غرور تارا براش از هرچیزی مهم تر بود.
 بی هیچ حرفی همقدمم شد و باهم سوار ماشین شدیم.

 _میشه بگی تو این چند روز چه اتفاقایی افتاده ؟
 دلیل عجله تارا رو نمیفهمیدم.

 _بعدا بهت
 و وضع تو معلومه یه اتفاقایی افتاده._نه اآلن بگو از سر

 چند روز. شروع کردم به توضیح دادن این
 وقتی حرفام تموم شد تارا زد زیر گریه.

 _تارا چرا گریه میکنی ؟
 تارا بگو کاری نکن حرف بعدیم رو نگم.

 هق هقش کم تر شد.
 _خب بگو چیشده تارا خانوم.

 _آخه اون شخصیپکه تو ماشین من بوده و سوخته ترانه خواهرم بوده.
 دوباره گریه.

 نگاهش کردم.با تعجب
 ر مثل یک کالفه پیچ در پیچهزندگی این دخت

 کنم.سعی کردم آرامشم رو حفظ 
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 _تارا درست توضیح بده ببینم تو کجا بودی؟ اصال چجوری غیبت زد هان؟
 صدای فین و هق هقش تو ماشین پیچید.

 حاال آروم باش رفتیم خونه بهم درست توضیح بده اوکی؟_خب
 سرش رو تکون داد.

 ادر تانر رفتم.ماشین روشن کردم ، به سمت خونه م
 حقشون بود از زنده بودن تارا با خبر باشند.

 نزدیک به مقصد بودیم که تارا با داد گفت
 میری؟_کجا

 _میریم خونه خاله پریسا 
 _نه

 چرا داد میزنی چرا نرم ؟حالشون خیلی بده._خب
 خاله اینام شاید اونارم بکشند._نه نرو من چیزه یعنی اگه بفهمند من پیش

 طر همین به تو رو انداختم.من به خا
 نگاهی به بیرون کرد و ادامه داد

 _وگرنه مزاحمت نمیشدم ولی مطمئن تر از تو پیدا نکردم.
ست  شتر دو _تارا این حرفا چیه میگی ؟خودت میدنی من تو رو از همه دنیا بی

 دارم پس چرا آزارم میدی؟
م دم پشیمون نش_فرهاد اآلن وقت این حرفا نیست. اگه میخوای از کاری که کر

 همین اآلن برگرد.
 یا اصال برو خونه خودم.



 365 طرح من کو؟

 _تارا لجبازی نکن اآلن وقت این تخسبازی درآودن ها نیست.
 خونه خودت هم نمیشه رفت چون تانر در حال حا ر اونجاست.

 تارا برگشتن سمتم و بی حرف نگاهم کرد.
 ذره بین نگاهش بودم و این من رو آزار میداد. زیر

 لم مگه نه؟_خیلی خوشگ
 _چی؟

 خوشگلم که یک ساعته داری نگام میکنی؟_میگم خیلی
 _پرو.

 خانوم خانوما من که اینجا خونه ندارم باید بریم هتل._خب 
 _هتل که نمیشه رفت من رو همه میشناسند. هیچ راهی نیست!

 دوتامون ساکت شدیم.
تل مولی هموقعیت بدی بود نه جا ومکان داشممتیم نه میتونسممتم مثل یه آدم مع

 بریم.
 _چرا یه راهی هست.

 _چی؟
 _تو پارسا رو یادت هست؟

 بادیگاردم همون که خودت و عمو فرزاد برام انتخاب کردید؟
 خوب و آرومیه._آره پسر

 این چند روز خیلی توهم بود .انگار هرکسی تو رو میبینه وابستت میشه.
سممر و کولت  فکر کن من تو رو ببرم پیشممشممون ، اوناهم مثل مور و ملخ از

 باالبرند.
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 _اهه فرهاد زشته .
 _باشه بابا

 حاالبا اون پسره چیکار داری؟ _خب
 _پسره نه ،اسم داره پارسا.

 _اووو پارسا.
 _فرهاد شورشو درآوردی ساکت شو .

 از جدیتش ساکت شدم.
 _فرهاد بهش زنس بزن.

 _با اون چیکار داری ؟ مگه نمیگی ممکنه خطرناک باشه.
 رد و گفت نگاه چپی بهم ک

 _بزن کنار.
 _چرا؟

 _تو بزن کنار میفهمی.
 ماشین رو گوشه ای از خیابون پارک کردم.

_فرهاد اون بادیگاردمه، باالخره این شممغلش و میدونه چجوری باهاش کنار 
 بیاد.

 یه جا رو بده بیاد.و یه جا قرار بزاری ، چه میدونم آدرسباید بهش زنس بزنی
ضیح یکم مقدمه چینی میتو میری سری چیز هارو تو کنی بعدش من میام و یه 

 میدم.
 اوکی؟ چون من و تو که از این مسائل سر در نمیاریم درسته؟
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 _آره پسرخوب و قابل اطمینانی هم هست.
 _اگه اینجور نبود که عمرا با خودم همراهش میکردم.

 منتظر چی هستی زنس بزن دیگه؟
 _اآلن.

 خاطبین پیدا و زنس زدم.گوشیمو درآودن و شماره پارسا رو از م
 _بزار رو اسپیکر.

 کاری که گفت رو انجام دادم.
 _سالم فرهاد جان چخبر؟

 _سالم پارسا خوبی؟
 _فرهاد به نظرت چطور میتونم خوب باشم.

 تارا خواهر خوبی برام بود.
 نگاهی زیر چشمی به تارا کردم.

 ناراحت بود.
 _راست میگی منم ناراحتم.

 تارا پوزخندی زد.
 ه تو ناراحتی من دارم دیوونه میشم._خوب

 جلوی خندم رو گرفته بودم. بزور
 تارا اخمی کرد.

 چیکار داشتی زنس زدی فرهاد؟_خب
 _اوووم راستش 

 _من من نکن بگو برم بخوابم سرم درد میکنه.
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 _اووم میشه به این درسی که خارج از شهره بیای؟
 .یه نگاه به تارا کردم . با کنجکاوی نگاهم میکرد

 _باشه دو ساعت دیگه میام. 
 _نه اآلن بیا

 _خب میام دیگه
 خواستم قطع کنم که تارا عالمت داد که اصرار کنم.

 _پارسا تا نیم ساعت دیگه به این آدرسی که میفرستم میای. منتظرتم بای.
 به داد وفریاد هایش اهمیتی ندادم و قطع کردم.

 تارا با حرص گفت 
 _میاد یا نه؟

 _آره میاد.
 ساعت ماشین نگاه کردم. به

 بود . بیچاره پارسا تازه خوابش برده بود. 9هنوزساعت
 آلودگیش فهمیدم.این رو از بی حواسی و خواب

 ماشین و روشن کردم و به سمت نزدیک ترین کافی شاپ رفتم.
*** 
 تارا

 بعد مکالمه فرهاد و پارسا ، فرهاد ماشین و روشن کرد و راه افتاد.
 وز فشار بدی بهم وارد کرده بود. گرسنگی این چند ر

 چشمانم رو بستم.
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 این چند روز حقایقی شنیدم که ..
 که که چی ؟

 چی مهم تر از این که خواهرم اسلحه برام بکشه.
 مهم تر از این که بفهمم من اصال بچه مادرم نیستم.چی

 کی میدونست چه درد بدی رو دوشم کشیده میشد.
ست من بچه یک زنس بودم شیدنم کمی تقال  کی میدون که حتی برای عذاب ک

 نکرد.
 آه.

دلم شممکسمممت وقتی فهمیدم مادرم، مادر من عزیزترین کسممم که لحظه ای 
 فرصت نداد چهره اش را ترسیم کنم .

 با بدترین حرف ها و کلمه ها قل*ب*م را شکست.
 کی میدونست من یک بچه نامشروعم.

 من بچه کی هستم؟
 خود کرده . این سوال مدتیست ذهنم را درگیر

 تانر.
 مرد زندگیم .

 دلیلی بود که مادرم به خاطرش من رو از زندگیش بیرون کرد.
مرد من، تنها دلیل زندگی من،مهره ای برای فاصممله افتادن بین من و خانواده ام 

 شد.
 چرا من نباید پدرم و مادرم کنارم باشند.

 چرا من و تانر باید از یک مادر باشیم.
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 چرا چرا چرا؟
 که اعتراف به دوست داشتنش کرده بودم، زندگیم عوض شد. حاال

 روزگار برگ جدیدی از سرنوشتم را ورق زد.
 روزی جدید.

 با تکون خوردن و ایستادن ماشین متوجه رسیدن به مقصد شدم.
 چشمام را باز کردم.

 در ایستاده بود.فرهاد منتظر جلوی 
 ختم.چشمام رو باز و بسته کرده و نگاهی به اطراف اندا

 تو یکی از خیابون های بزرگ جنوب استکهلم بودیم.
 با تعجب به اطراف نگاه کردم.

 من نمی خواستم بین مردم دیده بشم حاال این پسره 
 زدم زیر خنده.پقی

 فرهاد دو تا به شیشه زد.
 میون خنده گفتم

 _فرهاد بیا.
 دو قدم به سمت در کمک راننده اومد، شیشه رو پایین دادم.

 یا پایین دیگه._چیه؟ ب
 با خنده نگاهش کردم.

 _تارا بازی در نیار از گودی زیر چشمت معلومه چیزی نخوردی یاال بیا پایین.
 _فرهاد؟
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 _جانم.
 چشم غره ای بهش رفتم.

 _چرا اومدی اینجا؟
 با تعجب گفت 

 اومدیم یه چیزی بخوریم._خب
 _اینجا؟

 به اطراف نگاه کرد،
 _مگه اینجا چشه؟

 ._چش نیست گوشه
 _یه دلیل منطقی بگو .

 _فرهاد.
 من نمیخوام بین مردم باشم و دیده بشم.

 به دور و بر اشاره کردم
 _بعد تو من و آوردی کافی شاپ.

 فرهاد به عقلت شک کردم.
 _عقل من درگیر توعه.

یک ماهه خواب و خوراک ندارم. ازوقتی هم فهمیدم تو مردی اوضمماعم بدتر 
 شد.

 مم دارم چیکار میکنم.اما حاال که کنارمی نمیفه
 دیگه ادامه نداد.

 منم ساکت شدم.
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 با حرص دستی بین موهاش کشید ،سوار ماشین شد.
 دنده رو جا به جا کرد و پدال و فشار داد.

 سرعت ماشین رو کم کرد و ضبط و روشن کرد.
 بی حرف سرم رو به شیشه چسپوندم.

 که بهم وارد میشد رو دوست داشتم. خنکی
 شد دلم رو زیر و رو کرد.آهنگی که پخش 

 روی دیوار مینویسم. 
 تک تک خاطراتو.

 به سرعت آهنس رو عوض کرد. 
 فقط با تو عشقم
 میتونم آروم شم

 بازم مثل هر شب 
 بیا تو آغوشم.

 تانر** 
 بعد دفن کردن تارا حال پریسا خراب شد ،فاطمه و سامان به بیمارستان بردنش.

 حت بودند.مردم و طرفدار های تارا خیلی نارا
 نبو افشین و رخ دادن این اتفاق هممون رو شکه کرده.

 فرهاد هم غیبش زده.
سا میگفت چند تا مامور مخفی بین باندی قاچاقی  ست پار اینجور که بارن دو

 بودند.
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از عکس های افشممین فهمیدیم که اون هم جزو باند هسممتش، محموله ای بین 
 باند

 جا به جا بشه.و آدم هایی که پلیس نما هستند قراره 
 فوریه تصویب شد.27پس از دستگیر افراد باند دادگاه برای

 با صدای گوشیم رو تخت تارا غلتی زدم.
 و روزم تو این چهار دیواری و این خونه که پر از عطر تاراست میگذره.شب

 دلم تنس نفس هاش شده، دلم دلم !
 فکر دل من رو میکرد.کی

 مدردی با من نکرد.مادرم پریسا حتی لحظه ای احساس ه
 فقط دختری به اسم لعیا رو لعنت میکرد.

 کسی به من اهمیت نمیده.
 انگار نه انگار فردی به اسم تانر وجود دارند نفس میکشه ، زندگیم شده قمار.

 بازیچه افراد دور و اطرفم.
 سری تکون داده و لیوان مشروبم رو با عصبانیت یک ضرب خوردم.

 ده روز بعد**
 مدت ها تقاص عشقم رو میگیرم.امروز بعد 

 دست گل رزی رو لمس کرد و پر پر روی قبر تارا ریختم.
 یک برگ ..

 شروع کردم به حرف زدن
تارا  بدی آره؟  عذاب  عادت داری من و  خانومم خیلی  تارا جونم،  _سممالم 
تارا  تارا ببین و و  یده هم اول شمممده!  بدون مزا خانومم برگرد ببین  ح های تو 
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ست دارم. تارا بهم برگرد دلم برا شقم ببین چقدر دو شده. ع ی عط بدنت تنس 
 یه فرصت دوباره بده دنیا رو به پایان می ریزم.

 تارا فقط تو برگرد.
 اشکام بیشتر روی گونه هام ریخت.

 با صدای لرزونی آب و روی خاک ریختم و بادستم تمیزش کردم
و میکشممم بیام  _تارا خواهش میکنم.  تارا اگه برنگردی به جون خودت خودم

 پیشت..
 تارا خسته شدم. کار هر روزم شده اینجا نشستن و التماس کردن، تارا برگرد.

 تارا.
 دنیام شدی و رفتی.

 زندگیم شدی و رفتی.
 تمام قل*ب*مو به اسم خودت کردی و رفتی.

 بی معرفت حداقل منم میبردی با خودت.
 گفتم باز هم میگم که هنوز عاشقتم. 

 ار میکنم تنها وجود زندگیمی.باز هم میگم اقر
 تنها کلید نفس کشیدنمی.

 عاشقانه و عاشقانه و عاشقانه...
 نفس عمیقی کشیدم.

 خواستم بلند بشم که سرم با فردی برخورد کرد.
 با تعجب و شک زدگی چشمام رو باز و بسته کردم.
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 نه دیگه کمرم بیش از حد درد و غم کشیده بود.
 شخص مجهول عقب کشید.

 نگاهش کردم. با تعجب
 فرهاد .

 درسته تواین چند هفته پیداش نبود ولی
 ولی با تارا همخونه بوده.

 حق میدم اذیت بشه.
 نگاهی گذرا به من انداخت و روی اشک هام خیره موند.

 با تعجب نگاهم کرد.
 اخمی کردم و خواستم از کنارش رد بشم که بازوم رو گرفت و سد راهم شد.

 نع راهم شد.دوباره تالش کردم که ما
 _ولم کن.

 صدام خیلی گرفته بود.
 _گفتم ولم کن.

 زمزمه کرد.
 _میشه صحبت کنیم.

 _نه
 تنه محکمی بهش زدم و چند قم برداشتم که دادش بلند شد.

 _چطور میتونی خودت و گول بزنی.
 انقدر خودخواهی وایسا کارت دارم .

 خواستم قدم بعدی رو بردارم که باحرفش شکه شدم.
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 یخوای وایسی ؟_تانر نم
 حتی برای شنیدن پیدا شدن تارا.

 چی؟
 پیدا شدن تارا.

 حس کردم راه نفسم گرفته شد.
 سرفه محکمی کردم.

پشت سر هم سرفه میکردم که ماهان قفسه سینم فشاری وارد شدو افتادم زمین 
 و بیهوش شدم.

 با صدای هق هق دختری که شکایت وار ناله میکرد باعث شد بهوش بیام.
 اعتراض وارد پسری به گوش رسید.صدای 

 _بسه دیگه انقدر گریه نکن.
 میبینی که حالش خوبه چند دقیقه دیگه هم بهوش میاد.

 ناراحت ادامه داد
 _نمیخوای به حرف من گوش بدی!

 صدای فرهاد بود.
 اما...

 اون دختر. 
 بود که حال من براش مهم بوده.اون دختر کی

 چشمام رو باز کردم.
 ما دیدن صورت اون دختر واسم از همه دنیا مهم تر بود.تار میدیدم ا
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 گفتمبا ناله و صدای  ناشی از خستگی
 _فرهاد فرهاد.

 _بله من اینجام.
 به طرفم اومد و روی تخت نشست.

 _فرهاد میشه بگی اون دختر بیاد.
 _کدوم دختر.

 آب دهنش رو قورت داد و ادامه داد
 دختر کجاست._فرهاد با اعصاب من بازی نکن بگو اون 

 فرهاد تا خواست دهنش رو باز کنه هق هق دختری اتاق رو پر کرد.
 با نشستن یهویی روی تخت سوزن سرم تو دستم شکست و خون فواره زد.

صندلی من رو زوم خودش  شمام تمام اتاق رو دنبال کردم تا دختری روی  با چ
 کرد.

 _تارا!
ای  رد و با اون چشمای قهوهدخترک که بی نهایت شبیه تارا بود سرش رو بلند ک

 به چشمام نگاه کرد.
 چشمام رو باز و بسته کردم شاید رویا باشه،

 اما نه همان دختر.
 دختری که عاشقانه دوستش داشتم ،

 حاال بی جان و بی توان روی صندلی چوبی نشسته بود.
 دلشکسته بودم.

 کسی در ذهنم داد زد
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 ._مگر منتظرش نبودی حال برو. منتظر چی هستی
 بی توجه به خون دستم از تخت پایین اومدم.

 تار از روی صندلی بلند شد.
 قدم قدم نزدیکش شدم.

 اشکی روی گونم سر خورد.
 خودم رو به تارا رسوندم و محکم ب*غ*لش کردم.

 ترس دوباره رفتنش سبب شد محکم تر ب*غ*لش کنم.
 یدم.خوشرنس قهوه ایش فرو کردم و چند نفس بلند کشسرم رو تو موهای

 _تانر.
 وای خدای من.

 چقدر شنیدن اسمم از زبان این فرشته و ملکه دنیام برایم آرزو شده بود.
 _تانر؟ حالت خوبه.

 _آره جونم خوبم عشقم تو کنارمی خیلی خوبم.
 بی اهمیت به فرهاد داخل اتاق تارا رو به خود میفشردم و گریه میکردم.

 با گریه من تارا هم به گریه افتاد.
شار  شک  ف شش و با ا سرم رو میبرم کنار گو شتر میکنم، ستام رو دورش بی د

 زمزمه میکنم:
 _خانمی گریه نداشتیما،گریه نکن دلم میگیره

 چشمای قهوی ایشو که برق اشک زیباترش کرده بود به چشمام دوخت.
 ولی من لبخند رو به اشک تو چشماش ترجیح می دادم.
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 ملکی زیبام رو نگاه می کنم.نگاهم رو تو صورتش می چرخونم جز به جز 
 باورم نمیشه که هست.

 !کنارمه تو آغوشمه
 بی اختیار چشمام رو می بندم که اشکی رو گونم می چکه.

 صورتم رو جلو میبرم و پیشونیش رو می ب*و*سم.
 .آرامش به کل وجودم تزریق میشه

 حاال که پیشمه میفهمم تو نبودش چی کشیدم.
 یگه حتی تانرم نیستم!!من بدون تارا هیچی نیستم،د

 من یه ُمرده ی متحرکم که فقط نفس می کشه.
 من با تارا معنا پیدا می کنم فقط تارا.

 یهو صدای فرهاد من رو از تو افکار شیرینم به بیرون پرت می کنه!
 _اهم بسه دیگه

 یهو هجوم افکار بد رو به طرفم حس میکنم.
 چرا باید تارا با فرهاد تنها باشه؟؟

 فرهاد گفته زندس و تا االن پیش اون بوده!! تارا به
 پم مس من چی؟؟

 ؟؟من برای تارا چی ام
 متورم شدن رگ گردنم رو حس می کنم

 از تارا فاصله می گیرم،نگاهش که به چهرم میوفته با نگرانی دستام رو میگیره.
 _تانر،تانر چت شد یهو چرا اینجور.....

 :نم با خشم و فک قفل شده بگمدستم رو جلوی صورتش میگیرم و فقط میتو
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 _چرا،تارا می خوام بدونم چرا؟
 _چی چرا تانر چی شده؟!

 ازش فاصله میگیرم و با سرعت به طرف در میرم.
 صدای ملتمسش میاد.

 _تمانر!
 مکث کوتاهی می کنم ولی بی توجه دوباره به راهم ادامه میرم

 امه دادم.تارا دنبالم میاد ومن بدون نگاه کردن بهش راهم رو اد 
 خواهش و تمنا...کسی رو که زنده موندنش آرزوم بود با

 اگه من براش مهم بودم ...
 صدای آخ تارا بلند شد.

 با نگرانی و ترس از دست دادن تارا به سمتش دویدم.
 _تارا چیشد؟ حالت خوبه.

 سرش رو بلند کردو به چشمام خیره شد.
 چکید.صورتش  اشک تو چشماش حلقه زد ، یک قطره روی

 ملتمسانه نالیدم_ تارا
 نگاهش رو از چشمام گرفت.

 سعی کرد بلند بشه اما آخی که گفت نفسم رو گرفت.
 خم شدم و با یه حرکت بلندش کردم.

 پر کاه بود، سرش رو تو سینم قایم کرد.مثل
 مخالفتی نکرد و من به سمت ماشین رفتم.



 381 طرح من کو؟

 در باز کردم و تارا روی صندلی عقب خوابوندم.
 پشت رل نشستم به طرف خونه تارا روندم.خودم 

سنگینی نگاهی رو حس کردم، از آینه به تارا نگاه کردم که متوجه چشمانش که 
 روی من ثابت بود شدم.

 لبخندی به صورتش زدم که با ناز و غم چشم غره ای رفت.
کمربند رو باز کرده و از ماشممین پیاده شممدم، تارا خودش رو به خواب زده بود. 

 از لرزیدن پلک ها و نفس کشیدن های تندش فهمیدم. این رو
 لبخندم کشیده تر شد.

 در رو با پا بستم و به سمت در خونه راه افتادم.
 چشمای تارا همچنان بسته بود.

 وقتی وارد اتاق تارا شدم به سمت تخت رفتم.
روی تخت خوابوندم و کفش های رو در آوردم، با همون تیشممرت و شمملوارک 

 هم خواستنی بود.سفیدش هنوز 
 کفش و کت خودم رو درآوردم و کنار تارا دراز کشیدم.

 زمزمه کردم
 _خدایا شکرت.

 از این که عشقم زندست. از این که نفس میکشه.
 لبخند شیرینی زدم و گفتم

 _از این که میخواد خانوم خونم بشه.
 تارا یک ضرب رو تخت نشست که جیغش به هوا رفت.

 درد گرفت.با هول گفتم_چیشد کجات 



wWw.Roman4u.iR  382 

 

 با سر به پاش اشاره کرد و اشکاش ریخت.
 درازش کردم و پاش رو گرفتم .

 چون پریسا دکتر بود منم یه چیز هایی سرم میشد.
 فهمیدم که پاش در رفته .

 نه میتونستم دکتر ببرمش چون هنوز زنده بودنش ثابت نشده. نه خودم..
 اما..

 سردرگم به چهره غرق اشکش نگاه کردم.
 رو جا مینداختم. دم پاشباید خو

دستمالی تو دهنش گذاشتم، باتعجب نگاهم کرد که امان ندادم و محکم پاش 
 رو پیچوندم.

 صورتش جمع شد و محکم دستمال رو گاز گرفت.
 پاش رو باند پیچی کردم و یک لیوان آب بهش دادم.

 آروم آروم آب رو قورت داد.
 _خیلی دردت گرفت؟

 سرش رو تکون داد.
 موهای بلندش کشیدم و ببخشیدی زمزمه کردم.دستی رو 

 هنوز صدای خوشگلش رو نشنیده بودم جز همون تانر گفتناش. 
 _نمیخوای با من حرف بزنی ؟

 سرش رو به عالمت منفی تکون داد.
 _میشه دلیلش رو بهم بگی؟
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 باز هم سرش رو تکون داد.
 _تارا تا سه میشمارم اگه حرف زدی که زدی نزدی؟

گفتم_ به همه میگم بیان اینجا و فکر کنم تو از این موضوع حس اخمی کرده و 
 نا خوشایندی داشته باشی.

 دستام رو باال برده و شماردم.
1 
2 

 _باشه باشه.
 نیشم باز شد_ آفرین دختر خوب زودتر اون دهن مبارکه رو باز میکردی.

 کم کم داشت باورم میشد اللی.
 مش.متکا رو به سمتم انداخت که رو هوا گرفت

 _آدم به نامزدش متکا پرت میکنه.
 _آره.

 _آره؟
 با خنده بریده بریده گفت

 _آره.
 به سمتش یورش بردم و شروع به قلقلک دادنش کردم.

 سرخوشانه قهقهه میزدیم.
 بعد کلی التماس از طرف تارا ولش کردم و کنارش دراز کشیدم.

 چون تخت یک نفره بود جامون خیلی تنس بود.
 اش روی من زوم بود و خودش رو بزور جا کرده بود خیره شدم.به تارا که چشم
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 _چقدر تختت کوچولوهه مثل خودته.
 _فعال که شما کوچولویی 

 زد زیر خنده.
 _نه به این که صدا ازت در نمیومد نه به اآلن که داری مخم و میخوری.

 چشم غره ای بهم رفت.
 بوندمش.چون حواسش بهم نبود سریع بلندش کردم و روی خودم خوا

 جیغ خفه ای کشید.
 _تانر نکن پام درد میکنه.

 با غم گفتم
 _میدونی قبل این که بفهمم زنده ای خیلی ناراحت بودم.

دوسممت داشممتم با تمام وجودم شممده فقط یکبار فقط و فقط یک بار ب*غ*لت 
 کنم.

 وقتی وقتی...میدونی
 چند دقیقه پیش خیلی از دستت ناراحت شدم.

 ه بودنت رو اول به فرهاد گفتی نه من.به خاطر اینکه زند
 دلم شکست اما وجود تو و بودنت ناراحتی رو نابود کرد.

 خیلی دوست دارم تارا. دوست دارم نه نه عاشقتم تمام دنیامی.
 سر تارا تکون خورد و بعد خیس شدن پیراهنم من رو ناراحت کرد. 

 _تارا سرت و بلند کن ببینم.
 د. زمزمه آرومش قلب شکستم رو آروم کرد.سرش رو بیشتر به سینم چسپون
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_تانر من خیلی تو این مدت عذاب کشممیدم. یه چیزایی دیدم و شممنیدم که هر 
 لحظه با یادآوریشون بیشتر شکسته تر میشم.

 تانر خیلی سخته خواهرت...
 زد زیر گریه. اینبار هق هقش بلند شد.

 .چشمام رو محکم فشار داده و اشکی از گوشه چشمم سر خورد
 دستای تارا دورم حلقه شد.

 _تارا بسته گریه نکن.
 تا وقتی من پیشتم گریه نکن. باشه دخترخوب.

 سرش رو تکون داد.
 _تارا خانومم نمیخوای به من یه چیزی بدی بخورم؟
 میدونی آخه از یک ماه پیش تا اآلن هیچی نخوردم.

 تارا سرش رو بلند کرد و گونم رو بب*و*سید.
 مزه میپزم برات._اآلن یه چیز خوش 

 سرش رو کشیدم جلو و روی پشونیش رو ب*و*سیدم.
 زدم و گفتم_بدو خانوممپلکی

 از روی سینم بلند شد و از اتاق بیرون رفت.
 متکاش کشیدم و به خودم فشردم.دستم و  روی

 طولی نکشید به خواب عمیقی فرو رفتم.
***** 

 تارا
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سمممال  8نس تانر و خونه ای که از اتاق که بیرون اومدم تازه فهمیدم چقد دلت
 توش گذروندم شدم.

 به سمت اتاق طرح هام رفتم .
مثل همیشممه مرتب و ترتمیز بود اما وجود ریزگرد ها این مرتبی رو خراب کرده 

 بود.
از اتاق بیرون و به سمممت آشممپزخونه رفتم، دعا دعا میکردم حداقل یه مرغ یا 

 میگویی باشه.
 ب کردم.با دیدن وسایل داخل فریزر تعج

 پر از مواد غذایی اما من که خرید نکرده بودم.
 حتما کار تانر بوده.

یک بسممته ماهی و میگو برداشممتم و شممروع کردم به پختن غذایی که از پریسمما 
 شنیده بودم تانر دوست داره.

 خبری از تانر نبود. پختن غذا تموم شد. 
 دم.ساالد و نوشیدنی هارو آماده کردم، به سمت حمام راه افتا

 به نظرم یه تحول برام واجب بود.
 باید خودم رو آماده کنم برای دیدار با مردم و مردمانی به  اهر فامیل.

 دوش کوتاهی گرفتم و حوله ای دورم بستم.
های قبلیم  باس از طرح  یه ل هام رفتم و  تاق طرح  مت ا به سمم آروم آروم 

 برداشتم،...
 آرایش هم چاشنی یه شب عالی شد.
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صدا صندل های قرم ز و پا کرده ، بعد چک کردن خودم تو آینه رفتم تا تانر رو 
 کنم.

 با کمال تعجب خوابیده بود.
 دستم و روی شونه هاش گذاشتم و تکونش دادم.

 _تانر.
 _هیچ حرکتی نکرد.

 موهای اطرافم رو صورت تانر ریختم و با لحن کرمداری گفتم
 _تانر نمیخوای بلند بشی. عزیزم؟

 _هومم.
 م شدم.کمی روش خ

 سرم و بیشتر بهش نزدیک کردم و گفتم_ عشقم بلند شو دیگه.
 خنده ریزی کردم.

 تانر چشماش رو باز کرد.
 دهنش رو قورت داد.وقتی من رو با آرایش و اون لباس دید آب

 چشمام رو خواب آلود کردم و با لحن کشداری گفتم
 _تانر جان عزیزم شام پختم بلند شو دیگه.

 سته کرد.چشماش رو باز و ب
 _پس من میرم میز و بچینم.

از روی تخت بلند شممدم و یک قدم برداشممتم که دسممت داغی دور دسممت هام 
 حلقه شد.

 نگاهی به دست های تانر کردم و بعد به چشماش خیره شدم.
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 با لحن خاصی گفت
 _هواییم میکنی بعد در میری؟

 چشمام رو با ناز تو حدقه چرخوندم.
 _ولم کن.

 طرف خودش کشید.من رو بیشتر به 
 _کجا ملکه؟

 _شاه خوشتیبم دارم میرم میز رو بچینم.
 _حاال نمیشه یه ب*و*س به شاهت بدی بعد فرار کنی؟

 _نه.
 _خب من ملکم رو ب*و*س میکنم و بی وقفه شروع به ب*و*سیدن کرد.

 کردم که بیشتر من رو به خودش فشرد.همراهیش
 زیر گوشم گفت

 ه؟_بریم ببینم ملکه جون چی پخت
 _بعله بفرمایید. 

 تانر به سمت سرویس رفت تا صورتش رو بشوره.
 منم قدم تند کردم و میز رو چیدم.

 دستی دور کمرم حلقه شد.
 _به به چه میز رویایی؟

 _برای شما میز ناچیزیه!
 _ملکه طراح من چه لفظ قلم حرف میزنه.
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 خندیدم.
 دست هاش رو از دور کمرم باز کرده و پشت صندلی نشستم.

 مهربون نگاهم کرد و پشت صندلی کنار من نشست.
 با ذوق گفت

 _میگو ، ماهی، فیله.
 به به چه شب خوبیه امشب.

 لبخند زدم و بشقاب خودم رو برداشتم تامیگو بریزم.
 شروع به خوردن کردم.

 واقعا مزش عالی شده بود.
 تانر هم سر خودش رو با خوردن گرم کرد.

 با حرف تانر به فکر رفتم.
میخوای خودت و به مردم نشون بدی؟ یا این که باز وارد دنیا مد ا چجوری_تار

 بشی.
 شونه ای باال انداختم و گفتم
 _نمیدونم بهش فکر نکردم.

 _خب میشه یه سوال دیگه بپرسم؟
 _اوهوم.

 کرد .مکث
 _چرا زنده بودنت رو به من اطالع ندادی؟ چرا فرهاد؟

 منتظر این سوال بودم.



wWw.Roman4u.iR  390 

 

شون بی خبر بودم، مطمئنم هیچ _اوم تانر میدون ست که من از ی یه حقایقی ه
 کسی اینارو نمیدونه جز اون زن .

دلیل رفتن پیش فرهاد تهدیدی بود که اون آدما کردند. اونا تهدید کردند اگه از 
 این ماجراکسی بویی ببره هم تو هم امیر رو میکشند.

 تانر. 
ه خاطر این از عشممقم من نمی خواسممتم هیچ مشممکلی برای تو ایجاد کنم ،ب

 گذشتم.
 فقط به خاطر در امان موندن تو به فرهاد پناه بردم.

 تانر افشین 
 پوزخندی زدم و گفتم

_البته افشممین نه هومن قصمممد جونم رو کرد. اون روز بعد آتلیه من به جنگل 
 رفتم.

 خوب یادته؟
 سرش رو تکون داد.

شدم.هرچی دنبال یه راهی برا شتم نبود _اپن روز من تو جنگل گم  ی نجات گ
 که نبود.

تاریک  یه جنگل  بارون تو  ید و من زیر  بار بارون  گه حواسمممت بود اون روز  آ
 موندم.

 کم کم متوجه قدمایی شدم و بعد هومن ..
 سری تکون دادم و گفتم
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 _من رو بیهوش کرد. وقتی بهپش اومدم تو یه زیرزمین بودم.
 هرچقدر سر و صدا کردم کسی نیومد تا این که..

 کم که گذشت صدای چند مرد و زن اومد.ی 
 در باز شد و یک دختری بی شباهت به من وارد اتاق شد.

 اوهوم فکرت درسته . اون دختر خواهرم ترنم بود.
 و من از وجودش بی خبر بودم.

 مادری که..
 با هق هق گفتم

 _مادری که از بین دو تا دختر یکیش رو انتخاب کرد.
 م.من و ترنم بچه نامشروع بودی

 مادرم لعیا با کارلو پدر واقعیم ..
 زدم زیر گریه....

 تانر چنگالش رو تو بشقاب انداخت و من رو ب*غ*ل کرد.
 _باشه عزیزم ادامه نده . حالت خوب نیست.

 کشیدم.خودم رو عقب
 _نه حاال که گفتم باید همش رو بگم.
 باید بگم تا عذاب وجدانم تموم بشه.

 ا هستیم.تانر من و ترنم بچه های لعی
 من و ترنم بچه کارلو و تو بچه بک هستی.

 من من..
 باز زدم زیر گریه.
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 تانر با تعجب نگاهم میکرد.
 _یعنی چی تارا؟ منظورت چیه؟ بک کیه؟

 داری شوخی میکنی یعنی منو تو باز هم نسبی بهم داریم؟
 تند تندسرم و تکون دادم.

 چه نسبتی؟_خب
 و بودند._فکر کنم بک پدرت با پدر من پسر عم

 _پس اینجوری ماهم یجورایی نسبتی داریم.
 سرم رو تکون دادم. 

 صورتم رو پاک کردم.
 راحت شدم دیگه عذاب وجدان ندارم.آخیش

 _تارا بیا تو سالن.
 _باشه بزار میز و جمع کنم.

 _منتظرتم.
 از آشپزخونه بیرون رفت.

 تند تند میز و جمع کردم و به سالن رفتم.
 ز کشیده بود.تانر روی زمین درا

 باال سرش ایستادم.
 _هوم؟

 _تارا برو دوتا برگه و مداد بیار برای طراحی.
 با تعجب نگاش کردم.
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 _برو دیگه منتظرم.
 در عرض پنج دقیقه وسایالی طراحی رو آوردم.

 تانر ناراحت بود ولی این رفتار هاش..
 نمیدونم آرامش قبل طوفان بود یا نه

 منتظر جلوش نشستم. 
 _خب؟

 نداره که مثل من دراز بکش._خب
 کاری که گفت رو انجام داده و باز هم مجذوب نگاه تاریکش شدم...

 یک برگه بزرگ طراحی جلوی من و دیگری جلوی خودش گذاشت. 
 مداد هارو مانمون قرار داد و گفت

 _تارا اگه اطالع داشته باشی ما با هم قرار داد بستیم اما هنوز...
 گفتمسوالی نگاهم کرد..هول 

 _آره هنوز هیچ ژورنالی بیرون ندادیم.
 هوا بشکنی زد و گفت روی 

 _آفرین حاال میخوام ما دوتا 
 به خودش و من اشاره کرد.

 طراح این ژورنال باشیم.
 _خب طراح ها هستند دیگه.. 

 _تارا.
 _خب مگه چیز بدی میگم، ترتیب ژورنال رو طراح های من و تو میدند .

 که پا فشاری میکنم. _حتما یه دلیلی داره
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 حاال زودتر دست به کار شو تارا.
دن کنم و شممروع به کشممیتانر تو جلد جدی فرو رفته بود.. نتونسممتم منصممرفش

 کردم.
انقدر وجود تانر معذبم میکرد که با عصممبانیت برگه بعدی رو هم مچاله و به 

 طرفی نامعلوم پرتاپ کردم.
 تانر با اخم سرش رو بلند کرد. 

 رو از کرده و به موهام چنس زدم.موهام کش
 _تانر نمیتونم بکشم.

 اه اه لعنتییی.
 تانر بی خیال ادامه داد.

 عصبی به خاطر رفتارش به آشپزخونه رفتم.
 _تارا.

 با صداش نصفه برگشتم.
 _یادت نره پنجاه تا طرح پای توست.

 باید کاتالوگ های هر فصل سر این ماه آماده باشند.
 و یک لیوان آب رو باال کشیدم. چشم غره ای بهش رفتم

 نفس عمیقی کشیدم. 
 زیر لب گفتم

 _هیس.. آروم باش دختر. آهان حاال شد.
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آروم آروم باش. چت شممد یکدفعه؟ اون که تورو نمیخوره در ضمممن کاری هم 
 نمیتونه بکنه. دو سه تا نفس عمیق کشیدم و با یه نقاب مصنوعی به سالن رفتم.

 مپایی هام رو سرامیک سرش رو بلند کرد.تانر با صدای کشیده شدن د
 لبخند تصنعی زدم و کاغذ دیگه ای برداشتم. 

شدم. کم کم غرق شغول  سته کرده و م شمام رو باز و ب این خط و خطوط ، چ
 مداد ها ، رنس ها شما دم و فارغ از دنیا بیرون ...

 با حرص داد زدم 
 کن تانر. فهمیدم باشه._اه بس

 آروم تر ادامه دادم.
 _باشه عزیزم فهمیدم سعی میکنم هر چیزی رو که گفتی درست انجام بدم.

 تانر هیچ حرفی نزد.
 خوشحال از سکوتش به شهر پر از فریب و قصه خیره شدم....

سی   شی تانر بی وقفه زنس میخورد. اما تانر که با من لج کرده بود جواب ک گو
 رو نمیداد.

 کرد...آخر سر جلوی داد گاه ترمز
اون استرس به جانم افتاد...ترس و دلهره باعث شد چنگی به آستین تانر دوباره 

 بزنم.
ست  شد د صورت رنس پریدم که  تانر نگاهی بیخیال بهم انداخت اما متوجه 

 هایش رو دور کمرم انداخت و به خودش فشرد.
شونیم و موفق بودیم اما با جیغ یک دختر  سعی کردیم با عینک خودمون رو بپو

 ریخت.ه آبنقشه هامون ب
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 با کمی دقت متوجه صورت بیرنس و روح مانند هستی شدم. 
 روی زمین نشسته بود و با تعجب و ترس به من خیره شده بود.

با تعجب و شممکگی ما رو نگاه کردند.گتنر  بقیه هم رد نگاهش رو گرفتند و 
 اهمیت به اون ها من رو محکم تر گرفت و با خودش به سالن کشید.بی

 میزدم باید خبرنگار باشه به سمت ما دوید و گفتکه حدس یکی از مردا
 _شما شما تارا ...

 رو قطع کرد.تانر با صدای پر تحکمش حرفش
 برو کنار._سریع از جلو راه ما  

 _اما آقا تانر..
 _گفتم برو کنار.

 کشید...مرد از ترس عقب
 تار با ابهت بیشتری قدم برداشت.

سلنا عینک نگاه های پر تعج از زیر ستی ،هلن و  سامان و فاطمه، ه ب امیر ، 
 ویکی، آما ما بی توجه به اپن ها رد شدیم.

 پریسا و عمو فرزاد هم بودند.
 اما فرهاد نبود.

 برد.تانر من رو به اتاقی
 با استرس رو به تانر گفتم 

 _تانر من میترسم. من من میترسم خراب کنم همه چیو...
 ش کرد.تانر کنارم نشست و گونم رو نواز
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 کن._هیس خانومم چرا ناراحتی همه چی رو همونجور که دیدی تعریف
 هر موقع حرفت تموم شد باهم میریم باشه؟

 به کسی نگاه نکن.
 _باشه باشه.

 نفس نفس میزدم.
 یک لیوان آب از روی عسلی داخل اتاق برایم ریخت و خوردم...

 تانر به ساعتش نگاه کرد و از جا بلند شد.
تارا ببین  یای تو _ باز شمممد تو میتونی ب خل... هرموقع اون در  ید برم دا با من 

 اوکی؟
 سرم رو تکون دادم.

 حرفام رو با خودم دوره کردم ... تانر از اتاق بیرون رفت.کمی
 _ای تارا آروم باش چته؟ همه چی درست میشه.

 وقتی یاد اون چشمای پر از نفرت اون زن میفتم بدنم میلرزه...
 ه انتظارم تمام شد و در باز شد.ده دقیقه گذشت ک

شت کرده و با قدم هایی آروم به  ست هایم رو م شدم. د صندلی بلند  از روی 
 در رفتم. سمت سرباز جلوی

 تو جلد سردم فرو رفتم.. همه تعجب کرده بودند..
که تو دادگاه بود ایسممتادم.. بعد از گذراندن طی و راه های جای مخصمموصممی

 وع کردم به حرف زدن...دادگاه و سوگند خوردن شر
 تو چشمای لعیا و افشین خیره شدم و کثافت کاری هاشون رو گفتم..

 گفتم و گفتم..
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و از خواهرم گفتم. از زندگی بهم ریختم. از به قتل رساندن پدرم کارلو. پریوش
 پروانه..

 آخرین کلمه رو هم گفتم
 _من از این آدمای کثیف نمیگزرم. نمیگزرم...

 دیدم تار شد.
 ستم رو به ستون گرفتم.د

 تانر با دو خودش رو بهم رسوند و رو هوا بلند کرد.
 اعالم کرد.قاضی ده دقیقه تنفس

 تانر به سمت بیرون راه افتاد.
 _تانر وایسا.

 تانر مکث کرد و بعد راهش و ادامه داد.
 آروم زیر گوشش گفتم 

 _چرا واینمیستیی؟
 _چون نمیخوام حال بدتر بشه 

 بزار حال مادرت بدتر نشه._حال من خوبه 
 _اون مادر من نیست.

 کالفه سرم رو تکون دادم
 _میدونم. 

 تنها آین اتفاق برای تو نیفتاده . برای من و بقیه هم افتاده پس خودتو آروم کن.
 تانر میشه خالص بشیم از این همه تنش .
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 خستم. دلم یه استراحت میخواد.
 ه باشه.یه جای آروم باشم، کسی باهام کار نداشت
 تانر در ماشین رو باز کرد و من و نشوند.

 که خودش هم دور ماشین دور میزد و در رو باز میکرد گفتدر حالی
 _تارا میدونی من چی میخوام؟

 سوالی نگاهش کردم.
 _من فقط میخوام یه جا باشم حتی اگر هیاهو هم باشه! 

 فقط با تو باشم.
تقال کردم سمممت دیگه ای رو  شممد ، هرچقدرگرفته نمی نگاهم از چشمممایش

 نگاه کنم نشد که نشد.
 گویی تانر هم این جور شده بود.

حتی ماشممین رو هم روشممن نکرد. با صمممدای زنس تلفن هر دو به خودمون 
 اومدیم.

 سرم رو پایین انداختم و تانر هوفی کالفه گفت.
 _بله..

..... 
 _سالم بله آمادست.

 من و ایشو هم آماده ایم.
..... 

 چه ساعتی؟ _ کی و
..... 
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 _باشه ممنون ...
 .... 

 خدا نگهدار.
 کرده بود اما نمی خواستم هیچ سوالی بپرسم.کنجکاوی گل

 و تانر هم صحبتی نمیکرد.
 بی صدا به اطراف نگاه میکردم.

 که میرفتیم نیشم باز شد.با دیدن جاده و مسیری
 با ذوق گفتم

 _تانرررر
 _جانم .

 _داریم میریم آتلیه؟
 لم تنس شده بود.وایی د

 برای پارچه ها صدای چرخ ها، تلفن ها و حتی اون صندلی چوبی خودم.
 همه این کلمات و با عشق خاصی گفتم.

 جلوی در آتلیه ترمز کرد.
 دارم اما اون کلمات و خاطره ها استریک رو کمتر میکرد.کمی استرس 

 از ماشین پیاده شدم و منتظر تانر ایستادم.
 رد آتلیه شدیم.دست در دست هم وا

 خالف تصورم کسی نبود.
 منتظر یه استقبال یا روند کاری آتلیه بودم اما...
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 تانر که انگار ذهنم رو خونده بود گفت
 _از وقتی تو رفتی اینجا هم تعطیل شد.

 تا چند دقیقه دیگه دو سه تا از دوستامو میآیند تا ژورنال و آماده کنند.
 ت.راستی تارا خانوم پس فردا مزایدس
 با ابروهای باال رفته نگاش کردم.

 شونه های باال انداخت و به اتاق من رفت.
 زودتر از تانر خودم رو به اتاق رسوندم

 به سمت آینه داخل اتاق رفتم.. 
 تارا منسی.

 من تارا منسیم. من دختری که به عنوان ملکه این کشور هستم.
 ملکه مد.
 ستاره مد.

 دوختم و طراحی کردم. من کسی که لباس ملکه انگلیس رو
 افتخار بزرگی بود.

 با یادآوری اون خاطرات لبخندی زدم .
 تانر دستهایش رو دور کمرم حلقه کردو زیر گوشم گفت 

 _به چی فکر کردی که لبخند زدی.
 صورتم رو مماس با صورتش کردم.

 _به تو.
 چشمام رو بستم.

 نفس های تانر روی گردنم حرارت بدنم رو بیشتر میکرد.
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 ا صدای سرفه مردی از جا پریدم.ب
 تانر گفت

 _لعنت بر خرمگس معرکه.
 همونجور که حدس میزدم دوستای تانر بودند.

 بعد آشنایی و صحبت راجب ژورنال و مزایده پس فردا، شروع به کار کردیم.
 ****روز مزایده. 
 آرایشگر ناخن هام رو تمیز کرد وبا گفتن: 

 شد._خانم کارتون تموم شد از من دور 
 تو آینه به خودم خیره شدم.

 موهای قهوه ایم رو شینیون مدل جدید بسته بودند.
 خوشرنگی  به موهام زده بودند. تل

 که خواسته بودم ساده اما چشمگیر.آرایش هم همونطور
سم رو تن کرده و دوش  شدم و لبا شت آینه بلند  با لبخند حاوی از رضایت از پ

 رفتم. گرفتن با ادکلنم از اتاق بیرون
 تانر هم منتظر روی کاناپه با اپن کت و شلوار مشکی خوشگلش نشسته بود.

 رو بی هوا بلند کرد که خشکش زد.سرش
 پشت چشمی نازک کرده و تک خنده ای کردم.

 تانر کالفه از خونه بیرون زد.
 دنبالش رفتم و سوار ماشین شدم.

 رفته بود.ماشین راه افتاد و من بی نهایت استرس تمام وجودم رو گ
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 هوا تاریک شده بود.
 خبرنگار ها منتظر ایستاده بودند.

 تانر از ماشین پیاده شد و در سمت من رو باز کرد.
 با لبخند دستم و توی دستش گذاشته پایین اومد.

 تر میکرد.فلش دوربین ها لبخندم رو عمیق
بیشتر  یبا گفتن خیلی خوشحالم که باز به دنیا مد برگشتم . به امید موفقیت ها

 راهی هتل بزرگ شدیم.
 هجوم افراد و نگاه های خیره خوشحال ترم میکرد.

صی بهم انتقال داده  ساس خا با دیدن بچه ها، آدم های بزرگ و جورواجور اح
 میشد.

 تانر کنار میزی که رزرو کرده بود ایستاد.
 با کمک تانر روی صندلی نشستم.

 تانر هم کنارم نشست.
 س آورد که با خنده و شادی چاشنی غرور خوردیم.خدمتکار دو لیوان گیال

فکر میکرد بعد سمال های سمال مزایده و درگیری نهایت من و تانر سمر یک کی
 میز..

 بعد کمی خنده و حرف زدن با بقیه مزایده شروع شد. 
 اول طرح من رو آوردند.

 گر مجری بودم.با لبخند نظاره
 شروع کرد.

 _با سالم خدمت حظار گرامی.
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سی وآقای  ن که در این مزایدهممنو نیز همراه ما بودید، همینطور از خانم تارا من
 تانر سنیم خیلی ممنونم که این طرح های زیباشون محفل مارو گرمتر میکنند.

 ابتدا با طرح ملکه منسی شروع میکنیم.
 کرون شروع میشه کسی هست بیشتر کنه؟ 5000قیمت با 

_700 
 _10000 
_15000 
_2000 

 زدم. لبخندی
 ادامه داد.

_80000 
 نبود؟ فروش میره .

 بله پس کسی نیست.
 به اطراف نگاه کردم.

 مردی جوان دستش رو بلند کرد و گفت.
_100000 

 همهمه ایجاد شده بود.
 مجری باصدای بلند گفت.

 _فروش رفت.
 و همه شروع به دست زدن کردند.
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 _طراح خانم تارا منسی.
 م.از جا بلند شدم و به سمت سن رفت

 شروع به دست زدن کردم.
 مجری_ و خیر؟

 نگاه به جمع انداختم.
 تانر هم نگاه کرد.

 پسر جوانی که موها و چشمایش قهوه ای بود از جا بلند شد.
 به سمت سن آمد.

 نگاه خیرش اذیتم می کرد.
 مجری اسمش رو پرسید که با جوابش همه شگفت زده شدند.

 _سروش سنیم.
 یشد.چشمانم گشاد تر از این نم

 تانر اما خونسرد با کمی اخم این خیر رو نگاه میکرد.
 تندیس رو به سمتم گرفت.

 دستم رو تو دستش گذاشتم .
 کنی بعدا همه چی رو میفهی._نمیخواد تعجب

 _یعنی چی؟
 تندیس رو گرفتم.

 _تارا بخند وگرنه فردا تو روزنامه ها!!
 لبخند مصنوعی زدم.

 بش زد.بعد چند عکس سروش یا همون خیر غی
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 تانر دست من رو گرفت و سوار ماشین کرد.
 _تانر اون مرد کی بود؟
 _میفهمی تارا میفهمی.

 تندیس رو صندلی عقب گذاشتم و تفکر به نیم رخ تانر زل زدم.
*** 

 ده روز بعد.
 تو این چند روز همش احساس سرگیجه و حالت تهوع میکردم. 

شدم چون سه روز پیش یه  نمیدونم چرا اینجوری شدم.  ولی فکر کنم مسموم
 اویه مونده خوردم.

 تانر هم دو سه روزی میشه نمیبینمش...
 دیدم تار میشه و سکندری روی زمین میفتم.

 با افتادنم برگه ای رو زیر مبل میبینم.
با حالی خراب تر خودم رو کشون کشون به اون سمت میکشونم و با دیدن برگه 

 عجب کردم.کشیده شده بود تای که طرحزیایی روش
 زیر طرح نوشته بود لباس عروسی مخصوص برای الهه عشقم.

 چشمام بیشتر از این درشت تر نمیشد.
 سرم تیر میکشه روی زمین میفتم.

 
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ممممممممممممممممم
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 تانر
 برای بوک کشیده بودم میگردم. سردرگم و گیج دنبال طرحی که 

 بوک یکی از دوستای خوبم که میخواست بزودی نامزد کنه.
 الهه طرحی بکشم. و ازم خواست که برای عروسی لباسی برای نامزدش

 با عصبانیت روی کاناپه نشسته و دوباره اون روز رو یادآوری کرد.
 خوب یادشه که با تارا مشغول کشیدن بودند.

م چیزی به تارا نگفته بود. چرا که میخواست بهترینش رو برای از این موضوع ه
 اون بکشد.

طرح بوک روی عسلی کنار مبل گذاشت و بعد نگاهی به طرح هاش استراحتی 
 کرد.

با فکر این که حتما خانه تارا جا مونده از جا بلند شممدو به سممرعت به خونه تارا 
 رفت.

 در رو زد که کسی باز نکرد.
 ا رو گرفت که جواب نداد.با اخم گوشی تار

سمت  سرعت به  با ترس و کمی نگرانی از افتادن اتفاق ز روی دیوار پرید و به 
 خونه رفت.

 _تارا؟ 
 خونه ای؟

 هیچ جوابی نشنید.
 با نگرانی بیش از حد ر سالن رو باز کرد که تارا افتاده روی زمین دید.

 جان دید.قدم قدم خودش رو بهش رسوند که تارا بی
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 دست تارا مچاله شده بود. کاغذی
 کاغذ رو با اخم باز رد که متوجه طرح بک شد.

 نگاهی به تارا و نگاهی به طرح انداخت و لعنتی گفت
 تارا خیلی تب کرده بود.

 و هذیون میگفت.
 تارا روی تخت خوابوندم و دست و پاهایش رو آب شویه دادم.

 پایین اومد.کمی از تبش
 تفکر تارا میترسید. خیلی ناراحت بود چون از طرز

 عاقبت خستگی بر بیداری غلبه کرد و تانر کنار تارا خوابش برد.
 تارا**** 

 از خواب پریدم.با خفگی
 با تعجب به دست های مردونه حلقه شده در بدنم نگاه کردم .

 دست هایی جز دست های تانر نبود.
ضاوت کنم اما نبودش تو این چند روز. و این طرح ا ستم ق  فکار بدینمی خوا

 تو ذهنم ایجاد کرده بود.
 دستهایش رو دور کمرم باز کردم که صدایی نامفهوم از خودش بیرون داد.

 با خنده کنار گوشش گفتم
 _چی؟

 _بگیر بخواب.
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صفه از تخت  سرم گیج رفتم و ن ستم که  ش شدم و ن یکدفعه از روی تخت بلند 
 افتادم.

 تانر با صدای جیغم پرید. 
 و هوا بودم.من تا کمر روی زمین 

 تانر با نگاهی شیطانی و پر از شیطنت خیرم شده بود.
 تانر روی نیمه بدنم خم شدو گفت

 _خانومم طرح من کو؟
 یعنی طرحی که من اینجا گذاشته بودم دست تو چیکار میکرد؟

 اون طرح برای یکی از دوستامه باور کن تارا.
 با ناز گفتم

 _مگه من چیزی گفتم.؟
 _نه.

 بیشتر روم خم شد. لبخندی زدم که
 تانر از کمرم گرفت و روی تخت انداخت و خودش روم خیمه زد.

 لب هاش رو کنار گوشم گذاشت و گفت
 _خانومم میشه خانومم بشی؟

 _من که خانومتم.

 _نه از اون لحاظ.
 و شروع به خندیدن کرد.

 مشتی به سینش زدم .
 چشمام رو از و بسته کردم.
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 به ب*و*سیدنم کرد . با گفتن خیلی دوست دارم شروع
 اون شب بهترین و عاشقانه ترین سکانس زندیگمون رقم خورد.

هنوزم که هنوزه عاشممق تانر وشممغلی که به خاطرش این همه زحمت کشممیدم 
 هستم.

 کوچولوم تیام و تو ب*غ*ل میگیرم .پسر
دخترم ترانه با شیطنت میپره ب*غ*ل تانر و ب*و*سش میکنه که چشم غره ای 

 بهش میرم.
 من هم تیام رو میب*و*سم.

 و بلند میگم 
 _عاشقتونم.

 بقیه هم به تبعیت از من همین کارو میکنند.
  

 سالم دوستان عزیز و خواننده های گرامی.
 اگر خستتون کردم و غر زدم ببخشید.

 مرسی از همه.
 ممنون از دوست های عزیزم.

 صبا جون، عسل خانوم، فاطمه وسپیده، 
 فوریو. و خیلی ممنون از انجمن

 ساعت پایانی رمان 
17:17 
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