
 

 مقدمه
 یباسمه تعال

 
 یمثل سو شودیعشقشان تمام م یفقط گاه ستندین بیغر بیآدم ها اصال عج

 مثل اعصاب و حوصله شان. شان،یمثل اشتها شان،ییمثل شنوا شان،یچشم ها
 شود،یم یکمتر عصبان کشدیعشقش ته م ی. آدم وقتشودیعشقشان تمام م یگاه

بسته  شیراه گلو شود،کمتریخواب م یشب ها ب خورد،کمتریکمتر غصه م
دلش  دیآ یم شیکمتر پ بوسد،یافتاد، کمتر م یگود م شیچشم ها ریز شود،کمتریم

 ضعف برود. یحرکت یبرا ییصدا یبرا یکس یبرا
 ....شودیها تمام م یبعد از رفتن ِ بعض آدم
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 شیچشم ها
 یباسمه تعال

 

چشممو بازکردم و هزارجورلعنت ب خودمو  باصدای گوشخراش آالرم گوشیم
ترم تابستونو مخترع ترم تابستون دادم وقسم خوردم دیگ ترم تابستونی برندارم 

چشم 1چشمم بسته بود اصن لعنتی زورش میومدبازشه اوف باهمون 1. هنوز 
دفعه قرومپ خوردم ب درو مماخ 1رفتم سمت سرویس بهداشتی که 

شگلم له شد،بیا اینم ازاول صبح ما ، بالکل خواب از سرم پریدو بافحشایی خو
 ک ب در دادم وارد سرویس دسشویی یاهمون تاالر اندیشه ی خودمون شدم . 
چن مین بعدبارنگ وروی باز اومدم بیرون رفتم جلواینه به به چ دخی نازی من 

 تارارحیمی دختروحیدرحیمی و سایه رحیمی مامی وددیم باهم
دخترعموپسرعموبودن که باباییم عاشق مامانیم شدو دریگ اقدام ناگهانی 

ماه پای عزیزش درگچ 6بخاطر خواستگاری ازمامانیم ازباال درخت افتادو 
سال ب عنوان ثمره عشق قدم مبارکمو 2مبارک شناوربود و بنده بداز

 توزندگیشون گذاشتم 
قشنگموتو چشام کشیدمو اوه اوه دیرشد موهاموازباالمحکم  بستم مدادسیاه 

رژ جیگری قشنگمو که به رنگ سفیدصورتم میومد محکم رولبم کشیدم و 
 مقنعمو سرم کردم به به چ هلویی)ازخوراضیم خودتونید(

رفتم پایین به به طبق معمول همه خوابن سوییچوبرداشتمو رفتم سمت خونه 
 شیده ضبط
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 رو روشن کردو اهنگ امیرعباس گالب روگذاشتم. 

🎵 viDeenoo 
 

 برات خیلیا مردن و زنده ای
 حواست به چشمای گیرات نیست

 
 تو دیوونه ای خیلی حالت بده

 که جز من کسی توی دنیات نیست
 

 اگه جای تو هر کس دیگه بود
 به اندازه تو چشاش برق داشت

 
 نمی تونم حتی تصور کنم

 چقدر با تو دنیای اون فرق داشت
 

 دیوونه تو چشمای من زل نزن
 نی می کنی با خودتچرا دشم

 
 مگه من چی دارم که وابسته شی

 چرا دشمنی می کنی با خودت
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 دیوونه ...

 
 

 یه کم بیشتر راجع بهش فکر کن
 هنوزم می تونی بزاری بری

 
 اگه چند وقت دیگه پشیمون بشی

 چجوری می خوای از خودت بگذری
 

 واست بد نمیشه برات سخت نیس
 یکی مثل من پیش تو راه بره

 
 ل من خوبه اما تو چیآره حا

 خبر داری عمرت داره میگذره
 

 دیوونه تو چشمای من زل نزن
 چرا دشمنی می کنی با خودت

 
 مگه من چی دارم که وابسته شی
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 چرا دشمنی می کنی با خودت
 

بار دیگ پلی 1ینی عاشق اونجاشم ک میگ دیوونه توچشمای من زل نزن. 
بوق ، 3بوق 2بوق 1 کردمو رسیدم جلوخونه شیده . زنگیدم ب گوشیش

نخیرپاسخگو نیست.....تاقطع کردم پشت بندش گوشیم زنگ خورد دیدم 
 خوده جزز جیگر گرفتشه 

 +کدوم گوریی خبرت
 _توالت

 +بخورعشقم بخورسیرشی
 مین دیگ پاوینم2_بخف باوا 

 سالم بقول شاعر شاونسماااس ......17وگوشیروقطع کرد....بله اینم از دوست
زیرپام علف سبزشد خانوم تشیف اوردن و با قیافه ی عصبی بدازاینکه حساابی 

 نشستن تو ماشین ....خدایاشفا:)
 

تاخوده دانشگاه اهنگای امیرعباسو باصدای بلند گوش دادمو اصنم ب شیده 
 نگاه نکردم

، خب خداروشکر استاد نیومده  143ماشینوپارک کردم و رفتم سمت کالس
اونوربرداشتم اگ خدابخواد این  واحدم ک40واحدبرداشتم 6واس تابستون 

 واحدمیمونه ...100تارم پاس شم کال6
باتکون خوردن دستم حواسم اومدسرجاش ب دختری ک بقلم بودنگاه کردم 

 دستشو اورد جلو
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 _سالم
 +سالم گلکم 

 _من سارام
 +تاراا

 _ورودی امسالی؟
 +اوهوم

 _چی میخوانی
 +مهندسي مکانیک

 ترم اخرم_پ هم رشته ایم با این فرق ک من 
 +وای چ عالی

باصدای استاد ب خودمون اومدیم . کالس اول انقالب بود کالدرمورد دنیای 
مدرنو شلوارفاق کوتاه صحبت کرد منم درحال چرت زدن بودم. 

هو 1کالس تموم شد گشنم بود رفتم سمت سلف خو سرم پایین بود 11.30
 خوردم به یه چیز سفت احساس سوزش تمام تنموگرفت 

 تم سوختم+اخ سوخ
 _وای خانم حواست کجاس نسکافم حیف شد

 باتعجب بهش نگاه کردم و پاموکوبوندم زمین
 +میفهمی چی میگی من دارم میسوزم چراچشای کورتو بازنکردیی

 _حاالچیزی نشده
 +سعی کن دفعه بدچشاتو قشنگ باکنی
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 شیده نفس نفس زنان اومد سمتم چی شده تارا
 +شیده ببین لباسام چیشد 

 راهمچین شدی_وای چ
 

فحش بدم دیدم نی 1باناراحتی ب خودم نگاه کردم سرموبلندکردم به پسره 
 یاخدا طرف جنه!

روصندلی سلف نشستم فریدعاشق سینه چاکم اومدو رو میز جلوییم نشست 
 وزل زدبایه لبخند کوچیک بهم 

 چپ چپ نگاش کردو رومو کردم سمت شیده
 +شیده
 _بنال

 چی بگیر 1+گشنمه پاشوبرو 
 باشه_

 باتعجب بش نگاه کردم واس اولین بارحرف گوش کرد !خدایا امروز چ خبره؟
 _املت سفارش دادم میخوری خبرت که

 +اره بابا نیم ساعت دیگ کالس داریم اوف
بدازخوردن املت بدمزمون رفتیم سرکالس ب شیده گفتم بریم ته کالس نگاه 

م و نشستم استاد که خیره ی یکیو روخودم حس کردم اما به روی مبارک نیورد
اومد همه پاشدیمو بدازاینکه استاد حضورغیابشوکرد بکوب شروع کرد ب 

 درس دادن 
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بایه خسته نباشید خوشحالمون کرد ؛فکر نمیکردم دینامیک انقد 4هولو هوش 
سخت باشه وسایلمو جمع کردمو کولمو انداختم رو دوشم که نگام افتاد ب 

حس قشنگ 1نم بامن کالس داره اون پسره ک روم نسکافه ریخت پس او
 تالفی ته دلمو قلقلک داد

 
دست شیده رو که داشت واس خودش مث خر میرفتو کشیدم سمت خودم و 

 بردمش کنار دیوار و اروم گفتم 
 +شیده...

 _چه مرگته؟
 +میخوام کرم بریزم پایمی؟

 وری تحویلم داد؛1جدی شد و یه لبخند 
 _مورد کیه؟

 نسکافه ریخت+اقای سربه هوایی که روم 
 _کو

 +ردیف سوم
 _اقا چرا اونموقع انقد جیگر نبود؟

 +گه نخوراکجاش جیگره ؟ حاالهستی یا نه! بدو تانرفته..
 _باوش بنال ببینم چه گهی میخوای بخوری؟

 +میخوام یه تغییراتی تو صورت هفت تیغش بدم
 _جووووون!!!!!!!!حاالنقشه چیه
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 یک که شد اشاره کن بهم+من میرم پشت در تاخواست بیادبیرون نزد
 _چرا؟

 +میبینی حاال.....
باهم سمت درفتیم من پشت در وایسادم ب شیده ام اشاره کردم ضایع نکنه اقا 

 مین ازکالس دل کند شیده اشاره کرد10بده 
1 
2 
3 

 قرووومپ ......دررو محکم بستم رو صورتش 
 در رو که بازکردم دیدم پخش زمینه و داره از دماغش خون میاد 

لبخند ژکوند تحویلش دادمو گفتم :تاتو باشی دفعه بعدازیه خانم بخاطره 1
 اشتباهت عذرخواهی کنی؛

 زبون درازی خوشگلم چاشنیش کردم :(1
 دفه مث گرگی که شکارشو پیداکرده حمله کردسمتم....1
 

جیغ کشیدمو فرارکردم سمت ماشینم ، پشت سرمو نگاه کردم دیدم 1منم 
 ..نیست اوف خداروشکر ..

 سرعتموکم کردمو رفتم تو پارکینگ ،
 تابوق لطف کردو جواب داد:4گوشیمودراوردمو زنگ زدم ب شیده ،بده 

 _شیده:خدالعنتت کنه
 +علیک سالم
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 _مرض!:@ 
 +چرا؟

 _بینی خوشگلش خونی شد!
 +کی؟

 _عمت!
 +اها....!

 _تارااااا!!!!!!!!!!!!
 +توپارکینگم،گمشو بیا بریم گشنمه!!!!!!

 رن شکمتووو_کاه گل بگی
 +بخف باوااا

 گوشیرو روش قطع کردم زنگیدم مامی
 +های مامیی

 _مامی:سالم دخیه من، کجایی؟
 خونم.6+قربونت برم اخه، منتظره شیده م بیاد راه میفتم تا

 _مامی:باشه گلم مواظب باشید
 +چعشعم

 _مامی:خدافظ
 +بای بای

کردم رو  پرتگوشیروقطع کردمو رفتم تلگرام ؛نه بابا خبری نیست گوشیرو
 صندلیوسرمو اوردم باال
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جیغ از این به اصطالح هیستریکا زدمو  1بادیدن فردی ک روبه روم بود اول
 بعدشم قفل فرمونو گرفتم دستم .....

 
اومد سمته پنجره بقل دستم صورتش وحشتناک جدی بود و بینیش قرمز شده 

ابی  باربرخورد توصورتش دقت نکرده بودم چشای درشت و2بود ،تواین 
صورت عضالنی ازاوناکه دوسدارم ،لباش خیلی خوش فرم بودو ابروهاش 1با

 مرتب و قشنگ....
اما چشماش وای فوق العاده بود ،اصن انگارچشاش با ادم حرف میزد!نگام 

چیزایی میگفت که من نمیشنیدم انگار ، 1رفت سمت لباش داشت میخندیدو
 بی اختیارمنم خندیدم....

؛حواسم جمع شد،خنده مو جمع کردم ،سوالی نگاش چیزی خورد به شیشه 1
 کردم

 _چشم خوشگل:نخوریم؟؟؟
  S-+بله؟؟؟؟؟؟:

 _انقد نگام کردی حس کردم داری تمومم میکنی
 بعدشم جدی شد

 _بیاپایین
یا جد عمم گفتم و اومدم پایین اما قفل فرمونم دستم بود ،سرتاپامو  1تودلم 

 نگاه کرد یه هو زد زیر خنده 
 قشنگمو نزدیک صورتش بردمو گفتم: قفل فرمون

 +هو چته؟خوشگل ندیدی؟؟؟
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 _نچ!اهوی وحشی ندیدم...
 +هو وحشی خودتیااا

 _از دست شما دختراا!!!!
 چپ چپ نگاش کردم

 _بهتره این ناراحتی کوچیک بینمونو کناربزاریم....
 دستشو اورد جلو ؛

 _من سامیار زند هستم و شما
 چپ چپی نگاش کردموگفتم

 تارا رحیمی+تارام، 
 اما بهش دست ندادمو رومو کردم اونور

 _خوب....؟
 ابرو مو بردم باالو گفتم1

 +خوووب؟
 _نمیخوای عذر خواهی کنی ؟؟؟

وبه بینیش اشاره کرد، راست میگفت بینی قشنگش داغون شده بودو حتم دارم 
 حتما یاکج میشه یاکبود ، اما خودمو نباختم و گفتم :

 سرتو مث جن انداختی پایینو رفتی!؟ +مگ شما عذر خواهی کردی؟
 خندید.....

 و ای کاش جلوی من اونطورنمیخندید که چال لپش معلوم شه!!!!!!!!
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 _خیل خوب من عذرمیخوام

 +باشه چون اصرارکردی میبخشمت،حاالم شررتو کم کن
 _تارا؟

 +بعله؟
 _هیچی خدافظ

 و سریع ازم دور شد !
 نیومد!!!!! +وا خدا شفا بده، این دختره افریته ام

اوف نشستم تو ماشین داشتم میرفتم ازپارک بیرون که شیده مث جن پرید رو 
 ماشین

 باچشمای گرد نگاش کردم
 +بسم الله! کجابودی تو

 _چی بهم میگفتین؟
 +کی؟؟؟

 _تارااا؟؟؟؟
 +زهرممار

 _خدالعنتت کنه، این تیکه زیر دست تو حیفه عوضی، بزار مال من باشه!!!
 +پیشکش....

 خور!!_گه ن
 +بریم پارک وی؟؟؟

 _وای اره!!!!!!!!
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 رفتیم پارک وی و تو کافه نشستیم
 من قهوه ترک با کیک سفارش دادموشیده کاپوچینو.......

 +شیده؟
 _هوم؟

 +بده من اون المصبو منو نگاه کن!
 و گوشیشو گرفتم انداختم تو کیفم.....

 _چه مرگته
 +پسره اسمش سامیاره

 _کی؟
 !همین پسر چشم خوشگله....+وای چقد شوتی ؟!!!!

 _چ باکالس!!
 +شیده؟؟

 _ها؟
 +لپاش چال داره

_eo og yeooo......... 
 +لعنتی وقتی داشت حرف میزد وحشتناک صداش شبیه ادرین بود!!!

 _تارا؟
 +بله؟

 _آدرین رفته ،تموم شده، انقد بهش فکر نکن....
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 +توروخدا بس کن شیده، من، من فقط گفتم صدااش....

ارا!من بهترازهمه میشناسمت !توحتی عطری رو میزنی که اون _هیشش ت
 میزنه!!!!!

 +من فقط بهش معتادم
_تارا تو خودتو معتاد نشون میدی!!!!وگرنه معتادکه نیستی هیچ حالتم ازش بهم 

 میخوره!!!
 +شیده بست......

 با اومدن گارسون ساکت شدم ،بعداز دادن سفارشا بنده خدا رفت....
 تارا _داشتم میگفتم

+ن شیده بزار من بگم، من با آدرین تموم کردم !پس ساکت شو انقد داغ دلمو 
 تازه نکن

 و میبینی و سکوت میکنی؟خ*ی*ا*ن*ت_احمقی احمق، 
 کلمه دیگ حرف بزنی دیگ منو نمیبینی!!!1+ب خدا 

 _حیوون واس خاطر خودت میگم
 بلند داد زدم و دستمو کوبوندم رو میز

 +وای خفه شو!!!!!
اره لرزش دستامو سردی تنم برگشت !!حالم ازاین حالتم بهم دوب

 میخوره!!!شیده دستمو گرفت و با ترس گفت:
 _تارا!تاراجونم قرصاتو خوردی؟کجاست قرصات!!!!!

 سوییچو انداختم سمتشو باهزاربدبختی گفتم:
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 +تو ماشینه
حالم ازاین وضعیتم بهم میخورد!هروقت اینطوری میشدم نگاه ترحم مردم رو 

 دوشام سنگینی میکرد
 دوست داشتم دادبزنمو بگم: 

اره من مریضم ،بخاطره عشقم مریض شدم ،مگ شما تاحاال عاشق 
سال عاشق بودم؛دلداده بودم .....اما اما خواهرم ، 7نشدید؟؟؟؟من 

خواهرکثیفم ازم دزدیدش ! میفهمید خواهرم عشقمو دزدید و االن ازش 
 حاملس....

 
 رو بهم داد رفت دنبال اب که از جام پاشدم شیده سریع اومدسمتم قرص

دقیقه بیشتربشینم باز اون خواب لعنتی میادسراغم ...شیده 5میدونستم 
بعدازحساب کردن صورتحساب اومد تو ماشین ،گفتم حالم خوب نیست تو 

 برون....
 بیچاره بدون حرف رفت سمت خونه ما،که گفتم :

 سمت خونشون..... +شیده اگ تنهایی بیام پیشت ،قبول کردورفت
 چشام سنگین شد وخوابم برد

 
 +آدری جونم؟؟

 ودستموکردم تو موهاش....
 _بشین وروجک، اذیت نکن!!!!
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 +من ،وروجکم؟؟؟
 _تو یاقیی....

 +اوی یاقی خودتیاا!!!میزنمتا
منوکشید توبقلش، نفساش میخورد توصورتم و منم از عطر نفساش ب جنون 

 میرسیدم....
 رشته از موهاموبرداشت وبو کردو گفت :1ودستشوکشیدالی موهام

 تو دوباره فضولی کردی ؟؟؟؟
 

 _چرادوباره شامپوی منو زدی تو....؟
 +کی گفته ؟آمممم!نخیرشم!ماله خودمه!!!!!

 _یاقی...
 +میزنمتااا....!

 *آدرین؟
 باشنیدن صدای طهورا به سمتش برگشتیم....

رام اشنابود!اصال انگار پسر بچه بقل کرده بود که چشمای اون بچه واقعا ب1
 چشماشو از حفظ بودم ...

 خندیدم
 +طهی بچه ی کیه؟چه نازه؟ 

 *بچه ی منو ادرین دیگ...!
 +چی؟ 

 *پسرم به خاله سالم کن 
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 وبعده این حرف بلند خندید..طوریکه تازبون کوچولوشم قابل مشاهده بود....
ه برگشتم سمت ادرینی ک پشتم بود ،اما ادرین نبود...صدای خند

اومد!برگشتم سمت طهورا، ادرین پسربچه و طهورارو توبقلش گرفته بودو بلند 
 میخندید !!!!

 خدایا یعنی چی؟
 _طهورا عاشقتم

 یدب*و*سو لب های طهورا رو 
 جیغ زدم ،یعنی چی؟شما چه غلطی دارید میکنید؟؟؟؟

 _تارا من عاشق طهورام ،ببین اینم بچمونه !نگاه عین مامانش عروسکه
 نم عاشقتم!!!!!!*آدری جو

 و بعد ب من نگاه کردنو بلند خندیدن 
 منم مث دیوونه ها جیغ میکشیدم ....

عشقم ،تمام زندگیم،جلوم وایساده و میگه: عاشق خواهرمه و خواهرم ازش 
 بچه داره یعنی چی ؟چه شوخیه مسخره ایه راه انداختن؟؟؟؟؟

 
وم بود ،اما صداهایی شیدم ، اول صداها نامفه1لحظه صورتم سوخت و1تو

 بعدش صدای شیده رو شنیدم که با گریه داره بهم میگه پاشو
 لحظه خاموش شد1باسوزش بعدی توصورتم همه جا 

چشمامو یواش یواش بازکردمو به شیده ای که بخاطره گریه خط چشمو 
 ریملش تو صورتش پخش شده نگاه کردم!!
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 خودشو انداخت روم و دوباره زد زیر گریه
 خوبی؟؟؟؟؟_تارا!!!!اجی!؟؟

 +اگه از روم پانشی مطمئنم خوب نمیشم!
 سریع از روم پاشد!!!

 +توچرا اینجوری شدی
 _چجوری

 +زیرچشماتو انگار ریدن
 _ها؟

هو 1اینه ی جلوی ماشینوبرگردوند توصورتش بادیدن خودش قیافش کج شد 
 دوتایی زدیم زیرخنده...

 
یر روبرداشتمو راست رفتم سمت یخچال و ش1باهم به سمت خونشون رفتیم ،

 تالیوان ریختم شیده هم رفته بود صورتشو بشوره 2
حالم بهترشده بود اما صدای خنده هاشون ازتوگوشم بیرون نمیرفت....سرمو 

 تندتند تکون دادم ....
_چه مرگته باز؟راستی تو ماشین که بودیم ،خواب چی میدیدی که اونطور 

 گریه میکردی؟
 کردمبغض کردمو براش کل خوآمو تعریف 

 _تارا؟
 +هوم!

 روان پزشک...1_بیابریم پیش 
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 +شیده میشه یکم بخوابیم؟؟
 توچشمام زل زد،میخواست حسمو ازنگام بخوانه....سرمو انداختم پایین!

 _به خاله زنگ بزن بگو پیش من میمونی نگران نشه
 و گوشیروپرت کرد روشکمم.....

 
 _مامان:بله

 +سالم مامان
 عت پیش خونه باشی_سالم مگ قرار نبود نیم سا

 +شیده امشب تنهاس اومدم پیشش
 _حرفشم نزن ،طهورا زنگ زد گفت با اقا ادرین میان اینجا

 +مامان من نمیام
 _رو حرف من حرف نزن....

 +مامان خواهش میکنم
 و همون لحظه زدم زیرگریه!!!!!

 +انقد بهم فشار نیارید!انقد مجبورم نکنید ببینمش
 اعت دیگ خونه ای_قطع میکنم تارا ،تانیم س

 وگوشیرو قطع کرد.....
 +خدایامن چقد بدبختم....!!!!

ب شیده نگاه کردم،الزم ب توضیح نبود خودش فهمید چقد بدبختم ساکت 
 شد.....
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 +شیده!
 _جان؟

 +توام بیا ،جان تارا
 _دوسندارم ببینمش!!!!

 +بخاطره من.....
 نگام کرد 

 _تارا
 +هوم 

 _باورکن تموم میشه، باورکن
امید بهش نگاه کردم....سرشوتکون دادو رفتوکیف لوازم ارایششو اورد  +نا

 وگفت:
 دوشم بگیر..!!1دستی ب سروصورتت بکش! میخوای1_

 +دوش میگیرم .
 _باشه میرم حاضرشم....

رفتم زیر دوش ...دوباره صدای خنده هاش تو گوشم زنگ خورد...پامو 
 کوبوندم زمین و گفتم:

 کنهخدالعنتت کنه ، خدالعنتت 
بده دو مین اومدم بیرون....شیده داشت خط چشم میکشید ،لباسامو پوشیدم 

 و رژ جیگریمو زدمو چشمامو کشیدم ....
 پیش ب سوی خونه..........
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 مین بعد رسیدیم....20

 دودل بودم برم تو یانه ،بعده حمله عصبی امروز دیگ واقعا کشش نداشتم.....
دو دستموکشید سمت خودش، پیاده شدم شیده پیاده شد اومد، درسمتمو بازکر

 لبخند بهم زد1شیده ترمز دستی رو کشید و اومددستموگرفت و
 انگارمورفین ب خونم تزریق شد 

 ماشینش توحیاط پارک بود پ جناب تشریف اوردن....
 داشتیم ب سمت ساختمون میرفتیم که بابا ازسمت االچیقا صدامون کرد:

 "بچه ها ما اینجاییم"
متشون رفتیم ،خوب بساطشونم ک برقراره بابا داشت کباب باشیده ب س

درست میکرد و بقلشم ادرین وایساده بود؛مامانم که پیش طهورا جونش بود و 
 نازش میکرد.....

خنده ی بلند کذایی کردم،از اوناکه بقول شیده کل عضله های صورتم ب 1
 سالم بلند....1کار میفته و 

 بعدشم شیده سالم کرد
 شده9ومدین دیرکردید ساعت بابا:خوش ا

 مامان:خوبی شیده جان،تارا چرادیر اومدی
 طهورا:چطوری دخی؟

 +عاولیم عاولی و کنار شیده رو زمین نشستم



 27 شیچشم ها

و ادرین،عشق سابقم ،فقط سرشوتکون داد اونم واس من نه....واس 
 شیده...!!!!!

 هه بله دیگ ادم شدن واس ما.....
وسیش معلوم شد حاملس و االنم ماه بده عر1نگام افتاد ب شکم طهورا،

 ماهس....3
 خواهر!!چه خواهری؟اون از عشق من خبر داشت ورفت سمتش ....

 _تارا؟
 +هوم

 _انقد ضایع ب شکمش نگاه نکن 
 پوزخند بهم زدو روشو کرد اونور.....1ب صورت طهورانگاه کردم ...

 لعنتی.....
 

 رده بودم چوناب تنی ک ه*و*سباحرص پاشدم رفتم سمت استخر ...بدجور 
واقعا سوزش بدی بخاطرپوزخند طهورا احساس میکردم و میدونستم تحملش 

 برام غیر ممکنه،کتونیامودر اوردم که برم تواب که داد مامان دراومد:
 _تارافکرشم نکن !سریع بیامیخوایم سفره رو پهن کنیم.!

 اوف مامان...
 !!!!!!اب تنی احتیاج داشتم اما...از دست مامان اه1واقعا به 

 دستموکردم تو اب،یکم اروم شدم ،
برگشتم سمتشون با شیده سفره رو پهن کردیم ،رفتم فلفل بیارم وقتی برگشتم 

 همه نشسته بودن فقط بقل طهورا جای خالی بود!!!
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 چشم غره به شیده رفتمو نشستم پیش طهورا1
من هروقت حرص میخورم زیاد غذامیخورم ...کلی برنج براخودم ریختم 

 تام سیخ جوجه برداشتم 6که برنجا ازبقل بشقابم ریخت بیرون....طوری
 _مامان:تارا مامان چ خبرته؟

 +خ خوشحالم ازطرفی ام گشنمه
 _طهورا:چراخوشحالی؟؟

 +خصوصیه بین منو شیدس 
 بعدبهش نگاه کردمو باهم بلندخندیدیم....

 طهورا:خداشفاتون بده
 +درکنار شما عزیزم.....

 و ازش گرفتم...پوزخند نگام1بعدم با
 

 کل غذاموخوردم اما دل درد وحشتناکی سراغم اومده بود....
لحظه حالت تهوع گرفتمو دویدم سمت دستشویی و کل محتویات معدمو 1تو

 باال اوردم ...
رنگم مث گچ شده بود،سرمم وحشتناک درد میکرد!چنتا مشت اب ب صورتم 

 ینو امدم بیرون که خوردمزدمو بده اینکه صورتمو پاک کردم سرمو انداختم پای
لحظه تو هوا معلق شدم و کشیده شدم سمت دستشویی 1جای سفت و تو1به 

 و  در دستشویی محکم بسته شد.....
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 بادیدن چیزی که جلوم میدیدم مث دیوونه هاشدم....

 +چه غلطی کردی؟
 بقلم کردومنو به خودش چسبوند...

 _آدرین:خوبی تارام
 +به من دست نزن کثافت

 _تارا
 +جیغ میزنم زنت بفهمه ها ولم کن؛

میلی مترم 1وهمونطورسعی کردم خودمو ازش جداکنم، اما بی فایده بود حتی
 تکون نخورد....

 _تاراتامن نخوام نمیتوانی ازم جداشی پس سعی الکی نکن
 +اقای ادرین خان،شوهرخواهر عزیزولم کن

 _تارا فرارکنیم؟؟؟؟؟
 +چی؟

 _فرارکنیم!
 +خداشفات بده!!!!!

 _دوستت دارم 
 مکث کوتاه لباشو گذاشت رولبام.....1ومحکم منو تو اغوشش گرفتو بد از

تو اون مدت من مث چنار خشکم زده بود و تنها عکس العملم نفسای تندم 
 بود....

 هوگذاشت رفت بیرون.....توشک بودم......یاجلل خالق!!!!!!1بد
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 بادستای لرزون و قدمای شل رفتم بیرون!!!
فت؟دوستمداره؟پ چرا ولم کرد؟چرارفت سمت طهورا؟اون اون چی میگ

 بچه مگ ثمره عشقشون نیست؟؟؟؟
 باهزارجورسوال رفتم تو حیاط ؛مامان که نبود.....

 طهورام ک درازکشیده بودو زل زده بود به اسمون
 باباو ادرینم، نه ادرین فقط ادرین خالی.....داشت بابابا شطرنج بازی میکرد !!!

 گوشی بود...شیده ام سرش تو
 مامان با ابروهای درهم سمتمون اومد

 مامان:طهورا امشب میمونید...؟
 

 طهورا:نه مامان ادرینم اینجا معذب میشه
 نگاه کجوکوله ب من کرد...1و 

 پوزخند زدم!
 +روانی....

 وروموکردم اونور
 +شیده؟بریم اتاقم ؟

 _هوم!اوهوم بریم بریم....
 گفتم: لبخندمسخره1بلندشدموباصدای بلندو

 +خوب دیگ عشقولیام شب بخیر
 ماچ هوایی واس همشون فرستادم...1و 
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 شب بخیرگفت ودنبالم اومد...1شیده ام 
رفتیم تو اتاقم و خودمو انداختم روتخت،شیده ام نشست پای لب تاب و 

 موزیک پلی کرد1
 +شیده!

 _هوم
 م کرد!ب*و*س+

 _کی؟
 +آدرین...

 فه ...بچم تا اسم ادرین و شنید افتاد به سل
 +خوب، خوب اروم باش روانی

 وچنتا زدم پشت کمرش...
 ت کرد؟ب*و*س_کی 

 +رفته بودم بده شام دستشویی ...
 _خوب

 م کرد وکل ماجرارو براش تعریف کردم....ب*و*س+منوکشوند اون تو و 
 چپ چپ نگام کرد

 _جاقحط بود؟تو توالت اخه؟؟؟؟؟؟
 +خفه شو خبرت....

 _خوب حاال چی میشه؟
 ید بهم گفت:وبا ترد

 _باهاش فرار میکنی؟
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+شیده!من کی انقد کثیف بودم و زندگیه کسیرو بهم ریختم؟خجالت بکش 
 !من هرچقم گه باشم اتیش ب زندگیه کسی نمیندازم.....

 _حاال چی میشه؟
 +من چ بدونم؟اصن مگ قراره چیزی بشه!

 _مطمئن نیستم
 +اه میکپم خواستی بکپی ،آالرمو روشن کن ....

 با_بکپ با
 +شب شیک 

 { -8_بکپ بابا ادم شده شب شیک
 +مرض.........

 
 اه باز این صدای آالرم لعنتی...

 +شیده خفش کن
 وسرمو کردم زیرمتکا.....

 _ب من چ خودت خفش کن
 +گوشیه تواه تاپال

 _مشکل خودته
 همون موقع گوشیم زنگ خورد ،بدون اینکه نگاه کنم کیه ج دادم:

 +هوووم؟؟
 _هنو خوابی؟؟؟؟
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 +تو کییی؟
 _سانازم عوضی

+ 
 _الو دختر مردی

 جیغ بلند زد که صاف نشستم تو جام ....1و 
 +ها ؟چیشده؟

 _سانازم....
 +خو کارتو بگو خبرت!خواب بودم االغ جیغ میزنی

 _خوشبحالم !!!مگ قرار نبود بریم امروز دربند 
 و همون موقع آالرم گوشی لعنتی شیده شروع ب زدن کرد

 ما برید ماخودمونو میرسونیم+اوه اوه چراااش
 و برای جلوگیری از جیغ دوم ساناز گوشی رو قطع کردم.

 این گاو رو این همه جیغ زدم گوشی زنگ خورده هنوز خوابه....
 متر پریدباال...2محکم باپا زدم تو پاش که

 _چه مرگته االغ
 +قراربود امروز بریم دربند دل بندم 
 تا اینوگفتم پاشد دوید سمت توالت

 _گمشو حاضرشو اومدم
 تایی تند حاضرشدیمورفتیم سمت ماشین2

 +اینکه معذب بود بمونه پ چرا ماشینش اینجاس
 _طرف روانیه!!!!بیابرو بدو دیرشد....
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 نشستیم تو ماشینو عادت کردم علیشمسو پلی کردیم....

🎵 modr Kdtodo 
 

 )مهدی جهانی(
 اگه از هم جدا باشیم حال من خیلی بد میشه

 م میتونی تو بمونی تا همیشهنمیدون
 

 عادت کردم به همین خنده ی زیبات
 عادت کردم ، هی جان، هی جان

 عادت کردم به آروم بودن چشمات
 عادت کردم ، هی جان، هی جان

 
 )علیشمس(

 بهت عادت کردم من راحت تر از تو
 با هیچکی نیستم منه المصب

 وابستم ، وقتی دوری طاقت کم
 دِل من تورو باور کرد

 حتی استراحت بی تو دیگه حالش نیس
 چجوری بخوابم وقتی سرت رو بالشت نیس

 وقتی هستی خوب
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 وقتی نیستی اخما تو هم و همه لباسا مشکی
 وقتی صبح پا میشی کناِر من و راه میریم کنار هم

 تو خیابون همه چشما رو مائه
 راه میریم و این شهر خوشحاله

 به خودش میباله که تو دلش مارو داره
 االن به تو دارم یه حسی که نمیدونم داره چه اسمی

 ولی تو باید مال من باشی آره شده به هر طلسمی
 

 )مهدی جهانی(
 پرم از حس خوشبختی

 با تو آسون میشه سختی
 با تو آروم میشه قلبم

 چه خوبه همدمم هستی
 دیوونم ، دیوونتم به خدا

 نمیشم از تو جدا ، دنیامی
 دیوونم ، دیوونتم به خدا

 نمیشم از تو جدا ، همرامی
 

 عادت کردم به همین خنده ی زیبات
 عادت کردم ، هی جان، هی جان

 عادت کردم به آروم بودن چشمات
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 عادت کردم ، هی جان، هی جان
 

 عاشق هی جان گفتنشونما....
 

 موزیک بعدی رو ،رو مدیونم به تو ولوم دادیمو همراش خواندی

🎵 odogeendo oo ae 
 

 «مهدی جهانی»
 

 چقدر آروم میشم با خنده هات
 میام این راه رو تا تهش پا به پات

 تو همه جونمی، جونم فدات
 الهی قربون حرف زدنات

 
 مگه میشه تو رو دوست نداشت

 مگه میشه تو رو تنها گذاشت
 نفسام به چشات بسته شده

 ببین عشقت ازم دیوونه ساخت
 

 تو یه دنیایی ساختی واس من
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 اصال که تو خوابم نمیدیدم
 چقدر این لحظه ها رو دوست دارم

 ازین به بعد بگو مجنون به من
 

 نمیزارم تو رو از دست بدم
 واسه تو قید دوستامو زدم

 دیگه چی بهتر از این اتفاق 
 که من به دنیای تو اومدم

 
 نگو بس کن برم، میشه باشیم با هم؟

 این حال خوشو مدیونم به تو
 با تو آروم میشم، بزار آروم باشم

 تویی آرامشم، مجنونم به تو
 
 

 «علیشمس»
 

 دیگه تمومه غم و مشکل
 هرجا برگردی می بینی منو پشتت

 کور شه چشم همه دشمنا 
 وقتی تو هم داری هوای منو خوشگل
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 دنیا بی تو تاریک میشه

 خودت که امارشو داری
 از درون منو حالیت میشه

 مگه میشه اینقد همه چی عالی
 

 دو تا شر و دیوونه
 همین همه چی حل و میزونه با

 مثل من هیچوقت نمیبینی
 چون کسی قدرتو قدر من نمیدونه

 
 این زندگی تایمش کمه

 نمیخوام که حتی دلت گاهی بشکنه
 یه کاری می کنم که کل دنیا

 صدای خنده های ما رو بشنوه
 
 

 «مهدی جهانی»
 

 اگه صد بار میمردم واست
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 تورو می بینم عاشق میشدم
 حساس ببینمنو مغرور بی ا

 حاال اینجوری از خود بیخودم
 

 زیر بارون خیس میشم با تو
 عجب حال خوشی دارم با تو

 منم دیوونه آرامشت
 به من میگی تو آروم حرفاتو

 
 نگو بس کن برم، میشه باشیم با هم؟

 این حال خوشو مدیونم به تو
 با تو آروم میشم، بزار آروم باشم

 تویی آرامشم، مجنونم به تو
 

صبح بود ازماشین 6تا اهنگو هی پلی کردمو باالخره رسیدیم ساعتاین دو
 نفس عمیق کشیدم ایول عجب هوایی...1پیاده شدم و 

 باشیده رفتیم باال امروزقراربراین بود هرکی تودانشگاست تونست بیاد اینجا!
 از دور دیدمشون 

 +شیده خبرشون همه هستن که....
 _اوه مای گاد
 +چه مرگته؟
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 یدیاری(اینجاس_موخوشگلم)سع
 +چه شود.......

 
درصدشونو میشناختم، باهم سالم 90سالم بلند به بچه ها نزدیک شدم 1با

 علیک داشتیم
 نشستم پیش ساناز و سارا

 +سالم برعشقولیای خودم
 _سارا:بمیربابا

 ساناز:حاالدیگ گوشیرو رو من خبرت قطع میکنی؟؟§
 +بمیریدبابادوتاتون 

 نمیشه حرف زد...میخورنت وروموکردم اونطرف،با اینام
 سالم تارا...¥

 صداش غریبه بود برگشتم سمت صدا ،اولش ارور دادم !
 این!!!!!

 اینجا!!!!!!
 مگه داریم!!!!!!!؟؟؟؟؟

 مگه میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 اوف تصمیم گرفتم باهاش حرف بزنم تابچم ضایع نشه

 +سالم اقا سام
 آقا؟؟؟¥
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 +پ چی بگم؟
 بگوسامی جان¥

 )به بینیش اشاره کردم(حالش چطوره!!!!؟؟؟؟؟+خوبید؟چ خبر؟اون
 بلندخندید

 جلل الخالق این بشرچرا انقد خوشگله؟؟؟چرا انقد چشاش سگ داره؟؟؟
 خوبه خداروشکر!¥

 +خوبه پ....
¥ 
 

 بچه ها بساط صبحونه رو پهن کردن 
 نفربودیم40نشستیم سره صبحونه ...حدود

 جورایی محوطه رو گذاشته بودیم روسرمون.....1
 ه صبحونه پاشدم رفتم مخفیگاهم....بد

 همونجا که همیشه با ادرین میومدم...
مث همیشه روش نشستم ..بهش پشت کردمو نشستم و بهش تکیه دادم،واقعا 

 تکیه گاه احتیاج داشتم .....1به 
 سرموگذاشتم روپام

دیشب با اون کار ادرین اتیش وجودم دوباره روشن شد ...چشماش مث 
شماش وحشیه ،ازش شیطنت میباره ،امازالل همیشه اتیشم زد،چ

 نیست....چشماش کدره !!
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اصن چه اشکالی داره منم مث خواهرم کثافت کاری کنم، منم برم و زندگیشو 
 اتیش بزنم.....

 بچه برابری کنم...1لعنتی...من هرکاری کنم امکانش نیست بتوانم با
 تو خوابم پسربود..!یعنی بچه چیه؟

 پسره
 دختره

 دیوونه میشم باخودم حرف میزنم.... خدایادارم
 اما قسم میخورم تالفی کارشونو سرشون دربیارم...

 خواهرم،عشقم،مادرم،پدرم.... خ*ی*ا*ن*تتالفی 
 ازهمتون تقاص پس میگیرم.....

 
تاپسر روکه ازبس بیکارن ازصبح 3باشنیدن صدای پاازافکارم بیرون اومدم 

 وباپوزخند نگام میکردنمست کردنو دیدم که خیلی بد جلوم وایسادن
 یشون شیشه ای که دستش بود رو روم خالی کرد1

 پاشدم و جیغ زدم
 +مرتیکه چه غلطی داری میکنی و هولش دادم

 وسطیه:جووون وحشی دوست دارم
 وسطیرم هول دادم و گفتم

 +خفه شوو خودت مگ ناموس نداری
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قه حلچیزی دورکمرم سفت گره خورد....پسراونوره دستاشودورکمرم سفت 1
 کرده بود....

 جیغ زدم :ولم کن آشغال
یکیشون محکم زدتوگوشم که تلخیه خونو تو دهنم حس کردم ونگام افتاد به 

 اون یکی
 اون یکی ام خریدارانه نگام میکرد

 شروع کردم به جیغ زدن!!!داشتم سکته میکردم
 به التماسشون افتادمو اونام فقط خیره نگام میکردن.....

 اورد ،اورد جلو سینم.....یکیشون چاقوشو در
 تا اومدم عکس العمل نشون بدم چاقوروکشید تو گردنم.....

 
اتیش گرفتم خیلی میسوخت ،همینطوریم ازم خون میرفت باوحشت بهشون 

 نگاه کردم...
 یکیشون بالگد زد تو شکمم ...

 جیغ کشیدم و چشمام سیاهی رفت.....
 لزجیه خونو توشلوارم حس کردم....

 مین،بی حاله بی حال بودمو افتادم ز
 یکی دیگ ام زدن بالگدتوشکمم.....دست یکیشون رفت سمت مانتوم

 دفعه صدای داد چن نفرو شنیدم اما جون نداشتم سرمو بگیرم باال1 
تاهم صدای دادو بیدادشون میومد ،سعی کردم پاشم که فرار کنم اما بازم 3اون 

 فایده ای نداشت
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لحظه شلوارم بخاطره خونریزی خیس تر شکمم وحشتناک درد میکرد....هر
 میشد ...

 نمیدونم چم شده بود....
 اونام انگارباهم داشتن دعوامیکردن....

 بده چن دقیقه یکی منو کشید تو بقلش....جیغ کشیدم :
 +ولم کنید....نزنید
 صداش اشنابود!!!!!

 _نترس نترس تارا منم ،سامیارم....
 .دفعه چشام سیاهی رفت...1نگاش کردم و

 چشماموبه زوربازکردم......
تو ماشین بودم تو بقل امیرسام....تارا االن میرسیم بیمارستان باشه اروم باش 

 تارا اروم باش...
 صورتش بازم جلو چشمام محوشدو دنیاکال سیاه شد!!!!

 
 با احساس سوزش دستم چشمامو بازکردم ...

 اتاق برام گنگ بود.
 انتوی سفیدم پشتش بهم بودزن با م1اتاق کامال سفید بودم 1تو

 دوباره توشکمم دردبدی گرفت آخ بلندی گفتم؛
 زنه برگشت سمتم وگفت:

 آم به هوش اومدی االن دکتر روصدامیکنم
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 وتند رفت بیرون....
 

عده هجوم اوردن داخل ....بسم الله 1داشتم دورو برمو کن کاش میکردم که
 چرا انقد آشفتن ؟؟نکنه!وای نکنه مردم؟؟؟

جیغ 1با این فکرام خواستم پاشم که دردبدی توکمروشکمم پیچیدکه  و همراه
 خفیف کشیدم!!!!

 همه ساکت شدن!!!نه آقا من مردم مطمئنم......
 دکتره با اشاره به پرستاره فهموندبقیه روببره بیرون و اومد سمتم....

 همونطورکه معاینم میکرد گفت:
مشکلی پیش  مشکل کوچیک بود که حل شد ،ازلحاظ مونث بودنم£1

 نیومده......
 +شکمم خیلی دردمیکنه!!!

 عادیه ،فردا به احتمال زیاد مرخصید....؟خدانگهدار£
 ای دردو عادیه ،کوفت و عادیه !!!!مرتیکه من درد دارم.....جدی جدی رفتا.....

 مین دونه دونه اومدن تو....1بده
 اول مامان وبابام 

!آخی آدرین کوفت بمیری ناکار از بدطهوراوبد شوهر خواهره بیشورم آدرین!!!
 دنیارفتم .....وبه افکارم لبخند زدم

 و...شیده و سعید و پشت سرشون سامیار....!!!!
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سوال شیده وسعید چراانقد بهم نزدیک شدن پ؟؟؟؟دست تو دست 1

 اومدن؟؟؟
  3اوخی سامی چشم خوشگله ام که اینجاست>

 و جمع کن بابا....گمشوتاراداری باخودت حرف میزنی خبرت؟پاشو خودت
مامان منوکشید توبقلش گردنم سوخت خودموکشیدم عقب....مامان فهمیدو 

 قطره اشک ازبقل چشمش اومد...!دستمو محکم گرفت وفشار داد....1
کرد اما وحشتناک اخم کرده بود ..طهورام ب  ب*و*سبابام جدی سرمو

 خدابد نده اکتفا کردکه من میزارم پای چرانمردی؟؟؟1
رین خانم وحشتناک نگاش بین منوسامیار تو رفت و امد بود و اخم جناب اد

 وحشتناکی کرده بود!!!!!جهنم....
شیده ام که تادید نگاش میکنم افتاد روم...اما وزنش روم نبود...مث خر داشت 

 گریه میکرد...
 سوال مگ خرم گریه میکنه؟؟؟؟1

 روانی شدم رفت....
 

 ....سعید یاری وسامیارم فقط نگام میکردن
 اوف...

 مامان:خوبی مامان جان ؟اخه چراتنهارفتی اونجا؟
 +کجا؟
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 مامان:همونجا که اقا سعید و اقا سامیارپیدات کردن!!!
لحظه چشمامو گذاشتم 1مغزم ارور داد ..اصن من چرابیمارستان بودم...؟؟؟؟

روهم...تمام صحنه ها جلو چشمم رژه رفتن ....نفس کشیدن برام سخت 
لعنتیم بازشروع کرد به لرزیدن ...جای دستای اون کثافتارو رو  شده بود....تنه

تنم حس میکردم.....دستامو گذاشتم روسرم صدای خنده هاشون 
پیچیدتوسرم ....حس کردم بازم میخوان اذیتم کنن شروع کردم به جیغ زدن 

 .....پاهاموجمع کردم توشکمم و جیغ میزدمو میلرزیدم
پام گریه میکردن ...دکتراوپرستاراریختن سرم مامان و شیده بقلم کردنوپابه 
چیزی ب دستم زدو بده چن ثانیه بی حال 1...بقیه روبیرون کردن....دکتر

 شدمو خوابم برد....
 

 #گذشته_خواب
 ''امشب واسه طهورا خواستگارمیاد ...اجی جونم خیلی خوشحاله ...
 مث اینکه همدیگر رو دوست دارن و باهم دوست بودن چن ماهی...

 ولی طهورای بیشعوربامن اشناش نکرده...!!!!
 _طهورا:تاراکدومو بپوشم خوبه؟؟؟؟؟

کت بامن سفید بود که روسینش و بقل 1به لباس هانگاه کردم ...یکیش
پیرهن کوتاه 1استیناش واقعا طرح قشنگی بود و من عاشق کتش بودم و یکی 

ی ىمشکی که طهوراوقتی میپوشیدش شبیه عروسکامیشد و راحت دلربا
 میکرد...

 +مشکی...
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 _موهام چی ؟
 بریز دورت.... ل*خ*ت+

 _خوب میشه ؟؟؟
 +عروسک میشی

 برگشت سمتم ،نگام کرد....
 _تارا؟؟؟

 +جااانم عروس خانم؟
 _من هرکاری کردم واسه دلم بود نه حسادت

 و منتظر نموندو رفت بیرون!!!!!
 { داره واقعا میره قاطی مرغاا-8چی میگفت این روانی!!!!

ه نیم ساعت صدای زنگ اومد ...بابادر رو زد و بامامان برای استقبال بد
 رفت....

 باسروصداوخنده نشستن رو مبال....
 باطهوراچایی هارو ریختیمو بده صداکردن توسط بابا واردسالن شدیم....

مکث پشت سرش منم رفتم...سالم تودهنم خشک شد 1اول طهورارفت و با
خواستگار اومده بود؟؟؟؟این چه شوخیه ...چی میدیدم؟؟؟کی به عنوان 

 مسخره ایه؟؟؟؟
 

 مگه نگفتن واس طهوراقراره بیاد؟ادرین من اینجا چیکارمیکنه!!!!!
 _تاراجان؟
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 باشنیدن صدای مامان ازفکربیرون اومد....!
 اونقدر اروم جواب دادم که شک میکنم شنیده باشن

 +بله...
 میره ل کنکورقبول شدو دانشگاه_بیادخترم.....اینم دخترکوچیکترم تاراس امسا

 پروین جون مامان ادرین:خوبی دخترم ماشالله....
 وبه زور روی صندلی نشستم کنار مامان ....

آدرین وطهورا سرشون پایین بودو من گنگ نگام بینشون در رفت و آمد شد 
.... 

بزرگترا داشتن حرف میزدن و میخندیدن اما من فقط گیج به عشقم که تواون 
 میدرخشید و خواهری که عاشقش بودم نگاه میکردم...لباس 

 تایی بلندشدنورفتن سمت پله ها..2نمیدونم چقدرگذشت کو 
بانگاه بدرقه شون کردم.....بده چن لحظه نتوانستم دیگ بشینمو باوجود چشم 

 معذرت میخوام رفتم سمت پله ها....1غره ی مآمان با
 قلبم باالتر میرفت....هرچقد به اتاق طهورا نزدیکترمیشدم ضربان  

 دستمو گذاشتم رو دستگیره در ....
 داشتن صحبت میکردن

 طهورا:ادرین من واقعا دوست دارم...
 باشنیدم حرفش رفتم سریع داخل...

 بادیدن چیزی که دیدم خشکم زد،نفسم قطع شد ،دنیاروسرم خراب شد.....
 ..یدن که با ورود من ازهم جداشدن...ب*و*سداشتن همدیگه رو می

 لبخند مسخره بهم زدو آدرین با اخم نگام کرد!!!!!1طهورا
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خنده ی بلند مسخره کردموحلقه ای که با ادرین بین خودمون ردو بدل 1
 کردیمو پرت کردم سمتشوبراشون دست زدم...

 وگفتم:
 +مبارکه عشقم،مبارکه خواهرم

 
باگریه از خواب پریدم....انگار شب شده بود اتاق تاریک تاریک شده 

ود...دردشکمم کمترشده بود....نشستمو پتو رو تو شکمم جمع کردم لحظه ب
 های اون خواستگاری کذایی جلوچشمم بودن ..

 لعنت به همشون لعنت ....
مرد قابل دید....ترسیدم فک کردم بازم یکی از اوناس 1دراتاق بازشد وقامت 

 .اون،خودمو عقب کشیدم انگار فهمید ترسیدم....سریع برقو روشن کرد..
 اینجا چیکار میکرد ،

 _سامیار:سالم
 و اروم اومدسمتمو صندلی روکشید جلوم...

 سرمو انداختم پایین...خجالت میکشیدم نگاش کنم...
 +سالم

 _بهتری؟
 +بدنیستم...

 _خیلی اذیتت کردن اون بی ناموسا....
 +میشه دربارشون حرف نزنی
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 .ودستاموگذاشتم رو گوشمو تند تندسرمو تکون دادم ...
 حرکت منو کشوند تو بقلش...!!1با

 _تاوقتی من هستم،دیگ هیچوقت اجازه نمیدم کسی بهت دست بزنه ...
 ید...ب*و*سمنوازخودش جداکردو پیشونیمو 
 قطره اشک اومد پایین1شکه ازاین کارش ازبقل چشمم 

 اغوش گرم احتیآج داشتم ....1به 
شو میکشید رو مو خودمو انداختم توبقلشو زار زارگریه کردم اونم دست

 هاوکمرم...
 لحظه درباشدت بازشدو سامیار ازم جداشد....1تو

 آدرین:باچه حقی دست زدی بهش....
 این حرفو باخشونت تمام به سامیار گفت...

 سامیار:فک نمیکنم مجبورباشم بت توضیح بدم!
 با این حرف سامیار ،ادرین به سمتش حمله کردو یقه همدیگر رو گرفتن...

 
م تحمل کنمو دویدم باهزارجور درد سمتشون سامیار جدی زل زده بود نتوانست

 به چشمای ادرین و ادرین میگفت:
بار 1بار دیگه تاکیدمیکنم 1باربهش دست زدی!!!!اگه 2ادرین:با اینبارشد §

 دیگ دست بهش بزنی ،دست ب عشق من بزنی روزگارتو سیاه میکنم...
ک من خودمو انداختم و همزمان خواست مشتی توشکم سامیار بزنه 

 لحظه جلوشو مشت توشکم من خورد....1تو
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رو زانو افتادمو خون باال اوردم...حم کردم جای دستش هرلحظه داره سوراخ 
ترمیشه...آدرین باوحشت نگام میکرد....سامیار منوکشید تو بقلشوگذاشتم رو 

د رتخت....از زوره درد ناخونامو فروکردم توشکمم ادرین حتی تکونم نمیخو
...سامیار دوید بیرونو پرستارارو صدازد....حالم خیلی بدبود ...پرستار 

 سامیارو ادرینو ب زور بیرون کرد و سرشون داد زد بی اجازه وارد شدن.....
 انگار بهم ارامبخش زدن یکم بعد اروم شدمو خوابم برد....

امیار روز دیگ ام اونجا بمونم....س1معدم خونریزی کرده بود ....مجبورشدم 
به دیدنم نیومد...حقم داشت رفتار بدی باهاش کرده بودن ...بابا 

هرچقدرپرسید چیشدکه سامیار اومده بود اینجا آدرین عصبی شد جوابی 
ندادم ...بابا واس آدرین پیغام داده بود دوره بره منو خودش نپلکه، 
 ....بدمیبینه.....طهورام انگار قهرکرده بودو نه بهم سر زده بودو نه زنگ

 جهنم انگار عاشق سینه چاکشم دختره ی نفهم......
 باالخره روز موعدفرارسید و مرخص شدم ...

شیده واس کمک بهم اومد ...بده اینکه لباسامو پوشیدم اروم از اون اتاق 
کمک شیده و مامان بیرون اومدم....  کذایی بآ

 
م یار رو ببینچیزی گم کرده بودم ،همش اطرافمو نگاه میکردم شاید سام1انگار

 ...نمیدونم چرا!اما دوسداشتم ببینمش ،برم تو حصار دستاش .....
 اما ازش خبری نبود.

 باشیده عقب نشستیم ،گوشیش زنگ خورد!
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 +کیه
 بالبخند به گوشیش نگاه کرد!

 _شیده:سعید!!!
 و جواب داد؛

 _جانم؟
 _سالم از ماست اقائه!!!

 _بیمارستان!
 _داریم میایم!
 _نه بگو خوبه

 دی سالم برسون بگو نگران نباشه پیشمه!!!!_ج
مامان و بابا سوار ماشین شدن!شیده بااومدن اونا سریع موضوع رو جمع کرد 

 تاخدافظی کنه!!
 _باشه عزیزم بهت زنگ میزنم!

 وقطع کرد!
 ابرومو دادم باالو درگوشش گفتم :1

 +جانم و آقائه و عزیزم و بهت زنگ میزنمو.......!موضوع چیه؟خبریه؟
 خندید!!!

 +مرض ،کلشو بال استثناء تعریف میکنیا خبرت....
  3_باشه بابا،حاالچراخبرم؟عوضی االن بایدبگی شیده جان عروسیت.....>

 +عروسی؟
 بانیش باز نگام کرد !دختره ی پررو!!!
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 روز نبودما چه دم دراورده وایسا ...2
 باچشمام براش خطو نشون کشیدم که یعنی صحبت میکنیم....

 اخونه باهاش حرف نزدم!!دیگ ت
 اونم سرش توگوشی بودو نیشش باز!!!!!

 
دکتر برای 1باالخره رسیدیم خونه!!!حالم بهترشده بود دردم کمترشده بود بابا با

جراحی پوست نزدیک گردنم که جای اون چاقوی لعنتی نمونه!!!بابامم دنباله 
 تاعوضی بودن!!!!3کارای شکایت و دادگاه اون 

اتاقم شیده ام مث موش دنبالم اومد یکم درازکشیدم رو تختم راست رفتم تو1
 ..شیده رفت سمت لب تاب و همون اهنگ علیشمس رو پلی کرد

 بده گوش دادن اهنگ تازه اتفاقای تو ماشین یادم اومد
 +شیده جان؟

 _ها!
 +شیده جونم؟

 باتعجب زل زد بهم!
 _چیزی شده حالت خوبه؟

 ش کن+بیاپیشم بشین گلم ..موزیکم خاومو
باتعجب وشک بهم نگاه کرد!موزیکو خاموش کردو نشست پیشم...اول 

 دستشو گذاشت روپیشونیم
 _تبم که نداری پ چته
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 حمله کردم سمتش...
 +حاال با سعید رفیق میشی بمن نمیگی جیگرت درآد...!!!!

 _ن اینکه تو بمن گفتی سامی چرا اومده تواتاقت!!!!
 +موضوعارو قاطی نکن!!!

 م میکنم!_میکنم خوبش
 +جوووون

 وبلندخندیدم!!!!
 _منحرف<:( 

 +بگو تابگم!!...
 

 _خ خوب نمیرر
بده صبحونه سعید اومدپیشم!!گفت دوسمداره!عاشقمه !اما االن امکانش نی 
باخانواده بیاد جلو ،ازطرفی ام میترسه من باکسی باشم یاشم بخاطره همینم 

 خواست نظرمو راجب به خودش بدونه!!!!!
کارباحقوق نسبتا 1سویئت کوچولو تو زعفرانیه داره و 1،گفت شرایطشو گفت

 خوب ،.....گفت دوسمداره ،میتونه به مرور زمان بهم ثابت کنه!!!!
تک بچس و خانوادش بخاطر همین دوسدارن دومادیشو هرچه زودترببینن اما 

سعیدگفته تاخونه روبزرگتر نکنه قصدشو نداره ...گفت هدفای زیادی داره 
 ...تازه عاشق بچس ،وای تارابچه منو اون چه شود .... واس اینده

 و خندید...
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 +خوب تو چی گفتی؟
 _کشیدم!!!
 +چی؟؟؟

 _خجالت!!!!
 +خاک توسرت جدی باش ....

 
 _هیچی گفتم :من زیاد مالکم پول نی

 +اره جون عمت...
 

_مرض نمیگما....اره بهش گفتم شمام پسره خوبی هستید و منم ب شما بی 
 م ...اما خانوادم حرف اول و اخر رو میزنن میل نیست

اونم گفت:صدالبته که حرفشون برام عزیزه ،دستامو گرفت وگفت ....نفسم 
 میشی؟

بایکم مکث گفتم میشه یکم فک کنم که اونم گفت حتما و سرشو انداخت 
 پایین

 بده چن لحظه زل زد توچشاموگفت :
ه زارم پای ناز دخترونت که همشیده زیاد منتظرم نزارباشه ....من فکرکردنتو می

 جوره خریدارشم...
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وای تاراباشنیدن این حرفش انگار دنیارو بهم دادن ،احساس کردم االنه که بپرم 
ش کنم...خوب توکه میدونی از همون روز اول که ب*و*سبقلش کنمو

 دیدمش ته دلم براش لرزید...
 وای ب نظرت ما خوشبخت میشیم؟؟

 
 خوشبخت میشین..... +سعید پسره خوبیه !مطمئنم

 
_اونروز بادیدن تو تواون وضع تو بقل سامیار،خیلی گریه کردم ،همش پیشم 

بود دلداریم میداد که تاراحالش خوبه نگران نباش اما سامیار مث دیوونه ها تا 
 مامانت اینابیان بیمارستانو گذاشته بود روسرش،خیلی نگرانت بود

 
 +سامیار....؟

 ت....چیزی قلقلک رف1وتوی دلم
 

 _اره اگه بدونی!!!
 +میگما اونا چجوری پیدام کردن؟؟؟

 
_داشتیم باسعید حرف میزدیم ،سامیار اومد پیشمون سراغ تورو ازم 

 دقیقس پیدات نی....45گرفت،گفت
نگران شدم گفتم بیام دنبالت بگردم...پاشدم اما حواسم نبود خوردم زمین پام 

 ارجیغ کشیدی صداتو شنیدنو....ضرب دید ....اونام اومدن دنبالت.....انگ
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وای تارا وقتی سامیار تورو توبقلش با عجله میبرد سمت ماشین ،اگه میدیدی 
 خودتو....لباسات خونی بود رنگث مث گچ .....

انقد ترسیدم با اون درد پام دویدم دنبالش ...سواره ماشین سعیدشدیم 
لو منو سعیدم ج...سامیارگذاشته بودت روپاشو قسمت میداد چشاتو بازکنی 

بودیم سعید تند میرفتو هی منو نگاه میکرد منم مث خرگریه میکردم دستات 
 بخاطره خونی که از دست داده بودی سرده سرد بود ....

 روزبی هوش بودن ....2تارو تاسرحد مرگ زده بود ....طوریکه تا3سامیار اون 
 سامیارباپرستارو حراست دعواکرد...

 ای اون بود!!!چیزی که عجیب بود رفتار
 تارا؟شما باهمید!!!؟؟؟؟

 
 +نه!

بقل ساکت وایساد 1_اخه خیلی روت حساس بود ....وقتی مآمانت اینا اومدن 
...اما فکش منقبض شده بود باهر حرکتی که دکترامیکردن چشم سمت 

 راستش میپرید ورگای گردنش بیشتر متورم میشد.....
 آدرین هم باهاش دعواکرد!

 
 +چرا؟
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م ،پسره یروانی!میگفت چرااینجا وایسادی به تو چه ربطی _چه میدون
داره!!!!اخه ادرین قبل ازهمه رسید...وقتی ام که رفتارای سامیار رو دید شک 

 کرد که شما باهمید!!!!!
 حتی بامنم دعواکرد!!!باورت میشه؟؟؟؟

 
 +پسره ی روانی...!

تارا به من تاباهمن اره!باچه حقی 2_اره!!!!!بمن میگفت راستشو بگو این 
کرده؟؟تارا واس منه ...!منم گفتم حدتو بدون چنتا چنتا  خ*ی*ا*ن*ت

هان؟مگه طهورارو انتخاب نکردی؟؟مگ عذابش ندادی ؟پ االن میخوایش 
 چیکار ؟بچسب ب طهورا جونتو بچت !!!!ولش کن دیگ...

آی بلند گفتم دیدم دسته سعید رو 1فشاری به بازوم داد..نفسم رفت!!!!1وای تارا
قه ی آدرینه !!!اگه بدونی چطوربه ادرین نگاه میکرد!!گفتم االنه که خون ی

 ادرین ریخته شه چون همون موقع سامیارم اومد سمتش.....
 

 _دست به یقه شدن وای تاراداشتم سکته میکردم....
اما یه دفعه صدای طهورا اومدو....طهورام که میشناسی !!!سرش درد میکنه 

 واس دعوا!!!!!!
 !+خووب!!

_هیچی دیگ منم دسته سامیار روگرفتمو بردمش ب زور کناروگفتم 
 طهوراخواهرته....اونم شوهرخواهرت!!!!!
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باصدای در ساکت شدیم!!!!مامان واردشد،بده دادن قرصام واب پرتقال 

 وپرسیدن اینکه حالم خوبه یا نه موندنو جایز ندونست و رفت.....
 

 +میگما!!شیده؟
 _هوم؟

 کارارو بخاطرم کرد؟ +به نظرت چرا این
 _راستشوبگم؟

 +بگو!
 _ترم پیش امارتو ازسعیدگرفته!!!!

 +چی؟
 _سعیدم گفته چجور ادمی هستی و اینجور چیزا....

 +یعنی چی؟
 _قصدش جدیه ،دوست داره

 +نمیفهمم منظورتو.....
_ازبس نفهمی خواهرم!مث کپک سرتوکردی تو برف ازاطرافت خبر 

 الته! دوستت داره کپک!!!!ترمه دنب2نداری!!!!میگم اقا 
 یه ابرومو دادم باالو باشک نگاش کردموگفتم:

 +شک دارم!!!
 _اونوقت چرا بانو؟
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 روزه یه زنگم بم نزده!!!!2+
 _اخه ب چیت زنگ بزنه مشنگ !؟گوشی داشتی؟؟

 +وا نمیتوانست بیاد دیدنمم؟
 _تارا؟
 +هوم!

 _ولی خوشگله!!!!!!نه؟
 +ب منو تو چه اخه مبارک صاحبش...

 وپاشدمورفتم سمت حموم....
 بازم اون فکرای لعنتی اومدن سراغم..

 
 

امشب عروسیه طهوراس...گنگم هیچ حسی نسبت بهشون ندارم نه مثل بقیه 
 خواهرا وقت ارایشگاه گرفتم نه کل پاساژارو زیرورو کردم....

مثل این شوهرمرده هام رفتم سمت لباس مشکیم... هه دنیامم مثل این لباس 
 ،تیره س،تاره....مشکیه 

 رفتم جلو آینه....خدایا امشب شب عروسیه خواهرمه...عشقمه......
 هه... لباسموپوشیدم ،موهامو همونطورشونه نزده دورم ریختمورفتم پایین....

کل خونه تو هیا هو بود هرکی یه چیزی میگفت...بی توجه ب بقیه رفتم سمت 
..سرم گیج میرفت!!!!خسته آالچیق ته باغ که همیشه باطهورا اونجا بودم.

 بودم!!!!دوسداشتم بخوابمو دیگ پانشم!!!!!
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قرص برنجیو که از داروخونه باهزارجور کلک گرفته بودم تودستم حرکت دادم 
.... 

 شکسپیرمیگه:بودن یانبودن ؟؟؟؟؟مسئله این است......
چیز هست که باهاش خوب 1نه اقای شکسپیر اشتباه میکنی فقط 

 !!!!!که من بهش میگم )نبودن(....میشی!!!مسئلت حله
 وقرصوبردم نزدیک دهنم!!!!

 
باسردشدن اب به خودم اومدم ....اه ببندید ابو.....اما نه اب سرد خوبه اتیشو 
سرد میکنه!!!!شامپوروبرداشتمو روسرم خالی کردم....تنمو شستم .....وبه اینه 

 ی بخارگرفته شده نگاه کردم.....
 باید فراموشش کنم!!

 د زندگیمو از نوبسازم....بای
 حوله روپوشیدمو رفتم بیرون....

 قیچی رو برداشتمه ب خودم تواینه نگاه کردم!!!!
 ازت متنفرم تارا !!!متنفرم.....

 جلوی موهاموشونه کردمو تانزدیک ابروهام باقیچی کوتاهش کردم....
 تیغو برداشتمو ابروهامو باتیغ کوتاه و نازک کردم ...

 ه نگاه کردمو گفتم :امیدوارم این تاراروخراب نکنی!!!!!به خودم تواین
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یه تاپ و شلوارک سفیدپوشیدم چشمامو مدادکشیدم رژ نارنجی زدمو رفتم 
سمت شیده که روتخت خوابیده بود و نیشش تابناگوش بازبودو داشت ب 

 گوشیش نگاه میکرد.....
 +شیده

...._ 
 +شیده جان، خواهر

 _ها
 +چطورشدم....

 _ها...
 با نگام کن خبرت....+با

 _چه تحفه ای.....
 وبادیدنم پاشدو وایساد روبروم

 _وای تارا
 +هوم 

 _عالی شدی
 +از تارای تازه متولد خوشت میاد؟

 _منکه اره،عاشقشم....اما ببینیم سام جان نظرش چیه؟
 چشمآم گرد شد....

 +چی
 _برم ب مامانت بگم!!!!!سام و سعید دارن میان دیدنت....
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 رفتم جلو اینه لباسام خوب نبود...هول شدم 

سریع جین مشکیموبرداشتم با یه پیرهن مردونه جیگری بوشیدم موهامم 
 باالسرم گوجه ای بستم و چتری هامو ریختم توصورتم...

 خط چشمو برداشتم ،چشمامو گربه ای کشیدم و رژ لبمو تمدید کردم!!!!
 ب خودم تو آینه نگاه کردم....

 واس خودم فرستادم.... ب*و*ساینه یه  نه خوب شدم.....ازتو
 اما من واس کی حاضرشدم! مگ قرارنبود دیگ دل نبندم؟

 رفتم سمت دستشویی ،صورتموکامل شستم....
 به خودم تواینه اخم کردم ،حس میکنم خود درگیری گرفتم ...

 موهاموبازکردمو روشونم ریختم ...بادستم یکم بهمشون ریختم...
 شیده اومد تو....

 را بچه هاپایینن...._تا
 باشیده رفتیم پایین!!!

 مامان داشت شربت تعارف میکرد...باصدای من سرهاشون اومدباال....
 سعید:سالام تاراخانم بهترید؟

 سامیار:سالم
 وزل زد تو چشمام.....

 مرسی اقاسعید...ببخشید این چنروز شماو اقا سامیار افتادید تودردسر....
 یه؟سعید:خجالت بکش این چ حرف
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 سامیار:خوبی تارا؟
 لبخندی زدموگفتم :

 +شاید.....
 _بیشورا منم تحویل بگیرید

 +خانم مگ اومدی پست خونه؟
 _تو ببندا!!!

 ابرو مو دادم باال وگفتم:1
 +پست خونه رو؟؟؟

 باجیغ بلند گفت
 _تاراببند درتاالر اندیشه رو!!!!
 +ایول نشون بده شخصیتتو!!!!
 .و همه باهم بلند خندیدیم...

 مامان یه چشم غره بهم رفت که یعنی سنگین باشم...
 وپاشد رفت تواتاقش....

 تامامان رفت سعید خیز برداشت سمت من!!!
 سعید:به زن من چی گفتی؟

 +اوی اوی قرار نی زنت شد ازم بگیریشا من بدون این االغ میمیرم!
 _توبرو بدون سامیاربمیر

 چشمام تا اخرین حدش بازشد....
 روع کردن به خندیدن!!!!و سه تایی ش

 +خفه شو
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 شیده زبون درازی کردو گفت:خفه نمیشم شنابلدم
 و رفت بقل سعید نشست... 

 +اینامیرن دیگ!!!!کارت دارم من عشقم....
 و عشقم و باغالظت تمام گفتم.....

 شیده به سعید نگاه کردو گفت:
 _خوب دیگ ما بریم این خانم باعشقشون کار دارن

 کرد... وبه سامیاراشاره
 دمپاییمودراوردمو پرت کردم سمتش که خورد توسره سعید...

 لحظه سکوت و بعد انفجار ازخنده....1
 

 من که قرمز شده بودم ازخنده
 سعید:سامیار ،برادرم!!!؟

 (( -سامیار:جان:
 سعید:دست بزن داره خانومت....

 سامیار:بدجور
 کرده بیرونسعید:خاک برسره زن زلیلت....پاشودیگ بریم تاپرتمون ن

 بچه هاباخنده پاشدن.....
 دمپاییمو به سعید نشون دادمو گفتم:

 +حاال میموندید.....
 سعید:شیده جان اینجا نمون این بداموزی میاره
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 وبا اخم بم گفت
 سعید:بازن من درست رفتار کن ها.....

 منم بش زبون درازی کردم
 سامیار:داداش میری یاخودم پرتت کنم بیرون؟؟؟

 یم داداش میریم!!!!سعید:میر
سامیار اومد سمتم دستشو اورد جلو ،باهاش دست دادم ،دستمو بردجلویه 

 ید...ب*و*سلباشو 
 انگار الکتریسیته بهم وصل کردن....

دستشو گذاشت روبازوم و گفت خیلی خوشگلترشدی و فوت کرد تو موهای 
 چتریم ....

 انگار الل شده بودم ....اون  دو تام بیرون بودن ....
 خدایا چرااین نمیره ؟چر ا انقد نفس کشیدن سخت شده؟

 خیلی اروم دستمو ول کرد
 خدافظی ازکنارم ردشد....1نفس عمیق کشیدوبا1

 قلبم تند تند میزد!!!!
 ....یدمب*و*سیده بود بی اراده، به لبم نزدیک کردمو ب*و*سروی دستموکه 

 خودم از حرکت خودم، شکه شده بودم....
 دم ،چرا جلوش واینستادم و نزارم دستمو بگیره...چرا اینکار رو کر

بااعصابی داغون خودمو پرت کردم رو مبل و ب درد شکم دهن کجی 
 کردم....
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 شیده شب موند... اما ولش میکردی میپرسید:

 _ سامیار چیگفت ؟چیکارت داشت؟چرارفت سگ شدی!؟؟؟؟
 وازاین جورچرتوپرتا!!!!

 منم میگفتم :
 +فضولی؟به توچه....!

 صبح بود !4شیده زودخوابید،امامن خوابم نمیبرد ساعت
رفتم اینستا،چنتا بچه هادایرکت پیام داده بودنو ارزوی سالمتی کرده 

 بودن....بعضیام منتظره حلوام بودم...
 نه خبری نی!
 تاپی ام داشتم ....500رفتم تلگرام 

 دونه دونه باکردم تارسیدم به پی ام های سامیار!
 سامیار:"تارا!

 اراجان؟ت
 تارامنوببخش"

 وا خداشفات بده!!!
 این چرا انقد زود پسرخاله شده!!!!
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gn rgtiny.... 

 بده چن لحظه!!!!
 سامیار:چطوری؟

 +مرسی!شما خوبی؟
 سامیار:فردامیای دانشگاه؟

 +نچ،مرخصی دارم...
 سامیار:بیادیگه!!!!

 +چرابایدبیام؟
 سامیار:خوابت نمیبره؟

 +نپیچون!!!چرابیام؟
 

 ار:نپیچوندم....یعنی خودت نمیدونی؟سامی
 
 

دروغ چرا!میدونستم دوستم داره یعنی از شیده شنیده بودم که دوستم داره 
 دیوانه وار...

 اما مگ ادرین هم دوستم نداشت!؟؟؟
 اون کاری کرده بود باورم شده بود تو زندگیش قلبش منم!روحش منم

 لعنت به این زندگی لعنتی!!!!!اخه این وسط عشق چیه
 یه پی ام دیگ اومد....
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 سامیار:تاراخوابیدی
 +اره

 سامیار:از دست تو پ اگ خوابی چطور جواب میدی جوجو!!؟؟
 شبت بخیر

 +شب بخیر!!!!!
 گوشی روپرت کردم کنارمو پشت ب شیده خوابیدم اما مگ خوابم میبرد....

 همش لحظه هاجلو چشمآم رژه میرفتن....
 فردا حتما بایدبرم دانشگاه 

 ره خودم بخاطره +اون+بخاط
 پاشدم هرکارکردم فایده نداشت....

اخرسر رفتم وضو گرفتموبده دو رکعت نماز ،شروع کردم باخدای خودم 
 صحبت کردن....

 
 رو جانماز خوابم برده بود
 _تارایی پاشو !صبح شده

 +صبح بخیر
 ویه کش و قوس ب تنم دادم!!!!

 +ساعت چنده؟
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_8 
 +بریم دانشگاه؟
 دی!شدی؟_توکه خوب نش

 +برو تو تلگرامم پی ام های سامیار رو بخوان
 تا اینوگفتم شیرجه رفت روگوشیم...

 بده چن دقیقه!!!
 _تارا!!!

 جدی نگاش کردم...
 +هوم

 _نظرت راجبش چیه؟
+نظری ندارم!یعنی نمیخوام نظر داشته باشم ....نمیخوام یه رابطه ی دیگرو 

 شروع کنم...ازطرفی ام....هیچی ولش کن...
 ازطرفی ام چی تارا؟_

 +ولش کن...
 زل زدتو چشمام تا مجبورشم جوابشوبدم....

 +ازطرفی ام یه جوریم....
 تهه دلم براش میلرزه وقتی نگاش میکنم!ازهمون روز او ل دلم براش لرزید....

 _پ دوسش داری؟
 +اون حسی که به ادرین داشتم

 
 _خوب!
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 +به اون ندارم!!!!!
 حسی که به ادرین داشتی هیچوقت عشق نبوده!!!!_به نظره من که خوبه ،شاید

+نمیدونم...اما برای شروع یه رابطه هنوز امادگی ندارم!!حاالبیابریم یونی 
 ببینیم چه خبره!!!

 _اکی،بریم
 باهم حاضرشدیمو راه افتادیم سمت دانشگاه

 هردو تو طول راه ساکت بودیم....
 برگشت پیش ادرین،یافکرکردن بهش غیرممکن بود!!!!

 چطورممکنه ....
 باید آدرین رو کناربزارم...

 ادرینی واس من دیگ نبایدحضورداشته باشه
 گوشیه شیده زنگ خورد!!!

 _جونم اقائه؟؟؟؟
 +خاک توسره شوهرذلیلت...

 چپ چپ نگام کرد.....
 _سالم از ماس....

 _دارم میام یونی....
 _باشه باشه چشم....

 _اره پیشمه....
 _باشه چشم....
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 نمتون_پ میبی
 _بابای.....ماچ ماچ

 گوشیروقطع کردو چپ چپ نگام کرد..!!!
 _میمیری ادم باشی؟

 +فرشته هاکه ادم نمیشن گل من...
 _خفه بابا،ناهارمهمون بچه هاییم ....

 +بچه ها؟
 _آقاهاموون....

 وبلند خندید
 +خداشفات بده
 _همراه شما...

 یه زبون درازی بهش کردمو گفتم
 +بخف باوا....

 
 بعد رسیدیم دانشگاه مین2

 من راه افتادم سمت بوفه
 _هی خانم کجا کجا؟؟

 +گشنمه
 _بیابریم پیش پسرا...

 لحظه صبر کن1+اقا گشنمه
 اومدو دستمو کشید وب زور بردم سمت پسرا....
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 بادیدن ما پاشدن
 سالم کردیمو نشستیم

 نگام افتادسمت فرید...باخشم نگام میکرد
 +ایکبیری.....

 دموچپ چپ نگاش کر
 شیده:باکیی االغ؟؟؟

 +عفت کالم داشته باش...
 شیده:شوهرش دادیم...

 +پ چرا من خبرندارم
 _استعفرالله دهن منو بانکن....

 +باکن ببینم.....
 سعیدباخنده:بچه هابسته مثالدانشجویدا...

 +سعید خیلی بدبختی عاشق این شدی
 سعید:سامیار داداش تو چقد خوشبختی

 سامیارباحالت گریون...
 داداش خبر نداری شبا تو کوچه میخوابم!!

 سعید:وای مگ داریم خوشبخت تراز تو؟؟
 وسه تایی زدن زیرخنده....

محکم زدم رو میز و رفتم سمت بوفه واس خودم شیرکاکائوگرفتمو رفتم رو یه 
 میزخالی نشستم
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ادم با اخمای 1داشتم شیرکاکائو مو میخوردم که صندلی جلوم تکون خوردو 
 قیافه ی حق ب جانب نشست جلوم...وحشتناک و 

اون موقع انواع اقسام فوشای دنیارو ب خودم دادم که این دانشگاه قبول شدم و 
 باید با این به اصطالح ادم هم زبون شم....

 
 

 با اخم بهش گفتم:
 +بفرما خجالت نکش

 
 با یه اخم وحشتناک....

 فرید:با اجازه کی نشستی سره میزشون؟؟؟
 +ببخشیدشما؟؟؟

 ید:تارا رو اعصابه من راه نرو با اجازه ی کی هان؟؟؟؟؟فر
 به دستای مشت شدش نگاه کردم و زل زدم توچشماش...

 +به شما هیچ ربطی نداره!
 بامشت محکم زد رو میز...  

 تاشد از حرکتش 4چشمام 
 سلف کامال ساکت شده بود و همه زل زده بودن به ما....

 داغه داغ بود شیرکاکائو مو که تودستم بودلمس کردم
 زل زدم توچشماشو

 ریختم رو صورتش....
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 و بهش گفتم:
 +بار اخرت باشه سرم داد بزنی

 پوست صورتش تابلو قرمز شده بود اما پلک نمیزد
 همون موقع حراست ریخت تو سلف انگار همه به خودشون اومدن ....

شیده اسمموصداکرد وسعیداسم سامیار رو که داشت ب دو میومد سمت من، 
 ما سعید گرفتش .....ا
 

 آقای حسینی مسئول حراست ،پرسید:
اینجا چه خبره سریع برید دفترم به بقیه ام یه نگاه بد کرد که همه حساب کار 

 دستشون اومد ..
 جلوی دفتر به سعید گفت وایسه اینجا و بمن گفت بیام داخل 

 خیلی جدی گفت":
 /بشین 

 +راحتم....
 باخشم نگام کرد....

 از شما انتظار نداشتم خانم /من واقعا 
 شماواقعا منو نا امید کردید

 شمادانشجوی این مملکتید 
 تاحاال مورد انضباطی نداشتید چیشده که سلف رو گذاشتید رو سرتون؟
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 باقیافه ی حق ب جانب تمام ماجرارو براش تعریف کردم 

 ایشونم فقط زل زده بودن ب چشمام 
 بدازتموم شدن حرفام

 م.....نفس عمیق کشید1
نفره برام باز 4آقای حسینی:شما میتونیدبرید...اما ناگفته نماند موضوع اون میز

 میمونه وحتما صحبت خواهیم کرد
 +باشه مشکلی نیست روزتون بخیر

 و دررو بازکردم و باخشم در رو بهم کوبیدم ...نگام افتادسمت فرید
 پاشد....وگفت:

 فرید:ببین تارا من
 پریدم وسط حرفشو گفتم:

 خفه شو+
 و راه افتادم سمت خروجی ...

 اعصابم واقعا داغون بود ،رفتم سمت ماشین ....
سوار ماشین شدم تا استارت زدم شیده اومد سمت ماشین و زد رو شیشه بقل 

 دستم
 +شیده بعدا صحبت میکنیم....

 و بعد راه افتادم سمت بام ....
 واقعا به تنهایی احتیاج داشتم...

 ه خودش اجازه بده و سرمن داد بکشه...؟؟؟واقعاچطور توانست ب
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پاموبیشتر روپدال گاز فشردم....خداروشکرخیابون خلوت بود وگرن معلوم 
 نبود عامل ایجاد چنتا تصادف شده بودم....

 رسیدم بام ،ریموت رو زدمو با سرعت رفتم باال
نشستم یه گوشه و اول به ناخونام نگاه کردم ،دوست داشتم با همین ناخونای 

 خوشگلم چشماشو درارم پسره یبیشور رو.....
 چنتا نفس عمیق کشیدم...

با اینکه حرف مردم برام مهم نبود،اما واقعا بچه های دانشگاه چی میخواستن 
 راجبم بگن ....وااای ابروم رفت....

 بار ازم طرفداری نکرد!1اون بیشور سامیارم 
 پسره ی ماست.....

 
 ریدن و یکی یکی از هم سبقت گرفتن....اشکام بی اختیارشروع کردن به با

 بده چن لحظه سایه ای رو باال سرم حس کردم....
بخاطره دفعه ی پیش و اتفاقات نحس  باترس از جام پاشدمو به کسیکه جلوم 

 بود نگاه کردم....
 واقعا عالیه خوبه دیداعصاب ندارم.....پاشده دنبالم اومده!!!

 با غیض نگاش کردم 
 راه افتادی+چیه؟چرادنبالم 

 سامیار:.......
 +باتوام ،الل شدی؟
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 ورفتم سمتشو هولش دادم.....
ن جدی انگار الل شده باخشم بهش نگاه کردم ،نمیتوانستم جلو اشکامو 

 بگیرم ،صورتم خیس خیس بودو صد در صد زیره چشمم سیاه!!!!
 زل زدم تو چشماش 

 +مگ نمیگی دوسمداری؟
 سامیار:.......

 !!!+ن جدی اللی پ؟؟!
 همون موقع کشیده شدم توبقلش،تو یه جای گرمو پراز ارامش.....

 گریه م به هق هق تبدیل شد !!!!
چرانباید واس یه بارم شده یکی تو موقعیت بدم پشتم وایسه؟اون بیشور امروز 

 ابرومو برد!!!!
 و این اقا مث ماست وایساد نگاه کرد،خواستم خودمو ازش جداکنم ک نزاشت 

 م یه میلی مترم ازم جدا نشد .....لعنتیهرچی تقالکرد
 کنارگوشم گفت:

 سامیار:اول خودتو آروم کن بعد هرجا خواستی باهم میریم....!
 بامشت کوبیدم تو سینش و غریدم :

 +ولم کن
 سامیار:نچ

 
 اه پسره ی ماست ....

 ترجیح دادم سکوت کنم تاولم کنه اخه مث سیریش چسبیده بود بهم!!!!
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 قدم رفت عقب2یدوب*و*سله ی گوشمو بده چن ثانیه ال
 دستموگذاشتم رو گوشم ،انگار ازش اتیش میزد بیرون....

 با لبخند نگام کرد!!!
 سامیار:بستنی میخوری؟

با تعجب زل زدم بهش!!!!این چی میگفت ؟اصن چطور وارد زندگیم شد!اصن 
 کی هست؟؟؟

 سامیار:اگه گفتی سکوت عالمت چیه؟؟
 با خودش هم قدم کرد.. و اومدو دستمو گرفت و منو
 هنوز تو شک کاراش بودم!!!!

طرف وایسادنو شیده داره گریه 1نزدیک ماشین شدیم ،دیدم شیده و سعیدم 
 میکنه.....

 
 م کردو باصدای گرفته گفت:ب*و*ستامنودیدپرید تو بقلمو 

_اجی ببخش تنهات گذاشتم،منم باید میومدم پیشت،نباید وقتی دیدم اون 
 تنهات میزاشتم.... بیشور میاد سمتت

 
 ازم فاصله گرفت...

 _تارا خوبی؟؟
 بده یه مکث کوتاه گفتم:

 +خوبم
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 وسرمو انداختم پایین!!!!!
 شیده اروم گفت:

 _بریم خونه ی ما؟
 +نمیدونم

 سامیار:بستنی مهمون منید....
 باشنیدن صدای پر انرژیش ، انرژی گرفتمو لبخند زدم

 _پ بریم؟
 +اره بریم....

 
 ودیم !!!تاماشین ب3

 شیده با من اومدو پسرام با ماشین خودشون
 _تارایی

 +هوم!
 _نبینم قهریا

 +نیستم..
 _چراساکتی؟

 +بعدا حرف بزنیم ؟!جدا االن ذهنم مشغوله!!!!
 _باشه

 ضبط رو روشن کردو رفت رو موزیک ناصر زینعلی و پلی کرد:

🎵 fogH 
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 حیفــــــــ ایــــنجـــوری تمــــوم شد

 نو تو خاطره شدروزای خوب م
 

 من, از همون روزی که تو رفتی
 ابـــــری مــــــونــــــــده آسمونـــــــم

 
 هی میخوام یادت نباشم

 نمیـــــــتـــــــــــــــــــــونم
 

 مــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــدونــــــــــــــــــی 
 تو همیــــن چند روزه من چقدر شکستم

 
 ـــــــامــــــــــــــــوچشــــــ

 رو همه آدمــــــا بستـــم
 

 چشـــــــــــــامــــــــــــــــو
 رو همه آدمــــــا بستـــم

 
 مــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــدونــــــــــــــــــی 
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 به خـــــودم نمیرســــم این روزا اصـــال
 

 همـــــه تعنــــــه میــــزنن
 ـــــم تـــــو روشـــــــنچشـ

 
 همـــــه تعنــــــه میــــزنن

 
 خودمـــو نمیشناسم

 اسمــمو یادم نمیاد
 

 فقـــط ایــــــــنـــو میـــــدونم
 دلـــم فقط تو رو میخـــــواد

 
 همــــــــــــه آدمــــا میگـــــن

 بعـــــد تو عــــوض شـــــدم
 

 ن اماخیـــلیـــلــــــــا دورمــــ
 خیلـی تنهــــــا بــا خــــــودم

 
 مــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــدونــــــــــــــــــی 

 تو همیــــن چند روزه من چقدر شکستم
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 چشـــــــــــــامــــــــــــــــو

 رو همه آدمــــــا بستـــم
 

 چشـــــــــــــامــــــــــــــــو
 بستـــمرو همه آدمــــــا 

 
 مــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــدونــــــــــــــــــی 

 به خـــــودم نمیرســــم این روزا اصـــال
 

 همـــــه تعنــــــه میــــزنن
 چشــــــم تـــــو روشـــــــن

 
 همـــــه تعنــــــه میــــزنن

 "بعد روز دو
 

 قشین چه....کجابودم موقع این رسالپا..!اینه جلوی ،میرم تولدشه شبه امشب
 کجام؟ ،امسال داشتم توزندگیش
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 نچ....خاطراتم دفترچه به میخوره میزنم،چشمم کنار پیشونیمو روی موهای
 محرم میخورد؟چطور خاک اینه کنار بود وقت بودم؟چن ننوشته بود وقت

 کردم؟؟؟ فراموش اسرارمو
 هوا تو دستم... باشم ضعیف امشب نباید!نه اما دارم تابرش سمتش میره دستم

 !!شده خشک
 ....وایمیستم صاف و میکنم نگاه تواینه دوباره
 ....سامیار ،تارای جدیدم تارای من امشب

 ....!باشم اون واسه گرفتم تصمیم کی از نمیدونم
 

 از جماعت این به وقتشه دیگ... گرفته مهمونی پدرشوهرش باغ تو طهورا
 ...قبلیشه عشق نابودیه قصدش که راییتارام،تا من کنم ثابت راضی خود
 ...پوشیدم و برداشتم مو کاربونی ابی پیرهن... کمدم سمت رفتم
 ....خورده یه دادم حالت ،موهامو سشوار سمت رفتم

 الک لبخند با و قرمزم رژ به افتاد بزنم؟؟؟چشمم رنگی چه الک حاال خوب
 رفتم شد خشک امناخون اینکه بده....زدن به کردم شروع برداشتمو قرمزمو

 .....بزنم باید امشب که نقابی سراغ
 کردم تکرار رو اینکار چنبار لبم روی کشیدم برداشتمو قرمزمو رژ

 .....گونه رژ زدمویکم سایه چشمامو پشت یکم
 !!!خوبه میپسندم نه!!!کردم نگاه تواینه خودم ب
 

  میشن حاضر حتمادارن!!! نیست کسی پایین میرم
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 :میزنم داد
 عشقولیا ضرمحا من+
 میکنم نگاه ویدئو موزیک وی،چنتا تی جلو میشینم و
 ....شدم خسته+

 به میکنم شروع همونطور اتاقشونو سمت میرم میکنم خاموش رو وی تی
 غرزدن

 مگ! خبره چ مگ!دیگ بیاید!تنبل میگن من به بعد!!شدماا أه،خسته+
 ....عروسی میخوایدبرید

 .....!!!اتاقوبازمیکنم ودر
 .... نبود اتاق تو کسی بود یکتار اتاق

 ...!لبم رو اومد مسخره لبخند یه
 جواب کسی نه اما....صدازدم بلند بابارو اسم کنم قضاوت زود نخواستم

 ...بده جواب که نبود یعنی!نداد
  دادم فشار هم رو دندونامو

 .... طهورا بچرخیم تا بچرخ+
 ماشین سمت ،رفتم پوشیدم مانتومو

 ....نداره بنزین لعنتی+
  ادرسودادم اومد ماشین مین چن ،بده تاکسی زدم زنگ

 ...جلو به زدم زل
 اره؟ نمیبرید حاالمنو... هه!بود پشتش چیزی یه مامان نکنای عجله پس
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 .... ندادم اهمیت زمان گذر به اصال فکربودمو تو
 !رسیدیم خانم:تاکسی راننده

 شدم پیاده کردمو حساب رو کرایه اومدم خودم به
 ....میومد ازتوباغ وزیکم صدای

 !تو رفتم..... مث پایینو انداختم ،سرمو بازبود حیاط دره
 و مکرد نگاه توآینه خودم گوشه،به یه انداختم لباسامو باال سالن رفتم اول

 کردم تمدید رژمو دوباره
 ....قشنگتره نقابش سرخترباشه لباش هرچی!لباشه سرخیه زن یه صالح

 بودن خودشون هوای و حال تو نصفیام یدن*ق*صرمی وسط ،نصفیا توباغ رفتم
.... 

  یدنر*ق*صمی داشتن آدرین و طهورا
 ....نمیخوامش دیگ کنم ثابت بایدبهش

 !!!خورد زنگ گوشیم
 دادم جواب لبام رو بزرگ لبخند1با.....سامیاربود

 بله+
 بانو؟ چطوری:سامیار

 خوبی!  سالم+
 !!اسصد سرو خوبیم،چقدر مام بخندی شما مرسی:سامیار

 !!!زدم لبخندی گیریش هدف به
 !تولد؟لطفا میای+

 :گفت تعجب وبا کرد مکث یکم
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 تولدته؟ مگ:سامیار
 خواهرمه شوهر ،تولده نچ+

 جدی؟:سامیار
 میای؟ تنهام! نمیاد خوشم ازشون+

 نمیشن؟ ناراحت:سامیار
 میای؟!بیا نه+

 گدی تساع تانیم کن اس ادرسو!!بزرگیه افتخاره شما با شدن همراه:سامیار
  اونجام

 فعال!منتظرم پ! باوشه+
 بیعص چشمای به افتاد نگام که کردم نگاه اطرافو سری سر گوشی قطع بده

 !!!!طهورا
 ....اونور کردم رومو زدمو پوزخندبهش1

  برم راه یکم پاشدم بود رفته سر حوصلم
 تموگرف قرض تادیگ دو داشتم ،دوتاپا دیدم رو ادرین ی دخترخاله اوینا دور از

 سمتش رفتم
 اوینا؟+
 !بله:اوینا/

  سمتم اومد و کشید جیغ کرد؛یهو نگام تعجب با
 !!شده تنگ برات دلم چقد وای تویی عوضی/

 ...بودم بورابریشمیش موهای عاشق....کردم نگاش بالذت
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 اما شد عاشق پیش سال چن اوینابود،اوینا ادم اون بود ادم یه اگه خاندان تواین
 .....نیست زندگی این ،لیاقتش کشیده عذاب دخترخیلی این! حیف....

 زن ندادن اجازه خانوادش...کرد خودکشی اوینا دادن دست از بخاطره محمد
 نبود دار کارخونه پسر محمد چرا؟چون!شه محمد

 شدی وفا بی خیلی+
 !!!!کرد ولم باتالق این تو که بود محمد واقعی وفای بی/

 کردم عوض بحثو سریع اشکیش چشمای بادیدن
 ....داریم روزاعروسی همین لباساتوبدوز+
 شوهرکردی؟/

 ....نه+
 بکنی؟ قراره/

 نه!شو خفه+
 کردی؟ فیلم/

  میکنه شیطونی داره شیده+
 درووغ/

 میخوریم روزاشیرینی همین+
 :گفت همو به زد هادستاشو بچه مث

 !!!ام شیرینی عاشق من/
 ؟؟؟!!!دیگ شدی تپل همین واسه+
 گمشوو/

 !!!شدی تپل خو وا+
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 ....ایکبیری ی دختره ایش!!!شیا یکی ها سبزه با سرت تو میزنم/
 !!!!!پریش روان!وا+

 سامیاربود!خورد زنگ میزبود رو که گوشیم
 کرد نگام چپ چپ سامیار اسم بادیدن و گوشیروبرداشت اویناسریع

 دوتاشد؟ شلوارت کردم ولت باز/
 : گفتم کشیدمو دستش از گوشیرو

 میام االن بشین هیس+
 دادم جواب شیرووگو

 جانم+
 بانو سالم:سامیار

 آقا سالم+
 یب میکشم خجالت کوچولو یه!تو بریم باهم میای جلودرم من میگما:سامیار
  میام دارم دعوت

 ....اومدم روانی،وایسا+
  کردم قطع وگوشیرو

  بود شده تاریک حیاط اینور در سمت رفتم
 ....آشنا بوی یه با گرم و نرم جای1تو شدم کشیده که میرفتم پاورچین پاورچین

 خودشه شدم مطمئن صداش باشنیدن اما ترسیدم اولش
 !!!! خودش با کرده چه بانو:سامیار§

 خندید ریز گوشم وبقل
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 !جداشدم ازش سینشو تو کوبیدم بامشت
 ....ترسیدم بیشوری خیلی+
 !!!!!داریم ؟؟؟مگه ترس و بانو§

 گفت کردو جور و جمع لبخندشو کردم نگاش چپ چپ...خندید وبلند
 وضعم؟ سرو خوبه

 بود لباس خوش چقدر بشر این کردم نگاش
 لیخی موهاشو و بود پوشیده کروات سفیدو پیرهن با مشکی شلوار و کت1

  بود زده قشنگ
 کنم اشنات دوستم با میخوام بریم آم....عالی+

 ....رسیدیم مهمونی به وقتی
 کجان؟ اینا مامانت§
 چطور؟+
 !!!کنم ادب عرضو یه برم§
 سمت اون اها+
 کردم اشاره بودن نشسته که جایی به دست با و

 رفتیم سمتشون به باهم
 :گفت دادو دست ایستادو سامیار دیدن با بابا
 میکنی؟ چه اینجا پسرم خوبی: بابا

 ...و تنهان گفتن خانم تارا واال§
 کردم دعوتش من بابا+

 تنهابود پسرم،تارام کردی کاری خوب:بابا
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 ...رفت غره مچش بهم مامان
 ...اوینا پیشه بریم ما بابا+

 ...برید عزیزم باشه:بابا
 ...اوینا میز سمت کشیدمش گرفتمو دستشو

 های ازبچه سامیار جان اوینا،اوینا عزیزم دوست میکنم سامیارمعرفی+
 ....دانشگاه

 ...نشستیم و دادن دست باهم
 

 نمم میاید هم هب ک میرفت ابرو چشمو هی نیست سامیار حواس اویناتامیدید
 .....میکردم درازی زبون میخندیدمو ریز

 
 یدنر*ق*صمی داشتن و بودن وسط همه

 !!!گذاشتن تانگو اهنگ یه و شد قطع اهنگ
 مامبات لرزید، یدیمر*ق*صتانگو ادرین با دوتایی که باراخری واس دلم تهه

 کردم نگاه وسط میرفتن تایی2 داشتن که کسایی به حسرت
 ...قشنگیه هر*ق*ص§

 !نشسته کنارت استادش:اوینا
 جدی؟§

 کردم نگاش برگشتمو  برگشتمو باتعجب آدرین باصدای لحظه همون
 جلو بود اورده کهدستشو



 93 شیچشم ها

 یم؟ر*ق*صب:آدرین
 گستاخه،چقدر؟؟؟؟ بشر این توچشماش؛چقدر زدم زل
 

 اومد نجاتم ی فرشته صدای موقع همون
 ایهب پاشدو و دادم پیشنهاد بانو این به شما از قبل داداش،من کردی اقدام دیر§

 ....اوردجلو دستشو العاده فوق ژست
 ضایعش قشنگ انقد اومد خوشم شد،واقعا اب حرکتش این با دلم تو قند
 !!!کرد

 .....وسط رفتم گرفتمو دستشو
 یدیمر*ق*صمی خوب خیلی باهم

 بشه؟؟؟ هم سامیار منو ر*ق*ص میشه عشاقه،یعنی هر*ق*ص تانگو
 ...میز سره منشستی ر*ق*ص از بعد

 باهم؟ یدیدر*ق*ص چنبارتاحاال!!!!هماهنگیی چه:اوینا
 گفتم بهش زیرلب

 شو هیس،خفه+
 !پیاموبازکردم...کردم نگاش مشکوک!اومد اوینا ازطرف پیام یه گوشیم واس
 زدلیوانو رفتی سامیار با دید وقتی دعواکردن،آدرین آدرین تارا،طهوراو:اوینا

 سمت بردش وحشیانه خیلی رینآد!کرد اعتراض طهورام ، شکوند
 !!!!!بیاد طهورا ی سربچه بالیی میترسم....خونه

 هرحال به...شد خالی دلم تهه....لبشوگازگرفت....کردم اوینانگاه به
 بود خواهرزادم
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 پاشدم ازجام
 کجا:سامیار

 : گفتم زدمو لبخندکوچولو یه
 میام+
 ...کنه باز ازلب لب نموندم منتظر و

 خونه سمت رفتم
 ....میومد فریادشون دادو صدای کردم باز رو در سباتر

 حق فهمیدی نداری ،حق شی نزدیک نبایدبهش نبود این ما قراره:طهورا
 منی شوهره تو!نداری
 ندارم دوستت میفهمی ندارم دوستت:آدرین
 شو ،خفه کثافت شو خفه:طهورا
 اگ!!!میخوره بهم گندت های نقشه از حالمم و ندارم دوستت اره:آدرین

 أه.... اونشب ،اگه نمیکردی مستم نشباو
 بخوای منو باید مادربچتم من فروکن اینوتوگوشت:طهورا
 !!!!تو ب چه منو وگرنه بچست اون بخاطره فقط پیشتم االنم اگ:آدرین
 .... شو خفه:طهورا
 أه....اونشب: آدرین
 شد کاشته ،توبدنم تو بذرعشق اونشب:طهورا
 ازای به!کنه خدالعنتت!!!شدی دگیمزن وارد هرزه یه مثل عشق؟تو:آدرین

 ....خوردم صدبارگه گفتم جلوتارابت که داشتنی دوست1هر
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 !کردیت*ج*ا*و*ز من به تو:طهورا
 تادهاف سلفه به.... زمین افتادم زانوهام رو نشنیدم هیچی دیگ شد قطع نفسم
 اما بود زندگیم زمانی1 که دیدم دوتاچشم ،فقط رفت سیاهی چشمام... بودم
 چرامن؟ خدایا وای..... که ،باخواهری..... یگد االن

 ....مطلق سکوت شدو بسته چشمام
 ....بسیار های ناگفته با سکوتی

 
  کجاست اینجا ؟اصن خوابیدم سنگا چرارو من.... پاشدم ازسرجام زور به
 القش صورتم به گرماش که بادی و افتاب و کوه سرتاسر...بود دره جامثله1

 !!!!!میزد
 ....بودن یادم هیچی

 !پرتگاه1 به رسیدم.... میرفتم راه انگیزه بی
 وت آدرین و سامیار توپرتگاه!رفتم عقب قدم1 ترسیدم.... اما نبود زیاد ارتفاعش

 !!!!بودن شده غرق خودشون خون
 !سامیار زدم داد

 صداکردم ادرینو باگریه
 .... فریدبود!کیه ببینم کرد،برگشتم صدام ی1

 :کردم ،صداش بود چاقودستش
 ؟!فرید+

  سمتم چاقوروگرفت خندید
 بگیر:فرید



wWw.Roman4u.iR  96 

 

 چی؟+
 بردباالو وکرد نزدیک قلبش به رو چاقو و منتظرباش!میفته بدی اتفاقای:فرید

 .... قلبش به داد فشار محکم
 .....کشیدم،میخندید جیغ

 ....محوشد جلوم از لحظه1تو
 ...کردم نگاه زمین روی های خون به

 ....مارشدن بچه به تبدیل
 !!!!!سفت چیز1 به خوردم... رفتم عقبی هباگری

 !بود علی برگشتم
 ......کردم نگاش ناباور

 علی+
 ...کرد بقلم

 خواهری باش اروم_
 !!!میترسم علی+

  روگونم کرد،دستشوکشید جدام ازخودش
 باش میخوادبیفته،مواظب بدی تارا،اتفاقای نگرانم_
 ... سرده دستات علی+

 .....تودستاموهاکردم دستاشوگرفتم
 ....باش خودت مواظب_

 محوشد آن یه وتو
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 نالیدم،
 !!! کجام من+

 !!!بودم نترسیده انقد ،تاحاال اسمون به زدم زل نشستم وسط همون
 نداشت فایده اما... روش کشیدم باناخونام!!!میسوزه داره دستم کردم احساس
 کشیدم جیغ بستمو چشمامو

 
 

 نمیشد مک لعنتی افتاب اون یکمم حتی میگذشت کند زمان
 !!!!بودن افتاده توش ادرین و سامیار که ای صخره همون سمت رفتم

  صخره لبه نشستم.... نبود اونجا کسی اما
 .....،میترسیدم بودم متنفر ازتنهایی همیشه

 .... شد عادی اونجا جو برام کم کم اما
 پایین میکردم پرت صخره همین از خودمو داشتم دوست چقد
 !!!!!نمیشد راحت شرم از همه

 !تربود نورانی کردم،ازهمیشه نگاه خورشید به
 میومد خوابم وحشتناک و دیگ بودم شده ،خسته همونجا درازکشیدم

 ...شنیدم آشنا صدای یه بستم که چشامو
 میزد حرف باهام باگریه داشت انگار

 .... شد محو صدا بازکردم تاچشمامو
 چشماموبستم ،دوباره شدم خیاالتی حتما گفتم

 ....نبود خبری اما پاشدم دوباره کردم حس موهام روی رو نوازشی
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 کردم متمرکز صدا سمت به حواسمو بستمو چشمامو دوباره
 
 صلو دنیات به دنیام میدونی دارم،توکه دوستت چقد میدونی توکه ،تارا تارا_

 شاتی بانیشو و باعث میکرد پیدا راه چشمات ب اشک میدونی توکه!!!! بود
 !!!میزنم

  سرده؟ چشمات مث دستات انقد ناال چرا
 بگی و کنی نگام شیطونت باچشمای پایینو باالو نپری اینکه بجای االن چرا

 گیرمب گازت اسمم کردن مسخره شنیدن با منم و بخر بستنی برام جونم آردی
  خوابیدی؟؟؟ اینجا

 موهاتو منم و قیامت قیام تا عاشقتم آدرین بگی نمیای ها موقع اون مث چرا
 !!!!خودمی عروسک بگم ریزموب بهم

  میشم اروم موهات بوی با هنوزم
 ردیک خالی روش عطرزنونتو ی شیشه و خریدی برام که بلیزی اون شبا هنوزم

 ....میگیرم توبقلم رو نیان سمتم دخترا تا
 

 ؟؟!طهورا سمت رفتم چرا میدونی
 نمیش الآرادخوشح هم طهورا هم.... بریم باهم بیا گفتم آرادبت تولد یادته! 

 !!! دارم درس گفتی
 کردم، مست خیلی من لعنتی ،اونشب اونشب
 ....بدبود حالش آرادخیلی اونشب
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 ! تارا پربود اتاقا
 ....خوابیدیم اتاق1 تو تایی4، بخداپربود

 ....آراد دخترعموی نیاز طهوراو آرادو منو
 دهپیچی رودورش ملحفه بودو بقلم تو طهورا بازکردم چشمامو که ،صب صب

 ودب
 بود آراد بقل تو هم نیاز
 یاخدا گفتم بلند

 ....بودم کرده وحشت میدیدم خودم که ازچیزی
 !!!!چیکارکنم حاالباید

 جلوم اومدن بقیه آرادو تازه رفت سیاهی چشمام خونی های ملحفه بادیدن
  دیوار تو میکوبوند سرشو آراد....میکردن گریه نیاز و طهورا
 ....دبو افتاده راه پیشونیش از خون

 ... میکردم نگاه واج و هآج منم
 نبود یادم چیزی بخدا

 ریهگ صدامیکردو تورو اسم فقط لباساش سمت رفت میلرزید بید طهورامثل
 ....میکرد

 .... بود هاشده دیوونه مث
 پله سره مامانم نمیرفتم کاش ای که دنبالش دویدم بیرون رفت لباساشوپوشید

 .... هابود
 کرد ادبید مادادو وضع بادیدن

 نکنه حالل شیرشو دارکنم خدشه خانوادشو اسم اگ خورد قسم
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 بدبود خیلی طهورا روحی حال
  موسوی دکتر زد زنگ اتاقش تو بردش مامان
 ... زدن ارامبخش چنتا بهش
 !!!!کنم عقدش باید بال و اال گفت مامان
 موضوع باشنیدن اومد که خاله میشست خودشو داشت حموم تو همش نیازم
 ...کرد سکته اراد و نیاز

 ادشخآنو به همینو متقابال نیازم و میمونه نیاز ی خونه چنروز بود طهوراگفته
 ....بود گفته

  بودن شده ارومتر یکم ارامبخشا باکمک
 بود سرجاش ما به نسبت وسواسشون اما
 ....بیشتر نه داشتم دوست خواهرم قده من رو طهورا خدا به تارا
 !!!نمیاد یادم یچیز هنوزه به که هنوزم من
 وتارشدتارا سیاه دنیا اونروز بده

 
 دنیاعوضت با بودیم،گفتم ترن سوار که ،همونروز گفتم چی بهت یادته

 ....نمیکنم
 ...تویی زندگیم گفتم 

 ...حاملس گفت طهورابم بعد ماه1 دقیق اما
 چیکارمیکردم؟

 میکردم؟ نگاه خواهرت چطورتوچشمای
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 بود؟ چی شگ*ن*ا*ه معصوم طفل اون!شم قاتل
 !!!نداشتم اراده ک المصب ،منه بودم من کارگ*ن*ا*ه

 .....دارم دوستت بازم اما!افتاده،درسته زیادی اتفاقای
 
 
  کشیدم جیغ بازکردموبلند چشمامو نداشتم واقعاتحملشو دیگ"

 ....چاه1 تو افتادم و شد خالی زیرپام لحظه همون
 ...دمصداز خدارو اسم دادموبلند تکیه دیوارش سرموبه

 
  چشماموبازکردم خداروصدازدم اسم اینکه بده

 
 سفیدبود جا ،همه

 !!!! هابهتربود وصخره کوها اون لعنتی،اه بیمارستان بازم
 افتاد ها دستگاه ب نگام تازه اما پاشم خواستم
 وصله؟ بهم سیم چراانقد

 ....میداد صدا زنگ مثل توسرم همش! آدرین ،صحبتای اتفاقا
 

 شد باز اتاق دره
  اتاق تو اومد سامیار

 اومدسمتم سریع بازم چشمای دیدن
 !!!کرد صدام و دستموگرفت
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 !کردم نگاش العملی عکس بدون
 ترسید
 کردم گریه زدم زار....ترکید داد،بغزم تکونم

 االب صداشوبرد سریع ما بادیدن و داخل اومد کرد،پرستار بقلم رومو دوالشد
 میکنه چیکار اینجا سامیار و خبره چه که

 ... اتاق تو ریختن دکترا و پرستارا
 کردن جدا ازم بزور رو سامیار

 گریه میلرزیدمو....لعنتی مریضی اون بازم...بودم گرفته عصبی شک
 صفرمطلق1 شبیه دوباره نکشیده ثانیه ،به زدن بخش ارام بهم.....میکردم

 ...شدم
 
 

 !!!!چشماموبازکردم صورتم روی دست بانوازش
 بازکردم کامل وچشمام مامان بادیدن
 !!!منوپیرکردی مامان،توکه دخترم،خوبی:مامان

 
  کردم نگاه خستش صورت به
 ردک موافقت ازدوآجشون با آدرین به نسبت من عشق دونستن باوجود وقتی از

 ........نشدم سابق تارای براش دیگ
 !!!!مامان+
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 دخترم؟ جانم_
 !!کن بقلم مامان+

 دیگ اما داشتم بغض داشتم شارام حس توبقلش کشید اغوشم ب مامان
  کنم گریه نمیخواستم

 بود بس مریضی دیگ
 بود بس غم دیگ
 بود بس ضعف دیگ

 .....بدم نشون دیگرو روی یه زندگیم به ،بایدپاشمو بایدپاشم
 کرد کمکم مثالپاشم که میخورم تکون دارم فهمید وقتی مامان

 کجان؟ بقیه مامان+
 بابا؟+
 طهورا؟ اجی+
 شیده؟+
 چیز، آم+
 سامیار؟؟؟؟؟؟؟+
 

 :گفت بهم لبخند وبا زد زل توچشمام
 ...ها خوبیه خیلی سامیارپسر ،مامان، تارایی_
 ....پ مامان آره+

 ی ادامه دادمو دهنموقورط آب میخنده و میکنه نگام داره مشکوک دیدم وقتی
 ....نزدم حرفمو
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 ؟؟؟....بقیش! خوب_
 میکنم؟ چیکار اینجا من راستی!!!!!!دیگ همین+

 شد ناراحت رتشصو
 !!بودی بیهوش هفته2 عصبیت شک بخاطره_
 من؟+
 برای اتفاقی حتما فکرکردم اول اومد طهورا جیغ صدای وقتی اونشب اره_

 !!!!افتاده بچش
 .....اومدمو وقتی اما
 
 !!!!چکید چشمش ازبقل اشک قطره یه موقع همون و

 گفتم کردمو پاک روبادستم قطره اون
 !!!!شد تموم کنباور....مامان شد تموم+
 ؟!عزیزم چی_
 خودمو نه میکنم اذیت رو شما نه دیگ بخدا+

 واردشد بابا و بازشد ودراتاق
 دستموفشارداد و گرفت بقلش تو منو بادیدنم

 گفت دکترچی:بابا
  اومده بهوش بگم دکترا به رفت یادم اصال:مامان

 ....رفت در سمت به و
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 ؛ میکشیدم خجالت ازبابا

 فهمیده چیو مهه تاحاال مطمئنا
 کردم بازی ناخونام با پایینو انداختم سرمو

 .....گیرا چشمای و بلند باقد ساله32-30پسر1 داخل دکتراومد
 :گفت بهم باخنده

 !خفته؟ زیبای بیدارشدی
  دادم؛ کوچولوتحویلش لبخند1

 !!!!کردنم معاینه به کرد شروع اونم
 :گفت کردو یادداشت چیزاییو1

 وچیکک مشکالت ؟پزشکم،بخاطره روان رستگار یناس من خفته زیبای خوب
  کنی تحملم مدت یه مجبوری عصبیت

 !!!کرد نگام باخنده و
 
 !خوبم من اما+

 کردم؛ نگاش وجدی
 !!!!،مجبوری کنی بایدتحملم اما!!!!خوبی ک خوبه:دکتر

 
 !کرد نگام کردو ریز چشماشو اومدو خوشش انگار که کردم نگاش چپ چپ

 خنده زیر زدم چشماش ازحرکاتشو بگیرمو خودمو جلو نتونستم
 !!!!میگم تبریک بهتون واقعا رحیمی جناب:دکتر
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  کردم نگاش باتعجب
 :چطور پرسید؛ باخنده بابا

 هست؟؟؟؟ مهمترم این از واقعه بخنده،واقعا بلده خفته زیبای:دکتر
 ....زد چشمک میکردم نگاش چپ چپ که منی به و

 میومد خوشم شخصیتشاز پررواه،اما انقد چرا بشر این
  اجازه با میزنم سر بازم برم من خوب:دکتر

 ....بیرون رفت و
 
 ....خونه میرم کی نگفت چرا+

 بزنیم حرف میخوای تارا،بابا:بابا
 

 ...کنم بحثوعوض دادم ،ترجیح نمیخواستم وجه هیچ به نمیخواستم
 
 !!!،گشنمه بابایی+

 پیتزابخر برام
 

 بیرون رفت و پاشد لبخند یه با اباب و موهام رو کشید دست مامان
 
 مامان؟؟؟+

 جان:مامان
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 کجاس؟ گوشیم+
 داد کیفش دوالشدوگوشیموازتو

 نمیشه چراروشن پ+
 !!!شده تموم شارژش حتما:مامان

 
 ... شدم دادموساکت سرموتکون
 !!!!!!اما!!!!!افتاده اتفاقاتی چه اطرافم واقعا بدونم دوسداشتم

 !!!!!من گند ازشانس اه
 میشم رخصم امروز

 
 !!میکنم دردودل باهاش شدمو راحت سیناخیلی با روز چند تواین
 !!!کردم تعریف براش هوشیمو بی زمان اتفاقات تیکه به تیکه
 معمول طبق بود ساکت فقط اونم

 ...نزد بهم زنگم یه سامیارحتی ، شکسته قلبم اما
 ... دیدنم اومدن بار2هم طهورا و آدرین
 !!نمیکنم نگاه کارخ*ی*ا*ن*ت یه چشم به طهورا به دیگ

 پیداکردم خاصی حس یه ام بچه اون به
 .... خالشم هرحال به

 ....خوابشودیدم گفتم بش خندیدمو ،منم پسره بچه گفت طهورا
 ....پسرخوشگلیه واقعا

 ...خرید برم نی نی برای میخوام بهترشم اینکه محض به
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 یه ،فقط نمیکنه نگاه مخش با بهم قبال مثل شده اروم و ساکت واقعا هم ادرین
  نگاهشه تهه چیزی

 .....شاید و شایدپشیمونی-شایدخشم
 ....!!!نیست مهم من نظر از اصال نمیدونم

 
 !حسابداری رفت حاضرشی،بابا پاشو کوچولو اجی:طهورا

 ،باشه اوهوم+
 شد زده در که میکردم مرتب موهامو داشتم و پوشیدم لباسامو

 
 واردشد گل تهدس تا دو و لبخند یه با ادرین

 طهورا به داد یکیشو
 من به داد یکیشم
 یاسم گل عاشق
  یاسم عاشق ،من میخکن و رز عاشق که بقیه ،برعکس زندگیمه بوش اصن
 : گفتم کردمو نگاش دانی باقدر

 ......شوهرخواهری مرسی+
 .....کرد نگام جوری یه
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 مبکش پیش رو گذشته بحث نمیخوام دیگ ، شدم عوض ؟اره بودم شده عوض
!!!!! 

 !اومد سرم هرچی بسته دیگ
 ببخش؛ سینامیگه

 نبوده اولم از فکرکن میگه
 .... باشه دیگ دوسندارم ،ولی بوده اولم از که میدونم من اما

 .... شه تموم بودن اون میخوام
 
 .... پیداکردم بچه اون به مهرخاصی کردم،یه طهورانگاه شکم به
 
 

 ..........زودتربیا جون خاله........
 
 

 شه تموم درداش شه،شاید خاموش زودتر خالت اتیش شایدبادیدنت
 

 شکمم؟؟؟ به زدی زل شده تاراچیزی:طهورا
 فضولید؟! میزنم حرف زادم خواهر با دارم+

 کردن نگام باتعجب دوتایی
 فاز؟؟؟؟ د وات: خندیدموگفتم

 بودیم خونه به برگشت توراه
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 هک سامیاری از نداشتم خبر ازش که نامرد ی شیده ،از بود گرفته همه از دلم

 ... ببینتم بیاد نکرد سعی حتی
 میشد گور و گم ها موقع این همیشه

 
 میخوری تارابستنی:آدرین

 ....اره وای+
  بهم کوبوندم ها بچه مث ودستامو

 :گفت طهوراباخنده
 نمیشی؟ ادم تو روانی

 خندید بلند و
 شد پیاده ماشین از آدرین همزمان و
 

 برگشت کاکائویی1 و سنتی تابستنی2 با ادرین بعد یکم
 .... ام کاکائویی بستنی عاشق وای

 بریم؟:گفت کردو طهورانگاه منو به آدرین
 

  اره که کردیم اشاره باسر هم ماها
 

 خونه رسیدیم بعد مین چند
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  داخل شدیمورفتیم پیاده ماشین از
 

 ....کشیدم عمیق نفس یه توحیاط
 ، میشن زرد برگادارن یواش یواش
 کرد حس پاییزو بوی میشه دیگ

  پاییزبودم فصل عاشق
 اخوان مهدی شعرهای و حیاط وسط میشستم سردپاییز، روزای تو همیشه

 میخواندم رو ثالث
 .....بودم شعرش این عاشق
 ....میده پاییزوشرح کامل معنای به واقعا

  ام کرده نذر
  بودم تر خوشحال که روزی یک

 که بنویسم و بیایم
 خورد لذت با باید را زندگی

 یدب*و*س آرام باید را سر روی های ضربه که
 ....افتاد راه شوق با دوباره و زد لبخند بعد و
 
 

 بودم تر خوشحال که روزی یک
 که مینویسم و میآیم

 بگذرد نیز این
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 و است گذشت چیز همه که همیشه مثل
 ...است افتاده نوا از طوفان طبل و آسیاب از آب

 
 

 بودم تر حالخوش که روزی یک
 میگذارم پاییز از نقاشی یک

 ...نیست زندگی فصل تنها بیاید،زمستان یادم که
 میشود هم پاییز زندگی

 ... ببر و بخر ، رنگ همه از ، رنگارنگ
 
 

 بودم تر خوشحال که روزی یک
 میکنم ادا را نذرم

 حاال مثل روزهایی تا
 است پیچیده پایم و دست الی ، ناتوانی و خستگی که

 انمشانبخو
 که بیاید یادم و

 دهد نمی مزه زمستان بی پاییزی و بهار هیچ
 و

 ... طوفان بی آرامی آسیاب هیچ
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 !!!!!شدم خونه وارد کشیدمو دیگ عمیق نفس1
  شدم وارد بلند سالم یه با

 ..یدمب*و*سسمتمو اومد مامان
 

 جان؟ مامان بهتری:مامان
 خوبم مامی مرسی+

 !!!!!یدمب*و*س وگونشو
 

 یدب*و*س موهامو سمتمو ومدا بابا
 میکردم ارامش احساس کارش ازاین همیشه

 !!!!!کردم قدردانی ازش بالبخند
 

 هکن استراحت طهورا تواتاق رفت میکنه درد سرش که کرد عذرخواهی آدرین
 

 املک تقریبا سیسمونی دیگ و بود خریده لباس نی نی واس دست چند مامان
 ....بود شده

 
 ... بینیم متس بردم ازلباسارو یکی

 ....نشسته دلم ب مهرش انقد چرا نمیدونم
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 :گفت خنده طهورابا
 میخنده چه شده،نگاه روانی دخترت مامان

 
 

 :کردموگفتم نگاش مظلوم حالت بایه
 اجی؟؟؟+

 !!!!بودم نکرده اینطورصداش بود وقت ،خیلی کرد نگام باتعجب
 
 میمونی؟؟؟؟ اینجا امشب+

 اجی؟؟؟ شده چیزی:طهورا
 !نخوابیدیم هم پیش وقته خیلی قطف نه+

 !!!میزد یرمنوبات تادیروزسایه اینکه:میگفت تودلش کرد،مطمئنا نگام بالبخند
 ....شده مهربون انقد ک چیشده

 
 !!!!خواهش اجی+

 !!!!میمونم باشه:طهورا
 

 !!!ودمب گرسنه خیلی!!!!!اشپزخونه سمت رفتم یدموب*و*سگونشو باخوشحالی
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 ثابت صبحانه روشکالت نگام که انداختم نگاه یه و روبازکردم یخچال در
 ...موند

 ... سمتش بردم هجوم
 ....خوردن به کردم شروع زمینو کف نشستم برداشتمو قاشق1

 !!بود خوشمزه چقد وای
 ادامه ها زده قحطی مث خوردنم به نکردمو اعتنایی اما دراومد صدا دربه زنگ
 دادم
 ....نبود مهم رامب اما بود شده ازشکالت پر صورتم تمام

 طهوراس کردم وایساده،فک اشپزخونه در چارچوب تو یکی کردم احساس
 :گفتم بلند

 !!!!!نکن نگاه پ!!! ک نمیدم جونم طهی
 !!!کورشد اشتهام ثانیه چند بده

 !!!!!!نمیخوره تکون ماازسرجاش خواهر این نه دیدم
 !!!!دز خشکم روبروم ادم بادیدن بگم بهش چیزی یه کردم بلند سرمو

 ...کردم اخم
 ....خو بود گرفته دلم

 !!!!نداده پیامم یه بهم حتی
 !!!چی یعنی

 رد توصورتم نگاش!!!کنه پنهون میکردخندشو سعی....نشست جلوم اومدو
 بود امد و رفت

 زدن قرر به کردم شروع
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 !ها+
 چیه؟

 ؟!چته
 میکنی؟ نگاه چی به

 پررویی؟ انقد چرا تو اصال
 زدی؟ چرازل
 !بده جواب

 
 ...!توسرش زدم دستم توی قاشق باو
 

 ....نخند میکشمت!!!!ندارم حوصله ببین
 
 باالرفت هاش خنده صدای حرفم این با
 

 .... قرمزشدم لبو مثل کردم کردم،حس اخم
 ...صدازدم اسمشو کشیدمو بنفش جیغ یه
 .......ســــــــــــــامیــــــــار+

 یگفتمم و صورتش توسرو قاشقبا زدم روشو ،افتادم کردم حمله بهش قاشق وبا



 117 شیچشم ها

 خبرم حاالمردی؟؟؟یه!!دوسمداری؟؟؟؟ها میگفتی نبودی تو بیشور،مگ+
 قح دیگ!!!!نامرد دروغگو!!!سامیارمیکشمت!!!؟؟؟اره نگرفتی؟؟؟بکشمت ازم

 ها؟ها؟ها!!!! میکنی غلطی چه اینجا تو اصن! بزنی حرف باهام نداری
 ... بده جواب تورو داده راه کی

 
 ...یرهبگ دستامو میکرد سعی اونم توسروصورتش میزدم قاشق با که همونطور
 گرفتومنوچرخوند لحظه یه دستاموتو
 تداش نگه دوتادستش با دستامو و من روی اون زیربودمو من ایندفعه طوریکه
 ....صورتم دوطرف

 
 !!!!!میکنه چیکار داره این!!! دادم قورت دهنمو اب

 توچشمام بود زده زل جدی
 .... چشماش تو زدم زل اخم با منم بیارم کم نخواستم

 
 ... لبام سمت رفت نگاهش

 !بیشترشد اخمام
 !کرد نزدیک صورتم صورتشوبه لحظه1تو

  کردم تعجب هم بودم ترسیده هم بستم چشمامو
 ...شد خیس چونم و پایینم لب زیر

 ....لرزیدم خودم به.... شد چندشم
 :گفت و ،خندید شدم روبرو ارسامی خندون ی ؛باقیافه بازکردم اروم چشمامو
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 ....میخواست کاکائو خیلی دلم منم ،خوب بود شده کاکائویی ت چونه
 

 زدم جیغ و شد گرد چشمام بعد کردم،اما تعجب حرفش از اولش
 یدب*و*س خندیدولپمو....

 :غریدم
 .....نکن+ 

 :گفت باخنده
 نکنم چیو_ 
 ....خندید بلند و
 !نبیرو دوید و پاشد روم از بگم یزیچ تاخواستم منفجرشدمو کارش این با

 .! دنبالش رفتم و پاشدم سریع
 و دمکر نگاش باخشم....توحیاط باشن رفته زدم حدس نبود سالن تو کسی

 !!!!!هام پهلو رو گذاشتم دستامو
 : گفت و نشست مبل رو ریلکس خیلی

 بیار چایی ضعیفه_
 چی؟+

 :گفت کردو اخم
 !بیار چایی_
 :مگفت زدمو مسخره لبخند1

 میارم برات ام چایی
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 !!!اشپزخونه سمت ورفتم
 ؟؟؟؟!کنم چیکار حاال خوب
 برداشتم ام گنده لیوان2روبرداشتم کردمونمک سازوروشن چایی

 و ریختم چایی همراه به بودو اومده جوش که ابی کردمو خالی نمکو یکیش تو
 ..... ریختم خودم واس هم لیوان یکی وتواون شه حل تانمکش زدم هم

 !!!ضعیفه میگی من به خندیدم،حالتوجامیارم نیشیطا
 کنارش نشستم و سمتش رفتم ریلکس خیلی

 ....عسلی رو گذاشتم خودمم لیوان جلوشو گذاشتم لیوانشو
 لبش سمت لیوانشوبرد

 ....گرفتم ازش هوالیوانو تو
 ...بخوریم هم با شه سرد بزار+
 !!ندارم دوست سرد من_
 !!!!معن بخاطره+

 باشه یعنی که داد تکون سرشو کردو نگام
 !!!شد غمگین قیافش

 افتاده؟ اتفاقی سامیار+
 !نه_
 مطمئنی؟+

 !کشید موهاش تو دستی کالفه
 !!!شد خالی دلم تهه

 سامیار+
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 !متاسفم_
 ؟!چرا؟چیشده+

 !!!!گرفتم ودستشو
 خورد زنگ میزبود روی که گوشیش

 مخاطب اسم سمت افتاد نگام
 نداشت سارا اسم ب خواهری که ارتکرارکردم،سامی ساراجون،اسموزیرلب

 کیه ؟؟؟یعنی
 سامیار،ساراکیه؟+
 ازدوآج ،میخوام ندارم دوستت دیگ من!من!!!!واقعیتوبگم تارا،بزاریه_

 !!!بدم خانواده تشکیل ،میخوام شدم خسته...کنم
 کردم،خدافظ اشتباه ،من منوببخش

 
 بیرون رفت باعجله و پاشد و
 
 تموبرداش چاییشو لیوان لرزون ،بادستایکردم نگاه کنارخودم خالیش جای به
 !!!!کردم نزدیک لبم به
 بی دوم باردوم،بار اما طرفته لیاقتیه ،بی شد خ*ی*ا*ن*ت بهت اول بار اگه+

 !!!خودته لیاقتیه
 ......تلخ خیلی.... بود تلخ نبود ترش!!!!!ولیوانوسرکشیدم

 :کردم زمزمه باخودم و کردم نگاه خالیش جای به دیگ بار یه



 121 شیچشم ها

 بود شبے غریبانہ چہ
 تو رفتن شِب 
 خاطره غِم  بہ تلِخ  شِب 

 تو پیوستن
 اجل دسِت  بہ غریبانہ چہ

 دلم افتاد
 دگر آغوِش  برِ  در ے لحظہ
 تو خفتِن 

 ....خوابیدم وار جنین مبل رو
 نیست خبری وزاری ازگریه اینبار نه.... بود،اما شده اشک پره چشمام

 .....فشاردادم هم روی ،چشمامو
 ....فرستادم لعنت گندم بخت به و دادم فشار تودستام وناخونام
 اومدم خودم به داد بهم ادرین که باتکونی

 .....،تانخوامش کنم سامیار،تافراموشش سمت رفتم ادم این خاطر به من
 خوبی؟:سامیار_
 ....خوبم+

 ..... تواتاقم رفتم وپاشدمو
 .....اینه سمت رفتم

 هب تهش که، جدایی از ،میترسیدممیترسیدم شم عاشق یادگرفتم ازوقتی
 برسه خودکشی
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 میدیدم که دختری از تواینه....نبود مهم برام چیزی ،دیگ خندیدم بلند
 فریاد مرگو وحشتناک چشماش....میترسیدم ،ازچشماش میترسیدم

 ....داشت کشش چقد مگ....میزد
 ....زدم قهه قه کردمو نگاه چشماش به

 کیشوی جهنم دوتا بایدبین باالخره کنممی ،راحتت تارا میکنم راحتت امشب
 .....تنهام توش که کنم بهترجهنمیوانتخاب چه.... کنم انتخاب

 
 لباس و گرفتم سرد اب دوش حموم،یه سمت رفتم کندمو دل اینه از

 ....پوشیدم
 ... بودن توحیاط همه

 یدمب*و*سدستشوگرفتمو....نشستم مامان رفتموکنار
 ....ید*سب*وپیشونیمو بالبخند هم مامان
 کردم بقلش ،ازپشت بابا سمت رفتم

 ....بابا وروجک نکن:بابا
 !!!!!!دارم دوستت چقد میدونی بابایی+

 !!!!شدم غرق عطربدنش توی من و کشیدمنو دراغوش لبخند با بابا
 ...زدم زل ماه به و نشستم روتاپ بعدازشام

 ....اسمون سیاهی عاشق....بودم ماه عاشق همیشه
 ....صدا سمت رفت گامن پااومدو صدای

 گردمیشد داشت واقعا دیگ....طهورابود
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 زدم لبخند بهش
 گرفت دستمو و نشست کنارم

  کردم اذیتت خیلی منوببخش:طهورا_
 !!!نمیاد یادم ؟منکه کی+
  خندیدم و
 خواهری کاراتم همین عاشق_
 طهورا؟+
 !جان؟_
 روپات؟ سرموبزارم میشه+
 عزیزم اره_

 بازی هخال باهم وقتاکه اون به!!فکرکردم هامون گیبچ به روپاشو سرموگذاشتم
 تا ،دوالشدم بود سالم5فقط اونموقع شمال رفتیم که اونروزی میکردیم،به

 نوم خواست ،طهورام تواب افتادم که کنم سنگانگاه ازباالی ابو تو های ماهی
 دنبو داد منجات ک پسره اون اگ....تواب، افتاد بامن اونم نتوانستو باالکه بکشه

 .....میکردن پیدام ریزها نی ،بایدازوسط
 ..... بود وقتاپشتم طهوراخیلی

 اجی؟+
 !جان_
 میخوره تکون نیت نی+
 :گفت ریزکردو ی خنده یه
 !!!!رفته خالش به!شیطونه خیلی_
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 !!!نره من به نه+
 

 باشه کثیف بختش من مثل کسی بدبختم،نمیخوام خیلی من
 نره؟ تو به چرا_

 ...وایسادم جلوش ،بلندشدمو بدم امهاد رو موضوع نخواستم
 ....بخیر اجی،شب دیگ خوب+
 ؟!بخوابم پیشت نمیخواستی بریم،مگ باهم وایسا_
 !!!!ب*و*س ب*و*س خواهری عاشقتم!!دیگه شب یه واسه باشه آم+
 بلندگفتم باصدای ایناو مامان سمت رفتم سریع و
 ...دوستدارم همتونو بخیر شبتون دیگ خوب+
 
 .... اتاقم سمت رفتم دو به و

 قرصام ی کیسه سمت رفتم و کردم روشن برقشو
 !!!!زدم هم و ریختم اب لیوان1تو و داشتم برش داشتم دیازپام بسته1

 میزارایشم رو نشستم رفتم میزبرداشتمو روی از رو تیغ
 ... بودم نوشته توش سالگی13از و زندگیم که برداشتم،دفتری دفترخاطراتمو

 میکردم یخدافظ هم بایدبادفترم
 ...زدم لبخند صفحم اول عکس به

 ....بابا و مامان-طهورا-من
 میکردم خوشبختی احساس عکس این تو چقدر
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 :آدرین با شدن دوس از بعد نوشتم اولین
 میدهی عشق بوی
 بهشت بوی
  خوشبختم چه
 مرا سرنوشت خدا که
 نوشت" تو" با
 ....درموردآدرین هام نوشته از پره ها ،صفحه میزنم کریه لبخند یه حماقتم به

 :همو یدیمب*و*س که باری اولین
#LaLewh  
 

  ��دارد بسیار معانی یدنب*و*س
 

 .دارم دوست یعنی لپ یدنب*و*س��

 .شم فدات یعنی سر یدنب*و*س��

 .عاشقتم یعنی پیشانی یدنب*و*س��

 .چاکرتم یعنی دست یدنب*و*س��

 .پاتم خاک یعنی پا یدنب*و*س��

 .توأم راه رهرو نییع ها شانه یدنب*و*س��

 .میخوامت یعنی گردن  یدنب*و*س��

 .منی مال یعنی لب یدنب*و*س��
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 ....آدرین امضای پایینشم

 
 :نوشتم اخرین به رسیدم... زدم ورق تند تند

 .!کن دوستی گرگها با
 

 نشوند گرسنه تا چون
 

 کنند نمی خ*ی*ا*ن*ت
 

 تاسیرمیشوند انسانها ولی
 

 میکنند خ*ی*ا*ن*ت
 
 ....کردم نگاه انزجار با تواینه خودم به و زدم بلند ی قهقهه یه
 

 :نوشتن به کردم وشروع گرفتم دست به قلممو
 ... ڪہ دنیایۍ بہ لعنـت

 
 ...بـاشنـد ات دیونه تـا ڪنے خ*ی*ا*ن*ت بـایـد



 127 شیچشم ها

 
 ... باشـند فڪرت تــو تـا بگے دورغ بـایـد

 
 ڪنے عــوض رنگ مـدام بایـد

 
 ..:(.باشـند داشتہ دوستت تـا
 

 :نوشتم زدمو زار دلم ازتهه اینبار ، زدم ورق فقط چنتا نمیدونم زدم ورق
      میــــــــشکنــــم ام تـــــــــنـــهایی در امشــــــب

    وآرامـــــــــــــ     صـــــــــدا بـــــــــــــی     
   روزم ـرهـــــــــــــ از تر شکـــــــــــــننده هــــــــــا روز این 

 دلــــــــــــــتنگی هر از تــر دلـــــتنگ        
 تنهـــــــــــا هر از تر تـــــــــــــــنها                 

 ! ؟ چـــــــــــرا نمـــــــــــــیدانم          
   ؟ اسـت شـــــــــــده چه مرا نمـــــــــــــــــیدانم                  

 هیـــــــــــچ توان دیگــــــــــــــر  بگیر را دستم ـــدایاخـــــــ 
    ندارمـــــــــــــــــ

    تنهایـــــــــــــــــــی طــــــــــاقت نه       
   دلتنـــــــــــگی طـــــــــاقــــــــــــــت نه                  

 ... نــــــــــــــــه و        
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 هم زندگــــــی طاقــــــــــــت حتــــــــــــــی"" ""           
 """"نـــــــدارم

 
 

 ...توحموم ورفتم برداشتم تیغ با ،لیوانو دفترموبستم
 ...زیراب نشستم و بازکردم رو سرد اب دوش

 !کشیدم سر نفس یه رو لیوان توی اب
 

 ....دستم روی کشیدم اولرو تیغ
 ....خندیدم بلندکردم، حس پوستم روی رو قشنگی سوزش

 ....،سوم،چهارم کشیدم دومم تیغ
 ...نداشت جون دستم دیگ

 ....زدم پوزخند دورم قرمزیه به و کردم جمع شکمم تو پاهامو
 ....شد بسته چشمام یواش یواش

 ..آزردی مرا تو
 ! راحت خیالت تو ، شهرت از کنم کوچ خودم که

 شبهایت در خاطره دورترین میشوم قلبت از میروم
 ..ولی عشق این از میسوزد و آید می باز: میگویی خود به و میخندی من به تو
 !! نه ، نمیگردم بر

 دارد تب دلی بهره دلی که آنجا میروم
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 ..دارد حرمت و زیباست عشق
 *سامیار*
 

 .... بیرون زدم اینا تارا ی ازخونه
 ....خاستگاری بریم8 شب شنبه5 ایشالله قرارشد و کردم صحبت خانوادش با

 ... خوردنش کاکائو اون با بود شده بامزه خیلی ،قیافش تارام واس بمیرم
 

 !!!!چسبید هم کاکائوئه لعنتی
 

 میخوام و ندارم دوسش که  زدم حرفارو اون بهش وقتی....،دیوونشم عاشقشم
 مطمئن باید منم میشدم،خوب دیوونه داشتم چشماش تو غم از کنم، ازدواج
 !داره که شدم مطمئن رفتارش زا ؟و!یانه دوسمداره که میشدم

 !!!شه خودم مال قراره سال2 بده تاراخانم بله
 ؟!پفکم مگ بودمیگفت اینجا اگ حاال

 
 !!!!سعید ی کافه سمت روندم شدمو ماشین سوار

 و میشم دوماد زودتر من میگ همش کثافت.... بدم خوبو خبر این بایدبهش
 !!!!!فالن

 کردم کجی دهن مسخرش تصورات به
 

 بودم کافه جلو بد ساعت نیم
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 .....خلوته کافش اصوال ساعت تواین داخل رفتم
 

 ....بود جلوش برگه کلی و نفره میزتک یه رو بود نشسته
 سمتش رفتم اروم کردمو دلم تو شیطانی ی خنده یه

 .میخورد قهوه داشت همونموقعم من خوب ازشانس
 
 رو ریزهب دهنش تهمحتویا لیوانو کل شد باعث که زدم بهش تپل گردنی پس یه

 سفیدش تیشرته و میز
 !!!!خندیدم داغونش ی قیافه به بلند

 :گفت کردو نگام باخشم
 !وحشی:سعید_
 ...داداش خودتیم سازه دست+
 ؟!چیکارکردی نه؟اببین نمیشی ادم_
 کردم؟ چه+
 ....بود صدوقی استاد های کوفت،ایناپروژه_
 !بدم بهت خوب خبر یه بزار کن ول اه+
 :گفت باالو داد ابروشو یه
 چیشده_
 ....لباساتوبدوز+
 .....بابا لباسی چه_
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 ....دیگ ساقدوشی+
 کردی؟ ایسگاه_
 !زدم تاراحرف ی باخانواده+
 ....ابروشودادباال یه
 ....گمشو_
 ....باورکن+
 جدی،تاراچیگفت؟_
 :زدموگفتم خبیثانه لبخند1
 !!!!!کنم ازدواج دیگ بایکی ،میخوام ندارم دوستت دیگ گفتم بش+
 پس؟ چرا_
 ؟!یانه دوسمداره میفهمیدم العملش بایدازعکس+
 چیگفت؟ خوب...برادرم داری سادیسم_
 !!!شه پاسخگو بخواد که ندادم تایم بهش اصن+
 ..داداش شید خوشبخت هرحال به_
 دربند؟ بریم فردا+
 مهمونه؟_
 .....عروسیم شیرینی من مهمون مرض+
 !!نمیرم مهمونی شیده بی شرمنده،من_
 ....میان درمیاره،اونام چشامونو!بریم مجردی ما میزاره تارا نظرت به+
 .... شیده به بزنم زنگ یه بزار_
 ...ذلیل زن+
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 ....بمیربابا_
 ...کردم نگاش چپ چپ

 خوبی؟! خانومم سالم_
 خبر؟؟ چ شم فدات_
 ای؟ کاره چه فردا میگما_
 !دربند بریم میگ سامیار_
 ...هستن شمام شفیق رفیق بله_
 !!!!دیگ شد اکی پ هباش_
 !!!میزنیم بعداحرف عزیزم_
 منم،فعالخانومم_

 :کردوگفت گوشیروقطع
 ....بریم شد اکی خوب_
 تارا دنبال میرم صبح خودم+
 کن هماهنگ باهاش پس_
 الدنب بریم مامانم با امروز قراره برم دیگ من داداش خوب نباش نگران باشه+

 ....زد زنگ پیشم دقیقه چن حلقه
 راحتی هرطور اشداد باشه_

 ....ماشین سمت رفتم سرخوش و بیرون زدم ش کافه از خدافظی بده
 !!!!میرسیدم بعد دقیقه15ترافیک به باتوجه و بودم خونه نزدیکای

 داد جواب تابوق4 ،بده مامان به زدم زنگ
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 ساراجون سالم+
 !!!!!پسرم سالم_
 ...جلودرم،حاضرشو دیگ مین15تا+
 داماد شاه باشه_
 !!!!کردم قطع گوشیرو و خوشگلم مانما قربون+
 چرا؟ شورمیزد،نمیدونم دلم تهه فشردم،اما روگاز بیشتر پامو لبخند1با
 

 !!!!باشه نامرد انقدر دنیا فکرنمیکردم هیچوقت
 به یسروصفای تایه ایستادم جلواینه طوالنی دوش یه بیدارشدم،بداز صبح4

 بدم صورتم
  زدم عطر یکم لباساموپوشیدمو

 :دادم ،سعیدبودجواب خورد زنگ گوشیم موقع همون
 ؟سالم!داداش جانم+
 ،حاضرید؟ سالم_
 هرچقدر االنم کنم هماهنگ باهاش نشد وقت تارا،دیشب دنبال میرم دارم+

 !!!نمیده جواب میزنم زنگ
 ....نداده جواب اما زده زنگ ام شیده اره_
 !!دیگ خونشون جلو میرم فوقش+
 ...کنیم حرکت باهم درشون وجل میایم ماهم پس ،باشه بابا ای_
 بیاید پس داداش باشه+
 .....کردم قطع رو گوشی و
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 ....رسیدم ربع یک بده و شدم ماشین سوار
 بعد و پدرشو باتعجب....تو ،رفتم کردم تعجب.....بود باز خونشون اصلی در

 !!!!!نداد جواب کسی اما ، کردم صدا رو تارا خوده
 اب اومده چیزی ، دزدی شاید گفتمشنیدم، ضعیفی صدای باال ی طبقه از

 ....باال رفتم عجله
 نبود،دره اونجا کسی اما گذروندم نظر از رو اتاق ،کل میومد تارا اتاق از صدا

 ...کردم باز اتاقشو حموم
 ....شد خشک رگام تو خون میدیدم که چیزی با

 و ودب شده سرامیکاقرمز ، افتاده اتفاقی طهورا ی بچه واسه شاید کردم فکر اول
 ...میزد ذوق تو خون قرمزی از بود،دستاش داده تکیه دیوار به هم طهورا

 ....طهورا کردم ،صداش گرفتم دستشو و سمتش رفتم ترسیدم
 ....میکرد گریه فقط نگفت هیچی

 .... داد بد گواه دلم
 .....تکونش گرفتمو هاشو بازو

 .....بقلم وت انداخت خودشو و اومد خودش ،به باشه دیده منو تازه انگار
 :گفتم و کردم جدا ازش خودمو زور به
 ؟!!!!طهوراچیشده+

 !!میکرد صدا رو تارا اسم زیرلب
 .... دادم دست از اختیارمو کارش این با

 :گفتم زدمو داد
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 تاراچیشده؟+
 :گفت زدو جیغ تقریبا

 !!!!!مرده خواهرم....مرد،مرده تارا
 زد فریاد بلند خدارو زمینو رو نشست

 ....گرفته رو تارا تن بوی حموم انگار....بودم گرفته تیک
 ....ناخوداگاه موهام تو کشیدم بار چند دستمو

 ....کردم نگاه طهورا به
 ....میکشید دست سرامیکا به و زمین بود نشسته

 :گفتم بهش التماس با زانوزدمو روبروش
! دارمن کاریش ؟بخدا کجاس بگو تاراکجاس؟فقط... نکن طهورا،اذیت ببین+
 کجاس؟ بگو طفق

 :گفت هق باهق
 غرق توخون.....کردیم پیداش حموم تو، پیش، ساعت ،چند چن_

 ....برگردون شخواهرمو خواهرم خدایا خدایا....بود سرد تنش.....بود
 نالیدم باعجز

 ؟!االن کجاس+
 .....بی،بیمارستان_

 ....دویدم ماشینم سمت به باعجله
 حرکاتم و من بادیدن که کردنمی پارک رو ماشین داشتن سعیدتازه و شیده
 ...اومدن سرم پشت سریع
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 شدچی میلرزید،اخه کردم،دستام حرکت بیمارستان سمت به زیاد باسرعت
 ....یهو

 .....اومد من شیطون سرتارای به چی
 ،حتی کردم رد قرمز چراغ چنتا از فرمون تو کوبیدم محکم بامشت بار چند

 ....کنم تصادف بود نزدیک
 .... نبایدباشه ام سامیاری نباشه گرتارانبود،ا مهم اما

 ...بگردم پارک جای دنبال نداشتم ،وقت بیمارستان رسیدم
 ....رهاکردم ورودی در جلوی ماشینو

 رونمبی بخش از کردند سعی نفر چند....بلندصدامیکردم اسمشو اختیار بی
  کردن ولم من حال بادیدن اما کنن

 :گفت حشتناکو ی قیافه با منو سمت اومد پرستار یه
 د؟؟؟کنی رعایت رو سکوت باید و بیمارستانه نیستیداینجا چرامتوجه اقا_

 ...زدم ،داد فهمیدم نمی چیزی من اما
 کجاست؟ تارا+
 فامیلیش؟_
 ....رحیمی رحیمی،تارا+
 راست سمت راهرو انتهای دوم ی طبقه....ویژه های مراقبت_

 چیزی برام دیگ اام شنیدم و سعید صدای ازپشت...ها پله سمت دویدم
 ....ازتارانبود مهمتر
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 نشسته هاروزمین صندلی بقل ک ادرینی و پدرشودیدم خمیده قامت دور از
 ....دیوار به میزد سرشو و بود

 ..ا..میلرزید دستام....اومد نمی بیرون گلوم از صدایی ، شد سست قدمام
 ... مشد نزدیک بهشون لرزون قدمای  با نشنید اصال اما کردم صدا پدرشو
 ....کردم حس شونم روی رو دست یه لحظه همون
 ؟ داداش چیشده: سعید
 ...تارا پدر سمت رفت دکتر یه موقع همون

 !!!کنارش رفتم باعجله
 

 ....گرفتیم ام خونریزی جلوی و دادیم شو و شست بار3 معدشو:دکتر
 و فعالبیهوشه داده دست از که زیادی خون بخاطر اما

 .... اشبایدصبرکنیم،دعاکنیدبر
 
 .... رفت و گذشت من کنار از و

  بود تهگرف نفسم....کردم حس گلوم توی رو شدیدی سنگینی ، بود زده خشکم
 !!! صندلی رو نشست قلبشو رو گذاشت دستشو پدرتارا

 ....زمین رو افتاد و رفت حال از ، بود شده دار خبر موضوع از تازه که ام شیده
 !!زد صدا رو پرستارا و بقلش تو یدکش رو شیده سمتشو رفت فوری سعید

 ضعو تواون تارا بادیدن مادرشم اینکه ،مثل سربزنه مادرش به رفت تارا پدر
 ...بود شده بستری و باال بود رفته فشارش
 .... میدیدمش ،باید کنم صبر نتونستم
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 ... اتاقش سمت رفتم
 دمز زانو شبر و دور های دستگاه و تارام جون بی تن بادیدن کردم باز روکه در
 ....کردم گریه زمینو رو نشستم و

 اما یدش داخل نباید میکنید، اینجاچیکار آقا که سرم رو ریختن پرستار چنتا
 ....نبود بدهکار گوشم

 تارام پیش بزارن،برم میکردم التماسشون
 ....دقیقه1 واس فقط اما دادن اجازه و سوخت برام دلشون باالخره

 ...کردم نگاه شپیچی باند دست به سمتش رفتم
 !!؟؟!!کرده خودش با رو اینکار چرا یعنی

 :زدم صداش
 تارام؟+
 ...کن باز قشنگم،چشماتو تارای+
 کن باز چشماتو توروخدا تارای+

 ....انگار نه انگار نه اما
 بود افتاده تخت روی سرد و حال بی قشنگم تارای
 ......کردم گریه زار زار و سینش رو گذاشتم سرمو
 !!!!کردم حس دستم تو رو خفیفی فشار

 ...خداروشکرکردم بازش نیمه چشمای بادیدن کردمو سرموبلند باشک
 نزدیک لبهاش به گوشمو میگفت چیزی داشت انگار میخورد تکون لباش

 :گفتم کردمو
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 جانانم جان جانم!جانم+
 ،سامیار سام_
 ...! تارابگو جانم+
 !!! دارم دوستت_

 !!!!مدارهدوس گفت بهم باالخره وایساد قلبم
 گفتم کردمو نگاه بهش اشکی باچشمای

 کردی؟ رو اینکار چراباخودت... عزیزم دارم دوستت منم+
 !دوسمنداری تو،توگفتی_
 ؟!بکشم نفس تو بدون میشه ،مگ باشم نداشته دوستت میشه مگ+
 ...گفتی اما_
 !!!گفتم هرچی کردم غلط من+
 ...سامیار_
 ..صداکنم دکترارو ،وایسا تارابزار.....توعشقمی... کن تارابس+
 

 ....زدم صدا دکترارو رفتمو در سمت به عجله وبا
 ....داخل رفتن عجله با پرستار و دکتر چنتا

 ...نزاشتن اما تو برم منم خواستم
 !!!!میکردم پایین باال تند تند رو راهرو عرض میلرزیدو دستام

 
 سمتم اومد ادرین

 چیشده؟:ادرین_
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 زد حرف باهام+
 کی؟_

 :گفتم هباخند
 ....تارا+

 :گفتم خندیمو وبلند
 ....هام ایندم،مادربچه زن+
 و صندلیا رو خوردم محکم شدمو کنده جام از چیشد نمیدونم دفعه1

 گرفت وحشتناکی درد زیرچشمم
 ...شد خون پره صورتم و تیرکشید بینیمم دفعه1 که کردم نگاه گیج

 رو دیگرم مشت یه میخواد که دیدم خودم روی رو آدرین اومدمو خودم به
 کنه خالی صورتم
 ....ارکن روم از شد پرت که شکمش به زدم لگد با کردمو صورتم سپر دستمو
 پاشدم ازجام

 ....میرفت گیج سرم
 مرگته؟ چه+
 ...منه ماله تارا_

 :گفتم و گرفتم یقشو رفتمو گرفت،باعصبانیت چشمامو جلو ،خون شدم کر
 نالیدی؟ چی+
 ....منه ماله_
 ؟!تو میگی چی....!استغفرالله..... وتو،ت ماله+
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 بیرون انداختن اونجا از سرمون،مارو ریخت حراست موقع همون

 هب!! رفت و داد گاز و ماشین تو نشست ،ادرینم نشستم روصندلی توحیاط
 ....منه مال میگه بد داره زن بیشور جهنم،مرتیکه

 ....کشیدم عمیق نفس تا چشماموبستم،چند
 کنارم طهورا کردمودیدم باز چشمامو ، نشست رمکنا یکی کردم احساس

 .....نشسته
 ارا،تارات بود،اما تارا برابر دو زیباییش.... کردم نگاه استخوانیش صورت به
 ...داره فرق همه با دیگست،اصال چیز1

 ...نیست هیچکی ،تو هس تارا تو که اوباهتی و غرور
 ..!اومدم خودم به طهورا باصدای

 
 گفت ای هدیه چه گفتم داده هدیه بهمون خدا گفت ،بابا بود سالم4:طهورا_

 .....خواهر1 تو به و دیگ ی فرشته1 ، دیگ دختر1 بمن
 شدن ترد ،از ترسیدم اومد بدنیا وقتی اما!!! داشتم حسی چه نمیاد یادم

 ..ترسیدم
 !!!بود همه ی دوردونه عزیز اون دشمنم، تاراشد

 ....!من اما
 !میخواستم داشتو که چی هر ، میخواستم

 ... زد زنگ پدرجون!  بود سالم13
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 بدم رو گوشی که خواست ازم حرفی هیچ بی اما داشتم بر من رو گوشی
 ....تارا
 !بود همیشگیش رفتار این نبود،اخه مهم برام
 نپایی باال تخت روی خوشحالی با و کرد قطع رو گوشی تارا اینکه بده اما

 ...شد مهم میپرید
 ....کوه برن هم با تا حاضرشه دبو خواسته ازش پدرجون

 عزیز براشون همه از که ای نوه و بیرون بره قدیمیش دوستای از یکی با قراربود
 ....ببرن خودشون با تره
 !!!!!میدونی هه_

 گرفتم سوووختم،اتیش
 
 :گفت و سینش تو کوبوند مشت با و

 !!!!وایساد لعنتی این
 ،هه کشیدم چی بدونی اگ

 کار نفت با که داشتیم گرسوز چراغ1...بود داغون اعصابم میلرزید دستام
 نخوری اگ که تارادادم خورد به زور به لیوانو تو خالیکردم نفتشو!!!میکرد

 ...فالن و میشم ناراحت
 ....وخورد میدم خوردش به چی دارم که نمیرسید عقلش اونم

 
 ... داد ادامه و کرد هیستریک ی قهقهه1
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 !دنبالش اومد پدرجون بعد دقیقه چن_
 بده،بردش حالش و کرده استفراغ تارا گفت زدو زنگ جون پدر بد ساعت2

 ...بیمارستان
 ....بود شده عصبی بود،معدش بستری بیمارستان تو هفته3

 ....دیدمش احوال و حال اون تو تخت رو وقتی شدم پشیمون
 شباها دیگه گرفتم تصمیم بوده، من کار نفهمید هم کسی که ماجرا اون بده
 ذشتگ و گذشت روزا نیست زور که دوستداشتن باشم،گفتم نداشته ریکا
 بود شده هوا سربه....شد عوض اخالقش تارا که روز1تا

 ....نمیشد جدا ازش گوشیش
 دهش خبر چه بگو!!تارا میشنوم گفتم بهش اتاقو تو بردمش ، شدم مشکوک

 ؟!شدی عوض انقدر
 چیه حرفا این!اجی بخدا هیچی که شد سفید و سرخ یکم اولش_

 ...نبودم کن ول من اما
 :که اومد حرف به باالخره

 ...شدم اشنا یکی با 
 دوسمداره،دوسشدارم

 
 وجود تمام با دوستداره رو تارا که رو پسر اون ، خواستم....لرزید دلم تهه

 ...!خواستم
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 !کرد قبول باخوشحالی... کن اشنا باهم مارو گفتم بهش
 االخرهب کنم،اما نزدیک ادرین  به خودمو مبتون تا کشید طول خیلی کشید طول
 !شدم موفق
 !بودیم باهم اراد بود،منو اراد تولد شب
 .!!!!بودن مست یکم ادرین و اراد... نیومد تارا ؟اما! چرا نمیاد یادم

 خود از بدی کسی به که داره پودرایی میدونم چه و قرص رضا امیر بودم شنیده
 میشه خود بی

 اون!!!دادم ادرین و اراد خورد به و گرفتم ازش اشوه نممیدو چه و الس باهزار
 !!!!!شد بازی قاطی و کشید سر رو اراد لیوان که شد چی نیاز نفهمیدم وسط

 
 ...کنم یکسره رو کار بود وقتش حاال!بود گرفته نقشم حاالدیگه

 شد من مال ادرین ، زهرماری ادرین واسه و قشنگ من واسه اونشب،اونشبه از
 ...تاراباخت و بودم من یدونم پیروز و

 !!شدم خوشحال و دیدم شدنشو خورد خودم چشم ،به دیدم
 !!!بمیره نمیخواستم

 !بکشه عذاب میخواستم اما
 

 موندن زنده واسه ادرین های ضجه وقتی ، کردم پیداش حموم تو وقتی امروز
 !شنیدم رو تارا

 ندارم ادرین زندگیه تو جایی فهمیدم
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 زدی؟ من به رو حرفا این چرا+
 

 :گفت زدو زل بهم بغض با و روشکمش گذاشت دستشو
 
  نبود میون در بچه این پای اگ!،اگ کن دورش اینجا ببر،از رو تارا_
 

 :گفت و باال رفت لبش راست ی گوشه زمینو انداخت سرشو
 !!!برسه تاراب به راحت خیال با ادرین تا میکشتم خودمو_
 

 : گفتم اهکوت مکث یه بده و زدم زل بهش باتاسف
 
 خواهر اسم حیف+

 اسمموصداکرد که ساختمون سمت برم خواستم و وپاشدم
 !!!سامیار_

 ......سمتش برنگشتم اما وایسادم
 میبریش؟_

 :بارگفتم تهدید صورت به اشارم باانگشت و سمتش برگشتم سریع
 !بمونید حسرتش تو که میبرمش میبرمش،طوری+
 !!!شدم دور ازش سریع و
 

 ...سمتش رفتم ، دیدم رو تارا اتاق تو بود رفته که هایی تردک اون از یکی
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 میخوام عذر دکتر+
 : گفت سمتمو برگشت

 جانم؟بامنید_
 
 قیافش از!!!سفید دست1 موهای و متوسط قدی با بود56-55 حدود پیرمرد1

 !!اومد خوشم
 
 .....من میخوام عذر+
 بدونی؟ نامزدتو حال میخوای! جوون بله،شناختمت_
 

  شد اب دلم تو قند نامزد ی کلمه ازشنیدن
 
 !بله+
 باشه نظر زیر فعال باید اما ، شده کم نسبتا اومد،خطر هوش به چون_
 میشه؟ خوب+
 کرد؟ رو اینکار چرا_

 !منم باعثش بگم میکشیدم زمین،خجالت انداختم سرمو
 

 !!!!کردم احساس شونم روی رو دستی
 بیاپیشم کنی دل و درد خواستی اگ_
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  شد دور ازم و
 

 شنیدم سرم پشت از رو سعید صدای
 
 بودی؟ ؟کجا!داداش سامیار_
 چی؟+
 بودی؟ کجا میگم_

 !!سرم توی خورد پتک مثل طهورا حرفای تمام
 !برم میخوام+
 ؟ کجا_
 .!تارام پیش+
 اتاقه؟ کدوم میدونی_
 !شده نیست؟چیزی قبلیه تو مگه+
 باشه نظر تحت باید گفتن230 اتاق میبرنش دارن ن_
 پیشش؟ برم میزارن+
 !نمیدونم_
 اتاقش؟ کجاس+
 !!!بیا دنبالم_
 

 چی؟؟انتقالی هامون دانشگاه اما!کنم عقدش زودتر چه هر ،باید بریم باید
 ...میگیرم
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 این از کردنش جدا مهم! اینجاس از تارا دورشدن ،مهم چیزا این نی مهم اصن
 مخمصس

 یزندگی این هب من،لعنت به لعنت!لعنت....میاد باهام اصن ببرمش؟ کجا اما
 !!!!ساختم براش که
 .... اما
 

 !!!اومدم خودم به داد بازوم به سعید که باتکونی
 !کردم نگاهش نامفهوم

 
 !نیست کسی تا دیگ،برو تو برو_
 باشه+
 

 !!بستم رو در و تو رفتم
 !میکشیدم خجالت!کنم نگاش نمیتونستم

 !کردم نگاه مظلومش صورت به باالخره و باالسرش رفتم
 !!!بود افتاده گود چشماش زیر و بود ریدهپ رنگش
 !کردم نوازشش و گونش رو گذاشتم دستمو

 !شدش خشک لبای به افتاد نگام
 !!!پایینش لب رو کشیدم شستم انگشت با

 تارا
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 .... کردم باز چشمامو لبام و صورت رو نوازش باحس
 !مهربونش صورت همون با....بود سامیار

 چشماش مردمکه اما!نبود سرد چشماش دیگه!نمیکرد نگام ناامید دیگه
 !!!بود اشک پره میلرزید،چشماش

 !لرزید قلبم
 من مرده!نبود من مرده شکسته  و ضعیف ادم این!نبود من مرده این نه

 ....شه شکلی این نباید شه خراب دنیا من مرده!قویه
 ؟!تارام_

 نالیدم؛ بود وجودم باتمام اما دلم تهه از که باصدایی حال بی
 !مجان+
 کردی؟ بامن رو اینکار کردی؟چرا خودت با رو اینکار چرا_
 !برام سخته+
 ؟ چی_
 !نداشتنت+
 نداری؟ منو تو گفته کی!نداشتنم_
 !نرو ، دارم دوستت سامیار+

 !گریه زیر زد بقلشو تو کشید منو
 ...میکردم اذیتت داشتم!بود شوخی حرفا اون،اون...نمیرم ،بخدا نمیرم_
 

 :گفت مهربون لبخنده یه با کردو پاک استینش با چشماشو شدو جدا ازم
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 کردی خراب هامو نقشه همیشه مثل بازم_
 :گفت و خندید

 ....منی مال تو!!!قشنگم عروس_
 
 !!!کردم احساس لحظه1 تو و لبام خیسیه!!!!!بعد و

 : گفت و پاشد سریع
 هنرس بهت خودم جز هیچکس دست جاییکه میبرمت،میبرمت اینجا از تارا_
 

 .....رفت بیرون اتاق از لبخند وبا
 ،میخواد خودخواه ی پسره....میکردم نگاه جایخالیش به ها منگ مثل منم

 !!!نرسه بهم کسی دسته
 !!!!قشنگه خودخواهیاشم

 ات دنیا،خندیدم چشم شه کور تا خندیدم!!!!!بارخندیدم اولین برای دل ازتهه
 !!!!!!شه شاد من های خنده از سرنوشتم

 !ردک شکر رو خدا و خواند قران سرم باالی صبح تا و موند یشمپ مامان اونشب
 

 .... شدم بیدار مامان تکونای با صبح
 ،مادر تاراجان:مامان_
 :گفتم بسته چشمای با
 ...!هووم،جانم+
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 !بیارم برات لباس خونه برم من_
  باشه+
 خوابم ی ادامه از مانع افتاد صورتم روی که نوری اما خوابیدم دوباره بعد و

 !!!!شد
 !تخت رو نشستم گفتمو اوفی

 ....سفید بودو سفید جا همه.... کردم نگاه برم و دور به
 !میاد بدم سفید از

 وطسق از جلوگیری برای اما ، میرفت گیج سرم یکم دسشویی سمت رفتم
 !دیوارگرفتم به دستمو ناگهانیم

 
 ....کردم وحشت دیدم اینه جلو خودمو وقتی
 ....بود شده گچ مثل رنگم و ودب رفته گود چشمام زیره

 ....بود ریخته دورم انگوالییا مثل موهامم
 ....خنده،روانیماا زیر زدم

 
 ....صورتم رو ریختم اب مشت1 کردمو باز و اب

 !زدم اب و کردم صاف یکم دستام با موهامم
 

 !شدم تحمل قابل یکم خوب
 

 ....شدم شکه میدیدم اتاق وسط و تخت روی که چیزی از و بیرون رفتم
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 عایا؟ منه اتاق اینجا من خدای وای
 باچندتا گل شاخه1 تختمم روی و قرمز رز های گل از بود پر اتاق وسط

 ...گلبرگ
 ....یعنیا گلم عاشق وای

 
 و گرم حصار1 تو لحظه ،همون بوییدمش برداشتمو تختمو رو گل سمت رفتم

 ...گرفتم قرار محکم
 کیه فهمیدم عطرش بوی از

 تو شدم غرق من و فروبرد موهام تو سرشو کردو تر حکمم دستاشو حصار
  عشقش چشیدنه لذت
 !کرد زمزمه گوشم کنار

 !عروسم اومد خوشت_
 سمتش گشتم بر و خندیدم

 :گفتم کردمو ریز چشمامو
 عاشقتم؟ میدونستی+
  اوهوم_
 یدب*و*س پیشونیمو و

 شتمادوستد....دادم گوش قلبش مالیم صدای به و دادم تکیه سینش به سرمو
 کناره هستم که باشه جایی همین جام عمرم اخر تا من و شه متوقف زمان
 .....عاشقمه کسیکه ،کناره عاشقشم که کسی
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 :گفت کردو جدا خودش از منو

 بزنیم؟ حرف_
 گفتم دادمو تکون سرمو

 !اوهوم+
 !گرفت دستامو و نشست پاهاش رو پام جلوی اون اما روتخت نشستم
 ...زدن حرف به کرد شروع

 میکنم احساس چون!جدیه تو با قصدم و دارم دوست خیلی رو تو من تارا_
 .... گمشدمی نیمه

 ....دارم حسو این  منم عزیزم+
 :وگفت زد ای هب*و*س دستم دور باند به
 !دارم ازت ای خواسته یه اما_

 سامیار
 

 نزدیک بزارم نمیخواستم و بودم کرده جزم عزممو کنه،اما قبول داشتم شک
 !مونهب ادرین

 حال در چشماش موج انگار....کردم نگاه شیطونش اما معصوم چشمای تو
 ....بود خروش
 گفتم کردمو باز لب باالخره

 
 !بریم اینجا از عروسی بیابده تارا+
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 چی؟_
 ....بمونیم شهر این تو نمیخوام دیگ+
 بپرسم؟ دلیلشو میتونم_
 !نه فعال+
 !کن اعتماد بهم+
 !باشه_
 برم خوشگلم خانم قربون+
 :گفت و کرد ریز ی خنده1

 مناسبتیه؟ چه به گال، این بگیم!میان االن اینا مامانم سامیاری میگما_ 
 

 :گفتم  کردمو نگاش جدی
 
 !من زن واس+
 داری؟ زن مگه!!!غلطا؟ چه هه_
 !!!!نداره شاه دارم خانوم بعله،یه+
 

 !خنده زیر زدیم بلند کردیمو نگاه هم به لحظه چن
 
 کردم؛ صحبت خودم خدای با دلم تو
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 ....! دارم دوستش خدایا
 !همین

 تارا
 

 ....شکر خدارو شدم مرخص بیمارستان از روزه چند
 

 تاب تی بهم انگار....بیان خواستگاری برای خانوادش و سامی قراره امشب
 :/باشن داده

 .... زدم هیجان خیلی
 !میکنم نگاه خودم به دارم وسواس با وایسادمو یم قدی اینه جلوی

 ...اومد اتاقم در صدای که بودم خودم حال تو
 بلی؟+
 عروس؟ چطولی_
 اخه؟ اومدنه وقته االن...خبرت بیا زود نگفتم مگه مرض،شیده+
 االغ دارما شوهر خوب منم بابا!!!!اورده حاالسرشو بابا خوب خیل_

 !!!نداری شوهر که شما فقط....خانم
 شیده؟+
 !ها_
 !ذلیلت شوهر سره تو خاک+
 بانو میبینیم شمارم حاال.... اها_
 .....بمیربابا+
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 دیشبم ! ببینید سعیدمو منو خوشبختیه ندارید چشم سامیار و تو اصن ، اصنا_
 بنده هک خانومم پیشه گفته ،اقامون اقامون به زنگیده خرتون خانه سامیار جناب
 !!!خوبه بگه چی سامیار اقا بد باشمه

 !ذلیل زن+
 !!!خندیدم بلند و
 بود؟ تو پیش توروحت ای_
 ....اری+
 !گاو....نخندا!!!!مار زهره_
 !!!!!سامی زن!منم....عزیزم باش اروم+

 تو اومد موقع،طهورا همون سمتم کرد پرت برداشت تخت روی از رو بالشت
 ....اتاق

 میکنید؟ چیکار خانوما عروس به به:طهورا/
 انه؟ خعیلی ابجیت طهورا_

 !!!!اونور کرد روشو و وجل داد پایینشه لبه حرف، این گفتن بده
 
 ؟..بپوشم چی من بگو اینکارا جا به پاشو...قیافرو+
 زا میخوای چیرو دیگ شده بدبخت قبال سامیار بابا!!!میزنی حرف چقد اه_

 اخه؟ کنی جدید دیدش
 
 زمین کوبوندم پامو کشیدمو بنفش جیغ1
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 !!!!!کرد رم_
 

 !!!!لباسام تسم رفت سریع اومدو دستش کار حساب که کردم نگاش خشن
 !!!!بپوش گفت و تخت رو گذاشت کردو انتخاب چنتا

 میز رو گذاشت کفش چنتا کفشامو کمد سمت رفت طهورام
 اونو بپوش اینو میگفتن هی....بودنا انداخته راه خودشون واسه مد سالن
 ....بپوش

 !!!!کردن انتخاب باالخره
 دور1 گردش ی یقه دور و دار استین و بود تازانوم بلندیش که سفید پیرهن1

 ....پوشیدم سفیدم بلند پاشنه باکفشای بود مشکی دوزیه
 ات ببندنش ای گوجه سرم باالی محکم گفت طهورا که بود موهام حاالنوبت

 !!!!شه خمار بیشتر یکم چشمام
 ....لب برق1 با بزنیم سیاه سایه یکم چشمام پشت گفت ام شیده

 
 !!!!کردم نگاه تواینه خودم به باالخره

 !!!!داشت ارزششو اینه حداقلش اما... شدما خسته
 نمایی خود یکم هات گونه رو چال اون بخند سامی ننه جلوی همش خبرت_

 باشه خوش چیت1 به دلش حداقل کنه
 !!باش سنگین تارا!!خوشگلی این به خواهرم!!!!دهنتا میزنم شیده/

 !کن گوش منو حرف تو_
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 !ترشیده ک کرده گوش تورو حرف/
 !!!کردینا خستم!!!!دیه شید خفه اه+
 

 !!!اومد در زنگ صدای
 ....پنجره سمت بردم یورش ها زده جن این مثل

 ....دیدمش ازپنجره
 

 دهز شونه راستش سمت روی کج موهاشو و بود پوشیده مشکی شلواره و کت
 ....بود

 ...کرده اونطوری موهاشو دربیاره منو حرص اینکه واسه میدونم منکه
 
 
 :گفتم باخوشحالی و یدمر*ق*صو زدم خودم دوره دور1 و کردم بلند ی خنده1
 ...محاله محاله خوشحالی،محاله همه این منو+

 خیاله خیاله خیاله و خواب مثل داشتن تورو
 جیگرگرفته جززه نکن بد نظق_
 میخوادبگیرت اومده خری1حاال.... ناسه نحس ما خواهره این اصن/

 میکشی؟؟؟ رو خیال ،چرابحث
 ... شدم ،قشنگ خوبم وای....یدش خفه اه+
 !خبرت اره_
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 کنم؟ عوض رژمو+
 ... تنهان اینا بابا پایین تارا،گمشو/

 ....درنیاریا بازی دخترسبک_
 !بریم...باشه+
 
 ....بیرون گذاشتم اتاق از پامو خدا اسم اوردن با و کشیدم عمیق نفس1
 

 !!!!ببرم چایی کنن صدام تا اشپزخونه تو رفتم
 

 .....کجاس سینی اومد نمی حاالیادم
 ...بود شده اشک پره ،چشمام زمین کف نشستم

 !!!!!!کجاس اخه لعنتی سینی این
 ادرین

 
 

 ....کردم نگاه اینه تو خودم به بار هزارمین واسه
 !نشدم بدک نه

 بزن ادیدوم گفتم ارایشگر به ارایشگاه رفتم وقتی بودمو کرده تیغ7 صورتمو
 .....!!!داداچ

 گرفتم یاد عروسم از داداچم این
 !رسید بهم خیلی و نکرد نامردی ارایشگرم
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 .... هام شقیقه رو ریخت قشنگ خیلی کنارشو و باال موهام نصف
 بله زور به بخدا نکن داداچ: گفتم باوحشت...! بزنه هام ابرو به دست خواست

 ....بازیا غرتی این از میاد ،بدش گرفتم ازش رو
 ونهم تو که اونور کرد روشو و کرد بهم سفیه اندر عاقل نگاه یه ارایشگرم که

 :ی جمله نگاش
 (میزد موج کنم ذلیلت زن سره بر خاک ای)

 گل سمت رفتم کردن حساب بداز و پاشدم خندیدم تهم سرو بی تفکرات به
 !!!!!فروشی

 بودم داده سفارش محشر گل سبد یه
 !!!بود سفید و جیگری بنفشو گالی پره توش
 ! نگرفتم یاد گالرو اسم لماو از! دروغ چرا واال

 
 خار،افت با اصن.... داشتم بر داره دوست تارا رنگشو اینکه بخاطر گالرم اون
 !!!!خینگ! أم! آی
 ! خونه طرف به افتادم راه

 !!!داشت بر بابا گوشیرو خونه زنگیدم
 ددی؟ چطوری+

 داد جواب میلرزید خنده از صداش تهه که طوری بابا
 !یگیریم زن داری!باش پسر،ادم_
 !میام حاضرید؟دارم!!!خیال بی جان بابا+
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 میماله؟ داره اینه جلو نشسته بست ساراجانت واال_
 :گفتم تعجب با
 میماله؟ چی+
 !زشته عروسم جلو باشه نداشته چروک صورتم کن نگاه میگه!دیگه کرم_
 رفاح این از....میدونم چه!نفسی خوشگلی، تو بگو! کن ،جداش من پدره بابا+

 جانه شتهز!!!!! ها میشه دیر بیایدپایین کن راضیش!میزنید دربدر منه یابهغ در که
 !!!!خودم

 !خنده با بابا
 !پدرسوخته میکنم سعی_
 !درم جلوی دیگه دقیقه ده من!!! کن من،سعی پدره کن سعی+
 خدافظ باش مواظب باشه_
 !ددی ماچ ماچ+
 !پدرسوخته_

 دارم رهباالخ که کردم اروشکربارخد هزارمین برای کردمو قطع گوشیرو بالبخند
 !میرسم عشقم به

 ! رسیدم بعد دقیقه ده دقیقا
 !بود گرامم مادره و پدر از عاری در جلوی
 .....فرمون رو کوبوندم سرمو

 
 !نیستن کن ول نرسونن جنون به منو امروز تا اینا نخیر
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 ندوربی به باعجز ایفونو دکمه رو گذاشتم دستمو و در سمت رفتم باحرص
 !کردم نگاه نایفو

 !شدند پاسخگو باالخره
 !بله:مامان_
 !دیگه بیایدپایین من مادره+

 :گفت میزد موج غم توصداش طوریکه مامان
 !سامیار_
 

 ! شد اوار سرم رو صداش باغم دنیا! گرفت نفسم
 :گفتم دادمو قورط زور به دهنمو اب

 چیشده؟ مامان، جانم+
 !شده گم جیگریم رژ_
 

 .... در تو بکوبم سرمو تداشتمدوس لحظه اون تو یعنی
 !مادرت جان بیابریم!مامان+
 !نمیام باهات بهشتم رژم بدون کن،من پیداش بیاباال_
 !!!گذاشت ایفونو و زد رو در موقع همون و

 !!!!!ااین دسته از برس دادم به خودت خدایا: گفتم کردمو نگاه اسمون به باعجز
 

 !!!! تو رفتم زدمو رو ماشین ریموت
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 !نالیدم عجز با وایسادمو نهخو وسط
 ....!اسفنجی باب میزارم اسممو نکردی ناکامم جوون اگه!مامان+
 !پسر بگیر گاز زبونتو اوا_
 جنونه حاله در دونت دور عزیز!!!!دیگه بریم خانوم خوب:بابا*
 !بریم!میگه راست بابا+
 !!!!!ببینم اینجا بشین چیه موهات سامیار اوا_
 
 ! نشوند یزارایششم جلوی رو من زور به و
 !!!!موهام تو کشید دستشو بزنم حرف اومدم تا
 

 !!!!!کردم نگاه موهام به پاشدمو باوحشت
 
 !بودم ارایشگاه تازه!اخه چیکارمیکنی مامان+
 !!!!کرده مالی ماست موهاتو ک بوده ارایشگاهی چه ایشش_
 

 !بود شده خشک سنگ مثل کردم هرکاری بادستم
 !نالیدم باعجز

 !!زدی مو چسب گون مامان+
 !!!!میکنی فکر درست_
 :گفت و گرفت بشاش ی قیافه یه و
 !!!!دارم دوست اینطوری من_
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 راچ زدم غر خودم به هی گرفتمو ای دقیقه یه دوش یه حموم سمت رفتم باناله
 !!!اتاقش تو رفتم

 
 !پایین رفتم حاضرشدم اینکه بده

 !کنم شونه طرفی یه موهامو مجبورشدم
 

 !افتادیم راه بخواد خدا اگه باالخره
 های خنده و میشم دارم عروس دارم!پیرشدم که مامان غرای غر با رو مسافت

 !!!گذشت برم شدنت پیر قربون میگفت که بابا
 

 ...جلو اومد تارا مادره با استقبال برای و کرد باز رو در رحیمی اقای و زدیم در
 

 !میلرزید و بود شده سرد وحشتناکی طرز به دستام
 بادیدن حداقل که میگشتم تارا دنبال چشمام با و بود شده خشک لومگ

 !!!!شم اروم کم ،یه لبخندش
 (خواستگاری از قبل شبه)ادرین

 
 !بره خواستگاری برای سامیار قراره شب فردا

 !!شه اون  واسه تارا بزارم پلشتم من کرده هه،فکر
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  وایمیستم اینه جلوی

 !شه کسی واسه تارا نباید!نه
 !باشه کسی گوش بقل نفساش دنبای

 !باشه من جز کسی واسه هاش خنده نباید
 ...نباید!نباید! نباید

 !!!اشغاله این تقصیره همش
 !میزاشت ادرین به سگ محل تارا عمرا وگرنه

 
 !میکنم نگاه خوابیده تخت روی اروم که طهورا به اینه از

 !!!!!!میزنم اتیشت!لعنتی زدی اتیش زندگیمو
 !!بیاد دنیا به بچم وایسا

 !!!!ه*ز*ر*ه میکنم نابودت
 !خوردم گه بگی بار هزار میکنم کاری

 !!!!در سمت رفتم داشتمو بر میز روی از کتمو و گرفتم ازش نگامو نیشخند با
 ! ساکتن و اروم خیابونا!صبحه چهاره ساعت

 شونسر به خوابی بی من مثل هم بدبختا اون!!!!نشستن کنار اون گربه چنتا
 !!!زده

 !سامیارم ی خونه در جلوی االن اما!!چطوری میدونمن
 *!!!!ف*ر*ش*ی*ب اون بکشمش دوسدارم

 !!طهوراس!میکنم نگاه گوشی ی صفحه به!میخوره زنگ گوشیم
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 !!!!!جوب تو میندازم و میکنم خاموش گوشیرو نیشخند بایه
 ....سامیار باش دیدنم منتظره! باش منتظر

 تارا
 
 .....گرفتم دستم از گوننیش یه و کشیدم عمیق نفس یه

 !!!!سوخت!!!!!!اوخ
 !کردم اشپزخونه به کلی نگاه ،یه پاشدم

 !کورم اصالمن
 !!!!!بودم ندیده من و بود میز روی سینی
 !گذاشتم سینی توی ریختمو هارو چایی
 بیارم چایی که کرد صدام اومدو شیده موقع همون

 !!!!پایین بنداز سرتو!نکن غوز!وایسا صاف!!!تارا:شیده_
 !!!!باشه بابا، باشه+

 !!!!تو رفتم عمیق نفس یه بده دادمو قورط دهنمو اب
 !من سمت برگشت ها نگاه و سرا ی همه من باسالم

 
 هب نگام وقتی اما بود گرفته نفسم!!!!میکنن نگاه اینجوری چرا اینا خدا یا

 !!!شدم اروم!!!!!افتاد سامیارم
 سمتش رفتم و رسید سامیار نوبت وقتی کردمو تعارف دونه دونه چاییارو

 !کرد کج یکم دهنشو و باال داد ابروهاشو
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 !!!کوفت: گفتم بشنویم خودمون طوریکه اروم و گرفت خندم
 !طهورا کنار ،تمرگیدم برداشتن نو چاییشو اقا اخر اینکه بده
 !بود نشسته شیده طهورام طرفه اون

  بخدا زشته!ادرین کوش پس!طهورا:شیده
 !نبود پاشدم صبح!نمیدونم:طهورا
 !!!!بیارم اب! طهورا پریده رنگت انقدر چرا:شیده

 ....زشته کنیم گوش حرفاشون به بزارید....خوبم!نه:طهورا
 

 !!!سامیار مادره حرفای سمته رفت حواسم
 خوشم اول نگاه تو خیلی جون تارا از که من رحیمی خانم واال:ساراجون*

 کردن تعارف چایی وقت شدستا عروسم مهمه خیلی من واسه میدونید!اومد
 ...نلرزه

 ریختی رو چایی خودمون وقت یادته!چیه حرفا این من خانومه:پدرسامی=
 !!!!دش برابر دو بود،سوزشم کرده چاییم قاطی ،فلفلم پنهون چه شما ؟از!رومن

 !!!!زشته!!!!مهدی واااا*
 

 !میخندیدیم حرفاشون به ماهام
 
 اقای ی اجازه با ،البتهماهه من نیست،عروس زشت هیچم خانومم نه=

 !رحیمی
 میکنم خواهش: بابا£
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 دمش مطمئن شدمو ذوق خر کلی!لبخند با ،اونم بابا میکنمه خواهش باگفتن

 !وصلت این با موافقن و میکنن قبول
 !!نمیدادم گوش اصال...نمیفهمیدم حرفاشونو بقیه دیگه

 !!اهشاخو نباشه خواب!!!میمیرما باشه خواب اگه خدایا میگفتم باخودم
 
 راجب رامبزرگت ما تا باشن داشته کوتاه صحبت یه ها بچه!موافقید اگر!!میگما=

 !کنیم صحبت چیزا بقیه
 حتما: مامان]
 !اتاقت برید دخترم پاشو جان تارا£
 چشم+
 !!!!افتاد راه سرم پشت سامیارم پاشدمو و

 ...من تو،بعدش رفت سامیار اول
 !!!!کردم گاشن مرموز ی خنده یه با بستمو اتاقو دره

 
 !!!میکنی نگاه اینطور دیدی کباب مگه_
 

 اخم یه و کردم متمایل یکم چپ به گردنمو و جلو اومدم و کردم ریز چشمامو
 ...!کردم چاشنیش وحشتناکم
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 به!موهام ؟؟آهان!!نداری دوست گلو!کردم اشتباهی چیشده؟من یاخدا،تارا_
 !ساراس تقصیره تارا جان

 
 ....ترمیرفت عقب اون و میشدم یکنزد من و میگفت اون هی

 خنده؛ با و بلند و بقلش پریدم وحشیانه عملیات یک طی دفعه یه
 
 :گفتم 

 ....شوهرم!سامیارم+
 

 !میکرد نگاه فقط!بود کرده هنگ بچم
 ....کردم صداش

 !عخشم!سامی+
 ....خنده زیره زد زدو پلک سرهم پشت بار چند

 .....روانی ی دختره_
 !!!بقلش تو کشید منو و
 !من شم فدات_
 

 !!!!کردم گم اغوشش عطر تو خودمو سینشو به چسبوندم سرمو
 

 ....کردم شونم ی ناحیه تو سوزش احساس لحظه یه تو اما
 !!!!!!بود گرفته گاز بیشور
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 !میکرد ول مگه حاال
 ....کرد ول میومد،باالخره در داشت دیگ اشکم

 
 :گفتم مالیدمشو دستم با کردم، نگاه شونمو

 ......قهرم اصن!خری خیلی!!!!وحشی ارهسامی+
 سامیارش؟ با کرده قهر شولوم کو عروسک اوخی_
 !چیکارکردی؟ اخه کن نگاه+
 !تارا_
 !قهرم+

 :گفت هامو بازو رو گذاشت دستاشو و وایساد نزدیکم اومد
 !کن نگام_

 !کردم نگاش اختیار بی!لرزوند تنمو صداش تن
 ....دیدم خاص چیز یه توچشماش

 ! مکرد صداش
 تو تچف.... کشیدم هام ریه به وجود باتمام تنشو عطر!!!!!بقلش تو کشید منو

 !بود قلبم صدای قلبش صدای.... بودم بقلش
 :کرد زمزمه اروم کنارگوشم

 
 

 آوازه گل ها میلیون تو حرف تا هزار صد میون
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 اندازه و حد در نبود گشتم گشتمو تمومش
 واممیخ که رو حسی بگم باش بتونم حرفی نبود
 دنیــــــــــام همه کرده پر که ساده واژه یک بجز

 عــــــــاشقتم
 عاشقتم

 خدا رنگ مثه دعا عطر مثه
 جا همه توام با نفس به نفس که من مثه

 دارم کم واژه یک هنوز حسم گفتن برای
 میزارم نقطه همیشه اون جای به شعرام تو که

 کردم زندگی عمره یه احساس همین با که منی
 بفهمونـــــــــــــم چشمات به که میدونم نه ونممیت نه

 عــــــــاشقتم
 عاشقتم

 خدا رنگ مثه دعا عطر مثه
 جا همه توام با نفس به نفس که من مثه

 
 شد ساکت دفعه یه

 !!!!یدب*و*س عمیق پیشونیمو کردو جدا سریع خودش از منو
 
 پیشانی یدنب*و*س نابیست ی عاشقانه چه و
 !!!بودن یار اغوش در ، دارد لذتی چه و
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 ،فصال....وایسن ،ساعتا.....وایسه لحظه این اخرعمرم تا میشد کاش

 .....وایسن
 گرم روز یه که مردی....میپرستمش وجود باتموم که مردی باشمو من و

 !!!!داشت نگه خودش حصار تو منو چشماش با تابستونی
 .....یارم تنه عطر از بهتر حصاری وچه

 
 تارام؟_
 جانانم؟ جانه جانم+
 .... بده جوابمو طوری این همیشه_
 چشم+
 !!!!!کردم جا اغوشش تو خودمو و
 !،منتظرن پایین بریم_
 !بریم کن مب*و*س+
 !!!!!چشم_
 (ادرین)بعد روز3
 

 ....ازمایش بریم خانوممون با قراره امروز
 نه انگار ،که کنم بیدارش بزنم زنگ داشتم بر ،گوشیرو صبحه7ساعت

 ....نشسته رستم خان هفتمین کناره دقیقا خانوممون
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 داد جواب باالخره
 
 !هوم_
 خانومم بخیر صبحت+
 ....س_
 تارا؟+

 ....اومد نمی عمیقش های نفس صدای جز صدایی
 ....من خوابالوی

 دایص به هندزفری از کردمو وصل گوشی به نکردم،هندزفریمو قطع گوشیرو
 .....دادم گوش هاش نفس

 ....کنم ضبط نفساشو صدای زد سرم به
 ...گوشیرو ضبط روحالت گذاشتم

 
 ....ماشین تو نشستم داشتمو بر سوییچو

 ... کردم حرکت خونشون سمت به
 

 !زندگیته تمام که کسی های نفس صدای به کردن گوش خوبه چقدر
 !!!!!!!خوبه چقدر.... خوبه چقدر

 
 و ماورد در گوشم تو از گوشیارو از یکی... بودم درشون جلوی بعد دقیقه ده

 ....زدم درشونو زنگ
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 ....تو بیام خواست ازم مهربونی با و....داد جواب جون مامان
 
 ....عزیزم مادره بر سالم+
 ....اومدی خوش پسرم سالم=

 !..پرسیدم بازم عریضه نبودن خالی واسه اما نشده بیدار تارا میدونستم
 بیدارشده؟ تارا مامان+
 !!!!!حتما رفته یادش شازمای برید بود قرار وای ای...هنوز نه=
 !کنم بیدارش برم هست اجازه+
 بفرما....حتما پسرم اره_
 

 ....رفتم تارا اتاق سمت به و کردم تشکر
 ....تو رفتم و کردم باز رو اتاق دره

 !!سرش باال رفتم
 

 !!!کردم قطع رو تماس داشتمو بر گوشش رو از رو گوشیش
 

 بود خوابیده ساکت و اروم ها بچه مثل
 ....کردم نگاه مهربونش صورت به و نشستم تختش کناره

 !ابریشمیش موهای الی کشیدم بادست
 !کنم بیدارش نیومد دلم
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 کنارش و کردم بقلش ازپشت کنارش اومدم و بستم اتاقشو دره رفتمو
 !!!! خورد ضعیف تکون یه!خوابیدم

 نشد بیدار اما
 .... بلعیدم هام ریه با موهاشو عطره و بستم چشمامو

 !میخواس خواب دلم!بود گرفته وابمخ منم
 ! ازمایش میریم فردا نداره اشکال ، گفتم خودم با

 !برد ،خوابم باشم شده هوش بی بقلش تو انگار و بستم چشمامو
 ....کردم باز نیمه چشمامو صورتم رو گرم چیزه یه باحسه

 فوق نگاه طرز اون با و بهم بود زده زل ای قهوه باچشمای کوچولو فرشته یه
 ......بود شده خواستنی العاده
 .....زد سرم به شیطانی فکره یه سریع
 !خوابم کنه فکر که کشیدم عمیق نفس یه و بستم چشمامو دوباره
 : گفت و یدب*و*س نرم چپمو سمت چشم

 .....!سامیارم_
 ور کوچیک سنگینیه یه و  خورد سریع خفیفه تکون یه ،تخت ندادم جواب
 ....!کردم حس شکمم

 ....شد داغ گوشم کناره
 ....میکشید نفس گوشم کناره داشت انگار
 ....کرد صدا اسممو گوشم کناره حرارت پر و اروم

 کردم صورتش به مالیم سرمو یکم....کشیدم عمیق نفس یه
 .....کرد صدام بازم
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 .....رفته سر حوصلش من عشق اخی......کنه انگاربق
 .....بقلم تو مشکشید کردم حس صورتم پوسته رو دستشو گرمیه تا

 استخوناش ،صدای دادم فشارش بقلم تو و گرفتمش بقلم تو محکم
 .....بلندشد

 :گفت صداکردو اسممو زور به
 ......شدم ، خفه ، شی ، وح ، یاره ، سام_

 .....خندیدم بلند
 !!!!ارومتر.... میشنوه روانی،مامانم_

 .....رفت باالتر خندم صدای بازم اما
 ......میزنمتا!!!!!!میخندی چی به_
 !!زد شکمم تو محکم مشت یه و
 ....کردم غلط باشه آخ،آخ+

 !!!کرد نگام و جلو هاداد بچه مثل لباشو
 ؟!!چیشد جونم ای+
 !!!!!!!!!!گرسنمه_
 گرسنته؟؟؟؟ اره!گرسنته+
 .....دادنش قلقلک به کردم شروع و
 .....نکن خر سامیار،سامیاره نکن،نکن آی_
 ....ودب شده سرخ خنده شدته از

 .....دادم ادامه دادنش قلقلک به من اما
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 ....تخت پایینه شد پرت روم از و شد هول تارام و شد درباز یه
 ....میکرد نگاه تارا و من به شده گرد چشمای با و اتاق تو بود اومده شیده

 
 ؟؟...میکردین غلطی چه تا دو شما=
 !!!!!!!دستم آی_
 چیشدتارا؟؟؟؟+
 ...الهی ی قوه لحو به میشه سقت داره=

 ....کرد نگاش خشم با پاشدو تارا
 ...سمتش کرد حمله دفعه یه
 .....شکست خر،دستم بیشوره ی دختره_
 

 .....بده شیده بده حاالتارا
 
 ....شوهرذلیل بکش خجالت شوهرت از حداقل=
 .....اینجا بیا حالله خونت وایسادیگه شیده،شیده_
 .....ایدی،ایدی=

 .....میکردم نگاه حرکاتشون به باخنده
 !!!!کنن شوهر فردا میخوان اینا خدایا
 .....پیچید خونه تو طهورا جیغ صدای موقع همون

 !!!!طهورا اتاقه سمت رفتن دو به شیده و تارا
 ....بود شده وقتش دیگه انگار
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 .... بودن کرده هول همه
 ....بود شده پاره ابش کیسه.....بود شده خیس زیرش بعدی جیغ با

 ....میزد صدا خدارو میزدو جیغ ناله با و بود کرده وحشت همین بخاطره
 تارا هب و کردم بقلش بدبختی هزار با سمتش، رفتم و اومدم در شوک حالت از

 :گفتم
 ......لطفا بیاید شمام پایین میبرمش تا ،مامان اتاقته تو سوییچ تارا+

 !!!بودن مامان و شیده تاراو سرمم پشت پایین رسیدم وقتی
 ....بیمارستان به رسوندیم رو طهورا یعسر
 !!!!کنن پیدا رو ادرین میکردن سعی ام شیده و تارا

 .....دادن خبر بهش و کردن پیداش باالخره
 :گفت و بیرون اومد دکتر
 ترضای های فرم بره سریع همسرش....پیچیده بچه گردن دور ناف بند:دکتر

 !نهک انتخاب یکیشونو باید.....خطره در بچه مادره و بچه جون....کنه امضا رو
 تارا

 
 ....شد خراب سرم روی دنیا دکتر حرفه این با

 کنه؟ انتخاب رو یکی چی یعنی
 ؟.....پفکه مگه

 
 ....کرد سیخ تنم به مو طهورا جیغ صدای
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 ....میان دارن و راهن تو گفتن خانوادش به زدم زنگ دیگه بار یه
 

 نزمی رو و شد سست اهامپ بعدیش باجیغ....شد سخت برام کشیدن نفس
 ....نشستم
 ....کشید بقلش تو منو سامیار

 
 خواهرم ادرین.....خدایا.....عزیزم خواهره.....خواهرم سامیار،سامیار+

 !!!بمونه
 ....باشه تاقوی باش قوی کن نگاه مامان به!!!!،میمونه عزیزم میمونه_
 

 اومد؛ ادرین صدای موقع همون
 چیشده؟*

 ...ادرین ی نهسی به چسبیدم پاشدمو
 زودباش ادرین.....خواهرم یا یابچه گفتن!بده حالش خواهرم ادرین ادرین،+

 !!!خواهرم بدی رضایت بری باید
 
 :گفت بهم پوزخند یه با و.... کرد پاک رو اشکام! کرد جدام خودش از
 
 ......!بچم*
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 واه تو و بره سیاهی چشمام شد باعث که سرم تو خورد پتک مثل کلمه این و
 ....بمونم معلق

 .....اومدم خودم به میزد صورتم به که هایی ضربه و سامیار باتکونای
 زدم؛ زل سامیار به اشکیم چشمای با
 ادرین؟ کو+
 .....اینجام*
 ....میرفت گیج سرم!!!!!میکرد نگاه بهم اخم با....کردم نگاه سرم پشت به
 

 .....گرفتم یقشو و رسوندم بهش خودمو اما
 
 .....!بیاره بچه برات میتونه بازم من جوونید،خواهره هنوز اشم شعور بی+
 ....!بچه این فقط.....نچ*
 !!ادرین+
 ....عشقم جانم*
 

 روی به اما......گرفتم تهوع حالت ادرین زبون از عشقم ی کلمه ازشنیدن
 ....!نیووردم خودم

 
 ....!بده نجات خواهرمو....دوسمداری اگه ادرین+
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 ....چشمام تو زد زل
 .....شدم کشیده ادرین دنبال و شد کشیده دستم مچ لحظه یه تو
 

 ردنشوگ رگ اما....نیاد کردم اشاره بهش دستم با که سمتم بیاد خواست سامیار
 ....میکرد خودنمایی وحشتناک که دیدم
 ....مهمه طهورا زندگیه فقط االن....نیست مهم

 اما...بخورم سکندری بود نزدیک بارم سه ، دو و میرفتم ادرین دنبال همونطور
 .....کردم حفظ تعادلمو

 
 .....وایساد باالخره

 ....داد تکیه دیوار به صورتم مماس دوتادستاشو و دیوار به چسبوندم
 ....گرفتم تهوع حالت بهش نزدیکی همه اون از
 .....زدم چنگ شکمم به

 .....توصورتم میخورد آتیش ی شراره مثل داغش نفسای
 ....کردم صداش و مداد جرئت خودم به
 !آدرین+
 جانم؟*
 ....عقب بری یکم میشه+
 شده؟ مهم برات کثافت اون چرا بگی میشه*

 ....سینش تو کوبیدم بامشت
 ....کن صحبت درست راجبش+
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 :گفت و صورتم بقل کوبید بامشت
 .....گرفت ازم دنیامو آشغال اون!!!لعنتی بهش بگم بگم،چی چی*
 

 اوردم می باال داشتم دیگه
 ....پایین انداختم میتونستم که جایی تا رموس
 
 ....تارا کن نگام*

 بدم نفساش بوی از....کنم نگاش نمیخواستم....نکردم نگاش من اما
 ....میومد

 خودش صورت مقابل صورتمو و گرفت خشونت با چونمو لحظه یه تو
 ....گرفت

 
 .....کن نگاه بهم نیستم تو با مگه*
 

 ... اوردم باال و بکشم نفس نتونستم دیگه
 .....اوردم می باال و بودم افتاده زمین رو
 

 ....نشست کنارم
 ....گریه زیر زدم

 ....تارا برات دارم شرط اما....بدن نجات رو آشغال اون میگم بهشون*
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 .....شدم خوشحال خیلی.... شدم خوشحال
 ....قبوله باشه چی هر باشه+
 ....بریم پاشو*

 ....شوندک خودش دنبال و گرفت دستمو
 
 
 (باشه کثیف انقدر سابقم عشقه نمیکردم فکر هیچوقت،هیچوقت)

 .....کردم نگاه بهش
 ....بود ،دنیاش دنیام که مردی اون کجاس

 
 ازب منو سمت در....ماشینش سمت رفتیم....بیرون رفتیم دربیمارستان از

 ...تو کرد،رفتم
 .....ماشین تو نشست و اومد زد،بعد حرف یکم تلفن با اول

 ....ترمز رو زد بعد خیابون دوتا...روند اوری سرسام باسرعت
 !کجام نمیدونستم....شدیم پیاده ماشین از

 اتاق یه داخله رفتیم
 :تگف و جلوم گذاشت رو برگه یه دید رو ادرین تا....بود اتاق تو پیرمرد یه

 .....کن امضاش
 ...بود سفید سفیده برگه

 :گفتم
 چیه؟ این+
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 بچم گمب داره امکان بدی،بیشتر طولش و کنی کنجکاوی ربیشت هرچقدر تارا*
 ....ها
 .....باشه،باشه+
 

 !کردم امضا وسریع
 :گفت مرده به رو ادرین

 حله؟*
 .....اره که کرد اشاره سر با مرده که

 ....بیمارستان سمت رفت و گرفت دستمو
 ....بقیه پیش رفتیم فرما کردن امضا از بد
 ....نکرد لو دستمو کردم که هرکاری اما

 من دست به زده زل فقط و ه خون ی کاسه که میدیدم رو سامیار چشمای
 ....ادرین تودستای

 از خیس تنش و بود شده قرمز درد زوره عمل،از اتاق سریع بردن رو طهورا
 .... عرق

 .....افتادم راه طهورا تخت پشته کردمو جدا ادرین دسته از دستمو زور به
 ....لعم اتاق تو رفت باالخره

 ....بود شده حبس سینم تو نفسم
 ......داشتم احتیاج ارامشم به

 ....دیدم سامیارمو و برگردوندم سر
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 ....سمتش کردم پرواز
 فراموشم ساعت چند این های سختی تمام ، گرفتم قرار بقلش تو وقتی

 .....شد
 !!شده سفید لبات....بخوریم چیزی یه بریم....میکشه طول عمل_
 ....بریم باشه+
 

 ! شونم دوره انداخت دستشو بودم سامیار با قدم هم
 ....یدمب*و*س دستشو

 
 سامیار؟+
 !جانم_
 ...ببخش!منم مقصر.... داری حق!ناراحتی ازم+
 ....بزنه دست بهت ندارم دوست_
 ....من سامیار+
 

 ....سراغم اومد مسخره تهوع حالت اون دوباره
 
 !چیشدتارا_
 .....شده عصبی معدم کنم فکر نیست چیزی+
 دکتر؟ بریم_
 !بقیه پیش بریم.... نه+
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 ....بریم بخور نسکافتو....خوب خیل_
 

 ....مامان کنار صندلیه رو عمل،نشستم اتاق سمت رفتیم اروم بعد،اروم یکم
 بخوره اهو یکم برد بابا،مامانو برداشتنو که... کرد تعارف چای بابا به سامیار

 ....باال بود رفته ،فشارش
 ....سالن سمت اون بودن نشسته نوادشمخو و ادرین

 ....کنارم نشست سامیار
 ....شونش رو گذاشتم سرمو

 سامی؟+
 !جان_
 دوسمداری؟+
 ....!میپرستمت_
 ؟...میکنی انتخاب رو کی تو بیاد، ما سر بال این اگه+

 :گفت و یدب*و*س دستمو
 !زندگیمو_

 ودب بقلش تو بچه که پرستار یه و شد باز اتاق دره....بعد ساعت یک حدود
 ....بیرون اومد
 .....بود من خواهره ی بچه ، بچه اون کاش

 رحیمی؟ طهورا خانم همراه:پرستار
 .....کردم، پرواز سمتش به پرستار حرف باشنیدن
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 ؟...خوبه حالش! منه بله،خواهره+
 ....خوبه حالشون....زادت خواهر ،هم خواهرت حاله هم بله:پرستار

 
 خدایا.....مه زاده خواهر بچه این....میشنیدم چی خدایا.....بودم شوک تو

 ...شکرت ،خدایا
 مه؟ زاده خواهر واقعا...بدیدش می،میشه+

 ....البته:پرستار
 

 ....بود،خدایا ناز چقدر وای....بقلم تو گرفتم رو بچه
 .....سمتمون اومدن هم ادرین مادره و پدر

 ....بویید کردو بقل رو بچه خوشحالی با مادرش
 ....اما
 .....میکرد نگاه ما به پوزخند یه با ادرین اما
 !!!!نازه چه نگاه سامیار+
 !!!!رفته خالش به_
 بعله اونکه+
 ....دادم جا بقلش تو خودمو و
 

 :گفتم دادمو تکون دست واسشون....میان دارن دور از که دیدم اینارو مامان
 ....فداش خالش....اومد زشتتون ی نوه بیاید+
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 .... ادرین،بیشور اما....بودن خوشحال خانواده دوتا
 

 ....راطهو پیش ببرنش کنن حاضرش تا گرفتن ازمون رو بچه دقیقه چند بده
 رمسامیا دسته... قسمت اون سمت دویدم و پرسیدم اتاقشو شماره ازپرستار

 ....بیاد تادنبالم کشیدم سرم پشت
 

 :گفتم بلند و تو انداختم ،سرمو بزنم در اینکه بدون
 ....کوچولو مامان مساال+
 کجاس؟ بچم.....خبرت بزن در گفتم صدبار£
 ......فداش خالش.......میارنش دارن+

 طهورا به یکی یکی و شدن اتاق وارده خوشحال ها بابا و مامان بعد یکم
 ....گفتن تبریک

 .....بود شمشادمون شاخه منتظره عزیزمم طهورای
 !!!شه فداش خاله اخه

 
 !گرفت قرار طهورا کناره و اومد ادرین
 ....بزارن تنها عروسشو و پسر تا خواست همه از ادرین مادره
 ....بیرون رفتیم هم با همه

 
 ....بود ظهر از بعد پنج نزدیکای ساعت
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 .....بود شده بلند کوچیکه روده صدای
 

 میکرد گاهن خودم به بارم یه شکمم، به بار یه بالبخند باشه شنیده انگار سامیار
 ....میخندید و
 

 .....بودم شده سرخ خجالت اما،از من
 :گفت و نشست صاف

 بخوریم؟ چیزی یه گشنمه،بریم_
 ....!نیست نچ،گشنم+
 ؟.....مطمئن_
 ....اوهوم+
 .....میزنم پیتزا میرم تنهایی پس....شد حیف_
 

 وت مونی سیر پیتزا راجب میدونه خودش.... بگیری جیگر جززه سامیار ای
 .....نیستا کارم
 ... دادم قورط هنمود اب

 
 ...برو...باشه+
 

 ....کرد نگام ریز
 برم؟نمیای_
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 :گفتم سریع و دادم قورط دهنمو اب دیگه بار یه
 
 ....میام میکنی اصرار که حاله+
 ....!من شیکموی ای_

 ادرین
 

 ....بودیم منتظر عمل اتاق دره پشت
 ...!میکردم نگاه اتاق در به انزجار با

 ....بیان بیرون اتاق اون از ونهیچکدومش نداشتم دوست
 ....تارا رو افتاد نگام
 ....چسبیده تارام به رازی چسب مثل(سامیار) کصافتم اون
 !میکنم چیکار باهات ببین وایسا!!!!!وایسا هه

 ...بزاری بیابون به سر مجنون لنگه که میکنم جدا ازت رو تارا طوری
 

 ردک پرواز تارا و اومد رونبی لعنتی در اون از که پرستاری سمته رفت حواسم
 .....سمتش

 
 ....تارا حرکات به زدم زل و کردم ریز چشمامو

 سامیار بقل تو رفت و کرد بقل رو بچه باخوشحالی
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 !!!!!اومد می بیرون طهورا بطن از بچه اون نباید!!!!نه!!!!نه

 ......نباید
 کنم؟ چیکار بچه این با حاال.....لرزید دلم تهه

 !!!!زدم زل همشون نخندو ی قیافه به
 .....زدم زل کرد سیاه آیندمو که مادری به
 !زدم کرد،زل آققم که پدری به
 ....اخرم در و
 !!!!!!زدم زل ممنوعه ی میوه اون به

 ؟....کنم چیکار خدایا،خدایا
 

 اب تارا.... برگشتم نگاه سمت به....کردم حس خودم روی رو سنگینی نگاه
 !میکرد نگاه بهم خشم

 داره؟ ازم اریانتظ چه
 

 ؟!!!!کنم بقل رو ل*غا*ش*آ اون ی بچه بپرم اینکه
 !!!!!حتما!هه

 طهورا
 
 

 ...بود شده اب از خیس تنم تمام
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 .....بودم افتاده وحشتناک بوی با مرداب یه تو
 ....برسه دادم به یکی تا میکردم میکشیدم،ناله جیغ

 ....بود بقلش تو بچه یه دیدم، رو ادرین
 مرداب تو دیگه یکم....کشید پامو یکی موقع همون انگار.... کردم صداش

 ....رفتم فرو
 !میکرد نگاه بچه منو به پوزخند با که کردم صدا رو ادرینی باوحشت

 نالیدم؛ عجز با
 !میمیرم دارم!کن کمکم+
 

 ردک اشاره من از دورتر یکم نفر چند به و زد بلند ی قهه قه یه کصافت اون اما
 ........ببرن خودشون با منو

 
 !!!مرداب تو کرد پرتش و باال برد رو بچه لحظه یه تو اما!چیشد نفهمیدم

 
 ......زدن جیغ به کردم شروع وحشت با
 .... شد سفید جا همه لحظه یه ،تو اوردم خدارو اسم تا

 ....شکمم رو گذاشتم دستمو
 ....بود افتاده پهلوهام تو وحشتناکی درد

 میشد قطع همش نفسم
 .....زدم صدا رو خدا ناله با
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 ....بودم اتاقم تو زدم پلک وقتی
 !!!!بود خواب اتفاقا اون تمام بود، خواب

 ...کردم شکر بودنش خواب بخاطر کردم،خدارو شکر
 .....که پاشم جام سر از خواستم
 .....زمین رو کرد پخشم کمرم با یکی کردم احساس

 ...کشیدم جیغ
 ....بودم ترسیده

 
 اب از خیس شلوارم لحظه یه تو بعدش و زد کممش به محکم لگد یه بچم
 .....شد

 
 .....بود ترکیده ابم کیسه

 ....زدن جیغ به کردم شروع ترسم از
 ....تواتاق اومدن شیده و مامان و تارا اول

 
 .....بودن شده دستپاچه اونام

 ....کرد بقلم و سمتم اومد سامیار
 ....پیچید شکمم تو وحشتناکی درد اینکارش با

 .... عقب صندلی بکشم دراز که کرد کمکم و پایین بردتم عسری
 مکرره جیغای ،تعداد انداز دست از شدنش رد هر با سامیار شدنو سوار سریع

 ....بیشترشد منم
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 .....برسونه زود منو میخواست که نداشت تقصیری خدام بنده اون خوب
 

 ....بیمارستان رسیدیم سریع
 .....بود شده روحم سوهان بیمارستان سقف رو چراغای

 .....ومدا ومی میرفت نفسم ایستشون هربار با میدادمو تکون طرفین به سرمو
 ...سرم باال اومد ،دکتر و اتاق یه تو بردنم باالخره

 
 ....نیست خوب اوضاعم فهمیدم دکتره قیافه از

 نره رونبی تاصدام دستم کف گرفتن گاز به کردم شروع که بود روم فشار انقد
.... 
 ....میشم کبود دارم کردم ساساح

 ....بود بد خیلی حالم
 

 !نمیدونم
 وحشتناک اما....عمل اتاق واسه بردنم و اومدن تا بود گذشته چقدر نمیدونم

 .....داشتم درد
 آدرین

 
 
 دوختم چشم طهورا به انزجار با بیرون رفتن اتاق از پدرا مادرو اینکه از بد
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 ....میکرد بازی شناخنا با و پایین بود انداخته سرشو

 ....کردم نگاش اورده بدست طعمشو که گرگی مثل و زدم تخت دوره دور یه
 

 ....روش شدم خم
 

 ....صورتش طرف دو گذاشتم دستامو
 ....بش زدم زل و کردم کج یکم سرمو
 .....گرفت گاز لبشو

 
 :گفتم بهش خشن واقعا اما اروم باصدای

 
 ؟باش بچم مراقبه ، بودم نگفته بهت مگه+

 .....پایین اومد چشمش از اشک قطره یه.....بود ساکت
 
 .....!!نیستم شدی؟باتو الل+
 

 .....نداد جواب امابازم
 ..... شدم عصبی
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 اشتمد دوست فقط نمیدونم بار بار،دوبار،سه یه.... دهنش تو کوبیدم بادست
 !باالبیاره خون

 
 ؟...بمونی الل میخوای بازم+
 !!!!!چیشد نفهمیدم بخدا_
 بچتم!!!!میکنی امضا رو طالق.برگه ادم مثل.....رزه*ه باکن گوشاتو وبخ+

 میگیرم ازت بچرو خدا خداوندیه به!کنی لج باهام اگه!طهورا....خودت مال
 .....نرسه بهش جن دست جا یه میبرم

 
 ....پاش رو کوبیدم مشت با و
 
 فهمیدی؟+
 .....اره_
 ....خبرت کن امضا پاشو،پاشو+

 ؟؟....االن_ب
 ....نکن باز منو دهن کن امضا پاشو.....دیگه سال صد میخوای هن+
 

 :گفتم و رو کاغذ کشیدم دستش زیر از... کرد امضا رو کاغذ
 .....!جهنم به برو+

 .....تاراس حاالنوبت
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 ....بیرون ببرمش اینجا از خودم با طوری بایدیه

 
 ....بیرون زدم اتاق از

 ... میزد حرف داشت و بود وایساده مادرش کناره تارا
 

 پیششون رفتم
 پسرم باشه مبارک:مادرتارا*
 ....مامان ممنون+

 !پایین انداختم سرمو
 !میارم وسایالرو خونه باهاش میرم اومد سامیار مامان،_
 نیست؟ سامیار مگه+
 ....اومد پیش براش کاری ،یه رفت نه_
 فندموسگ باید....دارم کار کلی بیرون میبرمت،خودمم بری،بیا میخوای کجا+

 ....بخرم
( گوسفند)بعی بع چقدر من وای.....رفتم من پس مامان! باشه.... آم_

 ....دوست
 

 نارهک.....داشتنش بود خوبی حس چه.....بودیم ماشین تو هم کناره بعد یکم
 .....کشیدنش نفس خودم
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 .....لعنتی ببرمش؟؟؟؟؟؟اه باخودم چطور حاال
 !!!!!!بگم ،چی بگم چی....کنم کاری یه باید

 می داشت خستگی از چشماشم.....بود گوشیش تو سرش.....کردم نگاش
 !!!افتاد

 
 !کردم صداش

 
 !تارا+
 هوم_
 ....میکنم صدات رسیدیم بخواب+
 ....نظربدم منم....نکنا انتخاب تنها،تنها....خوبیه فکره_
 ....بانو باشه+
 
 

 ....برد خوابش روهم گذاشت تاچشماشو و خوابوند رو صندلی
 .!..هه

 ....شدی من مال دیگه....قشنگم عروسک
 

 ....حمید به دادم اس برداشتمو گوشیمو خوابه شدم مطمئن وقتی
 .....دادم توضیح براش چیزو همه
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 ....پیشش برم خواست ازم....کنه جور کارمو دیگه ساعت تانیم شد قرار
 ....داد دستمال یه رفتم وقتی
 ....روبینیش بزار گفت

 !!!!!نمیشه سر مخیله رفتنتون واس حداقل!میشه سنگین خوابش
 

 .....نمیشه بد ،دیدم کردم فکر یکم
 

 !میکنم رو اینکار عشقمون خاطره به فقط من تارا،عشقم.... سمتش رفتم
  رو دستمال سریع ، کرد باز تاچشماشو... خورد زنگ گوشیش موقع همون

 ....بینیش رو گذاشتم
 ....برد خوابش نکشیده ثانیه به اما....کنم ولش که کرد تقال

 ... برداشتم داشبرد جلو از رو گوشیش و برداشتم رو دستمال
 ....بود سامیار

 
 ....!منه نوبت دیگه سامیار،اما تازوندی خوب

 
 !!دادم جواب بلند ی خنده بایه

 سامیار؟؟ اقا بله+
 

 :گفت مکث بایکم
 شما؟_
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 ....ادرینم+
 ...تارا بده رو گوشی اها،داداش_
 نچ+
 جان؟_
 !!!داداچ تارا بی تارا دیگه+
 ....خندیدم بلند و
 !نمیفهمم منظورتو_
 ....عزیزم میریم داریم+
 کجا؟_
 ....کردیم صیغه ما....منو....کرد انتخاب منو تارا+
 ....خندیدم بلند و
 مرتیکه؟؟؟؟ میگی چی_
 !بای بای....عسل ماه بریم میخوایم االنم و کردیم ساله99صیغه ما+
 ....دستش بده گوشیرو....س*و*م*ا*ن بی شو خفه_
 بای بای+
 

 ....کردم قطع وگوشیرو
 

 ....!ماشین رو وگذاشتم کردم خاموش رو گوشی میزد، زنگ سرهم پشت
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 کردم ب*و*س رو کاغذ رو....برداشتم داشبرد تو از رو نامه صیغه و شدم دوال
 ....طهورا خوردی درد به جا یه حداقل گفتم خودم با و
 

 از مبعدش...گرفتم عکس خوابه و بقلمه تو انگار طوریکه...تارا و خودم از اول
 .....فرستادم سامیار واسه و گرفتم عکس نامه صیغه

 
 ....پروازه ی اماده هواپیما.....شید سوار میتونید ادرین اقا¡
 کن نابود و ببر گوشیرو تا دو پسر،این اینجا بیا+
 ...آقا چشم¡

 
 ....لمبق تو کشیدم رو تارا و گرفتم بود حمید دست زیر که پسر اون از نگامو

 !!!هواپیما سمت رفتم
 

 !!!زنمه وقانونا شرعا دیگ یعنی!!!شد تموم دیگه خدایا،یعنی
 .... شکرت خدایا

 ....نشستم کنارش خودمم و صندلی رو گذاشتم رو تارا
 ....کنن تاپرواز ببندم رو تارا کمربنده خواست ازم مهماندار

 
 .....دمکر رو کار همین
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 ی همه ریش به من و بود معلق اسمون و زمین میون هواپیما دقیقه چند از بعد
 ....خندیدم باشه من مال نخواستن که کسایی

 :گفتم و یدب*و*س رو تارا دسته
 .....تارام میاد استقبالمون به جدیدی زندگیه+
 

 یک فصل پایان
 

 بابت نوشتن این رمان زیبا عزیز _إسایپربا تشکر از  


