
 
 

1 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 www.forum.98ia.comنودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 

 :مقدمه

 از خیلی اما! یاد می بهار بشه، تموم زمستون و بره و بیاد که آذر کردم می خیال! پاییزم دوم ماه

 قدر همون! شه نمی بهار دیگه من واسه! نبود بهاری پشتش و رفتن و اومدن زمستونا و آذرا این

 !کافیه نشم زمستون ی سرمازده و بمونم پاییز تو کنم سعی که

 

 این تو و تخت روی نشستم کالفه و عصبی! پریدم خواب از دریل صدای و سر و تق تق صدای با

 سحر ی کله صبح بمونم بیدار مجبورم و دارم کار صبح نزدیکای تا من وقت هر چرا که بودم فکر
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 آتنا بزرگم خواهر ی ساله 3 دختر رها و شد باز در که شم می بیدار خواب از مزاحمی صدای یه با

 !شد بیدار دایی مادرجون: گفت و هال تو دویید بیدارم، من دید وقتی و اتاق توی کشید سرک

 شدم ولو و هال توی رفتم و کنار زدم رو پتو کالفه! بود من شدن بیدار خواب از منتظر دنیا انگار

 !شدی نمی بیدار هم حاال! سالم علیک: گفت آشپزخونه تو از مامان که مبل روی

 !صبحی؟ سر خبره چه: زدم غر و مالیدم رو صورتم بار چند دستم کف با

 نه گن می 6 به صبح سر! آبان دهه ساعت:گفت که شنیدم زور به صداها و سر بین از مامانو صدای

 !ده

 رخت تو رفتم صبح 5 تازه که من نه خوابه می ره می شب 8 که کسیه مال اون: زدم غر دوباره

 !خواب

 دمغ اینقدر صبح که بخواب زود شب گفتم بهت بار هزار من، مادرِ خب: گفت و هال تو اومد مامان

 .نخواد کمک احسان ببین برو بعدش! صبحونه بیا بزن صورتت به آبی یه برو پاشو! نباشی

 !حاال؟ هست خبر چه -

 .کنه می نصب داره آورده آفاقو اتاق سرویس: 

 !نصب؟ اومدن خونوادگی -

 !بشور صورتتو برو پاشو! آبان زشته: 

 !ببره؟ رو فایال اومد ونداد: پرسیدم و افتادم ونداد یاد یهو و رفتم دستشویی دم تا و کشیدم پوفی

 !فایل؟: پرسید و برگشت آشپزخونه راه نیمه از مامان

 !اینوری؟ صبح اومد اصالً! آره -

 .ما پیش یاد می ناهار واسه گفت زد زنگ ولی. نه: 

 و ساله چند چندین رفیق و همکار ونداد، شماره و برداشتم رو موبایلم و اتاقم توی برگشتم عصبی

 !ونداد؟ کجایی: گفتم برداشت تا و گرفتم رو پسرداییم البته
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 کرد، می بیدارم تو زنگ اگه اال و شدم بیدار پیش ساعت یه خودم که آوردی شانس و ام خونه -

 !کشتمت می

 !ببری؟ نیومدی چرا رو ها ترجمه ونداد:

 .یهو گیرمشون می اومدم که ناهار -

 !خواستشون؟ نمی صبح واسه یارو مگه:

 !یاد می عصری گفت زد زنگ-

 !ترکه می درد از داره سرم! بودم بیدار صبح 5 تا! کشمت می برسه بهت دستم قرآن به ونداد:

 ... که بچسبم اشو یقه! بیام صبح تونم نمی گفته زده زنگ طرف! کنم؟ کار چی من خوب -

 !نبوده؟ عصر قرارتون هم اول از مطمئنی:

 !بیاد عصر بوده قرار هم شاید! دونم نمی هوم! نه! کنم فکر بذار! هان؟ -

 شیره سرم اینجوری تو که کردم بدقولی کی حاال تا من! کن فرض مرده خودتو یعنی! مردی! ونداد:

 ...که ملیکام من مگه! برسونم؟ کارو تا مالی می

 !چشه؟ مگه ملیکا دوماً! اوالً خانم ملیکا و نه ملیکا بزن حرف درست! هوی هوی -

 می من به الکی رو تحویال تاریخ که ترسونده چشماتو اون بدقولیای خوب! گوشه نیست چشم: 

 !دیگه گی

 ... واال است، العاده فوق کارش بس از شلوغه سرش خانمم -

 !دونه؟ می اصالً خودش! ندارم؟ خبر من که خانمت شده حاال تا کی از!! خانمم؟:

 !پاشدی؟ خواب از کی خوابیدی صبح 5 تو -

 !نبرد میدون نگو خونه که ندارم شانس! اآلن همین: 

 !خوردی؟ ام صبحونه اونوقت بعد -
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 ! چطور؟ هنوز نه: 

 !شده وا زبونت اینقدر خوردی کفتر تخم صبحونه کردم فکر! آهان -

 !باش مطمئن مطمئن مطمئن اینو ونداد کشمت می: 

 هم اون های ترجمه که بدم اطالع و خانمم به بزنم زنگ خوام می که نشو مزاحم برو حاال! باشه -

 !شه می داده تحویل فردا امروز جای به

 عمرم روزای بیشتر! ونداد این بود شیادی عجب! کردم قطع رو تماس و اش حواله پستی خیلی یه

 امروز نبود اون اگه شاید. بود غارم یار و رفیق معروف قول به گذروندم اون با بچگی همون از رو

 بلند اون کمک بدون خدا سرد زمین روی از وقت هیچ شاید! بودم واینساده هستم که اینجایی

 شادی خودش با ذاشت می پا جا هر که بود مشربی خوش و شیطون و شر و خوب پسر. شدم نمی

 که اینقدر بکنه رو موهاش خال خال خواست می دلش آدم موقعهایی یه حال عین در و آورد می

 !شد می بیار در حرص

 بخور یکی ناهارو و صبحونه: گفت و دستم داد چایی لیوان یه و هال تو رفتم. کرد صدام مامان

 !احسان؟ پیش رفتی! دیگه

 به رو قدی آیینه یه داشت که احسان. سالم گفتم بلند و آفاق اتاق تو رفتم و گرفتم رو چایی

 صحت: گفت و داد دست باهام و کرد خاموش رو دریل و کشید کار از دست کرد می پرچ دیوار

 !خواب

 کردن جور جهیزیه فکر به باید اآلن تو آفاق! صداتون و سر این با ذارین می خیلی شماها نکه -

 !کنی؟ عوض اتاقتو دکور افتاده یادت تازه باشی،

 !کنم شوهر من تا کو حاال! داداش اه: گفت و ورچید لب سالشه، 42 که کوچکترم خواهر آفاق

 !داری تحصیل ادامه قصد! تازه اته ساله چهارده نکه آره -

 !نکن اذیت منو خواهر: گفت و سمتم کرد پرت رو رها عروسک آتنا

 !خوای؟ نمی کمک: گفتم احسان به و رها دست دادم و برداشتم زمین رو از رو عروسک
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 .شد کار به مشغول و گفت داداش قربونت یه احسان

 رو هفته روزای کل. نت تو برم تا باال بیاد شدم منتظر و کامپیوتر پشت نشستم و اتاقم تو برگشتم

 جمعه همین فقط و نداشتم خاروندن سر وقت که بودم تراشیده کار و دلمشغولی خودم واسه انقدر

 .زدم می نت به سری نبود ای ترجمه اگه که بود ها

 فکر به نه اگه تو بیام بسه آتش اگه: گفت در الی همون از ونداد و شد باز اتاق در بعد ساعت یه

 !باشم پاتک

 !باش پاتک فکر به: گفتم برگردونم سرمو اینکه بدون

 !تو؟ نیام پس -

 !ونداد شکارم دستت از خیلی! بکن داری دوست غلطی هر: 

 .سالم: گفت و جلو آورد رو دستش و شد نزدیک میزم به و بست رو در تو اومد

 دیگه شب یه بیداری صبح 5 تا شب هر حاال! بابا خب: گفت که بهش زدم زل چپ چپ برگشتم

 !روش هم

 بعدشم! خوابم می زود قبلش شب من و سراست کاروان ما ی خونه ها جمعه که دونی می خودت -

 !گی؟ می دروغ من به چی واسه تو! برام شده عادت خودت قول به. ندارم نخوابیدنم به کاری اصالً

 !کاری محکم خاطر به: 

 !نرسونم؟ کارو و کنم بدقولی ممکنه کنی می خیال که دیدی کاری شل حاال تا من از مگه -

 !دیگه شده کارم شگرد این! چرا مترجما بقیه از ولی نه تو از: 

 تو زنم می گندی چنان بدی بهم کار یه هول هول جوری این که دیگه دفعه منم خب و خیلی -

 !بجواِ رو ات خرخره بیاد و بشه شاکی طرف که ترجمه

 که بهت دم می قول:گفت زد می ورق و بود برداشته میز روی از رو ها ترجمه که حالی در ونداد

 هست که اینی از رو تلخت همیشه اوقات! خوبه؟ حاال! نکنم رو معامله این دیگه تو با کنم سعی

 .ناهار واسه کنم صدات گفت مامانت. خوب پسر نکن تلختر
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 !اومدن؟ هم اینا مامانت: پرسیدم و پاشدم جام از و کردم خاموش رو کامپیوتر

 بیرون رفتم می حیاط های پله از داشتم که ای لحظه آخرین! اینجام من ندارن خبر اصالً اونا نه-

 و خواب از شم نمی بیدار چرا که کرد می صدام داشت بلند بلند آشپزخونه تو از مامانم که شنیدم

 !دیگه غر غر کلی

 !بهشون؟ نگفتی چرا خب:

 !دیگه نیستم تخت تو بینه می ره می! بابا کن ول-

 !ونداد؟ چی یعنی:

 رو جمعه یه که کنه موعظه بشینه ساعت دو خواست می! نداشتم بعدشو غرغرای ی حوصله بابا -

 !حرفا این از و پالسم شما ی خونه همش و نیستم باشم خونه تونم می که هم

 !گه؟ می دروغ مگه:

 می کار خودت از داری خر عین رو هفته کل که نالید می داشت مامانت اآلن همین! خفه دیگه تو-

 ثواب که پردازم می ارحام ی صله به من باز! اتاقت تو تپیدی هستی خونه که هم جمعه یه و کشی

 !داره

 !آورد؟ هم رو حیوون اون اسم دقیقاً مامانم: 

 !آبان؟ چیه شاپ کافی جریان این! بود همین منظورش ولی نه -

 !داده؟ تحویلت رو هفته یه این اتفاقات کل آمار که اومدی کی مگه:

 شاپ کافی! داده بهم تلفنی دیشب رو آمارا این اما! اتاق این تو بیام اینکه از قبل ساعتی نیم یه -

 !چیه؟ موضوعش

 !آره؟ کنی اندرز و پند و نصیحت منو که اینجا کشوندت امروز پس: 

 از شاپو کافی! کرد دعوتم دارم دوست من دونست می کرده، درست فسنجون! خیال کج نه -

 !آوردی؟ در کجات
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 !کار واسه پیشش رم می عصرا میون در روز یه گفتم بهش! صفاست شاپ کافی! بابام جیب تو از: 

 ! اونوقت؟ چرا -

 !کار واسه! داره؟ چرا جایی کار واسه ره می آدم:

 زبان مترجمی لیسانس فوق با کنه، می کار دیگه جای هزار و نداره مالی احتیاج هیچ که آدمی-

 !کشه؟ می تی زمین و ذاره می قهوه شاپ کافی تو اون و این جلوی ره می

 !کنم می کار که نیست مالی مسائل واسه که دونی می خودت: 

 !کشه می کار خودت از گاوآهن عین داری که چیه دردت دونم می که همینه منم درد -

 !مونه نمی بحثی دیگه پس! دونی می که خوبه:

 ... شاپ کافی اون تو بذاری پاتو اگه گفت! اساسی کشیده نشون و خط مامانت -

 خام خیال به کنه می کاندید من واسه دختر تا هزار روزی! یاد می در گرم جای از نفسش مامانم: 

 !رویاست تو کالً مامانم! عروسش شه می باآلخره یکیشون اینکه

 !خرده؟ یه داره حق کنی نمی فکر -

 مامان و آقاجون مشترک محصول وایسادم من اآلن که جایی! ونداد کنم نمی فکری همچین نه:

 !نره یادت اینو! تواِ بابای و مامان و من

 شرکت باشه آقاجون که هایی مهمونی از کدوم هیچ تو ساله 7! ندادن؟ دادن، پس که تاوانشو -

 که ساله 7 عمه! ده می آزار منو بابای و عمه و آقاجون چقدر این دونی می خوب خودت! کنی نمی

 دیدن راه به چشم ساله 7 من مامان! بینه می پسرشو کشیدنای زجر و ها خودخوری داره

 !نیست؟ کافی! تو خود همه از بیشتر و آبان دادیم پس رو ماجرا اون تاوان مون همه! دخترشه

 از دست روزا اون تلخ خاطرات بگذره که هم عمر یه: کردم زمزمه و لبم رو نشست تلخی لبخند

 زیاد کار از جسمم! کنم زندگی و بمونم زنده کنم می سعی دارم کردن کار با! داره نمی ور سرم

 ! بشه خورده خیال و فکر از روحم که اینه از بهتر بشه خسته

 ! آبان بری می روزی یه که دونی می! بدی؟ ادامه اینجوری خوای می کی تا-
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 می بهار بشه، تموم زمستون و بره و بیاد که آذر! پاییزم دوم ماه: گفتم و کردم نگاه چشماش تو

 و اومدن زمستونا و آذرا این از خیلی! گفتی بهم خودت رو جمله اینو! ونداد؟ یاد می یادت! یاد

 که بمونم پاییز همون تو الاقل بذار! شه نمی بهار دیگه من واسه! نبود بهاری پشتش اما رفتن

 !نهار بریم! نشم زمستون ی سرمازده

 نمی زندگی ات واسه اینا اما قشنگیه شعرای: گفت و گرفت رو دستم مچ که اتاق در سمت رفتم

 !زنیم می حرف مفصل ناهار بعد شاپ کافی مورد در! آبان شه

. هال توی رفتیم و دادم تکون مثبت عالمت به سری کنم بازش خودم سر از لحظه اون اینکه برای

 !شد اخم به تبدیل داد تکون تأسف به ونداد که سری با مامان نگرون و منتظر نگاه

 بهمون دی می جدیدو سرویس این شیرینی: گفتم آفاق به و احسان کنار میز پشت نشستم

 !دیگه؟

 !بمونه دندونتون زیر اش مزه که کنه شیرین فسنجونو گفتم مامان به: گفت و زد لبخندی

 !هستی طاهر حاج دختر که الحق: گفت خنده با احسان

 مسبب رو خودم. نزد حرفی هیچ ناهار طول تو تقریباً و بود ساکت خیلی ونداد قبل روزای برعکس

 های زدن حرف با گاهی گه فقط و بود شده حکمفرما که دونستم می ای آزاردهنده سکوت

 !گرده؟ می بر کی بابا: پرسیدم دونستم می سوالمو جواب اینکه با پس شکست می رها ی بچگونه

 .فردا احتماالً: گفت آفاق و کرد نگاهم فقط مامان

 بار این چطور. ترکیه رفت نمی معامله واسه خودش وقت هیچ. بود بعید حاجی از: پرسید احسان

 !کرد؟ ناپرهیزی

 قرارداد بستن و خرید موعد: گفت بده غذا رها دهن به کرد می سعی زور به که جوری همون آتنا

 .بره بار این خودش شد مجبور بود، ناخوش میثم خانم اما بود

 !نداره که هم پسر البته: گفت و شکست رو سکوتش طعنه با مامان

 بازار کارای واسه بخواد که نیست بازار گرگ طاهر حاج پسر:گفتم و بشقاب توی گذاشتم رو قاشق

 ! ترکیه بره
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 !پیششه الاقل پسرش یه کنه حس که! باشی کنارش! بری؟ تونستی می که همراهش-

 !بسه پلکه می برش و دور اش نوچه اون که قدر همون! نداره من به نیازی حاجی:

 می تخته حاال تا رو حجره در باید بابات که نبود هم خدا ی بنده همین اگه! اشه خواهرزاده میثم -

 !کرد

 !نیست من به نیازی میثم وجود با گم می که منم:

 ... که رفتی می تو! باشه کنارش نتونست میثم بار این -

 ... هم و دید می رو اش کرده عزیز هم! ترکیه بیاد ور اون از که زد می زنگ یه آرمان به:

 پسر ساله 7 حاجی! دوره اش خونواده از ساله 7 تو خاطر به زنی می حرف ازش که ای کرده عزیز-

 ! تو احترام به اونم ندیده بزرگشو

 انداخت راه که کاریی کثافت اون با گفتم من مگه! ازتون؟ خواستم من مگه: گفتم و پاشدم جام از

 ! شنیدین؟ حرفی حاال تا من از اصالً مگه! کنین؟ طردش آبرویی بی اون و

 داری کار چی زندگیت با! کنی؟ می داری کار چی! آبان سوزنه می رو حاجی و من داره همین دِ -

 بس! بیا خودت به دیگه تو! رفت دست از پسرمون یه شد پا به که جهنمی اون تو! کنی؟ می

 !نیست؟

 !مامان؟ نیست بس چی! نیست؟ بس چی:

! زنیم می حرف داریم! آبان بشین: گفت و گرفت و دستم مچ کنارم اومد و پاشد جاش از هم ونداد

 !یاری؟ می جوش چی واسه

 تو بذاره پاشو نداره حق دیگه گفتم من مگه! ذاره می من سر پسرشو ندیدن منت! نیارم؟ جوش-

! شدین؟ خسته!بل؟ و ال و کنیم می عاقش گفتین که نبودین خودتون همین مگه! خونه؟ این

! مبارکش روی زیارت واسه بیاره تشریف بگین بزنین زنگ! رفتارتون؟ از پشیمونین! دلتنگین؟

 !گرفتم؟ جلوتونو من مگه
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 کردن سفسطه با خودی بی! آبان ایه دیگه چیز من حرف: گفت و پاشد جاش از عصبی هم مامان

 !نده تغییر بحثو

 دست قیچی و ریش بار یه! کنم؟ می کار چی زندگیم با دارم من اینکه! مامان؟ چیه حرفت -

 خوام می خودم اما زندگیم به بزنم گند خوام می هم بار این! پختین برام آشی چه دیدم بود شماها

 !ای دیگه کس نه بزنم گند

 !زدنشو؟ حرف طرز بینی می: گفت آتنا به رو و داد تکون تأسف به سری عصبانی مامان

 الکی چرا! جان مامان بشین بیا: گفت و گرفت رو دستش و مامان و سمت رفت و پاشد هم آتنا

 !کن تموم ناهارتو بشین بیا آبان! ریزین؟ می هم به خودتونو اعصاب

 رفته شده بلند: گفت حال همون در و آشپزخونه سمت رفت و آورد در آتنا دست از دستشو مامان

 ی حجره شاگرد که شوره می ظرف و سابه می زمین کسی واسه شده خراب شاپ کافی اون تو

 !گه؟ می چی ببینه یکی گی نمی! داریم؟ آبرو ما گی نمی تو! نیست باباشم

 همون بزنن خواستن می حرفی هر مردم! رفته فنا باد به پیش سال 7 شما خونوادگی آبروی -

 !سرتون پشت آرن در حرف که کنم می دارم غلطی چه من ببینن که منتظر ننشستن! زدن موقع

 باید تو: گفت بریزه آب لیوان تو کرد می سعی عصبی که جوری همون و برگشت قرص یه با مامان

 ونداد! آتیش این روی بریزی نفت اینکه نه! کنی جمع باباتو ی رفته آبروی باید تو! کنی آبروداری

! بگو اینه مثل افکارت که تو سالشه، و همسن که تو جوونی، که تو! سنتی من! قدیمی من! بگو تو

 اونم که وایسی بابات حجره تو بری تونی می که کردنه کار به اگه! کنه؟ کار اونجا بره پاشه درسته

 یا! بینیم نمی اینو هفته طول تو اصالً ما احسان آقا قرآن به! دستمه ور پسرام از یکی بگه افتخار با

 این از یا دارالترجمه اون به دارالترجمه این از یا ره، می آموزشگاه اون به آموزشگاه این از

 اون تو رو تو آموزشگاهت یا دانشگاه شاگردای از یکی گی نمی اصالً تو! دانشگاه اون به دانشگاه

 !ات؟ واسه شه می آبروریزی چه ببینن شاپ کافی

 !نداره ربطی هم احدی هیچ به و کنم اش تجربه خوام می -

 می شکنجه خودتو داری دیگه یکی گناه واسه! دی می زجر خودتو داری! نیست تجربه بحث:

 ! بدی آزار خودتو یاد می خوشت!کنی
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 اصطالح به شما ی پوسیده طناب با نبودم دیوونه اگه! جان مامان ام دیوونه! خلم! روانیم! آره -

 ! نبود دستم مچ رو بخیه تا 42 رد نبودم روانی اگه! چاه تو رفتم نمی بزرگترا

 می داشتم که جوری همون! دیوار به بکوبم سرمو خواست می دلم که بودم ریخته هم به اونقدر

 باهاش چی واسه مامان: گفت می مامان به اعتراض با که شنیدم رو آتنا صدای اتاقم، سمت رفتم

 !است ریخته بهم چقدر داری خبر همه از بهتر که خودت! یاری؟ می همه این

! نیست؟ بس ریختگی بهم این واسه سال 7! نیست؟ بس: داد جواب که شنیدم هم رو مامان صدای

 این ذاشتی نمی و کشتی می منو خدایا! اینا دست از کردم دق! کنه؟ جور و جمع خودشو نباید

 !ببینم رو روزا

 پالتوم جیب تو از. نشنیدم رو مامان ناله و آه و ها گریه صدای دیگه و بستم رو در و اتاقم تو رفتم

 می فندکم دنبال جیبام توی عصبی داشتم و لبم گوشه گذاشتم نخ یه و آوردم در سیگارمو پاکت

 !بهش داد تکیه و بست رو در و تو اومد ونداد و شد باز در که گشتم

 پشت از و جلو اومد ونداد که گشتم می دنبالش کاغذا زیر و میز سر رفتم نبود جیبم تو فندک

 و برداشت لبم گوشه از رو سیگار و روش نشوندم و تخت سمت کرد هدایتم و گرفت بازوهامو

 آب لیوان یه ات واسه رم می دیقه یه بشین. شه می ناراحت بدتر مامانت بیرون ره می بوش: گفت

 .شی آروم بخوری یارم، می

 آب لیوان یه با ونداد که دادم می تکون تند تند پامو و دستام بین بودم گرفته سرمو عصبی

 .بزنیم دوری یه بریم حاضرشو بعد بخورش: گفت و سمتم گرفتش و برگشت

 یه آبان: گفت دوباره ونداد و دادم تکون تأسف به سری و روبروم به زدم زل و کردم بلند سرمو

 !بخور آب این از خورده

 می اشو دردونه پسر! اشه بچه دلتنگ! نیست شاپ کافی حرف حرفش: گفتم بهش توجه بدون

 !کنه می خالی من سر دقدلیشو! خواد

 !نیست اینجوریام -
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! خونه این تو بذاره پاشو آرمان کرده ممنوع حاجی که بینه می من چشم از! همینه! هست چرا:

 برم خونه این از باید گفتم بهت که روزی!دونه می آرمان و حاجی نکردن آشتی بانی و باعث منو

 دیدم می امروزو! گیری می تصمیم زود داری هستی، عصبانی داغی، اآلن! هیس گفت و وایسادی

 !برم خواستم می که

 نداره دوست گه می بابا! آوردی جوش جوری این که خدا ی بنده نزد حرفی! آبان بسه! هیس -

 حرف این!نداره هم احتیاجی اصالً که حالی در کنه کار شاپ کافی تو بره لیسانس فوق با پسرش

 !بدیه؟

 !مالیه؟ احتیاج واسه کنه می کار کی هر مگه:

 با! شدنت ارضا واسه کافیه دی می انجام که کاری همه اون باشی داشته که هم معنوی احتیاج-

 !آقاجون؟ با یا طاهر حاج با یا! خودت؟ با! آبان؟ کردی لج کی

 !همه با کن خیال: 

 !یاری می در بازی بچه داری -

 نفهمیدن شعورشون و عقل و بزرگی همه اون با بزرگا! یارم می در بازی بچه دارم کن خیال! آره:

 !داره؟ ایرادی چه! کنم عشق بچگیم با و بچه بشم من هم بار یه! یارن می من سر بالیی چه دارن

 ی همه اصالً حاال: گفت و میز رو گذاشت نخورده دست رو آب لیوان و داد تکون سری کالفه ونداد

 خودت! بگذری؟ کار این از تونی نمی مامانت ی شکسته دل خاطر به. درست و منطقی تو حرفای

 همه! نخورده هم کمتر باشه نخورده ضربه تو از بیشتر اگه اون قضیه این تو که دونی می خوب

 داری باشی تو که هم دیگه یکی! هیچی که پسرش یه! بیشتر ما همه از اون شدیم داغون امون

 و لجباز پسر نگرون یا ندیدش سال 7 پسر دلتنگ داره حق! مادره! دی می زجرش ذره ذره

 !باشه اش بریده دنیا از ی دنده یه و خودسر

 !ندارم موعظه ی حوصله من ونداد بسه -
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 معتقدی چون گذری می کنارشون از داری راحت خیلی تو که واقعیتایی! واقعیته! نیست موعظه:

 زجر کافی اندازه به! داره گناه مامانت آبان! تاوانن این مستحق زدن رقم رو بازی این که اونایی

 !بیا راه دلش به کم یک! نکن بدترش دیگه تو کشیده

 و کنم انتخاب یکیو کاندیدا همه اون بین از یعنی! چی؟ یعنی دونی می اومدن راه اون دل به -

 ونداد! حرفا این از و خوبم خیلی من و عالیه چی همه کنم تظاهر و کنم ازدواج معمولی آدمای عین

 این مامان و کنم می بودن خوب به تظاهر دارم! دونی می کسی هر از بهتر تو! نیستم خوب من

 انگار و تکونه می شلوارشو و شه می بلند جا در زمین خوره می یکی بابا! ده نمی بهم هم رو اجازه

 می که صحنه اون روز چند تا و کنه بلند سر تونه نمی و شه می آب خجالت از دیگه یکی انگار نه

 و شم بلند دوباره کنم می سعی دارم و زمین خوردم منم! شه می اذیت چشمش جلوی یاد

 خونه این تو روز هر! شه؟ می! شه نمی که زور به! تونم نمی! نشد خب! نتونستم؟ حاال!کنم فراموش

 و درست اینجا بود اومده که رو فالنی خانم دختر چرا اینکه سر امروز! بحثه یه روز هر! بساطه یه

 روز دو! بدی درس بهمانی خانم دختر به نکردی قبول چرا اینکه سر فردا! نکردی نیگا درمون

 نمی راه درست چرا اینکه سر دیگه روز چند بابات؟ وردست حجره ری نمی چرا اینکه سر دیگه

! مادره؟! کافیه برام! دیگه بسمه! چرا چرا چرا! خوابی نمی درست چرا! خوری نمی غذا چرا! ری

 باره چند! نیست خودم دست! بکنم کاری نگرونیش کردن برطرف واسه تونم نمی من! نگرونه؟

 برم بگو شی می اذیت بینی می منو ده،اگه می زجرت خونه این تو من بودن اگه گم می بهش دارم

 گفتم بار صد! نیست معلوم خودشم با تکلیفش! بتمرگم توش و بگیرم خونه یه مرگم خبر گوشه یه

 دو هر من که زاری و آه و اشک چیه فقط جوابش برگرده، آرمان کنه قبول حاجی شاید برم اگه من

 هیچ که هستیم موازی خط تا دو آرمان و من! شه نمی بابا! بل و ال و خوام می هم با پسرامو تا

 هم آقاجون و تو بابای و من مامان اشتباه! داره تاوانی یه اشتباهی هر! رسیم نمی هم به وقت

 تونم نمی هم ببینم! ببینم آدمو این دیگه تونم نمی من! آرمانه و من برادری خوردن بهم تاوانش

 بهش رو اینا زبونی چه به دونم نمی دیگه من! خوبه بینمون چی همه و برادرمه که کنم تظاهر الکی

 از شم می خسته دارم دیگه قرآن به! برداره من سر از دست که بده توضیح اش واسه برو تو! بگم

 !گیر و گیر و گیر همه این
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 سرمو و شدم دوال دوباره. دهنم تو یومد می داشت مغزم جوش و حرص همه اون و خوابی بی از

 بهش بده اینو: گفت ونداد به که شنیدم و تو اومد آتنا بعد و در به زد تقی یکی. دستام بین گرفتم

 . کنه می آرومش. ریختم هم گالب توش شربته،! شه آروم بخوره

: گفت و تخت روی گذاشت رو لیوان و دستی پیش و نشست کنارم اومد ونداد شد بسته که در

 !آبان؟

 که دیگه وقت یه باشه: گفت و جلوم گرفت رو لیوان. کردم نگاهش و کردم بلند رو سرم کالفه

 .بیرون بریم حاضرشو بعد بخور اینو اآلن. زنیم می حرف هم با شدی آروم

 !بکشم دراز کم یک خوام می! ترکه می داره سرم. ندارم حوصله-

 .بخوری شربته همین با بیارم برات هم مسکن یه برم بذار پس: 

 وقت هیچ کاش! بچگی بود خوبی روزای چه. فکر تو رفتم و روبروم دیوار به زدم زل. رفت ونداد

 .شدیم نمی بزرگ

 ویدا، آبان، ونداد،: گه می که شنویم می آقاجون قدیمی ی خونه بزرگ ایوون رو از رو مامان صدای

 !شماها؟ کجایین

 رفته یادمون و کنیم می بازی سرخوش داریم تابستون ی آزاردهنده گرمای به توجه بدون باغ ته

 .برسیم دیر ناهار سر اگه شه می ناراحت آقاجون که

 و گیره می گوشمو! بزرگتره ازم سال 02 بزرگمه، داداش. یاره می خودمون به رو ما آرمان صدای

 !کنه؟ نمی صداتون مامان مگه: گه می

 !نشنیدم کردیم می بازی داشتیم خب! گوشمو کندی آخ آخ: گم می و دستش رو ذارم می دستمو

 خودش آقاجون تا بیافتین راه یااهلل:گه می و ندازه می نگاهی هم ویدا و ونداد به اخم با آرمان

 !سراغتون نیومده

 شب بابا:گم می حال همون در و ساختمون سمت رم می در فشنگ عین کنه می ول که گوشمو

 !کردی بلند من رو دست بازم گم می بهش بیاد
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 گفتن زور راه از هم مواقع اکثر و کنه ثابت من به بزرگتریشو جوری یه خواد می همیشه! عادتشه

 بیشتر! بره می حساب بابا از چون کنه بلند روم دست نداره جرأت هم زیاد البته! زدن کتک و

 ی همه که ها جمعه و کنم سر بابا حجره تو مجبورم سالمه 9 فقط اینکه با رو تابستون روزای

 و دار پر باغ اون توی کردن بازی عاشق! گلستونه ام واسه آقاجون باغ شیم می جمع فامیل

 و کنیم می بازی دخترداییم و پسردایی ویدا، و ونداد همراه دنیا غم خیال بی و سرخوش! درختم

 اومده دنیا اول ماه شیش و شهریوریه چون اما بزرگتره ازم ماه 4 فقط ونداد! دعوا هم وقتا گاهی

 سال 4 هم ویدا. عقبترم ازش سال یه هستم آبان متولد که من و مدرسه رفته من از زودتر سال یه

 بزرگش برادر عنوان به ونداد چون دارم هواشو همیشه. نازیه و شیرین دختر. کوچیکتره ما از

 ! گه می زور اون به خیلی

 غذا تونم می گاو یه عین! سفره سر شینیم می و خریم می جون به رو آقاجون های غره چشم

 ندازه می بهم نگاهی چپ چپ و یاد می غذا دیس با مامان! کردم شیطنت و دوییدم که بس بخورم

 !تا؟ سه شما شستین دستاتونو: گه می و

 پریم می دوباره نخورده و خورده رو ناهار! دستشویی سمت زنیم می جیم سفره سر از حرف بدون

 ریم می گرما، این تو شین می مریض گه می که دایی زن های اعتراض به توجه بدون و باغ تو

 !کفشدوزک کردن جمع واسه باغ ته سمت

 که من اعتراض صدای و سمتش بره می رو سنجاقک یه ونداد وقتی ویدا های کشیدن جیغ صدای

 .شه می گم جیرجیرکها جیرجیر صدای تو هست کفشدوزک تا چند اینجا بیا! نکن ونداد: گم می

 بزرگ وقت هیچ کدوممون هیچ کاش! موندم می جا بچگی همون تو کاش. خوبیه دنیای بچگی

 می زمین دوییدیم، می خندیدیم، می کردیم، می بازی هم کنار سرخوش جور اون و شدیم نمی

 !شدیم می بلند دوباره و کردیم می گریه خوردیم،

**** 

 خوای می مطمئنی: گفت و سمتم گرفت قرصو ورق یه ونداد. اومدم خودم به در شدن باز صدای با

 بخوابی؟
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 داشتم نیاز. کشیدم دراز و خوردم شربت قلپ یه با رو قرص و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 پا که ساله 7 اآلن. ندیدم رنگشو ساله 7 اآلن که ببینم باغو اون خواب خواست می دلم. بخوابم که

 !نکشیدم بودن هام سرخوشی ی لحظه لحظه شاهد که درختاش ی تنه روی دست و نذاشتم توش

 باز در که بودم فکر تو روبروم دیوار به خیره و بودم کشیده دراز تخت روی ساعت چند دونم نمی

 ی لبه نشست و جلو اومد اما خوابم کنه خیال که بستم رو چشمام. کرد روشن رو برق یکی و شد

 رو نشست لبخندی. صورتش به زدم زل و کردم باز و چشمم. بود آتنا. کرد صدام آروم و تخت

 !دیگه؟ یای نمی معمول طبق که تو. دایی ی خونه ریم می داریم ما: گفت و لبش

 !واقعاً؟ دونه نمی رو سوال این جواب سال همه این بعد هنوز. کردم نگاهش سکوت تو فقط

 .شد می خوشحال خرده یه هم مامان. بود خوب اومدی می اگه: گفت و گرفت ازم نگاهشو

 !سالمت به -

 .ببریم براش ما که بده. گذاشته جا رو فایال گفت می ونداد: گفت و داد تکون تأسف به سری آتنا

 .ازش گیرم می فلشو رم می فردا بگو بهش بده. هست هم فلش یه. میزه رو جا اون:

 . کن گرمش فقط. هست یخچال تو شام. باشه -

 .بیاد کن صدا رو رها:

 خرید تا چند رفتن زودتر احسان و رها: گفت بیرون رفت می که جوری همون و پاشد جاش از آتنا

 !ها نیست بد بزنی هم ما خونه سر یه. بدن انجام من واسه

 .یام می حتماً کردم وقت-

! داره تو مثل قیافه خوش و خوشتیپ دایی یه ره می یادش دخترم واال بکنی وقت کن سعی: 

 !خدافظ

 !یاد؟ نمی: پرسید ناامید که شنیدم رو مامان صدای



 
 

17 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 کنه تظاهر و هم کنار بچینه مرتب چیو همه کنه می سعی هم هنوز! داره امید هم هنوز! جالبه! هه

 هیچ شد می اگه! نوشت سر از رو زندگی شد می کاش! شد می کاش! نیافتاده بدی اتفاق هیچ

 !برسم هستم اآلن که جایی این به که کردم نمی زندگی جوری وقت

**** 

 صبح. شب 02 تا داشتم کالس 8 ساعت صبح از ها شنبه. کرد بیدارم موبایلم ساعت زنگ صدای

 اولین که بود این خوبیش. آموزشگاه تا 4 هم بعدش و ناهار وقت ساعت یه و دانشگاه رو ظهر تا

 .باشم خونه ناهار واسه تونستم می و بود خونه نزدیک آموزشگاه

 خدافظ یه مبل روی بود نشسته بااخم و کرده قهر که مامان به رو و خوردم هولی هول رو صبحونه

 ! بود ونداد. خورد زنگ موبایلم که کردم می پام کفشامو داشتم. بیرون خونه از زدم و گفتم زیرلبی

 !نه؟ مگه! بینی می و بیداری رو ساعت این که عمرت تو باره اولین کنم فکر. سالم الو:

 بهت و شم بیدار صبحی سر نشم مجبور من که بده انجام درست کارتو من به گفتن متلک عوض -

 !بزنم زنگ

 !شده؟ چی: 

 !فلش تو نریختی که فایلو -

 ... اسمشم! ریختم: 

 !نیست چیزی آهنگ ی پوشه یه جز فلش تو -

 !دستته؟ فلش کدوم ببینم، وایسا! بابا ای: 

 !مشکیه گیگ 8 همون-

 !ورداشته اشتباهی فلشو آتنا! نچ: 

 9 ساعت گفته طرف! کنم؟ جبران جوری چه من رو تو ی عتیقه خواهر اشتباه االن خب -

 !اینجاست
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 !االن؟ شرکتی: 

 .داشتم کار. آره -

 !شده هم دیرم دارم، کالس. دانشگاه رم می دارم من. بگیره ما خونه از فلشو بیاد بفرست یکیو:

 !ام دیگه فرمایشات پی رفتن اآلن هام گماشته ببخشید -

 !بیا پاشو خودت خب ونداد: 

 !بیام و بزنم خوابم از صبح وقت این نبودم مجبور نداشتم کار اینجا اگه خودم -

 !االن؟ کنم کار چی گی می: 

 مشکلی باشن خوشتیپشون استاد منتظر خرده یه دانشجوهات! اینجا بیار وردار فلشو راهت سر -

 !تایم آن آقای یاد نمی پیش

 ونداد که بشم ماشینم سوار رفتم و گرفتم رو فلش و برگشتم و آوردم در رو کفشام و کردم پوفی

 !دیگه یام می دارم! بابا؟ چیه: گفتم حرص با. زد زنگ دوباره

 .گیرم می اتون خونه یام می ناهار واسه. برس کارت به برو! خیال بی آبان -

 !کنی؟ نصیحت منو بیای قراره باز! چیه؟:

 !یاد می عصری بیاد صبح رسه نمی گفت یارو. یام نمی باال نترس! پذیری؟ نصیحت خیلی تو نکه -

 .پس بینمت می. باشه:

 جوون دانشجوهای بچه های شیطنت با اومدن کنار و حرف و درس. گذشت همیشه مثل دانشگاه

 .امید و آرزو از پر و سرخوش و

. زد می حرف مامان با داشت. شنیدم رو ونداد صدای که تو بودم نرفته هنوز و انداختم کلید ظهر

 کردن خیال و فکر و حرفاشونو شنیدن ی حوصله. کنم اعالم سرفه یه با حضورمو کردم سعی

 .نداشتم رو بعدش
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 می حرف بود آشپزخونه تو که مامان با داشت و اپن رو بود گذاشته رو دستش تا دو آرنج که ونداد

 .سالم: گفت و من سمت برگشت زد

 یه لبی زیر و انداخت بهم دلخوری نگاه نیم. کردم سالم و مامان سمت برگشتم و دادم جوابشو

 فلشو این بیا: گفتم و آوردم در توش از رو فلش و مبل ی دسته رو گذاشتم رو کیفم! گفت علیک

 .شیم خالص شرش از! بده تحویل رو لعنتی کار این و بگیر

 .خواد می عصر فردا پس واسه. میزت رو گذاشتم هم جدید کار یه: گفت و گرفت رو فلش

 !دیگه؟ بعدش روز 4 یعنی عصر فردا پس: گفتم و مبل روی نشستم

 .گفتم رو دقیقش وقت کن باور دیگه نه-

 .کنیم تعریف و ببینیم. باشه: 

 !جان ونداد حاضره ناهار: گفت و کرد صدا رو ونداد مامان

 !است آماده غذات! ناهار برو پاشو: گفتم و زدم پوزخندی

 این با رو هستیم اینجا که ساعتی نیم این تونی می ببینم! هیس:گفت و پهلوم به زد آروم مشت یه

 .ناهار بیا پاشو! کنی تلخ زبونت نیش

! بری؟ و بگیری فلشو بیای سر یه نبود قرار مگه تو: گفتم حال همون در و افتادم راه همراهش

 !ناهار؟ واسه رسوندی خودتو من از زودتر

 !برم نداد اجازه جونم عمه! حسود چشم بترکه: گفت و میز پشت نشست

 !خبریه؟ شده، زیاد خانمت عمه این با پچات پچ ها تازگی -

 زیرچشمی که من به غره چشم یه حال همون در و میز روی گذاشت رو سبزی قرمه ظرف مامان

 !کنم می دل و درد ام عمه با! بدبین؟ بود کجا پچ پچ:گفت ونداد و رفت کردم می نگاهش داشتم

 !کنه؟ نمی دل و درد باهات اون مطمئنی -

 !ببند دهنتو رو غذا بخور: گفت و رفت بهم غره چشم یه هم ونداد
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! آبان بکش خجالت:گفت و شد نزدیک بهم و میز سر شد دوال ونداد و اتاقش توی رفت مامان

 !خدا به داری رو خیلی

 !چطور؟ -

 !پرونی؟ می هم متلک کردی ناراحت بدبختو زن: 

 ! که نبود متلک -

 !پس بود کوفت:

 !همش کنیم می الکی بحث! بابا بخور -

 رفت ونداد که هم ناهار بعد. نزدیم ای دیگه حرف ترجمه کارای مورد در جمله تا چند جز دیگه

 .آموزشگاه رفتم منم و شرکت

 اون توی ، پیش سال 7 درسته. بود برگشته ترکیه از بابا خونه برگشتم کوفته و خسته که شب

 اش رابطه اما بیاره اسمشو نداره حق دیگه که گفت و آرمان روی تو وایساد محکم و قرص ماجرا

 حرفای بعدش، اما گرفت منو طرف جریان اون توی که درسته. شد سردتر روز به روز من با هم

. کرد زیادتر و زیاد اونو و منو ی فاصله بزرگش پسر دوری و بازار توی شدنش نما انگشت و مردم

 چیزی تنها چون شاید! داد می عذابش بدجوری که افتاد می موضوعی یاد من دیدن با چون شاید

 من سرد رفتارهای هم شاید! بود من حضور کرد، می یادآوری رو سخت روزای اون اش واسه که

 ازش که بودم من این اصالً هم شاید. کنه دوری ازم بود شده باعث بعدش اتفاقات و ماجرا اون بعد

 ! دونم نمی! بودم گرفته فاصله

 و ترکیه از اشون واسه داشت بابا و بودن نشسته مبل روی مامان و بابا و آفاق شدم، که هال وارد

 و جلو رفتم. برگشت طرفم به سرش و شد ساکت من سالم با. زد می حرف سفرش ی نتیجه

 !گذشت؟ خوش:گفتم و دادم دست باهاش

 !بودم نرفته گذرونی خوش واسه! خیلی آره: گفت وار متلک

 و دیدنی کشور ترکیه حال هر به خب ولی دونم می: گفتم اتاقم سمت رفتم می که جوری همون

 .قشنگیه



 
 

21 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 !فرستم می میثم همراه رو تو دیگه ی دفعه داری دوست خیلی اگه: گفت که شنیدم رو صداش

 به نیازی! دیدم دیدم، می باید که رو جایی هر رفتم که بار یه: گفتم و کردم نگاهش برگشتم

 !نیست رفتن دوباره

 خوبه! شه می قطع بیرون اون دنیای با ارتباطم بندمش می وقتی که خوبه! داره در اتاقم که خوبه

 ! بشکندش کنه نمی سعی کسی معموالً که دارم خصوصی حریم یه که

*** 

 شیده و آفاق و آرمان و ونداد! کردنه خرید عاشق! یاره می وجد به منو ویدا های خنده صدای

 بیدار وقتی کنم فکر! استانبول قشنگ خیابونای به زدیم دوتایی و پیچوندیم رو پروین خاله دختر

 من آبان وای: گه می و کشه می دستمو ویدا! بشن شاکی حسابی نیستیم هتل تو ما ببینن و بشن

 !ایرونم از غیر جایی هر عاشق من! شهرم این عاشق

 که چند هر! ندارم دوست ایرون مثل رو جایی هیچ! ایرونم عاشق منم: گم می و خندم می

 !قشنگیه شهر واقعاً استانبول

 ! باش روشنفکر خرده یه! دمُده سنتیِ! ایش: گه می بازومو تو زنه می ظریفش مشت با

 ! خرید بریم وای: گه می ذوق با یهو بعد

! دیگه ریم می داریم! تو عجولی چقدر دختر وای گم، می و خندم می کشه می که رو دستم

 سفر: گم می و زنم می روش بوسه یه و دهنم سمت برم می و گیرم می دستمه تو که رو دستش

 !تخت یه روی و اتاق یه تو هتل، یه تو! یایم می هم با تایی دو رو بعدی

 !حیا بی زشته: گه می و گیره می بازوم از نیشگون یه و بیرون دستم از کشه می رو دستش

 مشکلی حیا بی ی دمده سنتیِ مرد این با! باشم حیا بی دارم دوست تو جلوی:گم می و خندم می

 ! داری؟

 !برسه خریداش به سریعتر که کشه می رو دستم و خنده می سرخوش
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 و ونداد! ندارم رفتن راه نای دیگه هتل رسیم می وقتی و ور اون و ریم می ور این از مرتب شب تا

 خیال بی و گذرونی خوش همه اون از سرخوش ویدا و من و منتظرمونن هتل البی تو عصبی آرمان

 !تنبال؟ شما بودین هتل تو صبح از: گه می ویدا و جلوشون شینیم می تا دو اون دمغ های نگاه

 که بودیم عاشق کفتر تا دو شما منتظر هم حتماً!  آره: گه می و ره می بهش ای غره چشم ونداد

 !کنین تعریف ما واسه تون ها گذرونی خوش از و بیاین

 کنم تعریف اتون واسه بشینیم بعد بخوریم شام بریم پس خب: گم می و زنم می ویدا به چشمکی

 !گذشت خوش ویدا و من به امروز چقدر که

 جاهای چه که کنیم تعریف هم ما شام از بعد باشه یادت پس: گه می و شه می پا جاش از ونداد

 !گذشته خوش بهمون چقدر و دیدم رو دیدنی

 جاش از و مبل روی نشسته دمغ خیلی که آرمانه به حواسم اما شنوم می رو ویدا اعتراض صدای

 .شه نمی بلند

 !شده؟ طوری: گم می و شینم می جام سر دوباره اما برم شام واسه که شم می خیز نیم

 !آبان؟ بود چی قرارمون: گه می و کنه می اخمی

 !فهمم نمی -

 !نرین؟ جایی تنهایی جوری این نکردین عقد هم با که وقتی تا ندادی قول مامان به مگه: 

 که بودیم نکرده کرایه هتل! پاساژ اون به پاساژ این از! خیابون تو! بودیم بیرون مدت تموم ما -

 !گرفتی گارد اینجوری

 !شدی حیا بی خیلی! بچه داری رو خیلی: 

 باید ونداد و دایی زن و دایی! بگردم برم باهاش خواد می دلم! مسافرت اومدیم هم با! نامزدمه -

 !ندارن مشکلی که باشن ناراحت

 !باشم شماها مراقب که خواسته من از تأکید با اینو و داره مشکل مامان:

 !خوب چی و بده چی دونم می هم خودم! ندارم مراقب به احتیاج! آرمان سالمه 40 من -
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 این از! بکنین خواستین غلطی هر که نیومدین عسل ماه: گه می و شه می پا جاش از عصبی آرمان

 !ریم می هم با همه بریم خوایم می جا هر بعد به

 !مادر از دلسوزتر دایه! من واسه شده غیرتی: غرم می لب زیر و کنم می نگاه رو رفتنش

 لب هم ویدا! زنه می رو حرف همین هم ویدا به داره آرمان که بینم می میز سر رسم می وقتی

 که فهمونم می بهش اشاره با و زنم می چشمکی شیطنت با: کنه می نگاهم زیرچشمی و ورچیده

 کنه می سعی آرمان خشمگین نگاه زیر که یارم می در اش واسه هم شکلک یه بعد! نده اهمیت

 ! کنه پنهون رو اش خنده

 و بیرون به بودم زده زل و ایستاده پنجره کنار هنوز کرد، صدام شام واسه و باز رو در آفاق وقتی

 .بود لبم رو ترکیه سفر اون های شادی و ها سرخوشی مرور از لبخند یه

 .اآلن یام می برو: گفتم و سمتش برگشتم مکث با

 دلخوری سر از سکوت و بابا سنگین های نگاه زیر و بشینم اینکه تا نخورم شام دادم می ترجیح

 و دست به آبی و رفتم نشه ناراحت این از بیشتر مامان اینکه واسه اما کنم بازی غذا با مامان

 .نشستم میز پشت آفاق کنار و زدم صورتم

 

 !شده ناخوش آقاجون: گفت حال همون در و بابا جلوی گرفت رو برنج دیس مامان

: پرسید کشید می برنج که جور همون بابا! نیارم بیرون غذام ظرف توی از رو سرم اصالً کردم سعی

 چشه؟

 و داد دارو و عصبیه فشار گفت دکتر. بیمارستان بردیمش شد، بد حالش پرویز ی خونه دیشب -

 .نیست خوب اصالً حالش ولی کرد مرخصش

 پیشش؟ باغ خونه نموندی چرا خب:

 درست گردی برمی داری که هفته یه بعد دیگه گفتم. موندم می بیای، خواستی نمی امروز اگه -

 .نباشم خونه نیست
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 !باغ خونه برسون مامانتو صبح فردا آبان:

 .دارم کالس 8 ساعت من-

 .ببر مامانتو قبلش:

 ... و بیاد دیرتر خرده یه گم می زنم می زنگ ونداد به -

 !ببرش گم می تو به دارم: گفت و بهم زد زل و کشید خوردن از دست بابا

 !دونین می خودتون! رم نمی وری اون من: گفتم و بشقاب توی گذاشتم رو قاشقم منم

 !ببرش در دم تا گفتم! باغ خونه توی برو نگفتم-

: گفت مامان که بودم نشسته حال همون به خرده یه. کردم سکوت و دادم تکون طرف دو به سری

 !آبان غذاتو بخور

 !خبرم؟ بی من که شده جدیدی خبر: پرسیدم و کردم نگاهشون و کردم بلند سرمو

 !خبری؟ چه! نه: گفت حال عین در و کردن بازی غذاش با کرد شروع و گرفت ازم نگاه مامان

 که کرده تغییر چیزایی یه کنم می حس ولی! دونم نمی: گفتم زدم زل کرد می نگاهم که بابا به

 !بیارین من یاد به رو لعنتی ماجرای اون ساعت هر و دیقه هر کنین می سعی دارین

 بی زدن هم به کردم شروع و برداشتم رو قاشق منم و پام به زد پاش با میز زیر از آروم آفاق

 .غذام خودی

 شهر سر اون تا تو نیست احتیاجی. رم می آژانس با صبح خودم: گفت مامان سکوت خرده یه بعد

 !بیای

 بد جو و بابا سنگین نگاه که بود حالی در این و غذام خوردن به کردم شروع و کشیدم راحتی نفس

 . داد می آزارم بدجوری خونه
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. کامپیوتر پشت نشستم و اتاقم تو برگشتم و گفتم خیر به شب یه و کردم تشکر مامان از شام بعد

 ی صفحه به زدم زل. نداشتم بود آورده ونداد که رو جدیدی کار ی ترجمه کردن شروع ی حوصله

 .فکر تو رفتم و مانیتور

 

*** 

 که دارم دوست ولی بدیه کار وایسادن گوش که دونم می. شنوم می رو دایی زن و مامان صدای

 می ویدا و من از رسن می هم به وقتی بزرگترا اینکه از سرخوشم و سالمه 08! بشنوم حرفاشونو

 دوستش بچگی همون از! انداخته هم روی رو ویدا و منو اسم که ممنونم خیلی آقاجون از! گن

! گلم عروس گه می بهش مامان وقتی کنم می ذوق! دارم احساس بهش دیگه جور یه حاال و داشتم

 زمین رو آقاجون حرف اینکه از خوشحالن و گن می اون و من ی آینده از همیشه دایی زن و مامان

 رو سربازیم و دانشگاه برم من مونده فقط. گیره می سر زود یا دیر باالخره وصلت این و ذاریم نمی

 !بده ادامه! من یعنی شوهرش، ی خونه تو رو درسش تونه می ویدا اونا تصمیم به. بخره بابا هم

**** 

 آبان؟ آوردی رو ترجمه -

 .مهدیان خانم به دادم. آره:

 .بشین -

 .برم باید دارم کار نه:

 !که نداری کالس بعد به 6 فرد روزای کجا؟-

 !صفا پیش رم می:

 پا یه مرغت:گفت و کرد نگاهم محسوسی اخم با و بیرون آورد مانیتورش پشت از رو سرش ونداد

 !دیگه؟ داره

 .خدافظ! باشه داشته پا که ندارم مرغی: گفتم و کردم جا به جا دوشم روی رو کیفم



 
 

26 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 !دارم کارت وایسا:گفت و پاشد جاش از ونداد

 ، بزنه حرف شاپ کافی به رفتن از شدنم منصرف واسه خواد می باز اینکه خیال به و برگشتم

 !بستریه بیمارستان آقاجون: گفت که کردم نگاهش کالفه

 !گفتم؟ چی شنیدی: گفت که کردم نگاهش جوری همون فقط

 !شه می خوب ایشااهلل -

 !آبان:

 !خب؟ بگم چی -

 !ببیندت خواد می:

 ! ندارم ای عالقه من -

 !خودخواهی خیلی آبان: 

 ... چون باشم جوری این که گرفتم یاد! دونم می-

 وایسادی دیدنش، بری داده پیغوم پیرمرد گم می! ات مسخره های فلسفه اون با! کوفت و چون:

 !بده انجام اجبار سر از و عالقه بدون رو کاری یه هم بار یه! نداری؟ دیدنش به ای عالقه گی می

! ونداد کنه وادار منو تونه نمی هم اجبار حتی مورد این تو: گفتم و کشیدم موهام به دستی عصبی

 خدافظ

 دنبالت افته می خواهرا برادر این نفرین و آه عمر یه و میره می: گفت و گرفت رو دستم مصر ونداد

 !ها

 بیافته که نداره وجود ام واسه نفرینی دیگه! نفرینم خود من: گفتم و لبم رو نشست لبخندی

 !دنبالم

 !چی؟ وجدان عذاب -

 !بده عذابم که ندارم وجدانی! گیرم نمی: 
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 ! کنی می بارم چیزی یه تو گم می چی هر که من -

 خدافظ:

 هم و صمیمی دوستای از یکی صفا. شاپ کافی سمت افتادم راه و نداد رو خداحافظیم جواب ونداد

. بود باخبر زندگیم مسائل از خیلی از اما نبودم نزدیک بهش ونداد اندازه به. بود ایم دانشکده

 کار اش واسه میون در روز یه بده اجازه که دادم پیشنهاد بهش کرده باز شاپ کافی شنیدم وقتی

 رو رن می و یان می که وارنگی و رنگ آدمای و شاپ کافی محیط که دادم توضیح براش. کنم

 . کنم کار درصدی که کردیم توافق. نده بهم هم حقوقی حتی که نیست مهم برام و دارم دوست

 با. نبود شلوغ هم خیلی اما بودن نشسته میزا پشت نفری چند. نبود صفا خود اونجا رسیدم وقتی

 نشسته ظرف کلی. آشپزخونه تو رفتم و کردم پرسی احوال و سالم و دادم دست صفا شاگرد حاتم

 رو ها تیکه آخرین.  شدم ظرفا مشغول و ای گوشه یه گذاشتم رو کیفم. سینک تو بود شده انبار

 دستش و کرده اخم دیدم سمتش برگشتم. کرد صدام صفا و شد باز در که کشیدم می آب داشتم

 !چیه؟: پرسیدم سر با. کنه می نگاهم داره و وایساده دستگیره به

 !ام؟ واسه بشوری ظرف بود قرار: گفت و گرفت دستم از رو ظرف و بست رو آب و جلو اومد

 !چیه؟ مگه خب -

 یان می و رن می مختلفی آدمای اینکه از چون کنی کار اینجا داری دوست نگفتی مگه! آبان: 

 سفارش و وایسی فقط شد قرار! مسلح؟ چشم با! بینی؟ می رو آدما پشت این از! بری؟ می لذت

 !بگیری

 !کاری هر! بشه گرم سرم تا کنم کار تو شاپ کافی تو شد قرار-

 !بیافت راه یااهلل! نگو چرت:

 !خواستی؟ نمی رو کارا این ازش کردی، می استخدام شاگرد یه اگه! گم نمی چرت-

 ! اینجا نیستی شاگرد تو:

 !نیستم هم مغازه صاحب -
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 !بریم! پایینا یارم می فکتو زنم می آبان: 

 یه و خون پیش پشت رفت. افتادم راه دنبالش ناراضی و برداشتم کیفمو و کردم خشک دستمو

 !بشین: گفت و جلو کشید هم صندلی

 جوری این! آدما؟ به بزنم زل و اینجا بشینم قراره اآلن: گفتم گوشش زیر آروم و نشستم میل بی

 !ره می سر بدتر ام حوصله که

 !بنویسی رو سفارشا دستت کدوم با دونی نمی اوقات بعضی خلوته، انقدر است هفته اول -

 !ای؟ کاره چه اینجا خودت:

 تی و بشوری ظرف و بدی خدمات اینجا دم نمی اجازه! آبان نکن بحث! ام مغازه صاحب من -

 !کارا؟ این هست تو حد در اصالً! بکشی

 !زنی می حرف مامانم مثل! هه:

 خلوت. نیستن که نبین اآلنو کنن، می کار نفر 3 آشپزخونه تو!زنیم می رو درست حرف ما پس -

 یاد به و باشی دلم ور اینجا خوام می. ندارم تو به نیازی پشت اون. کاری یه پی رفتن کدوم هر بود

 !بشنویم گل و بگیم گل دانشگاه زمون

 رفتم و انداختم دیوار کنج میزای از یکی پشت نشستن که سنی کم و جون پسر و دختر به نگاهی

 فکر تو

*** 

 !رگ؟ تو بزنیم گالسه کافه یه و شده باز ولیعصر تو که شاپی کافی اون بریم آبان-

 !ویدا دختری تو ناسالمتی:

 !رن؟ نمی شاپ کافی! خورن؟ نمی گالسه کافه دخترا! داره؟ ربطی چه! وا؟ -

! شاپش کافی نه داره مشکل اش گالسه کافه نه: گم می و گیره می ام خنده ویدا متعجب قیافه از

 !دختر؟ چیه رگ تو بزنیم آخه ولی
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 فقط خوبه حاال! بزرگتره من از سال صد انگار زنه می حرف همچین! اخالق معلم کن ول! حاال! اوه-

 ! دیگه سالمه 42 من! داریم سن اختالف هم با سال 4

 !خوشگله خانم نیست شأنت در زدن حرف جوری این که گم می سالته 42 چون:

 !خوشگلم؟ من تو نظر از واقعاً: گه می و کنه می نگاهم لبخند با

 !کردم نمی نیگات اصالً که نبودی اگه -

 !خوای؟ می ام قیافه واسه فقط منو یعنی:توپه می اعتراض با و کنه می نگاهم اخم با

 روی آدم عزیزترین تو من واسه! من عزیز نه: گم می و زنم می اش دخترونه حساسیت به لبخندی

 !آلی ایده لحاظ همه از تو من نظر از! نیست ات قیافه خاطر به این و زمینی

 نگاه اطراف به داره که جوری همون ، شه می حاضر سفارشامون وقتی. شاپ کافی به رسیم می

 روزی یه ممکنه دیدی، برت و دور و من کردی وا چشم تا که تو! سوال یه آبان: گه می کنه می

 !بشی؟ ای دیگه کس عاشق و بخواد جدید تجربه یه دلت روزی یه ممکنه! بزنم؟ دلتو

 بابای و مامان و آقاجون! کردن انتخاب تو واسه منو خب: ده می توضیح که کنم می نگاهش اخم با

 !بشی؟ پشیمون اونا انتخاب از بعداً ممکنه بدونم خوام می خب! عمه و من

 نظر هم باهام فقط اونا. بودی تو آخرم و اول انتخاب! ویدا نکرده انتخاب من واسه رو تو کسی -

 هیچ دیگه کنم می خواهش ازت! باشم داشته رو تو خواست می دلم که بودم خودم این! بودن

 !نزنه سرت به ای احمقانه فکر همچین وقت

! گفتی؟ جوری این خودتو احساس نکنه ببینم: پرسم می ازش مقدمه بی و کنم می فکر کم یک

 ... اینکه از پشیمونی تو نکنه

 شما! نیستیم طلب تنوع که خانما ما خب! نه نه وای: گه می و ده می تکون رو دستش هول با

 !زنه می چی همه دلتونو فوری آقایون

 !گفته؟ کی -

 ! هستین ریختی این بیشترتون! حاال خب:
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 !نگفتی من به راجع نظرتو-

 تو که گم نمی! خوندی کور بودی، تو آخرم و اول انتخاب که ازم بشنوی خوای می اگه! شیطون ای:

 !بمونی خماریش

! کنه خالی رو دلمون ته بخواد که نیست غمی هیچ! خوشیم دل ته از! خنده می هم اون! خندم می

 اون توی رو بودنمون هم با ی آینده و زنیم می حرف و خوریم می رو گالسه کافه ته ته تا سرخوش

 .کنیم می تصور شاپ کافی

*** 

 که الو. نبوده خونه اینکه یعنی این و بود مامان موبایل ی شماره. شد بلند موبایلم زنگ صدای

 !کجایی؟ آبان: گفت آرومی خیلی صدای با گفتم

 !چطور؟. سالم-

 !کجایی؟ گم می:

 !شاپم کافی -

 حفظ من جواب شنیدن از رو خونسردیش کنه می سعی داره که داد نشون کامالً کرد که مکثی

 !باغ خونه بیا پاشو اآلن همین! گم می چی ببین کن گوش:گفت شمرده شمرده. کنه

 !بیمارستانه؟ آقاجون گفت می که ونداد -

 !ببیندت خواد می اینجا بیا پاشو! فعالً شده مرخص! یاری نمی خودت روی به و داری خبر پس!  اِ:

 !نگیره سر مالقاتی همچین دهم می ترجیح! گفتم هم ونداد به -

 !چی؟ یعنی:

 !شه می بدتر آقاجون حال و بگیرم دهنمو جلوی تونم نمی بیام، اگه من-

 !ببیندت خواد می نیست، خوب حالش پیرمرد! آبان:

 !مردم؟ پیش وقت خیلی من که نگفتین بهش مگه-
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 !آبان:

 ! مرد آبان بگین بهش! مامان آبان بی آبان-

 می و گم می بابات به شاپو کافی جریان اآلن همین من یا اینجا یای می یوفتی می راه خودت یا: 

 !بیاردت زور با سراغت، فرستمش

 !الو:گفت مامان لحظه چند بعد و شم آروم تا هم و گذاشتم چشمامو

 !یام نمی. مامان متأسفم -

 بفهمه وقتی ده می نشون واکنشی چه ببینم زنم می بابات به زنگ یه من پس خب و خیلی:

 !شده مردم کارگر پسرش

 خدافظ. کنم قطع باید دارم کار من. راحتین جور هر -

 با زدنم حرف اول همون. شدن می رد خیابون تو از که ماشینایی به زدم زل و کردم قطع رو تماس

 خبر با زندگیم های نگفته از هم خیلی صفا نداشتم دوست. بیرون شاپ کافی از بودم اومده مامان

 !بشه

 بری؟ خوای می: گفت صفا تو برگشتم وقتی

 !چطور؟ نه -

 !دنبالت یاد می داره گفت زد زنگ ونداد آخه:

 الو:گفتم و گرفتم رو ونداد ی شماره و خیابون تو دوباره برگشتم و کردم نگاهش مکث با لحظه یه

 !ونداد؟

 فعالً!اونجا یام می دارم صفا پیش بمون. بزنم حرف تونم نمی. دارم پلیس آبان: گفت بلند صدای با

 !اینجا یاد می داره گفت. نزد حرفی: گفتم صفا به و شاپ کافی تو رفتم و کردم قطع رو تماس

. خورد تک گوشیم که زدن حرف باهاش کردم شروع شه گرم سرم اینکه برای و صفا کنار نشستم

 اآلن گفتم صفا به. شاپ کافی جلوی وایساده دوبله دیدم و کشیدم سرک. ونداده دیدم کردم نگاه
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 و پایین داد رو شیشه که پنجره به زدم تا دو. بشینم که کرد اشاره. ماشینش سمت رفتم و یام می

 !دیگه بشین: گفت

 !کجا؟-

 !گم می ات واسه بشین: 

 !شینم می بعد بگو -

 !زنمتا می آبان: 

 !بیا موقع اون برو. شه می تموم کارم 00 ساعت.  هنوز دارم کار -

 !اینجا یاد می داره بابات آبان بشین! کردی غلط: 

 !بکنه بهش چقولیمو تازه خواد می گفت زد زنگ مامانم اآلن همین! نگو چرت -

 ببینه مونده منتظر فقط! بوده شاهکارت این جریان در ترکیه از بابات! خوب پسر بهت گفته دروغ:

 ! دی می ادامه بازیت خل به یا یای می عقل سر

 !کنم فرار بخوام که بینم نمی دلیلی -

 دیگه که کنم می صحبت صفا با جوری و رم می من یا ماشین تو بشین بیا آدم عین یا آبان: 

 !باش زود! نیاره اسمتم

 !الاقل بیارمش برم! تو مونده کیفم -

 شنبه سه: گفت و دستم داد و آورد رو کیفم صفا بگم چیزی اینکه از قبل و شاپ کافی تو برگشتم

 .سالمت به برو. بینمت می

 !پارکه پایین خیابون تو ماشینم: گفتم و شدم ونداد ماشین سوار رفتم و کردم عذرخواهی

 !داریم می برش یایم می شب -

 !ریم؟ می داریم مگه کجا: 

 !باغ خونه-
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 !ونداد وایسا:

 !کشی می هوار چرا! بابا شدم کر -

 !وایسا گم می بهت:

 !ریم نمی باغ خونه خب و خیلی -

 !وردارم خودمو ماشین برم چپ سمت بپیچ: 

 !اینجا بیاد نشه بلند که خونه ری می داری بگو بزن بابات به زنگ یه -

 !راهه تو نگفتی مگه:

 !بندازه راه بیداد و داد بدبخت صفای این سر جا این بیاد نشه پا که بزن زنگ گم می همین واسه -

! کنی؟ می استخاره: گفت ونداد که کردم می فکر داشتم و دستم تو گرفتم و آوردم در موبایلمو

 !خونه ریم می ونداد با داریم بگو! رسه می اآلن زودباش

 !کنم نمی ول کارو این من! کردم فرار که کنه خیال خوام نمی-

 !بود قاطی خیلی بهش بزن زنگ اآلن فقط! بخور خوری می... گ هر:

 !؟ هستی گوری کدوم: گفت و ورداشت نخورده بوق یه هنوز و گرفتم رو بابا شماره

 !خونه رم می ونداد با دارم: گفتم و کردم تعلل کم یک

 !دیگه؟ نیستی شده خراب شاپ کافی اون تو اآلن یعنی -

 ...فردا پس ولی نه: 

 !موند کاره نیمه حرفم و گفتم خفه آخ یه که بازوم تو زد محکم دونه یه ونداد

 جا اون دیگه ساعت نیم تا خونه رم می زنم می دور! اونجا یومدم می داشتم: گفت عصبانی بابا

 !دارم کارت باش

 ! گرفت درد دستم شعور بی: گفت ونداد به و کشیدم گردنم به دستی! کرد قطع رو تماس هم بعد
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 گوش حسابی مامانت آبان! بده باد به سرتو بابات اینکه از بهتر بزنمت من: گفت خونسرد خیلی

 ! ببندی دهنتو و نگی پرت و چرت باشه حواست! کرده پر رو حاجی

 آقاجونتونو نیستم حاضر و لعنتی باغ اون تو بذارم پامو نیستم حاضر من بیافته که اتفاقی هر -

 !ببینم

 !کنی پاک تونی نمی اون با رو نسبتت کنی کاری هر! ما؟ آقاجون شد حاال:

 !شد می کاش-

 نمی فکر موضوع این به گذشت با خرده یه چرا! کنی پاک زندگیت از رو آدما تونی نمی! شه نمی:

 و کنه نگاهت و بگه خواد می چی هر بذار و کنارش بشین برو فقط! نیست خوب حالش! آبان؟ کنی

 !همین! بیرون بیا و نگو هیچی

 !الیمه عذاب من واسه! همینه فقط تو واسه-

 !کنم می خواهش نگو شعر:

 !ندارم حوصله خودم! بابا کن ول-

 ! داری؟ حوصله کی تو: 

 !وردار کردن نصیحت از دست دیگه یکی تو! کنی؟ بس شه می یارم می باال دارم ونداد -

 !که نکردم نصیحت:

 !نزن حرف اصالً! قبول باشه-

 !کجاست؟ دقیقاً ماشینت. چشم:

 .دار نگه پل اون زیر تر پایین برو کم یک -

 یام می دارم منم: گفت و کرد صدام بشم خودم ماشین سوار تا شدم می پیاده که ونداد ماشین از

 ! باال بریم هم با برسم منم تا وایسا رسیدی زودتر اگه شما، ی خونه

 !اینقدر؟ ترسی می چی از فهمم نمی-
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 .بیافت راه اآلن. دم می توضیح ات واسه بعداً:

 هم با و پارکینگ تو بردم رو ماشین. بود رسیده من از زودتر ونداد خونه در دم رسیدم وقتی

. کرد می دود سیگار داشت و مبل روی بود نشسته عصبانی بابا کردم باز که رو هال در. باال رفتیم

 کارت بشین بیا: گفت و من به دوخت رو نگاهش دود پشت از و کرد بلند رو سرش. کردیم سالم

 !دارم

 بابا که همین. کرد گرم رو خودش سر و آشپزخونه توی رفت هم ونداد و روبروش نشستم رفتم

 واسه دوستمه، شاپ کافی بزنین، حرف شاپ کافی مورد در خواین می اگه: گفتم بزنه حرفی اومد

 !پیشش برم دارم دوست تجربه و تنوع

 حرف آقاجونت مورد در خوام می اول! رسیم می اونم به: گفت و زد سیگارش به محکمی پوک

 !بزنم

 صدا رو ونداد سکوت خرده یه بعد بابا. کردن بازی انگشتام با کردم شروع و پایین انداختم سرمو

 .دارم کارت اینجا بیا: گفت و کرد

 !دیگه؟ دیدی رو پدربزرگت تو: گفت و ونداد به کرد رو بابا. نشست ما از فاصله با و اومد ونداد

 .بودم پیشش صبح! بله-

 !چطوره؟ روزش و حال:

 !اونجا موند می باید واال شده مرخص بیمارستان از خودش اصرار به! نیست خوب -

 !چیه؟ زبونش ورد: 

 !یاره می رو تو اسم مرتب آبان: گفت و انداخت کردم می نگاهش داشتم که من به نگاهی ونداد

 !ببینمش خوام نمی من: گفتم و دادم تکون تأسف به سری

 بزرگت جوری این رو تو من! آبان دیگه بسه: گفت زد می قدم که جوری همون و پاشد جاش از بابا

 ! آوردم؟ بارت کینه با من! کردم؟
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 نمی دلم! ببخشمش ندارم دوست! بابا ببینم آقاجونو خواد نمی دلم! اونجا برم خواد نمی دلم-

 !خواهشاً نذارین مامان پای جا دیگه شما! کنم فراموش هیچیو خواد

 برو دنبالت یاد می ونداد صبح فردا! ازت نداره هم زیادی توقع! بهت زنه نمی بدی حرف مامانت: 

 ! پیرمرد اون ببیندت

 از دونستم نمی که بود گرفته گلومو بدی بغض یه. زمین به زدم زل و دادم تکون طرف دو به سری

 !ری؟ می گی؟ می چی: گفت و نشست روبروم اومد بابا! اومده کجا

 اینکه خیال به بابا! دونست می رو نظرم. نداشتم گفتن واسه حرفی. کردم نگاهش فقط سکوت تو

 ببینم بده توضیح رو شاپ کافی جریان این حاال: گفت و زد لبخندی رضایتمه ی نشونه سکوتم

 !شاکیه اینقدر چی واسه مامانت

 می دخل پشت! اونجا رم می عصرا میون در روز یه! که شناسینش می! صفاست شاپ کافی-

 !بشورم ظرف قراره نه بکشم، تی قراره نه! گیرم می سفارش و شینم

 یای نمی چرا! ونداد؟ پیش ری نمی چرا کنی پرش خوای می و آزاده وقتت ساعت اون اگه خب: 

 !من؟ پیش

 !داره تنوع ام واسه کار اون! کنم همکاری تونم می هم خونه تو ونداد با -

 !حجره؟ یای نمی چرا:

 انگشت با بازار ی همه که: گفتم مکث خرده یه بعد و چشماش به زدم زل و کردم بلند سرمو

 !بدن؟ نشونم

 از ونداد. کرد سکوت و کشید آهی و مبل پشتی به داد رو اش تکیه و رفت عقب. خورد جا بابا

 شاکی حاجی، که گفت و زد زنگ همچین عمه. گذشت خیر به الحمداهلل خب: گفت و پاشد جاش

 !شاپ کافی رسوندم خودمو جوری چه نفهمیدم من که آبان سراغ ره می داره

 دیدم اما! بکنم سرت از پوست خواستم می واقعا اولش:گفت و کرد روشن دیگه سیگار یه بابا

 شاپ کافی جریان آبان! کنار بذارم رو عصبانیت که بهتره کرد حل چیو همه شه می حرف با وقتی
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 حاج پسر که بیافته چو آشنا و دوست و فامیل و فک بین ندارم دوست! کن تعطیلش جوری یه رو

 ! شده کارگر رفته طاهر

 ... من-

 هم دوست کنه، نمی تغییری نظرم! باشه داشته ای فایده مسئله این سر بحث کنم نمی فکر دیگه: 

 !دیگه؟ باغ خونه ری می فردا! کنیم دعوا هم با سرش ندارم

 !فردا دارم کالس-

 !اونجام منم! بیا ناهار موقع کالست، بعد: 

 !تونم نمی: گفتم و دادم تکون طرف دو به سری

 !خوای؟ نمی یا تونی نمی -

 آخرین اصالً من واسه! منه دیدن آقاجون ی خواسته آخرین که نیست مهم برام! دوش هر: 

 ! نبوده مهم اون واسه من ی خواسته و من وجود که قدر همون! نیست مهم اش خواسته

 !آبان ترسونی می منو-

 ! ترسم می خودم از وقتا بعضی اتفاقاًخودمم: 

 نگه پایین رو صداش و کنه حفظ رو خونسردیش کرد می سعی که حالی در و پاشد کنارم از بابا

 حرفاشو بذار و بشین. اونجا ریم می اآلن همین پاشو! کنیم صبر فردا تا نیست احتیاجی: گفت داره

 !پیرمرد بشه راحت و بزنه

 !پاشو: گفت و وایساد کنارم اومد و پوشید رو پالتوش. نخوردم تکون جام از

 به منو تونین نمی: گفتم و چشماش تو زدم زل. برم دنبالش بخوام اینکه قصد به نه اما شدم بلند

 !مرده من دیدن آرزوی تو که بشنوم حتی نیست مهم برام! بابا کنین کاری همچین به وادار زور

 کمی گرفت رو دستم و جلو اومد و شد بلند یهو ونداد! دید شد می بابا چشمای از رو عصبانیت

 !آبان نگو پرت و چرت: گفت و کشید عقب
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 انجام بگه بهم دلم که رو کاری هر من! بابا متأسفم! زدم رو دلم حرف فقط. نگفتم پرت و چرت -

 دلم رو از عقده این روزی یه شاید یام می راه دلم با دارم که ساله 7! وقته خیلی اآلن! دم می

 چی هر! کنم عمل دلم خالف کردن وادارم خاندان همین که بره یادم روزی یه شاید! بشه برداشته

 پسر که متأسفم حال هر به! کنه آشتی باهام احساسم روزی یه شاید که کنم می گوش بگه دلم

 ! نیستم اتون واسه راهی به سر و خوب

 که کاری. رو روبه دیوار به زدم زل و تخت رو نشستم. بستم رو در و اتاقم تو رفتم و گفتم اینو

 !ام واسه عادت یه بود شده دیگه و دادم می انجام وقتا خیلی

*** 

!  است جلسه رئیس خونوادگی های جلسه ی همه معمول طبق و مجلس صدر نشسته آقاجون

 و ام نشسته من هم در دم و اتاق ته و پروین خاله ونداد، بابا، ویدا، آرمان، دایی، زن و دایی مامان،

 حق که کسی تنها و گرفتن شور من نیست و هست ی همه و زندگی سر! زمین به زدم زل کرده بغ

 پاهام اما بیرون بزنم و بذارم خواد می دلم و شم می خفه جو اون از دارم! منم خود نداره دادن نظر

 یاره می توجیح و برهان و دلیل اش واسه داره آقاجون که رو حرفی! گیره دلم پای واقع در! گیره

 دست آروم ونداد که زمینم مات! کنم قبولش و بشم قانع بخوام اینکه به برسه چه ندارم باور حتی

 نمی حتی. کنه می اشاره آقاجون به آروم. کنم می نگاهش و کنم می بلند سرمو. پام روی ذاره می

 مونه می هم حرفی آبان: گه می که شنوم می رو آقاجون صدای! بیافته چشماش به چشمام خوام

 !بگی؟ داری چیزی! زدن؟ واسه

 سر آخر و کنم نگاه اتاق اون آدمای تک تک به و باال بیارم سرمو که کنم می راضی خودمو زور به

 که پیرهنی این که گه می نگاهش! محکمه و مستبد همچنان اما منتظره نگاهش! آقاجون به برسم

 می روشو که هست تنفر نگاهم تو اونقدر! نداری ای دیگه راه و بپوشی باید رو دوختیم ات واسه

 .ندارم حرفی دیگه من: گه می و ای دیگه سمت کنه

 بزنم که حرف! تونم نمی اما بگم چیزی یه خوام می و صورتش تو زنم می زل و شم می بلند جام از

 حتی. ویدا سمت گردم می بر لحظه آخرین تو! بشم خرد این از بیشتر خوام نمی! ترکه می بغضم

 و ده می فحش داره که شنوم می رو ونداد صدای و در سمت رم می! ندازه نمی بهم هم نگاهی نیم

 زبونم وقتی که خوبه! بزنه منو دل حرفای و روشون تو وایسه یکی که خوبه! کنه می بیداد و داد
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 گرفتن از دستش اگه حتی بزنه داد من واسه و وایسه یکی خودم حق از کردن دفاع واسه قاصره

 !باشه کوتاه حقم

*** 

 و بغض از شد پر وجودم تموم دوباره! کشید زبونه وجودم تو شب اون بد حس دوباره مدتها بعد

 ونداد هوای به شد باز که در! موند ناگفته که حرفایی از رسیدم انفجار حد به و لرزیدم دوباره

 که رو بابا صدای. کنم پاک رو بود شده جمع چشمم تو که اشکایی نکردم سعی حتی و برنگشتم

 کار چی: گفت سکوت لحظه چند بعد و داد تکیه در به. نبینه صورتمو تا برگردونم رومو شنیدم

 که برام موندی تو فقط! نباشه؟ این روزت و حال که کنم کار چی! آبان؟ خودت به برگردی که کنم

 بره یادت که کنم کار چی آبان! نرفتن واسه پا یه شدی هم تو و کنم تکیه بهش پیری تو بخوام

 سعی چرا! نیستی؟ وزیری طاهر حاج پسر مگه! نیستی؟ من پسر تو مگه! اومده؟ روزت به چی

 اون طرف یه از تویی، طرف یه از! داره گناه مادرت قرآن به! باشی؟ محکم خرده یه کنی نمی

! مادرته نباشه چی هر! باشی؟ اون فکر به خوای نمی کم یه! برادرش و پدر هم طرف یه از و برادرت

 !داری می بر قدم یه داری اون واسه کن خیال

 و وایسادم بهش کرده پشت و پنجره سمت رفتم نبینه رو صورتم اینکه واسه و شدم پا جام از

 ازش که موقع اون مگه! بابا؟ برداشت قدمی من خواسته خاطر به و من واسه مامان مگه: گفتم

 برآورده توقعمو کنی بازی من پسر زندگی با نداری حق بگه و وایسه آقاجون روی تو داشتم توقع

 !کرد؟

 یه که بود نمونده اش واسه راهی هم آقاجونت! نداشت ای چاره! آبان نداشت انتخابی حق-

 هر! کردی می فکر احساسی داشتی تو! خواستیم می همینو هم ما! گرفت تصمیمی همچین

 !بوده تو نفع به اول درجه در شد گرفته که تصمیمی

 که کاری خالف کنه وادار منو! کنه تهدید منو نداشت حق کسی! گرفتم می تصمیم خودم باید -

 دلم رو پا دیگه خوام نمی! بذارم دلم رو پا کنه وادارم نداشت حق کسی! کنم عمل دارم دوست

 به خوام نمی! بخشم نمی و نبخشم گه می احساسم! کنم عمل احساسم خالف خوام نمی! بذارم

 !بکنم کارو این خوام نمی دیگه! بگذرم غرورم و خودم از ای دیگه کس هر یا مامان شما، خاطر
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: گفت بیرون بره خواست وقتی و کرد باز رو در. شنیدم کشید بابا که رو بلندی نفس صدای

 جفت تاسش پیش وقت خیلی که کنی می خودخوری و ریزی می اشک ماجرایی واسه نشستی

 شده دیر خیلی دیگه که نرسی موضوع این به وقتی امیدوارم فقط! زمین اومده تو نفع به شیش

 جوونی که برسی نتیجه این به وقتی ترسم می این از! دیگرون خاطر به نه خودت واسه دیر! باشه

 !باشی داده هدر پاش رو ات روحیه و انرژی و سالمتی و

 !زجر و ناامیدی و خیال و فکر و خستگی عالمه یه و موندم من و رفت بابا

*** 

 رم می راه چی هر! هست چی فهمم نمی اصالً رو خستگی. رم می راه دارم خیابونا تو فقط صبح تا

 که خودم به حتی! ندارم توجه چیز هیچ و کس هیچ به. شه می بیشتر زدن قدم واسه عطشم انگار

 باورم! کشیدیم قشنگمون آینده واسه که هایی نقشه! سرمه تو ویدا صدای! افتم می پا از دارم

 از باشم شده خالی! باشم شده تهی! باشم شده هیچ شه نمی باورم! باشه شده پوچ همه شه نمی

 !است امیدوارکننده فکر چی هر

 ها وسیله به که رو مشتاقم نگاه! فروشی سیسمونی یه جلوی وایسادیم و گرفتم رو ویدا دستای

 !داری؟ دوست بچه اینقدر واقعاً: گه می بینه می

 باید آدم! کمه بچه تا 4 من نظر به! چقدر دونی نمی: گم می وردارم ویترین از چشم اینکه بدون

 !باشه داشته بچه تا 3 حداقل

 !کنی؟ بزرگشون و بزاییشون قراره تو اونوقت -

 !هستم نوکرشون خودم یاریشون، می دنیا به تو:

 !خودت جون آره-

 که گیرم می خانم و خوشگل پرستار یه منم بیارشون، دنیا تو! کنیم می دیگه فکر یه خب:

 !کنه بزرگشون

 !کار؟ چی خوای می خوشگل پرستار: گه می و گیره می بازوم از نیشگون یه
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 بچه تونه نمی که ای عقده ایکبریِ بیریخت یه! دیگه بشن بزرگ روحیه با باید هام بچه خب -

 !کنه تربیت سالم هامو

 !دیگه؟ دلیل همین به فقط! آهان:

 یکیشون تا ببینم رو خوشگل خانم تا دو خونه یام می وقتی دم می ترجیح هم خودم! نه خب-

 !باشه ایکبیری و بدشکل

 بهتر: گم می و صورتش تو گردم می بر لبخند با و گیرم می رو دستش که بزنتم یاد می دوباره

 اینکه هم و ای دونه یه هم کماالتی، با هم خوشگلی، هم که کنی تربیت هامونو بچه خودت نیست

 !نیاد؟ سرت هوویی وقت یه

 کل باشه یکی! ندارم دوست بیشتر بچه دونه یه اصالً من: گه می و دستم تو کوبه می مشت یه

 !پاش به بریزیم زندگیمونو

 !کنیم فداشون زندگیمونو کل باشن تا چهار-

 !تا؟ چهار چرا: 

 !تا؟ چند پس -

 !یکی:

 !یکی؟ چرا-

 !تا؟ چند پس:

 !تا دو-

 !تا؟ دو چرا:

 !کماالت با و خوشگل خانم تا دو! که نه بچه تا دو -
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 این از برم می لذت و خندم می و گیرم می سمتم بیاره حرص با خواد می که دستشو گم می اینو

 خانم یه! گفتی که یکی همون: گم می و خیابون سمت کشونمش می و داره بهم که مالکیتی حس

 !من خوشگل خانم ویدا مثل ناز و خوب

 شاید! شادم خیلی! بودنمون هم با از خوشحالم و سرخوش. شه می کشیده دنبالم و خنده می

 زندگیمه تو اینکه از! شادم کنه تکیه بهم اینکه از! خوشحالم باشم مردش اینکه از! اون از بیشتر

 ! بیاره در چنگم از رو دنیا این تونه نمی چیزی هیچ و دارم رو دنیا ی همه انگار! سرخوشم

*** 

 یه رفتم ناهار واسه هم ظهر و دانشگاه رفتم زود صبح و برد خوابم. رفت کی ونداد نفهمیدم

 کالس 4 ساعت. نیست ناهار از هم خبری و نیست خونه مامان که دونستم می چون ساندویچی

 شب تا جوری این و آموزشگاه سمت افتادم راه بعد و زدم قدم کم یک. شد می شروع آموزشگاه

 مات شدم که هال وارد. خونه رفتم کوفته و خسته شب اخر و وایسادم سرپا کله یه 02 ساعت

 !روبروم ی صحنه به موندم

 کنم می خواهش: گفت گوشم زیر آروم و کنارم اومد عجله با و پاشد بود نشسته مبل رو که ونداد

 !نیار در بازی کولی و کن لطف

 !آبان؟:گفت و داد فشار رو دستم که صورتش به دوختم امو مونده مات نگاه

 به مامان صدای با! ام زنده که رفت یادم اصالً لحظه یه! شد حبس ام سینه تو نفس لحظه یه برای

! ماست مهمون امشب از آقاجون:گفت و سمتم اومد پاشد مصنوعی لبخند یه با که اومدم خودم

 روحیه تا باشه پروین و پرویز یا ما پیش مدت یه اون باغ خونه بریم ما اینکه جای به دادیم ترجیح

 بکنی تونی می که سالم یه: گفت اش شده چفت دندونای الی از و آروم خیلی بعد! بشه عوض اش

 !الاقل

 به تصویر و صدا و سر عالمه یه! دارم حالی چه من بفهمه خواد نمی کسی چرا که فهمیدم نمی

 !کرد می متالشی مغزمو داشت و بود آورده هجوم ذهنم

*** 
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 ذارم نمی! بیافته اتفاق این ذارم نمی: گم می دارم خش و بلند صدای با و وایسادم آقاجون روی تو

 مهم برام گرفتین خاندان این بزرگتر عنوان به امروز تا که تصمیمی هر! سد یه بشین من واسه

 !باشه منم سر باال استبدادتون ذارم نمی دیگه اما! نیست

 حق کسی که فهمم می اما سالمه 43 فقط من! کشه می سوت مغزم گوشم زیر زنه می که چکی از

 ! دونه نمی اینو سن همه اون با آقاجون اما! بگیره تصمیم ای دیگه کس جای دنیا این تو نداره

 شم می خیره حرصیش چشمای به! لبم رو نشسته لبخند یه کنم می نگاه صورتش تو دوباره وقتی

 !بگیرین ازم عشقمو ذارم نمی! آقاجون نیستین شما بازی این برنده: گم می و

 گی می بچگونه و احمقانه احساسات مشت یه به! عشق؟ کدوم: کنه می کر گوشمو فریادش صدای

 خود به که دیگه روز دو! عشق؟ گی می نوجوونی دوران امروز به تا اومده کش هوس یه به! عشق؟

 ویدا اسم خودم خونه همین تو روزی یه! خوری می رو خیالی عشق این چوب داری بینی می بیای

 !دارم می ورش خودم حاال! تو رو انداختم رو

 !بدم طالقش که کنه وادارم تونه نمی کس هیچ! عقدیمه زن-

 شی بدبخت ذارم نمی! شم می جداییتون مسبب هم خودم بودم، عقد این بانی و باعث خودم:

 !آبان

 تالش عشقم و زندگی واسه خوام می! کنین می بدبخت دستی دستی منو کاراتون این با دارین-

 که ببینم و بشینم خوام نمی! خوام نمی اینو من! گیرین می ازم فرصتو این دارین! بجنگم و کنم

 ! دارم اش نگه دندون و چنگ با خوام می! ره می دستم از داره عشقم

 نگه عشقو این تونی نمی ای دیگه چیز هیچ با نه! دندون با نه! چنگ با نه! دستات جفت با نه:

 اشتباه این خوام می حاال! تو سر تو انداختیم رو دختر اون فکر که اول از بود اشتباه یه! آبان داری

 !کنم پاک رو

 !چرا؟-

 !بشه شکسته این از بیشتر حرمتا نذار! بخوابه آبرویی بی این بذار! چرا دونی می خوب خودت:
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 مهم هیچکس واسه! چی؟ شکنم می بگذرم عشق این از اگه که من! چی؟ من حرمت! چی؟ من -

 !نیست؟

 یه تهش بدی دستش از و کنار بکشی و بگذری چه ، بیاری دستش به و بجنگی و وایسی چه:

 دومی تو! پاشی تونی نمی وقت هیچ دیگه که افتی می جوری اولی تو منتها! خوردنت زمین! چیزه

 !شی بلند دوباره تونی می بخوای کمک و جایی به بگیری دستتو اگه

 و بمیرم حاضرم! نگذرم آسونی این به عشق این از ولی بمیرم حاضرم! نگیرین تصمیم من جای-

 !ندارم هیچی! نیستم هیچی دیگه ویدا بعد! نکنم دفن خودم دستای با قشنگمو خاطرات

 زندگی کنارش خرم و خوش جوری این تونی نمی! نداری هیچی! نیستی هیچی دیگه هم اون با:

 !شه نمی سابق مثل هیچی دیگه! آبان کنی

 شما ندارم دوست! برسم خودم خواد می دلم برسم، شما حرف این به هم روزی یه اگه حتی -

 !بگیرین تصمیم ام واسه

 !محضر ریم می بگذره که تعطیالت! نزن چونه نشدنیه که کاری واسه انقدر برو! پسرم برو! هه:

*** 

 و ندیدمش که ساله 7! کنم باز تنفسمو راه کردم سعی عمیق نفس یه با. داد تکونم محکم ونداد

 از بیشتر حتی شده پیر خیلی! شده تکیده سال 7 این تو که نبودم من فقط این که بینم می حاال

 شقیقه تو که نبضی تا دادم فشارش محکم و پیشونیم به گرفتم لرزونمو دست! نشدن دیده سال 7

 و ونداد کنار از و بدم خودم به تکونی کردم سعی! نداشت ای فایده اما بگیره آروم زد می هام

 رسوندم خودمو برد، اسممو تحکم با که مامان به توجه بدون! پناهگام به ببرم پناه و بشم رد مامان

 حالم اونقدر. زمین رو خوردم سر تاریکی توی و اتاق دیوار به دادم تکیه و بستم رو در و اتاق به

 ای فایده اما بیارم جا حالمو عمیق نفس تا چند با کردم سعی. یومد نمی باال نفس که بود خراب

 . نداشت

 از که زنی صدای! کرد می بدتر حالمو که گذشت می چشمم جلوی از مسخره ی صحنه سری یه

 که ونداد التماسای صدای! پاهام زیر صندلی قیژ قیژ صدای. کرد می اعالم رو پرواز شماره بلندگو
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 شدن چفت تو که نفسام صدای و در به خورد می که مشتاش صدای! کنم باز رو در خواست می

 ! در شدن شکسته صدای و بود افتاده شماره به گردنم دور به طناب

 روشن رو برق و بست رو در و تو اومد ونداد و شد باز در و کرد حرکتی دستگیره و در به زد یکی

 !آبان؟: گفت و زد زانو جلوم اومد زمین روی نشستم و کردم کز اتاق گوشه دید وقتی و کرد

 ونداد! ببینمش خوام نمی! ببینمش خواستم نمی! اینجا یومد می نباید: گفتم و چشماش به زدم زل

 !قولت زیر زدی! ببیندش خواد نمی گه می دلم! بیای راه من دل با بودی داده قول بهم

 !دارم کارت بیا پاشو: گفت بازومو زیر انداخت دست

 !بزنیم حرف باهم اینجا بشین بیا: گفت و کرد بلندم جام از محکم اما کردم مقاومت

 !شم می خفه دارم: گفتم و گلومو روی گذاشتم دستمو و نشستم تخت روی

 نگرون بابا! بیاد جا حالم تا کنم کنترل رو افتادم شماره به نفسای کردم سعی. بیرون پرید ونداد

 !بیمارستان؟ بریم! آبان؟ چیه: گفت و اتاق تو اومد

 . یاد می جا حالت اآلن بخور اینو بیا! نیست چیزی: گفت و اتاق تو اومد آب لیوان یه با ونداد

 کش صورتم های عضله تموم کردم می حس! بکشم عمیق نفس کردم سعی و خوردم قلپ دو یکی

 خودتو انقدر: گفت و روم کشید رو پتو ونداد و کشیدم دراز تخت روی! ریزه می داره و اومده

 از رفتی صبح 7 ساعت! هم به ریزی می جوری این عصبی فشار کوچکترین با که کنی می خسته

 می بهتر بکش دراز خرده یه! کنه می هنگ باشه هم آهنی آدم! آخه؟ برگشتی اآلن بیرون خونه

 خودش با و باشه تنها خرده یه. نیست چیزیش! طاهر حاج بریم! کنیم می صدات شام واسه! شی

 ! شه می خوب بیاد کنار

 ی خاطره که لوستر اون و سقف سمت برم می و گیرم می زمین از نگاهمو شه می بسته که در

 ندیده فرودگاه تو منو روز اون اگه نبود، اگه ونداد! کنه می تداعی ام واسه رو ناتمومم خودکشی

! شد نمی پاره طناب اون وقت هیچ بود، نشکونده رو اتاق در اگه خونه، بود برنگشته دنبالم و بود

  آ! دیدم نمی رو ویدا رفتن فردای صبح وقت هیچ
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 وقتی که بودم ریخته بهم و خسته اونقدر قبل شب. شدم بیدار خواب از صورتم آروم لمس حس با

 اینکه حس با و کردم باز نیمه رو چشمام. برد خوابم درجا کشیدم دراز و خوردم آرامبخش یه

 اسمشو حتی یا دیدمش می وقتی که نبود خودم دست! افتاد لرزه به تنم نشسته کنارم آقاجون

 رو زخمش سوزش که بود دردناکی خاطرات یادآور ام واسه! ریختم می بهم جوری این شنیدم می

 مدت یه. خواب به بزنم خودمو کردم سعی و بستم چشمامو. کردم می حس ام سینه توی هم هنوز

 دلم. خوابیده:گفت کسی به که شنیدم رو صداش و بیرون رفت بعد و نشست کنارم حرکت بدون

. دانشگاه بره باید. داره کالس: داد جوابشو چون بود مامان مخاطبش. کنم بیدارش نیومد

 دیگه ربع یه! بود 8 به ربع یه. کردم نگاه ساعتم به. کردین می صداش کاش. منتظرن دانشجوهاش

 بشم روبرو آقاجون با خرم و خوش برم و شم بلند بخوام اینکه فکر از اما بودم می کالسم سر باید

 کردم می غیبت هم بار یه اگه. شدم منصرف دانشگاه به رفتن از بشینم باهاش صبحونه میز سر و

 باز اتاق در! کردن می ذوق کالس نشدن تشکیل از دانشجوهام اینکه جز افتاد نمی خاصی اتفاق

 رو کشیدم رو پتو! کار؟ سر بری نباید مگه پاشو مامان آبان: گفت که شنیدم رو مامان صدای و شد

 زیرلب! دانشگاه؟ ری نمی: گفت و کنار کشید رو پتو و تخت کنار اومد. بشه خیالم بی که سرم

 و کرد نچی دم نمی جواب دید وقتی! کنی؟ زندونی خودتو جا این روزو تموم خوای می-! نه:غریدم

 این بهم خیال و فکر اما بخوابم، کردم سعی و سرم رو کشیدم رو پتو دوباره. بست رو در و رفت

 .نداد رو اجازه

*** 

 

 شم می پهلو اون به پهلو این از و زنم می غلت دارم که هاست ساعت و کشیدم دراز اتاقم تخت رو

 می تخت روی کنارم و تو یاد می یکی و شه می باز در. ندارم رو پاشم جام از اینکه ی حوصله اما

 دستی. کنم نمی باز رو چشمام کنه اذیتم اومده مزاحم ونداد معمول طبق اینکه خیال به. شینه

 باز چشمامو! نیست ونداد بفهمم که هست لطیف اونقدر. کنه می لمسم و صورتم روی شینه می

: گم می خوشحالی با و پرم می جام از! شه می ظاهر جلوم ویدا خندون و مهربون صورت و کنم می

 !اومدی؟ کی! سالم

 !دیشب: گه می و هم به ریزه می سرمو موهای دستش با
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 رومو و کنم می اخمی اردو رفته دانشگاهشون طرف از و گذاشته تنها منو روزه 5 اینکه یادآوری با

 .گیرم می ازش

 نیشت من دیدن با که دیدم خودم خوبه حاال! مسخره گمشو: گه می و بهم ریزه می موهامو دوباره

 !کنی پنهون رو زایدالوصفت خوشحالی خواد نمی! شد وا بناگوش تا

 !خانم؟ گذشت خوش! اومدی خوب رو زایدالوصف: گم می و لبم رو شینه می لبخندی

 !خیلی آره وای-

 !دادم می جواب ای دیگه چیز بودم تو جای اگه:

 خوش خیلی من به ولی! گذشت می خوش بهم بهتر خیلی بودی تو اگه گفتی می دونم می-

 !گذشت می خوش بیشتر بودی تو که چند هر! آبان گذشت

 !بیرون بذاری شهر این از پاتو من بدون نداری حق دیگه:

 !آقا چشم-

 !آفرین:

 !تعطیل من بدون خرید و بازار و نیک پیک و مسافرت و اردو-

 !دیگه؟ امر! سرورم چشم:

 !حاال؟ کو سوغاتیت-

! سوغاتی بعد صبحونه اول: گه می اتاق در سمت بره خواد می که جوری همون و شه می پا جاش از

 .پاشو یااهلل

 تو زنم می زل و خودم سمت گردونم می برش و گیرم می رو دستش و پایین پرم می تخت از

 از سوغاتی چه: گم می و دم نمی اهمیتی چشماشه تو که شرمی به و جلو برم می لبامو و چشماش

 !بهتر این
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 می ویدا. یایم می خودمون به کنه می صدا رو ویدا هال تو از بلند که ونداد صدای با بعد دیقه چند

 .باغ خونه بریم ونداد با خوایم می شو آماده زودی:گه می حال همون در و در سمت ره

*** 

*** 

 ونداد و شد باز در. موهام توی بردم فرو دستمو و نشستم پاشدم. لبم سمت رفت دستم ناخودآگاه

 کنارم اومد و بست رو در و کرد سالم که کردم می نگاهش متعجب! اتاق تو اومد آماده و حاضر

 02 ساعت کالس به که دانشگاه برسونمت یای نمی. شرکت رم می دارم: گفت و نشست تخت روی

 !الاقل؟ برسی

 !موندی؟ اینجا شب-

 . آره:

 !نبود نیازی -

 !دادم ترجیح من: 

 !من ی لَله شدی کالً -

 خالی من سر خوای می هستی عصبانی اتون خونه وضعیت از: گفت و بیرون داد صدا با رو نفسش

 !آره؟ کنی

 و آورد بهش فشاری و ام شونه رو گذاشت رو دستش. زمین کف به زدم زل و گرفتم ازش رومو

 ! آبان بیرون بیای اتاق این از باید حال هر به: گفت

 !ندارم نشسته بیرون اون که ای ناخونده مهمون دیدن به ای عالقه-

 همه اون با کبکبه، و دبدبه همه اون با سن، سال 82 با پیرمرد آبان! کنی؟ مقاومت خوای می کی تا:

 ! ببینه رو تو که اینجا اومده پاشده اقتدار

 ازم عشقمو و وایساد چفت روزی یه زنی، می حرف ازش که توهماتی همین با پیرمرد همین-

 !گرفت
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 هم روز صد تا حال هر به اما شرکت برم باید. کنم بحث باهات خوام نمی اآلن! آبان ویدا بابای گور:

 بشین هستم من تا بیا پاشو پس. زنه می بهت حرفاشو و یاره می گیرت اون بمونی، اتاق این تو که

 !کنه خرد بدتر اعصابتو ربطی بی حرف ندم اجازه که صبحونه میز سر

 پاشو: گفت و پام روی گذاشت دست. ونداد نگرون چشمای به دوختم و برداشتم زمین از نگاهمو

 ! خوب پسر

 اومدن و قدیمی نمای نخ ی پوسیده موضوع این به مامان دادنای گیر! عجیبه؟ برام چی دونی می-

 کار جای یه! بابا نامتعارف های شدن مهربون و غریب و عجیب های دلسوزی و خونه این به پیرمرد

 !خبریه یه مطمئنم! ونداد لنگه می

 بود تو دیدن که اش خواسته و شد بد که پیرمرد تو قول به حال! صبحی سر نشو، هولمز شرلوک:

! برداری لجبازیت از دست که کنن قانع رو تو جوری یه که افتادن وال و هول به همه کرد، مطرح رو

 به بحث این کنه نمی سعی کسی دیگه کنه خالی خودشو که بدی اجازه و حرفاش پای بشینی اگه

 ! یااهلل پاشو! وسط بکشه رو شده نما نخ خودت قول

 .خودم یام می برو-

 ! دارم کار کلی من! ها دوباره نخوابی:

 و خوابیده باهاش دیشب از که پیرهنمو های دکمه. رفت ونداد و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 بعد و خودم به آیینه تو زدم زل و پوشیدم شرت تی یه عمد به و کردم باز بود شده چروک حسابی

 بد اونقدر دستام جفت روی عمودی ی بخیه رد تا 4. دستام مچ به رسید و سرخورد نگاهم

 ها خط اون کنم، فراموش رو تلخ روزای اون خواستم می خودمم اگه حتی که کرد می خودنمایی

 ! ذاشتن نمی

 واسه! اعدام واسه برنم می دارن کردم می حس که بود حالی در این و اتاق در سمت افتادم راه

 ! بگیرن جونمو اینکه

 وقتی و دستشویی تو رفتم بودن زدن حرف مشغول و نشسته میز پشت که بقیه به توجه بدون

 پشت ونداد کنار نشستم و رفتم و گفتم سالمی لب زیر کنم بلند رو سرم اینکه بدون بیرون اومدم

 جاش از مامان. بدم دست از اعصابمو به تسلط و بشم آقاجون چشم تو چشم خواستم نمی. میز
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 هم شام دیشب بخور، اتو صبحونه: گفت و جلومو گذاشتش و برگشت چایی فنجون یه با و پاشد

 !نخوردی

: گفت و بود میز روی که دستم رو گذاشت دستشو ونداد. خورد می تکون عصبی میز زیر از پام

 .ببری ماشین خواد نمی امروز دانشگاه، رسونمت می من بخور

 شده خیره بهم بودم مطمئن که چشمایی به زدن زل و سرم کردن بلند ی وسوسه کردم می سعی

 دستام به که رو آقاجون نگاه رد و انداختم روبروم به نگاهی زیرچشمی! شد نمی اما کنم مهار رو

 رو ام خیره نگاه! شدم چشمش تو چشم باال آوردم رو سرم که دوباره! کردم دنبال شد می منتهی

 جو. خوردم ازش قلپی چند و کردم بازی چاییم با فقط. گرفت ازم چشم حرف بدون دید که

 نمی رو خوردنش و صبحونه به کردن فکر ی اجازه کسی به احتماالً بود شده حاکم که سنگینی

 ! داد

 !برگشته آرمان: گفت آقاجون که اتاق سمت برم خواستم و پاشدم جام از بعد دیقه 5

 به شدم خیره و میز سمت برگشتم که گذشت چقدر دونم نمی! شدم میخکوب سرجام شده شکه

! بدن توضیح ام واسه کدوم یک بودم منتظر! ونداد آخر و بابا و مامان بعد و آقاجون چشمای

 بلند میز پشت از عصبی ونداد! حرف این است مسخره شوخی یه که بگه شون یکی بودم منتظر

 !آقاجون: گفت ای رگه دو صدای با و شد

 می من حاضرشو برو: گفت و گرفت بازومو ونداد. بگیره آروم مغزم تا بستم ای لحظه برای چشمامو

 !دانشگاه رسونمت

 قبول وندادو حرفای فقط سخت شرایط تو. بده توضیح که شدم منتظر و چشماش به زدم زل

 !چیه جریان دم می توضیح ات واسه من بیرون بریم: گفت دید که نگاهمو. داشتم

 آرمانو اینکه واسه! آره؟ موندی اینجا دیشبو که بود همین واسه: گفت و عقب کشیدم بازومو

 !نبینی؟

 که کردین یکی به دست و گذاشتین شور شدین، جمع جا این: گفتم و آقاجون سمت برگشتم بعد

 !کنم؟ قبول برگشتنشو که کنی وادارم دوباره اینجا اومدی! آرمان؟ برگشتن واسه بچینین مقدمه
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 !تر یواش آبان: گفت و شد بلند میز سر از هم بابا

 که هست خبرایی یه زدم می حدس: گفتم و دادم تکون طرف دو به تأسف ی نشونه به سری

 !نفهمیدم زودتر خودم چرا دونم نمی فقط! کنین می بلند گور تو از رو مرده این دارین

 !شده؟ خراب باغ اون تو دیروز شد رفع دلتنگیت! سالمتی به: گفتم و کردم مامان به رو

 !منو ببین! آبان: گفت و گرفت دستمو مچ ونداد

 و اندرز و پند و نصیحت و چینی مقدمه همه این به نیازی: گفتم حال همون در و اتاقم سمت رفتم

 !بکنم باید غلطی چه فهمیدم می برگشته اتون تحفه گفتین می کلوم یک! نبود پایین و باال

 از زدم و برداشتم رو تابم لپ و کیفم تو چپوندم پرت و خرت خرده یه و شدم آماده و اتاق تو رفتم

 !کجا؟: پرسید و جلو اومد بابا. بیرون اتاق

 !عالفن من هوای به مردم های بچه! دانشگاه-

 !بری؟ خوای می کجا بعدش: 

 ... هم بعدش! صفا شاپ کافی رم می هم بعدش! دارم کالس بازم بعدش-

 !ذاره نمی اینجا پاشو آرمان:

 خدافظ! تا دو چه باشه ناخونده مهمون یه خونه تو چه! کنه نمی فرقی خیلی -

 .داشت ام نگه آقاجون صدای که در سمت رفتم

 کرد نمی جرأت کسی و اومده آرمان که است هفته یه! بطلبم حاللیت ازت و ببینمت بودم اومده:

 ! بدونی که حقته کردم حس من اما بگه بهت

 واسه رو آدما حق که شمایی این بازم! حق؟:گفتم و چشماش تو زدم زل اخم با و سمتش برگشتم

 بشری بنی هیچ دیگه! گم می دارم بازم گفتم، سال هفت این تو اینو! آره؟ کنی می معین اشون

! تبار و ایل این خاندان بزرگ چه! باشه مادرم چه! طایفه این تو کنه حق حق من واسه نداره حق

 !هال؟ وسط وایسی میخ جوری همون قراره یا ونداد رسونی می منو
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 تو برد سود ماجرا این از که کسی تنها پیش سال 7: گفت آقاجون دوباره و در سمت برگشتم

 که فهمیدی می دیدی می اغماض بدون و دقیق و خوب و کردی می وا چشماتو اگه! بودی

 !ضررت به نه بوده نفعت به تصمیمم

 !کنه می تعیین منو ضرر و سود که نیستی تو این-

 !باش مودب آبان: گفت اعتراض با که شنیدم رو مامان صدای

 کار آخر چون! چرا؟ دونی می! من نه بودی تو کرد سودو بیشترین که کسی تنها پیش سال 7-

 !شده تو حرف حرف هم باز اینکه از شدی سرخوش و گرفتی باال سرتو غرور با که بودی تو این

 می جمع جوری یه باید آبرویی بی این! بود نموده امون واسه ای چاره ما! نداشتم ای چاره من-

 !شد

 زور به که دیدم! دیدم فرودگاه تو هاشو گریه! خواست می ای دیگه چیز ویدا! من؟ کردن قربانی با:

 ! بشم رفتنش مانع و برسم من که اینه راه به چشم که دیدم! بره کردی وادارش

 !داد می تاوان باید بود کرده اشتباه! رفت می باید-

 !بود کرده دیگه یکی اشتباهو:

 !بود ویدا هم قضیه طرف یه-

 خواسته به و شنیده خودشو حرفای فقط عمر یه که کسی با ندارم بحثی!بود البد گی می تو چون:

 ! بکنم کرده عمل خودش های

 محکم و دستام بین گرفتم سرمو و ها پله روی نشستم! شدم می خفه داشتم. بیرون خونه از زدم

 ! دانشگاه بری تونی نمی وضع این با: گفت و نشست کنارم اومد ونداد. دادم فشار

 !بمیرم و بذارم سرمو خواد می دلم فقط وضع این با -

 .زنیم می حرف ماشین تو پاشو! پاشو:
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 ولع با بودم نشسته ماشین تو. پایین رفت ها پله از و برداشت رو تابم لپ و کیف و گفت اینو ونداد

 بود کرده تغییر سال هفت این تو چیزا خیلی. خیابون به بودم زده زل و زدم می پوک سیگارم به

 !داد می آزارم دیدنشون و بود سرجاش هنوز هم چیزا خیلی اما

** 

 عقد شه می ای هفته یه. شام واسه دایی ی خونه بریم بعدش قراره و زنیم می قدم پارک تو داریم

 و من! وصلت این از کیفورن حسابی دایی زن و مامان. باهمیم رو ساعتها و روزا بیشتر و کردیم

 .بشینیم خرده یه بیا: گم می و کشم می رو ویدا دست! اونا از بیشتر ویدا

 می و ده می نشون نیمکتمون از تر پایین خرده یه جوونو زوج یه ویدا و شینیم می نیمکت یه روی

 !جیکن؟ تو جیک هم با جوری این که کردن ازدواج وقته چند کنی می فکر: گه

 دوماد آقا دست هنوز! دومادن و عروس تازه معلومه اما دونم نمی: گم می و ندازم می باال ای شونه

 !هست حلقه

 نداری حق بگذره ازدواجمون از که هم سال صد آبان، ببین ولی! گی می راس: گه می و خنده می

 !ها نندازی حلقه

 !کنم می سعی ولی بدم قولی تونم نمی: گم می و کنم می لمس امو حلقه راستم دست انگشت با

 ! بدی؟ قول تونی نمی اونوقت چرا-

 ! نرفت دستم تو دیگه این و چاق و خیکی مرد یه شدم دیگه سال صد تا دیدی یهو! دونم می چه:

 یه با بشی چاق کن فکر وای: گه می و چشمام تو زنه می زل شیطون! کنم می نگاهش! خنده می

 !گنده شکم

 !احتماالً مونی نمی الغر خیلی هم تو موقع اون-

 !مونم می مانکن جوری همین همیشه من! نخیرم:

 !دزدیدم دخترشو من نکرده فکر دایی تا بریم پاشو حاال! امیدوارم -

 !ها زنتم مثالً! مگه شه می چی بدزدی خب:
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 !خانم مایین سرور شما -

 !آبان؟:

 !چیه؟-

 !باشی؟ داشته دوست منو جوری همین هم دیگه سال چند کنی می فکر:

 !شدم بزرگ عشق این با چون دارم دوستت اندازه همین به بگذره که هم سال صد-

 !کنه؟ ناراحتت خیلی که بکنم کاری روزی یه اگه حتی:

 !شم ناراحت که کنی نمی کاری-

 !گم می مثالً:

 !کاری؟ چه مثالً -

 !ازت پرسم می دارم! آبان دونم نمی:

 !کنه بیرون وجودم از رو عشق و داشتن دوست این چیزی هیچ کنم نمی فکر-

 !دارم دوستت خیلی منم:

 !شد دیر که بریم بزن. است طرفه دو احساس این که خوبه: گم می و گیرم می تر محکم رو دستش

 ویدا ی خونه سمت افتیم می راه و خوردن به کنیم می شروع و خریم می بستنی تا 4 سرما توی

 .اینا

*** 

-----------------------------------------------------------------

--------------- 

 

*** 
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 خیال بی: گفت و داشت ورش لبم رو از ونداد که کنم روشنش خواستم و آوردم در دیگه سیگار یه

 ! آبان

 می فندک داشتم که جوری همون و لبم ی گوشه گذاشتم و بیرون کشیدم پاکت تو از دیگه نخ یه

 !اومده؟ کی: پرسیدم زدم

 !پیش هفته یه: گفت و انداخت بهم نگاهی نیم ونداد

 !باغ؟ خونه یا شماست ی خونه -

 !ده نمی راهش باغ خونه تو آقاجون! ماست ی خونه:

 !باغ خونه سمت برو بزن دور: گفتم و زدم سیگار به دیگه پوک یه

 !؟ چی: گفت گیج ونداد

 !باغ خونه برو برگرد: گفتم شمرده شمرده

 !چی؟ واسه اونجا-

 ! دارم کار:

 !آبان باش آروم: گفت و پام روی گذاشت و برداشت دنده روی از رو دستش ونداد

 دار نیگه داری، کار یا نداری رفتنو اونجا تا ی حوصله اگه باغ خونه برم خوام می فقط! آرومم-

 !رم می خودم

 !اونجا؟ بری خوای می سال 7 بعد شده معجزه! خبره؟ چه متروکه باغ اون تو:

 !ری نمی اگه دار نیگه -

 باور: گفت بعد و روند سکوت تو خورده یه.باغ سمت برگشت و زد دور و کرد پوفی عصبی ونداد

 !ماست ی خونه آرمان کن

 !ببینم خوام نمی اصالً اونو! ببینم اونو که رم نمی-

 !آشتی واسه باشه ای مقدمه برگشتن این که امیدواره خیلی ولی مامانت:
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 !آرمان؟ و من! کی؟ آشتی-

 !بشه مرتب چی همه که امیدواره خیلی! همه:

 !داری؟ امیدو این هم تو! چی؟ تو -

 !شه نمی قبل روزای مثل هیچی دیگه:

 !بدم راه مغزم به بخشیدنشو فکر یا ببینم آرمانو خوام نمی هرگز-

 !کرده تغییر خیلی:

 !آبانم؟ همون من-

 از! معلومه اش چهره از! سال همه این تو نگذرونده خوش اونم اما داغونی اون از بیشتر تو:

 !ما خونه به آوردنش پناه و برگشتنش

 اعتراض با ونداد که برداشتم داشپورت روی از رو سیگارم پاکت و دادم تکون تأسف به سری

 !انقدر نکش! ها نداره ای دیگه چیز سرطان جز این: گفت

 !برم خونه از مدت یه خوام می: گفتم حرفش به توجه بی

 !کنه می دق! ذاره نمی مامانت-

 !ره می یادش باشه پیشش عزیزش پسر وقتی: 

 !خواد می هم با دوتاییتونو اون-

 !داره رو نشدنی چیز یه توقع:

 حاج اما حجره دم رفته بار سه دو آرمان هفته یه این. خونه تو بده راه آرمانو نداره قصد بابات -

 !نکن واالخون آالخون خودتو الکی! کرده بیرونش طاهر

 من بعدها خوام نمی! ببخشن بزرگشونو پسر دارن دوست اگه که بدم فرصتو این بهشون خوام می:

 !کنه می محکوم منو مامان هم اآلن همین که چند هر! جدایی این مقصر بشم

 !بیای کوتاه کم یک خونواده خاطر به خواد می ازت فقط! نکرده محکومت اون -
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 !تونم نمی:

 !دونم می-

 !برگرده بتونه که رم می! اومدنه کوتاه جورایی یه هم خونه از رفتنم: 

 !آبان داره گناه عمه-

 !نکنه احساس منو نبود که هست پسرش دلتنگ اونقدر که چند هر! نیست مهم برام:

 !نگرونته خیلی اون! نزن حرفو این-

 می نگرون باید بگیره اتفاقو این جلوی کردم می التماسشو که روزایی! نداره ای فایده دیگه اآلن: 

 !شد

**** 

 بدون و کرده تموم نمازشو. ام نشسته سجاده، سر نشسته که مامان جلوی بابا و مامان اتاق تو

 ملتمس نگاه با و دستم تو ام گرفته چادرشو. زنه می تسبیح دستاش با داره کنه نگاهم اینکه

 خوای می چی: گه می و باال یاره می رو سرش شه، می تموم که گفتنش ذکر. کنم می نگاهش

 !آبان؟

 !کنم می خواهش مامان-

 !یاد نمی بر من دست از کاری:

 !بزرگش دختر! دخترشی شما! نکنه؟ گوش شما حرف به آقاجون شه می مگه-

 !است همه صالح به این! آبان همینه منم حرف! نیست آقاجون حرف فقط این:

 !مامان؟ چی من ی خواسته! چی؟ من صالح-

 !نفعت به ده می انجام داره آقاجون که کاری! کن یکی بقیه ی خواسته با اتو خواسته:

 !گیره می ازم عشقمو داره اون-

 !جونت به افته می خوره مثل ابد تا خیال و فکر! آبان شی می نابود عشق این پای:
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 سالها این تو! شدم بزرگ ویدا فکر با من!بدم دست از رو ویدا خوام نمی! اومدم کنار باهاش من-

 !مامان اونه با ام آینده فقط ذهنم تو! ننداختم ای دیگه کس به هم نگاه نیم یه اون عشق به

 !بفهم اینو! شه می تباه وصلت این با جفتتون ی آینده:

 سنگینی این به تاوان اشتباه یه نذار مامان! شه؟ می ساخته امون آینده تصمیم این با اآلن -

 !باشه داشته

 ! کردی فکر بهش بوده گوشت بیخ همیشه چون! کنی می فراموشش نبینیش، و بره وقتی: 

 به ما که دارین اصراری چه فهمم نمی! میره؟ می خاطراتم و ذهنم! ره؟ می هم دلم تو از نبینمش-

 ! نرسیم هم

 !است همه صالح به این گفتم بهت:

 !کنم زندگی اون بدون تونم نمی من گم می! ببره رو همه صالح شور مرده-

 !کنی زندگی تونی نمی هم اون با دیگه! کنی می خیال:

 !بگیری آقاجونو جلوی تونی می بخوای اگه تو! کنم می التماس بهت مامان -

 !تونم می نه و خوام می نه: 

 !درسته اولیش همون-

 !نیستیم راضی وصلت این به دیگه کدوم هیچ داییت نه و من نه! گفتم که بهت:

 !منه عقدیه زن ویدا-

 !نیست زنت دیگه گرفتین طالق توافقی و محضر رفتین که دیگه روز دو: 

 !یام نمی من -

 هم آخرش و کنه می طالق درخواست ویدا طرف از آقاجون نیای! کردی بیچاره خودتو فقط نیای: 

 !کنی می هدر رفتن دادگاه اون به دادگاه این از پای جوونیتو و عمر فقط بدی طالقش مجبوری
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 ای قبله همین رو تو! کنی می عبادت روش داری که ای سجاده همین رو تو! قرآن رو تو مامان -

 !شم نابود نذار نشستی جلوش که

 ! زنی می حرف احساساتت رو از داری فهمی نمی! داغی! آبان:

 همین به! قرآن همین به! قبله همین به! کشم می خودمو! میرم می من بگیرین ازم رو ویدا -

 !کشم می خودمو پرستیش می داری که خدایی

! نه یا ببینه منو پنجره پشت از مامان که نیست مهم برام! حیاط تو رم می و بیرون اتاق از زنم می

 اگه! شب سیاهی به زنم می زل و حیاط ی گوشه تاب روی شینم می و کنم می روشن سیگار یه

 حتی بشه تموم ویدا رفتن با چی همه دم می ترجیح! نمونم دم می ترجیح بشه خراب چی همه

 !کشیدنم نفس

*** 

.  خودم دنبال کشوندمش می نباید. طوالنی مسیر و بود ترافیک. اومدم خودم به ونداد صدای با

 خاطر به هم شاید. شده بلند زودی اون به صبح و زده خوابش از که البد شرکت تو داشته کار کلی

 مجبور باشن حاضر میز سر غذایی های وعده موقع باید همه که اش مسخره قانونای و آقاجون

 !بشه بیدار بوده

 .رم می خودم راهو باقی کن پیاده منو: گفتم بزنه رو حرفش اینکه از قبل

 دنیا اون راه وسط از سوم بار برای خوام نمی! شده خراب اون تو بذاری پاتو تنهایی ذارم نمی -

 !گردونم برت

 !باشه ترسیده چشمش که داره حق. کردم سکوت و نزدم حرفی

*** 

 من یا کنیم زندگی هم با ویدا و من ذارن می یا که ام خورده قسم! محضر بریم باید که روزیه صبح

 ! کشم می خودمو
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 خونه تو و کردن کشی لشکر. ونداد و آتنا و بابا و مامان و پروین خاله و دایی زن و دایی و آقاجون

! بودن خوشحال همه که نیست قبل ی دفعه مثل بار این! محضر بریم و شم حاضر من تا منتظرن

 !زنه نمی سنگین سکوت اون شکستن واسه حرفی هیچ کسی و ان کرده بغ همه بار این

 که آقاجون. بیرون یام می اتاق از تنمه دیشب از که ورزشی گرمکن با بشم، حاضر اینکه بدون

 !که نشدی حاضر: گه می من دیدن با کرده اذیتش خیلی انتظار انگار

 !دم نمی طالق رو ویدا! یام نمی محضر من: گم می کنم نگاهش اینکه بدون

 بنداز و بکن لقو دندون این بیا شو حاضر برو: گه می و ایسته می جلوم یاد می و شه می بلند بابا

 !آبان دور

 !یام می کنار لقیش با! خودمه دندون-

 نمی سرت آدم زبون اینکه مثل تو: گه می و جلو یاد می قدم یه و شه می بلند مبل رو از هم دایی

 !نه؟ شه

 !نه کنین خیال: گم می کنم نگاه بهش اینکه بدون

 و ده می خودش به تکونی هم ونداد که شه می نزدیک بهم و داره می بر عصبی دیگه قدم یه دایی

 !بابا: گه می تحکم با و کشه می پدرشو بازوی

 طاهر: گه می بابا به حال همون در و در سمت ره می و شه می بلند و داره می بر عصاشو آقاجون

 !دن نمی راهمون بگذره محضر وقت! بنداز راه پسرتو خوش زبون با

 دیگه بدم، طالق رو ویدا و کوفتی محضر اون تو بذارم پامو: گم می بغض با که نرسیده در دم به

 !شماها گردن افته می خونم و بینین نمی زنده منو

 که اینه از بهتر نباشی! خفت این بار زیر بری که اینه از بهتر بمیری: گه می و سمتم گرده می بر

 ! بره این از بیشتر ما آبروی بذاری

 !شی؟ نمی پشیمون امروزت حرف از مطمئنی: گم می محکم خیلی و چشماش تو زنم می زل
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 نزدیک بهم و گرده می بر رو رفته قدم تا چند آقاجون! کنه می پر رو فضا مامان هق هق صدای

 وایسادی ویدا پای اینکه از تو روزی یه نیافته، اتفاق طالق این اگه مطمئنم: گه می و شه می

 تو! یام نمی کنار ناموسی بی این با من! زندگیتون ی خوره شه می مردم حرف! شی می پشیمون

 !غیرتی بی اینقدر که رفتی کی به دونم نمی رو

 !شد دیر بریم: گه می و بابا به کنه می رو بعد

*** 

 !آبان؟ خوبی: گفت کردم که نگاهش. کرد صدام دوباره ونداد

 جوری همین! آبان شو باغ خونه خیال بی بیا: گفت که شنیدم و دادم تکون منفی عالمت به سری

 چیزی یه و بشینیم دنج و آروم شاپ کافی یه بریم و برگردم! هستی ریخته هم به کافی اندازه به

 !بزنیم؟ حرف و بخوریم

 !بگیرم تصمیم و کنم فکر و بشینم اونجا خوام می -

 پاتو! گرفتنه تصمیم بکنی تونی نمی که کاری تنها باغ خونه تو! کنی فکر تونی می جایی هر:

 !شی می غافل آینده فکر از که یاره می هجوم ذهنت به شیرین و تلخ خاطرات اونقدر اونجا بذاری

 ویدا و من عشق که شاهدایی تنها! پیر درختای اون ی تنه روی بکشم دست برم خواد می دلم -

 ! اونان یادشونه رو

 ! اتفاق اون بعد نرسید بهشون دیگه آقاجون. ان خشکیده بیشترشون:

 ای دیگه ی نتیجه دوری و سردی و خشکی جز که بود نحسی ی عاشقانه داستان چه! هه-

 !نداشت

 !آبان بشه بهار که شه می بخوای اگه:

 ! نیستم پاییزم حتی دیگه من! طوفانیه؟ چه توم دونی نمی! ونداد؟ بینی نمی منو -

 !تو اال کردن فراموش افتاده اتفاقی هر همه! زندگیشون و خونه سر رفتن همه! خوای نمی خودت:

 !کنم فراموش تونم نمی باختم که رو بزرگی بازی! باشه یادت اینو! بازیم این ی بازنده تنها من-
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 فقط ولی خوبن شعرا! شده گفتن شعر عین زدنت حرف! خواهشاً کنار بذار رو ها فلسفه این آبان:

 آشغال خواهر اون و بیای خودت به کنی سعی اگه! کردن زندگی واسه نه بردن لذت خودن واسه

 !شه می درست چی همه کنی فراموش منو

 !نیست ویدا بوده آشغال که اونی-

 !کنی می دفاع ازش هنوزم جالبه! هه:

 !رفتن اونجا از شم نمی منصرف بدی فس که ابدم تا! دیگه برو تندتر -

 نزدیکتر باغ به چی هر. کرد بیشتر رو ماشین سرعت و گاز رو گذاشت پاشو و کشید پوفی ونداد

! باشه نداشته باغو اون دیدن تاب دلم و برسم ترسیدم می. شد می بیشتر قلبم ضربان شدیم می

 می! اومده سرم بالیی چه که بیارم یاد به هام سلول تک تک با خواستم می. رفتم می باید اما

! کنم گذشت نداشتن بر قدمی هیچ خاطرم به وقت هیچ که دیگرونی خاطر به و بلرزه دلم ترسیدم

 خواستم نمی! دادم دست از ویدا رفتن با رو چیزایی چه بیاد یادم و باغ اون به برم خواستم می

 ! ببخشم

 کشیده که سیگارایی از بود شده تلخ گلوم. بستم رو چشمام و صندلی پشتی به دادم تکیه سرمو

 که رنگی آبی در به زدم زل و کردم باز چشمامو ماشین ایستادن با. داشتم هم بدی سردرد و بودم

: گفت و سمتم برگشت و باال کشید رو دستی ترمز ونداد. بود کرم بودمش دیده که باری آخرین

 !بدی؟ زجر خودتو خوای می چرا! باشه؟ اشتباه اینجا اومدنت کنی نمی فکر آبان

 !دادن زجرم چقدر بیافته یادم خوام می! بدم زجر خودمو خوام نمی-

 کلید و بیاد تا موندم منتظر در دم. شدم پیاده ونداد گفتن آبان به توجه بدون و کردم وا رو در

 انداخته که بود وقت خیلی من و داشتیم باغ اون از کلید یه مون همه قدیما. کنه باز رو در و بندازه

 !دور بودمش

 !تو؟ بری خوای می که مطمئنی: گفت و وایساد روبروم و اومد ونداد

 !درو کن وا! نیستم مطمئن نه: گفتم کالفه و چشماش تو زدم زل

 !نیست؟ اینجا آرمان که مطمئنی تو:گفتم که در سمت بود رفته کلید همراه دستش
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 !شما ی خونه شدم پناهنده من که ماست ی خونه-

 یا: گفت و پشتم رو گذاشت دست ونداد! کردم یخ. صورتم تو خورد سرد باد یه انگار شد باز که در

 .برگردیم و ببندم رو در یا تو برو

 دیده توش سرسبزی هیچ دیگه. نبود ذهنیاتم و تصورات شبیه چیزی هیچ. باغ توی گذاشتم پامو

 درختا بیشتر! نبود پاییز از خشکی اون ی همه اما درختا به بود زده پاییز که درسته. شد نمی

 !باشم تنها خوام می: گفتم و ونداد سمت برگشتم! من احساس مثل! من روح مثل! بودن مرده

 . مونم می منتظرت خونه تو: گفت و چشمام به دوخت رو نگرونش نگاه

 نوجوونیمون و بچگی تو همیشه که باغ از سمتی برم اومدم و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 ببینم نیام! ساختمون سمت بیا دیگه ساعت یه آبان: گفت و گرفت رو دستم که کردیم می بازی

 !آوردی؟ خودت سر بالیی

 کاج درختای سمت رفتم و دادم تکون مثبت عالمت به سری اما نبودم خودم حال تو اصالً اینکه با

 شون یکی کنار رفتم! بدن شهادت تونستن می هنوز. بودن زنده هنوز. بودن سبز هنوز. باغ ته

 کشیدم دستمو. بودم کرده زندگی سال 72 انگار من اما بودن شده پیرتر سال 7 اندازه به. وایسادم

. درختا قاطی افتادم راه آروم و دوختم چشم برگاش به و کردم بلند سرمو. زبرش ی پوسته روی

 درختای! شد نمی دیده دیگه هاش بعضی که بود رفته باال اونقدر بچگیمون دوران های کاری کنده

 انباری اون کنج باغ ته به رسیدم تا رفتم اونقدر. بودن کرده تحمل زیاد رو ما اذیتای و آزار بیچاره

! کنه ویرونش بود کرده سعی تعمداً یکی انگار! نداشت سقفی! خراب و بود شده متروکه! لعنتی

 ! شد رد چشمم جلوی از سیاهی تصویرای. بستم چشمامو

*** 

! نیستم ویدا مرد دیگه! نیست من مال ویدا دیگه! شده تموم چی همه. بیرون زنم می محضر از

 پای. یام می حساب به شده تموم هم خودم و دادم دست از رو جوونیم و نوجوونی ی همه عشق

 دونم می. باغ خونه یام می دربست یه با مستقیم.  داره مرگمو حکم که کردم امضا رو ای برگه

 که خوشحالم! بعدی گیریهای تصمیم واسه دایی ی خونه شن می جمع همه! نیست اینجا کسی

 !نیست کنارم هم ونداد که خوشحالم! تنهام
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 باغو خونه خود تا راننده کنجکاو های نگاه خیال بی که شدم شکسته و داغون و عصبی اونقدر

 نباید مرد گفته کی هر خورده...  گ: گم می دلم تو مرتب! ندارم اشکام روی کنترلی! کنم می گریه

 ! کنم گریه خوام می من! کنه گریه

 می بر کاتر یه کمد توی ابزارِ جعبه تو از و ساختمون سمت رم می مکث بدون و ندازم می کلید

 و سر با درش! شد شروع اونجا از چیز همه که انباری! شده نفرین انبار اون سمت رم می و دارم

 تپیدیم می و رفتیم می عقد بعد ویدا و من همیشه که بود همین هم خوبیش! شه می باز صدا

 و دنج حال عین در و تمیز اما بزرگ، انبار یه! زدیم می حرف امون آینده از ها ساعت تا توش

 اونجا و رفتیم می کنیم فرار بزرگترا دست از خواستیم می وقت هر بچگیمون تو! خلوت و تاریک

 !بود خوبی پناهگاه و مأمن کالً! شدیم می قایم

 

 می. درختا توی پیچه می که بادی صدای جز نیست صدایی. بندم می رو در و تو رم می مصمم

! زنم می صدا دل ته از رو خدا و کشم می داد. کنم می هق هق بلند صدای با و زمین کنج شینم

 ! کنم می خدا خدا لب زیر دارم هنوز اما افتم می نفس از که زنم می صداش اونقدر

 !خدا:

 !خدایا:

 ! خدایا:

! کشم می باالتر سانت ده تا مچ از عمودی خط یه و جلو یارم می چپمو دست و کنم می باز کاترو

 فقط! کنم نمی حس دردی هیچ که سرم به زده ویدا از جدایی جنونِ اونقدر و ام دیوونه اونقدر

 !کنه می شره که خونیه قرمزی

 باهام زخمی وضع اون با چپم دست و دستم راست چون تره سخت کارم! راستمه دست نوبت حاال

 دست روی برسونه مرگ به منو قراره که بلندو خط اون شده طور هر! کنه نمی خوبی همکاری

 .ندازم می هم راستم



 
 

65 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 که شنوم می رو بابا صدای. شم می حال بی و جونم به افته می لرز و گیرم می گر سریع خیلی

 و شه می باز بدی صدای با انبار در! یاره می اسممو و کشه می هوار دل ته از! کنه می صدام مرتب

 کسی که کنم می خدا خدا حتی! نیستم پشیمون هم هنوز اما حالم بی حال بی! تو ریزه می نوری

 صدای! نکبت زندگی این از شم می راحت بمونم گور و گم اگه دیگه خرده یه فقط! نکنه پیدا منو

 با کردی کار چی! دیوونه کردی کار چی: زنه می فریاد شدیدی ترس با که شنوم می و ونداد هوار

 ! آبان؟ خودت

 اما کنم خالص دستش از خودمو کنم می سعی. دستش تو گیره می دستامو محکم و شه می دوال

 ته از و ده می فشار محکم و داره می نگه دستامو زور به و گوشم زیر خوابونه می محکم! شه نمی

 !نیستم پشیمون هم هنوز! بدن نجاتم تونن نمی که مطمئنم تقریباً. زنه می صدا رو دایی دل

 می دست و زخمام روی بنده می و کنه می پاره و یاره می در بلوزشو! کنه می گریه داره ونداد

 می صدا رو دایی و بابا مرتب! بیرون انبار اون از زنه می و کنه می بلندم و کمرم و زانوهام زیر ندازه

 زمزمه آروم. باغ در سمت بره سرعت با کنه می سعی اما افتاده نفس نفس به زیادم وزن از. کنه

 !کنم می خواهش! شم راحت بذار...  بذار! ونداد شه تموم چی همه جا همین بذار:کنم می

 دست از هوشیاریمو دارم. ده می ادامه راهش به و گه می بهم غلیظ شوی خفه یه زنون نفس نفس

 سقوط تاریکی به از قبل ها لحظه آخرین تو! سراغم اومده سبکی که کنم می حس دارم.  دم می

 !رو ونداد بلند هق هق صدای و شنوم می رو بابا پیغمبر یا صدای کردنم،

*** 

 کاتر تیغ و نشسته روز اون که بودم جایی مات و سقف بی و متروکه انبار اون وسط بودم وایساده

 کرده پیدام اینکه از! زدم نمی حرف ونداد با جریان اون بعد مدتها تا! دستام روی بودم کشیده رو

 راه از بزنگاه سر دوباره بعد ماه چهار دونستم نمی و بودم دلخور ازش بود داده نجاتم اینکه از بود،

 !شه می ناجیم بازم و رسه می

 و جلو اومد بعد و کرد مکث کمی مردد. شد ظاهر انبار ورودی جلوی ونداد بعد و اومد پایی صدای

 !آبان؟ دی می زجر خودتو داری چرا: گفت و ام شونه رو گذاشت دست
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 می همیشه ویدا و من: گفتم و جلو رفتم قدم یه و دوختم چشم انبار ته به گرفتم ازش رومو

 که فرداهایی از! زدیم می حرف آینده از و شستیم می ته اون رفتیم می همیشه! اینجا یومدیم

 ! عشقمون از! رویاهامون از! باشیم هم با بود قرار

 دونی می...  ولی خودخواهیه شاید: گفتم و ونداد پریشون و نگرون چشمای تو زدم زل و برگشتم

 اما بود مرده ویدا کاش گم می خودم به خیال، و فکر از شم می دیوونه خیلی وقتی وقتا، بعضی... 

 بخوای سالم طرفتو که اونه عشق دونم می! پستیه خیلی دونم می! دادم نمی دستش از جوری این

 ...  ولی! کنیش خودت مال نتونی اگه حتی

 ! آبان بریم باید: گفت و شد نزدیک بهم دیگه قدم یه ونداد. پایین افتاد چشمم از اشک قطره یه

 و کرد نگاه چشمام تو ویدا که بودم وایساده اونجا: گفتم و کردم اشاره انبار از دیگه سمت یه به

 راز یه راز اون ذاشت می کاش! زد نمی حرفی وقت هیچ کاش! بگه بهم رو رازی یه خواد می گفت

 راز اون بار زیر شد می نابود داشت شاید...  شاید! کنه وا لب که داشت حق شاید! دونم نمی! بمونه

 خجالت با و کرد گریه! زد زار! بدونم چیو همه که حقمه من کنه فکر که داشت حق شاید! لعنتی

 باید کار چی دونستم نمی! افتادم می پس داشتم! شدم می دیوونه داشتم! گفت ام واسه چیو همه

 مغزم به چیزی یه آن یه تو! بیرون شده نفرین انباری این از رفت و دویید زد که حرفاشو! بکنم

 و کشیدم دستشو باغ وسط و دنبالش دوییدم! کرد خطر احساس ناخودآگاهم لحظه یه تو! رسید

 ! وایسا:گفتم

 بهش! نزنه حرفی کسی به خواستم ازش! کردم التماسشو! درختا همین وسط! باغ همین تو من

 گفتم بهش! ویدا بهم ریزه می چی همه کنی وا لب اگه گفتم! کنم می غلطی یه خودم! خودم گفتم

 بهش! بیام کنار موضوع این با بذار کردم التماس بهش! بمونی من مال ذارن نمی بزنی حرفی اگه

 چرا نفهمیدم! لعنتی! نداد گوش حرفام به! تمومه کارمون دیگه بفهمه چیو همه آقاجون اگه گفتم

 کاش! شدم نابود! گرفت ازم زندگیمو همه و کرد باز لب! نکرد باور حرفامو! نکرد اعتماد بهم ولی

 !شه تموم چی همه پیش سال 7 همون ذاشتی می کاش! ونداد دادی نمی نجاتم وقت هیچ

! باشه؟! بسه: گفت و بارونیم چشمای تو زد زل و خودش سمت کشید بازومو و جلو اومد ونداد

 !بریم
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. درخت ی کنده یه روی نشستم باغ ورودی در نزدیکای. بیرون خرابه اون از کشید منو زور به بعد

 در سیگار نخ یه لرزونم دستای با کردم سعی و آوردم در سیگارمو پاکت. وایساد کنارم هم ونداد

 واسه هم دونه یه و طرفم گرفت و کرد روشن سیگار یه گرفت، ازم پاکتو ونداد. توش از بیارم

 !کرد روشن خودش

 خیال بی و سرمست ی خنده صدای و روبروم به بودم زده زل. نزدیم حرفی هیچ شدنشون تموم تا

 ! التماسام و خودم های گریه صدای! ویدا های گریه صدای. سرم تو پیچید می بچگیمون

 چه بودم نفهمیده! بود ظهر نزدیک. انداختم ساعتم به نگاهی. بود رفته تحلیل انرژیم ی همه

 !اصالً بودم نشده زمان گذشت متوجه! بودم کرده سر انبار اون توی مدتو همه اون جوری

! بود ویدا برادر! کرد می نگاهم فقط سکوت تو ونداد. پاشدم جام از و کشیدم چشمام به دستی

 برعکس! ببخشه تونست می! بود باگذشت خیلی فقط! ماجرا این تو بود شده اذیت خیلی هم اون

 واسه باغ اون! آورد نمی یادم به رو خوبم خاطرات وقت هیچ دیگه باغ اون. بیرون باغ از رفتم! من

 ! ناکامم آرزوهای و خوب خاطرات گور بود شده ام

 به خیلی. رل پشت نشست خودش بعد و شم سوار تا کرد صبر و زد رو دزدگیر و بست رو در ونداد

 نگاه من به: گفت دار خش صدای یه با بعد و کرد رانندگی حرف بدون ربع یه تا. بود ریخته هم

 یه رو وارفته هم از و ریخته بهم ایل این کردم سعی مدت این تموم تو و موندم پا رو که نکن

 هم به مون همه! موضوع؟ این با اومدن کنار بود آسون من واسه کنی می خیال! کنم سرپا جوری

 یه کن خیال آبان!شیم بلند کردیم سعی اما! خوردیم زمین هم ما! شکستیم هم ما! ریختیم

 برات! باهاش؟ اومدن کنار بود راحت ات واسه! بود افتاده آفاق واسه نکرده خدای اتفاقی همچین

 واسه من ولی! گزه؟ نمی ککت که کنی تظاهر و بخندی و بگی و بری راه راست راست بود راحت

 اینکه برای ندیم، دستت از اینکه واسه! کنی جور و جمع خودتو بتونی اینکه خاطر به! تو خاطر

 به زودتر کردم سعی بیرون بکشم منجالب این از و بگیرم داره امکان که جایی تا دستتو بتونم

 به بوده سخت منم واسه آبان! نشنیدم صداشو که ساله 7! ندیدم خواهرمو تنها سال 7!بیام خودم

 این کنی نمی سعی تو چرا! ده نمی آزارم چیزی که کردم تظاهر! خوبم که کردم تظاهر اما قرآن

 بخوای خودت اگه! کنی؟ نمی شروع نو از چرا! زندگیت؟ پی بری کنی نمی سعی چرا! بکنی؟ کارو

 شانس یه خودت به! کن فراموش رو ویدا! بخواه رو دیگه یکی! شو عاشق دوباره! قرآن به میشه
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 خود و کن نگاه خودت به و آیینه جلوی وایسا! شدی پیر جوونی اوج تو! آبان شدی پیر! بده دوباره

 می تغییری نباید گم نمی! بشمری؟ سفیدتو موهای تونی می! بیار خاطر به رو پیشت سال 7

 !جریان این شه تموم بذار! خدا به کافیه امون همه واسه! نیست؟ بس ولی! کردی

 !آرمان؟ بخشیدن به برسی که کنی می چینی مقدمه داری -

 زندگی پی برو و شو خیال بی گم می دارم! ازش؟ گذشتم من مگه! نبخشش! آرمان بابای گور:

 !خودت

 !دیگه کنم می کارو همین دارم-

 به گور آرمان اون برگشت خبر شنیدن از بودی شده خیال بی! کشیدن؟ کار خودت از خر عین با: 

 خفگی مرز تا جوری اون آقاجون دیدن از بودی شده خیال بی! ریختی نمی هم به اینقدر شده گور

 !رفتی نمی

 وقتی. کنم فکر هیچی به خواست نمی دلم. نداشتم بحث حوصله. شه ساکت ونداد تا نگفتم هیچی

 سمت برو: گفتم و برداشتم رو تابم لپ و کیف و عقب برگشتم ونداد، شرکت نزدیکای رسیدیم

 !کن پیاده جایی یه منم شرکت

 !خیابون؟ وسط کنم ولت خوای می روز و حال این با -

 !یارم نمی خودم سر بالیی نترس! آره:

 !بری؟ خوای می کجا-

 !کار سر: 

 !مطمئنی؟ -

 ! آره:

 !ری؟ می کجا شب -

 !دم می خبر بهت حاال! اآلن دونم نمی: 
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 بیا! خالیه خونه اون و کرده گل گردیش فامیل تازه که آقاجون! باغ خونه بریم بیاشب گم می -

 !کنیم استفاده تمیز هوای اون از و جا اون بریم بزنیم

 !شم پیاده دار نیگه: گفتم و انداختم بهش نگاهی چپ چپ

 مرور ی وسوسه عجیب دلم! باغ خونه برگردم که بودم این فکر تو شدم جدا ونداد از وقتی

 رو تاکسی اولین جلوی و کردم کنسل کالسامو و ها آموزشگاه به زدم زنگ! داشت خاطراتمو

 !دربست؟: گفتم و گرفتم

**** 

 پشتی در کلید بودم امیدوار. اصلی ساختمون سمت افتادم راه و باغ تو پریدم پشتی دیوار از

 دیدم شمعدونی ی شده خشک گلدون زیر که رو کلید! باشه قبلیش جای سر هنوز آشپزخونه

 .تو رفتم و کردم باز رو در. شدم خوشحال

 توی باغ، خود برعکس. کردم می نگاه اطراف به داشتم و بودم وایساده سرد و بزرگ سالن وسط

 اتاق اولین در و باال رفتم ها پله از. بود شده پیرتر سال 7 فقط نکرده، تغییری هیچ ساختمون

! بشنوم رو آقاجون فریادای صدای تونستم می. گذاشتم توش پا تعلل با و کردم باز رو راست سمت

 بیدادهای و داد صدای دایی، هوارهای صدای آرمان، التماسای صدای مامان، های گریه صدای

 و ها گریه صدای خودم، سنگین سکوت و بهت صدای و دایی زن های هق هق صدای ونداد،

 !بابا فریادای

*** 

 و پروین خاله و پرویز دایی همراه قراره. برگشتم دانشگاه از تازه و ام خسته. تو یام می سالن در از

. غیرعادیه خونه وضعیت بفهمم تونم می نذاشته ساختمون تو پامو هنوز. مشهد بریم آقاجون البته

 اون از ویدا که روزی از ماه یه. گیره می اوج لحظه هر که رسه می گوشم به باال از صداهایی و سر

 تونستم التماس و خواهش و ترفند هزار با ماه یه این توی و گذره می زده حرف شوم اتفاق

 . نزنه حرفی کسی به که کنم راضیش

 ی گوشه ذارم می کیفمو! باال برم ها پله از که ره نمی پیش پاهام اصالً و جونم به افتاده اضطراب

. شه می تر واضح داره صداها و سر! دوم طبقه رسونم می خودمو هست کندنی جون هر به و دیوار
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 همه و کرده باز لب ویدا گه می بهم حسی یه! ریزه می فرو دلم و شنوم می مامانو های گریه صدای

 آدمای به زنم می زل و کنم می وا آروم رو اتاق باز نیمه در! کرده بیچاره منو و گفته بهشون چیو

 !شوک تو همه و درمونده همه آشفته، همه! توش

 سرش ممکنه که جایی تا و زمین روی رفته وا! آرمانه شه می حضورم متوجه که کسی اولین

 زل اشکی چشمای با و باال یاره می رو سرش و شه می اومدنم متوجه بینه می که پاهامو. پایینه

 تونستم نمی! ببینمش که نخواستم ماجرا اون بعد از! ندیدمش است ماهه یه! چشمم تو زنه می

 چیو همه نشه خبر با ماجرا از کسی اینکه واسه ام بوده مجبور! بذارم اش زنده و بشم روبرو باهاش

 رو دقدلیم و بیارم گیرش تنها جایی یه فرصت سر بودم گذاشته! سمتش نرم و خودم تو بریزم

 آخر و حجره رفته می بابا با صبح. بوده نیومده پیش موقعیتش ماه یه این تو که کنم خالی سرش

 !بودن هم آتنا و آفاق و بابا و مامان که ای خونه تو گشته می بر شب

 کرده ورم آرمان صورت ور یه! دیگه سمت ره می سمت یه از عصبانی! اتاق وسط وایساده آقاجون

 داره و تخت روی نشسته که دایی زن سمت ره می نگاهم! شه نمی باز اصالً چشمش یه و کمبوده و

 که همین. شه می پا جاش از آروم من دیدن با آرمان! کنه می ناله لب زیر چیزایی یه و زنه می زار

 و گیره می رو نگاهش خط بعد و روش ندازه می خشمگینشو نگاه ونداد ده می تکونی خودش به

 ! بینه می منو

 حس دستش تو گیره می دستمو وقتی! شه می روح قبض داره کنم می حس سمتم یاد می وقتی

 اتفاقی چه مطمئنم کامالً اینکه با! سرده دستاش که بس از نیست تنش تو روحی هیچ کنم می

 ! اینجا؟ خبره چه: پرسم می آروم! کنم باور خوام نمی انگار اما افتاده

 و صورتم تو گرده می بر باروت انبار یه عین آقاجون! گیره می شدت دایی زن و مامان ی گریه

 بنداز کالتو! تو بیا! بفرما! اینجایی که خوبه! اومدی هم تو که خوبه! خوبه: گه می و کنه می نگاهم

 با چی همه از تو وقتی است زنده هنوز کثافت این جوری چه! داری که غیرتی همه این از باالتر

 !آبان؟ خبری

 پامو ترسم می! رم نمی جلو هم قدم یه حتی! بکشه سوت گوشم شه می باعث آقاجون هوار صدای

 کشه می نفس حرصی اونقدر ونداد. کنم فرار جهنمی محیط اون از خواد می دلم. اتاق توی بذارم
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 می اومده در چاه ته از انگار که صدا یه با! شنوم می وضوح به شلوغی اون تو نفساشو صدای که

 !شده؟ چی: پرسم

 !آقاجون: گه می بلند صدای و عصبانیت با و جلو یاد می ونداد! سمتم یاد می آقاجون

 به حاشا: گه می و چشمام تو زنه می زل عصبانیت با که بینم می آقاجونو ونداد های شونه پشت از

 باز لب ویدا وقتی! نیست؟ خیالتم عین و داری خبر ناموسی بی این از ماهه یه! حاشا! بچه غیرتت

 ماهه یه تو گفت وقتی شد نمی باورم! کثافتو این یا کشی می خودتو یا بفهمی که تو گفتم کرد

 دو شما! تو؟ اومدی در آب از غیرت بی انقدر که هستی کی ی ترکه و تخم از! دونی می چیو همه

 !اومدین؟ بار جوری این که نشستین سفره کدوم سر برادر تا

 ریم می فردا همین: گه می مقدمه بی یهو بعد و کنه می آرمان و من بار و گه می و گه می آقاجون

 !دی می طالقش

 انقدر که منی من،! بیرون بیافته حدقه از چشمام که اآلنه کنم می حس! بهش زنم می زل زده بهت

 رو مرد یه تونه می که سنگینه اونقدر که واقعیتی از کردم سعی که دارم دوست رو ویدا عاشقانه

 !محاله! بدم؟ طالق رو ویدا باید گذشتم کنه خم راحت خیلی

 ! محاله: گم می و دم می تکون طرف دو به سری

 و خوره می تکونی یه دوباره ونداد. شه می نزدیک بهم انفجار حد در عصبانیتی با قدم یه آقاجون

 عذاب ماه یه: گم می و جلو یام می و کنار دم می هولش بار این. گیره می قرار آقاجون و من بین

 که نرفتم کردن دق پای تا و خودم تو نریختم چیو همه ماه یه! بگذرم ویدا از بخوام که نکشیدم

 ! من نه آرمانه بده پس تاوان باید که اونی! شم جدا ازش بخوام

 صداش! کنه سکته آن هر داره احتمال که اونقدر کشه، می هوار فقط کنه می وا که لب آقاجون

 ناموس دیگه ویدا! غیرت بی شو خفه: کشه می داد! بلنده که اونقدر کنه می پاره گوشمو ی پرده

 دوشون هر! وایسه کرده که کاری کثافت پای باید! بگیردش باید کرده درازی دست بهش! برادرته

 حاال هم سر انداختم اسمتونو روزی یه خودم! بدی طالقش باید! وایسن آبرویی بی این پای باید

 ! برن مملکت این از و کنن عقد هم با باید حیوون تا دو این! دارم می ور روش از اسمتو هم خودم
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 از زنمه،! دیگه عوضیِ آشغالِ حیوونِ یه گناه خاطر به اونم بگیرینش من از ذارم نمی! ذارم نمی:

 این با ذارم نمی! کشم نمی دست ازش دیگه یکی اشتباه خاطر به و بودم عاشقش پیش سال خیلی

 !آقاجون کنین بدبخت منو بازی دیکتاتور

 دماغم از خون و اتاق ی گوشه شم می پرت که محکمه اونقدر خورم می آقاجون از که ای کشیده

! دیگه بسه: کشه می هوار عصبانیت با ونداد! کنه می ترم عصبی مامان جیغ صدای! افته می راه

 ! بسه

 شم می پا خودم و کشم می دستمو که کنه بلندم و بگیره بازومو زیر خواد می و سمتم یاد می بعد

 اونی! شین رد نعشم رو از باید من از ویدا گرفتن واسه: گم می و آقاجون چشمای تو زنم می زل و

 ! ویدا نه کثافته این بره مملکت این از باید که

 خودت روز به چی داری دونی می! خدا نفهم ی بنده آخه: کشه می هوار قبل از تر عصبی آقاجون

 کنی می خیال! نیست؟ آبروداری و ناموس و غیرت از خبری توش که عشقیه چه این! یاری؟ می

 کنار موضوع این با تونی می کنی می خیال! بخوری؟ رو لقمه حروم این ی زده گاز سیب تونی می

 !باشن داشته کار برادرشون ی زده دست به تونن نمی هاشم اروپایی! بیای؟

 بی که اونه! غیرته بی که اونه! من نه بگین آرمان به باید رو اینا! بوده من مال اولش از ویدا-

 !من عقدی زن! من زن به! من ناموس به کرده درازی دست که اونه! ناموسه

 باید و خورده اضافی...  گ یه بوده، جوون! نبوده کار در عقدی افتاده اتفاق این که موقع اون:

 غیرتی بی این به هم تو! نزدی دم و کردی سکوت که نیست اون از کم هم تو گناه! بده پس جواب

 می فردا! نمونده ای دیگه بحث هیچ هم حاال! وقتش به دارم کار هم تو با! زدی دامن ناموسی بی و

 خاندان این دامن از ننگو لکه این و دی می طالقش! سفیدو چشم اون دی می طالقش محضر، ریم

 ! شن گم فامیل کل و من چشم جلوی از باید اینا! کنی می پاک

 !ویدا نه! من نه آرمانه بده پس تقاص باید که اونی! دارم؟ گناهی چه من! کرده؟ گناهی چه ویدا-

! ماه یه ی اندازه به تو و سکوت سال 2 اندازه به ویدا! دارین دست آبرویی بی این تو تون سه هر:

 دستای همین با نبود دخترم خواهشای اگه! برید گوش تا گوش باید سرشو که هم زاده حروم این
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 رو خدا برو! پسر برو! فامیل تو نمونه ازش اسمی دیگه کردم می کاری! کردم می نابودش خودم

 !محضر ریم می وقت اول فردا! شد رو ماجرا این عروسیت از قبل که کن شکر

 می محکم خیلی و کنه می گریه داره ریز یه مامان از بدتر که دایی زن سمت گرده می بر آقاجون

 هم پرویز به! رو زمینی سیب گونی این نه بدون خودت داماد مادرو پدر بی اون بعد به این از: گه

 !بفهمه رو ماجرا هم اون خوام می بیاد بگو بزن زنگ

 هردوشون خوام می دیگه ساعت یه تا! طاهر به بزن زنگ هم تو: گه می و مامان به کنه می رو بعد

 !باشن اینجا

 دادم تکیه. شه نمی دیده قرمزیش اما خیسه ریخته دماغم از که خونی از جا به جا مشکیم لباس

 هم ذهنم به حتی لحظه اون تو و کنم می نگاه افتاده راه که درامی تأتر این به دارم و دیوار به

 !باشم نداشته رو ویدا دیگه اما ایستاده نقطه همین تو و جا همین بعد سال 7 که کنه نمی خطور

 برو: گه می آروم و سمتم یاد می ونداد! بیرون اتاق از ره می و کنه می صادر حکمو آقاجون

 !بشور صورتت

 خودمو تونم نمی دیگه فهمیدن همه که حاال! آرمان به دوزم می و گیرم می صورتش از نگاهمو

 از و کنه می خطر احساس مامان! آرمان سمت رم می و کنار زنم می وندادو! تفاوتی بی به بزنم

 !کن نگاه من به: گم می بهش آروم و ایستم می و آرمان جلوی رم می! شه می پا جاش

 !کن نگاه منو! توام با: کشم می هوار باشه پایین ممکنه که جایی تا سرش که مصره همچنان وقتی

 تو تونه می که تنفری ی همه با. کنه نگاه چشمام به کنه می سعی و باال یاره می تعلل با سرشو

 غیرتیم بی از ماه یه این تو کردم که سکوتی: گم می و چشماش تو زنم می زل باشه آدم یه وجود

 دستش از بشه رو ویدا و من زندگی به زدی که کثافتی وقتی دونستم می! بوده عشقم از! نبوده

 هم اآلن! بریزم خونتو که سراغت بودم نیومده و خودم تو بودم ریخته چیو همه همین واسه دم می

 مصیبت این از و بمیری که حیفه! نداری هم مردن لیاقت حتی تو چون بکنم رو کار این خوام نمی

 بار به که کثافتی تو و بزنی له له سوخته پا سگ یه عین و بمونی باید! شی خالص راحتی همین به

 با هم رو ویدا ذارم نمی اما! بکشی نفس ذارم می که همینه واسه! شی خفه خرخره تا آوردی

 اتفاق این اگه که بگیره ازم اونو بتونه آقاجون که نکن هم فکرش حتی! لجن این ته بکشی خودت
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 فقط! گردنت به افته می هم داداشت خون برادرت ناموس به درازی دست و تجاوز گناه جز بیافته

 این! باشه ازت اسمی هستم که جایی خوام نمی حتی دیگه! ببینمت خواد نمی دلم دیگه! چیزی یه

! یارم می درش بعد و پوشم می روز چهل تا! برادرمه عذای لباس! تنمه بینی می رو مشکی لباس

 !نشه پیدات ویدا و من ور و دور! کردم پاک قلبم و روحم و ذهن تو از رو تو

: گه می آرومی خیلی خیلی صدای با که شم دور ازش قدم یه خوام می و گردونم می بر ازش رومو

 ! خواستمش می پیش سال خیلی از! دارم دوستش من

 می رو خودم دست انگشتای شدن خرد صدای که محکمه اونقدر کوبم می صورتش به که مشتی

 که منی زیربازوی ندازه می چنگ و جلو پره می ونداد و کشن می جیغ دایی زن و مامان! شنوم

 سمت کشوندم می و شدم کبود درد از و گرفتم رو راستم دست پنجه چپم دست با و ام شده دال

 !بیان طاهر حاج و بابا بزنین زنگ: گه می مامان و دایی زن به رو رفتن بیرون از قبل و اتاق در

*** 

 و بودم وایساده روز اون که جایی همون درست اتاق کنج که شد می ساعتی یه. اومدم خودم به

 !کردم می فکر روز اون اتفاقات به داشتم و بودم ایستاده شد، رد کنارم از آقاجون

 

 ذهنم به وحشتناک روزای اون خاطرات بازم. کردم باز رو روبرویی اتاق در و بیرون اومدم اتاق از

 !آورد هجوم

*** 

 عالوه مطمئنم! پیچم می خودم به دارم و شدم کبود درد از و تخت روی ام نشسته ونداد کمک با

 می کاری هر ونداد! اومده خودم دست سر هم بالیی یه کثافت آرمان اون دماغ شدن شکسته بر

 بابا که ای لحظه از ترسم می! دارم دلهره! بیمارستان یا درمونگاه بریم که کنه راضیم تونه نمی کنه

 من های داشته ی همه! بدم دست از خونه این تو امروز هامو داشته همه ترسم می! برسن دایی و

 زن حاال و جوونیم و نوجوونی دوران عشق و بچگیم دوران همبازی تو! ویدا تو شه می خالصه

 !عقدیم
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 لب ویدا چرا پرسم می خودم از دارم مرتب! بیشتره برابر هزار دستم درد از وجودمه تو که دردی

 و رفته هم باز یاد می بار به فاجعه این بگه بقیه به حقیقتو اگه دونسته می وقتی چرا! کرده؟ باز

 !رسونده؟ آقاجون گوش به اون واسطه به و دایی زن به اول چیو همه و نشسته

 که بینیم می تازه و باال یارم می سرمو! بسته دلمه خون روشون که ونداد دستای به افته می نگاهم

 مشت با بشه عصبانی مرگ حد به وقتی داره عادت! ساعت چند این تو شده داغون چقدر اونم

 حس! موضوعه همین مال هم دستاش روی خون احتماالً و پنجره و در و شیشه و دیوار تو بکوبه

 ی خواسته جلوی که کنم التماس بهش خوام می. بابام اومدن منتظر فقط! افتاده فشارم کنم می

 !بگیرن ازم رو ویدا نذاره و باشه پشتم خوام می! وایسه آقاجون

 و کنه می بهش شدم خیره که من به نگاهی و تو یاد می کرده پف چشمای با مامان و شه می باز در

! ویدا دنبال برو: گه می ونداد به گریه همه اون از گرفته صدای با و جلو یاد می دیگه قدم یه بعد

 !باشه باید اونم گفته آقاجون

: گه می و پایین ندازه می سرشو بینه می خودش رو که رو نگاهم! خوره نمی تکون جاش از ونداد

 !بیاد خودش بگین! ندارم اسم این به خواهری من

 سرم. کنه می صدام و وامیسته جلوم یاد می مامان. زمین کف به زنم می زل و گیرم می ازش رومو

 بگذر بیا! بشه ختم ریزی خون و خون به قائله این نذار آبان،: گه می التماس با باال یارم می که رو

 !کنم می خواهش ازت! بشه تموم چی همه و برن بذار و دختر این از

 نمی راه ریزی خون و خون بگذرم دختر این از: کنم می زمزمه آروم و لبم رو شینه می لبخند یه

 !افته؟

 و پایین برو اومدن که اینا بابات: گه می خوشحالی کم یک با که تابیده دلش به امیدی نور انگار

 بکشه آرمانو بابات نذار! دم می طالقش من و عاشقشه داداشم بگو! خوای نمی رو ویدا که بگو

 !بگذرن ازش هم بابات و داییت کن کاری یه گذشتی ازش خودت! آبان

 ذره خودش فالکت و خجالت تو که! بکشه زجر که بمونه زنده گذاشتم فقط! نگذشتم ازش من-

 !بمیره ذره

 !کنم می التماس بهت! کنم می خواهش ازت آبان:
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 می پا به خون هم باز تهش! خودمه مردن بعدش بزنم، گی می که رو حرفایی این و پایین اون برم-

 ! شه

 !کنم می التماس بهت دارم آبان:

 بار یه فقط! بار یه! مامان بیرون برو! بسمه دیگه! دیگه بسه! بسه: کشم می هوار و شم می پا جام از

 !محبوبته و بزرگ پسر عوضی اون که کن فراموش بار یه! باش من طرف

 آبرویی بی این اینکه واسه! گم می قائله این شدن تموم واسه! آبان گم نمی آرمان خاطر واسه-

 !ذاره نمی زنده آرمانو شده چی بفهمه و بیاد بابات آبان! بشه تموم

 می کنه می صدام مرتب که مامان التماسای و ها گریه به توجه بدون و گم می نیست مهم برام یه

 بابا که مونم می منتظر و شینم می و باغ ته رم می و بیرون نحس ساختمون اون و اتاق اون از زنم

 !بگیره پس رحم بی جماعت این از حقمو و بیاد

*** 

/[FULL JUSTIFY] 

 همون مثل درست که سالنی. سالن به زدم زل و ها پله باالی وایسادم رفتم. بیرون اومدم اتاق از

 به رو بابا ی سکته مرض تا هوارهای صدای. بود رفته فرو سکوت تو تغییری هیچ بدون و روز

 !کرد می صدا آرمانو دل ته از و بود وایساده پایین اون اآلن همین انگار! شنیدم می وضوح

 که دارم عجیبی دلهره. ساختمون های پله روی شینم می منتظر و گردم می بر و رم می باغ ته تا

 بوق صدای! کرده بدی ورم و شده کبود. ندازم می بهش نگاهی! بره یادم از دستم درد شده باعث

 کردم خفت باغ این ته سالگی 07 توی رو ویدا که منم این انگار! کنه می بیشتر رو اضطرابم ماشین

 !کرده سکوت فقط سال چند تا ترس از که آوردم سرش به بالیی و

 پا جام از. سمتم یان می دو هر و شه می پیاده همراهش دایی و یاد می ساختمون دم تا بابا ماشین

 یاد می بابا! افتاده شومی اتفاق بفهمن که هست داغون و آویزون اونقدر احتماالً ام قیافه. شم می

 !شده؟ طوریش کسی! شده؟ چی: پرسه می دلهره با جلو

 ! آبان توام با! خوبه؟ حالش آقاجون: گه می و ام شونه سر ذاره می دست. کنم می نگاهش فقط
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 !شده سرمون تو خاکی چه ببینیم بیا گه می و ها پله سمت ره می دایی

. گیرم می چپم دست با دستشو تو بره اینکه از قبل لحظه آخرین تو و افتم می راه بابا سر پشت

 بده قول! بده قول: گم می و کنم می باز لب. کنه می نگاهم نگرون و سوالی و اخم با و ایسته می

 !باشه؟! وایسا پشتم! کنم می خواهش ازت بابا! باشی ام خواسته و من طرف تو شد چی هر

 !شده؟ چی: گه می و کنه می نگاهم گنگ

 !بده قول بهم فقط-

 داره آقاجون. افتم می راه دنبالش. ساختمون تو ره می بده جوابی اینکه بدون و کشه می دستمو

 ! شده؟ چی: پرسه می استرس پر دایی! نداره قرار و آروم و دیگه سمت ره می هال سمت یه از

: گه می بینه می هم رو بابا وقتی و سمتش گرده می بر پرویز دایی صدای شنیدن با آقاجون

 که کردی بزرگ هاتو بچه حروم نون کدوم با! طاهر شدیم آبرو بی! بدبخت! پرویز شدیم بدبخت

 !فامیل؟ تو افتاد راه آبرویی بی جوری این

 !آقاجون؟ زنی می حرف چی از! شده؟ چی: پرسه می و جلو ره می متعجب بابا

 به زده گندی چه بزرگت آقازاده گم می ات واسه بیا! بیا: گه می و مبل رو شینه می آقاجون

 !ما آبروی جون به افتادن جوری چه قابیلت و هابیل ات واسه بگم بشین بیا! زندگیمون

 بلند که آتیشی این تو ریزه می هیزم راحت خیلی داره آقاجون! یاد نمی باال نفسم استرس از

 !شده

 می بابا و دایی به چی آقاجون شنوم نمی دیگه تو یاد می باغ در از داره که بینم می رو ویدا وقتی

 زخمی شیر یه عین! پروندم می جا از بابا هوارای صدای که ساختمون به نرسیده ویدا هنوز و گه

 و شنوم می که هواره و جیغ صدای فقط بعد و کنه می شون یکی تا دو و ها پله سمت پره می

 !بسه!کشتیش طاهر بسه گه می هم میون در یه و کنه می صدا رو ماها که مامان التماسای صدای

*** 
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 نمی اونجا از و بود قفل در. وایسادم ساختمون ورودی در های شیشه پشت پایین رفتم ها پله از

 تو و وایسادم که جایی! تراس گوشه به زدم زل شیشه پشت همون از. بهارخواب رو برم تونستم

 !چرا؟: پرسیدم کلمه یه ازش و کردم نگاه ویدا چشمای

 *** 

 دوباره سوالمو. کنه می نگاهم کنم درکش تونم نمی اصالً که عجیب حالت یه با و ایستاده روبروم

 !ویدا؟ چرا: پرسم می و کنم می تکرار

 فریاد با که شنوم می رو دایی صدای! سرشه انداختن پایین بینم می ازش که العملی عکس تنها

 دست. بره می پناه من پشت به ترس از ویدا. سمتش شه می ور حمله و یاره می رو ویدا اسم

 به! رسه نمی بهش زورم اما کنم دورش ویدا از کنم می سعی و دایی سینه رو ذارم می رو سالمم

! گیره می آتیش داره دلم! دستش تو گیره می رو ویدا موهای بعد و شال و ندازه می چنگ زور

 مشت با هم دایی و شده زمین نقش ویدا حاال! کنم جداش ویدا از بتونم تا وسط ندازم می خودمو

! کتک زیر گیره می رو ویدا و ده می فحش باز ولی عقب کشمش می مرتب! جونش به افتاده لگد و

 هوار شم نمی حریفش بینم می وقتی! گرفته گلوم که بسه گفتم و کردم صداش و زدم داد اونقدر

 ! زنم می صدا وندادو و کشم می

 !ونداد! دایی! قرآن رو تو! بسه! دایی بسه! ونداد:

 اینکه قبل چرا! نکردی وا دهن زودتر چرا ناموس بی! کنم می کفنت خودم دستای با شرف بی -

 !چیو؟ همه نگفتی کنی عقد

 !ونــــــــــــــداد! منو ببین! دیگه بسه! قرآن رو تو دایی:

 بیرون، بکشن دایی لگد و مشت زیر از رو ویدا و برسن ونداد همراه و بشنوه صدامونو زندایی تا

 می منم پای ساق تو دایی لگدای از تا دو یکی و شم نمی نصیب بی کتک از وسط اون خودمم

 بخرم جون به حاضرم رو اینا همه اما شده بیشتر دستمم درد! بره می نفسمو جوری بد که خوره

 !بشه ختم غائله این فقط

 جوش و قرمز و عصبی که دایی کنار ایسته می هم ونداد و ساختمون تو بره می رو ویدا دایی زن

 چه ببینم باال زنم می شلوارمو ی لبه و زمین رو شینم می جا همون! ها پله روی نشسته آورده
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 پاش که کفشی با محکم اونقدر و کشیده زحمت دایی! کنه می درد اینقدر که اومده پام سر بالیی

 می و کنم می بلند سرمو! شد مرده خون و قرمز دست کف یه اندازه به که پام ساق تو کوبیده بود

 به سری کنم می نگاهش دارم بینه می و افته می بهم چشمش وقتی!پامه به نگاهش ونداد بینم

 !پاتو ببینم: گه می و سمتم یاد می بعد و کشه می ای کالفه عمیق نفس و ده می تکون تأسف

 و جلو یاد می دایی که ساختمون تو برم خوام می و گم می نیست چیزی یه و شم می پا جام از

 با.بهم زنه می زل و کنه می ول دستمو تعجب با آسمون، ره می که آخم! گیره می داغونمو دست

 منتظر و کنم می نگاه دایی به بعد و شه آروم درد که دم می فشار محکم انگشتامو دستم یکی اون

 .بزنه حرفی که مونم می

 باید عشق این از! گه می راست آقاجون: گه می من به رو بعد و ندازه می ونداد به نگاهی نیم

 ! بشه گرفته آبرویی بی این جلوی باید! آبان بگذری

! دم نمی بهت دختر! آبان؟ گم می چی شنوی می: گه می و گیره می بازومو. پایین ندازم می سرمو

 کاری پای باید آرمان! آبان دی می طالقش! بمونی ویدا شوهر خوام نمی! باشی دامادم خوام نمی

 !کنی می بیرون سرت از رو عاشقی و عشق این! آبان؟ فهمی می! وایسه کرده که

 !تونم نمی-

! بدی انجام کارو این باید! بتونی باید خونواده ی همه خاطر به! همه خاطر به! بتونی باید! تونی می:

 نمی! نیست تو مال دیگه ندی طالقشم! ریم می فردا همین! محضر ریم می فردا! بدی طالقش باید

 ! نیست الیقت ویدا! نیست ویدا لیاقتت! نیست این لیاقتت آبان! ببینیش حتی ذارم

! نویسین؟ می ویدا پای! برده لذتشو دیگه یکی کرده، گناه دیگه یکی! داره؟ ربطی چه ویدا به-

 !کنین؟ می مجازات اونو

 بد پدری هیچ! پدرشم! ببین رو ببینی باید که چیزایی کن وا چشماتو! آبان کن وا چشماتو:

 نمی بهت دخترمو! خواد نمی اشو خواهرزاده بد هم مادری برادرِ هیچ! داییتم! خواد نمی دخترشو

 !کن آماده فردا واسه خودتو و بکش هواراتو بکن، هاتو گریه برو! آبان دم

 ها پله روی شینم می رم می! ساختمون تو ره می من خیس چشمای مقابل در و گه می اینو دایی

 احسان و آتنا گه، می و ام شونه رو ذاره می دست آروم ونداد! سرم روی ذارم می رو چپم دست و
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 گچ به نیاز شاید. دکتر ببینه دستتو درمونگاه بریم هم ما پاشو. ببرن آرمانو که یان می دارن

 .باشه گرفتن

 بدونم خوام می! بشم بابا دامن به دست خوام می. ساختمون تو گردم می بر و شم می پا جام از

 سفت آقاجون میخ بار این که چند هر! زنه نمی حرف معموالً بابا حرف روی دایی! چیه اون حرف

 !بیاد در انبر با که اونیه از تر

 !کجا؟: گه می و گیره می بازومو ونداد که ها پله سمت رم می دارم

 !دارم کار بابام با-

 ! است آشپزخونه تو طاهر حاج:

*** 

 می تاریکی به رو هوا چی هر و سرد ساختمون و بود خاموش شومینه. شد می تاریک داشت هوا

 روی ریختم نفت کم یک و شومینه توی انداختم هیزم تا چند رفتم. شد می بیشتر سرما رفت

 می ضعف احساس و بودم نخورده هیچی صبح از. ذاشتم می چایی یه باید. کشیدم کبریت و هیزما

 به که امیدی ی همه. بود شده ناامید امیدم ی همه روز اون که جایی. آشپزخونه تو رفتم. کردم

 !داشتم بابا کمک

*** 

 دست آب لیوان یه و دستاش بین گرفته سرشو و آشپزخونه ی گوشه نیمکت روی نشسته بابا

 .کنارشه کابینت روی نخورده

 می برم وحشت اش تکیده ی چهره از باال یاره می که سرشو. کنم می صداش و جلوش رم می

 ! باشه شکسته هم در اینقدر ساعت یه همون عرض تو کنم نمی باور! داره

 می صداش ملتمس و شم می نزدیک بهش دیگه قدم یه! کنه نمی نگاهم اما باال آورده سرشو فقط

 !بابا؟:کنم

 تو! شه نمی عوض جوری هیچ نظرم و آبان موافقم آقاجون حرف با: گه می کنه نگاهم اینکه بدون

 !نبودین هم مال هم اول از شاید! ... نیستین هم مال دیگه دختره اون و
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 !بابا-

 بی این از افتم می پس دارم که برو! بگیره آروم مونده صاحب بی قلب این بذار برو! آبان برو:

 !برو! پسر برو! زنیم می حرف هم با بعداً برو! آبرویی

 نمی جدا ویدا از من اما بیارین آرمان سر دارین دوست که بالیی هر! دم نمی طالق رو ویدا من -

 ! محضر یام نمی دیگه وقت هیچ نه فردا، نه! بابا شم

 و دم می فشار چشمامو محکم دست کف با! هستم بدی خیلی شرایط تو. شکنه می صدا بی بغضم

 پدرجون روح رو تو! شم نابود نذار: گم می کنه می نگاهم داره حاال که بابا به ملتمس دوباره بعد

 !بدم دستش از نذار

 و اونجا یام می! خونه برو ونداد با: گه می و ام شونه رو ذاره می دست و شه می پا جاش از بابا

 ! زنم می حرف باهات

 تو یاد می لحظه چند بعد ونداد. کنه می صدا بلند رو ونداد من التماسای به توجه بدون بعد

 در سمت برتم می و گیره می بازومو بابا. داره کار چی باهاش بابا ببینه منتظره و آشپزخونه

 ! بیام من تا بمونین! خونه ببر اینو: گه می ونداد به و آشپزخونه

 حال همون در و شم خالص دستش از کنم می سعی. گیره می بازومو و جلوتر یاد می قدم یه ونداد

 یه! بشه خاموش زندگیم به افتاده که آتیشی این کنه کاری یه! بکنه کاری یه خوام می بابا از مرتب

 ! بگیره آتیش این به ریزه می هیزم داره که آقاجونو جلوی جوری

*** 

 منتظر و بود نشسته روز اون بابا که نیمکتی همون روی نشستم و سماور توی ریختم آب مقدار یه

 زدم رو دکمه! ونداده دیدم و کردم نگاه اش صفحه به. شد بلند موبایلم صدای. بیاد جوش تا شدم

 الو؟: گفتم و

 !آبان؟ کجایی -

 !چطور؟: گفتم. باشم آموزشگاه تو باید اآلن عادی حالت تو. انداختم نگاهی ساعتم به

 !جوری همین کن خیال -
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 !آموزشگاهم: 

 !کجایی؟! نشده تشکیل امروز کالسات گفتن! آموزشگاه دم اومدم اآلن همین من! کردی غلط-

 .ونداد باشم تنها خوام می:

 !کجایی بگو فقط! باش تنها! باشه-

 حدس شینم می نگی اگه اما! سراغت یام نمی کجایی بگی اگه آبان: گه می بینه می که سکوتمو

! برسه دادت به خدا اونوقت! کنم می پیدات و گردم می رو برسه ذهنم به که جایی هر و زنم می

 !گم؟ می چی شنوی می

 !باغم خونه:

 !کنی؟ می کار چی جا اون-

 ! بخورم چایی یه بیاد جوش سماوره این منتظرم نشستم! کنم نمی کاری هیچ: 

 !کنم؟ باور -

 !نه:

 !اونجا یام می دارم-

 !باشم تنها خوام می! یای نمی بگم بهت اگه گفتی:

 !خدافظ! یام می دارم! بسه! دیگه بودی تنها هم صبح از! کشه می طول ساعتی دو یه برسم تا -

 تقریباً دیگه که باغی به زدم زل و آشپزخونه در دم رفتم پاشدم و کابینت رو گذاشتم رو گوشی

 !بود شده متروکه

 اعتراض با گفتم که الو. بود بابا ی حجره ی شماره بار این. شد بلند موبایلم زنگ صدای دوباره

 !تو؟ کنی می کار چی جا اون آبان: گفت

 !کنم نمی خاصی کار: گفتم و کردم ونداد حواله آبدار فحش تا دو دلم تو
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 فهمیدی! خونه یای می شی می پا! دنبالت یاد می داره ونداد!اونجا؟ رفتی چی واسه! چی؟ یعنی-

 !آبان؟ گفتم چی

 تو خاطر به آرمانو مگه! گفتی؟ ونداد به چیه پرتا و چرت این: گه می دم نمی جواب بینه می وقتی

 برده آبرومو چون کردم بیرون آرمانو! ندم؟ راهش تو حضور خاطر به بخوام که کردم بیرون خونه از

 !گم؟ می چی شونی می! خونه گردی می بر! بود

 ... مدت یه خوام می -

 می ایجاد وجودت تو تحولی یه سال 7 این تو بکنه بهت کمکی تنهایی بود قرار اگه! دیگه بسه: 

! آبان دیگه بسه! گشتی می بر عادی زندگی به باید اینا از زودتر بیای خودت به بود قرار اگه! شد

 !الو! شه تموم بذار! کن تمومش دیگه! افتاد زندگیت تو دوری خیلی زمون یه اتفاقی یه

 !شنوم می دارم -

 عمل بهشون کنی سعی هم خرده یه! ساال این تموم تو! شنیدی هم دیگه بار هزار رو حرفا این: 

 !ره نمی دوری جای کنی

 !بره خونه اون از باید آقاجون -

 ها نامه اون واسه مگه! ندیدی؟ رو ها نامه اون خودت تو مگه! پیرمرد؟ اون با افتادی لج چرا! آبان:

 توهم تو هنوز! کنی؟ قبول خوای نمی چرا! زدی؟ دستتو رگای و شده خراب اون تو رفتی که نبود

 الکی! بوده؟ دروغ ها نامه اون کنی می خیال هنوز! خواسته؟ می رو تو ویدا که موندی موضوع این

 فرودگاه تو گفتی می آقاجونت به که شنیدم امروز! کنه؟ طالق به راضی رو تو تا بود شده نوشته

 عاشق یه اشتباه فکرای اینا! نبود رفتن به راضی گفتی می که شنیدم! دیدی رو ویدا های گریه

 بود راضی دلش ته از! بوده ویدا این بود خوشحال فرودگاه اون توی روز اون نفر یه اگه! آبان کوره

 خاطر به! بود مادرش و پدر نبود خاطر به کرد می داشت دیدی می که هم هایی گریه! رفتن این به

 در داشتنی دوست ویدا طرف از که کن باور! بچه بیا خودت به! ببخشنش بودن نشده حاضر اینکه

 خیلی کنی وا اگه چشماتو! گذشته؟ خواهرش دونه یه خیر از ونداد چرا کنی می خیال! نبوده کار

 اما بشونه کرسی به همیشه مثل حرفشو کرد سعی چون کردی لج آقاجونت با! بینی می واقعیاتو از

 که کسی با عمر یه تونستی نمی! بود تو نفع به گرفت که تصمیمی هر! بود اون با حق بار این آبان



 
 

84 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 بهت موند می باهات اگه ویدا! شدی نمی خوشبخت! کنی زندگی بود برادرت دنبال چشمش

 جدا هم از و فهمیدی اول همون که بهتر چه! رفت می و کرد می ولت کار وسط! کرد می خیانت

 که کردی باور رو ها نامه اون! دونی می خوب خودت و نبوده طرفه یه آرمان ی عالقه! شدین

 ها نامه که زد توهم و نشست ذهنت بعدش چرا فهمم نمی! بذاری محضر اون توی پا شدی حاضر

! چی؟ اآلن! ببینی رو واقعیتا تونی نمی که کرده کورت اونقدر عشق گفتم موقع اون! بوده دروغ

 ! منتظرتم شب! خونه برگرد! کنی؟ قبول تلخ چقدر هر رو حقیقتا خوای نمی هم هنوز سال 7 بعد

 دور از و محوطه تو رفتم ساختمون پشتی در از و جیبم تو گذاشتم رو گوشی. کرد قطع تماسو بابا

 سیاهی به زدم زل و کردم روشن سیگار یه و نشستم ورودی های پله روی و چرخیدم ساختمون

 نگاه بندم می که چشمامو! شنیدم آدم و عالم ی همه از که حرفایی پر! بود صدا پر سرم تو. باغ

 ! ده می آزارم که اونه و این ترحم از پر های

*** 

 این تو. گذره می طالقم از ماه 2! است هفته آخر طاهر حاج بزرگ پسر عروسی افتاده چو بازار تو

 پا سر هم قدر همین شاید نبود ونداد اگه! شدم تر تکیده و الغرتر سال چند اندازه به ماه چهار

 !شدم نمی

 و گیره می جلومو ها بازاری از یکی پسر. بگیرم ازش امو شناسنامه که بابا ی حجره رم می دارم

 !دیگه آرمان عقد بابت: گه می کنم می نگاهش که متعجب! گه می تبریک بهم

 اون واسه! نکرده؟ عقد آرمان دیروز مگه! چقدر؟ پرتی بابا:گه می که صورتش به زنم می زل ناباور

 !دونی؟ نمی هم اینو که نگو! عروسیشونه...  تاالر تو هفته آخر!دیگه گم می تبریک دارم

 که شونم می غریبه پشت هفت دهن از دارم حاال و رسوایی این از نداره خبر کسی کنم می خیال

 تونم می! زنه می رو حرفا این داره که منه دادن ولز و جلز واسه که دونم می! کرده عقد آرمان

 ازش پیش ماه 2 که وزیری طاهر حاج ی کوچیکه پسر عروس پیچیده بازار کل تو که بزنم حدس

 ! کنه می ازدواج طرف برادر با داره شده جدا
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. کنه می کتاب و حساب داره و میز پشت نشسته بابا! حجره سمت رم می بدم جوابشو اینکه بدون

 طوری: گه می و شه می پا جاش از متعجب بینه می شکل و سر اون با منو و تو رم می که در از

 !شده؟

 !بندازین راه هم داداردودور مسخره عقد اون واسه قراره که نگو -

 و مغازه گوشه صندلی سمت کنه می هدایتم و یاره می کوچیک فشار یه پشتمو ذاره می دستشو

 !بشین: گه می

 شینه می و ره می هم خودش. بیاره آب لیوان یه خواد می ازش و زنه می صدا رو شاگردش بعد

 بشه همین بود قرار اولش از: گه می و کنه می بلند سرشو سکوت خرده یه بعد و میزش پشت

 !هم به ریختی جوری این که نیست جدیدی اتفاق! دیگه

 از! کنیم ازدواج هم با ویدا و من بود قرار اولش از: گم می عصبی و دم می تکون طرف دو به سری

 !بود من مال ویدا اولش

 

 حق اونم! بود من مال گی می که مناله و مال مگه: گه می و شه می بلند جاش از عصبی هم بابا

 کردیم خیال که کردیم اشتباه! دونستیم رضا عالمت سکوتشو که کردیم اشتباه! داشته انتخاب

 خودت! دیدی که رو ها نامه! نزد حرفی که کرد اشتباه! هست هم اون عاشقی تو که قدر همون

 اون! آبان خواستت نمی ویدا! همشونو بری از حاال که خوندیشون اینقدر کنم فکر! خوندیشون

 رابطه اون! ماجراست این شاهد دستت داد آقاجون محضر، به رفتن از قبل که عاشقونه های نامه

 ! آبان نبوده کار در تجاوزی! نبوده ناخواسته هم خیلی

 بار زیر! یارم نمی دووم: نالم می زیرلب مکث لحظه یه بعد و زمین به زنم می زل زده بهت و ناباور

 یه خاطر واسه! جشن؟! من خدای! پاشم تونم نمی وقت هیچ دیگه و شم می له سنگینی همه این

 !گیرین؟ می جشنم آبرویی بی خودتون قول به همچین

 بره ایرون از حاضره شرط این به فقط که بوده گذاشته شرط ویدا. نیست کار در جشنی ما واسه-

 نام به پسری دیگه من! کنیم نمی شرکت توش ما! بگیریم عروسیش واسه جشنی یه قبلش که

 !همیشه واسه! رن می ایرون از! دارن پرواز هم عروسی فردای! ندارم آرمان
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 خودم بمون: گه می و بره می اسممو نگرونی صدای با بابا. در سمت رم می و شم می بلند جام از

 .خونه رسونمت می

 می حس! کنن می نگام دارن همه کنم می حس. بیرون حجره از زنم می حرفش به توجه بدون

 و رفتن راه تند به کنم می شروع! بابا صنفای هم بین و بازار توی نمونده ام واسه آبرویی دیگه کنم

 !دوییدم راهو کل محیط اون از فرار واسه بینم می یام می خودم به وقتی

*** 

. باغ انتهای سمت رفتم زنون قدم. باغ به زدم و کردم روشن دیگه یکی بود، شده تموم سیگارم

 نمی منو چیزی هیچ انگار اما! دید نمی چشمو چشم و بود تاریک خیلی! بلند کاجای اون سمت

 و رفتم! باشه شده مخفی جونوری و جک هرز علف همه اون بین ممکنه که نبود مهم برام! ترسوند

 ! انبار اون توی گذاشتم پا دوباره

*** 

 ! دارم کارت بیا: گم می و انبار سمت برمش می و کشم می رو ویدا دست شاد و خوشحال

 می در دستم از رو دستش ویدا انبار به رسیم می وقتی! گاهمون مخفی به ریم می داریم دوباره

 !داری؟ کارم چی! وایسا: گه می و یاره

 !بگم بهت مهمو چیز یه خوام می بیا: گم می و کنم می نگاهش واکنش این از متعجب

 

 استرس با! شده ذره یه اش واسه دلم. ندیدمش که شه می روزی چند. بندم می رو در و تو ریم می

 !کنه می شک اآلن مامانم! آبان شده چی بگو: گه می مشهودی

 !داره؟ ایرادی چه زنیم می حرف داریم خب-

 !برم باید بگو باش زود! کنه نمی باور هیچیکی! انبار؟ این تو! اینجا؟:
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 عید از قبل تا قراره و زدم حرف مامان و بابا با ندیدمش که روز چند این تو که بگم بهش خوام می

 می همچین چرا:پرسم می که سرد رفتاراش و دمغه اونقدر ولی بشه برگزار عروسیمون مراسم

 !دلخوری؟ من از! شده؟ چیزی! ویدا؟ کنی

 !نه-

 !کرده؟ ناراحتت که کردم کاری! چیه؟! بدتره آره تا صد از نه این: 

 !نه-

 !دیگه بزن حرف! چی؟ پس: 

 یهو. بده توضیح تا کنم می صبر رفتارش از متعجب. کنه می پشت بهم و گیره می فاصله ازم ویدا

! ترسیدم اما گفتم می بهت رو موضوعی یه باید پیش وقت خیلی آبان: گه می و سمتم گرده می بر

 !بقیه از بیشتر تو از و کردم سکوت که ترسیدم همه از

 !شده؟ چی! چیه؟: پرسم می و سمتش رم می. صورتم تو شینه می اخمی

 ! سنگینه خیلی بگم بهت خوام می که حرفی! آبان باشی قوی باید: گه می و گیره می ازم نگاهشو

 !شدم لب به جون بزن حرف دِ: گم می و دم می بهش تکونی و گیرم می بازوشو

 هم تو باید که رازه یه...!  و من جز دونه نمی هیچکسی! رازه یه: گه می و چشمام تو زنه می زل

 !بدونی

 زیر زنه می یهو و گیره می ازم نگاه. بده ادامه منتظرم! گرفتم دلشوره. افتاده شماره به نفسام

 و من فقط...  و من فقط رازو این: گه می هق هق با! کنم ساکتش تونم نمی کنم می کاری هر! گریه

 !دونیم می آرمان

 می داد و جلو رم می! جمله این شنیدن از لرزه می تنم که خبره چه فهمیده ناخودآگاهم انگار

 !دونین؟ می آرمان و تو چیو! چیو؟: زنم

 یه من! آرمان یعنی! آرمان و من! انبار همین تو! پیش سال 2! آبان باشیم هم با تونیم نمی -

 ...ولی متأسفم! آبان نیستم دوشیزه
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 زمین رو شینم می و شکنه می و شه می خم زانوهام! افتم می پس دارم! چرخه می سرم دور دنیا

 هم رو کشیدن نفس حتی! روبرو به زنم می زل ای فاجعه خبر همچین یه شنیدن از ناباور و

 .انگار کردم فراموش

 باید...  باید که دونم می! بگو چیزی یه آبان! آبان: گه می و کنارم زنه می زانو هقاش هق بین ویدا

 دادم نمی اجازه خودم به که کردی می رفتار باهام عاشقانه انقدر ولی فهمیدی می اینا از زودتر

 هم به عقدو این و گم می بقیه به چیو همه خودم! آرمانو هم و منو هم! آبان ببخش! کنم وا دهن

 !بهت دم می قول! بیرون رم می زندگیت از همیشه واسه! زنیم می

 جلوشو باید گه می ذهنم ناخودآگاه! بیرون زنه می انبار از و شه می بلند اش گریه صدای دوباره

 کنه، پیدا درز حرف این! بگه بقیه به چیو همه و بره بذاری نباید! داری دوستش هنوز اگه بگیری

 !نیست تو مال دیگه ویدا

 *** 

 ونداد ماشین نور و شد باز باغ در شنیدم که ساختمون سمت افتادم راه و بیرون اومدم انبار از

 ببینه منو اینکه از قبل داشتم دوست. ساختمون سمت رفتم و کردم بیشتر سرعتمو. باغ تو افتاد

! بود حرفا این از تیزتر اما بودم باغ ی محوطه تو من نفهمه تا ساختمون تو برم پشتی در از

 محسوس اخم یه با و اومد! سمتش برنگشتم اما وایسادم. کرد صدام آشپزخونه در به نرسیده

 !گذره؟ می خوش! خیر به اوقور: گفت و جلوم وایساد

. رفتم دنبالش. ساختمون تو رفت آشپزخونه در از و کرد مکث خرده یه. کردم نگاهش فقط

 رو بود مبل روی که تاپم لپ و کیف و هال توی رفت و کرد خاموشش و سماور سراغ رفت مستقیم

 !بریم: گفت و سمتم اومد و برداشت

 !آبان بریم: گفت و شد نزدیک بهم دیگه قدم یه. کردم می نگاهش داشتم و بودم وایساده

 رفتم و آشپزخونه سمت برگشتم بزنم حرفی اینکه بدون و کشیدم دستش از رو تاپم لپ و کیف

 . اومد دنبالم هم ونداد. محوطه توی
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! نکرد روشن ماشینو اما نشست و اومد هم ونداد. ماشین عقب گذاشتم رو هام وسیله و نشستم

 درد ام معده گرسنگی از.  نداشتم هاشو دادن گیر ی حوصله اصالً و بودم گرسنه و خسته و کالفه

 ! بخورم چیزی نبود یادم که بودم شده خاطراتم غرق اونقدر! بود گرفته

 و بستم چشمامو و صندلی به دادم تکیه! افتاد نمی راه و فرمون روی بود گذاشته دستاشو ونداد

 قبرت نبش: گفت طوالنی مکث یه بعد! بیافته راه و بکنه نصیحتاشو و بزنه حرفاشو شدم منتظر

 !شد؟ تموم

 !هنوز نه: گفتم بود بسته چشمام که جوری همون

 !ات؟ واسه بود کمی زمون سال هفت! بشه؟ تموم کی قراره: گفت و بیرون داد نفسشو حرصی

 می حاال! ازش کردم فرار فقط سال هفت این تو: گفتم و باغ تاریکی به زدم زل و نشستم صاف

 !کنار بذارمش بعد و کنم اش دوره خوام می! بشم روبرو باهاش خوام

 !نیست؟ جنون مرور این آخر مطمئنی! تونی؟ می:

 !نیستم مطمئن نه -

 ! آبان: کشید سوت گوشم ونداد فریاد صدای از

 خسته خیلی! نیست اندرز و پند واسه خوبی وقت اآلن ونداد: گفتم شمرده شمرده و آروم صدای با

 بیا ناهار موقع ظهر فردا و برو بیافت راه! هستم هم کالفه کنه، می درد سرم و ام معده گشنمه، ام،

 !کن نصیحتم و بکش هوار سرم خواست دلت چقدر هر خونه

 !نداری؟ ای دیگه مشکل! داری رو که واقعاً: گفت و سمتم برگشت اخم با ونداد

 !ناراحتم خیلی بابام به دادی راپورتمو که هم تو دست از! چرا-

 چی باغ این تو صبح از! کنم پیدات که گندگی اون به مرد بهم انداخت رو! بود نگرونت صبح از: 

 !آبان؟ کردی می کار

 شو بزرگ: گفت رفت می عقب دنده که جوری همون و زد استارت و کرد پوفی. ندادم جوابشو

 !دیگه سالته 32! شو بزرگ! آبان
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 و کرد نگاهم برگشت ونداد. ماشین تو نشستم و بستم رو در و شدم پیاده. بیرون زدیم باغ از

 !باشه؟. ما ی خونه ریم می بعد و خوریم می دنج جای یه ریم می شامو: گفت

 !شما؟ ی خونه-

 !آره:

 !باشه؟ بارم دومین این که اونجا اومدم کی سال 7 این تو من! شما؟ ی خونه چی واسه-

 خونه ان رفته ویدا و آرمان: گفت و چشمم تو زد زل و در به داد تکیه و سمتم برگشت کامل ونداد

 همراهشون مجبوری هم مامانم و بابا! زهرمارا و کوفت این از و توبه و عذرخواهی واسه شما ی

 ! ان رفته

 !هستی؟! الو؟:گفت و داد تکون صورتم جلوی دستشو کنم می نگاهش مات دید وقتی

 ای دیگه چیزای پیش ساعت دو من بابای! جالبه خیلی! هه: گفتم مکث یه بعد و گرفتم ازش رومو

 !گفت می

 !نیست خونه هم بابات: 

 !بوده آقاجون و مامانم ی توطئه پس آهان-

 رفته احسان و آتنا به زده زنگ که بوده کرده هول اونقدر. نداشته خبر مامانت! اونجا رفتن سرزده:

 !اونجا ان

 !جمعه جمعشون پس خوبه -

 !شام؟ واسه بریم! حال هر به: 

 !لرزه می گشنگی از داره تنم بریم-

 تونستم نمی کردم می کاری هر و بود خاطرات تو هنوز ذهنم اما شدیم دور باغ از. افتاد راه ونداد

 !بزنم پسشون

*** 
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 !بسه آبان: گه می مرتب و ماشین سمت برتم می کشون کشون ونداد

 !بگیرنش ازم نذاره! بشه آرمان مال ویدا نذاره! شم بدبخت نذاره که کنم می رو بابا التماس دارم

 رو دستگیره. بنده می رو در و توش شونن می منو و کنه می وا ماشینو در! اومده دنبالمون هم بابا

 نمی و داشته نگه محکم رو در بابا اما بیافتم بابا پای و دست به و کنم وا رو در خوام می و گیرم می

 خواد می. ره می عقب دنده و زنه می استارت ماشینو و شه می سوار سریع ونداد! شه وا ذاره

. باغ تو یان می پریشونی با احسان همراهش و آتنا و شه می باز در که کنه وا باغو در شه پیاده

 تند خیلی و کنن وا رو در که کنه می اشاره دست با ونداد. ان کرده پارک بیرون همون ماشینشونو

 !بیرون باغ از زنه می

 !دیگه بســـــــــه! آبان بسه: زنه می داد یه ره می که خرده یه

 می بیمارستان یه جلوی اما خونه برسیم منتظرم. ریخته هم به کافی اندازه به هم خودش اعصاب

 !ببینن دستتو بریم شو پیاده: گه می و ایسته

 و من سمت یاد می و هم به کوبه می درو و شه می پیاده خورم نمی تکون جام از بینه می وقتی

 !آبان شو پیاده: گه می و کشه می آستینمو و کنه می وا درو

 ریم می! پایین شم می پرت ماشین از مطمئناً نکنم همراهیش اگه که کشه می منو محکم اونقدر

 مو انگشتام از تا سه که بشه معلوم و بگیره عکس و کنه معاینه دکتر دستمو تا. بیمارستان تو

 دو هر و زده زنگ بار دو بابا فاصله این تو. بره می زمان ساعتی دو یه بگیره، گچ بخواد و برداشته

 .خونه گردیم می بر دیگه کم یه و نیست چیزی که داده توضیح و کجاییم گفته ونداد بار

 !بزنین؟ بهش آرامبخشم یه شه می: گه می دکتره به ونداد شه می تموم که دستم گرفتن گچ کار

 .بزنن بهش مسکن یه گفتم: گه می در سمت ره می که جوری همون دکتره

 !داره الزم هم آرامبخش یه: گه می مصر ونداد

 گم می هم آرامبخش قرص یه: گه می و ندازه می من آشفته قیافه به نگاهی گرده می بر دکتر

 . بدن بهش
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 باهاش ویدا مورد در دیگه ندارم حوصله. منتظرمونه و نشسته مبل رو بابا خونه رسیم می وقتی

 یاد می که بابا! مونه می من عقد تو ابد تا ویدا که مطمئنم خودم پیش! بزنم حرفی یا کنم بحث

 که نکردم وا رو در هنوز. اتاقم سمت رم می بدم جوابشو اینکه بدون پرسه می دستمو حال و جلو

 انگار اما بگه چیزی خواد می. کنم می نگاهش درمونده و خسته و گردم می بر. کنه می صدام

 .بره می خوابم بعد مدت یه و کشم می دراز تخت روی و اتاقم تو رم می. شه می پشیمون

*** 

 !آبان-

 !بریم؟ کجا شام پرسیدم: گفت کالفه! کردم نگاهش و اومدم خودم به ونداد بلند صدای با

 !پرسی؟ می منو نظر داری حاال بریم، کجا کنی می انتخاب خودت خدا همیشه! جایی هر-

 !بگیری روحیه کنم حسابت آدم گفتم بار یه:

 !باشم نداشته آدما با نسبتی دم می ترجیح من -

 جوری این نداره ارزشی اصالً که آدمی خاطر به بودی آدم! نیست شکی هیچ نیستی آدم اینکه در:

 !دادی نمی باد به عمرتو

 !ندارم حوصله امشب گفتم ونداد -

 !شد؟ چی بدی بهم بود قرار که هایی ترجمه:

 !اتاقمه میز رو-

 !بهت؟ دادم که جوری همون یا شده آماده:

 !نخورده دست! دادی تحویلم که جوری همون-

 بدقولی گفتم بهت تحویلشو دقیق وقت و نگفتم دروغ بهت که هم بار یه! نیستی آدم گم می: 

 !کردی

 !ببخشید -
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 !دی می انجامش و شینی می ری می صبح تا: 

 !که ریم نمی خونه-

 !اتون خونه از گرفتم رفتم ظهر! کیفمه تو ها ترجمه: 

 !دیگه بده انجام خانمت ملیکا دادی می -

 !بده؟ انجام رو تو ی افتاده عقب کارای ننشسته بیکار خانم ملیکا:

 !نداری؟ ای دیگه مترجم! نیست؟ ای دیگه کس ات شده خراب شرکت اون تو -

 کارش که هم چقدر و بده انجام اون به دادم. کردیم استخدام تازه رو کماالتی با خانم یه اتفاقاً چرا:

 !سریعه و عالی

 !خوبه -

 .بود زده زنگ عصری صفا:

 !داشت؟ کار چی-

 .بود نگرونت. زد زنگ من به داد نمی راه خط بود زده زنگ موبایلت به:

 !گفتی؟ چی -

 !اونجا یاد نمی دیگه گفتم:

 !کردی غلط-

 !مرسی: 

 !گیری؟ می تصمیم من طرف از چی واسه ونداد -

 !دارن گردنت به مادری و پدر حق که گرفتم تصمیم بابات و مامان طرف از! نبود تو طرف از:

 خودی بی فهمی می پیشش رفتم که فردا! شاپش کافی نده راه منو نیست قرار اون تو گفتن با-

 !زدی حرف
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 !شنیده که تهدیدایی اون با اونجا بذاری پاتو بذاره نباش مطمئن هم خیلی البته:

 !ونداد؟ کردی کار چی -

 واسه کنه پیدا دیگه کارگر یه بهتره که کردم توجیهش و زدم حرف باهاش دوستانه خرده یه:

 !اش مغازه

 که رستورانی دم! هم به نریزه این از بیشتر اعصابمو و نگه چرت دیگه اونم که شم می ساکت

 کار به عقلت بلکه شیکمت اون تو بریز چیزی یه بریم: گه می و داره می نگه پاتوقشه همیشه

 !بیافته

*** 

 سعی! من رو کرد زوم و صندلی به داد تکیه ونداد رفت گارسون وقتی و دادیم سفارش رو غذا

 شدم کالفه که اش خیره نگاه از! شد؟ می مگه اما نکنه وا حرفو سر که نکنم نگاهش کردم

 !چیه؟: پرسیدم ازش طرف دو به سر تکون با و برگشتم

 ! هیچی: گفت و گزید لبشو هم خرده یه و کشید عمیقی نفس

 !نزنی حرف غذا خوردن موقع که بگو پس گیری نمی آروم نزنی حرفتو تا که تو! بگو نه-

 گذشته مصرف تاریخ موضوع یه مورد در بخوام که ندارم حسشو دیگه خودمم. نیست چیزی -

 دانشگاه؟ ری می فردا! ببافم هم به شعر

 .آره:

 !چی؟ آموزشگاه-

 ... هم آموزشگاه هم دانشگاه، هم: 

 !زایشگاه-

 ! بابا خفه:

 !بگیری کار هم زایشگاه نیست بعید تو از-
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 ! شدم خیال بی شاپ، کافی بگم خواستم می

 !آبان؟: گفت حال همون در و کردن بازی میز روی کاغذی دستمال با کرد شروع

 و کرد نگاهم و باال آورد رو سرش نشنید جوابی وقتی. کردم نگاهش منتظر فقط و ندادم جوابشو

 !ترمه خوبیه خیلی دختر: گفت

 !کی؟-

 .کردم استخدام تازه که خانمی همین. شفاهی ترمه! ترمه:

 !باشه صاحبش مبارک-

 !ایه خودساخته و خوب خیلی خیلی دختر! آبان گم می جدی:

 !حالش به خوش-

 !زهرمار:

 !خب؟ بگم چی-

 !ببینیش؟ شرکت بیای خوای می:

 !مامان؟ شدی هم تو-

 !ببینش بیا فقط! حیفه قرآن به آبان:

 !ونداد؟ بودم کجا امروز دونی می-

 !باغ خونه:

 !کردم؟ می کار چی داشتم دونی می-

 !قبر نبش:

 !چی؟ یعنی بد خیلی خیلی خاطرات قبر نبش دونی می-

 !دونم می! آره:
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 ریزه یه کافیه که تینرم شیشه یه مثل! روبروت نشستم که اآلن داغونم چقدر که دونی می پس-

 زمان خیلی کنی نمی فکر پس! رسه می بهم خوب خیلی خبرای داره که هم صبح از! بشم گرم

 !نیست؟ تازه جریان یه کردن مطرح واسه خوبی

 هدایتش دیگه سمت یه به خوام می نکشه عذاب این از بیشتر ات گندیده ذهن اون اینکه واسه:

 !کنم

 !نکن خود بی تالش نداره ای فایده -

 سرم گرسنگی از تا بخور: گفت ونداد و آوردن شامو. شد ساکت و داد تکون تأسف به سری ونداد

 ! نشدی الزم

 !بود ای دیگه جای ذهنم اما شام خوردن به کردم شروع سکوت تو

*** 

 می زنگ ویدا تلفن که خوریم می شام داریم و تخت روی نشستیم. دربند اومدیم شام ویدا با

 می هم از منو و کنه می وا لب ویدا لعنتی باغ اون توی که روزی اون به مونده هفته دو. خوره

 کردم پیدا آموزشگاه یه توی که وقتی نیمه کار از شوق با و خورم می غذامو ولع با دارم. پاشونه

 جورایی یه کنم می حس گه می که الو. کنه می سکوتم به مجبور تلفن زنگ. زنم می حرف

 !کیه؟ تماس سمت اون دونم نمی و شنوم می اونو حرفای فقط!معذبه

 سالم. الو -

 بیرونم آبان با-

 !هنوز نه-

 !نشد خب-

 !باشه -

 !بیاد پیش موقعیتش باید-

 !دونم می خودم-
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 !باشه بهت گم می خب و خیلی-

 !بزنم حرف تونم نمی اآلن-

 !خدافظ-

 !شده؟ طوری! بود؟ کی: پرسم می کنه می قطع که تماسو

 .دوستم. بود فتانه. نه-

 !بیاد؟ پیش باید چی موقعیت: 

 !کن ولش هیچی -

 !منه؟ به مربوط اگه بگو:

 .برم که دارن اصرار ها بذاره،بچه اردو دوباره خواد می دانشگاه -

 !برو خب:

 .برم جایی تو بدون ندارم حق دیگه گفتی خودت دور اون آخه-

 ! عزیزم خودمو کردم لوس: گم می و خندم می

 و کنم می غذاش به ای اشاره!فکره تو که آدمیه شبیه بیشتر و شه نمی خوشحال تصورم رغم علی

 .شد سرد غذاتو بخور: گم می

*** 

 سرد غذاتو بخور: گفت و کرد اشاره بشقابم به. کردم نگاهش و کردم بلند سرمو. کرد صدام ونداد

 !شد

 !خورم می دارم-

 !کنی؟ برقرار ارتباط باهاش کنی می سعی داری! بهش زدی زل ساعته نیم: 
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 صورت تو زدم زل متفکر و صندلی پشتی به دادم تکیه و بشقابم کنار گذاشتم رو چنگال و قاشق

 !چیه؟: گفت و کشید خوردن از دست اونم. ونداد

 !خواسته نمی منو ویدا: گفتم مقدمه بی

 بودیم رفته فهمیدم چیو همه که روزی اون از قبل هفته دو یکی: گفتم که کرد نگاهم متعجب

 !بوده آرمان نبوده، فتانه بود خط پشت که اونی. دربند

 !گی؟ می داری هذیون! خوبه حالت آبان: پرسید و کرد ریز چشماشو ونداد

 ! نه-

 !بخواب ذره یه بریم بخور! نیست خوش حالت! آبان بخور:

 .چشمم جلوی اومد دیگه ی صحنه یه دوباره و رفتن ور غذا با کردم شروع و برداشتم قاشقمو

*** 

 برفی آدم یه داریم آفاق و ویدا همراه باغ خونه ساختمون جلوی! شدید اومده برف و سالمه 42

 اینکه بعد! هوا ره می آخم و صورتم تو خوره می محکم برف گوله یه که کنیم می درست بزرگ

 کنه می پرت دستشه تو که رو برفی گوله آفاق! آرمانه بینم می و گردم می بر یاد می جا حالم

 ساخت ی ادامه شدن خیال بی و بازی برف شروع شه می این و ده می خالی جا هم اون و سمتش

 کله و سر تو داریم که ساعتی نیم اون تموم تو! یان می هم ونداد و پروین خاله! چاره بی برفی آدم

 در این و کنه می پرتاب سمتم آرمان همدستی با رو ها گوله بیشترین ویدا کوبیم، می برف هم ی

 ! باشه من طرف اون ام داشته توقع که حالیه

 های گوله های ضربه از من داده می ترجیح! من نه بوده گیر آرمان پیش دلش ها موقع همون از

 !آرمان تا بشم یخی بستنی به تبدیل برف

*** 

. بیرون برن ذهنم از و بردارن سرم از دست مسخره خاطرات اون تا دادم تکون طرف دو به سرمو

 !خوری؟ نمی: گفت و انداخت بشقابم به نگاهی چپ چپ ونداد. کشیدم صورتم به هم دستی
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 گلوم از غذایی. نداشتم هم اشتهایی اما بودم نخورده غذا حسابی و درست بود روز چند اینکه با

 تا: گفتم ونداد به و خوردم ازش قلپ دو یکی و لیوان تو ریختم دلستر مقدار یه. رفت نمی پایین

! بنویستشون که کردن وادار رو ویدا کردم می خیال! بودم نکرده باور رو ها نامه اون دیروز همین

 ! کاغذ رو اومده پرتا و چرت اون که طالقه به من دادن تن واسه کردم می خیال

 !بودن؟ واقعی بردی پی امروز که شده معجزه-

 خواست نمی دلم که چیزایی سری یه جلو اومدم عقب از و برگشتم وقتی انگار. دونم نمی: 

 !شد روشن ام واسه ببینمشون

 از افتی می پس! آبان کن کوفت رو لعنتی شام اون حاال! رسیدی نتیجه این به که الحمداهلل خب -

 !ها نخوردن

 تیر آخرین عنوان به وقتی ، وایسادم آقاجون روی تو وقتی محضر، بریم اینکه از قبل روز اون: 

 مال تاریخاشون از بعضی که آرمانو و ویدا بین شده بدل و رد ی عاشقونه های نامه اون ترکش

 !بکشم نفس خواستم نمی حتی کرد رو بود پیش سال چند

 پنهون واسه عمر یه مجبوری حاال و زدی دستاتو رگ و رفتی احمقا عین که بود همینم واسه-

 !بپوشی بلند آستین حماقت اون آثار کردن

 تا! اومد روزم به چی خوندم رو ها نامه از تا چند وقتی که دیدی و اونجا بودی! ونداد شدم نابود: 

 می حس! کنن قربونی رو ویدا خوان می آرمان اشتباه خاطر به کردم می فکر همش لحظه اون

 اون بزرگ قربانی خودم کردم نمی خیال! دارم بهش که عشقی خاطر به باشم ویدا ناجی باید کردم

 اینکه. بود ذهنم تو سوال یه فقط کردم می تموم زندگیمو داشتم وقتی! ونداد دونی می! ماجرام

 !کردن؟ ای معامله همچین یه من با چرا خواستن می همو دوشون هر اگه

 وقتی. بود همین پرسیدم ویدا از که سوالی اولین فهمیدم رو ماجرا این وقتی. بود سوال برام منم-

 بهش آرمان اینکه از حرفی گفت می جریانو داشت که مدتی تموم تو زد، حرف مامان با و نشست

 ترس از کردیم خیال اولش! داره دوست آرمانو هم خودش گفت می مرتب! نزد کرده درازی دست

 ازش که چیزی تنها کرد، رو رو، ها نامه وقتی! زنه می رو حرفا این بیاریم آرمان سر بالیی اینکه
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 حرفی مسخره عقد این از قبل چرا! کردین؟ بازی آبان با چرا! چرا؟:گفتم. بود همین پرسیدم

 !نزدین؟

 !دونم نمی سوالو این جواب هنوزم-

! کرده می مخالفت که بوده اون این و بگیره عقدو این جلوی خواسته می خیلی آرمان گفت بهم:

 خوام می و ندارم تفاهم باهاش گم می مدت یه بعد و کنیم می عقد آبان با گفتم آرمان به گفت می

 و کنیم می ازدواج هم با اونجا و خارج ریم می که بچگونه ی مسخره های نقشه همین از! شم جدا

 ! بل و ال

 !بگه؟ واقعیتو شد حاضر چرا! نداد؟ ادامه نقشه این به چرا پس-

 نمی باهام مخالفتی هیچ آبان گفت می! نکردم پیدا ایرادی و عیب آبان تو گشتم چی هر گفت می:

 !نکردم پیدا آبان بودن بد واسه دلیلی هیچ گفت می! ندارم تفاهم باهاش بگم که کرد

 ! هه-

 پاک اشکشو. عقب کشیدم خودمو کنه بغلم خواست و خدافظی واسه جلو اومد وقتی فرودگاه تو: 

 ! باش داشته آبانو هوای گفت. گفت بهم جمله یه فقط و کرد

 !هه-

 قد هم داره، رو و بر هم! گم می راست قرآن به. خوبیه خیلی دختر. ببین رو ترمه شرکت بیا فردا:

 !خونواده هم و تحصیالت و کماالت هم و باال و

! درگیره خیلی ذهنم. ام خسته خیلی! خواب واسه بیاریم گیر جایی یه بریم پاشو خوردی اگه -

 !شم آروم خرده یه تا بخوابم باید

 !ها نخوردی چیزی:

 .بریم پاشو. ندارم میل-

 

*** 
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 ی صفحه به داشتم! بود مامان. خورد زنگ موبایلم که بودیم دایی ی خونه مسیر ترافیک تو

 !سایلنت یا کن رجکت یا بدی جواب خوای نمی اگه: گفت ونداد که کردم می نگاه گوشیم

 !آبان؟ الو:گفت مامان و شد برقرار تماس و زدم رو دکمه

 !سالم -

 !کجایی؟:

 !طور؟ چه وندادم با -

 !خونه بیا پاشو:

 !رفتن؟ مهمونات-

 !نداشتیم مهمون:

 !ان خونه صاحب اونا! گی می راست آهان-

 !کرد بیرونشون و اومد بابات:

 !من خاطر به بگی خوای می اآلن البد-

 !تو حرمت به:

 ! مونده؟ من واسه هم حرمتی! حرمت؟-

 !ناراحته خیلی پدرتم! خونه بیا پاشو! کنم بحث باهات اآلن خوام نمی آبان:

 !چی؟ شما پدر -

 !چی؟ یعنی:

 !است؟ خونه مهمون هنوز اون-

 !آبان! است خونه صاحب خودش اون:
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 پیش! شم نمی محسوب فراری و تزریقی و معتاد نیام خونه هم شب یه! مامان نباش نگرون-

 !وندادم

 !آقاجون؟ خاطر به:

 !خودم خاطر به-

 !کنی می ناراحت خیلی باباتو و من داری کارت این با: 

 !بمونم پیشش تونم می که شب یه!  خواهرمه ی خونه! آتنا پیش رم می -

 !خدافظ:

 چی: پرسید ونداد. روبروم به زدم زل و کردم روشن سیگار یه. کرد قطع تماسو دلخوری با مامان

 !شده؟

 .آتنا ی خونه سمت برو-

 !اونجا؟ چرا:

 !شمان ی خونه یعنی نیستن ما ی خونه وقتی مزاحم مهمونای اون-

 !بمونن شب بود قرار! نیستن؟:

 !کرد بیرونشون رفت بابام -

 !نه؟ خوشحالی خیلی اآلن! زهرمار:

 !چه؟ من به-

 !اصالً ندارم دماغتو گند داداش اون حوصله! اوف:

 !نیست که غریبه! آتنا ی خونه بیا هم تو خب-

 !بود شاکی ازت کلی! بده راه خودتو اول بذار! بابا گمشو:

 !روش هم آتنا شاکین من از آدم و عالم ی همه-
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 !بمونن؟ که برگشتن:پرسیدم سکوت خرده یه بعد

 !دونم نمی -

 !دونم نمی بگو کلوم یک! زنی؟ می چرا خب:

 !دونم نمی گم می دارم فقط! نزدم-

 ! باشه:

 سکوت تو! بود خرد اعصابش چیزی یه از انگار کالً. نزد حرفی دیگه هم ونداد و شدم ساکت

 .فکر تو رفتم و کشیدم سیگارمو

*** 

. بدم طالق رو ویدا و محضر برم که کنه وادار منو نتونسته هنوز کسی و گذشته هم دیگه ماه یه

 کار! رم نمی دانشگاه! افتادم عقب درسام در! جدل و بحث و بوده جنگ همش ماه یه این توی

 گوشم زیر داره ساعته چهار و بیست مامان. اتاقم توی چپیدم مواقع اکثر و کردم ول وقتمو نیمه

 می آتنا دامن به دست هم وقتایی یه! بدم طالق رو ویدا و برم باید و اشتباهه کارم که خونه می

 هنوز شاید یا ذارم نمی پیش پا که ترسم می! بزنه حرف باهام که اتاق تو فرسته می اونو و شه

 حتی و کرده عمل حرفش به حسابی دایی! ندیدمش ماهه یه! ندم دست از رو ویدا که دارم امید

! محضر برم که اینه مهم همه واسه اما افتادم خوراک و خواب از. بزنم حرف باهاش تلفنی ذاره نمی

 یه میون این اما!ام خورده آبداری های کشیده ازش باری چند! شده دعوام آقاجون با باری چند

 یه فقط بزنم حرف باهاش رم می وقت هر! باباست سکوت اونم و ده می آزارم بد هم ای دیگه چیز

 حرفات به نیستم حاضر من کنی خفیف و خوار دختر اون واسه خودتو اومدی اگه: گه می جمله

 ! بدم گوش

 می سعی دارم. ندارم رو کاری هیچ حوصله اصالً. بینم می کم خیلی خیلی هم رو ونداد دیگه حتی

 !برگردونم خودم به را ویدا گذشتن خود از با و مقاوت با کنم

 که ماهه یه! گچه تو دستم که ماهه یه! گذره می باغ خونه توی جانانه دعوای اون از ماه یه درست

 موقع همون چرا و کشه می نفس هنوز داره آرمان چرا اینکه از شم می حرصی بینم می که دستمو
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 واسه گذاشته شور! باغ خونه شن جمع همه ده می پیغوم آقاجون! نکردم اش خفه دستام همین با

 می که رو کاری بار زیر که هستم مصمم اما رم می! کنه صادر حکم خواد می و اومده پیش وضعیت

 !رم نمی بدم، انجام خوان می همه که کاری خواد،

! پایینه داره امکان که جایی تا سرش ویدا. آفاق و احسان و آتنا جز هستن همه تو رم می که در از

 و شه می پا مبل رو از ونداد. است کرده پف گریه از چشماش دایی زن و کرده بغ گوشه یه مامان

 !پس؟ موندی کجا! شدیم نگرون: گه می

 زیر یاد می ونداد! ها مرده مادر عین! زمین رو شینم می در دم همون و کنم نمی توجهی بهش

 !بشین مبل رو بیا پاشو: گه می و گیره می بازومو

 جلسه رئیس آقای: گم می و آقاجون چشمای تو زنم می زل و بیرون دستش از کشم می دستمو

 !کنین؟ نمی شروع رو

 !آبان: توپه می مامان

 آقاجون. کردن بازی دستاش با کنه می شروع و شینه می زمین روی من کنار گوشه همون ونداد

 از بزرگتو پسر که ماهه یه دونم می! پسراتن جفتشون: گه می بابا به رو و کنه می صاف گلوشو

 واسه! هم جون به افتادن قابیلش و هابیل ببینه سخته پدر یه واسه دونم می! بیرون انداختی خونه

! پسری این پدر تو! کنیم کار چی باید گفتم خونه همین تو پیش ماه یه بشه ختم قائله این اینکه

 این دنبال برادرش چشم وقتی بفهمونی بهش اته وظیفه! کنی هدایتش راست راه به اته وظیفه

 دونم می! کنی باز داری وظیفه تو کرده کور عشق که چشماشو! بشه خوشبخت تونه نمی دختره

 می! بده طالق سفیدو چشم این و بشه راه به سر پسرش کرده سعی مدت این تو خیلی هپروان

 همینو اتون همه! خونواده این دامن از بشه پاک زودتر آبرویی بی این خواد می دلت هم تو دونم

 این بعد و بشه جاری طالق صیغه که اینه راهش تنها که دونین می خوب هم اتون همه! خواین می

 به آبان خود بذار گفتین! کنم سکوت گفتین بهم! گم مملکت این از گورشونو و کنن عقد تا دو

 که بس درآورده جا از منو ی خونه پاشنه ماه یه! نزدم دم ماه یه! صالحشه به چی که برسه نتیجه

 این و خودش صالح به بود قرار اگه! فهمید می بفهمه بود قرار اگه وقته چند این! کرده التماسمو

 این باید! بدی سامون و سر زندگیشونو باید و هایی بچه این پدر! طاهر! کرد می کنه عمل انخاند

 ها برگه اون و محضر ریم می و گیری می پسرتو دست! ات خونه یایم می فردا! کنی ختم رو قائله



 
 

115 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 از که هم الحمداهلل! کنن می عقد هم با تا دو این و محضر ریم می بعد ماه چند و کنه می امضا رو

 گم هم عقد فردای! کردن ریس و راست کاراشو و بوده خرابشون مغز تو ایرون از رفتن فکر قبل

 !تواِ ی وظیفه این! بیرون بکش لجن این از کوچیکتو پسر! طاهر؟ شنوی می! شن می

 لبمو پوست دارم و پایینه سرم! بزنه حرفی کسی نداده مهلت اصالً! رفته گاز تخته کله یه آقاجون

 !آبان: گه می که کنم می دست با

 به کنه می اشاره. کنم می نگاهش و بلند سرمو. پام رو ذاره می دستشو ونداد. خورم نمی تکون

: گه می که شنوم می صداشو! بیافته چشمش به چشمم خوام نمی اصالً. دم نمی اهمیتی. آقاجون

 !بگی؟ داری چیزی! زدن؟ واسه مونه می هم حرفی آبان

 می هم نظر حاال داده نادرشاه حکم خودش و دوخته خودش و بریده خودش! گیره می ام خنده

 !موعظه به کنه شروع اونم و کنم وا لب من که پرسه می نظر! پرسه

 آرمان. کنه می نگاهم داره چشمی زیر بابا. کنم می نگاه تکشونو تک و باال یارم می سرمو زور به

 تو و کرده اخم دایی! صدا بی ریزه می اشک داره دایی زن! خجالت از اشه یقه تو سرش کالً که

 و بابا سمت و گردونه می بر روشو. آقاجون به افته می نگاهم! ره می ور دستاش با داره و خودشه

 !ندارم حرفی دیگه من: گه می

 می نگاهش! نشسته ماست عین اما بکنه اعتراضی یه ویدا الاقل که دارم امید. شم می بلند جام از

 دارم! کرده سکوت که راضیه هم اون احتماالً! پنجره به زنه می زل و گیره می ازم روشو! کنم

 رم می راه و رم می راه صبح تا که شبه همون! بیرون ختم مجلس اون از زنم می و شم می دیوونه

 بگذرم ویدا از تونم نمی اینکه جز رسم نمی ای نتیجه هیچ به و کشم می سیگار و کنم می گریه و

 ! کنه ازدواج کرده درازی دست بهش که کسی با شه مجبور بذارم تونم نمی و

*** 

 !داستانی؟ کجای -

 !کنه می درد سرم خیلی: گفتم ربط بی. کرد جدام افکارم از سوالش با ونداد
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 سیگار پک به پک البته و درآوردنا بازی دیوونه و خوردن حرص و نخوابیدن و نخوردن مال -

 می دستمون از و شی می چل و خل عاقبت کنی می فکر هی و کنی می فکر هی داری! کشیدناته

 !ری

 اونجا ریم می داریم که بگم و بزنم آتنا به زنگ یه بذار:

 .بزن-

 نزدیک: گفت الو گفتم همینکه. بود منتظر انگار. برداشت و گوشی فوری. گرفتم رو آتنا شماره

 !جان؟ آبان

 !شم می خراب سرت رو دارم! بهت؟ رسیده خبرا-

 .منتظرتونم! آبان حرفیه چه این: 

 .یاد نمی ونداد-

 !چرا؟:

 !بست می دمش به جارو رفت نمی سوراخ تو موش گه می -

 !شم می ناراحت نیاد اگه بگو بهش! سوراخ من ی خونه نه و جارو اون نه موشی تو نه: 

 !باشه مهم اش واسه تو ناراحتی خیلی کنم نمی فکر ولی گم می باشه-

 .خودش به بده گوشیو:

 .داره کار باهات: گفتم و ونداد سمت گرفتم گوشیو

: گفت که شم پیاده اومدم در دم. خونه بره باید گفت و نشد راضی ونداد کرد تعارف آتنا چقدر هر

 .شرکت بیا عصر فردا

 !چی؟ واسه-

 !ببری باید که هست ترجمه عظیم کار یه:

 !امروز یاوردیش می خوب-
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 !یاره می تازه طرف صبح فردا:

 !دیگه؟ بیام باید ترجمه واسه مطمئنی! باشه-

 !بگو رک بیا ترمه دیدن واسه که بگم داری دوست اگه:

 !خدافظ گمشو-

 خوش و داد دست باهام لبخند با. بود منتظرم واحدشون در دم احسان بیرون رفتم که آسانسور از

 و کرد سالم و بیرون اومد آشپزخونه از هم آتنا. گرفتم رو رها سراغ و خونه تو رفتم. گفت آمد

 !باشه بیدار شب نصفه تا که نداری توقع. خوابید: گفت و داد دست باهام

 ببینمش؟ تونم می: گفتم و پایین آوردم صدامو

 بی دایی من دختر! تونی نمی نه! بیارم چایی یه ات واسه بشین: گفت و آشپزخونه سمت رفت آتنا

 !خواد نمی معرفت

 !درگیرم نیستم، معرفت بی: گفتم و زمین رو گذاشتم بساطمو و بند و کیف

 !داری خوددرگیری نیستی، گیر در: گفت آشپزخونه تو از آتنا

 !ام خسته خیلی که بخوابم برم بگو بزنی تکراری حرفای هم تو قراره اگه آتنا کن ول-

 بار هزار و بار صد باید نشه، شنیده قراره اگه تکراری حرفای: گفت و بیرون اومد چایی سینی یه با

 !بره تو امثال گوش تو تا بشه گفته

 !گفته بهم ها مایه همین تو چیزی یه امروز بابا! بود تکراری اینم-

 !بگو بهش چیزی یه تو احسان:

 !باش راحت ما خونه اومده بوقی قرنی بعد که امشب یه بذار خانم: گفت و زد لبخندی احسان

 !مرسی: گفتم و برداشتم رو چایی و کردم نگاهش قدردون

 !کرد دق نگرونی و ناراحتی از مامان! صبح؟ از بودی کجا: گفت و نشست احسان کنار آتنا
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 پسر دیدن از بود خوشحال صداش ته! بود خوب حالش! زدم حرف باهاش پیش ساعت نیم همین-

 !بزرگش

 !خب پسرشه اونم! نیستی مادر! آبان:

 !دونم می-

 .وردار هم خرما. تو چایی بخور: 

 !کرده؟ بیرون اتونو همه اومده بابا شنیدم -

 هم دلت اگه! کرد بیرون رو ویدا و آرمان فقط! خونه اومدیم ماجرا بعد ساعت یه ما! کردی غلط:

 !زد بهشون هم بدی خیلی خیلی حرفای که بگم شه می خنک

 بودی بیدار اگه و نشدم بیدار اگه. دانشگاه رم می صبح: گفتم بعد و خوردم چاییمو سکوت تو

 باشه؟. کن بیدارم 7 ساعت

 بخوابی؟ خوای می -

 .ام خسته خیلی:

 .ندازم می جاتو اآلن -

 عذرخواهی احسان از. دستم داد هم پتو یه و بالشت یه و انداخت تشک ام واسه رها تخت پایین

 کردم نگاهش خرده یه و وایسادم بود خوابیده ها فرشته عین که رها سر باال. اتاق تو رفتم و کردم

 تو شد نمی که حیف. کشیدم دراز جام تو و کوچولوش و نرم صورت رو انداختم بوس یه یواشکی و

 !کشید سیگار خوابه بچه یه که اتاقی

 !پیش سال 7 به برگشتم و چشمام رو گذاشتم ساعدمو

*** 

 جریان از. هستم صفا ی خونه رو روزا و شب بیشتر تقریباً. گذشت هم دیگه لعنتی ی هفته سه

 نمی نامردم برادر نامردی از هیچی! نه دیدم که خیانتی جریان از اما داره خبر عاشقیم و عشق

 از زدم و کردم قهر که همینه واسه و نیستن ازدواج این به راضی ها خونواده کنه می خیال. دونه
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 جلوی که بینم می رو بابا بیرون یایم می دانشگاه از داریم صفا همراه که روز یه! بیرون خونه

 می سالم و پایین ندازم می سرمو و سمتش رم می. کنه می نگاهم داره و وایساده دانشگاه ورودی

 !بشین: گه می و کنه می وا ماشینشو در. کنم

 می رل پشت هم بابا. بندم می رو در و ماشین تو شینم می و کنم می خداحافظی صفا از سر با

 !خوبی؟: گه می حال همون در و افته می راه و زنه می استارت و شینه

! زنه می موج توش کالفگی و عصبانیت بده نشون رو من حال از نگرونی اینکه از بیشتر سوالش

 !آره؟ شدی خیال بی کالً اومدنو خونه: پرسه می دم نمی جواب بینه می وقتی

 !ندارم جایی ام واسه بستن رو از شمشیرشونو همه که ای خونه تو-

 !حقه حرف مشت یه زنی می حرف ازش که شمشیرایی:

 ! شیرین اما بشنوم دروغ خواد می دلم! بدم فرو زور به تلخو حقِ حرفای خواد نمی دلم -

 ! آبان نباف فلسفه:

 !ریم؟ می داریم کجا-

 !خونه:

 !اتون؟ همه کنین طالق طالق هی کله یک که خونه بیام -

 حرفای این دیگه تو و برسونیم سرانجام به تمومو نیمه کار این محضرو بریم فردا که خونه بیای:

 !نشنوی تلخو

 !بابا دم نمی طالق رو ویدا-

 !ندیدیش؟ وقته چند:

 دیگه ننداخته بهم هم نگاهی نیم حتی که کذایی ی جلسه اون از. فکر تو رم می و شم می ساکت

 رفتم باری چند بیرون، بیاد شاید وایسادم مدتها و اشون خونه در دم ام رفته باری چند! ندیدمش

 که زدم زنگ موبایلش به هم بار هزاران و ببینم رو ویدا بذاره که کردم التماسشو و دایی کار محل

 !بوده خاموش
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 اشتباه! بره نمی جایی به راه ری می داری که راهی این آبان: گه می دم نمی جواب بینه می که بابا

 ! زنی می دور زمانو فقط کردن فرار با! کنی می فرار داری که کنی می

 تعرض بهش که کسی با متنفره، ازش که کسی با ذارم نمی! بابا بشه بدبخت ویدا دم نمی اجازه-

 ! کنه ازدواج کرده، نابود روحشو کرده، درازی دست بهش کرده،

 !آرمانه با دلش هم ویدا:

 یه بعد. خوره می جا بابا که بیرون یاد می دهنم از بلند صدای با و محکم اونقدر دروغه ی کلمه

 اگه! نکنیش باور خوای می تو نیست دروغ! شه؟ می دروغ دروغه، بگی تو اگه: گه می سکوت ذره

 !کنی؟ می تموم کارو و محضر یای می! چی؟ داره حقیقت که بشه ثابت بهت

 !شم می تموم خودمم کنم تموم رو کار-

 !آبان کشی می زجر ابد تا بمونی باهاش:

 همه این چرا! نگفته؟ خودش چرا! خواد؟ می آرمانو ویدا خود که بشه ثابت بهم قراره جوری چه-

 !نزده؟ حرفی عقد از قبل چرا! داره؟ حقیقت چیزی همچین اگه بوده ساکت مدت

 می اونم مطمئنم که بگم بهت اینقدر ولی! کرده ای احمقانه فکر چه دونم نمی! البد ترسیده:

 !آرمانو خواسته

 !کنین طالق به راضی منو که گین می رو اینا! حرفه همش اینا-

 !کنم ثابت بهت تونم می رو حرفا این:

 گولم که! کنه؟ تکرار رو گرفته یاد که حرفایی طوطی عین که جلوم بشونین رو ویدا! جوری؟ چه-

 !وقت؟ هیچ خواسته نمی منو که کنم باور و بزنه

 ی همه که کنی قبول بخوای و کنی باور بخوای تو اگه البته! هست اثباتش واسه ای دیگه راه! نه: 

 که نیست سخت خیلی آبان! کنم ثابت بهت تونم می تو کردن بدبخت واسه نیافتادن دوره خاندان

 تو که اونقدری ببین و کن مرور بودنتونو هم با خاطرات بشین! نه یا بوده باهات دلش کسی بفهمی

 کورت عشق که مطمئنی ببین و کن فکر و بشین! داشته؟ توجه بهت کردی می محبت بهش

 !نکرده؟
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 بدون رو بودنمون هم با روزای و بشینم نخواستم هم ویدا رفتن بعد حتی! رسیدم بابا حرف به دیر

 هم با خوب روزای به فقط و فقط! کنم دوره اون به عشقم گرفتن نظر در بدون و داوری پیش

 به! عصبانیتم به! خشمم به و بودم کرده فکر بردم، می بودن اون با از که هایی لذت به ، بودنمون

 ! خاندان این بودن آورده سرم که بالیی

 اینکه نه مگه! ایرونه بیرون کردن زندگی و رفتن عاشق که بود گفته خودش ترکیه سفر اون تو

 !ایرون؟ از بره آرمان با و بزنه دورم خواسته می اینکه نه مگه! بوده؟ اشون نقشه از قسمت یه اینم

 بودم کشیده دراز که بود ساعتها. خیال و فکر همه اون از ترکید می داشت مغزم. نشستم جام سر

 تو از سیگارمو پاکت و بیرون اتاق از رفتم. بود نبرده خوابم و بودم شده پهلو اون به پهلو این از و

 ! شهر به زدم زل و کردم روشنش و بالکن توی رفتم و آوردم در پالتوم جیب

: گفت آروم و کرد دستم سیگار به ای اشاره. احسانه دیدم و برگشتم. ام شونه سر نشست دستی

 !نبینه دستت و نیاد آتنا بیاری شانس

 مامانم و بابا اآلن همین که منه شانس به اگه: گفتم و زدم سیگار به محکمی پک بعدش و لبخندی

 ! رسن می راه از هم

 نخوابیدی؟-

 .بخوابم ذاره نمی ذهنم اما ام خسته! نبرد خوابم:

 یه نافرجام عشق یه واسه. نیستم کار این حد در که چند هر آبان کنم می بهت ای توصیه یه-

 دوست دوباره و زندگی به برگردی باید بعدش! کنی بایگانیش باید بعدش! کافیه زاری و گریه سال

! نرسین بهم! نشه اما باشه طرفه دو که عشقی یعنی نافرجام عشق گم می! کنی تجربه داشتنو

 !نداره خودتو کردن پیر همه این ارزش بوده طرفه یه که تو عشق

 !دونم می-

 !بشن؟ نگرونت جوری این همه ذاری می چرا پس:
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 این از عشق، این از شنیدین من از حرفی سال هفت این تو مگه! ریخته بهمم آرمان اومدن -

 !خیانت؟

 خودشو کشه، می جیغ که اونیه از بدتر وضعش کنه نمی گریه اش مرده خاک سر که ای بازمونده:

 کوچکترین کسی حتی ندادی اجازه تموم سال 7!ندازه می راه زاری و ناله و کشه می هوار زنه، می

 شعله آرمان برگشتن با حاال که بودی خاکستر زیر آتیش یه فقط سال 7! بزنه ماجرا این از حرفی

 !کن خاموشش و آتیش این روی بریز آب مقدار یه بیا! گرفتی

 !خوام می زمان فقط! کنم می کارو همین دارم-

 !ها مونی می جوونیت خوب روزای حسرت تو! سال؟ چند! چقدر؟:

 !کنم می تمومش دارم دیگه! رسه می آخر به داره دیگه-

 !چیه؟ منظورت:

 اآلن! کردم فکر خواسته دلم که قسمتاش از بعضی به فقط سال هفت این تو! رو ماجراها همین-

 !بینم می چیو همه دارم اآلن! کنم می نگاهش گود بیرون از باال، از دارم

 ازم طاهر حاج ولی! برنجی ازم ترسیدم! بودم ویدا و آرمان عقد شاهد که نگفتم بهت وقت هیچ:

 !آرمانه با ویدا دل که دیدم محضر تو روز اون! بود خواسته

 !دونم می دیگه اآلن! دونم می -

 !متأسفم:

 ترسیدم می. کنم وا لب نکردم جرأت که داد می فشار گلومو اونقدر بغض اما بزنم حرفی یه اومدم

 همراه بغضمو و زدم سیگارم به محکمی پک! بیافته احسان جلوی اتفاق این خواستم نمی و بشکنه

 وقتی. ام واسه عزیزی نداشتم برادر مثل: گفت و کشید عمیقی نفس احسان. بیرون دادم دودش

 پی برو! شم می ناراحت اش عزیزکرده برادر شده زندگیش ی غصه ی همه آتنا بینم می که هم

 خودم! دیدم من زنه می حرف ازش ونداد که رو دختری! ات واسه بیاد بهار بذار! آبان زندگیت

 پشیمون ببینیش بری! الیقته هم اون داری، لیاقتشو! بابامه دوست دختر! ونداد به کردم معرفیش

 !شی نمی
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! بود خونوادگی اشون توطئه پس!بهش زدم زل دراومده چشمای با و احسان سمت برگشتم

 خودش واسه الکی بخواد که نزدم حرفی هم آتنا به! ونداد و دونم می من فقط: گفت و زد لبخندی

 !بکشه نقشه

 !ای خسته خیلی کنم فکر! بخواب برو: گفتم و زدم صورتش به لبخندی

 خوب! کنه نمی ول نده انجامش تا بده گیر کاری یه به اگه ونداد دونی می که تو: گفت و خندید

 !خیر به شب! افتی می گیر دیگه بار این دونم می! جلو انداختم رو آدمی

 . آسمون به زدم زل و بالکن ی گوشه صندلی روی نشستم

*** 

*** 

 می سر. سفیده و سبز جا همه. دارم خواب به شدیدی میل اما کنم می باز چشمامو سختی به

 دو هر. باندپیچیه ساعدم وسطای تا. باال یارم می آروم دستمو. بیمارستانم تو فهمم می و گردونم

 مغزم از جوری هیچ ها نامه متن! خواری و خفت همه این بعد ام زنده پس! ام نمرده پس! دستم تا

! شدن نوشته من کردن راضی واسه گه می! دروغن گه می صدایی یه ذهنم ته ته! ره نمی بیرون

 !گناهه بی اون! پاکه اون! باشه داشته دست من کشیدن لجن به توی هم ویدا که شه نمی

 ی خونه هال توی بودن نشسته مغول قوم لشکر که یاد می یادم رو روزی اون دونم نمی یا دیروز

 کفش یه تو بودم کرده پامو وقتی! رو کوفتی ی نامه طالق اون بزنم امضا و برم که بودن منتظر و ما

 اثره، بی که بودن دیده و بودن کرده بیداداشونو و داد دایی و آقاجون وقتی! یام نمی محضر که

 !بیار رو جعبه اون: بود گفته بابا به آقاجون

 وایساده دودل بابا! پریشونن انقدر چی از کردم نمی درک اما دیدم می وندادو و مامان نگرون نگاه

 !بیار؟ رو جعبه اون طاهر گم نمی مگه: بود گفته و برده باال صداشو آقاجون. خورد نمی تکون و بود

 با که کفش ی جعبه یه. بیرون اومد جعبه یه با و خواب اتاق تو رفت بود وایساده کنارم که بابا

 .بود شده جلد قرمزی کادوی کاغذ
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 جعبه از نگاهم. مبل روی نشست و رفت قبل از تر درهم و تر عصبی میز روی گذاشت که رو جعبه

 از همه انقدر که است جعبه اون توی بریده سر مگه که بودم این فکر تو! بقیه ی قیافه روی رفت

 چیو همه برو بیا! خیال بی آبان: گفت که شنیدم گوشم کنار رو ونداد صدای! شدن آشفته دیدنش

 ! ها شی می تر شکسته هستی که اینی از کنی وا رو جعبه اون در! کن تموم

 وضوح به دستام. شدم نزدیک میز به قدم یه و دادم سوق جعبه به اون از اون به جعبه از نگاهمو

 !جعبه اون در شدن باز بعد بیافته اتفاقی چه قراره بود فهمیده دلم شاید. لرزید می

 نامزدا فقط که کوچولو های هدیه سری یه. توش محتویات به افتاد نگاهم برداشتم که رو جعبه در

 توی نخوره دست کاکائوی تا دو یکی! دن می هدیه بهم عشاق و پسرا دوست دختر دوست یا

 که پرتقال آب قوطی یه بوده، موندگاری خاطرات یادآور احتماالً که تقویم از برگ تا چند زرورق،

 !کاغذ مشت یه و زنجیر یه شده، خورده خوب روز یه تو احتماالً

 بود آویزون ازش ای شیشه پالک یه! برداشتم زنجیرو اون اول و بردم دست و میز کنار زدم زانو

 بود، شده نوشته برنجا از یکی روی! بودن معلق رنگ بی مایع یه توی برنج دونه تا دو توش که

 ! آرمان دیگه یکی! ویدا

 یه! بودن نامه! کردم باز و داشتم ور رو کاغذا از تا دو یکی که بود دستم دور گردنبند زنجیر هنوز

 وقتی بچگیم تو که بود کسی خط دست! شناختم می خوب رو خط دست! عاشقونه ی نامه سری

 یاد تا نوشت می برگه روی بودم نوشته غلط که رو هایی کلمه درست ی گفت،دیکته می امال بهم

 !آرمانه خط دست! بگیرم

 فقط تو! کنه کاری تونه نمی آبان! خارج ریم می عاشق،! دیدم ها نامه تو رو واضحی های کلمه

 ! کنم زندگی تونم نمی تو بدون! دارم دوستت! بگیم بقیه به بده اجازه

 و عاشقونه های نامه! آرمان به بود ویدا های نامه زیری های برگه که خوردم وقتی رو نهایی ضربه

 !زندگی و رسیدن هم به واسه نقشه از پر

 توجه بدون! افتاد دستم از ها برگه که یاد می یادم و سرم به ام زده زل و کشیدم دراز تخت روی

 منتظر نشستم و رفتم! خونه تو لباس همون با! بابا ماشین تو نشستم و در سمت رفتم اطراف به

 اما ذهنم تو! محضر بریم و بیان کردن نابودم اشتباه رفتار مشت یه با که بزرگترایی اون که موندم
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 اون و کردم می فکر باغ خونه توی ابزار جعبه اون به داشتم فقط! لحظه اون تو بود چیز یه فقط

 !کنارشه هم نخورده دست و نو تیغ بسته یه که کاتری

 پشیمون هنوز اما ام برگشته دنیا اون راه نیمه از اینکه با! داده نجاتم و رسیده موقع بی ونداد

! کرده دخالت نبوده مربوط بهش که کاری تو که ونداد از دلخورم! کردم که کاری از نیستم

 !داده نجاتم که ازش عصبانیم

 اینکه از کشم نمی خجالت! ببینم رو کسی خوام نمی حتی! بندم می چشمامو شه می باز که در

 قدر این که خودم از همه از بیشتر و هموشون از ناراحتم! نشده و کنم نابود خودمو خواستم می

 !بودم احمق

 می دست و جلو یاد می! نه نگاهش اما کنم می وا چشمامو. کنه می سالم دلخور اما آروم ونداد

 به خودتو داشتی کثافت تا دو خاطر به که احمقی خیلی! معرفتی بی خیلی: گه می و دستم رو ذاره

 !دادی می کشتن

 !بیرون ره می دم نمی نشون العملی عکس هیچ بینه می وقتی و گه می و گه می و گه می

 راضیم تونن نمی کنن می کاری هر که حالیه در این و بیمارستان از شم می مرخص بعد روز چند

 آبان دیگه اما بیرون دنیای به گردم می بر! کنم صحبت روانپزشک یا روانشناس یه با که کنن

 زمستون اول ماه! زمستونم دیگه حاال! ریخته هم زردم برگای دیگه! نیستم پاییز دیگه! نیستم

 !مونده سردترش روزای هنوز که سردی

 اون! بوده دروغ ها نامه که زنه می توهم و شینه می کردنم آروم واسه ذهنم که روزاست همون تو

 باور فکرم بازم که روزاست همون تو! طالق به شم راضی اینکه واسه بوده ساختگی و دروغی جعبه

 همون تو! شم می پیر جوونی اوج تو کم کم که روزاست همون تو! زنه می پس رو ویدا خیانت

 :کنم می زمزمه لب زیر مرتب که روزاست

 دراز عمر به گمان سفیدم موی ز مبر

 !گاهی شود می پیر ای حادثه ز جوان
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! جسمم بردن بین از دوباره واسه گرده می فرصتی پی مریضم و خسته روح که روزاست همون تو

! ببرم بین از خودمو دیگه بار یه و برسه وقتش تا شینم می فرصت یه منتظر که روزاست همون تو

 !کنم می تجسم ذهنم تو خودمو دار طناب که روزاست همون تو

*** 

 که رینگی! دستم توی گرفتم گردنبندمو و گردنم سمت بردم دست و کردم روشن دیگه سیگار یه

 بسته یه این دونستم می! زدم سیگار به دیگه پک یه و گرفتم مشتم تو رو بود آویزون بهش

 به فقط! هوا بره و بشه دود همراهش هم اشتباهی عشق این خاطرات باید بشه تموم که سیگار

 توی ذهنم، توی وجودم، تو! خودم تو فضاحتو این کنم تموم که داشتم وقت صبح تا شب یه اندازه

 !دنیام توی و روحم

*** 

 تونم نمی اما دونم می! عقد واسه یان می امروز که دونم می! محضر در دم وایسادم ساعتهاست

 مجازات چرا بفهمم تونم نمی! برسه دلش مراد به آرمان اون بدن اجازه تونن می چطور کنم درک

 !موندنشه خوشحال و شدن خوشحال کرده خونواده کل آبروی حق در و من به که خیانتی

 و ویدا بعد و کنه می پارک محضر از جلوتر کمی که بینم می آرمانو ماشین! بغضم پر! ام کینه پر

 قلبم! ساختمون تو رن می و شن می پیاده ازش که بینم می رو آقاجون و دایی زن و دایی و آرمان

 توهم تو فقط! زده پس رو ویدا خیانت فکر فقط ذهنم ماه 2 این توی! بیرون یاد می دهنم از داره

 می زجر داره دل ته از کنم می خیال! مسلخ به برن می دارن رو ویدا کنم می خیال! مونده توطئه

 می راه و دم می فرو زور به بغضمو! یاد نمی بر دستم از کاری! داده وصلت این به تن زور به و کشه

 ره می و شه می پیاده ماشین از دیگه نفر دو همراه اینکه و احسان ماشین دیدن اما برم که افتم

 ! کنه می خکوبم می جا در محضر تو

 می همین! گذاشته ماجرا تو پا هم اون که بوده کم دامادم وجود فقط فامیلی ی توطئه این واسه

 نمی اشونو خونه های مهمونی بیشتر که شه می باعث همین! گیرم می فاصله ازش کم کم که شه

 !شم نمی کالم هم باهاش خیلی و رم



 
 

117 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 که ایستم نمی! رم می راه و رم می راه و خیابونا به زنم می! ببینم اومدنشونو بیرون که ایستم نمی

 روی رو ویدا رضایت روی از لبخند شاید موندم می اگه که ببینم، آرمان دست تو رو ویدا دست

 !دادم نمی باد به عمرمو سال 7 و دیدم می لبش

 واسه. عشق این داشتن نگه واسه بودم کرده تالش خیلی دیدم می کردم می فکر خوب که حاال

 که ماه یه بعد وقتی. بودم ندیده ویدا طرف از تالشی هیچ که بود حالی در این و رابطه این حفظ

 نگه، بزرگترا به رازو این کردم خواهش و آوردم برهان و دلیل زدم، حرف باهاش کردم، التماسشو

 گذشته باز چشم با که حاال! بمونه من با خواد نمی که فهمیدم می باید داد لو چیو همه و کرد وا لب

 من رفت می پیش سکته مرز تا داشت که اونی فرودگاه توی روز اون دیدم می کردم می نگاه رو

 !ویدا نه بودم

 * * * 

 و بیرون یان می کی ببینم که منتظرم دایی ی خونه در دم. گذشته آرمان و ویدا عقد از هفته یه

 از و گذروندن اونجا رو شب که داده نشون اونا ی خونه در دم آرمان ماشین وجود. فرودگاه رن می

 از امروز اونا و نشده برگزار جشنی اون اصرار با که شنیدم بابا از. بیرون یان می خونه اون در

 اصرار ولی افتم می پا از ضعف و خستگی از دارم! هستم چی دنبال فهمم نمی خودم!رن می ایرون

 !ببینم رو داستان این ته تا که دارم

! سرش روی سفید شال یه با تنشه سفید مانتوی یه ویدا! چمدون تا چند با. بیرون زنن می خونه از

 می نگاه رو رفتنشون دارم و وایسادم ازشون فاصله با فرودگاه توی! پوشیده منو کفن احتماالً

 پروازو بلندگو! نشسته صندلی روی درهم و عصبانی و کرده بغ و رسیده بقیه از دیرتر ونداد. کنم

 روی زور به و کشم می نفس زور به! کردم عرق! شه می جدا تنم از روحم صداش با! کنه می اعالم

 ! وایسادم پاهام

 کنه باور داره دوست ذهنم! بذارم رفتنش واسه نارضایتی پای به رو ویدا های گریه خواد می دلم

 ! کنه می گریه که منه از دوری واسه

 یه به فقط ذهنم و خونه سمت گردم می بر! شه بلند زمین رو از هواپیما تا کنم می صبر اونقدر

! باشم زنده خوام نمی! نداره ای فایده من موندن همیشه، واسه رفته که ویدا! کنه می فکر چیز

 هال توی که آفاق و آتنا و مامان حضور به توجه بدون و خونه رسم می! کنم زندگی خوام نمی
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 می دال! کنم می قفل رو در و اتاقم تو رم می مامان ی دلهره با ی شده چی به توجه بدون و هستن

 می و صندلی روی رم می و یارم می در زیر اون کردم قایم وقتیه چند که رو طنابی و تخت زیر شم

 ! کوچیک سایز در اعدام میدون یه شده اتاقم! سقف به بندم

 باالی ایستم می! کنه می صدام و کشه می هوار ونداد! دم نمی اهمیت! در به کوبه می مشت یکی

 آرمانه دست تو که ویدا دستای فقط! بندم می چشمامو و گردنم دور ندازم می طنابو و صندلی

 به پام یه با وقتی و آفاق و آتنا جیغهای صدای یاد، می مامان ی گریه صدای! چشممه جلوی

 در شدن شکسته بد صدای کنم، می خر خر دارم و شم می معلق هوا روی و زنم می ضربه صندلی

 چاقو یه: کشه می داد و سقف سمت ده می هولم و گرفته پاهامو که ونداده بعد و شنوم می رو

 !بیاره چاقو یه یکی! بیارین

 اتاق تو کنم می باز که چشم. بدم دست از هوشیاریمو که شده وارد استرس و شوک بهم اونقدر

 می سعی. شده خشک بدجوری گلوم و کنه می درد بدجوری گردنم! خوابوندنم تخت روی آفاق

 دراز: گه می عصبی و دورگه صدای یه با و تخت سمت به ده می هول هامو شونه ونداد بشینم، کنم

 !بکش

 می تکون تأسف به سری! دلخوریه فقط چشماش تو. کنم می نگاهش و سمتش گردونم می سرمو

! کشیدم می خجالت خودم از بودم تو جای اگه! آبان برات ندارم هیچی تأسف جز: گه می و ده

 غلطی چه بفهمم که دنبالت اومدم نمی فرودگاه، تو بودمت ندیده! بودی مرده بودم نرسیده احمق

 رو مرده صاحب در اون تونستن نمی آتنا و مامانت امروز خونه این تو نبودم! کنی می داری

 شرف بی خواهر کنی می خیال! داره؟ ارزششو کنی می خیال واقعاً آبان! پایین بکشنت و بشکنن

 کم! سوزه؟ نمی مادرت واسه دلت! دارن؟ بکشی خودتو اینکه ارزش تو ناکس و نامرد برادر و من

 این تو شده پیر چقدر بینی نمی! سوزه؟ نمی بدبختت بابای واسه دلت! وقت؟ چند این کشیده

 اینکه با که بینی نمی منو! خورن؟ می غصه دارن شب و روز که بینی نمی خواهراتو! ماه؟ چند

 می چیو همه و یارم نمی خودم روی به و زنم نمی دم تو خاطر به کنه می ام چاره بی داره غیرت

! شو بلند! زندگیمون از کردن گم همیشه واسه گورشونو! رفتن! دیگه بسه آبان! خودم؟ تو ریزم

 و جمع خودتو من خاطر واسه! بقیه خاطر واسه تونی نمی خودت واسه اگه! کن شروع نو از دوباره

 ! کن جور
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. خیسه و کرده ورم گریه از که چشمایی و سوپ سینی یه با تو یاد می آروم آتنا و شه می باز در

 خواد نمی مامان. اومد بابام: گه می و وایساده اتاق وسط عصبانی که ونداد دست ده می رو سینی

 .بخوره بده اینو! بگیم بهش چیزی اآلن

. خورم نمی رو غذا. بیرون ره می و دلخوریه و شماتت از پر هم اون که ندازه می من به هم نگاهی

 خوب به کنم می تظاهر تموم سال 7 که شه می این و کنم می فکر و کنم می فکر و پتو زیر رم می

 !کردن زندگی و کردن فراموش و بودن

 سعی کنم، می زندگی دارم که کنن خیال دیگران کردم سعی آرمان، و ویدا رفتن بعد روز، اون بعد

 فکرمو! کنم گم خیالمو که کردم غرق کار تو خودمو کردم، فراموش رو ویدا کنن خیال کردم

 !روزگار این آورده روزم به چی نیاد یادم که! نکنه اش دوره و گذشته به برنگرده که کنم مشغول

 

 بود گرفته گند بوی که بودم کشیده سیگار اونقدر. بیرون زدم آتنا ی خونه از که بود زده سپیده

 همه خونه رسیدم وقتی. گرفتم می دوش یه حتماً باید دانشگاه برم اینکه از قبل. هیکلم کل

 !سالم: گفت آقاجون که بیرون برم اومدم و شدم آماده و گرفتم دوش یه. بودن خواب

 می بر امروز: گفت و شد نزدیک بهم و برداشت دیگه قدم یه. کردم نگاهش و سمتش برگشتم

 !باشی فراری ات خونه از من خاطر به نیست نیازی! باغ خونه گردم

 بی مطمئناً بود دیروز تا اگه. برم که رفت نمی پیش پاهام چرا دونستم نمی و پایین انداختم سرمو

 انگار. نداشتم دل به کینه آقاجون به نسبت زیاد دیگه انگار حاال، اما رفتم می و ذاشتم می حرف

 !نبوده ضررم به هم خیلی کرده ویدا و من جدایی واسه که تالشی همه اون دیدم می

 حرف باهات ذاری می: گفت و شد نزدیک بهم دیگه قدم یه. کردم نگاهش و باال آوردم سرمو

 ! بزنم؟

 ذاری می: گفت دوباره که کشیدن طرح زمین روی پام با کردم شروع و پایین انداختم سرمو

 !بزنم؟ بهت حرفامو

! شدی عوض خیلی: گفت و نشست روبروم اومد. مبل روی نشستم رفتم و اپن روی گذاشتم کیفمو

 ! خوردم جا دیدمت وقتی
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 !شدم بزرگ! گذشته سال 7-

 و این به خیلی! سرسخت و دنده یه و غد قدر همون! خودمی های جوونی عین درست! شدی مرد: 

 ! ببینمت خوام می بگن بهت که دادم پیغوم اون

 ! باغ اون تو بیام خواستم نمی-

 !ببینی منو خوای نمی کردم می خیال: 

 !ببینمتون خواستم نمی! بود هم اون-

! ویدا روی انداختیم رو تو اسم که بود اشتباه هم اولش از! متأسفم بگم تونم می فقط گذشته بابت: 

 باشی عاشقش باید و ویداست ات آینده زن که فکر این با و گرفتی یاد و نبود برات انتخابی حق

 ! افتاد می اتفاق این نباید! شدی بزرگ

 !بود خودم انتخاب ویدا داشتن دوست -

 .مطمئناً نبوده تأثیر بی هم خوندیم گوشت تو بچگی از ما که حرفایی:

 !دادم نمی چیزی همچین به تن وقت هیچ بود زور پای اگه! باشم عاشقش که خواستم خودم -

 به! بوده ناخواسته کردم بهت من که ظلمی اما شد ظلم حقت در خیلی! آّبان کن حاللم! دونم می:

 خیلی منم محمد قرآن به! سوختم آتیش این توی تو پای به پا من داری قبولش که خدایی همین

 شنیدم می وقتی! نکرد ولم هم لحظه یه وجدان عذاب ولی تو ی اندازه به نه شاید کشیدم، زجر

 با کنی می سعی داری زاری چه به که شنیدم می وقتی و یاری می داری خودت سر بالهایی چه که

! کنی زندگی باید! نیست این حقت آبان! کردم می مرگ آرزوی بار صد روزی بیای کنار ماجرا اون

 ! شده تو پیر پدرت! خوره می اتو غصه خیلی مامانت! کنی جوونی باید

 !دونم می -

 !یای؟ نمی خودت به چرا پس دونی می اگه:

 !نشستم شما جلوی اینجا اآلن که اومدم خودم به! اومدم خودم به -
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 خاطر به! پسر کن حاللم: گفت و بغلش تو کشید سرمو و سمتم اومد و پاشد جاش از آقاجون

 !بمیرم و زمین بذارم سر راحت که کن حاللم کردی من اشتباه هدر که عمری

 خسته کینه این از: گفتم مکث یه بعد و کردم نگاه چشماش تو. وایسادم روبروش و پاشدم جام از

 !کنم فکر گذشته به خوام نمی دیگه! ام

 نزده کردنش حالل از حرفی که گرچه بود رضایتش از نشون آقاجون لبای رو نشست که لبخندی

 .بودم

 . شده دیرم: گفتم و انداختم ساعت به نگاهی

 دوست وقت هر باغ، خونه گردم می بر: گفت که در سمت رفتم و برداشتم اپن روی از کیفمو

 . بزنیم حرف سیر دل یه بشینیم بیا. ببینمت بیا داشتی

 که بود باغ اون حیف! بشن خشک درختا اون ذاشتین نمی کاش: گفتم بیرون رفتم می که در از

 .خدافظ! بشه نابود اونجوری

*** 

 بهم نگاهشو تو رفتم که در از. صفا پیش هم عصری و آموزشگاه هم ور اون از و دانشگاه رفتم

 !خوبی؟: پرسید کنجکاو کردم سالم وقتی و دوخت

 !باشم؟ بد بود قرار مگه: گفتم و نشست ام چهره به اخمی

 !گفت می چیزایی یه ونداد آخه-

 !مثالً؟ چی:

 !اینجا کردنت کار سر کرده پارت و لت زده و اساسی شده دعوات بابات با گفت-

 !خوبم که بینی می: گفتم و زدم لبخندی

 !گفت؟ الکی یعنی-

 !ات؟ واسه بیارم قانونی پزشکی گواهی برم خوای می:



 
 

122 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 ...گفت می ونداد آخه! اینجا؟ بیای نداره مشکلی مطمئنی: گفت و کشید موهاش به دستی

 پیش یام می و کارم بی که رو ساعتی این داره خاصی ی عالقه ونداد: گفتم و حرفش وسط پریدم

 !کرده چاخان اومده که همینه واسه! اون شرکت برم تو

 و بدم انجام دارم کار خرده تا چند برم من که دخل پشت بشین بیا پس: گفت و پاشد جاش از

 .بیام

 بودن نشسته میزا پشت که آدمایی و شاپ کافی به نگاهی و جاش سر نشستم و گفتم ای باشه

 که بود روش کال میس و اس ام اس کلی پریروز از. شدم موبایلم با رفتن ور سرگرم بعد و انداختم

 . کردم می پاک و چک باید

 و اومد باز ونداد اگه. گردم می بر دیگه ساعت یه: گفت و اومد بعد و زد بار پشت به سری اول صفا

 !بزن زنگ بهم ببردت خواست

 . رفت و زد چشمکی و دادم تکون سری

 صفا پیش بگی اگه مرتیکه: کشید داد نگفته الو! بود ونداد. خورد زنگ موبایلم بعد ساعت نیم

 !نشناسین خودتونو خودتون که دم می صفایی چنان جفتتونو صورت و سر یام می هستی

 !نیستم صفا پیش -

 !پس؟ کجایی:

 !صفام شاپ کافی -

 !نیستی؟ اونجا گی می که تو:

! گفتی؟ پسره این به بود چی پرتا و چرت این! نیستم صفا پیش یعنی این! نیست اینجا صفا خب-

 !کرده؟ پار و لت زده منو بابام

 رو ها ترجمه این یومدی می نباید! باشم نگفته راه بی خیلی که یارم می دخلتو یام می خودم:

 !ببری؟

 !دیدم؟ می یومد می باید رو شما خانم ترمه یا بردم می یومدم می باید رو ها ترجمه -
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 !لیاقتی بی که واقعاً:

 !باشه خوشمزه باشین پخته من واسه احسان و تو که آشی کنم نمی فکر خیلی -

 !کنم؟ کار چی رو ها ترجمه! لق دهن احسان اون هم! کردی غلط تو هم:

 .امون خونه بیار شب -

 !ندارین؟ ای دیگه امر! چشم:

 !زدم حرف آقاجون با -

 صاف صداشو! الو گفتم وقتی. بود معلوم سکوتش از این و خورد جا یهوییم و مقدمه بی ی جمله از

 !کردی؟ کار چی: گفت و کرد

 .زدم حرف آقاجون با-

 !کی؟:

 .صبح-

 !تلفنی؟:

 !حضوری نه-

 !بودی؟ آتنا ی خونه که تو:

 .دیدمش بگیرم دوش رفتم صبح -

 !جنگه؟ بینتون باز یا هستین صلح توی یعنی اآلن:

 !بسیم آتش تو-

 !گفت؟ می چی! خوبه:

 !ازم خواست حاللیت -

 !گفتی؟ چی تو:
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 !بشن خشک گذاشتی که بود باغ درختای حیف گفتم-

 ! ربط با چقدر! به به:

 ! کینه همه اون از ام خسته گفتم-

 !بخشیدیش پس:

 !دونم نمی -

 !داده نتیجه صبحت تا دیشب کردنای دود سیگار پس! مطمئنم اینو! بخشیدیش دلت ته:

 !داری؟ کجاخبر از تو -

 !حاال:

 !شدی؟ چیک تو چیک اینقدر احسان با حاال تا کی از-

 !نباشی براش خوبی خانم برادر کردی سعی تو که وقتی از:

 !خوبه-

 .خوابیدن واسه شما ی خونه یام می شب:

 !ای؟ آواره هنوز-

 اون و خونه این ی آواره من! ما خونه انداخته لنگر و خورده کنگر تو الدنگ داداش اون وقتی تا:

 !ام خونه

 !ندارم برادری من -

 !بود بابات و مامان بزرگ پسر منظورم ببخشید:

 .بیار هم رو ها ترجمه. بینمت می شب پس! بهتره جوری این-

 !شدی نمی پشیمون یومدی می:

 !خدافظ-
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 وایساده پیشخون جلوی و اومده تازه که مشتری جواب تا باال آوردم سرمو و کردم قطع تلفنمو

 !ام خسته کینه از منم: گفت که بدم رو بود

 دختر یه! وایساده پیشخون جلوی که وقته همه اون بودم نفهمیده اصالً!  کردم نگاهش متعجب

 آقا:گفت کنم می نگاهش متعجب دید وقتی. مرتب اما معمولی پوشش یه با بود الغر و میزه ریزه

 نیستن؟ صفا

 !نخیر: گفتم و کردم اخمی داده گوش من حرفای به و وایساده اینکه از دلخور

 .لطفاً شکر و شیر همراه ترک قهوه یه: گفت و چشمام تو زد زل

 .دیوار کنج میز یه پشت نشست رفت و برگشت بعد

 به زدم زل دوباره و کنن آماده و بگیرنش آشپزخونه تو که کردم تایپ سفارشو روبروم کامپیوتر تو

 ! "ام خسته کینه از منم "! بود کرده درگیر ذهنمو بدجوری دختره جمله اما موبایلم صفحه

 میزو شماره! میزه؟ کدوم سفارش: پرسید و آورد رو سفارش شاپ کافی های بچه از یکی محمد،

 .ننوشتی

 شیش شماره:گفتم و کردم اشاره میز به سر با

 با و پاشدم جام از! تو اومدن ونداد سرش پشت و صفا اول که بود موبایلم توی سرم بعد ساعت نیم

 !ورا؟ این: گفتم و دادم دست ونداد

 تموم زود کارم: گفت خوند می سرمو پشت سیاه تخته یه روی شده نوشته منوی که جوری همون

 !بزنم بهت سر یه گفتم شد

 !ببینیم همو بود قرار شب:گفتم و جام سر نشستم

 !نه یا یاد می بهت بودن گارسون ببینم اومدم:گفت گوشم زیر و خون پیش روی شد دال

 زد زل و پیشخون به میز ترین نزدیک پشت نشست رفت هم اون و گفتم بهش آروم شوی خفه یه

 !زنه می مشکوک و روزا این شده چیزیش یه ببندم شرط تونستم می. من به

 !ونداد؟ شده طوری:گفتم و نشستم ونداد کنار رفتم پاشدم منم و آشپزخونه تو رفت صفا
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 !آره:گفت و کرد نگاهم جدی خیلی

 !شده؟ چی: پرسیدم مردم می کنجکاوی از داشتم که حالی در

 !کردی آشتی آقاجون با تو-

 !زنم می حرف جدی دارم! گمشو:

 !شوخیه؟ سال 7 بعد اونم آقاجون، با کردنت آشتی مگه-

 !زده؟ دورت خانم ملیکا! بگی خوای نمی اما روزا این هست دردیت یه:

 !بشه ختم خیانت به عشقا ی همه نیست قرار! خفه-

 !واقعاً؟ ملیکایی عاشق تو حاال:

 !آله ایده ام واسه ام آینده همسر عنوان به! دارم دوستش! نیست کار در عشقی! نه-

 !چته نگفتی!مبارکه پس:

 !امون خونه قاراشمیش اوضاع پای به بذار -

 !بده؟ مگه پیشتون اومدن مدتها بعد عزیزت دوماد و خواهر دونه یک یکی! قاراشمیش؟ چرا:

. کرد می جدا تنم از حتماً سرمو بودیم تنها اگه کردم حس که رفت بهم ای غره چشم چنان ونداد

 !اتون خونه تو دادی نمی راهش بودی مرد: گفتم آروم و پاشدم جام از

 !هست؟ بابام وقتی تا ام کاره چی من-

 !کرد خیانت رفیقت ترین صمیمی به که هستی دختری برادر تو:

 !باش داشته رو توقع این ازم دادم، راهشون و من ی خونه اومدن وقت هر-

 !باغ؟ خونه رن نمی چرا:

 !ده نمی راهشون آقاجون-

 !هتل؟ رن نمی چرا:
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 !داده راهشون من بابای چون-

 بری خوای می اگه: گفت و کنارم نشست و اومد هم صفا. خون پیش پشت برگشتم و کشیدم پوفی

 .برو

 ! نکن عالف الکی وندادو: گفت که دادم تکون منفی عالمت به سری

 !سگه خیلی: گفت گوشم زیر آروم بعد

 کرد ریز چشماشو و خون پیش روی گذاشت دستاشو اومد و پاشد جاش از دید که لبخندمو ونداد

 هم با اینقدر تا دو شما بینم می وقتی شه می بد حالم: گفت و صفا به کرد رو بعد و صورتم تو

 ! هستین صمیمی

 !حسود: گفت و خندید صفا

 !بدم؟ سفارش ات واسه خوری می چی: پرسیدم

 !تو؟ مهمون: گفت و انداخت بیرون به نگاهی

 !مناسبت؟ چه به:

 !آقاجون با کنونت آشتی مناسبت به-

 ... برگشت واسه بدی شیرینی تو باشه بهتر شاید: 

 !باشه تلخ! بیار من واسه قهوه یه! خفه-

 می ورق رو ای مجله یه داشت. دختره اون به افتاد ناخودآگاه نگاهم جاش سر نشست که ونداد

 نامزدی، پسری، دوست. بود کسی منتظر شاید. بود خورده که بود وقت خیلی اشو قهوه. زد

 دنبال نگاهمو خط بعد و بهم زد زل کمی یه. منه به نگاهش ونداد دیدم و چرخوندم سرمو! شوهری

 !چیه؟:پرسیدم سر و ابرو و چشم ی اشاره با. من به شد خیره دوباره و دید رو دختره و کرد

 !بیرون به زد زل و گرفت ازم نگاهشو و باال انداخت ابروهاشو تا دو

 خونه؟ نری خوای می کی تا: گفتم و روبروش نشستم و شدم بلند شد آماده که ونداد ی قهوه
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 !بخره خونه عزیزت برادر وقتی تا -

 !بمونن؟ که برگشتن:

 !آره-

 !اومدی؟ کنار خودت با: گفت و خورد اش قهوه از خورده یه ونداد. شدم ساکت و زدم پوزخندی

 !آره-

 !کرده؟ خیانت بهت ویدا که شد باورت:

 !آره-

 !ببرن؟ زندگیت از پاشو که داشتن حق و خواستن نمی بدتو فامیل کل که فهمیدی:

 !آره -

 !گردنته؟ دور زنجیر تو هنوز حلقه اون چرا پس:

 حلقه و بیرون آورد بلوزم از رو زنجیر و جلو آورد دستشو. بهش دوختم نگاهمو و باال آوردم سرمو

 !کردن؟ تظاهر به آوردی رو بازم! پیش؟ سال 7 به برگشتی بازم: گفت و دستش تو گرفت رو

 !نه-

 !آبان؟ چیه این پس:

 ...ولی بیارم درش خواستم -

 !نیومد؟ دلت! چی؟ ولی:

 !نه-

 !نه؟:

 ! نره یادم وقت هیچ حماقتام که گذاشتم! نداشت دلم به ربطی! نیست نه اون منظورم-
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! نیست حلقه این به نیازی: گفت بخوره اینکه از قبل و برد باال رو فنجونش و کرد ول رو زنجیر

 !خود به خود افتی می حماقتات یاد ببینی که دستاتو

 !ونداد؟ هستی عصبانی چی از-

 !نیستم عصبانی:

 ریز یه و زنی می حرف تلخ اینجوری پریشونی وقتی دونم می! شدم بزرگ باهات! نگو چرند-

 !گی می متلک

 !ناراحتم خونه اوضاع از که گفتم:

 !کنه پریشونت جوری این چیزی همچین یه که نیستی آدمی تو -

 ! آبان ناراحتم آرمان برگشتن از:

 که نیستی آدمی تو...  اما بزنی حرف ندارم اصراری بگی دروغ داری دوست اگه! قبول! باشه -

 ! بدی بروز ناراحتیتو روز دو یکی از بیشتر موضوعی یه واسه

 !بخوابم نتونستم درست بود، سرد خیلی باغ خونه دیشب! ام خسته! نیستم ناراحت:

 !بودی؟ اونجا شبو: پرسیدم و بهش زدم زل بهت با

 !بیاد یادم رو چیزایی یه خواستم می-

 انگار! بود ونداد پیش ذهنم ی همه اما سمتش گشت بر سرم شیش شماره میز دختر ببخشید با

 !منه؟ با حواستون: گفت و داد تکون صورتم جلوی دستشو که بود شده موضوع این متوجه

 جلوم اومد هم اون و خون پیش پشت رفتم. نیست دخل پشت صفا دیدم برگشتم و پاشدم جام از

 اون و دخل توی گذاشتم رو پول و گفتم زیرلبی مرسی یه. میز روی گذاشت رو قهوه پول و وایساد

 درست! بود خسته کینه از! بودم افتاده حرفش یاد! کردم می نگاهش داشتم بیرون بره تا. رفت

 ! من مثل

 به زد زل و برگردوند سرشو کنارش نشستم وقتی و کرد می نگاهم داشت. ونداد پیش برگشتم

 .خیابون
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 !گویا بوده معکوس اش نتیجه تو واسه خاطرات قبر نبش: پرسیدم آروم

 !موندی؟ گذشته تو هنوز شاید یا! دیروزی از تر ریخته بهم: گفتم که کرد نگاهم سوالی

 !فردا از! ترسم می آینده از: گفت و داد تکون طرف دو به منفی عالمت به سری

 فلسفی همه این و ونداد! حرفا؟ این و ونداد! کرد نمی قبول خودش شده عجیب گفتم می وقتی

 !بودن؟

 !خونه؟ یای می کی: گفت و پاشد جاش از

 !باش من مهمون هم رو ات قهوه پول یام می منم برو: گفتم و شدم بلند همراهش

 هم صفا از! بینمت می اتون خونه تو! کنون آشتی واسه بود تلخی شیرینیِ: گفت و در سمت رفت

 !کن خدافظی

 و بود چیزیش یه. کردم می نگاهش داشتم بیافته راه تا و رل پشت بشینه تا و بیرون بره در از تا

 !بود کرده پریشونش اینقدر ویدا و آرمان حضور واقعاً هم شاید! چشه دونستم نمی

 هم ای دیگه چیز یه اما بود ونداد درگیر ذهنم. بیرون شاپ کافی از زدم بعد و موندم ساعتی نیم

 ! من برای نبود کننده خوشحال خیلی مطمئناً ایرون تو آرمان موندن و اومدن. داد می آزارم

 شب نیم و ده ساعت. بودن نشسته شام میز پشت ونداد و آفاق و بابا و مامان شدم که هال وارد

 آشتی ی نتیجه احتماالً و بود همراه مامان طرف از گرمی جواب با قبل روزای برعکس سالمم. بود

 !بود آقاجون با کردنم

 بودی؟ شاپ کافی: گفت بابا نشستم، ونداد کنار وقتی روم و دست شستن بعد

 و بودم خسته واقعاً چون بندازه راه بحث و کنه موعظه نخواد کردم می خدا خدا دلم تو فقط

 جوری همون. بله معنی به دادم تکون سری حوصله بی و کردم نگاهش و باال آوردم سرمو. گرسنه

 اگه برسی کتابا حساب به و حجره بیای ساعت دو یکی فردا از تونی می: گفت خورد می غذاشو که

 !کاری بی

 !بخواین اون از تونین می! هست آرمان-
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 !خوام می تو از: گفت و کرد نگاهم محسوسی اخم با و کشید خوردن از دست

 .خالیه وقتم جمعه-

 !ساعت دو یکی روزی! روز هر گفتم:

 !صفا؟ پیش نرم که دارین اصراری چه-

 !باشی مردم کارگر خوام نمی:

 

 !نداره؟ ایرادی بیام و برم ندارم آبرو پشیزی حتی که بازار اون تو! نداره؟ ایرادی باشم شما کارگر-

 !نداری؟ آبرو بازار توی تو گفته کی:

 !متلکاشون! حرفاشون! پچاشون پچ! مردم های نگاه-

 !مردم حرف بابای گور: 

 !مردم حرف بابای گور! دیگه؟ مخالفین مردم حرف همین خاطر به هم صفا واسه کارگری با -

 !دونم نمی من ای دنده یه و خودسر و جواب حاضر اینقدر که رفتی کی به تو: 

 !رفتم اون به گفت می امروز که آقاجون-

 !آبان: گفت اعتراض با مامان

 پر بینمم می کنم می فکر که خوب! گفت خودش: گفتم و مامان به دوختم و گرفتم بابا از نگاهمو

 !نگفته هم راه بی

 ونداد ماشااهلل که بودم این فکر تو و خوردن به کردم شروع مامان غره چشم به اهمبت بدون

 اآلن اما بمونه ساکت مدت همه این تونست نمی بود عادی حالت! شده عوض روزه دو یکی چقدر

 .خورد می غذا داشت سکوت تو که شد می ای دیقه 02 حدود

 !ونداد؟ ای زنده: گفتم و سمتش برگشتم
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 !خوره؟ می غذا مرده! بینی؟ نمی: گفت و کرد بلند سرشو

 !ساکتی؟ چرا پس-

 !طاهر حاج ی اجازه با البته! برم می فیض پسر و پدر بحث و جر از دارم:

 !کردی قهر بابات با که کنی نمی درستی کار عمه: گفت مامان که بگم چیزی اومدم

 نکرده درستی کار بابا: گفت کنه نگاه رو مامان و باال بیاره بشقاب تو از سرشو اینکه بدون ونداد

 !پوشیده چشم چی همه رو که

 !بدی حق بهش باید! پدره -

 !ولی نکرده ناحق رو حق! پدره هم طاهر حاج:

 !بذاره پیش پا گذشت برای یکی باید حال هر به -

 ! برادرتون با نه و شما با نه! عمه نیستم موافق شما با:

 و کرد زیرلبی تشکر یه و پاشد جاش از و کشید خوردن از دست. پاش به زدم آروم میز زیر از

 !چشه؟ این: گفت آروم آفاق و چرخید سمتش به بقیه متعجب نگاه. من اتاق تو رفت

 گم می هم چی هر! ریختیه این شه می روزی دو: گفتم و انداختم باال ندونستن نشونه به امو شونه

 !زنه نمی حرف شده چی

. چشماش روی بود گذاشته ساعدشو و بود کشیده دراز تخت رو. دنبالش رفتم و پاشدم جام از

 !ونداد؟:کردم صداش و تخت ی لبه نشستم

 !هوم؟-

 !شده؟ چی بگی خوای نمی: 

 !نه-

 !ونداد:

 !یعنی نیافتاده جدیدی اتفاق! نشده چیزی -
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 ! ونداد. دارم کارت پاشو: 

 !دیگه بگو: گفت زنم نمی حرفی دید وقتی و صورتم به زد زل و کشید دراز پهلو به

 !چته؟-

 !هیچی گم می! زهرمار:

 بخوره حسابی که کنم می تالفی همچین جایی یه وقتش به نزنی حرف اگه مامان جون به ونداد -

 !ذوقت تو

 !نشو من استراحت مزاحم برو! بخوابم خواد می دلم اآلن. کن تالفی! باشه:

 خواست می و بزنه حرف بود قرار اگه. بیرون اتاق از رفتم چایی خوردن واسه و گفتم مسخره یه

 !بود فایده بی من اصرارای و گفت می خودش باید مرگشه چه بگه

. یومد نمی ما خونه دیگه رو شبا. ندیدم وندادو روز سه این توی و گذشت شب اون از روز سه

 رفته نبودم خونه وقتی هم رو بود دستم که ای ترجمه! شده حل دایی با مشکلش گفت می مامان

 ! خوبه که بود گفته و بودیم زده حرف تلفنی هم با باری دو یکی. بود گرفته آفاق از و بود

 سوال آموزشگاه کالس های بچه واسه تند تند داشتم و شاپ کافی پیشخون پشت بودم نشسته

 میز دختر همون دیدم و کردم بلند سرمو. اومد در صدا به در باالی ی زنگوله که کردم می طرح

 . تو اومد قبل دفعه از تر شیک بار این و شش شماره

 اومد و دستم جلوی کتاب و ها برگه به بعد و من به بعد و شش شماره میز به انداخت نگاهشو اول

 .سالم: گفت و پیشخون جلوی وایساد و

 !خونین؟ می درس: گفت و کرد اشاره ها برگه به. دادم رو سالمش جواب

 !نه-

 !نویسین؟ می مشق:

 .کنم می طرح سوال نمونه-
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 !معلمین؟:

 !استادم-

 ...با ترک قهوه یه. آهان:

 !شکر؟ و شیر: گفتم کنه تموم رو حرفش اینکه از قبل

 !لطفاً باشه تلخ: گفت محکم خیلی و نشست صورتش به اخمی عمالً

. میز همون پشت نشست و رفت! کردم تایپ کامپیوتر تو رو سفارش العملش عکس از متعجب

 شماره میز سفارش: گفتم و آشپزخونه تو رفتم پاشدم و کنار یه گذاشتم و کردم مرتب هامو برگه

 .برم می خودم بدین رو شش

 شماره میز سمت رفتم و گرفتم رو سینی دیگه نفر 4 و محمد متعجب نگاه به دادن اهمیت بدون

 از پر من عین چرا بدونم بودم کنجکاو! کشونه؟ می سمتش به منو که چیه دونستم نمی. شش

 بگه و کنه دل و درد من واسه و بشینه جدیش قیافه اون با نداشت دلیلی که چند هر است کینه

 !داره دل به کینه چی از که

 وقتی و مرسی بگه اومد و کرد بلند روزنامه توی از رو سرش. جلوش میز روی گذاشتم رو فنجون

 !استاد؟ چرا شما: پرسید و باال داد ابروشو یه میز کنار وایسادم من دید

 !خواین؟ نمی ای دیگه چیز: پرسیدم سوالش به اهمیت بی! خاصیه تمسخر لحنش تو کردم حس

 !دادم می سفارش خواستم می اگه-

 خبر خودم و منم کرده اتون کینه از پر که اونی نکنه! هست؟ تندتون رفتار این واسه دلیلی: 

 !ندارم؟

 !باشین داشته فرق هم با خیلی کنم نمی فکر و شماست جنسای هم از یکی ولی خیر-

 !حرفا این و بازی فمینیست جریان همون آهان:

 !کنین برداشت تونین می دارین دوست جور هر -
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 !بزنه حدس منو کسی یاد نمی خوشم ضمن در: گفت که برگردم اومدم و دادم تکون سری

 بار این چرا بودم فهمیده حاال! کرد اشاره اش قهوه به که کردم نگاهش سوالی و سمتش برگشتم

 !بخوره تلخ رو قهوه خواسته

 گذاشتمشون و میزش سر رفتم دوباره و برداشتم رو شکر و شیر ظرفای و آشپزخونه تو برگشتم

 و شیر بدون قهوه! کنه تلخ خودش به رو زندگی بازی لج خاطر به نیست خوب آدم: گفتم و جلوش

 !تحمله غیرقابل خوردش نمی تلخ که کسی واسه شکر

 ی همه اما شدم سواال سرگرم و کتاب تو کردم سرمو و جام سر برگشتم. بزنه حرفی که نایستادم

 .بود اون به ناخودآگاه حواسم

! کتاب توی رفتم فرو دوباره. کنه می نگاهم داره و برگشته گردن روی از دیدم کردم بلند که سرمو

 روز چند این بعد. بود ونداد. خورد زنگ موبایلم که بود گذشته ربع یه! نگاه اون زیر بودم معذب

 .سالم: گفت گفتم، که الو. گرفت می تماس خودش که بود باری اولین بودن دمغ

 به آکواریوم چسب عین باشی دلش ور تو خواد نمی دلش آدم که موقع اون! عجب چه! علیک-

 !شی می نابود و نیست کالً کنه نمی ایجاد مشکلی بودنت که هم وقتی یه! چسبی می آدم

 جا هیچ و وقت هیچ و هرگز من حضور اینکه هم دو یک، این! آبائته و جد هفت آکواریوم چسب:

 خونه؟ ری می کی! نزن خود بی حرف اینقدر اینکه هم سه و کنه نمی ایجاد مشکلی

 !چطور؟. 00 ساعت-

 .داره توضیح سری یه. ات واسه بیارم باید که است ترجمه یه:

 اینجا؟ یای می -

 .اتون خونه یارم می شب نه:

 .بینمت می پس. باشه-

 فعالً:
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 توی ی روزنامه خوندن محو. انداختم شش شماره میز به نگاهی زیرچشمی شد، قطع که تماس

 برم کافه از زودتر گرفتم تصمیم و کنم گرم سواال کردن طرح به سرمو دادم ترجیح. بود دستش

 . بزنم هم ونداد به سر یه که

 نداری؟ کاری من با: گفتم و کردم جمع هامو وسیله.  برگشت خرید بود رفته که صفا بعد ساعت یه

 ری؟ می-

 .بمونم داری کار اگه:

 .برو هم زودتر عوضش بیای؟ زودتر خرده یه تونی می فردا پس فقط. برو نه-

 شده؟ طوری:

 و خرید. اونام کارای درگیر خرده یه. بیرون بدن شام خوان می خواهرام. مادرمه سال فردا پس-

 .دیگه حرفا این از و بیار قابلمه و دیگ

 باشم 5 ساعت. ذارم می جبرانی و کنم می کنسل آموزشگاهمو کالس. باشه. کنه رحمتش خدا:

 خوبه؟ اینجا

 !عالیه -

 .فعالً: 

 به توجه بی همچنان. میز اون سمت برگشت سرم غیرارادی بیرون بزنم کافه از اینکه از قبل

 ! خوند می روزنامه داشت اطراف محیط

 شرکتش. ونداد شرکت دم رسیدم که بود ده ساعت و کردم پیدا پارک جای یه بود زحمتی هر به

 و پرینت و تایپ. شد می انجام توش کامپیوتری خدمات جور همه که بود قدیمی آپارتمان واحد یه

 عمالً.  تو رفتم و دادم هول رو باز نیمه در. دیگه کار تا هزار و رایت و فتوشاپ و طراحی و ترجمه

 داشت که شنیدم رو ونداد صدای. رفتن می کارمنداش دیگه 9 ساعت معموالً. بود تعطیل شرکت

 داره فهمیدم آورد رو مادرش اسم وقتی! بود عصبانی هم عجیب و زد می حرف تلفن با یا کسی با

 !کنه می بحث مادرش با تلفنی
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 !کرد میخکوبم در پشت جمله یه شنیدن که اتاقش تو برم خواستم

 تونه نمی بابا که نداره ربطی من به! دنبالش فرودگاه برم بخوام که ندارم ویدا اسم به خواهری من:

 ها نقشه این با و جوری این! کن گوش شما مامان نه! بوده که جهنمی همون برگرده بگو بهش! بره

 !خدافظ دارم کار من! کنی درست رو ویدا و من ی شده خراب ی رابطه تونی نمی

 برنگشتن هم با ویدا و آرمان مگه که بودم فکر این تو و کردم می نگاه اتاق در به داشتم زده بهت

 خودش به تونست وقتی و عقب برگشت قدم یه و خورد جا من دیدن از ونداد و شد باز اتاق در که

 !کنی؟ می کار چی جا این: گفت بشه مسلط

 که زد می حدس صورتم توی اخم از باید. بده توضیح خودش موندم منتظر و کردم نگاهش سوالی

 ملیکا باز! تو؟ اومدی جوری چه: پرسید و شد رد کنارم از نگاهم به توجه بدون! شنیدم حرفاشو

 !ببره بیخ تا بیخ اینجا منو سر بیاد یکی که کیه! نبسته؟ کامل رو در

 آرمان مگه: گفتم و خودم سمت کشیدم بازوشو آشپزخونه توی بره اینکه از قبل و سمتش رفتم

 !برنگشته؟ ویدا با

 !نه: گفت و بیرون کشید دستشو و گرفت ازم نگاهشو مکث خرده یه بعد و چشمام تو زد زل

 !چرا؟-

 !کنه ریس و راست رو کارا که اومده زودتر آرمان! دونم می چه: 

 !گی می دروغ-

 !گم نمی دروغ: 

 می هوار جوری این که گی می دروغ داری! کنی نمی نگاه چشمام تو که گی می دروغ داری-

 !کشی

 زودتر و غربت تو کرده ول زنشو چرا بپرسی ازش بری تونی می تواِ داداش: گفت و سمتم برگشت

 !اومده تنها و اون از
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 که کیفمو! کرد خطور ذهنم به که حدسی از! زدم حدس که چیزی از! شنیدم که چیزی از رفتم وا

 !هم؟ از شدن جدا: پرسیدم و مبل رو انداختم کنه می سنگینی دوشم رو کردم می حس

 و شد نزدیک بهم قدم یه! باشه شنیده ونداد داشتم شک که بود آروم و مرتعش اونقدر صدام

 !چه؟ تو به! آره که فرض بر: گفت

 اگه خودم جان به ، مادرم مرگ به آبان: زد داد قبل از تر عصبی دید خودش به که رو ام خیره نگاه

 می آتیشت دستام با خودم هست عشق این به برگشتت واسه راهی که کنه خطور هم ذهنت به

 !زنم

 !هوی! توام با

 نمی! شده مرگم چه دونستم نمی. زمین به زدم زل و سالن ی گوشه مبل روی نشستم رفتم

 درک احساسمو تونستم نمی اصالً! ریختم هم به خبری همچین یه شنیدن از اینقدر چرا فهمیدم

 آرمان با دیگه که بودم خوشحال! ؟ خورده شکست عشقش تو ویدا اینکه از بودم ناراحت! کنم

 ! نیست؟ خوشبخت آرمان که بودم شده آروم! نیست؟

 ی خونه آرمان چرا پس: گفتم آروم و مالیدم پیشونیم به دستی. کشه می تیر سرم کردم می حس

 !شماست؟

 !نیست ما ی خونه-

 خونه بیاد اینکه از قبل: گفت و نشست روبروم اومد هم اون و کردم نگاهش و کردم بلند سرمو

 !اتون خونه از تر پایین کوچه تا چند! خودشه ی خونه تو! خریده

 !بود؟ شده حرفت بابات با چی سر! بیرون؟ بودی زده خونه از چی سر پس...  پس -

 !ویدا برگشتن سر:

 !قهری؟ باهاش تو چون بمونه غربت تو تنهایی داری توقع -

 !کنی؟ می هم دفاع ازش که بینم می! هه:

 !زدم حرف طرف بی! نکردم دفاع-
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 !باشی طرف بی تونی نمی کرده خیانت بهت که کسی مورد در:

 !زنم می حرف رفیقم عزیزترین خواهر و دختردایی مورد در -

 !رسه؟ می نظر به یافتنی دست حاال که ات گذشته دوران عشق مورد در شاید یا: 

 !ونداد شو خفه-

 !کنی؟ می توجیه ام واسه گردنت دور رو حلقه اون وجود شم خفه: 

 واسه اون. گفتم بهت بار یه -

 !داره هم ساله 4 پسر یه! نیست تنها هم خیلی ضمن در! گفتی که اونی بود ور و شر:

 !هم به ریختم بدجوری دفعه یه جور اون هم اون خبر همه اون از

 و بیرون کشید رو گردنم دور زنجیر انداخت دست و سرم باالی اومد و شد بلند جاش از ونداد

 !اینو بیار درش: گفت تحکم با بود دستش توی رینگ که جوری همون

 و خودش سمت کشید رو گردبند دیگه خرده یه. قرمزش چشمای به زدم زل و کردم بلند سرمو

 !شه پاره که کشمش می اونقدر یا بیار درش یا: گفت

 تا گشت می ای بهونه دنبال مطمئناً که بود عصبانی اونقدر. کردم می نگاهش فقط حرکت بی

 محکم نخورده تکون زنجیر کردن باز واسه دستم دید وقتی! کنه خالی یکی سر عصبانیتشو

 واسه بدم انجام تونستم نمی خودم که رو کاری. نبود مهم برام اما سوخت گردنم پوست! کشیدش

 .بودم شده خالص حلقه اون و زنجیر اون شر از! بود داده انجام ام

 پاکت یه برگشت وقتی بعد ثانیه چند و اتاقش تو رفت و سطل توی کرد پرت رو حلقه و زنجیر

 روشن خودش واسه هم یکی و من دست داد و زد آتیش دونه یه. بود دستش فندک یه و سیگار

 دونم می! دنبالش فرودگاه برم خواسته مامان! یاد می امشب: گفت محکم پک دو یکی بعد و کرد

 و شیم کالم هم هم با شیم مجبور تا بده قرار هم کنار موقعیت یه تو رو ما مثالً که گه می این واسه

 ! رم نمی که گفتم بهش! حرفا این از و آشتی

 !خواهرته-
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 !گذاشته پا زیر امونو خونواده شرف و آبرو! کرده خیانت بوده برادرم مثل که کسی به: 

 !خودت قول به است بچه یه مادر اآلن. گذشته سال 7 ماجرا اون از -

 !دنبالش؟ بری پاشی تو خوای می! آبان؟ چیه حسابت حرف: 

 !ببینمش ندارم ای عالقه من-

 !مطمئنی؟:

 نگرون: گفتم و وایسادم جلوش رفتم! بود شده خردتر اعصابم ونداد های طعنه از! پاشدم جام از

 این از دارم من که موقعی درست که بودی ریخته بهم این واسه روز چند این تو! هستی؟ چی

 !ویدا؟ عشق دام تو بیافتم دوباره شم می خالص کابوس و عذاب

 پاره گردنت از اآلن همین گواهشو! باشی کرده خالص خودتو کابوس این از که کنم نمی باور من -

 ! آشغال سطل تو انداختم و کردم

 !کنی می فکر داری اشتباه: 

 !امیدوارم -

 !منی؟ نگرون: 

 !بیافته راه جدید جنجال یه دوباره نگرونم-

 !نشم رد هستن آرمان یا ویدا که جایی فرسخی صد از دم می نرجیح من: 

 هم با بودن که ای شده خراب همون تو خرم و خوش آشغال تا دو اون دادم می ترجیح منم -

 !هامون زندگی سر دوباره شن آوار و شن جدا اینکه نه کردن می زندگی

 دارم که ای کاره نیمه ساختمون روی بریزه آواری دم نمی اجازه باشه راحت خیالت من بابت از: 

 .بریم کن جمع پاشو! سازمش می تازه

 !هستم جا همین شب-
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 هم روز چند این: گفتم و سمتش برگشتم و کردم خاموش اپن روی سیگاری زیر تو سیگارمو ته

 !موندی؟ می اینجا رو شبا! کردی؟ آشتی بابات با که بود دروغ

 !ندارم رو یاد می داره که تحفه اون ی حوصله امشب! خونه رفتم می نه-

 !خونه نری تونی نمی که ابد تا: 

 !ببینمش خوام نمی امشب -

 .ما ی خونه بریم پاشو پس:

 !اونجا بیام پاشم شب هر شب هر چیه! بابا زشته: گفت و کشید چشماش به دستی

 فعالً. منتظرتم خونه تو: گفتم در سمت رفتم می که جوری همون و برداشتم اپن روی از کیفمو

 من، جز دارن خبر تا دو این جدایی موضوع از همه: پرسیدم و برگشتم بیرون برم اینکه از قبل اما

 !آره؟

 حالی در این و بیرون شرکت از زدم. داد تکون مثبت عالمت به سری اخم با و کرد نگاهم کالفه

 ! روزگار جدید بازی از کالفه و گنگ و گیج! بودم گیج! تناقض پر بود شده وجودم ی همه که بود

 کنم شروع رو جدید زندگی یه خواستم می و بودم شسته عشق این از دست که موقعی درست

 دست تو دستش اینکه بدون! تنها؟! تعهدی؟ هیچ بدون هم اون! شد؟ می پیدا ویدا کله و سر باید

 !باشه؟ آرمان

 صدای یه قلبت ته کنی احساس که نیست این از بدتر حسی هیچ و بودم شده درگیر خودم با

 !بره می پیش غلط راه سمت به رو تو داره اشتباهی

 از! صندلی پشتی به دادم تکیه سرمو و کردم روشن سیگار یه و داشتم نگه بلوار کنار ماشینو

 بابت از خیالم که بزنگاه سر که تر کالفه خدا از! نبود معلوم خودم با تکلیفم که بودم کالفه خودم

 !بود کرده رو ام واسه جدیدو بازی یه بود شده راحت چیزی

 خوبی همبازی رها واسه تونست می! پسره! نداره وجود برادری که چند هر! دارم برادرزاده یه پس

 !نگفت اسمشو ونداد! باشه
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 این از و شم خفه خواست می دلم! داشتم نگه ام ریه تو دودشو و زدم سیگارم به محکمی پک

 ! خالص وضع

 هم خیلی سال 7 این پس! داده دستشون کار اشون ممنوعه عشق! بسازن هم با نتونستن پس

 !نبوده بلبل و گل اشون واسه

 سرد خیلی هوا. پایین دادم رو شیشه و کردم باز ماشینو سوییچ و زدم سیگارم به ای دیگه پک

 خودم به موبایلم زنگ با وقتی که کردم فکر و نشستم اونقدر! بودم گرفته گر تو از من اما بود

 !گذشته بیرون اومدم ونداد پیش از که وقتی از ساعت 4 دیدم اومدم

 !آبان؟ کجایی: گفت که شنیدم رو ونداد معترض صدای و زدم رو موبایل دکمه. بود خونه ی شماره

 !یام می دارم -

 !یای؟ می داری کجا از: 

 .نزدیکم -

 پیش ساعت 4 که بودی کجا! نیست شکی هیچ نزدیکه خیلی من شرکت به شما ی خونه اینکه تو:

 !نرسیدی هنوز و افتادی راه

 فعالً! یام می دارم! نبودم خاصی جای-

 راه و کنارم صندلی روی انداختم موبایلو و کردم قطع تماسو بزنه ای دیگه حرف اینکه از قبل

 کردم که سالم! بود بابا هم در قیافه کرد جلب نظرمو که چیزی اولین تو رفتم که در از. افتادم

 سیگار بوی چقدر! باشه حواست! آبان شاکیه دستت از خیلی بابا: گفت و کنارم اومد آروم آفاق

 !دی؟ می

 مرتب پاشو روی بود انداخته پاشو و مبل روی بود نشسته! بابا از بدتر اون! ونداد سمت رفت نگاهم

 !داد می تکونش

 !دارم کارت وایسا آبان: گفت بابا که اتاقم سمت برم اومدم
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 و شد نزدیک بهم قدم یه و پاشد جاش از. چشماش به زم زل و سمتش برگشتم خاصی درنگ با

 !شده جمع عاشقی و عشق بساط این و واکندی سنگاتو خودت با رفتی کردم می خیال: پرسید

 دید وقتی! کشیدم می رو لق دهن ونداد قتل ی نقشه دلم تو فقط نداشتم، گفتن واسه حرفی هیچ

 !کنی؟ شروع دوباره خوای می آبان: گفت و برد باالتر خرده یه صداشو دم نمی جواب

 !چیو؟-

 !هم؟ به ریختی جوری این شده جدا بوته بی ی پسره اون از ویدا فهمیدی تا: 

 !نریختم هم به -

 می! هان؟!نیست؟ ریختگی هم به دی می که سیگاری گند بوی و ات افتاده خون و قرمز چشمای: 

 و کرده غلط که گفت اومد وقتی و خونه تو ندادم راهش و گذشتم پسرم از وقتی که دونی

 هم دختره اون با رفتارو همین بیرون، انداختمش زدم تیپا التماساش به توجه بی بازم پشیمونه،

 !خونواده؟ این عروس بشه دوم بار برای که نیستی این فکر تو که تو! کنم می

 زیرلب و دوختم بابا به بعد و ونداد به اول و کردم بلند زمین به بودم دوخته اخم با که نگاهمو

 !نه: گفتم

 !نشنیدم -

 !نه: گفتم بلندتر

 !ول و شل اینقدر نه! خوام می محکم ی نه یه آبان-

 !بشه باز خونه این به ویدا پای نیست قرار:

 شنوی می! بشی تر داغون هستی که اینی از و خیال و فکر تو بری نو از که نباشه هم قرار پس -

 !آبان؟ گم می چی

 !بله:

 افتاده نیست، خوش حالش! بزن هم مامانت به سر یه خوردی شامتو و کردی عوض لباساتو! خوبه-

 !تخت تو
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 که داشتن حق. تخت روی نشستم و بستم رو در و اتاقم تو رفتم و بیرون دادم صدا با نفسمو

 عشقمو! نکنن اعتماد بهم که داشتن حق! طالقو جریان کنن مخفی ازم که داشتن حق! بترسن

 برگشت! بودن دیده شدنمو نابود! بودن دیده گذاشتنامو مایه جون از! پیش سال 7 بودن دیده

 ایمان احساسم و خودم به خودم وقتی! من واسه بود امید روزنه یه خیالشون به تنها هم اون ویدا

 هوایی! بود لرزیده دلم! بزنم گول خودمو تونستم نمی که خودم! اونا؟ از بود توقعی چه نداشتم،

 نمی اصالً که بودم ریخته هم به اونقدر! گفت می راست بابا! ویدا تنهایی شنیدن از انگار بودم شده

 .کنم آروم خودمو جوری هیچ تونستم

 زده زل و بود نشسته هال تو تنها ونداد. بیرون رفتم اتاق از و برداشتم رو ام حوله و پاشدم جام از

 هم جورایی یه خوب اما کرده آشفته رو مامان و بابا ذهن که بودم دلگیر ازش. تلویزیون به بود

! بابات به بدم راپورت اینجا نیومدم: شنیدم صداشو که حموم سمت رفتم! دادم می حق بهش

 !شدی خبر با طالقشون موضوع از که شد متوجه و کرد پیچم سوال اومدی دیر وقتی

 ! نیست مهم: گفتم کنم نگاهش اینکه بدون

 و بشورم ذهنم از رو احمقانه افکار اون آب با خواستم می! دوش زیر وایسادم و حموم تو رفتم

 .کنه آرومم آب سرمای خواستم می! فاضالب توی بریزم

 !یای؟ نمی شد سرد شامت داداش: گفت و در به زد آفاق که دوش زیر وایسادم اونقدر

 و هال توی بود نشسته بابا بار این ونداد جای به. بیرون رفتم بعد دیقه ده و گفتم یام می اآلن یه

 .اومد می تراس تو از ونداد بیداد و داد و بحث صدای

 .کن ولش: گفت و پاشد بابا که تراس سمت برم اومدم

 !کنه؟ می بیداد و داد داره جوری این کی با-

 !مامانش با: 

 ...البد-

 !ویدا سر:
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 یه با مامان. بیرون اومدم پوشیدم لباس اینکه بعد و اتاقم تو رفتم و دادم تکون تأسف به سری

 همچنان ونداد. تراس در به بود زده زل و مبل روی بود نشسته سرش دور شده بسته دستمال

 خوردی؟ شام: پرسید گرفته صدای یه با دید که منو مامان. کرد می بیداد و داد داشت

 یهو؟ شما شد چت. خورم می اآلن-

 اون و تو دست از دارم ساله چند! بمیرم و پایین بذارم سرمو باید پسرام وضع این با من! یهو؟:

 !یهو؟ گی می اونوقت! کشم؟ می داداشت

 چرا؟ من از -

 !اومدی؟ دیر اینقدر بودی کجا! ندارم؟ رو تو ی غصه! کنی؟ نمی اذیتم تو:

 !بود شده خراب ماشینم -

 !کردم باور منم و گفتی تو آره:

 ! ناله؟ و آه و کنی می گریه داری نشستی نمرده هنوز که کسی واسه جان مامان-

 راه پیشو سال 7 بساط باز خوای می تنهاست و برگشته فهمیدی که همین! دیگه دونم می:

 !بندازی

 !زنی؟ می حرفو این که دیدی من از حرکتی حرفی، مگه-

 !روزمون و حال نشه این که بفهمی خواستم نمی! ویدایی خام چقدر دونم می! آبان شناسمت می:

 آشتی مگه! کنم؟ آشتی پدرت با نداشتی دوست مگه! شده؟ طور چه روزمون و حال مگه-

 !من واسه بگیر عزا بشین بعد ببری لذت موضوع این خوشحالی از روز دو بذار! نکردم؟

 !کجاست؟ اآلن آرمان! آبان شه نمی خاموش وقت هیچ امون خونه به افتاد که آتیشی: 

 !اش خونه تو تر پایین کوچه تا چند -

 کرده که کاری از علی به! پشیمونه! تنهاست اونجا خودش اما اینجاست دلش! تنهاست! همین دِ:

 !پشیمونه
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 !آرمان؟ به برسی که گفتی رو اینا: گفت و پاشد جاش از بابا که بزنم حرفی اومدم

 !بگذرم ازش تونم نمی! طاهر پسرمه-

 ما وقت هر! ببینش برو داشتی دوست که وقت هر گفتم! نشده طوری که هم حاال! بود پسرت:

 !ببینیش اینجا بیاد بگو نبودیم

 خونواده سر باید تو! بدی آشتی هم با رو اینا باید تو پدری تو! طاهر خوام می هم با اتونو همه من-

 !کنی جمع جا یه رو

! مامان شه نمی جمع دیگه وقت هیچ خونواده این سر: گفتم بگه چیزی خواست بابا که همین

 مثل کن خیال! مرگه کن خیال! نیستم من هست اون که جایی نیست، اون باشم من که جایی

 ! نداره چاره مردن

 مزخرف خبر همه اون و دیگه طرف از هم ونداد بیداد و داد صدای طرف، یه از مامان گریه صدای

 !بارید می من داغون اعصاب واسه داشت زمان و زمین از! دیگه طرف یه از بودم شنیده که هم

 بود زده غمبرک اتاقش در دم دست به کتاب که آفاق به و ناهارخوری میز پشت نشستم رفتم

 !بکپم؟ بذارم سرمو برم کنم کوفت یاری می منو شام: گفتم

 می پرده پشت از رو ونداد. آشپزخونه سمت رفت و مبل و ی دسته روی گذاشت رو کتابش آفاق

 !کرد نمی بابا جلوی رو کار این معموالً! کشه می سیگار داره و شده تموم تلفنش که دیدم

 صداهام و سر با منم نداری حال خودت عمه ببخشید: گفت مامان به و تو اومد بعد دیقه سه دو

 !کردم بیدارت

 دل. بودم بیدار. عزیزم نه: گفت آشپزخونه سمت رفت می که جوری همون و پاشد جاش از مامان

 !بخوابم راحت خیال با بخوام که گیره می قرار مگه ام مرده صاحب

 نخوردی؟ شام: پرسدیم. روبروم نشست و اومد هم ونداد

 !نه-

 !سرت؟ پس انداختی صداتو چیه:
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 !هیچی؟-

 مونده پناه بی بچه یه با! دخترشونه! ونداد کنی می بحث الکی باهاشون چی سر! نیست که هیچی:

 !پناهش بشن دارن حق! غربت تو

 !پناهش نشن نگفتم منم-

 !چی؟ پس:

 اصراری چه دونم نمی من!نکنن اون و من ی رابطه شدن خوب واسه خودی بی تالش گم می-

 !بره یادشون چی همه همه دارن

 !شو خیال بی زنی می آتیش و آب به جوری این داری من واسه اگه:

 زن بعد ماه 2 گیره می طالق بعد شه می یکی عقد خواهرم! نداشتیم؟ آبرو خودمون ما! تو؟ واسه-

 !شه؟ نمی سرم غیرت من! مملکت؟ این تو روتینیه و عادی ی مسأله خیلی شه، می طرف داداش

 ات خواهرزاده اسم: پرسیدم بشه کم عصبانیتش این از خورده یه که کنم عوض و بحث اومدم

 !چیه؟

 !چه؟ تو به: گفت و صورتم تو شد براق ونداد یهو

 جوری این امشب شماها چرا! پرسیدم جوری همین: گفتم لحظه چند بعد و صورتش به شدم مات

 !شدین؟

 !شدیم؟ جوری چه -

 سال 7 که سابقم زن با رم می من که! خودتون؟ با کردین خیال چی! بینی؟ می که جوری همین:

 !کنم؟ می ازدواج داره بچه یه ازش و بوده داداشم زن

 !ازت نیست بعید-

 !بابا ببند:گفتم حرص با و پاشدم جام از

 !نبودم بخور شام خونه این تو هم امشب! بستم رو در و اتاقم تو رفتم بعد
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*** 

 لبخندی. دستش شربت لیوان یه با است ویدا. تو بیاد که مونم می منتظر و اتاق در به زنه می یکی

 !اومدی؟ کی تو: گم می و کنم می بلند پخشه جلوم که هایی برگه روی از رو سرم و زنم می

 .اینجاییم شام. اومدم مامان با: گه می و شینه می تخت رو ره می و میز رو ذاره می رو لیوان

 ونداد! گرفتم روحیه! خوب؟ چه: گم می و دم می خودم به قوسی و کش یه و شم می بلند جام از

 اومده؟ هم

 .یان می دیرتر بابا و اون نه-

 .بیام و بکنم مامانت با پرسی احوال و سالم یه برم پس: 

 .آبان دارم کارت. کن ولش حاال-

 جانم؟:گم می و سمتش گردم می بر

 .بشین-

 !شده؟ چیزی: پرسم می و کنارش شینم می

 !دی؟ می جوابمو بپرسم ازت سوالی یه آبان -

 !بپرس تا دو شما:

 ! چیه؟ ایرون از رفتنمون مورد در نظرت آبان-

 !چطور؟: پرسم می سکوت لحظه یه بعد و خورم می جا سوالش از

 !بخونم درس اونور دارم دوست دونی می. جوری همین خب-

 !مقدمه؟ بی قدر این یهو چطور:

 !برم ایرون از دارم دوست که بودم گفته هم قبالً. خواسته می دلم همیشه! نبوده مقدمه بی-

 !بهت بودم گفته ایرونم عاشق اینکه مورد در نظرمو قبالً منم:
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 !بشه؟ عوض نظرت که نداره راهی هیچ حاال خب-

 که بهمون گذره می بد مگه! اینجان هامون خونواده و مادر و پدر! ویدا خونم می درس اینجا دارم:

 !ور اون بریم بذاریم

 !باشی؟ داشته اینجا تونی می هستو اونور که امکاناتی ولی گذره نمی بد-

 !دیم می دست از چیو بریم اگه ببین! ندارم کاری امکاناتش به:

 !دیم؟ می دست از چیو-

 !ات؟ خونه و شهر واسه! دوستات؟ واسه! شه؟ نمی تنگ ات خونواده واسه دلت:

 !جا؟ اون داره پیشرفت جای چقدر دونی می! آبان نکن فکر احساسی انقدر -

 از خودت! بیارم دووم اونجا زیادی مدت تونم نمی! دونم می خوب رو چیزی یه ولی! دونم نمی نه: 

 بینم نمی دلیلی کنیم زندگی خوب تونیم می هم اینجا وقتی! خبری با ام خونواده به من وابستگی

 !خارج بریم بخوایم که

 !تر خوب چیزی یه خوبه چیزی یه آرمان قول به! بدونی چی تو رو خوب تا -

 !ور؟ این مونده چرا اون! کنه؟ نمی انتخاب رو تر خوب خودش چرا! آرمان اهلل باریک:

 !بره که کنه می ردیف کاراشو داره! نباش مطمئن هم خیلی -

 !بکنم دل اینجا از تونم نمی من! سالمت به:

 !ایرون بمونم ندارم دوست من ولی -

 !کنیم؟ کار چی گی می خب:

 !برگردم؟ و بخونم درسمو اونجا برم -

 داره واقعاً یعنی! گه می جدی یا کنه می شوخی داره ببینم خوام می! اش قیافه به مونم می مات

 می و شه می پا جاش از بینه می رو ام زده بهت ی چهره وقتی! بره؟ و بذاره خواد می که گه می
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 تو از سال 9 اون که انگار نه انگار! باش روشنفکر خرده یه! آبان بگیر یاد داداشت از خرده یه: گه

 !پیرتری ازش سال 022 تو انگار! بزرگتره

 !دیگه ببخشید-

 !نکن مسخره:

 باید هم رو آرمان سن نه هم سال 022 تازه! سالمه؟ 022 گی می بهم که تو یا کنم می مسخره من -

 !روش بذارم

 من ناراحتیش مسبب و ببینمش ناراحت ندارم دل. در سمت ره می دلخور و گیره می ازم روشو

 محکم دستشو که خودم سمت بکشمش خوام می و گیرم می رو دستش و طرفش رم می. باشم

 !کن ولم: گه می و بیرون دستم از کشه می

 !اآلن؟ قهری-

 !بخون درستو بشین تو! ات؟ واسه کنه می هم فرقی مگه:

 !کنم تمرکز تونم نمی باشی قهر باهام تو -

 !بخونم درس تونم نمی من بریم ایرون از که نذاری هم تو:

 !زنی؟ می حرف غیرمنطقی داری کنی نمی فکر -

 بمونم مدت یه و برم من که داره ایرادی چه! کنی؟ می رفتار خودخواهانه داری کنی نمی خیال تو:

 ! برگردم؟ و بخونم درسمو و

 بزنیم؟ حرف موردش در بعداً خوای می: گم می و کنم می پوفی و کشم می گردنم به دستی کالفه

 !من؟ امتحانای بعد

 !عوض؟ نظرت و شه می معجزه تو امتحانای بعد-

 !موندن به کنم قانعت بتونم که شه می بیشتر ام حوصله اونقدر ولی نه:
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 سرم از رو آرزو این تونی نمی زدن چونه و چک روز دو با تو بوده رفتن آرزوم بچگی از وقتی -

 !کنی بیرون

 !رو؟ اینا نگفتی عقد از قبل چرا:

 !شد رو ماهیتت گذشت پل از که خرت! دادی نمی نشون امل اینقدر خودتو عقد قبل-

 !امل؟ شدم نیست یکی تو با زمینه یه تو ام سلیقه چون! چیه؟ ماهیتم: 

 مسخره روابط سری یه خاطر به و اینجاست از بهتر شرایط چقدر اونور فهمی نمی چون -

 !املی گم می اینجا به چسبیدی

. ندارم هم رو فایده بی کردن بحث حوصله. کنه می توهین بهم داره و وایساده عمالً! بهم برخورده

 فردا چون بخونه درس خواد می امل این حاال! امل من باشه: گم می و میزم سمت رم می پس

 !داره امتحان

 !پرم می جام از متر شیش در شدن کوبیده صدای از و بیرون ره می عصبانیت با

*** 

. بود کرده بیدارم هم، به بود کوبیده ویدا خوابم تو که دری صدای. پریدم خواب از و کشیدم هینی

 می نگاهم و من سمت بود برگشته و پنجره دم بود وایساده که ونداد دیدن با و نشستم جام سر

 !هنوز؟ بیداری چرا: پرسیدم و انداختم ساعت به نگاهی متعجب! کرد

 !نبرد خوابم-

 !ونداد؟ شدی خل:

 ویدا پسر گفت می مامان: گفت آروم صدای یه با و وایساد سینه به دست و پنجره سمت برگشت

 ! شیرینه خیلی

 !یاد می بهت خیلی بودن دایی-

 !ندیده حاال تا پدرشو گفت، می مامان: 
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 !آرمانو؟-

 !کرده ولشون آرمان بیاد دنیا اینکه قبل:

 !چرا؟-

 عذاب! بودن درگیر هم با اول های ماه همون از شد تو به که خیانتی همین سر انگار! دونم نمی:

 !بوده کرده سست زندگیشون بنیان شدن طرد و تنهایی و وجدان

 !برگشته؟ حاال که بوده کجا سال دو این تو-

 !اصفهان:

 !چی؟-

 !بقیه خوابن! هیس:

 !اصفهان؟ چی یعنی-

 شد پیدا اش کله و سر که آرمان! کرده می زندگی اصفهان! ایرون اومده پیش سال دو همون: 

 .اصفهان رفته و ما پیش نیومده ویدا که نداشته خبر واقع در! گفت بابا به رو قضیه

 !اصفهان؟ چرا -

 بد خواب! کنه می زندگی اصفهان تو تنها و قهره مامانم با ساله سالیان که ام خاله اون پیش رفته:

 !پریدی؟ جوری این که دیدی

 !دونم نمی-

 !کار سر بریم پاشیم باید دیگه ساعت دو که بخوابیم بگیریم:گفت و سمتم برگشت ونداد

 پشت. بودم شاپ کافی 5 ساعت و کردم کنسل رو آموزشگاه کالس تا دو یکی بعد روز دو

 می و اومدن می که رو هایی مشتری توک و تک کار و زدم می ورق رو مجله یه داشتم پیشخون

 تو اخمی که قبلی بار دو برعکس! تو اومد شیش شماره خانم شد باز در که انداختم می راه رفتن
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 بده سفارش اومد و کرد و سالم. لبش رو بود نشسته کمرنگ خیلی لبخند یه بار این بود صورتش

 ... یا شکر و شیر با ترک قهوه: گفتم که

 

 

 ! بزنه حدس منو کسی ندارم دوست بودم گفته: گفت و شد بیشتر لبخندش

 !دیگه شدم بر از نزدم حدس-

 ! استاد باشه کنارش هم کیک یه: 

: گفت و سمتم برگشت پره شیش شماره میز اینکه از ناراضی. فرستادم و کردم تایپ رو سفارشش

 !نیست؟ صفا هستین شما وقت هر چرا

 !برسه کاراش به اون که اینجا یام می من چون-

 !یام می من دونست می وقتی بشینه میز اون روی کسی ذاشت نمی بود اگه صفا:

 !بیاین قراره شما که بهم نداد خبر کسی -

 !بود؟ نگفته اینو صفا! اینجا یام می فرد روزای همیشه من:

 ... خانمِ بهم نگفته شما از چیزی صفا-

 . فروتن بهار! هستم فروتن: گفت تعلل با و کرد مکثی

 فرد روزای که بهم نگفته و کرده اهمال که شم می یادآور صفا به مطمئناً: گفتم و دادم تکون سری

 !بمونه خالی شما میز باید

 !خوبه -

 سر بردم و گرفتم سفارششو و آشپزخونه تو رفتم. دیگه میز یه پشت نشست و رفت اکراه با

 !استاد مرسی: گفت که میز رو ذاشتم می رو فنجون داشتم. میزش

 !گی؟ می تمسخر با رو استاد چرا-
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 !کنی می کار داری اینجا اومدی وجودش با که بری نمی لذتی شغلت از دلت ته احتماالً چون:

 !دارم مالی نیاز شاید-

 ! باشی ندار که خوره نمی وضعت و سر و تیپت به:

 قراره صمیمیش رفیق یه که بود گفته بهم صفا! دونم نمی اسمتو هنوز من:گفت دید که رو لبخندم

 .کنن کار هم با و پیشش بیاد

 !هستم آبان! باهاش نه کنم می کار براش دارم من! داره لطف صفا-

 !آبانی؟ تو پس: پرسید متعجب

 !شناسی؟ می منو-

 !بابک خواهر. اشم دخترخاله من! زده می حرف ازت همیشه صفا:

 .شناسم نمی برادرتو متأسفم-

 ! شینی؟ نمی چرا: گفت طوالنی سکوت یه بعد و رفت هم در صورتش وضوح به

 همون در و باشه حواسم بره خواست یا اومد کسی اگه تا نشستم میزش پشت خون پیش روبروی

 !شد سرد اتون قهوه: گفتم حال

 واسه احتماالً! اینجا؟ یای می چرا! استاد؟ نگفتین: گفت و فنجونش توی ریخت رو شکر و شیر

 !آره؟ کرده ات خسته که کینه همه اون از فرار

 !ها؟ کینه همون از فرار واسه! اینجایی؟ میون در روز یه چرا شما!شاید -

 !هام کینه بمونه یادم اینکه واسه اینجا یام می من:

 !شدی؟ خسته ها کینه این از اینکه نه مگه -

 ای فایده چون کنی فرار نکن سعی هم شما! کنم فرار ازشون بخوام نداره دلیلی ولی هستم خسته:

 !مونه می جاش سر خورده دلت به که زخمایی کنی کاری هر! نداره

 !گفته؟ زندگیم از چیزی صفا:
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 !داده درسو این بهم زندگی از خودم ی تجربه! نه-

 !کنم شروع دوباره خوام می! کنم فراموش کنم می سعی دارم:

 !داشتی؟ هم پیشرفتی -

 !هنوز نه:

 !تونی نمی وقت هیچ-

 !نیستم بدبین هم اینقدر من:

 بالیی چه کنیم فراموش نباید! اومده سرمون به چی بمونه یادمون به که الزمه وقتا گاهی -

 !آوردن سرمون

 !ریم می تحلیل که خودمونیم فقط یادآوریشون با:

 !بگیریم حقمونو باید که مونه می یادمون هم وقتا گاهی-

 !گیجم هنوز خودم! دونم نمی! شاید:

 یه کنار میز پشت من دیدن با و تو اومد در از ونداد. برگردوند سمتش به سرمو در زنگوله صدای

: گفت بهار که سمتش برم اومدم و پاشدم جام از! بهمون زد زل متعجب و باال داد ابروهاشو دختر

 ! بده پس تقاص باید! ببخشم خوام نمی! بره یادم خوام نمی! برادرمو! کشته بابکو نامزدم

 

 کنه تموم اشو قهوه اینکه بدون! بهار سمت برگشتم زده بهت خودم ونداد مبهوت قیافه خیال بی

 ! بیرون رفت شاپ کافی از و شد رد ونداد کنار از و میز روی گذاشت رو پولی بخوره کیکو یا

! من سمت برگشت طلبکارانه بعد و کرد نگاهش داشت دید که جایی تا ونداد بیرون رفت که بهار

 رو دستاش تا دو و اومد. پیشخون پشت بشینم برم سوالش از پر نگاه به تفاوت بی کردم سعی

 !چیه؟: پرسیدم آروم و کردم نگاهش و باال گرفتم سرمو. من به زد زل و پیشخون روی گذاشت

 !ببینی؟ رو ترمه نیومدی که بود این واسه -
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 !نگو چرت:

 !داد می نشون رو ای دیگه چیز کافه توی من اومدن موقع که ات قیافه -

 !روانشناس؟ آقای داد می نشون چیو ام قیافه:

 !کردی؟ هول جوری این دیدی منو چرا بگم بهتر یا صورتش؟ به شدی مات که گفت چی-

 !کردم تعجب که بود اون حرف از! کشته برادرشو نامزدش گفت! نداشت تو به ربطی:

 !کنه؟ دل درد تو واسه باید چرا-

 !صفاست ی دخترخاله:

 .نشست کنارم اومد نشده مجاب بود معلوم کامالً که ونداد

 !خبر؟ چه:پرسیدم

 !نیست باشه تو به مربوط که خبری:

 !چیه؟ ات خواهرزاده اسم نگفتی -

 !نداره ربطی تو به گفتم پرسیدی بار یه! ها دادی گیر:

 !بدونم امو برادرزاده اسم خوام می -

 !نداری؟ برادری گفتی می که تو:

 ! شد مرگ جوون خدا بنده داشتم -

 ! بپرس وجودت بی برادر همون روح از برو! آهان:

 ورا؟ این از طور چه -

 نمه یه همین تو که اونجایی از ولی باشه آماده باید فردا پس. آوردم ات واسه ترجمه سری یه:

 .برسونیش بتونی که آوردم زودتر کردی، پر ربط بی کار این با هم خالیتو وقت

 .باشه-
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 چی اسمش. گی می ام واسه خانمو دختر این ی قصه کامل شینی می و اتون خونه یام می شب:

 بود؟

 !دونم؟ می چه من-

 !بود؟ چی اسمش دونی نمی اونوقت کردین دل و درد و میز سر نشستین:

 !دم می توضیح ات واسه بعداً برو حاال! نکردیم دل و در-

 .رفت و انداخت بهم شکاکی نگاه ونداد

 کردم می نگاه شد می ترجمه باید که هایی برگه به داشتم و بود گذشته ونداد رفتن از ساعت یه

 بازم دیدم و کردم بلند صفا یا مشتری یه اومدن خیال به سرمو. اومد در صدا به در زنگوله که

 !ونداده

 !کشی؟ می منو کشیک یای می هی خدا امون به کردی ول شرکتو کالً: پرسیدم متعجب

 یاد؟ می کی صفا: پرسید سوالم به توجه بدون

 !چطور؟-

 !اینجایی؟ کی تا: 

 .یاد می دیرتر خرده یه امروز مادرشه سال. بیاد صفا منتظرم -

 !بیمارستانه آقاجون:

 یه: گفت و گرفت ازم نگاه. شدم صورتش مات و کردم بلند سرمو گفت رو جمله این ونداد وقتی

 !بریم باید بیاد، که صفا به بزن زنگ

 !شده؟ چیزی-

 !گم می افتادیم راه بزن زنگ: 

 !ونداد -

 !کرده تموم: گفت بغضی ته با و گرفت ازم نگاه ونداد
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 بی یا باشم ناراحت باید دونستم نمی بازم! دارم حسی چه دونستم نمی بازم! شدم گیج بازم

 که بیارم یاد به تونستم می رو وقتا خیلی بچگی تو ولی بود مستبد درسته! بود پدربزرگم! تفاوت

 کشیده سرمو! ذهنم توی نشست تصویری. گفت می قصه ام واسه و پاهاش روی نشوند می منو

 !کن حاللم آبان: بود گفته بهم و اش سینه تو بود

 بزنم؟ زنگ من یا صفا به زنی می زنگ: گفت و گرفت بازومو و پاشد جاش از ونداد

 بریم؟ باید کجا -

 .بیمارستان:

 !کرده؟ تموم گی نمی مگه-

! مراسما جور این از و بخونن قرآن و باالسرش بمونن و باغ خونه ببرن رو جنازه خوان می خب؟: 

 !یای؟ نمی

 !دونم نمی-

 .یان نمی اش بچه و ویدا: 

 می تا! بود شده هم پشت چی همه چرا! بود نحسی روزای عجب! بودم شده عجیبی حال یه

 رسید می دیگه دهنده تکون خبر یه! افتاد می اتفاق دیگه فاجعه یه کنی هضم رو خبر یه یومدی

 !گوشت به

 اومد آب لیوان یه با ونداد دیقه چند بعد. دستام تو گرفتم سرمو و پیشخون روی گذاشتم آرنجمو

 .صفا به زنم می زنگ اآلن خودم. بخور اینو: گفت و کنارم

 !اینجاست؟! محمد به بسپریم رو کافه گفت صفا: گفت و تو اومد و زد حرف تلفن با و بیرون رفت

 !پشته اون: گفتم و دادم تکون سری

. شه می دیر پاشو. پاشو: گفت بیرون اومد که لحظه چند بعد و آشپزخونه تو رفت دوباره ونداد

 !هنوز نداره خبر هم مامانت تازه
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 آرمانو نبودن یا بودن اصالً که بود درگیر ذهنم اونقدر بیرون زدیم می کافه از ونداد همراه وقتی

 !کردم فراموش

 می فکر و کشیدم می سیگار داشتم بودیم افتاده راه که ای لحظه از. بود کرده ترم عصبی ترافیک

. بدم سامون و سر باید قسمتش کدوم به دونستم نمی که ذهنم بود ریخته بهم اونقدر! کردم

 هم به آقاجون فوت خبر شنیدن از اینقدر کردم نمی خیال: کرد جدا افکارم از منو ونداد صدای

 !بریزی

 سر گفت بهم لحظه آخرین زد، حرف باهام نشست که روزی اون: گفتم طوالنی سکوت یه بعد

 !نیومد پیش فرصتی! بزنیم حرف هم با بشینیم باغ خونه بیا فرصت

 آبان از باشم نتونسته شاید گفت می. بزنه حرفاشو دادی اجازه اینکه از بود خوشحال خیلی-

 دلش ته روزی یه شاید یعنی زده حرف باهام کلوم دو و وایساده که قدر همون ولی بگیرم حاللیت

 !ببخشه منو

 رو ویدا خیانت تونست باالخره ذهنم وقتی! بزنه سپیده اینکه از قبل! روز همون! بودمش بخشیده:

 این وقت هیچ کاش! بدم طالق رو ویدا کنه وادارم و وایسه روم تو داشته حق دیدم کنه، باور

 ! یومد نمی پیش جریانا

 !هست متشنج اعصابش کافی اندازه به! بدیم خبر جوری چه مامانت به موندم-

 گفتین؟ بابام به:

 !پیشش بری خوای می اآلن نکش سیگار هم انقدر. اون بیمارستانه-

 !مامانم پیش برو نه یا! دیگه باغ خونه یهو برو! بیمارستان؟ ریم می داریم چرا ما:

 ... و احسان و آتنا-

 اومد در صدا به ام واسه خطر زنگ و مامانه پیش هم آرمان که فهموند بهم ونداد ناگهانی سکوت

 ! باغ خونه ره می هم آرمان پس که

 !باغ؟ خونه یاد می هم آرمان: پرسیدم و ونداد سمت برگشتم
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 !دونم نمی-

 کار چی: پرسید ونداد که ندارم دیگه اونو دیدن تحمل عصبی فشار همه این با که بودم این فکر تو

 بیمارستان؟ یا باغ خونه برم کنم

 .ماشینم دم برسون منو شد تموم که کارا. بیمارستان برو-

 !باغ؟ یای نمی:

 !کنم نمی فکر-

 زده خجالت باید که اونی بعدشم!یای؟ نمی جنازه تشیع! چی؟ فردا! کنی؟ فرار تونی می کی تا: 

 !نیستی تو فراری و باشه

 !کنم می کاریش یه هم فردا تا! ندارم دیگه رو عوضی اون دیدن تاب که رومه فشار اونقدر-

 از که کسایی هستن! آقاجونو مرگ و مریضی!آبان کنی آماده چیزی هر شنیدن واسه خودتو باید:

 !ببینن تو چشم

 !من؟-

 تو ولی متأسفم! ببینیش و بری که داد پیغوم خیلی! خورد رو تو ی غصه خیلی سال هفت این تو:

 !کنن خالی یکی سر ناراحتیشونو و خشم دارن عالقه آدما مواقع جور این

 !تواِ بابای البد اولیشم! آره؟! تر؟ کوتاه من از کی دیوار-

 !پروین خاله یا:

 !کن پیاده ماشینم دم منو برگرد! ندارم رو کنایه و طعنه شنیدن تحمل واقعاً! ونداد برگرد-

 ترجیح هم شاید! نزد حرفی برگرده که خواستم ازش تحکم با وقتی اما کنه اعتراض خواست ونداد

 .بگذره بحث و جر بدون و صدا و سر بی آقاجون فوت شب اولین داد

 برو. باغ خونه سمت افتادن راه که داده اس احسان: گفت شم پیاده خواستم وقتی ماشینم دم

 !خب؟. بخواب و بگیر دوش یه خونه



 
 

161 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 روشن یکی اون با و سیگار این بشینی نری آبان:گفت دوباره و دادم تکون باشه عالمت به سری

 !ها کنی داغون خودتو خیال و فکر با هی و کنی

 خدافظ-

 .اتون خونه یام می شب تونستم اگه:

 .شه می دیرت دیگه برو! نیست نیازی-

 غم از پر نگاه. نداشتم هم رو خونه ی حوصله. زدم استارت و رل پشت نشستم رفت که ونداد

 درست که بود یار باهام خدا بار این شاید! رفت نمی کنار چشمم جلوی از هم لحظه یه آقاجون

 نمی و رفت می اگه که گفت می راست ونداد شاید! بودیم زده حرف هم با رفتنش از قبل روز چند

 ! کرد می ام بیچاره وجدانش عذاب عمر یه دیدمش

 رو کشیدم دراز و خوردم هم با مسکنو تا دو. خونه رسیدم افتضاح تهوع حالت و سردرد یه با

 .چشمم جلوی اش چهره و بود گوشم تو مرتب آقاجون صدای. تخت

*** 

 رو باغ ساختمون جلوی از قسمت یه خودم ی عالقه البته و آقاجون ی خواسته به دارم. سالمه 07

 قشنگی نمای باغچه بکاری، سلیقه با اگه رو میناها و ها بنفشه و نزدیکه عید. کنم می کاری گل

 !کنه می پیدا

 ! ها خوبه ات سلیقه: گه می و ایسته می سرم باالی و یاد می آقاجون که کارمه آخرای

 . کنه تعریف چیزی از یاد می پیش کم معموالً. زنم می لبخند و کنم می نگاهش

 !بستی نمی دل ویدا به نبود خوب ات سلیقه: گه می و شینه می باغچه سیمانی ی لبه روی

 !سنم کم خیلی هنوز من! حرفا این ام واسه زوده هنوز! پایین ندازم می سرمو و شم می سرخ

 عین ویدا چون! باشین؟ هم با ویدا و تو خواسته دلم چرا دونی می: گه می که شنوم می صداشو

 ! خودم های جوونی عین تو و آذردخته های جوونی
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 بعد اسمشو و باغچه به زده زل که انگار شده مادرجون دلتنگ. کنم می نگاهش و گردم برمی

 . آورده زبون به مدتها

 این به تن داری بزرگترا ما تصمیم خاطر به یا داری دوستش: گه می و گیره می باغچه از نگاه

 !دی؟ می وصلت

 جاش از پایین ندازم می که سرمو! بگم ویدا عشق از آقاجون به نشه روم که هستم جوون اونقدر

 می خوشحال ببینه رو باغچه این ویدا: گه می و ام شونه رو ذاره می دست و یاد می و شه می بلند

 !بهار فصل و است بنفشه عاشق آذر ی اندازه به! شه

*** 

 ! هه! کرد؟ زمستونی روزامونو تموم و زد که بود بهار عاشق

 جیبش تو از که شکالتایی یاد! زد می حرف مادرجون از وقتی افتم می آقاجون های دلتنگی یاد

 پوست روی داشتیم که رو ما مچ و باغ تو یومد می که وقتایی یاد! داد می ما به و آورد می در

 نمی فکر هرگز بود پیش ماه چند اگه! خورد می حرص و گرفت می کردیم می کاری کنده درختا

 وایساده بابا روی تو که بود پیش هفته چند همین! شم آشفته اینقدر رفتنش خبر شنیدن با کردم

 ! ببینمش خوام نمی بودم گفته مصر و بودم

 هیچ که شدم کینه پر اونقدر که کردین کار چی من با آرمان و تو! کردی؟ کار چی من با ویدا

 !نموند؟ وجودم تو بخششی

 لباس و سرخ و کرده پف چشمای با ونداد. پریدم خواب از دستی تکون با که بود برده خوابم

 پاشو:گفت و سمتم گرفت رو آب لیوان یه شدم بیدار دید وقتی. بود وایساده سرم باالی مشکی

 . کردی می ناله و گریه خواب تو داشتی بخور، آب کم یک

 به دوختم نگاهمو! بود صبح سه. کردم نگاه ساعت به و خوردم آب از خورده یه و نشستم پاشدم

 !اومدی؟ کی: گفتم و ونداد ی خسته چهره

 .اآلن همین-

 خستگی؟ این با و وضع این با اونم اومدی؟ چی واسه:
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 !آرمانو تحمل طور همین. نداشتم هم شنیدن ناله و آه حوصله خواست، ازم بابات-

 است؟ جنازه تشییع فردا:

 !اوهوم-

 .بخواب پاشو پس: 

 !کنی گریه و بشینی آقاجون واسه کردم نمی فکر-

 خودتو و بشینی تنهایی تو که خونه اومدی:گفت و کرد ام قیافه به ای اشاره که کردم نگاهش

 ! کنی؟ خالی

 !ره نمی بیرون سرم از فکرش-

 .ببیندت تونست رفتنش قبل که خوبه:

 !چرا حسرت اما! ندارم وجدانی عذاب-

 !داری حق:

 با کرد شروع و نشست تخت روی کنارم اومد گرفت دیواری از رو اش تکیه و گفت اینو ونداد

 !بوده؟ چی آقاجون حرف آخرین دونی می:گفت تعلل خرده یه بعد و کردن بازی دستاش

! گذاشته تو واسه باغو:گفت و چشمام تو زد زل و آورد باال سرشو. بده ادامه تا کردم نگاهش منتظر

 دلش اگه و بزنه آتیش خوبش و بد خاطرات تموم با و باغ اون داشت دوست اگه بگین آبان به گفته

 !باباته وکیل دست محضریش سند. کنه آبادش خواست

 پیش ونداد که بردارم پاتختی روی از سیگارو پاکت بردم دستمو! بود گرفته گلومو بدی بغض

! ره نمی بین از این دود با دلته تو که دردی: گفت و پاشد جاش از و داشت برش و کرد دستی

 !خیر به شب. باشیم باغ خونه باید 8 ساعت صبح!شی می تر سبک کنی گریه بشینی همون

*** 
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 بود افتاده گرم چشمام تازه انگار. برد نمی خوابم کردم می کاری هر و بودم بیدار صبح نزدیکای تا

 !شده؟ چی: پرسیدم هول با و شدم خیز نیم! باباست دیدم و کردم باز چشم. داد تکونم یکی که

 نگاه بابا. بودم کرده فراموش رو آقاجون مرگ لحظه یه واسه که بود درگیر و خسته اونقدر ذهنم

 .است آماده هم ونداد. باغ خونه بریم باید پاشو: گفت و انداخت ام قیافه به عمیقی

 ونداد. بیرون رفتم اتاق از بابا سر پشت و پاشدم جام از آلود خواب و کشیدم صورتم به دستی

 روبرو از نگاه بیرون اومد وقتی. روبروش به بود زده زل و مبل روی بود نشسته آماده و حاضر

 !بیا؟ خوای می مطمئنی:پرسید و کرد سالم و شد صورتم ی خیره و گرفت

 !نکنم؟ شرکت آقاجون ی جنازه تشییع-

 بگم؟ چی:

 !گی؟ می خاله و بابات خاطر واسه-

 !گم می هم آرمان و ویدا خاطر واسه:

 !ندارم کارشون به کاری!کرد فرار ازشون شه نمی ابد تا بمونن که برگشتن وقتی -

 !دانی خود:

 !یاره نمی اسممو دیگه مامانم نیام-

 .بریم که حاضرشو پس:

 بریم؟ کجا قراره باغ خونه از:پرسیدم بابا از شدم که آماده

 .زهرا بهشت-

 .که باغ خونه بریم نداره دلیلی دیگه پس خب:

 !ظهر شه می زهرا بهشت سمت بیافتن راه بخوان تا. اونجان همه-

 دارین فقط. زهرا بهشت یام می من. شما برین: گفتم و انداختم کرد می نگاهم که ونداد به نگاهی

 .بدین خبر من به افتین می راه
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 !مطمئنی؟: گفت و انداخت بهم نگاهی متفکر بابا

 خونه اون بینم می رو تا دو اون که جایی اولین سال 7 بعد خوام نمی: گفتم و پایین انداختم سرمو

 !باشه باغ

 بود سینما پرده یه عین. روبروم سفید دیوار به زدم زل و مبل روی نشستم ونداد و بابا رفتن بعد

 .داد می نشون رو زندگیم های صحنه که

*** 

 بار این اما زنم می صدا آقاجونو دارم و وایسادم ساختمون های پله دم و باغ رفتم هزارم بار برای

 معلومه کامالً! ندارم جا اون و روز وقت اون رو دیدنش توقع. بیرون یاد می دایی آقاجون جای به

 تو ایسته می و پایین یاد می ساختمونو جلوی های پله. است کالفه و عصبی بودنم و دیدنم از که

 !آبان؟ اینجا خوای می چی: گه می و صورتم

 !دارم کار آقاجون با-

 !چی؟ مورد در:

 !دارم کارش-

 !آقاجونه؟ دختر ویدا مگه! ویدا؟ و خودت مورد در:

 !هم از شیم جدا ما خواد می که اونه! گیره می تصمیم موردش در داره که اونه ولی نه-

 !آبان؟ دی نمی گوش حرف چرا! گفتم؟ بهت اینو حاال تا باره چند! خوام می همینو منم:

 !ره نمی من کت تو زوره سر از که حرفی-

 !چی؟ کتک:

 !شم نمی ویدا خیال بی من ولی! بیارین من سر خواستین بالیی هر! بزنین-
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 برو: گه می حال همون در و عقب برم قدم یه شه می باعث که ده می هولم محکم دستاش با دایی

 به خودم برو! بیارم خودم و خودت سر بالیی یه نذار برو! بشه باز هم روی تو رومون نذار برو! بچه

 !آبان برو! زخم به نشو نمک دیگه تو کشم می رسوایی این از دارم کافی اندازه

 نمی! بینی؟ نمی! دایی زخمم خود من: کشم می داد! داییه فریادای صدای از بلندتر هوارم صدای

 ! بیرون؟ یاین نمی چرا! آقاجون! شماها؟ یارین می دارین من روز به چی بینین

 به زده زل اخم با و وایساده ها پله باالی. شنویم می آقاجونو صدای که سمتم بیاد خواد می دایی

 !باز؟ خبره چه: پرسه می و پایین یاد می ها پله از آروم. ما

 !بپرس نفهم زبون این از: گه می و کنه می اشاره من به عصبی دایی

 !برو تو: گه می دایی به رو که بزنم حرفی خوام می و آقاجون چشمای تو زنم می زل

 مچ و سمتم یاد می آقاجون. ساختمون تو ره می بذاره، تنها رو ما مجبوره اینکه از ناراضی دایی

 .دارم کارت بیا: گه می و گیره می دستمو

 عید دم خودم پیش سال چند که باغچه از قسمتی همون سمت برتم می و شم می کشیده دنبالش

 نگاه خوب! نمونده کاشتی روز اون که گالیی از هیچی! بینی؟ می: گه می و بودم کرده گلکاریش

 این پای به بمونی! باغ همین! باغچه همین! خاکی همین هم تو! نیست ازشون هم اثری حتی! کن

 تو اشتباهی که عشقی بذر! آبان! شی می خشک شی، می نابود وجودت تو ریختم که بذرایی

 حقت! نیست زندگی این حقت! بکنی رو کار این خودت خوام می! بره بین از باید پاشیدم وجودت

 که کنه پیدا رو عشقی برو! خشکوندت می ریشه از که باشی داشته وجودت تو رو عشقی نیست

 نذار پسرم برو! کنی شروع نو از تونی می هنوز! جوونی هنوز! باشه استوار درخت یه مثل ات واسه

 ببینم بذار! شدی بلند دوباره ببینم بذار! بشم له کردم حقت در که گناهی سنگینی و غم زیر

 !کردی پیدا درستو راه که ببینم مردنم قبل بذار! شدی عاشق دوباره

*** 

 یاد می داره گفت و بود ونداد. خورد زنگ موبایلم که بود گذشته بابا و ونداد رفتن از ساعتی دو

 . زهرا بهشت بریم هم با که دنبالم
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 برم اومدم که ای لحظه و پوشیدم پالتومو و پاشدم جام از در زنگ صدای با. بیاد تا نشستم منتظر

 واسه! بود آرمان واسه بودم پوشیده مشکی لباس که باری آخرین. دیدم آیینه تو خودمو بیرون

 !بکشم افکارم توی و ذهنم توی وجودم، تو اونو بودم کرده سعی! روز چهل! آرمان مرگ

 راه حرف بدون و کرد سالم ماشین تو نشستم وقتی. آورد خودم به منو ونداد ماشین بوق صدای

 که موقعیتی از داشتم! ببینم آرمانو باشم مجبور خواست نمی دلم!بودم ریخته هم به خیلی. افتاد

 که بودیم زهرا بهشت نزدیکای! کردم نمی پیدا هم فراری راه هیچ اما کشیدم می زجر بودم توش

 . زده حرف بابام با بابات:گفت ونداد

! نیستم ای دیگه کس هر یا بابات واکنش نگرون هم ذره یه حتی! اآلن؟ شکر رو خدا بگم باید! هه-

 و کنه وا دهن که کسی هر به اینو! من دوری از نه کشید زجر خودش وجدان عذاب تو آقاجون

 !گم می هم کنه محکوم منو بخواد

 !لرزه می داره عصبی جوری این دستات ماشین تو نشستی که ای لحظه از چی واسه پس:

 !ببینم آرمانو خواد نمی دلم-

 !بشنفی گل و بگی گل باهاش بشینی نیست قرار:

 !بیافته اش قیافه به چشمم خوام نمی هم ثانیه یه حتی-

 !چی؟ ویدا:

 !چی؟-

 !نیست؟ ناخوشایند برات خیلی دیدن رو ویدا! ببینی آرمانو خوای نمی گفتی:

 دیدن از که گفت می صدایی یه دلم ته اما چرا دونم نمی! داشت حق. بدم بهش نداشتم جوابی

 می! بینم می دارم رو شکستنش که ببینه و ببینمش خواستم می! شم می هم خوشحال ویدا

 بیشتر چقدر که بیاد یادش و ببینه منو خواستم می! نشده خوشبخت من بدون که ببینه خواستم

 !بخوره حسرت و ببینه منو خواستم می! داشتم دوستش آرمان از تر محکم و

 !رسیدیم شو پیاده: گفت و باال کشید هم رو دستی ترمز و وایساد ماشین و کرد ترمز ونداد
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 که اش حوصله نه و بود موقعیتش نه! کرده ای دیگه برداشت سکوتم از که بود معلوم لحنش از

 ! کنم توجیهش بخوام

 .اونجان: گفتم و دادم نشونش ونداد به و بدم تشخیص تونستم رو بابا. بود شلوغ غسالخونه جلوی

 سمتمون اومد و شد امون متوجه بابا که بودیم نرسیده بهشون هنوز. افتادیم راه و داد تکون سری

 .یایم می ما اآلن برو تو: گفت ونداد به گرفت می دستمو مچ که جوری همون و

 آرمان کن خیال! دارم ازت خواهشی یه آبان:گفت و اونورتر برد قدم چند منو بابا رفت که ونداد

 خوام نمی! گم؟ می چی فهمی می! بیافته راه دعوا خوام نمی! بگیر اش ندیده! نیست اینجا

 !آبان؟ شنوی می! بشه آبروریزی

 آرمان مقابل در بتونم که نبودم مطمئن زیاد هم خودم دادم می تکون مثبت عالمت به سرمو وقتی

 و بگیریم تحویل رو جنازه تا بودن منتظر که آقایونی پیش رفتیم بابا همراه! کنم کنترل رفتارمو

 و نشسته مغموم اما کرد نمی گریه! دیدمش که بود آشنایی اولین دایی!بدیم تحویل خاک به ببریم

 می حرف داشتن و بودن وایساده گوشه یه هم پروین خاله شوهر و احسان. روبرو به بود زده زل

 تو شد می رو بودم کرده فرار ازشون تموم سال هفت که آدمایی از خیلی و آشنا دوست،. زدن

 !گم می تسلیت:گفتم و کردم سالم و دایی جلوی رفتم! دید جمعیت

 زیر و جلو اومد آروم و پاشد جاش از بعد و چشمام به دوخت نگاهشو و باال آورد تعلل با سرشو

 کلوم چهار تونست بود کندنی جون هر به پیرمرد اون پیش روز چند که آوردی شانس:گفت گوشم

 واسه و بریزی اشک اش جنازه سر باالی بیای خواستی می رویی چه به اآلن واال بزنه حرف باهات

 !بپوشی؟ سیاه اش

 و تو! تو:گفت بلندتری صدای با بار این دایی. عقب بردش کمی و گرفت باباشو بازوی آروم ونداد

 و کرد دق شماها غم از! گرفتین ما از پدرمو خودم شرفتر بی دختر اون و شرفت بی داداش اون

 !مرد

 !آبان اینور بیا: گفت و کشید دستمو بابا

 دستشو بابا بگم چیزی که کردم وا لب. داد می جوابشو باید! اومد نمی در خونم زدی می کارد

 !کنم می خواهش آبان:گفت و دهنم جلوی گذاشت
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 من سر کشیدن هوار با اگه: گفتم و دایی جلوی رفتم و کردم خالص بابا دست از خودمو زور به

 دامن به که عذابی از آقاجون! نره یادتون چیزیو یه ولی! باشین راحت! نداره عیبی شین می خالی

 !من ندیدن از نه کشید می زجر بود انداخته من

 به افتاد چشمم لحظه همون تو و چپ سمت به برگردوند سرمو صورتم رو نشست که دایی دست

 و دایی سمت برگشتم دوباره! وایساد دنیا انگار لحظه یه برای! شدم خشک لحظه یه برای! آرمان

 من! باشه یادتون هم رو دیگه چیزی یه: گفتم و لبم رو نشست لبخند یه بخوام اینکه بدون بار این

 !ندارم برادری

 !برسه آرمان گوش به شلوغی اون تو که گفتم بلند اونقدری اینو

 رو تو آبان: گفت و دیگه سمت یه کشیدم و گرفت منو بازوی زیر اومد و شد خیال بی باباشو ونداد

 !دی؟ می پرشون به پر چرا تو! کنن بارت ور و شر قراره اینا بودم گفته که بهت! قرآن

 ازش ای دیگه چیز هوار جز کردم می وا دهن اگه احتماالً که بود روم فشار اونقدر. ندادم جوابشو

 !اومد نمی بیرون

 کردم روشن سیگار یه بود دنبالم که بابا نگرون های نگاه به توجه بدون و گرفتم فاصله جمعیت از

 نیمکت یه روی نشستم. دیدم نمی رو غسالخونه جلوی جمعیت دیگه! زدن قدم به کردم شروع و

 زل و عقب بردم تونستم می که جایی تا سرمو گاهشو تکیه ی لبه رو گذاشتم و کردم باز دستامو و

! نداشتم دوستش دیگه اما بود خوب بارون! بباره خواست می احتماالً. بود ابری. آسمون به زدم

 !بودم نرفته راه زیرش بود وقت خیلی

*** 

 باره می نم نم. نیست شدید خیلی. بارونه بیرون. خوریم می چایی داریم و نشستیم باغ خونه تو

: گم می ویدا زیرگوش رم می و شم می بلند. شه می هم شدید دیگه ساعت چند تا که معلومه اما

 .بزنیم قدم بریم داری دوست

 !بارون؟ این تو: گه می و کنه می نگاهم گرده می بر

 !دیگه بارونه همین به اش مزه-



 
 

171 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 !خوریم می سرما:

 !نیست سرد که هوا! نیار بهونه! تنبل پاشو-

 ماه دو این توی و کردیم عقد که ماهه دو! پاشه جاش از کنم می وادارش و کشم می دستشو

 .باشیم هم با نتونستیم خیلی که بودم درسام درگیر اونقدر

 خیس پراتون باشین مراقب عاشق کفترای:گه می شیطنت با ونداد که بیرون ریم می در از داریم

 !بپرین نتونین که نشه

 حرف کم ویدا و گم می و گم می و زنم می حرف من فقط. بیرون ریم می و زنم می بهش چشمکی

 که کنه نمی خطور ذهنم به هم درصد یه عاشقونه های لحظه اون تو. یاد می راه کنارم ساکت و

 هم رو ویدا پاهای زور به دارم که رسه نمی خیالم به هم لحظه یه حتی! بره یادم پروازو ابد تا قراره

 فرداهای از دارم وقتی که رسه نمی هم ذهنم به اصالً! نداره همراهیم به ای عالقه و کنم می قدمم

 !کنه می طراحی رو بودنش آرمان با های نقشه خیالش تو داره زنم می حرف بودنمون هم با

*** 

 خواد می: گفتم ونداد یا بابا اومدن خیال به. کردم حس کنارم رو کسی حضور و شنیدم صدایی یه

 !بشم خیس خواد نمی دلم! ندارم دوست بارونو! بیاد بارون

 ! زیرش رفتن راه عاشق! بودی بارون عاشق! گفتی نمی اینو قدیما -

 از وجودم تو بهش کردن نگاه و سرمو دادن تکون توان حتی که شدم شوکه اونقدر آرمان صدای با

 !رفت بین

 موقعیت یه و نگاه یه تو اگه شاید! آبان شدی عوض: گفت و نیمکت سمت یه نشست خونسردی با

 !شناختمت نمی دیدمت، می دیگه

 تونست می رو نفرت اوج چشماش تو زدم می زل وقتی مطمئناً! سمتش برگشتم و پاشدم جام از

 ! ببینه توشون

 ! اینجایی؟ چرا:پرسیدم ام شده چفت دندونای الی از و حرص با
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 !بزن حرف باهات خوام می-

 دیگه که خوان می چیزا خیلی ها مرده! نداره ارزش پشیزی من واسه تو ی خواسته! خوای؟ می:

 !بیارن دست به تونن نمی

 !بودم مرده کاش ای واقعاً! بودم مرده کاش! مرده! هه-

 تو! مردی زدی خودت و ما ی همه زندگی به که کثافتی تو بینی می کنی نگاه که خوب! مردی:

 ! شدی خفه زدین من آینده و زندگی و جوونی به ات معشوقه و تو که... گ

 نیستم هم مرده یه حتی! نیستم هیچی دیگه! پاشید هم از زندگیمو تو آه! گی می راست! آره-

 !آبان

 !نیار زبونت به منو اسم:

 زدنات پا و دست هات، گریه یادت، اسمت،! کابوسم شده ساله چند و چندین نیارم هم زبونم به-

 !عشقت حفظ واسه

 خیلی بودن کسی کابوس! خوشحالم خیلی شنوم می رو چیزی همچین یه اینکه از! خوشحالم:

 خیلی! رگاش رو بشینه و بشی تیغ که اینه از بهتر خیلی! بشی برادرت دار طناب که اینه از بهتر

 روزی! برادرت قاتل بشی که اینه از بهتر خیلی! روحش کشتن بانی و باعث بشی که اینه از بهتر

 !آرمان نداری وجود ام واسه دیگه! نیستی دیگه! کشتم روحم و ذهن تو رو تو بار هزار

 از! کردم پاک ام گونه رو بود چکیده که رو سمجی اشک قطره دستم با و برگردوندم ازش رومو

 به ذاشتی نمی کاش! بودی کشته منو موقع همون کاش: گفت و وایساد روبروم اومد و پاشد جاش

! پشیمونم پرستی می که خدایی همون به! پشیمونم محمد قرآن به! پشیمونم! آبان برسم اینجا

 ندید ندیدنشونو شه می کنی می خیال! باشه؟ سرت پشت مادر و پدر نفرین راحته کنی می خیال

 شیش به ما آرزوهای کاخ! کردم؟ زندگی ویدا کنار خرم و خوش غربت تو کنی می خیال! گرفت؟

 دم می دارم و دادم تاوانشو! دادیم عذاب و کردیم تحمل همو فقط بعدش!ریخت فرو نکشیده ماه

 ! آبان
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 رو دست خوام نمی! بندازم راه دعوا خوام نمی تنمه که سیاهی این حرمت به! برو اینجا از! برو-

 !باشم تنها خوام می برو! بزرگتره ازم سال 02 که کنم بلند ای غریبه مرد

 انگشتای با! بود گرفته بارون. گرفتم فاصله ازش و افتادم راه خودم ره، نمی آرمان دیدم وقتی

! ببینه هامو گریه کسی خواستم نمی! نباره اون الاقل که دادم فشار محکم چشمامو شصتم و اشاره

 !ام خرده و شکسته هنوز که بدونن خواستم نمی

 می تسلیت! سالم:گفت بهار آشنای صدای که روبروم قبرای به زدم زل و نشستم دورتر کم یک

 !گم

 !کنی؟ می کار چی اینجا: پرسیدم تعجب با و کردم بلند سرمو

 .بودم اشون خونه زد زنگ بهش پسرداییت که دیروز. اومدم صفا همراه-

 . کشیدی زحمت:

 باشی؟ تنها خوای می یا بشینم تونم می. بزنم سر هم بابک به تونم می. نبود زحمتی-

 جنازه و برم شد نمی روم رفت، بابک وقتی: گفت و نشست کنارم و کردم جا به جا خودمو خرده یه

 سعی خیلی! نبود سهیل و من ازدواج به راضی! کنم شرکت مراسماش تو شد نمی روم! ببینم اشو

 از دست که کنه راضیم بود کرده سعی خیلی! نیست زندگی مرد سهیل که بفهمونه بهم بود کرده

 ام مسخره عشق هم آخرش! کنم درست اشونو میونه نتونستم وقت هیچ! بردارم اشتباه عشق اون

 !گرفت ازم بابکو

 !متأسفم-

 از! سهیل از! تنفرانگیز عشق اون از! یاد می بدم خودم از دنیا ی همه ی اندازه! من از بیشتر نه:

 !کشم می نفس دارم و هستم اینکه

 !سخته تحملش چقدر که بفهمم تونم می -

 دست سهیل! ... باشم نداشته هم رو سهیل عشق و نباشه بابک که برسه روزی یه کردم نمی فکر: 

 دعواشون. کنم حاشا نتونستم دید بابک وقتی و بود کبود صورتم سمت یه بود، کرده بلند روم

 که چاقویی! زدش چاقو با سهیل! گرفت باال دعوا و اون یکی و گفت این یکی! همیشه مثل! شد
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 سه! بودم گرفته پوست اش واسه که پرتقالی قاچهای کنار دستی پیش تو بودم گذاشته خودم

 !ببینم گردنش دور دارو طناب منتظرم فقط. گذشته ساله

 اتاقم لوستر به طناب با که داشتم رو وقتی خفگی حس! گردنم سمت رفت ناخودآگاه دستم

 !بودم آویزون

 !نداره؟ ایرادی: پرسید و آوردم در سیگارمو پاکت

 می! گفت بهم شما از چیزایی یه دیروز صفا: گفت حال همون در و داد تکون منفی عالمت به سری

 !کنن می پیدا رو همدیگه هم به شبیه آدمای جالبه! دلته تو بزرگ غم یه که دونم

 همیم؟ شبیه شما و من -

 دو هر عشق، از سرخورده دو هر کینه، همه این از خسته دو هر کینه، از پر دو هر! نیستیم؟:

 !انتقام منتظر

 !نیستم انتقام دنبال من -

 !گذشتی با خیلی پس:

 یه دنبال بیشتر! نمونه من انتقام واسه جایی که هستن عذاب تو اونقدر! نیست کار در گذشتی-

 پاک امو حافظه دارم دوست حتی! شه تموم چی همه و ببندم چشمامو خواد می دلم! فرارم راه

! شه نمی انگار اما! بزنه پس رو گذشته به کردن فکر ذهنم که برسم جایی به خواد می دلم! کنم

 !تونم نمی انگار

 ! بمیره خوام می! بدم رضایت خوام نمی! ده می رضایت هم اون بدم رضایت من اگه گفته مادرم -

 !کنه نمی وجدانت عذاب بردن بین از به کمکی مردنش:

 !کنه می آرومم اما! دونم می-

 ات؟ واسه دیگه کابوس یه شه نمی دار طناب روی سابقت عشق بودن آویزون ی صحنه مطمئنی:

 !بشه نباید! نه -
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 ...همین امیدوارم:

! قبرش سمت ببرن آقاجونو خوان می گفت و بود ونداد. کنم سکوت شد باعث موبایلم زنگ صدای

 اضافه ام دیگه کابوسای به هم کابوس این که کنیم تموم هم امروزو بریم: گفتم و پاشدم جام از

 !بشه

 ! دیگه کابوس یه نبودنشون کابوسه، یه رفتنشون: گفت و پاشد جاش از

 تو آقاجون چهره خواست می دلم. کنم نگاه و بایستم کنار دادم ترجیح جمعیت به رسیدیم وقتی

. ببینم اشو جنازه خواستم نمی! ازش ذهنم تصویر آخرین بشه بودمش دیده که باری آخرین

 گرفته بازوهاشو زیر که آفاق و آتنا و کرد می صدا پدرشو دل ته از که مامان به زدم زل و وایسادم

 بود نشسته بودنش مرد به توجه بدون که دایی به کردم نگاه. کردن می گریه هم خودشون و بودن

 به افتاد نگاهم! کرد می گریه داشت هم بابا حتی. زد می زار که پروینی خاله به! کرد می گریه و

 دستشو محکم و وایساده کوچولو پسر یه کنارش! لرزید می هاش شونه و بود بهم پشتش! ونداد

 نگاهش! بود وجودم ی همه روزی یه که شد زوم کسی روی چشمم و چرخید نگاهم! بود گرفته

 رو سرش مونده ثابت روش چشمم دید وقتی! بودیم ایستاده هم کنار که بود بهار و من به خیره

 نمی! کنم باور اش چهره تو رو تغییر همه اون تونستم نمی! جمعیت سمت برگشت و پایین انداخت

 اونقدر آرمان با زندگی بفهمم تونستم نمی! باشه شده شکسته همه اون که کنم باور تونستم

 !من دل شکستن عذاب یا خونواده از شدنش طرد و تنهایی تو زندگی یا کرده پیرش

 کرد می نگاهم که بهار به و عقب برگشتم قدم یه. بمونم خواستم نمی. نداشتم رو وایسادن تحمل

 .باغ خونه رم می بگو ونداد به! باشم اینجا خوام نمی: گفتم

 . شد کشیده دنبالم وقتی هر از تر آشفته ذهنم و باغ خونه سمت افتادم راه

 انجام رو کارا تا بودن مونده هم نفری چند. بلند قرآن صدای و بود باز در باغ خونه رسیدم وقتی

. بستم رو در و باال ی طبقه اتاقهای از یکی توی رفتم کنجکاوشون های نگاه به توجه بی. بدن

 .تخت روی کشیدم دراز و آوردم در پالتومو
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! باشه کرده تغییر اینقدر شد نمی باورم! بود جلوم ویدا ی چهره فقط باغ خود تا زهرا بهشت از

 ویدا دید می اینکه خاطر به! بود همین خاطر به خونه به برگشتنش و ونداد شدن نرم شاید

 ! کشیده زجر ای دیگه کس هر از بیشتر سال چند این توی خودش

 داییش به خودشو که جوری و بودم دیده ونداد دست توی دستشو اما بودم ندیده اشو بچه صورت

 بی از بخواد تا باشم پدرش من تونستم می! باشه من ی بچه بچه اون تونست می! بود چسبونده

 ! کنه تکیه داییش بود شده روزه دو که ای غریبه مرد به پدری

 دوست! ببینه وضعیت اون تو منو خواست نمی دلم! داد می آزارم بهار به ویدا ی زده بهت نگاه

 سوء خواست نمی دلم! آورده من سر به چی که بفهمه و کنه حس کسیمو بی و تنهایی داشتم

 و من روز به چی دید می باید! زندگیم پی رفتم چی همه خیال بی کنه خیال و بیاد پیش تفاهمی

 می چقدر فهمید می باید! شدم بزرگ چقدر!  کردم تغییر چقدر دید می باید! آورده ام آینده

 ببینم چشماش تو رو حسرت خواست می دلم! امون بچه و اون برای باشم خوبی گاه تکیه تونستم

 ! نبود نزدیک هم خیلی امون فاصله که چند هر

 داشتم وجودم توی تناقض این از! دلتنگی یا تنفرم از پر دونستم نمی! بود ریخته بهمم دیدنش

 !شدم می دیوونه

 زمان گذر که کنم باور جوری این خواست می دلم اون مورد در! بود کرده تغییر خیلی هم آرمان

 خیانتش تقاص که کنم باور خواستم نمی آرمان مورد در! سال 7 این زجر و عذاب نه داده تغییرش

 من آه که مونده هنوز! مونده هنوز اون عذابای که کنم فکر خواست می دلم! داده پس رو من به

 ! بگیره دامنشو

 !بود؟ ونداد دست تو اش بچه دست که بود گوری کدوم

 می داشت فرودگاه تو که روزی رو ویدا ی چهره. کرد می مقایسه رو چیزا خیلی داشت ذهنم

 وایساده بغلی اتاق تو روز اون که رو آرمانی! بود برگشته که حاال رو تکیدگیش و شکستگی رفت،

 و بود برگشته سال 7 بعد حاال که آرمانی داره، دوست عقدیمو زن بود گفته بهم و روم تو بود

 تغییر رو چیزی هیچ تونست نمی بهش نسبت شدن پشیمون که کاری از کرد می ندامت اظهار

 آبان از دیگه! نبود آبان دیگه که رو آبانی! پیش سال هفت آبان با کردم می مقایسه رو خودم! بده
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 بودن ویدا کنار در ی آینده از سرخوش که ای گذشته آبان از. نبود وجودم تو چیزی هیچ قبلی

 !کرد می زمزمه عاشقونه شعرهای و خندید می بارون زیر

 به و دلیل یک به کدوممون هر. بودیم شده پیر سال هفت این توی مون سه هر! بودیم شده بزرگ

 !عذابی یک

*** 

 اومد خوابم اینکه خیال به اما بودم بیدار. تو اومد ونداد و شد باز در که بود عصر 2 نزدیک ساعت

 برداشتم بود چشمام روی که ساعدمو. کرد صدام آروم بعد و وایساد ای دیقه چند یه و سرم باالی

 کنار. بود شده دیگه یکی انگار مشکی لباس و سرخ چشمای و ریش ته اون با. کردم نگاهش و

 !خوبی؟: گفت و پیشونیم رو گذاشت رو دستش و زد زانو تخت

 .آره: گفتم و نشستم و دادم خودم به تکونی

 !ببیندت خواد می مامانت -

 جاش از. ونداد به زدم زل بدونه مقصر آقاجون کشیدن عذاب تو منو بخواد هم اون اینکه از نگرون

 .شما ی خونه ریم می بمونی اینجا نداشتی دوست اگه و ببینش برو: گفت و کنارم نشست و پاشد

 من بابای دهن به دهن: گفت و کنارم اومد زد، صدام ونداد بیرون برم اینکه از قبل و پاشدم جام از

 !باشه؟ نذار

 پدرش عمر از دامادش و دخترش که ببینه و کنه وا چشماشو باید بابات! بدم بهت قولی تونم نمی-

 !من نه کردن کم

 ناراحته،! نکرده کم هم آرمان و ویدا بار! دونه می هم خودش! گفتم بهش رو اینا ی همه من:

 !نشه متشنج جو که نزن حرفی هم تو! دن نمی جوابشو اونا! نیست خودش دست عصبانیه،

 بار زیر که بینم نمی دلیلی من! ندارن گفتن واسه حرفی که اینه خاطر به زنن نمی حرفی اگه اونا -

 !کنم سکوت و برم خفتی همچین

 !شه می جنگ مطمئناً بستی رو از شمشیر تو که جوری این! خونه بریم ببین مامانتو برو پس:
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 !کجاست؟ مامانم-

 !بغلی اتاق:

 و بودم کوبیده مشت و بودم خورده چک توش که اتاقی بود، توش مامان که اتاقی در پشت

 چند بعد بشم، مسلط اعصابم به کردم سعی و بستم چشمامو و وایسادم بود شکسته انگشتام

 .تو رفتم و زدم در به تقی ثانیه

. دیوار به بود داده تکیه سرشو و بود نشسته اتاق ی گوشه مامان. بودن اتاق تو مامان و آتنا و آفاق

 .سالم: کردم زمزمه زیرلب و جلو رفتم. بیرون رفتن آفاق و آتنا من ورود با

 زور به که ای گرفته صدای با و کرد جدا دیوار از رو سرش مکثی بعد و دوخت بهم و باز چشماشو

 !بودی؟ کجا: گفت شد می شنیده

 !جا همین-

 !ندیدمت سرخاک:

 .برگشتم شما از زودتر! بودم-

 !دارم کارت بشین:

 گرفت دستمو و جلو آورد دستاشو آروم. بزنه حرف که شدم منتظر و نشستم روش به رو چهارزانو

 کمرشو! کرد پیرش تا دو اون رسوایی و تو غم! بود عزیز خیلی ام واسه پدرم آبان،:گفت و

 دلم اما! بود خوشحال تو بخشش از پایین ذاشت می سرشو داشت وقتی که خوشحالم! شیکوند

 نمی دلم! حاشیه تو بره مراسماش نذاری که بکنی بزرگی اونقدر و باشی بزرگ اونقدر خواد می

 عمر یه که دعواهایی همون هم مراسمش تو ببینم ندارم دوست! آبان بکشه عذاب روحش خواد

 !گم؟ می چی متوجهی! بیافته راه آبروریزی دیگه بار یه خوام نمی! هست داد عذابش

 چی شنیدی آبان:گفت و کرد صدام دوباره مامان. پایین انداختم سرمو و کشیدم پس دستمو

 گفتم؟

 !مامان نکردم بازی خونواده این آبروی با وقت هیچ من-
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 اآلن! باش خوددار خرده یه کنم می خواهش ازت ولی داری حق بگی که لحاظی هر از! دونم می:

 !نیست حساب تسویه واسه خوبی وقت

 !باشه نداشته کارم به کاری هم کسی که شرطی به! ندارم کسی کار به کاری من -

 دعواهای خوام نمی! خونه برو! نمون تونی نمی اگه! کنی رفتار صبورتر بده قول! آبان نذار شرط:

 !آقاجون ختم مجلس اونم! مجلس نقل بشه دیگه بار یه خونوادگیمون

 شرکت آقاجون مراسمای از کدوم هیچ تو که نگید بعدش ولی! خونه رم می! مونم نمی! باشه-

 !خب؟! نکنین بابت این از ای گله! نکردم

 رو چشم شده هم روز دو یکی برای و بمونی تونی نمی:گفت و داد تکون تأسف به سری مامان

 !ببندی؟ چیزا بعضی

 چشم بستن! هست شدن کور به نیاز زنی می حرف ازشون شما که چیزایی اون ندیدن واسه-

 !نداره ای فایده

 !پشیمونه قرآن به! پشیمونه! کرده اشتباهی یه! بزرگته! آبان برادرته: 

! بودم پیش سال هفت که آبانی به گردونه نمی بر منو! مامان نداره ای فایده من واسه پشیمونیش-

 و خوش و یومدن می اگه سوخت نمی دلم! کنه نمی درمون جوری هیچ خوردمو ازش که زخمی

 هم رو همدیگه لیاقت حتی بینم می حاال که سوخت نمی قدر این دلم! بودن هم کنار خرم

 به من، به زنی می حرف ازش که بزرگتری برادر! کنن خوشبخت همو نتونستن حتی! نداشتن

 به خواهراش، به پدربزرگش، به اش، دایی به پدرش، به مادرش، به اش، بچه به زنش، به خودش،

 !کرده بد خاندان کل به و پسرداییش

 !شورن نمی خون با خونو! دن نمی جواب بدی با رو بدی-

 باید بشورم خون با ریخته که رو خونی بود قرار اگه! بینی؟ نمی! مامان نکردم رو کار این منم:

 دیگه من نظر از! گرفتمش ندید فقط من! زدم می خنجر بهش پشت از باید! کردم می خیانت بهش

 دوستی دست نیست قرار! گم می دارم هم شما به گفتم هم خودش به اینو! نداره وجود! نیست

 می دادین دست از که پدری احترام به تنتونه، که سیاهی احترام به! مرده یه دست تو بذارین منو
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 خجالت از باید که اونی! آرمانه! نیستم من باشه مراسما این تو و خونه این تو نباید که اونی ولی رم

 ! آرمانه! نیستم من کنه گور و گم خودشو

 برم و بگیرم ندید رو مامان های گریه کردم سعی و گفتم زیرلبی خداحافظ یه و پاشدم جام از

! شنیده حرفامونو که دونستم می! وایساده در پشت آرمان دیدم کردم وا که رو در. بیرون

 و باال اومد ها پله از ونداد که صورتش به بودم زده زل اخم با! شنیده حرفامونو که بودم خوشحال

 !آبان؟ مونی می یا بری خوای می: گفت

 !کشید نفس حتی شه نمی! است خفه اینجا هوای! بریم: گفتم بردارم آرمان از نگاه اینکه بدون

 حرف بتونه که بدم فرصت بهش خواستم نمی. ندادم اهمیتی. کرد صدام که بودم ها پله نزدیک

 !بشنوم من و بگه اون بخواد که نبود گفتن واسه حرفی! بزنه حرف نداشت حق! بزنه

 محکم نیافته اینکه برای و شکمم تو رفت دوییدن حال در بچه یه که بودم رسیده ها پله پایین

 خیره و بچه اون جلوی بودم زده زانو که شنیدم وقتی رو رها ی خنده صدای. گرفتم بازوهاشو

 ! نگاه همون! چشمها همون! بود ویدا شبیه چقدر! اش چهره به بودم شده

 ! جون دایی سالم: گفت و جلو اومد رها

 دست و اومد ونداد. بدم رو رها جواب نبود حواسم اصالً که بودم پسربچه اون ی چهره محو اونقدر

 !بریم؟: گفت و ام شونه رو گذاشت

 !کنین بازی دوستت با برین. عزیزم سالم: گفتم رها به و پاشدم جام از

 !پسرداییمه! نیست دوستم:گفت و زد لبخندی

 آبان: کرد میخکوبم ویدا صدای که بیرون برم سالن از خواستم و دادم تکون باشه عالمت به سری

 !ندو؟ خونه تو نگفتم بهت دفعه صد

*** 

: گفت و گرفت بازومو اومد ونداد! بخورم تکون تونستم نمی اصالً! بود شده حبس ام سینه تو نفس

 !بریم؟
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 منو و کرد باز رو در ونداد. ماشین سمت شدم کشیده ونداد دنبال! ببینم رو ویدا که برنگشتم

 زد و افتاد راه عقب دنده و زد استارت و رل پشت نشست رفت و بست رو در و ماشین تو فرستاد

 .بیرون باغ از

 خرده یه بعد ونداد. بستم چشمامو و صندلی پشتی به دادم تکیه سرمو. اومد می باال زور به نفسم

 !کردی؟ تموم سیگاراتو: گفت سکوت

 !زنی؟ نمی حرف چرا!چیه؟! آبان؟: گفت دم نمی جواب دید وقتی

 !دارم تهوع حالت! نخوردم هیچی ظهر دیروز از: گفتم و دادم قورت دهنمو آب زور به

 و گی می شو خفه یه داری خودکشی قصد گم می وقتی! صدات توی لرز و روت و رنگ از معلومه-

 ! شی می رد کنارم از

 ! بزنم زنگ آموزشگاها و دانشگاه به رفت یادم:

 .بری تونی نمی فعالً بگو و شده چی که بده خبر فردا-

 !بزنم زنگ بهش باید. ندیدمش. بود اومده هم صفا:

 .بوده مامانش سال اینکه مثل. بود اش خاله و اش دخترخاله و خواهراش همراه. من پیش اومد -

 !ها بچه واسه ذاشتم می هم جبرانی کالس یه باید امروز: 

 !خوبی؟ آبان -

 .بدی تحویل باید فردا! پیشم مونده هاتم ترجمه: 

 !آبان؟-

 ! دارم کار کلی -

 ! ببینمت: گفت و کشید بازومو ونداد! وایساد ماشین

 . نبود خودم دست اصالً ذهنم کنترل
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 کرده صدا تو اسم به رو بچه اون چون ویدا که داشته ورت هوا! آبان؟ چیه: گفت و داد تکونم ونداد

 خاک خود به! منو ببین! حسرته رو از! وجدانه عذاب روی از گفتن آبان آبان اون! عاشقته؟

 می! پشیمونه چون! ناراحته چون آبان گه می! کنه صداش آبان نداره حق بودم گفته هم برسرش

 !عشق پای بذاریش بخوای شه نمی دلیل اینا اما! خیانت و کرده خریت فهمیده چون آبان گه

 !عشق پای ذارم نمی-

 !آبان؟ وضعیه چه این! شدی؟ جوری این چرا! چیه؟ پس:

 ! فشاره روم! ام خسته-

 !نگو چرت:

 !گم نمی چرت -

 واسه باره می داره جوری همین و شده پاتی قاطی چی همه وقت چند این که دارم قبول آره:

 من لیاقت بی خواهر اون خاطر به زندگیتو دیگه بار یه بخوای اگه خودم مرگ به آبان ولی امون،

 !شنوی؟ می! اونو هم کشم می رو تو هم بریزی بهم

 ! نکش هوار-

! آبان! شه؟ می سرت حساب حرف بزنم حرف باهات آروم! گم؟ می چی شنوی می تو نکشم هوار: 

 !خوردی چوبشو تموم سال 7 که اشتباهی به برنگرد

 !گردم نمی بر-

 !بینم می دارم:

 !بیافتی؟ راه شه می-

 اون اسم: گفت بعد خرده یه. افتاد راه و داد تکون تأسف به سری بعد و کرد نگاهم زل زل ونداد

 روی از نه ولی آبان کرده می صداش ویدا اومده دنیا به که روزی از! آیدینه شناسنامه تو بچه

 بهت کار این با تونه می برگرده، وقتی کرده فکر یا کشتتش می داشته وجدان عذاب یا! تو عشق

! خواهرمه اون! ها بشی ها حیله این خام نبینم آبان! باشه تو با که خواد می و پشیمونه که بفهمونه
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 ته اگه حتی! باشه شده مرتکب هم رو گناه بدترین اگه حتی باشم داشته هواشو باید! خونمه هم

 می دلم جریانا این تو ولی! دور بندازمش تونم نمی! استخونه! نشه صاف باهاش وقت هیچ دلم

 آبان! شده گزیده سوراخ این از بار یه که رفیقی! باشم رفیقم طرف خوام می! باشم حق طرف خواد

! گرده نمی بر جوب به رفته آب دونی می خوب هم خودت! چاه تو افتی می دوباره بلرزه دلت

 حتی! گردونه نمی بر ات واسه عشقو اون وقت هیچ دیگه دادی هدر دختر این پای به که عمری

 و شده همدست برادرت با که مونه می یادت همیشه! شی نمی خوشبخت هم برسی بهش اگه

 ! زده دورت

 !ونداد؟ گی می رو اینا داری چرا-

 !بذارم چیز یه پای تونم می فقط رو ریختگی بهم این اینکه برای:

 !شو خفه و کن لطف پس کنی می برداشت اشتباه داری چون -

 ! رفتی؟ سکته مرض تا چرا بدی توضیح ام واسه شه می:

 !ونداد حسرتم پای بذار -

 !چی؟ حسرت:

 !دلم به گذاشتن دیگرون که حسرتی-

 !هم تو ره می کالهمون پوسیده عشق اون سمت بری بخوای آبان ولی حسرت پای ذارم می. باشه: 

 تو، برو تو: گفت رسیدیم وقتی! غر و زد حرف خونه خود تا. کرد می عصبی بیشتر وندادو سکوتم

 !بگیرم خوردن واسه چیزی یه رم می من

 این تو بود افتاده اتفاق چقدر! روبروم به بودم زده زل و بودم وایساده هال وسط منگ آدمای عین

! کنه می صدا منو داره کردم خیال لحظه یه برد اسممو ویدا وقتی! بدتر هم یکی از یکی! وقت چند

 یه! کردم می زندگی عشقش خام خیال با که وقتایی همون! سالها اون به رفت ذهنم لحظه یه

 اون که وجدانشه عذاب از! ونداده با حق! بزنه حرف من با خواد می کردم فکر و بهم ریختم لحظه

 ! آبان کنه می صدا رو بچه
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 مون سه هر کار گذاشتی که ویدا بودی احمق! خودم تو شدم مچاله و تخت روی کشیدم دراز رفتم

 که بودی احمق! خوریم می حسرت داریم من هم و تو هم حاال که بودی احمق! بکشه اینجا به

 ! این بشه جفتمون زندگی دادی اجازه

 موند می یادم ابد تا! ببخشمشون تونستم نمی! بشه ولز و جلز داشت حق. گفت می راست ونداد

 پدرش به نسبت وقتی باشم پدر بچه اون واسه تونستم نمی! تا دو این کردن چه من با که

 سردردم تا دادم فشار محکم و چشمام روی گذاشتم دستامو کف! داشتم دل به رو کینه بزرگترین

 تو اومد ونداد! نداشتم دادن جواب ی حوصله. کرد صدام ونداد و اومد در شدن باز صدای. شه کم

 !نیست؟ خوش حالت! آبان؟ چیه: گفت و تخت کنار زد زانو و اتاق

 !ترکه می داره سرم-

 !البد پایینه فشارت! بخور چیزی یه بیا کن عوض لباساتو پاشو! کشیدی؟ دراز پالتو با چرا:

 دلم! بیارین یادم چیو همه دیقه هر کدومتون هر ندارم دوست! ونداد خوام نمی دیگه رو ویدا -

 ! سمتش برگردم خوام می کنین خیال ندارم دوست! کنین فرض احمق منو اونقدر خواد نمی

 .بخور چیزی یه بریم بیا پاشو حاال! بگی تو چی هر! باشه. خب و خیلی:

 یه لرزه می اگه دلم ته ته! نیست عشقی دیگه! ذارم می دلم رو پا بخوادش هم دلم اگه حتی -

 لجن به که عشقی! همین! بوده آرزوم روزی یه که کسی آوردن دست به واسه است وسوسه

 سمت گردم نمی بر! ونداد دونم می خوب خودم رو اینا! تنفره! نیست عشق دیگه بشه کشیده

 !دم می قول خودم به! ویدا

 !پاشو. زنیم می حرف هم با بعد بگیر دوش یه برو بیا! ببینم پاشو! آبان:

 غذا لقمه دو یکی ونداد اجبار به بعدش و شدم تر آروم دوش یه با و حموم تو رفتم ونداد زور به

 فکر و موندن خونه تو چون. کارام سر برگردم فردا از که بودم فکر این تو و کشیدم دراز و خوردم

 !نداشت ای دیگه ی فایده بخوره مغزمو خوره مثل اینکه جز کردن خیال و

. ها شماره کردن چک به کردم شروع و داشتم برش جیبم تو از پاشدم. افتادم موبایلم یاد یهو

 .آموزشگاه از هم تا سه دو بود، صفا از یکی بود، دانشگاه از یکی
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 می تسلیت. برنداشتی گوشیو زدم زنگ. آبان سالم: بود نوشته. داشتم صفا از هم اس ام اس تا دو

 چه بگی اگه گفتم همین واسه سالشه، که دونی می مامان، خاک سر برم خوام می صبح. بهت گم

 .پیشت یام می است جنازه تشییع ساعتی

 می آبجیام و ام خاله با فردا. هستم خبر منتظر. سالم دوباره: بود نوشته. بود ازش هم دیگه اس یه

 .فعالً. کن خبرم داشتی کاری. حتماً یام

 . پیشت کافه یام می فردا. ببینمت نشد امروز که ببخش. سالم: اش واسه نوشتم

 نیست نیازی! نیستی؟ راه به رو خیلی شنیدم بهار از! خوبی؟. پسر سالم: نوشت ثانیه چند بعد

 . کن استراحت خرده یه خونه بمون! بیای فردا

 ته که داری طناب یاد! عشقش مورد در! برادرش مورد در حرفاش یاد. افتادم بهار یاد. فکر تو رفتم

 دار طناب اون ذاشتم نمی دیگه! لوستر به زدم زل و کردم بلند سرمو! بود منتظرش سهیل زندگی

 و بگیره شعله خاکستر زیر آتیش اون ذاشتم نمی. بذاره کاله سرم دلم ذاشتم نمی گردنم بیافته

 !بود ویدا سمت برنگشتن داشتم ایمان که چیزی تنها به خوابیدم می داشتم وقتی! بسوزونتم

 کردم سایلنت و برداشتم سرش باالی از موبایلشو. بود خواب هنوز ونداد شدم بیدار وقتی بعد روز

 . بیرون خونه از زدم و دانشگاه رم می دارم که فرستادم اش واسه اس ام اس یه و

 گرفتم اشو شماره. زده زنگ بار 2 ونداد دیدم کالس بعد. افتاد ویبره به موبایلم که بودم کالس سر

 الو: گفتم و

 !آبان؟ کجایی: گفت آرومی صدای با

 !دانشگاهم-

 !کار؟ سر رفتی پاشدی مرده مادرت بابای:

 !هستم عزاداریهاتون تو خیلی که نه -

 !خب بری خواستی خودت:

 !نکرده؟ بیرونم مامانم مطمئنی-
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 !چی؟ یعنی:

 !بپرس خودش از برو-

 !پرسم می تو از دارم: 

 !نداری؟ کاری کالس سر برم باید! نیست مهم -

 !داری؟ کالس کی تا:

 !شب تا-

 !گم می دانشگاهو:

 !دیگه ساعت دو تا-

 .باغ خونه ناهار واسه بیای دنبالت یام می بعدش:

 !نکرده الزم-

 !بیای باید گه می بابات:

 .برم باید نداری کاری! کنه دعوت مهمون بعد کنه هماهنگ مامانم با اول بگو بابام به-

 !اونجام 0 ساعت:

 !دنبالم بیای نیست نیازی دارم ماشین خودم-

 !اینجا یاردت نمی! نیست بلد باغو آدرس تو ماشین:

 !نگو چرند-

 !نیست بلد باغو آدرس اش راننده بگم باید البته:

 !ونداد-

 .ناهار واسه اینجا بیا پس:



 
 

186 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 !ندارم حوصله-

 ! دنبالت یام می پس:

 محیطی تو آدم! دیگه فرهنگی بی: داد اس. کردم قطع تماسو نیست، کن ول گم می چی هر دیدم

 !باشه داشته باید این از بهتر رفتاری فرهنگی با اون به

 کارم بودم گفته ونداد به که ساعتی از زودتر ساعت یه. کالس سر رفتم و جیبم تو گذاشتم موبایلو

 یه و خوردم نیمرو یه. خونه رفتم دانشگاه بعد! بودمش پیچونده محترمانه واقع در و شد می تموم

 و گذاشتم پتو و بالش تلویزیون جلوی گرفتم و هستم خونه و دانشگاه نره که دادم ونداد به اس

 زیر رفتم غر با! شد ظاهر سرم باالی جن عین ونداد که بود شده گرم چشمام تازه! کشیدم دراز

 !کنی؟ می غلطی چه اینجا: نالیدم و پتو

 !ببینم پاشو: گفت و کشید روم از رو پتو عصبانیت با

 !بخوابم خوام می ونداد کن ول: گفتم و سرم روی گذاشتم دستمو

 جوری چه دونم نمی جماعت، این و تو بین موندم! دی می دق داری منو که بری خواب به خواب-

 !آبان ببینم پاشو! بکنم داریتونو میون

 گرفتی: گفت و کشید سرم زیر از رو بالش حرصی! چیه یعنی بهش زدم زل کردم وا چشمامو کالفه

 !خوابیدی؟ و تلویزیون زیر دادی لم دراز به دراز

 !کنم استراحت خرده یه خوام می! آموزشگاه برم باید دیگه ساعت دو! کنم؟ کار چی-

 !سرکار؟ ره می فرداش کنه می چال بره می پدربزرگشو آدم شعور بی:

 !کنه؟ می چال پدربزرگشو آدم ادب بی-

 یه تنشه که سیاهی حرمت به ره می خدا رحمت به پدربزرگش آدم! ادب پا تا سر آقای ببخشید:

 !زنه نمی سر کارش محل به روز چند

 !عزادارم که نداره خبر کسی کارم محل تو-

 !چی؟ خودت پوک مغز تو:
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 !ونداد نگو چرت-

 !شاکی ازت هم بابات! دلخوره ازت مامانت:

 نیا داری نگه دهنتو جلوی تونی نمی اگه گفت خودش! اینو خواسته ازم دلخور، مامان همون-

 !باغ خونه

 !باش داشته نگه دهنتو جلو خب:

 !تونم نمی-

 الری خروس عین خواستی هرکی با اونجا بیا پاشو! نتون باباجان اصالً! تونی نمی کردی غلط:

 !بجنگ

 !داره؟ گنجایش مغزم کنی می خیال واقعاً -

 !بتمرگ گوشه یه بسته پر و بال مرغ یه مثل اونجا بیا خب:

 !ها شم می پا ونداد -

 !پاشو! دیگه گم می همینو دارم ساعته نیم منم خب:

 !آموزشگاه برم باید -

 !کوچولو گیرم می اتو اجازه زنم می زنگ من:

 !زنم می زنگ بهش خودم بگو بابام به! ونداد برو -

 !آره؟ یای نمی که ویداست خاطر به:

 !آخه؟ داره اون به ربطی چه: گفتم عصبانیت با و جام از شدم خیز نیم

 !گن می همینو باغ تو همه-

 اصراریه چه!شه می پا به شر گفت مامانم! دیگه؟ بلدی فارسی زبون ونداد! استغفراهلل...  غل همه:

 !بیام؟ من
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 !بشه بسته دهنشون که بیا پاشو! کنن می دارن همه که غلطی همون خاطر به -

 !شه می آبرویی بی آقاجون ختم مجلس تو مامان قول به بشه، وا خودم دهن بیام پاشم:

 !نشه وا که دهنت به بزن چسب یه -

 ! کردی خلم! وای:

 چند بعد و رفتن ور موبایلش با کرد شروع و گرفت فاصله ازم و رفت من به ای غره چشم ونداد

 یه و سرتق پسر! شمام خونه اآلن! بله! طاهر حاج سالم الو: گفت و گوشش دم گذاشتش لحظه

 !گوشی! چشم! ره نمی بار زیر ات دنده

 !باباته: گفت و کرد دراز گوشیش همراه دستشو و وایساد روبروم اومد

 که ات پی فرستادم وندادو آبان: گفت تحکم با بابا. گرفتم گوشیو اکراه با و کردم نگاهش چپ چپ

 !اینجایین هم دیگه ساعت نیم تا افتی می راه! اینجا بیای پاشی

 !بابا یام نمی من-

 !آخه؟ چی واسه:

 !بپرسین مامان از چیشو واسه-

 !بشه برگزار آبرو با باباش ترحیم مجلس خواد می! نباشه بحثی و جر گفته که نزده بدی حرف:

 !آرمان به پرم می من یا من، به پره می دایی یا اونجا بیام! یام نمی من همین واسه خب-

 گم می چی شنوی می! هم با زنیم می حرف اینجا بیا هم آرمان مورد در! شده آرومتر داییت:

 !هستی فراری ازشون که سوزی می داری هنوز بگن نذار بیا! ببند مردمو این لق دهن بیا! آبان؟

 !سوزم؟ نمی مگه-

 ونداد به بده گوشیو!اومدی کنار چی همه با! شده تموم چی همه کنن خیال بذار! نه که کن تظاهر:

 .حاال
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 شروع و قاپیدش هوا رو هم اون روبروم مبل روی بود نشسته که ونداد سمت کردم پرت گوشیو

 رو از حرص با. کرد خداحافظی و نگفت ای دیگه چیز چشم و بله تا چند جز. زدن حرف بابا با کرد

 ! ونداد پستی خیلی:گفتم و شدم بلند زمین

 !دارم قبول هم خودم! آره -

 کالسامو خواستم ازش و برم تونم نمی که گفتم و آموزشگاه مدیر به زدم زنگ و برداشتم موبایلمو

 و بیرون اتاق از اومدم و شدم حاضر میلی بی با بعد. دادم توضیح هم رو دلیلش و کنه کنسل

 !بگو بهش برو اینو! صورتش تو کوبم می دوباره مشت با علی به طرفم بیاد بخواد آرمان: گفتم

 

 جوری چه که دم می توضیح ات واسه ماشین تو بریم بیا! نکنی خورد انگشتاتو دوباره بپا فقط -

 !نبینی آسیب زیاد خودت که بکوبی مشت اصولی

 ! بیافت راه پاشو نگو چرت:

 می ناهار داشتن تازه مهمونا. باغ خونه رسیدیم بعد ساعت یه ساعت نیم جای به ترافیک خاطر به

 کردم سعی اما شدم شوکه لحظه یه برای نشسته سفره سر بابا کنار که دیدم آرمانو وقتی. خوردن

 هر شد نمی مربوط من به که بود ای مسئله بابا طرف از آرمان شدن بخشیده! نیارم خودم روی به

 پدرش دادن دست از غم در عزادار مامان به مطمئناً ولی! سوزوند می وجودمو عمق تا که چند

 .بخور چیزی یه بشین بیا:گفت و آورد فشاری و کمرم پشت گذاشت دستشو ونداد. داد می روحیه

 !برم راه خرده یه باغ تو رم می! سیرم خوردم ناهار: گفتم و دادم تکون منفی عالمت به سری

 احتیاج. ندادم اهمیتی اما. بود سرم پشت بابا و ونداد ناراضی نگاه بیرون اومدم می سالن از وقتی

 آدم وجود ی همه که مواقعی واسه طور همین بود، مفید سرطان واسه! داشتم سیگار دود به

 ! سوخت می داشت

 انباری اون سمت رم می دارم که نبودم متوجه اصالً و رفتم می راه و کشیدم می سیگار داشتم

 خوب. نشستم کاج درختای زیر رفتم و برگشتم! نداشتم رو خاطرات قبر نبش ی حوصله! متروکه

! زدن می باغو یه درختای داشتن احتماالً. اومد می برقی اره صدای دور از. بارید نمی بارون که بود

 دونه دونه داشت لذت! بکنم رو کار همین باغ این درختای با هم من کردم هوس لحظه یه برای
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 دروغینت عشق شاهدای ببینی بعد و تالش همه اون از بشی عرق خیس! بزنی تبر با رو اشون

 ! زمین افتن می و میرن می دونه دونه

 پایین بپره که بود دودل و دیوار سر بود نشسته گربه یه. بیرون بریزه افکارم تا دادم تکون سرمو

 و شه می خیال بی یا پره می و کنه می ریسک ببینم بودم منتظر و کردم می نگاهش داشتم! نه یا

 !سالم: گفت آروم ویدا و اومد پایی صدای که ره می

 این! من خدای! بودم نشسته بهش کرده پشت ها گرفته برق عین! نخوردم تکون جام از حتی

 !کرد؟ می کار چی اینجا

 !خوبی؟: گفت و بهم زد زل خونسردی با و جلوم اومد

 بهش که درختی ی تنه کمک با و انداختم دست! بکشم تونستم نمی نفس! بهش بودم مونده مات

 !کنی؟ می کار چی جا این: پرسیدم دورگه صدای یه با و شدم بلند بودم داده تکیه

 !خاطرات تجدید البته و! هواخوری اومدم: گفت و انداخت اطراف به نگاهی خونسرد خیلی

 !داشت؟ هوا اش تیکه یه این فقط! باغ همه این -

 !دارم خاطره بیشتر قسمتاش این تو:

 !آره؟! عزیزت؟ شوهر اون البته و تو! کشوندیشون؟ لجن به که هایی خاطره -

 !نیست عزیزم دیگه هم وقته خیلی! نیست شوهرم دیگه:

 نامه! دور؟ انداختین همو شد زده هم از که دلتون و آوردین دست به من زدن دور با رو همدیگه -

 !بود؟ هوس یه شاید یا! بود؟ حرف اش همه! شد؟ چی پس! برم از هنوز اتونو عاشقونه های

 بدون و پشتوانه بی! کنیم شروع زندگیمونو خوشی به و حاشیه بدون نداد اجازه بهمون غربت:

 !پاشید هم از زندگیمون خونواده

 !امون آینده به! ات آینده به زدی گند خودت داری قبول که خوبه! خوبه-

 !باشم عاشق داشتم حق منم بودی عاشق تو که قدر همون:
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 !فطرت پست کنی بازی من با نداشتی حق-

 که کردم می سرفه داشتم و بودم شده دوال. افتادم سرفه به که بودم کشیده هوار بلند اونقدر

 !کنی؟ می غلطی چه اینجا: گفت ویدا به حرص با و پشتم رو گذاشت دست ونداد

 می! بگی تونستی می: گفتم حرص با بهش رو بزنه حرفی ویدا اینکه از قبل و کردم صاف گلومو

 آینده از ذوق با داشتم وقتی تونستی می! بگین بزرگتر یه به کنین وا کثیفتونو دهن تونستین

 که کرد می فرقی چه من زندگی به بزنین گند تهش ته بود قرار وقتی! بگی خودم به زدم می حرف

 !بشینی؟ من با عقد سفره پای شدی حاضر که ترسیدی چی از! یاد؟ می پیش چی

 !تو از-

 نگاه من به! سنم؟ کم ی ساده خرِ همون هنوز من کردی خیال! بودم؟ وحشتناک اینقدر! من؟ از:

 !شدم مرد چقدر که ببین! شدم عوض چقدر که ببین! شدم بزرگ چقدر که ببین! کن

 ! آبان آرومتر: گفت و کشید دستمو ونداد

 با! هه! آوردین من روز به چی ببین و کن نگاه منو: زدم داد و بیرون کشیدم دستش از دستمو

 این و شدم پشیمون و نداریم تفاهم هم با و داره مشکل گم می بعد و شم می عقدش گفتی خودت

 که هم خان آرمان رفتن کار! ور اون رم می هم خوندن درس بهونه به و گیرم می طالق جوری

 ! کن نگاه منو! آره؟! آبان بابای گور! گلستون شه می زندگیمون دیگه و ردیفه

 بیا دِ: کشید فریاد ویدا سر حال همون در و ساختمون سمت کشیدم و گرفت بازومو ونداد دوباره

 !ندادی سکته اینو تا برو

 !پشیمونم خدا به! آبان شدم پشیمون:گفت آروم صدای یه با! نخورد تکون جاش از اما ویدا

 !بریم بیا آقاجون روح رو تو آبان: گفت و گرفت جلومو ونداد که سمتش رفتم

 بفهمی ات واسه زوده هنوز! پشیمونی؟: کشیدم هوار! بیرون بود زده گردنم رگهای حرص از

 محبت از نتونست کثافت اون! باشی داشته دلت به عمر یه منو حسرت مونده هنوز! پشیمونی

 هوایی که اومده یادت منو ی عاشقونه های زمزمه! کرده؟ هندستون یاد فیلت کنه سیرابت

 که اونوقته ببینی جدیدم عشق با منو وقتی! برسی پشیمونی به مونده هنو! منو ببین! شدی؟
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 ریزم می پاش به خالصانه باشه تو مال تونست می که رو محبتی ببینی وقتی! خوری می حسرت

 !گم؟ می چی شنوی می! بشی منفجر حرص از باید که اونوقته

 !بریم حاال زدی حرفاتو! بریم! آبان بسه: کشید داد و عقب داد هولم زور به ونداد

! باشه مبارکت! یاین می هم به خیلی! آقاجون خاک سر! دیدمش: گفت و کرد وا لب دوباره ویدا

 ازت و کردم بهت که خیانتی خاطر به پشیمونم بگم اومدم! برگردی بهم بخوام که اینجا نیومدم

 !نگیره این از بیشتر امو بچه دامن نفرینت که ببخشی منو تونستی اگه روزی یه بخوام

 مثل شرفی بی و لیاقت بی مادر و پدر داشتن! گرفته رو تو ی بچه دامن که نیست من نفرین -

 !کنه می نابود زندگیشو داره که شماهاست

 !دونم می خوب رو اینا خودم! دونم می:

 صدا آبان رو لقمه حروم اون ی بچه دیگه بار یه فقط دیگه بار یه اگه که بدون هم اینو پس! خوبه-

 ام واسه کثافتتو از پر ی گذشته و بپلکی من ور و دور کنی سعی دیگه بار یه! طرفی من با کنی

 !گفتم؟ چی شنیدی! بشی پشیمون که یارم می روزت به بالیی کنی توجیه

: گفت و ساختمون سمت به کشیدش و گرفت رو ویدا بازوی رفت و شد من خیال بی بار این ونداد

 ! نکردم خبر رو بابا تا برو! نیاوردم سرت بالیی یه نزدم تا ویدا برو

 می که هوارایی انگار! بودم گرفته تهوع حالت و بود شده منگ سرم! لرزید می وجودم تموم

 انگار! بود لرزیده دلم ویدا برگشت شنیدن با که خودم سر! بود خودم سر هم بخشیش یه کشیدم

 !کردم می گوشزد خودم به بودن آورده سرم که رو بالیی بیداد و داد با داشتم

 اومد ونداد. کنم بهتر حالمو عمیق نفس تا چند با کردم سعی و شدم دوال و زانوم به گرفتم دستامو

 !ببینمت؟! آبان؟:گفت و گرفت بازومو و کنارم

 !دیگه برو دِ! بیارن آب لیوان یه بگو! کن خبر یکیو برو: کشید داد ویدا سر بعد

 این به بده تکیه: گفت و دماغم زیر گذاشت و برداشت دستمال یه. زمین رو نشستم ونداد کمک با

 !شدی دماغ خون باال بگیر کم یک سرتو درخت،

 ! باشم لعنتی باغ این تو خوام نمی! ببر منو: کردم زمزمه آروم
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 !یاوردمت می نباید اصالً! ریم می! خب و خیلی: گفت و زد زانو کنارم

 !آب؟ کو پس: گفت ونداد و شده چی: پرسید که شنیدم رو بابا نگرون صدای

 و خوردم قلپ یه ونداد زور به. بود دستش هم آب لیوان یه و بهمون رسید بابا از فاصله با احسان

 !جایی درمونگاهی ببرش ونداد پاشو: گفت بابا

! شه می خوب حالش بیرون بره باغ این از! نیست نیازی: گفت شد می بلند که همونجوری ونداد

 .ببریمش ماشین تا کن کمک بیا جان احسان

 !اآلن خوبم! نیست نیازی: گفتم و پاشدم جام از درخت همون زور به

 شیرینی باید آوردیم در تنمون از سیاهو این وقتی:گفتم و دوختم چشم بابا به و کردم بلند سرمو

 ! بدی

 آشتی شیرینی: گفتم شدم می رد کنارش از که جوری همون چشمام به زد زل نگرون و سوالی

 !کنون

 به حرفامو که بودم شده سبک! نیستم باغ اون توی که بودم خوشحال. بودیم خونه بعد ساعت یه

 بهار دیدن از بود شده حرصی که بودم خوشحال! بودم کرده پیدا آرامشی یه! بودم زده ویدا

 دلم! بگذرونم وقت باهاش بیشتر داشتم دوست! بشناسمش بیشتر خواست می دلم! بهار! کنارم

 داشته دوستش الاقل یا! بشه عاشقش واقعاً بتونه شاید که بدم فرصتو این خودم به خواست می

 !دادم می خودم به فرصتو این فردا از! باشه

 و مبل رو نشستم و خوردم چیزی یه و گرفتم دوش یه و خونه رفتم دانشگاه بعد روز اون فردای

 زنگ بهت خواستم می تازه. آبان سالم: گفت برداشت رو گوشی همینکه. گرفتم رو ونداد شماره

 .بزنم

 !ایشاهلل؟ خیره-

 بخری؟ وسیله سری یه تونی می بدم لیست! شده خراب ویری هیری این تو ماشینم:

 .بگو آره-
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 !ها خوایم می دیگه ساعت یه تا آبان فقط. کنم می اس ام اس:

 .باشه-

 ... یا اینجا یاری می:

 .دستت رسونم می -

 .برسونی باید قبلش واسه رو پرتا و خرت. آقاجونه ختم مراسم 2ساعت:

 حاال؟ شده چش ماشینت. ات واسه یارم می. باشه-

 نخورد استارت کردم کاری هر صبح! دونم می چه:

 کرده؟ خالی باطری-

. دستت قربون. سرش تو ریزم می خاکی یه فرصت سر حاال. روش انداختم تازه رو باطری بابا نه:

 !نداری؟ کاری

 .بینمت می-

 . فعالً:

 کی هیچ جا اون که بودم فکر این تو فقط. کرد اس ام اس ام واسه باال بلند لیست یه بعد دیقه ده

 !خرید؟ برم گفتن من به که نداره ماشین

 باغ در دم دایی و ونداد شکر رو خدا و باغ سمت رفتم و خریدم رو ها وسیله و شدم حاضر

 ! تو برم بخوام نبود نیازی و زدن می حرف داشتن و بودن وایساده

 !گرفتی؟: پرسید و دادیم دست هم با و پایین دادم رو شیشه. جلو اومد من ماشین دیدن با ونداد

 خرید جوری چه و شدم حاضر جوری چه نفهمیدم! بزنی؟ زنگ بهم تونستی نمی زودتر. آره-

 !کردم

 .بره شد مجبور اومد پیش براش کاری گیر یه اما بده انجام رو خریدا احسان بود قرار واهلل:

 !دیگه؟ نبود هم ای دیگه مرد-
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 که من موند می! نیست مرد که هم آرمان بیرون، برن نباید و مجلسن صاحب که بابام و بابات: 

 !نداشتم ماشین دیگه، گفتم

 .برم که بردار. ماشینه عقب ها وسیله! اومدی خوب نیستو مرد آرمان: گفتم و زدم لبخندی

 !تو؟ یای نمی-

 ! نه:

 !خوردی؟ ناهار-

 آره:

 !نداری؟ دستشویی -

 !چی؟ یعنی:

 !داشت؟ نگهت ای بهونه یه به شه نمی-

 !برم باید دار برشون! نه-

 خونه شب: گفت داشت برمی رو خریدها نایلکس که جوری همون و کرد باز رو عقب در ونداد

 هستی؟

 !نه-

 !کجایی؟:پرسید! کردم می نگاهش آیینه تو از داشتم. کرد بلند سرشو متعجب

 !دیگه ام خونه خب! بشم خواب کارتون برم خوام می-

 .پیشت یام می شب: گفت و کنارم اومد و بست پا با رو در بیرون کشید ماشین از خودشو

 !نداره لزومی-

 تو برادرزاده و خواهرزاده این ماشااهلل! ندارم رو شلوغی و اینجا حوصله! یام نمی تو خاطر واسه:

 !ترسن نمی هم کی هیچ از! نیست حالیشون رُب و رَب واقعاً
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 خدافظ! باباش به احتماالً هم خودم ی خواهرازده! رفته داییش به که تو ی خواهرزاده -

 کدوم مراسم:گفتم و بیرون آوردم شیشه از سرمو از و ایستادم بعد رفتم عقب دنده خرده یه

 مسجده؟

 در که بود حالی در این و افتادم راه و زدم بوقی تک. گفت رو مسجد اسم و سمتم برگشت ونداد

 !کرد می نگاهم داشت و در دم بود وایساده دایی مدت تموم

 رو بودم خریده که گلی دست و کردم پارک ماشینمو زور به مسجد دم که بود ربع و چهار ساعت

 کنه خیال کسی آقاجون سوم مراسم تو نکردنم شرکت با خواست نمی دلم. شدم پیاده برداشتم

 !باشم نبوده مستحکم هم اونقدرها درون در اگه حتی آوردم کم

 جلو رفتم. گن می آمد خوش و وایسادن در دم که دیدم رو احسان و آرمان و ونداد و دایی دور از

 و برگشت سمت به ونداد سر. گفت ونداد گوش زیر چیزی یه و دید منو که بود احسان نفر اولین و

: گفت و چشماش به دوختم چشم و دایی جلوی رفتم. نشست صورتش روی هم محو لبخند یه

 !گم می تسلیت

 خوب: گفت آروم و داد فشار محکم دستمو جلو اومد ونداد. کرد نگاهم حرف بدون فقط بار این

 !اومدی کردی

 رو سنگینش نگاه که آرمان کنار از و ونداد دست دادم هم رو گل دسته و دادم دست هم احسان با

 بازاریش رفیقای از بعضی با گوشه یه بابا. مسجد توی رفتیم ونداد همراه و شدم رد کردم می حس

 سالم. در جلوی اومد و پاشد جاش از یاوردم می در کفشامو داشتم که من دیدن با. بود نشسته

 آروم حال همون در و تو بریم ونداد همراه که کنار رفت و داد جوابمو. دادم دست باهاش و کردم

 !شه می خوشحال ببیندت مامانت: گفت گوشم زیر

 آروم ونداد بعد ربع یه. نشستیم گوشه یه ونداد همراه و دادم نشون تأیید عالمت به سری

 !ویدا گوش زیر خوابونده بابام دیروز: گفت زیرگوشم

 چرا؟:پرسیدم آروم

 !کنه وا حرفو سر خواسته و تو سمت اومده اینکه از بود شاکی-
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 باهاشون صفا و صلح در دارن و بستن تا دو این اشتباه روی چشمشونو همه کردم می خیال!خوبه:

 !کنن می زندگی

 .دی نمی جواب گیره می موبایلتو گفت زد زنگ صبح! صفا گفتی آخ-

 داشت؟ کارم چی. بودم کالس سر:

 خوشم ازش کم کم داره! داری معرفتی با رفیق.بده انجام بگیم بهش داریم کاری اگه گفت می-

 !یاد می

 کنی وا زودتر چشماتو ذاشت می حسادت اگه: گفتم گوشش زیر آروم و رفتم بهش غره چشم یه

 !بشی رفیق باهاش هم تو تونستی می

 می نشونش بهت مراسم بعد! اومدن هم ترمه و ملیکا: گفت مقدمه بی و برد گوشم زیر آورد سرشو

 !دم

 بقیه اآلن کارو این نکن:گفت جدی خیلی گوشم زیر که رفتم بهش دیگه غره چشم یه دوباره

 !لوچه وزیری طاهر حاج پسر چشم کنن می خیال

 مخصوصاً بگه، پرت و چرت کمتر که شدم پالتوم ی لبه با بازی مشغول و پایین انداختم سرمو

 !ترمه به راجع

 !بمونه خواد نمی آرمان که هست هایی زمزمه یه:گفت زیرگوشم دوباره بعد دیقه 5

 .شده پشیمون انگار اما برگرده همیشه برای بود قرار: گفت که کردم نگاهش تعجب با برگشتم

 برگرده؟ خواد می چی واسه دیگه بخشیدنش و اومدن کنار باهاش مامان و بابا که حاال! چرا؟-

 !نکرده آشتی باهاش هنو که بابات ولی! واهلل دونم نمی:

 !پس؟ بود نشسته بابا کنار سفره سر آقاجون روح دیروز-

 !کنن می تظاهر اینجوری مردم حرف خاطر به! است فرمالیته:

 .بیان کنار هم با باید که شه می مشتبه بهشون امر! خودشون کنن می باور تظاهرو این کم کم-
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 .یاد نمی کوتاه آسونیا این به بابات:

 !کنن آشتی اگه نیست مهم برام-

 !نگو دروغ:

 واسه دلم هم طرف یه از خب اما نکنن فراموش چیو همه راحتی همین به بقیه که مهمه خب-

 .سوزه می مامان

 !موندی می باغ خونه و گرفتی می دهنتو جلوی سوخت می مامانت واسه دلت! شو خفه:

 !گرفت شه نمی دومادتو و خواهر غار دروازه جلوی بگیرم خودمو دهن جلوی-

 !رفت یادت بابامو:

 و عیب طاهر حاج پسر گن می بازار تو فردا از قرآن به:گفت که کردم نگاهش چپ چپ دوباره

 !ده نمی زن بهت هیچکی دیگه اونوقت! داره ایراد

 !ناسالمتی پدربزرگته ختم مراسم ونداد-

 سرت به سر خرده یه نیستی که هم تو! شنیدم ناله و اه روز چند این بس ترکید غمدونم! بابا بسه:

 محسنات از یکی اون هی! ره می ضعف پروین خاله هی کنه، می غش مامانت هی! شم آروم بذارم

 ذره یه خانم ملیکا دیدن با امروز خوبه حاال!کنه می تعریف خاطره یکی این هی گه، می باباش

 !کنم تحمل تونستم نمی النصر بخت قیافه این با هم رو تو واال گرفتم روحیه

 !کردیم پچ پچ مراسم اول از! کنه می بارمون چیزی یه شیخه اآلن! بابا خفه-

 رفتم بهش غره چشم یه بگه چیزی یه خواست ونداد تا بعد دیقه 02 و شد بینمون سکوت خرده یه

 بود محض اشتباه! بگزم لبمو شدم مجبور و گرفت ام خنده هم خودم اش قیافه دیدن با که

 چند تونست می فقط که بود آدمی کالً گفت می راست! دلقک این کنار ختم مجلس تو نشستم

 از البته و رو باغ خونه غمگین شرایط بود کرده تحمل خیلی حاال و باشه ناراحت چیز یه واسه روز

 !براش بود شده هم پشت چی همه و بود لک تو ویدا برگشتن خاطر به هم قبل وقت چند

*** 



 
 

199 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 و سمتمون اومد مامان که مسجد حیاط تو بودم وایساده ونداد و بابا کنار.بود شده تموم مراسم

 گرفت بازومو زد می موج توش رضایت که ای قیافه با. کردم سالم و طرفش به برگشتم. کرد صدام

 اومدی؟ کی: گفت و

 شما؟ خوبی. چهار بعد ریزه یه-

 باغ؟ یای می ما با. بهترم:

 می چی غذا هستی خونه: گفت کرد می نگاهم که جوری همون. دادم تکون منفی عالمت به سری

 .ما پیش یومدی می رو شام و ناهار الاقل! خوری؟

 !نباشین نگرون. مونم نمی گرسنه:

 !بفهمی که نیستی مادر-

 ملیکا دیدم و برگردوندم سمتش به سرمو.کرد صدام ونداد لحظه همون و زدم صورتش به لبخندی

 ملیکا. کردم سالم و ونداد کنار برگشتم و بابا پیش رفت مامان. وایسادن کنارش جوون خانم یه و

: گفت ترمه به ونداد. کرد سالم زیرلب بود ترمه احتماالً که هم خانم اون و داد جوابمو گرمی به

 .جدیدمون همکار شفاهی، خانم هم ایشون ام، پسرعمه آبان

 نداری؟ کاری من با: گفتم ونداد به و کردم تشکر اومدنشون بابت از و گفتم خوشوقتمی

 !بری؟ خوای می کجا: گفت و کرد اخمی

 !دارم کار-

 .ریم می هم با بعد دیقه ده یه وایسا حاال:

 باغ؟ ری نمی تو مگه. ونداد دارم کار: گفتم و دیگه سمت یه کشیدم بازوشو آروم

 دلت به دختره این شاید بزنیم حرف خرده یه وایسا ریزه یه خره خب: کرد زمزمه گوشم زیر

 !نشست

 !بکش خجالت تنت سیاه لباس از! ونداد کن ول-
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 خوشت شاید ببینش بیشتری دقت با گم می! که کن عقدش االن همین برو بیا نگفتم! آخه چرا:

 !اومد

 !بیاد خوشم نگاه با که لباسه مگه-

 !بزن حرف باهاش هم کلوم تا چهار! دیگه وایسا گم می همین واسه خب:

 !برم باید شده دیرم! ونداد نداری کاری-

 !داری؟ کالس مگه! شده؟ دیرت:

 !صفا پیش برم خوام می-

 رفتن صفا پیش واسه: گفت مشکوک ابروهاشو به انداخت اخمی و صورت به شد خیره ونداد

 !داری؟ عجله اینقدر

 !دارم عجله بیشتر شم خالص تو شوم های نقشه از اینکه واسه-

 !برو! منتظره احتماالً خانمت بهار که برو! برو: گفت و زد پشتم به ضربه تا چند دستش با ونداد

 !نگو چرت-

 !گرفته چشمتو که فهمیدم اولت های نگاه و کافه توی همون از:

 !ونداد نگو چرند-

 !بهار اون! پاییز تو! یاین می هم به که هم چقدر:

 !ونداد -

 !گم می بد مگه! زهرمار! هیس:

 !گی می چرت داری! گی نمی بد-

 .پیشت خونه یام می شب. سالمت به! شه می معلوم:
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 که مسجد در سمت رفتم و کردم خداحافظی هم ترمه و ملیکا از همونجا از و دادم تکون سری

 و شد پشیمون اما بگه چیزی خواست و کنارم اومد سمتش برگشتم و وایسادم. کرد صدام ونداد

 .برو هیچی: گفت

 بگی؟ خواستی می چی-

 . شدم پشیمون. کن ولش:

 ! بزن کامل یا! نزن رو حرفی یا-

 برو! دیگه نزدم حرفی منم خب:

 !بگی؟ خوای نمی مطمئنی -

 . برو فعالً. زنیم می حرف هم با پیشت اومدم شب:

 می صداش مرتب و بود افتاده راه پسرش دنبال که ویدا به خورد چشمم ماشین تو بشینم اومدم

 !وایسا آیدین: کرد

 !آیدین شده که کنه عادت باید حاال بوده آبان تموم سال 4 که بچه اون بیچاره که بودم این فکر تو

 .صفا ی کافه سمت افتادم راه و زدم استارت

 می حرف موضوعی مورد در مشتری یه واسه داشت و بود نشسته دخل پشت صفا رسیدم وقتی

 مشتریه از عذرخواهی یه و پاشد جاش از تعجب با و من سمت برگشت سرش کردم که سالم. زد

 !کنی؟ می کار چی اینجا: گفت و داد دست باهام و کنارم اومد و کرد

 !کارم سر اومدم-

 !آبان پرسم می دارم جدی:

 !دادم جواب جدی منم-

 !نداشت لزومی:

 .پیشت بیام گفتم بود رفته سر ام حوصله. خواستم خودم-
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 حرف و بیارم قهوه تا دو برم بشین: گفت و پیشخون سمت کرد هدایتم و زد پشتم به دستی

 .بزنیم

 شیش شماره میز پشت اآلن باید بهار من کتاب حساب با. بودم دمغ اما دخل پشت نشستم

 !بپرسم صفا از شد نمی هم روم. نیومده که بود معلوم میز بودن خالی با ولی بود نشسته

 !ندیدمت پدربزرگت ی جنازه تشییع! خبر؟ چه! خب: گفت و نشست کنارم و اومد قهوه تا دو با

 .رفتم بقیه از زودتر نبود خوش حالم-

 !شده؟ چیزی. گفت بهم بهار:

 !چطور؟ نه-

 ! ای ریخته بهم انگار ولی دونم نمی:

 .خوبم نه-

 !ناراضین؟ ات خونواده باز و شدی عاشق باز نکنه! گم می رو وقته چند این. گم نمی اآلنو:

 !نه! هه-

 نیست خودی بی هم پسرداییت نگرونی همه این. کنم نمی باور که نیست چیزیت نگو! چی؟ پس:

 نه؟ مگه

 ! باشه من نگرون همیشه داره عادت اون: گفتم و باال انداختم ندونستن عالمت به هامو شونه

 .بگو است ساخته من دست از اگه کمکی حال هر به-

 .نیومده امروز ات دخترخاله. ممنون:

 .گفته ات واسه بابکو جریان که گفت بهم. یاد نمی روزا بعضی. نیومده چرا امروز دونم نمی-

 افتاده؟ اتون واسه ای کننده ناراحت اتفاق همچین یه که بودی نگفته بهم چرا تو:
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 که خودتم. دیدیم می همو تر کم خرده یه تو و من که موقع همون. پیشه سال سه مال جریان-

 نامرد یه! گفتم؟ می چی زدم می زنگ. بگم بهت دیگه نشد که بودی مشکالتت درگیر اینقدر

 !کشته؟ رو ام پسرخاله

 شه؟ می معلوم کی تا طرف تکلیف:

 .جورشه اش دیه پول منتظرن. شده معلوم تکلیفش-

 اعدام؟ به راضین هم ات شوهرخاله و خاله:

 با! رحمه دل ام خاله. شه اعدام باید گه می و واستاده چفت بهار. شده فوت که ام شوهرخاله-

 !کنن اعدام رو یارو یاد نمی دلش بازم داده دست از پسرشو دونه یه اینکه

 !چی؟ تو:

 .نیستم ای کاره که من! من؟-

 شه؟ اعدام داری دوست گم می ولی دونم می:

 ولی داشتم دوستش داداشم عین. بود خوبی پسر خیلی. بود حیف خیلی بابک. واهلل دونم نمی-

 !که شه نمی زنده بابک سهیل، اعدام با! دیگه رفت خب

 !بشه؟ اعدام خیال بی اینکه زدی؟ حرف ات دخترخاله با: 

 ! زد حرف باهاش مورد این در شه نمی اصالً-

 !شد شاکی کلی نیست خالی میز دید وقتی و اومد روز اون! چیه؟ میز اون جریان:

 .بودن نشسته اونجا بار اولین انگار! نشستن می میز اون پشت اینجا اومدن می سهیل با وقت هر-

 !بده؟ زجر خودشو که پشت اون شینه می و یاد می حاال:

 ! احتماالً-

 از منو صفا صدای! بمونه یادش رو ها کینه که اینجا یاد می بود گفته وقتی افتادم بهار حرف یاد

 .کنن عوضش بگم. شد سرد: گفت و کرد قهوه به ای اشاره. کرد جدا افکارم
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 .خورم نمی. نیست نیازی-

 سرزنده و شاد خیلی اتفاق این قبل. ایه ساخته خود دختر بهار: گفت صفا سکوت خرده یه بعد

 و صدا و سر از پر اونجا ذاشت می پا جایی هر نیست، لبش رو ای خنده که نکن نگاه اآلنش به. بود

 برعکس. بود کور و سوت جا همه انگار. بود کم بزرگی چیز یه انگار نبود وقتی اصالً! شد می شور

 سهیل با وقتی. بود وورجه ورجه و بیا و برو اهل خیلی بهار بود، ساکت و جدی خیلی که بابک

! دید نمی رو سهیل ایرادهای و کمبودها زیاد عشق از! داشت خودش کنار رو دنیا انگار شد آشنا

 با و زور به! دیگه دونی می خودت! خب اما کنن وا چشماشو کردن می سعی خیلی بابک و ام خاله

 که گوشیو. بهم زد زنگ ام خاله غروب یه که بود نگذشته ماه چند. کردن عقد هم با دعوا و قهر

 اصالً! لحظه اون شدم حالی چه من کن فکر حاال! یومد می گریه و جیغ صدای فقط دادم جواب

 .اشون خونه رسوندم خودمو جوری چه نفهمیدم

 خودش سهیل اینکه مثل. بود خونه در دم پلیس رسیدم وقتی. بود کرده تموم موقع همون بابک

 ! کرده خبرشون و بوده زده زنگ

 داشته؟ برادرو یه همین:

 .بهار و بوده بابک-

 رو نشست لبخند یه ناخودآگاه کردم بلند سرمو. کرد سالم بهار پشتش و اومد در زنگوله صدای

 !هست؟ من تو داری خنده چیز: پرسید صفا از کنجکاو اون و داد رو جوابش صفا و لبم

 !تو اومدی و کردی وا رو در بهار گفتم همینکه نه: گفت و پاشد جاش از صفا

 !کردین می غیبت داشتین پس-

 !کنه می تنبلی اما زبان کالس بره داره دوست بهار گفتم می داشتم:

 به. کنم سکوت یعنی زد بهم چشمکی. انداختم بود وایساده بهار سر پشت حاال که صفا به نگاه یه

 ؟ واقعاً:پرسیدم و کردم نگاه بهار

 .کنم نام ثبت برم که نگرفته ام حوصله. نیست تنبلی بحث -
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 اون. بهار حیفه: گفت و نشست کنارم برگشت و کرد مرتب رو میز تا دو یکی روی منوهای صفا

 که آموزشگاهایی این از یکی تو تونه می آبان ببین. بگیر مدرکتو کن تمومش برو خوندی همه

 .بنویسه اسمتو کنه می تدریس

 .گیرم نمی یاد چیزی کنم، تمرکز تونم نمی.ندارم خوندن درس ی حوصله-

 !کنی می حروم پولتو و اینجا یای می هم کمتر. شه می پر وقتت که اینه حداقلش:

 !اشتباهی در سخت نیام اینجا دیگه که کالس بفرستیم خوای می این واسه اگه-

 .برو هم رو زبانت کالس ولی! چشم سر قدمت! بیا هم اینجا:

 ...با ترک ی قهوه یه حاال.دم می خبر آبان آقا به کردم که فکرامو بذار! داداش باشه-

 !شکر و شیر: گفتم و لبم رو نشست لبخند یه ناخودآگاه و کردم بلند سرمو

 چی به: پرسید کنجکاو صفا. همیشگیش جای سر نشست رفت و داد تکون سری لبخند با هم بهار

 !زدی؟ لبخند

 !جناب ی دخترخاله و من بین بود چیزی یه-

 !اونوقت؟ چیزی چه:

 !حاال-

 ! ها نداشتیم سرباال جواب: گفت بازومو تو زد آروم صفا

 پیش سالم: گفت برداشتم که رو گوشی. بود ونداد. خورد زنگ موبایلم که بدم جوابشو اومدم

 !صفایی؟

 !داری؟ الزم ماشین! چطور؟. آره-

 .اونجا یام می دارم منم بمون نه:

 !شده؟ چی باز-

 !بشه؟ طوری قراره مگه! هیچی:
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 !بدی خواستی می شومی خبر یه یا داشتی کاری یه اینجا اومدی تو که بار هر آخه-

 !اونجا پوسید دلم! خونه برگردیم هم با شب که پیشت بیام گفتم بیرون غمکده اون از زدم! بابا نه:

 .منتظرم بیا-

 فعالً:

 ونداده؟: گفت صفا و کردم قطع تماسو

 .اینجا یاد می داره-

 !شده؟ چیزی:

 .خونه بریم هم با شب که یاد می رفته سر اش حوصله. نه-

 نیستی؟ پدربزرگت ی خونه:

 !نه-

 !مشکلی؟ اون درگیر سال هفت بعد هنوز:

. کردم سکوت پس. نداشت خبر اصلی ماجرای از که اون. بود دروغ گفتم می چی هر. نزدم حرفی

 اگه که بودم دودل. خوند می رو ای مجله یه داشت. بود میزش روی و بود شده آمده بهار سفارش

 رو مشتری یه سفارش داشت که صفا به خرده یه. نه یا شه می ناراحت صفا پیشش برم و شم بلند

 .پاشدم جام از و کردم نگاه کرد می حساب

 نمی. کرده توجه جلب ام واسه اول روز از که بوده دختر این وجود تو چی بفهمم تونستم نمی

 سمتش به منو که بود دلم ته حسی یه فقط! شه می کشیده سمتش به پاهام چرا بفهمم تونستم

 .کرد می ترغیب

 بشینم؟ تونم می: پرسیدم و میزش کنار رفتم

 اینکه از قبل: گفتم و نشستم. داد مثبت جواب سر با و کرد نگاهم و بیرون آورد مجله از سرشو

 .گفت می رو برادرت داستان داشت صفا بیای
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 !زبان؟ کالس جریان پس: گفت و دوخت نگاهم به رو نگاهش

 !نشی ناراحت که گفت دروغ-

 و ندید رو سهیل های بدی که بود کور اونقدر بهار نگفت! کردین می غیبت داشتین پس! آهان:

 !کرد؟ باز اش خونواده زندگی به آشغالو اون پای

 کم ی همه با بخوای رو مقابلت طرف وجود ی همه و ببیندی چشماتو باید! همینه عشق خاصیت -

 .هاش کاستی و

 !عشق این خودیه بی چیز پس:

 !شاید-

 درد به پسر این که کنه می بحث باهام داره که شنوم می هنوز! شنوم می بابکو صدای شبا هنوز:

 . خوره نمی تو

 ! بود؟ نشده سهیل با تندی برخورد هیچ وقت هیچ بابک طرف از -

 از! نیست ازدواج این به راضی بابک که دونست می سهیل. کرد نمی حسابش آدم اصالً بابک:

 که ازدواجایی اکثر. رسیدم ای نتیجه یه به دونی می. گرفت دل به کینه بهش نسبت اول همون

 اآلن شاید. شدم نمی عاشق وقت هیچ کاش! شه نمی خیر به ختم نباشن راضی توش ها خونواده

 !آزاد سهیل هم و بود زنده بابک هم

 !هستی هم اون نگرون پس-

 اصالً:

. چرخید سمتون به سرا و شد سکوت کافه تو لحظه یه برای که بود محکم و قاطع اونقدر بهار اصالً

 !نداشتم منظوری! ببخشید:گفتم و زدم مصنوعی لبخند یه

 !درک به بره زودتر که هست هم خدام از! باشم نگرونش بخوام که اصالً نیست آدم -

 کرده؟ شروع کی رو دعوا:
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 موردش در خوام نمی! ولش اصالً! قاتله یه! اونه هم گناهکار! بوده سهیل اصلی مسبب اما! بابک-

 کجاست؟ دی می درس شما که هایی آموزشگاه.بزنم حرف

 .هاست نزدیکی همین یکیش: 

 .کالس برم هم اینجا بیام تونم می هم. خوبه باشه داشته کالس اگه عصرا-

 جدیه؟ قصدت:

 .گم می حتماً خواستم اگه ولی هنوز نه-

 می حرف خونده می درس آموزشگاه کدوم و رفته کالس سطحی چه تا اینکه مورد در داشتیم

 دستش با که پاشم جام از اومدم! ونداده دیدم و برگشتم! ام شونه سر نشست دستی که زدیم

 .پرسید حالشو و کرد سالم بهار به و شد مانع و آورد ام شونه به آرومی فشار

 .صفا ی دخترخاله هستن خانم بهار: گفتم ونداد به من و کرد تشکری بهار

 !آبان پسردایی هستم بهمن هم من: گفت خودش کنم معرفی رو ونداد خواستم همینکه

 زمستون از ماه یه گفتم! بهاره که ایشونم! آبانی که تو خوب: گفت که کردم می نگاهش متعجب

 !شیم می تکمیل بیاد بزنم زنگ که تیرداد مونه می! نشه کشی حق که باشه هم

 من به رو ونداد و زد واضحی لبخند بهار! بود اش دخترخاله ی ساله 5 ی بچه گفت می که تیردادی

 . اومدم بابا ماشین با تعمیرگاهه ماشینم: گفت

 راحتم من:گفت بهار که پیشخون سمت برم اومدم و باش راحت شما: گفتم بهار به و پاشدم جام از

 پشت نشست راحت خیلی ونداد. بیاد که زد اشاره و کرد صدا رو صفا بعد. نیست مشکلی. آبان آقا

 !داریم مهمونی گویا امشب! دوستات پیش بشین بیا: گفت بهار و اومد هم صفا و میز

 ونداد که بودم وایساده سرجام! کردن بش و خوش ونداد با کرد شروع و میز پشت نشست هم صفا

 خشک چوب مثل چرا چیه:گفت و من سمت کرد روشو لحظه یه صفا با زدن حرف حین در

 !اونجا؟ وایسادی
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 می دیگه جای رفتیم می ما. بود خالی هم ای دیگه میزای: گفتم بهار به و نشست کنارش رفتم

 !نشستیم

 می سفارش کی بخوام قهوه من حاال! دیگه نشستیم جا همین: گفت ونداد بهار زدن حرف قبل

 .یام می اآلن: گفت و پاشد جاش از صفا. گیره

 !آره؟ کنی می بق رسی می که من به داری خانم بهار با رو بخندت بگو: گفت زیرگوشم آروم ونداد

 .هستین صمیمی هم با خیلی معلومه که طور این: گفت بهار و ندادم جوابشو

 .دارم بزرگترشو داداش حکم من:گفت و زد لبخندی ونداد

 !ها بزرگتری ازم ماه 4 فقط ونداد: گفتم معترض

 !بزرگترم حال هر به -

 !یاد؟ نمی خوشتون ما صفای از شما چرا اونوقت بعد:پرسید بهار

 !حرفو؟ این گفته کی: گفت و داد قورت دهنشو آب و کرد نگاهش مات! خورد جا عمالً ونداد

 !چرا دونم نمی من و نداره منو دیدن چشم که داره پسردایی یه آبان آقا گفته همیشه! صفا-

 !کردم لگد محکم وندادو پای میز زیر از

 به اول همون از خرده یه! داره حق خب واهلل: گفت صادقانه خیلی بهار به بعد و سمتم برگشت

 و رفیق هم با بچگی از آبان و من آخه! شد می حسودیم بهشون! کردم نگاه مغرضانه اینا رفاقت

 خورد می بر بهم! نیستم صمیمی آبان مثل هیچکدوم با اما دارم زیاد رفیق من. هستیم همبازی

! بودم خبر بی ازش من گاهاً که دونست می من پسرعمه مورد در رو مسائل سری یه شما پسرخاله

 !زنه می بهم حرفاشو! گه می بهم درداشو آبان که باشم نفری اولین من خواست می دلم

 !داره پسردایی همچین یه که آبان آقا حال به خوش پس:گفت و زد لبخندی بهار

 قدر که حیف: گفت و پشتم تو زد آروم بعد و کرد نگاهم برگشت و ونداد لب روی نشست لبخندی

 !دونه نمی
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 !اونوقت؟ رسیدی نتیجه این به جوری چه! دونم؟ نمی قدر من: پرسیدم

 !دونم نمی من هنوز که دونه می صفا رو چیزا خیلی که اونجایی از: گفت و چشمام به زد زل

 داشت احتماالً! زدن حرف بهار با کرد شروع و کرد عوض رو بحث که کردم می نگاهش متعجب

 رو کافه اون توی کار بهار وجود خاطر به من کنه می خیال احتماالً. گفت می رو بهار موضوع

 ! کردم انتخاب

. زدن حرف به کردیم شروع و کنارمون نشست و اومد کیک قاچ چند و قهوه سینی یه با صفا

 سر به سر صفا و من و زدیم می حرف بودیم، نشسته 6 شماره نحس میز همون پشت که بود جالب

 هاشو خنده صدای بار اولین برای. باشه نشسته ناراحت و تنها بهار اینکه بدون ذاشتیم می ونداد

 عوض تونه می چقدر رو محیط یه آدمها بعضی حضور وقتا گاهی که بودم فکر این تو و شنیدم می

 تلخی خاطرات به و نشست می میز این پشت پرکینه و مغموم و یومد می روز هر که بهاری! کنه

 از کوتاهی ساعات و داد می گوش حرفامون به و زد می حرف باهامون داشت حاال کرد می فکر

 جزء دیدم اومدم خودم به وقتی. من مثل درست. کرد می سپری غم و درد بدون رو زندگیش

 ذهنم قهوه فنجون یه خوردن ی اندازه به! نکرده اذیتم زخم اون درد که بوده هایی زمان معدود

 ! بود شده سیاهی چیز هر و خیانت آرمان، ویدا، از تهی

 رو بابا ماشین باید. دیگه بریم: گفت و دید رو نگاهم ونداد. بود رفتن وقت. کردم نگاه ساعتم به

 !بهش بدم ببرم هم

 بریم؟ باید باغ خونه تا-

 .خونه اومده نه:

 ماشینم سمت برم اومدم. بیرون کافه از زدیم و کردیم خداحافظی صفا و بهار از. پاشدیم جامون از

 !زنیم می حرف هم با مفصل خونه رسیدیم: گفت و کشید رو دستم ونداد که

 !چی؟ مورد در-

 !دونی می خودت:

 !شده؟ چی-
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 !کنی سوار منو که ما خونه دم بیا. گم می بهت بریم:

 راه کره و هره همه این میز اون سر پیش لحظه چند تا که این بودم مونده! رفت و گفت اینو

 بود معلوم کامالً که خونه تو رفتیم می حالی در بعد ساعت یه! کرد قاطی یهو چرا بود انداخته

 !شاکیه چیزی از ونداد

 باز شده چی: پرسیدم و آورد می در پالتوشو داشت که ونداد به زدم زل و وایسادم هال وسط

 !ونداد؟

. شست دستاشو رفت و لبش گوشه گذاشتش. کرد روشن سیگار یه و آویزون و آورد در پالتوشو

 !من به زد زل و سیگار کردن دود به کرد شروع و مبل روی نشست اومد بعد

 !چیه؟: پرسیدم کنجکاو

 !کنی؟ می کار چی داری -

 !چیو؟:

 !کنی؟ می کار چی داری زندگیت با -

 ! چی؟ یعنی:

 !گم می رو صفا ی دخترخاله جریان-

 !ونداد؟ چی یعنی:

 !زنیم می حرف هم با بشین بیار، در لباساتو برو بیا-

 !شده چی ببینم بزن حرف! نکن تکلیف تعیین من برای:

 !شده چی بگم بشین اینجا بیا بعد درآر رو مرده صاحب پالتوی اون الاقل-

 بزنم حرف درست:گفتم و روبروش نشستم و مبل روی کردم پرت حوصله بی و آوردم در پالتومو

 !ونداد چیه دردت بفهمم

 !چیه دردت بفهمم من بزنی حرف تو خواستم می من اتفاقاً-
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 چشم و جلو سمت به شد خیز نیم. شده چی بفهمم تا کنه وا لب آدم عین بلکه بهش زدم زل

 های خرابه خوای می! کنی؟ می کار چی داری بدونم خوام می! آبان ببین: گفت و چشمام به دوخت

 می خورده ترک و شکسته دیوار تا دو! کنی؟ بنا دختره اون زندگی های خرابه رو خودتو زندگی

 !کنین؟ تکیه هم به خواین

 !زنی می حرف چی از فهمم نمی-

 !ندازی می راه داری که جدیدی بساط این از:

 !بساطی؟ چه-

 !داری دختره این به که توجهی همین:

 !نیست کار در توجهی-

 نمی نگاه هم رو سرت پشت رفتی می آوردیم می رو دختر یه اسم این از قبل تا! نگو دروغ من به:

 شرکت تو دختری یه گفتم اینکه محض به! زنم می حرف دارم آبان نکن پوف! ترمه همین! کردی

 راحت خیالت که اومدی وقتی اومدی هم اگر! نیافتاد شرکت به هم گذرت دیگه ببینش بیا هست

 !رفتن همه بود

 !ببینمش؟ دیگه چشم یه به تو قول به یا ببینمش نخواستم خورده بر بهت! چی؟ که-

 !داری خبر بهار زندگی از خوب دونم می! نیست ترمه من حرف! نگو چرت:

 !ونداد؟ من بپای شدی! رسه می کامل و جامع و موقع به بهت خبرا! خوبه-

 !آره:

 !من زندگی تو بیرون کشی می ماست از رو مو کنی می خود بی!کردی غلط-

 نه! گردونده برت دنیا اون از بار 4 روزی یه کرده، زیادی غلطای و روبروت نشسته که آدمی همین:

 خیال! ات خونواده! پدرت! مادرت خاطر به! خودش خاطر به! نیست سرت هم منتی! تو خاطر به

 !درسته؟ کردی که انتخابی این کنی می

 !مربوطه خودم به باشه هم اگر! نیست کار در انتخابی-
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 !آره؟! لرزیده دوباره دلت! هست پس:

 !ازدواجه؟ معنیش دختر یه با زدن حرف کلوم دو! کنی؟ می بزرگ چیو همه چرا! ونداد نه-

 شدی حاال زدی می تیر با دختره هرچی سایه! باشه تونه می چیزا خیلی معنیش تو مورد در:

 ! کردی؟ پیدا خودت مثل یکی گشتی! روزگار؟ از خورده زخم این اصرار محرم

 !داره؟ اشکالی چه! آره کن فرض-

 هوار شده خراب باغ اون تو دیروز مگه تو! داره؟ اشکالی چه فهمی نمی سنت این با یعنی خودت:

 شدنت بزرگ این! کو؟ پس! شدم عوض! شدم مرد! شدم بزرگ ببین منو که ویدا سر کشیدی نمی

 گلوی از خوش آب بشه اعدام اگه ان خورده قسم سهیل پسره اون خونواده دونی می! آبان؟ کو

 !بدبختی یعنی! دردسر یعنی! چی؟ یعنی دونی می! نره؟ پایین اش خونواده و بهار

 !بشه؟ اعدام پسره معلوم کجا از-

 !بگیری؟ اعدامشو جلوی قراره تو نکنه! بابا؟ نه:

 !نه؟ که چرا بتونم اگه-

! کنه آرومت بتونه! بده آرامش بهت بتونه که کنی پیدا رو حاشیه بی آدم یه بگردی بری باید آبان:

 زندگی خودش که خدا ی بنده اون! کنی لمس بودنو شاد! کنی تجربه رو خوشی کنارش در بتونی

 می! بده؟ یاد رو دوباره کردن زندگی شسته دنیا از دست تویِ به تونه می کرده فراموش کردنو

 !بگیره اونو خود دست خواد می یکی! بندازه؟ یادت دوباره بودنو شاد تونه

 !آوردی؟ گیر کجا از دقیقو اطالعات این-

 !کنه؟ می فرقی چه:

 !پرسیدی؟ صفا از رفتی نکنه! کنه می فرق-

 !نه:

 !بهارن؟ خون تشنه سهیل خونواده فهمیدی کجا از! چی؟ پس-
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 !آبان نداره اهمیتی اصالً اینا:

 من استقالل و زندگی تو داری! ونداد دخالت به شه می تبدیل داره دلسوزیات! داره من واسه-

 !کنی می دخالت

 !نگرونتم:

 !ببینم؟ باید کیو بشی من خیال بی بخوام اگه من اصالً! چی؟ واسه-

 !آبان نزن حرف احساساتی نوجوونای این عین:

 !نداره وجود نگرونی واسه دلیلی -

 !هست نگرونی جای بپلکی دختره اون بر و دور بخوای وقتی تا:

 !پسره؟ اون خونواده ی احمقانه تهدید خاطر به! چرا؟-

 جای پا داری اینکه خاطر به! نیست تو واسه مناسبی کیس بهار اینکه خاطر به! من داداش نه:

 ! دوباره ذاری می اشتباهی

 قبل قصاص داری باز! ویداها قضیه مثل شد باز! وایسادم سفت سرجام! ونداد نذاشتم جایی پامو-

 !کنی می گیری نتیجه زود داری باز! کنی می جنایت از

 مطمئنم هم هنوز! لرزید دلت که دونی می خوب خودت! نبود جنایت از قبل قصاص ویدا مورد در:

 !لغزیده پات بده هولت کسی کوچولو یه

 !نگو چرند-

 !کنی کتمانش تونی نمی من سر کشیدن هوار با:

 !نه؟ دی می آزار منو یاد می خوشت-

 !بکش خط دورشو! خوره نمی تو درد به بهار آبان. کنم می وا چشماتو دارم:

 !داری؟ تضمینی چه! آره؟ خوبه کشیدین من واسه اشو نقشه احسان و تو که خانمی ترمه البد-
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 این آبان! دن می دردسر بوی آدما از بعضی اما کرد وصل هم به شه نمی تضمین با رو زوجی هیچ:

 رو گذشتن و کردن فراموش تو به تونه نمی! است کینه و بغض پر خودش! درگیره خودش دختره

 !بده یاد

 !ببخشم یا بگذرم چیزی از من نیست قرار-

 بگذرم و ببخشم من قراره بگی که بده یاد بهت مدت یه بعد که کنی پیدا باید یکیو! دیگه همین دِ:

 باید! دور بریزیشون باید جایی یه! کنی زندگی کینه این با تونی نمی که عمر یه! بگیرم نادیده و

 ! بشی خیال بی

 !کنم عوض لباس برم بگو شد تموم هات موعظه-

 دونم می چون! گم می دارم که سوزه می دلم امی، پسرعمه برادرمی، رفیقمی،! اینا نیست موعظه:

 !گم می دارم نیست خبر با کسی جدیدت خریت این از

 !دقیقاً؟ خریت کدوم-

 !بهار به نسبت ات توجه شدن جلب همین:

 !شده؟ جلب بهش نسبت ام توجه اینکه یعنی زدم حرف باهاش کلوم دو-

 دیدم بهش که نگاهتو کافه تو روز همون! خونم می چیو همه نگاهت تو! شدم بزرگ باهات آبان:

 میز یه سمت به دیقه به دم نگاهت وقتی مدتها بعد فهمیدم! نیست جاش سر چیزایی یه فهمیدم

 !چی یعنی شه می کشیده دختر یه و

 !آره؟! کشیدی بدبختو دختر زندگی روی و زیر رفتی و کرد گل بازیت کارآگاه هم بعد! آهان-

 کنم کاری یه خودم خوبیه کیس اگه ببینم خواستم می! کیه ببینم کردم جو و پرس تا چند فقط:

 بخوای ترسیدم می! بود ویدا برگشتن ترس از هم بیشترش! دستش تو بذاری دستتو زود زود

 اون درد به هم تو! خوره نمی تو درد به دختره این آبان گم می بهت دارم اآلن ولی! بشی خامش

 شدنش بلند واسه کنه حساب ات روحیه روی تونه نمی! باشی گاهش تکیه تونی نمی! خوری نمی

 !خواهشاً گم می چی بفهم! خورده که زمینی این از
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 که بودم داده نشون خودم از ضعف سالها این توی اونقدر! ونداد حرص پر چشمای به زدم زل

 ! زد می حرف ساله 5 ی بچه یه با داشت انگار زد می حرف وقتی

 واسه نکنه: گفت که کنم عوض لباس هم و شه تموم بحث هم که اتاق تو برم پاشدم جام از

 !بهار؟ رو گذاشتی دست ویدا جزوندن

 گفت باغ تو دیروز وقتی! نکن رم: گفت و پاشد جاش از! صورتش تو زدم زل و سمتش شدم براق

 حرص خاطر به بخوای شاید کردم حس باشه مبارک و دیده آقاجون خاک سر هم با رو شما که

 !نیست؟ طور این دیگه کنم می اشتباه! بهار سمت بری اون دادن

! کن فکر خوای می که مدلی هر و جوری هر: گفتم حرص با و دادم فشار هم روی محکم دندونامو

 !نیست مهم اصالً برام

 !بهم کوبیدم محکم رو در و اتاق تو رفتم بعد

 مخصوصاً! ونداد دست از بودم شاکی. دادم می تکون پامو داشتم عصبی و تخت روی بودم نشسته

 طرف از و دیده کافه تو روز اون بهار به منو خاص های نگاه گفت می طرف یه از! آخرش حرف از

 ! سمتش رم می دارم ویدا جزوندن خاطر واسه گفت می دیگه

 اینکه بدون! اتاق تو اومد ونداد و شد باز در. کردم روشن سیگار یه و پنجره دم رفتم شدم بلند

 !ونداد بیرون برو: گفتم تحکم با برگردم

 !بزنیم حرف هم با بشین بیا-

 !بزنم حرف خوام نمی اآلن:

 !باشی عصبی جوری این خوام نمی-

 !بیرون برو پس:

 !بریزمت هم به خواستم نمی-

 من مورد در تو: پرسیدم و سمتش برگشتم بعد و شم مسلط اعصابم به تا گذاشتم هم رو چشمامو

 !ونداد؟ کنی می فکر چی
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 !توام با: پرسیدم تر محکم ده، نمی جواب دیدم

 می عقلتو بشی احساست اسیر وقتی که دونم می هم اینو اما کنم می فکرا خیلی تو مورد در-

 !کنار ذاری

 بر جایی به! کنه عمل احساسش با خاکی زمین این روی هم یکی! برن؟ پیش عقلشون با باید همه:

 !خوره؟ می

 !خوره نمی تو درد به بهار! آبان این شده وضعت که کردی زندگی احساست با عمر یه -

 !زنی؟ می حرفو این که بگیرمش من قراره مگه:

 !چیه؟ دختر این به شدن نزدیک از قصدت! چی؟ پس-

 !کنم کمک بهش خوام می:

 !دیگه؟ یکی ناجی بشی خوای می تو اونوقت کنه کمک تو به بیاد باید یکی-

 !ندارم کسی کمک به نیاز من ضمن در! کنم اثبات خودم به خودمو جوری این خوام می ونداد:

 کس مشکل درگیر نیست نیاز! هستی مشکالت درگیر کافی اندازه به خودت تو اینه منظورم-

 !بشی ای دیگه

 !کنی تکلیف تعیین من برای تو نیست احتیاجی:

 !اینو بفهم! نگرونتم من-

 نگه هستم که اینجایی که ساله 7 منو شماها جای بی های نگرونی همین شاید کنی نمی فکر:

 7 که نبودم من این! ونداد ببین! بذارین؟ خودم حال به منو باید خرده یه کنی نمی فکر! داشته؟

 پس! ام دیگه یکی اشتباه تاوان من! لغزیده پاهام که نبودم من این! شدم اشتباه دچار پیش سال

 یه آوردن وجود به و اشتباه یه مرتکب دارم ثانیه هر و لحظه هر من کنی خیال نداره دلیلی

 !شم می دردسر

 نکردن قبول یکی! داشتی هم اشتباهاتی! آبان جریان اون توی نبودی تقصیر بی کم هم تو-

 ! مصیبت این توی ات اندازه از بیش شدن غرق یکی! هات خودکشی یکیش! بود تا دو اون خیانت
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 !بشمری ام واسه منو اشتباهات نکرده الزم:

 خیلی بحرانی شرایط تو دادی نشون آبان! نیست نیافتادنش اتفاق بر دلیل نزنیم ازش حرفی-

 !گم؟ می چی شنوی می! بکنی دیگران مشکالت درگیر خودتو نباید! گیری نمی تصمیم منطقی

 دنبال لَله یه مثل اینقدر! باشم خودم حال به من بذار مدت یه! بکنم؟ خواهشی یه ازت تونم می:

 !نباش من

 راه داری وقتی که نیست این بر دلیل! نباشم نگرونت که نیست این بر دلیل بکنم هم رو کار این-

 !نکنم گوشزد بهت ری می رو اشتباهی

 !بگیرم تصمیم خودم بذار! شد تموم! دیگه کردی گوشزد خب و خیلی:

 !کنی می اشتباه داری چقدر فهمیدی می کاش:گفت و داد تکون تأسف به سری عصبی ونداد

 تو اآلن! شرف بی آرمان اون و ویدا جریان شد باز! بفهمم خودم بذار! بگی راست تو که هم فرضاً-

 !اشتباهه اشتباهه گی می داری ریز یه! آقاجون شدی

! نشنوی کنی می سعی تصمیم، این اشتباهه گم می هرچی! موقعیتی همون توی هم تو دقیقاً:

 !نکنی قبول! نبینی

 !دوختی؟ و بریدی خودت واسه. ونداد بیافته اتفاقی نیست قرار-

 !کنم نمی بحث باهات اصالً که مسأله اون سر:

 با انتقام واسه یام می من! زدی؟ بود حرفی چه اون لرزیده دلم که داری ایمان اگه تو بعدشم-

 می من! شناختی؟ اینجوری منو! برسم؟ آرامش به خودم تا کنم می بازی دیگه دختر یه احساس

! کنم؟ بازی رفیقم بهترین ی دخترخاله زندگی با برسه حسرت به ویدا کنم کاری اینکه واسه یام

 !ونداد؟ دیدی پست اینقدر منو

 دعوا اون بعد درست و پدربزرگت سوم روز وقتی کردم حس ولی زدم حرفو اون چرا دونم نمی:

 کردم حس! باشه ویدا غلط تفکر دلیلش شاید کافه ری می دختر اون دیدن واسه شی می بلند

 !بهار سمت باشه داده هولت حرفش با اون شاید
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 روشن خودم با تکلیفم شنیدم، حرفاشو و زدم حرف خواهرت با اینکه بعد دیروز، دعوای بعد-

 بهار به! کنم شروع نو از خواد می دلم کردم حس! نداره من زندگی تو جایی دیگه کردم حس! شد

 همه اون شر از کنم کمک بهش خوام می فقط! کنم خواستگاری ازش بخوام که نشدم نزدیک هم

. بکنم براش کاری نتونم که ندیده خیانت. داره فرق من داستان با اون داستان! بشه خالص کینه

 انتخاب خودش کردن آروم واسه رو ای شیوه! اشتباهه بینم می دارم من که ره می راهیو داره

 کنم سعی خوام می! غلطه بینم می بودنم غیرمنطقی و بودن احساسی ی همه با حاال من که کرده

 با که روزیه مال! نیست دیروز و امروز مال هم فکر این! بیرون بکشمش وضعیت این از بتونم شاید

 از کاری نتونم شاید! است خسته کینه از هم اون که گفت و جلوم وایساد خاص نگاه و لحن یه

 می! ام برداشته قدمی یه و ام نکرده سکوت ده می آزارم که چیزی مورد در حداقل! ببرم پیش

 می قول بهت! مستقلم که کنم حس من بذار و کنار بکش! گم؟ می چی شنوی می! ونداد؟ فهمی

 ! بخوام کمک ازت یارم می کم دارم کردم حس وقت هر دم

 عاطفی مسأله یه درگیر خودتو چرا! آبان؟ بزنی گشادش سر از شیپورو این داری اصراری چه:

 !کنی؟ نمی نرمال

 احساسات تموم با انسان یه! آدم یه سراغ برم وضعیت این از فرار برای! بشه؟ چی که! هه-

 نیست راهش این! کنم؟ ازدواج برم افتاده زندگیم تو زمونی یه که اتفاقی از فرار صرف به!انسانی؟

 چشمم باید! اش واسه باشه لرزیده دلم باید بدم راه زندگیم تو رو کسی بخوام اگه من! ونداد

 هم اون! دیگه یکی محبت گدایی پی برم اشتباهی عشق اون از فرار واسه اینکه نه! باشدش گرفته

 هم باز که چند هر! داد دست بهم خاصی حس یه ناخودآگاه دیدم وقتی رو بهار! قبلی نقشه با

. بحران این تو باشم کنارش خوام می فقط! بشه ختم جدی رابطه یه به رابطه این ته شه نمی دلیل

 !کرده قهر ورش و دور دنیای ی همه با وقتی برگردونم زندگی به رو یکی کنم سعی خوام می فقط

 یکی ناجی بشی خوام می تو حاال! بیاردت خودت به و بیرون بکشه باید دیگه یکی رو تو خود:

 !دیگه؟

 خوب خودت. ونداد اومدم خودم به یعنی شده جلب ماجرایی همچین به ام توجه که قدر همین -

 ! دادم نمی مسائلی همچین به اهمیتی کوچکترین پیش وقت چند تا دونی می

 !آبان کنی قانعم تونی نمی:
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 !همین هم تو-

 !جدید ی فاجعه یه وسط زنی می شیرجه سر با داری! کنی می اشتباه داری:

 !سنگ به خوره می سرم نهایتش! نداره عیبی-

 !بیرون؟ بکشیم نباید اتاق این از اتو جنازه مطمئنی! شی؟ می بلند بعدش مطمئنی:

 دید که نگاهمو! کرد می یادآوری بهم رو اشتباه یه مرتب اینکه از بودم متنفر! چشماش تو زدم زل

 قاطعیت با و بار دو که این در! کنی انکار واقعیتو تونی نمی اشتباه اون مورد در نزدن حرف با:گفت

 و رگزه تو اینکه کرده، نگرونم چی دونی می! نیست شکی هیچ ببری بین از خودتو کردی سعی

 و خوشحالی موندی زنده اینکه از نگفتی وقت هیچ! نکردی پشیمونی ابراز اتفاق اون از وقت هیچ

 ! راضی

 رو اتاق این و انبار اون به رسیدنت موقع بی حکمت مطمئناً بدم نجات آدمو یه جون بتونم اگه-

 هم حرفات با! دانشگاه برم باید هم زود صبح و سرپام صبح از! بخوابم خوام می هم اآلن! فهمم می

 .کنم استراحت خرده یه بذار برو! کردی ام خسته قبل از بیشتر

 ! آبان شه نمی تموم اینجا بحثمون: گفت و داد بیرون حرص با رو نفسش ونداد

 !کنی نمی ول حاالها حاال بدی گیر ای مسئله یه به وقتی تو! دونم می -

 !زنیم می حرف هم با فرصت سر: 

 کارآگاه ندارم دوست! من زندگی تو بری زیرآبی ندارم دوست دیگه ونداد! چیزی یه فقط!باشه-

 ! بدی انجام رو کارا سری یه سرم پشت خواد نمی دلم! بیاری در بازی

 این با برسه ما داد به خدا: گفت ببنده رو در اینکه از قبل و بیرون اتاق از رفت و کرد نگاهم اخم با

 ! انداختی راه که ای تازه ماجرای

 !بشی خدا دامن به دست نیست نیازی کنار بکشی پاتو-

 !خیر به شب! دید خواهیم:
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 هر اینکه به رسیدم می تهش ته که چند هر! خیال و فکر کلی و موندم من و بست رو در ونداد

 چه منطق، بی چه دلیل، بی چه! داشت اهمیت برام بهار کردم می نگاه جور هر و فکر جور

 !اشتباهی

 درگیر. ندیدم هم رو ونداد روز سه اون توی. گذشت دیدم رو بهار که روزی آخرین از روز سه

 فکر جوری این دادم ترجیح یعنی! زد نمی بهم هم زنگ یه حتی که البد بود آقاجون مراسم کارای

 !بذارم قهرش پای به رو اش کله و سر نشدن پیدا بخوام اینکه تا کنم

 به نگاهی. خورد ویبر موبایل که گرفتم می امتحان ها بچه از داشتم و بودم آموزشگاه کالس سر

 راجع خواستم می. هستم بهار من. آبان آقا سالم: بود ناشناس شماره و داشتم اس. انداختم گوشی

 .کنم صحبت زبان کالس به

 .بنویسم رو آموزشگاه اسم و آدرس یای می اگه. هستم آموزشگاه اآلن من سالم: دادم اس

 . شم می ممنون: داد جواب

 جورایی یه! ونداد حرفای پیش رفت ذهنم ی همه. میزم پشت نشستم و فرستادم براش رو آدرس

 دونستم می. ترسونده چشمشو ام گذشته اشتباهات دونستم می. باشه نگرون دادم می حق بهش

 اون که اونقدر! کرد می روی زیاده داشت نظرم به خب ولی. منه داشتن دوست خاطر به رفتاراش

 !نداشت کاری باهام بابام گرفت می سخت من به

 برگه. شد تموم وقت:گفتم و پاشدم جام از. بود شده تموم کالس وقت. انداختم نگاهی ساعت به

 .بیارین هاتونو

 می چایی لیوان یه که جوری همون. بود استادها استراحت مخصوص که اتاقی تو رفتم کالس بعد

 سالم و برداشت بوق تا چند بعد. زدم زنگ بهش و کردم سیو گوشیم توی رو بهار شماره خوردم

 .دادی که آدرسی سمت یام می دارم ماشینم تو:گفت و کرد

 .سرراسته خیلی کنی؟ پیداش تونی می-

 .دیگه دیقه چند تا رسم می پس:

 گرفتی؟ تصمیمتو-
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 تونستم اگه و کالسا سر بشینم بیام دادم ترجیح که گفت انقدر! گرفت صفا تصمیمو واقع در:

 !بدم ادامه کنم تحمل

 .منتظرم! خوبه-

 .یام می دارم. مرسی:

 بهار دیدم و برگشتم. شد زده در به ای ضربه که کردم می صحبت همکارام از یکی با داشتم

 ایشون: گفتم پرسی احوال و سالم بعد و سمتش رفتم و پاشدم جام از. اتاق در دم وایساده

 شم می استادت من که شه می معلوم و دی می سطح تعیین آزمون یه. هستن نیازی آقای همکارم

 !نه یا

 !استاد بله:گفت و زد لبخندی

 وقتی و کرد پرسی احوال و سالم نیازی آقای با! بود کافه توی روز همون مثل دقیقاً گفتنش استاد

 باشه؟. بده خبر بهم رو نتیجه. شده شروع من کالس: گفتم صندلی روی نشست

 برم خواست ازم و زد در بهار بعد ساعت یه. کالس سر رفتم من و داد تکون مثبت عالمت به سری

 شد؟ چی: پرسیدم و شدم خارج کالس از و گفتم ها بچه به یام می اآلن یه. بیرون

 !استاد باشم شما شاگرد کنم فکر:گفت و داد نشونم رو ای برگه بهار

 .خوبه-

 درسته؟ بیام فردا از باید:

 .کالسه شروع شیش ساعت آره-

 !استاد بینمتون می پس:

 .برسونمت تونم می رم می دارم دیگه ساعت نیم بمونی: گفتم و زدم لبخندی

 . صفا پیش برم خوام می-
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 افتاده اینکه از بودم خوشحال دلم ته. رفت و کرد خداحافظی و دادم تکون تأیید عالمت به سری

 !بودم کرده رو خواهش این نیازی آقای از و نبود اتفاقی هم خیلی که چند هر! من کالس تو

 که الو! بود ونداد. خورد زنگ موبایلم که خونه سمت رفتم می داشتم رل پشت و بود ده ساعت

 !سالم علیک: گفت گفتم

 !سالم-

 !تو؟ کجایی هست معلوم:

 !خونه رم می آموزشگاه از دارم-

 !بابام گور که من! ها بزنی مامانت به زنگ یه نکنی ناپرهیزی وقت یه بگم زدم زنگ فقط:

 !داد نمی جواب گوشیشو زدم زنگ دیروز بار دو-

 !بزنی زنگ آفاق یا آتنا به تونستی می نیست، حواس اون:

 !شدی؟ اخالق معلم تو باز-

 !نه یا کشی می نفس ای، مرده ای، زنده ببینم بزنم زنگ گفت مامانت! نیستم اخالق معلم:

 خوردم نیمرو و مرغ تخم بس از چون خونه برگرده منتظرم و کشیم می نفس ام، زنده بگو بهش-

 !بینم می سفید و زرد رو جا همه

 فردا! کنه می جدا تنم از منو سر نیستی، دستش دم که تو! بگم عمه به رو جمله این مونده همینم:

 حتماً گفت مامانت. دیم می شام هم شب. مراسمه مسجد همون تو 6 تا 2 ساعت. آقاجونه هفت

 !نداری؟ کاری! دانی خود دیگه! باشی باید

 !خبر؟ چه! دارم چرا-

 !چی؟ از:

 !نکردن؟ جدیدی تهدید! سهیل ی خونواده از-

 !کن مسخره خودتو برو شو خفه:
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 خونواده رفته، کجاها امروز بهار مثالً! خبره چه ورم و دور ببینم بده آمار یه! گم می دارم جدی-

 چند من کردن، برادرشون نجات واسه اقداماتی چه سهیل ی خونواده دادن، انجام کارایی چه اش

 !دستشویی رفتم بار

 !خدافظ! کنم می درستت موقع همون! بینمت می که فردا-

 سمت رفتم زدم دور و راننده بغل صندلی روی گذاشتم رو گوشی و زدم لبخندی. شد قطع تماس

 . بودم می پیشش بیشتر باید شرایط این تو. داشت حق مامان. باغ خونه

 بحثی و جر صدای سالن در پشت رسیدم وقتی. کردم پارک و بردم باغ ساختمون دم تا رو ماشین

! خورد جا دیدنم از و کرد وا رو ایوون در دایی زن که نه یا کنم باز رو در بودم شک به دو. یومد می

 شده؟ طوری:پرسیدم! اشکه پر چشماش دیدم و کردم سالم

 هال توی رفتم. محوطه تو رفت و شد رد کنارم از و داد تکون تأسف به سری و بهم دوخت نگاهشو

 .کردم سالم آروم و

 .بود غیرطبیعی کامالً خونه وضعیت

 صورتشون تو واضح خشم یه با هال وسط آرمان و دایی. بود نشسته گوشه یه هم در و ساکت بابا

 !کشید می سیگار و بود ایستاده دیگه سمت یه که هم ونداد! بودن وایساده

 !تر دمغ بقیه از اش قیافه و بود نشسته ها پله روی هم ویدا

 !کنی؟ می کار چی جا این: پرسید و جلو اومد من دیدن با ونداد

 کجاست؟ مامانم: پرسیدم ونداد از سر آخر و چرخوندم بقیه روی نگاهمو دیگه بار یه

 ! آخری اتاق تو: گفت و کرد اشاره باال به سر با

 کردی خبرش تو: زد تشر ونداد به دایی شنیدم که بشم رد ویدا کنار از اومدم و ها پله سمت رفتم

 !بیاد؟
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! نبوده کار در کردنی خبر: شد براق عصبی هم ونداد! بهشون زدم زل متعجب و سمتشون برگشتم

 دوست آبان! نیست جا نابه خیلی هم بودنش که چند هر! کنه رجوع و رفع رو عمه دلخوری اومده

 !بشنوی و باشی تونی می خبره چه اینجا بدونی داری

 !شده؟ چی: پرسیدم و برگشتم رو رفته باال ی پله تا دو

 کرد نمی نگاهم اینکه و صورتش توی اخم! شد جا به جا مبل روی و گفت استغفراهلل یه لب زیر بابا

 !ونداد؟ شده چی: پرسیدم تحکم با و ونداد سمت برگشتم. داد می آزارم خیلی

 !بپرس تا دو این از! دونم نمی من: گفت و انداخت باال رو هاش شونه عصبی ونداد

 ویدا و آرمان به بزنم حدس تونستم می ولی کیا یعنی تا 4 این از منظورش نشدم متوجه دقیقاً

 .کنه می اشاره

 !نه؟ یا شده چی گید می: گفتم دایی سمت برگشتم

 عرض چه که دعوا بوی! پاشد جاش از هم بابا و وسط پرید هم ونداد جلو، اومد قدم یه عصبی دایی

 دندونای بین از و بیرون داد دماغش از نفس تا چند عصبانیت از دایی! یومد می جنگ بوی کنم

 !کو؟ پس گیریش می برگرده اگه که دادی وعده ویدا به: گفت اش فشرده

 !چی؟-

 !شدن کر مرز تا بقیه و رفتم سکته مرض تا خودم کنم فکر که گفتم بلند چنان رو چی

 اومدی چرا تو! کرده؟ خبر کی آبانو: گفت و شد ظاهر ها پله باالی مامان ثانیه چند فاصله به

 !اینجا؟

 !کردم؟ کار چی من: پرسیدم اخم با و دایی سمت برگشتم مامان به توجه بی

 پای نشستی! ریختی؟ می زهرتو باید حتماً! بودن کرده گم گورشونو که اینا! آبان؟ چی برای -

 طالق فهمیدی وقتی و گیریش می برگرده و بگیره طالق اگه که من ی لقمه حروم شرف بی دختر

 کار چی بچه یه با دختر این نگفتی! خیالش؟ بی و شدی آروم و آتیشت روی ریخت آب گرفته،

 !طالق؟ بعد بکنه باید
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 ! گفته؟ رو مزخرفات این کی-

 !کرده هم سر رو پرتا و چرت این کی پرسیدم:گفتم بلندتر. نداد جواب کسی

 ازش من! نشستم؟ زنت پای زیر من: پرسیدم و چشماش به زدم زل! آرمان سمت رفت دایی نگاه

 ! جدیدتونه؟ بازی! بگیره؟ طالق خواستم

 دروغ وسط این داره کی شه معلوم بزنیم حرف بشینین بیاین: گفت و کشید بازومو جلو اومد بابا

 !گه می

 هم دیواری! کیه؟ تا دو این طالق مقصر ببینین دادین تشکیل دادگاه: گفتم و کشیدم دستمو

 !من؟ گردن انداختین رو تقصیرا و نیاوردین گیر من از تر کوتاه

 !گه؟ می چی برادرت پس: کشید داد عصبی دایی

 !ندارم برادری من-

 خیالش بی سال همه این چی واسه! ویدا؟ به زدی می زنگ چی واسه! آبان؟ گه می چی آرمان:

 سر رو بودی انداخته اتو سایه بشن جدا و بگیرن طالق که ای لحظه تا چی برای! نشدی؟

 !زندگیشون؟

 !کرده؟ هم سر اراجیفو این کی-

 !آرمان: گفت ناراحتی با که اومد ویدا صدای

 اومد دید رو منتظرم نگاه وقتی! دادم می دست از رو اعصابم کنترل داشتم عمالً! سمتش برگشتم

! داشتم پنهونی رابطه مدت این تمام در تو با من که داره اینو توهم: گفت و وایساد روبروم و پایین

 رفتنمون بعد ماه شیش! کردی زندگی مخفیانه سال 4 و ایرون اومدی که بوده آبان خاطر به گه می

 !کنم می خیانت بهش دارم من که سرش به زد توهم این

 می خوب هم کثافتت خود! نیست کار در توهمی! شو خفه: گفت و ویدا سمت شد براق آرمان

 !دونی
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 می داره حرارت از گوشام کردم می حس. یومد نمی باال نفسم بودم شنیده که چیزی عصبانیت از

 به کردم چفتش و دادم هولش و گرفتم رو اش یقه و آرمان سمت رفتم! بودم گرفته گر! سوزه

 گندی واسه تراشی می بهونه داری: گفتم حرص با شدم چفت عصبانیت از دندونای الی از و دیوار

 طالق ازت زنت شدم باعث من گی می داری! زدی؟ من و ات بچه و زنت و خودت زندگی به که

! آرمان مریضی تو! چسبونی؟ می من به کردی من حق در خودت که خیانتی انگ داری! بگیره؟

 ! کردی؟ هم سر اراجیفو این اومدی شده روت کثافت! کشتمت می پیش سال 7 همون بود حقش

 دونستی می اینکه با! دادی طالقش محضر اومدی زور به! خواستی می رو ویدا روز آخرین تا تو-

 !باشیش داشته داشتی دوست هم باز کرده پشت بهت و خواد می منو و منه با دلش

 باور خریتمو خواستم نمی! دیدم نمی رو عوضی اون لیاقتی بی! بودم کور! بودم بچه! بودم احمق:

 فکر خودت با چی! بدی؟ قرار اون و خودت ردیف هم منو تونی می کردی خیال چرا ولی! کنم

 بچه یه با اون کردن ول و زنت دادن طالق که کنی می ردیف چرندیاتو این یای می گفتی! کردی؟

 !خونواده؟ به برگردی و کنی توجیه رو

 !آبان: گفت و بود آرمان ی یقه گیر که دستم روی گذاشت دست و جلو اومد ونداد

 فکر! عوضیم؟ اون و تو فطرتی پست به منم کردی فکر: توپیدم آرمان صورت تو اون به توجه بی

 ! رفتین؟ انگل تا دو شما که رم می رو راهی همون منم کردی

 کار این که دونم می: گفت حال همون در و بشه خالص دستم زیر از تا داد خودش به تکونی آرمان

 عشق قرص دلش! بذاره ناسازگاری سر ماه شیش بعد ویدا نداشت دلیلی واال دونم می! کردی رو

 !نساخت من با که بود تو

 که خورد می رو خیانتش و وجدانی بی چوب: گفتم حرص با و دیوار به کوبیدمش تر محکم

 یاد می کردی برادرت حق در که خیانتی از مالیخولیاییت افکار! بشه خوشبخت باهات نتونست

 به برادرت به خیانت با که رو زنی کردی خیال که شدی غرق خودت گناه وجدان عذاب تو! کثافت

 وقتی کردی فکر خودت پیش! داری هم حق البته! دادی دست از خیانت خاطر به آوردی دست

 یه چرا موندم فقط! بکنه رو کار این نتونه دوم بار برای چرا کنه خیانت تو خاطر به تونه می ویدا

 !دادی؟ ربط من به رو قضیه سر
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 ! گه می چی فهمه نمی خودش! پرونده چرتی یه! کن ولش آبان: گفت و کشید دستمو ونداد دوباره

 و من ور و دور گفتم بهت خونه این تو قبالً بار یه آرمان ببین: گفتم و آرمان به کردم رو دوباره

! گم؟ می چی شنوی می! نپلکین من بر و دور عوضی اون و تو گم می بهت دارم امروز! نگرد ویدا

! بریزم خونتو نذار! کنم تموم امسال رو دادم می انجام باید پیش سال 7 که درستی کار نکن کاری

 !کن درمان خودتو برو

 ! آبان: گفت و گرفت بازومو و جلو اومد بابا

 چرت بدونم خوام می! سوال یه فقط: پرسیدم و بابا چشمای به زدم زل و کردم ول رو آرمان ی یقه

 !کردین؟ باور رو بود کرده هم سر این که پرتایی و

 !زنیم می حرف هم با بشین بیا-

 !کردین؟ باور:

 !نه-

 !تو؟ اومدم وقتی بود چی نگاه اون! چی؟ پس:

 !زنیم می حرف هم با بشین بیا! نکردم باور پدرسگو این حرفای! آبان -

 و دخترت پای: گفتم دایی به رو بیرون برم اینکه از قبل و در سمت رفتم و عقب کشیدم دستمو

 !بکنم کارو این خودم شم می مجبور واال! بیرون بکش من زندگی از رو ات نوه پدر

 نذار! بره نذار طاهر: گفت می التماس با که شنیدم رو مامان صدای که بیرون بودم نرفته در از هنوز

 !فرمون پشت بشینه جوری این

 از تا رفتم می عقب دنده داشتم و ماشین تو بودم نشسته بیاد خودش به بخواد بابا اینکه از قبل

 !شم دور بود شده نازل سرم بالیی یه بودم گذاشته توش پامو وقت هر که نحس باغ اون

 یه. بود چشمام روی ساعدم و مبل ی دسته روی پاهام. بودم کشیده دراز کاناپه روی هال توی

 زدی می کارد که بودم ناراحت و عصبی و شاکی اونقدر. شد می دود داشت انگشتام بین سیگار

 !اومد نمی در خونم
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 آخرش. دادم نمی اهمیتی خورد می گوشیم به که زنگایی به و بودم خرده حرص رو خونه خود تا

 .کنم خاموش گوشیو شدم مجبور هم

 و چرت اومدی اگه ونداد: گفتم بردارم چشمم روی از دستمو اینکه بدون. اومد در شدن باز صدای

 !نیست وقتش اآلن اصالً کنی نصیحت و بگی پرت

 به اما کشم می که دونست می! بودم نکشیده سیگار پیشش حاال تا! پروندم جا از بابا سالم

 اومد آروم دستام بین سیگار از نگاهش! ندم انجام جلوش رو کار این دادم می ترجیح احترامش

 .چشمام به زد زل و صورتم سمت

 رد کنارش از! بودم دلخور هم اون از. پاشدم جام از و کردم خاموش زیرسیگاری توی رو سیگار

 که کردم می روشن گازو زیر کبریت با داشتم. کردم آب رو کتری و آشپزخونه توی رفتم و شدم

 . دارم کارت بشین: گفت و نشست آشپزخونه وسط کوچیک میز پشت اومد،

 دوست اگه:گفت و کرد صاف گلوشو. پایین انداختم سرمو و نشستم کنم نگاهش اینکه بدون

 دونستم می که بود این واسه! نریزی بهم جوری این که بود این واسه باشی اونجا امشب نداشتیم

 چی! بشه بیخود حرفای سری یه درگیر ذهنت خواستم نمی! گه می پرت و چرت داره پسره اون

 پسر من! کردم؟ باورش هستم، هم تو و کرده اخم و نشستم اونجا چون که! خودت؟ با کردی فکر

 بود ریخته هم به اعصابم! کنی؟ می زندگی داری جوری چه که بینم نمی! شناسم؟ نمی خودمو

 چون بود خرد اعصابم! کردیم می بیداد و داد آرمان و داییت با داشتیم بیای اینکه قبل چون

 گه می آرمان! گن می چیز یه اونا کدوم هر!شه می پا به جدید شر یه داره دوباره دیدم می داشتم

 عشق و زندگی ی وعده بهش تو اینکه و آورده می رو تو اسم مرتب ها سال این تموم تو ویدا

 گریه زیر زنه می دادی، می آرمان تحویل رو ها پرت و چرت این چی واسه گیم می ویدا به! دادی

 ! خودشه توهم اینا نگفتم من گه می و

 آبان: گفت و دستم روی گذاشت دستشو بابا که دادم می حرکت میز سطح روی انگشتم با داشتم

 .ببین منو

 خودت جان به: گفت بعد کرد نگاهم ای ثانیه چند. چشماش به دوختم چشم و کردم بلند سرمو

 !کنی فکر جوری این خواد نمی دلم! نکردم شک بهت هم لحظه یه عزیزی خیلی برام که
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 !نیست مهم-

 !مهمه من واسه! مهمه:

 به! ندارم رو جدید بساط یه ی حوصله من که اینه مهم! کرده فکر چی کی که نیست این مهم-

 ای وعده همچین با بود قرار اگه من! شم می دیوونه دارم! کشم نمی دیگه خدا به! ام خسته قرآن

 یواشکی تموم سال دو اصفهان بره ذاشتم نمی دیگه ایران بکشونم رو عوضی ی دختره اون

 ...اگه من! کنه زندگی

 توجیه داری چرا منو! تاییشون دو گفتن چرتی یه گم می بهت! آبان دی می توضیح داری چیو-

 !مهمالته مشت یه دونم می خودم وقتی کنی می

 ! نیافته؟ اینا چشم به چشمم دیگه که کنم کار چی! بشه؟ تموم جریان این که کنم کار چی:

 . دم می قول بهت. آبان کنم می خفه نطفه از جریانو این خودم -

 شاید گم نمی. دم می قول بهت دارم: گفت بابا و دادم تکون طرف دو به ناباوری کمال در سرمو

 کسی دیگه ذارم نمی! کنه اذیتت جدید ی قضیه این ذارم نمی ولی نباشه بینتون تنشی دیگه

 !دم می قول بهت! روانپزشک پیش برن فرستم می جفتشونو باشه الزم اگه. بزنه حرفی

 ونداد باغو جریان: گفت بابا. جام سر نشستم دوباره و کردم روشن رو کتری زیر و پاشدم جام از

 دیگه؟ گفته بهت

 با کنی کار چی خوای می. رحمانیه دست سندش:داد ادامه. بده توضیح بیشتر که کردم نگاهش

 باغ؟

 !خوامش نمی:

 . بفروشیش تونی می. گذاشتتش تو واسه بیامرز خدا اون-

 واسه دایی رفتارای اصالً شاید! باغو اون خوام نمی من! بفروشمش تا بزنم آتیشش دم می ترجیح:

 !شده من نام به باغ اون اینکه از ناراحته شاید! باغه همین
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 زندگی هم. آبان نشو دلخور اون از. محضر رفته آقاجون همراه خودش. بوده جریان در خودش-

 ! داده دست از پدرشو هم بینه، می پاشیده هم از دخترشو

 !منه؟ گناه مگه:

 نکرد رحم هم داییت زن به! داده دست از کل به رو اعصابش کنترل! نداره رفتارو این تو با فقط -

 ! امشب

 !نیستم اش بچه و زن من:

 جمع دخترشو گفتم بهش! کنه احترامی بی بهت نداره حق دیگه گفتم! گفتم امشب هم اون به -

 !هم تو ره می کالهمون وگرنه بگیره جلوشو و کنه

 می نشون بزنه بهم منو آرامش بخواد که کی هر به بعد به این از من! نیست شما گفتن به احتیاجی:

 !داره عواقبی چه من دادن آزار دم

 می پس. زد حرف باهات شه نمی که هستی آتیشی اونقدر بینم می بگم بهت چیزی یه خوام می: 

 فرصت سر. دارم کار کلی و آقاجونه هفت مراسم هم فردا. ام خسته هم خیلی. بعد واسه ذارم

 .زنم می حرف باهات

 !موردی؟ چه در-

 !برادرت! آرمان مورد در:

 !بابا-

 !ره؟ می بین از خونی نسبت این نیست برادرم بگی اگه! چیه؟:

 !باشم داشته باهاش نسبتی هیچ خوام نمی من-

 اون باشه افتاده که هم اتفاقی هر!کنه نمی ایجاد مسئله این تو تغییری تو نخواستن و خواستن:

 !برادرته

 عصبانی جنون مرض تا منو که امشبی هم اون! ببخشمش که نگین من به: گفتم و پاشدم جام از

 !کرده
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 خیلی! زنی؟ می مادرت به زنگ یه. هستم جا همین شبو. زنم می حرف باهات وقتش سر! باشه-

 .بود نگرونت

 و برداشتم رو موبایلم چایی کردن دم بعد. بخوابه رفت بابا و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 !جان؟ آبان: گفت و برداشت زنگ اولین با. مامان به زدم زنگ و کردم روشن

 .سالم-

 پیشت؟ اومد بابات:

 .بخوابه رفته-

 شدی؟ آروم:

 نکن ناراحت خودتو تو. برگرده مراسما این بعد خواد می آرمان مامان، آبان: گفت کردم که سکوت

 !گم؟ می چی دی می گوش. شه می تموم چی همه کنی تحمل روز چند فقط! باشه؟

 !خب؟. زنیم می حرف هم با بعداً مامان-

 .کن استراحت برو. باشه:

 اونجاست؟ ونداد-

 . درمونگاه بردش نبود خوش حالش داییت زن. مادر نه:

 فعالً. باشه-

 !ها نگیری خودت به تو! زدن ربطی بی حرف یه اینا! کنی خیال و فکر نشینی آبان: 

 !نداری؟ کاری! چشم! جان مامان باشه-

 .خدافظ. عزیزم نه:

 تو! دن می پس دارن تاوانی چه تا دو این که کردم می فکر این به فقط خوابیدم می داشتم وقتی

 که بودم این فکر تو. زنن می پا و دست دارن و شدن اسیر خودشون زدن من زندگی به که لجنی

! کنن زندگی خواری و خفت تو رو عمرشون باقی قراره خودشون! نیست من انتقام به نیازی اصالً
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 چیزی وجودم تو! داد نمی دست بهم هم آرامشی قضیه این به کردن فکر با که بود این هم جالب

 !کرد نمی خوشحال منو! گرفت نمی قرار و آروم

 از وحشتناک سردرد یه با صبح و دیدم کابوس صبح خود تا که بود ریخته هم به اعصابم اونقدر

! بدی گیر آدم و عالم ی همه به خواست می دلت خودی بی که بود روزایی اون از. شدم پا خواب

 و داشتم نگه 04 ساعت تا خودمو زور به و بعد و توپیدم بیچاره های بچه این به کلی کالس سر

 به! داشتم کم رو یکی همین. یاد می بچه جیغ و صدا و سر دیدم کردم باز که رو در. خونه رفتم

 حرف بی انداختم مامان به نگاهی! موندم وا مامان و آرمان دیدن از و تو رفتم رهاست اینکه خیال

 ! هم به کوبیدم رو در و اتاقم تو رفتم

 بودم گرفته سرمو و تخت روی بودم نشسته.  تو اومد مامان و خورد در به ای ضربه دیقه چند بعد

 .دستام تو

 .ببینیش اینجا خواست نمی دلت دونم می: گفت و پشتم گذاشت دست و نشست کنارم اومد

 یا بخوام که ام کاره چی من! مادرشه و پدر ی خونه:گفتم و سمتش برگشتم و کردم بلند سرمو

 !نخوام

 !آبان نزن حرف جوری این-

 !مگه؟ گم می چی:

 !تلخ اینقدر! جوری همین -

 !باشم تونم نمی این از تر شیرین:

 می بخوای اگه تو! شد آتیشی شنید اینکه محض به! کنه بیرون آرمانو اینجا یاد می داره بابات-

 !نیافته اتفاق این که کنی کاری یه تونی

 چه قراره نیست مهم برام:گفتم و شدم بلند جام از عصبی و دادم تکون منفی عالمت به سری

 !مامان بیافته اتفاقی

 !بخوابه شر بذار آتیش این روی بریز آب بیا آبان: گفت و کنارم اومد و پاشد جاش از مامان
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 که رو شری: گفتم کردم می باز پیرهنمو های دکمه که جوری همون و آوردم در پلیورمو و پالتو

 !مامان؟ بخوابونم جوری چه نکردم بلند من

 !نداری آرمان بودن اینجا با مشکلی که بگو اومد بابات وقتی-

 !بگم؟ دروغ دیدی حاال تا: گفتم و تخت روی کردم پرت و آوردم در پیرهنمو

 !من ی شکسته دل خاطر به! کنم می خواهش! آبان-

 به روز داره وقته چند اآلن که منو داغون روان این جواب! خواد می کی منو ی شکسته دل خاطر:

 !اینجا؟ اومده چی واسه زده دیشب که گندی بعد اصالً! بده؟ خواد می کی شه می بدتر روز

 فرقی چه. گرفتن دوش واسه اومدیم. کرده پیدا مشکل باغ گرم آب. اومدیم احسان و آتنا همراه-

 هم خودت دست و شه می بد حالت بینیش می وقتی دونم می! کرده بد دونم می! مادر؟ کنه می

 زده بابات دیشب!بیان در هم روی تو این از بیشتر پسر و پدر این نذار و کن بزرگی بیا ولی نیست

 رو تو! آقاجون روح تو. قرآن رو تو! بشه بدتر وضعیت نذار بیا آبان! کرده بادمجون کبود چشمشو

 !پسرم پرستی می کی هر

 بریدگی جای داشتم راستم دست انگشتای با ناخودآگاه. تخت رو نشستم و پوشیدم شرت تی یه

 .کردم می لمس رو چپم دست مچ

 آرمان بودن با که بگو بابات به بیا فقط. آبان: گفت پامو روی گذاشت دست و زد زانو جلوم مامان

 یکی! برگرده خواد می. باشه نداشته کارت به کاری دم می قول بهت! نداری مشکلی خونه این تو

 حتی! ندارن هم با مشکلی هیچ ام خونواده کنم حس رو ماه دو این بذار! گرده می بر دیگه ماه دو

 !باشه دروغی حس این اگه

 که کردم گناهی چه من مگه! کنین؟ می اذیت اینقدر منو چرا! تونم نمی قرآن به! تونم نمی مامان-

 !نیست؟ توانم حد در که خواین می رو کارایی من از همش

 تو جای دیگه کی هر که دونم می من! گذشتی با چقدر که دونم می من! مادر شه می بخوای تو:

 رابطه بذار. کن گذشت هم دیگه بار یه کردی گذشت بار یه آبان. ذاشت نمی زنده داداششو بود

 !مادر شه درست پسر و پدر این
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 رفته دست از آبروی خاطر به!مامان نیست من خاطر به بخشه نمی و خواد نمی آرمانو اگه بابا-

 !کنه بلند سر بازار اون تو نتونسته هنوزه که هنوز که اینه خاطر به! خودشه

 ! گذره می هم اون بگذری تو:

 !مامان؟ بگذرم چی از من:

 هم ابد تا دیگه! ام خواسته چیزی یه ازت! مادرتم آبان! کن سکوت ولی نگذر! نکش داد هیس-

 !بار یه همین! خوام نمی ازت چیزی

 و کنارم نشست مامان. بستم چشمامو و دیوار به دادم تکیه سرمو و نشستم تخت عقب رفتم

 یک از تونم نمی!آبان مادرم من ولی تواِ با حقا ی همه دونم می! سخته دونم می! برم قربونت: گفت

 ! فهمی می خودت بشی پدر! تونم نمی دیگه! کردم تحمل سال هفت! بگذرم کدومتون

 !ترکه می داره سرم-

 رو تو حاجی اگه. میز سر بشین بذاری محلش اینکه بدون بیرون بیا.شی می بهتر بخوری ناهار:

 .گیره می آروم ببینه میز پشت

 !مامان-

 !نیست کن خیال اصالً! نکن نگاهش اصالً! غم این از کنم می دق دارم! من جون رو تو آبان:

 !مامان بیرون برو خدا رو تو! بکشم دراز خوام می برو. نیست خوش حالم -

: گفت و سرش تو زد مامان. شنیدیم رو بابا ی نعره صدای که بود درنیومده دهنم از جمله این هنوز

 !بیرون اتاق از دویید بعد! پیغمبر یا

 به پسر و پدر نبینم خواستم می! نشنوم خواستم می! باشم تفاوت بی صداها و سر به کردم سعی

 راه اتاق تو عصبی! بشنوم خواستم نمی رو مامان التماسای صدای! هم جون به افتادن من خاطر

 ! شد خاکستر زود خیلی که زدم می پک باحرص و محکم اونقدر! کردم روشن سیگار یه! رفتم می

: کشیدم داد و بیرون رفتم! اتاق تو بمونم تونستم نمی! کرد می اذیتم مامان التماسای

 !بســــــــــــه
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 ! من سمت برگشت و شد ساکت کشید می هوار داشت که بابا فریادم صدای از

! بگیره آروم بابا بگو چیزی یه تو خدا رو تو داداش: گفت التماس با و سمتم اومد من دیدن با آتنا

 !کنه می سکته اآلن قرآن به

 !ای؟ خونه تو: گفت که شنیدم رو بابا صدای

 برم باید من خوریم؟ نمی ناهار: بگم مامان به خونسردی با کردم سعی بودنم عصبی رغم علی

 !کالس

: گفت و زد مستأصلی لبخند و کرد پاک اشکاشو. گرفت دوباره جون من ی جمله این با انگار مامان

 .بچینیم میزو کمک بیا جان آتنا

 باز صدای بعد دیقه چند. تخت روی کردم پرت خودمو و هم به کوبیدم رو در و اتاقم تو برگشتم

 قرص برات. داری سردرد گفت مامان: گفت و سرم باالی وایساد لیوان یه با آتنا و اومد در شدن

 .آوردم

 !کن خبرم شد آماده ناهار: گفتم و کشیدم دراز دوباره و خوردم رو قرص و شدم خیز نیم

! آبان مرسی: گفت موهامو توی انداخت دست و نشست تخت کنار اومد. نرفت بیرون اما آتنا

 ! خوشبختیم ی خونواده یه کنیم حس ذاری می که مرسی

 !شیم نمی هم وقت هیچ! نیستیم ولی-

 !ممنونم ازت کنی خوشحال مامانو تونستی که قدر همین ولی! دونم می:

 ! بشم؟ آروم جوری چه قراره من! بشم؟ خوشحال کی قراره من! چی؟ من-

 دختر! ببینی؟ رو ترمه نشدی راضی چرا. آبان کنی شروع دوباره باید. بدی فرصت خودت به باید:

 !خوبیه خیلی

 !نگه بهت چیزی بود قرار احسان-

 .گفت بهم ببنیش بری نکردی قبول دید وقتی:
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 !بشنوم هم حرفی خوام نمی و ببینمش خوام نمی و ببینمش برم نکردم قبول که دونی می پس-

 باشه:

 . بخوریم ناهار تا بیاد ونداد منتظریم-

 !چی؟ واسه اون:

 تا کن استراحت شه آماده غذا مونده ساعت نیم.کنیم درست که بیاره رو حلوا های وسیله باید -

 .موقع اون

. نبرد خوابم اما شم خالص لعنتی سردرد این از بلکه بخوابم خرده یه کردم سعی رفت که آتنا

 کوتاه با هم شاید یا. بود کرده سکوت من حضور خاطر به احتماالً بابا. اومد نمی بیرون از صدایی

 .بود اومده کوتاه من اومدن

 ! هم جون به افتادن جنگی خروس عین پسراش ببینه تونه نمی پدری هیچ حال هر به

 یه سر باهاش قراره که بیام کنار تونستم نمی. کنم آروم خودمو تونستم نمی کردم می کاری هر

 که کسی با که نیارم خودم روی به و بخورم ناهار و بشینم راحت خیلی تونستم نمی. بشینم میز

 !میز یه سر ام نشسته زده خنجر بهم

 اتاق از اما بمیرم گشنگی از دادم می ترجیح ناهار ی واسه برم گفت و کرد وا رو در مامان وقتی

 !نبود ای دیگه ی چاره که حیف ولی نرم بیرون

 و بشینم حتی تونستم می که بود فشار روم اونقدر. بیرون رفتم اتاق از و پاشدم جام از میل بی

 .بکشم هوار دل ته از و وایستم دره یه ی لبه برم یا کنم گریه بچه یه عین

 از هم بابا و کرد پرسی احوال و داد دست بهم و پاشد جاش از بود رسیده راه از تازه که احسان

 و خودش سمت کشید و گرفت بازومو بابا که ناهارخوری میز سمت برم اومدم. شد بلند مبل روی

 ! دارم کار باهات ناهار بعد: گفت

 بعد دیقه 4. نبود خبری ونداد و آرمان از. میز پشت نشستیم و دادم تکون موافقت عالمت به سری

 کنارم کرد می خشک دستمال با دستشو که جوری همون و بیرون اومد دستشویی از ونداد

 آبان؟ خوبی: گفت و نشست
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 خشک حسابی گلوم. ریختم آب لیوان یه خودم برای و آره معنی به دادم تکون رو سرم سرسری

 سرمو. شنیدم رو آیدین صدای که شدم باهاش بازی مشغول و کشیدم غذا مقدار یه. بود شده

 انداختم سرمو. بیرون اومد می آفاق اتاق از آرمان و آفاق همراه داشت. بهش زدم زل و کردم بلند

 .ندم دست از رو ظاهرم حفظ توان تا پایین

 !شدی ضعیف خیلی! آبان بخور چیزی یه: گفت که شنیدم رو ونداد صدای

 آیدین با و کنه باز لب بود نشده مجبور آرمان که کنم تحمل رو شرایط اون تونستم موقعی تا فقط

! شد آشوب دلم تو. رفت باد به هم ظاهریم آرامش تموم خورد گوشم به که صداش! بزنه حرف

 !آبان دارم دوستش من: شد می تکرار ذهنم توی اش جمله یه مرتب

 ، نخوردم چیزی شد می متذکر که مامان اعتراض به توجه بی و بشقاب توی گذاشتم رو قاشق

 .بستم رو در و اتاقم توی رفتم

: گفت و کرد وا رو در بابا که میز روی دستام بین بودم گذاشته رو سرم و صندلی رو بودم نشسته

 !آبان؟

 !کنی؟ می داری کار چی: گفت و بست رو در و تو اومد. کردم نگاهش و بلند سرمو

 سمت به بودم نشسته روش که رو چرخونی صندلی و نشست تخت روی اومد. کردم نگاهش گنگ

 !یاری؟ می داری خودت روز به چی آبان: پرسید و چرخوند خودش

 !فهمم نمی منظورتونو -

 تو خودتو برو پاشو! بمونه شدی راضی چی و کی خاطر به کشی می زجر اینقدر بودنش از وقتی:

 !نیست روت به رنگ! ببین آیینه

 !اونه خاطر واسه کنه می درد سرم-

 !بمالی شیره تونی نمی من سر:

 !داره گناه مامان-
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 پیش سال 7! آبان بفهمم تونم نمی ایثارتو حس این! کنم درک و بفهمم تونم نمی تو توی همینو:

 گم نمی من! گذاشتی مایه جونت از و پاش به وایسادی قرص که کنی محافظت ویدا از خواستی هم

 به تظاهر که اینه حرفم! نبخش بزرگتو برادر گم نمی! ببخشی نباید گم نمی من! بدیه چیز گذشت

 می منفجر درون از داری که هست کینه وجودت تو اونقدر هنوز وقتی! نکن نیستی که چیزی

 !کنم؟ بیرونش نذاشتی چرا! نکن عالیه چی همه به تظاهر دیگه یکی خاطر به شی،

 !شما خود خاطر به! آفاق! آتنا خاطر به! مامان خاطر به-

 !من؟:

 !کنه؟ طرد اشو بچه خواد می دلش پدری کدوم! شما! آره-

 یه عین تموم سال 7! نیست؟ بس کردی زندگی دیگرون خاطر واسه اینقدر! آبان؟ نیست بس:

 راهش این آبان! گذره می چی وجودت تو نفهمیم مثالً ماها که کشیدی کار خودت از تراکتور

 با ته از و بیا کنار خودت با و بشین! کنی تحمل وضعیتو این بتونی که بخوای دلت ته از باید! نیست

 !بمونه اینجا بذارم که بخواه بعد بیا کنار آرمان بودن

 بچه دست ناهار بعد: گفت و پاشد جاش از بابا. نداشتم گفتن واسه حرفی. پایین انداختم سرمو

 !بخور غذاتو بشین بیا موقع اون! ره می و گیره می اشو

 پالتومو و برداشتم کتاب تا دو یکی. آموزشگاه رفتم می باید. شدم حاضر بیرون رفت که بابا

 !کجا؟: گفت و پاشد جاش از صورتش روی اخم یه با مامان. بیرون زدم اتاق از و پوشیدم

 !آموزشگاه-

 یای؟ نمی مسجد مگه:

 .دارم کالس اآلن. یام می-

 !که نخوردی ناهار:

 خدافظ! سیرم-
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 پشیمون آدم یه نگاه داشت من به که نگاهی.  آرمان به چشمم بیرون برم اینکه از قبل آخر لحظه

 !نبود مغموم و

 ساعت نیم. کنم کنسل کالسو یه برسم آقاجون هفت مراسم و مسجد به اینکه برای شدم مجبور

 .یای نمی دیگه گفتیم:گفت و کرد سالم و جلو اومد دیدنم با ونداد و رسیدم دیرتر

 .برم باید هم شیش قبل. کشید طول کالسم:

 .شده سرد هوا چقدر. تو بریم. اومدی کردی خوب. کافیه بدی نشون خودتو که همین-

 زل صورتم به و نشسته روبروم دایی بار این که تفاوت این با. نشستم ونداد کنار قبل ی دفعه مثل

 اصالً هم ونداد که شکر رو خدا. دیگه سمت یه برگردوندم رومو و کردم نگاهش خرده یه. بود زده

 !نداشت زدن حرف ی حوصله

 .برم خوام می من: گفتم ونداد گوش زیر آروم بعد و موندم ساعت نیم

 شده؟ چیزی: پرسید و کرد نگاهم برگشت

 .دارم کالس! نه-

 ونداد در دم. نخورده آرمان به چشمم که بودم خوشحال. بیرون اومدیم مسجد از ونداد همراه

 ما؟ خونه بیای امشب خوای می: گفت

 !چی؟ واسه-

 . نیستن اینا بابا: 

 !خودمون؟ ی خونه برم نباید چرا-

 .من پیش بیای تونی می شی خور دم آرمان با نداری دوست اگه گفتم ولی! نباید نگفتم:

 !ماست؟ ی خونه امشب مگه-

 !گویا:

 !چی؟ یعنی-
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 !بمونه شما خونه قراره امشب ولی واهلل دونم نمی:

 !صفا پیش رم می -

 !شب تنهام! دیگه ما ی خونه بیا:

 !شد دیرم برم. زنم می زنگ بهت. کنم می کاریش یه-

 تو رفتم. بودن نشسته کالس سر ها بچه. بودم آموزشگاه شیش ساعت رأس و دادم دست ونداد با

 کالس شروع از دیقه ده. کرد ترم دمغ بهار نبودن. ندیدم رو بهار و بینشون دوختم چشم و کالس

 با. بشینه که خواست اجازه و کرد عذرخواهی و تو اومد بهار و خورد در به ای ضربه که بود گذشته

 ی همه که بود درحالی این و تدریس ادامه به کردم شروع و اشاره ها صندلی به اشاره دست

 !بود بهار پی حواسم

 .دارم کارتون باشین شما فروتن خانم: گفتم بهار به رو شد تموم که کالس

 .موند منتظر و میزم کنار اومد و اش شونه سر انداخت رو کیفش بیرون، رفتن کالس از که ها بچه

 آوردی؟ ماشین: پرسیدم و پاشدم جام از

 نه-

 .رسونمت می من بریم پس:

 .بریم. بکنم کارو این دارم دوست خودم: گفتم که کنه تعارف خواست

 ری می: پرسیدم کنم وا حرفو سر اینکه برای. بیرون به بود زده زل و بود نشسته ساکت ماشین تو

 دیگه؟ خونه

 .خونه برم خوام می ام، خسته. شدم پشیمون ولی صفا پیش برم خواستم می-

 شده؟ طوری:

 .فروختیم بابکو ماشین امروز-

 بود؟ پات زیر که همون:
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 .آره-

 چرا؟:

 !دیه پول کردن جور واسه-

 شه؟ جور تا مونده خیلی: پرسیدم سکوت لحظه چند بعد

 !فروش برای بذاره هم رو خونه گفتم مامان به! آره-

 !ارزه؟ می:

 !ارزید می اینا از بیشتر به برادرم خون-

 !شه؟ می زنده بابک بریزی رو سهیل خون:

 !شه می خنک من دل-

 !مطمئنی؟:

 که بود این ارزه می از منظورم: پرسیدم و کردم عوض رو دنده. شد ساکت و نداد جواب بهار

 .بشه واالخون آالخون بخواد پیری سر داره گناه مامانت

 کم کلی هم وام با ولی بگیرم وام اشو خرده یه کنم می سعی دارم! نیست ای چاره اما دونم می-

 !دارم

 برم؟ باید سمت کدوم از:

 کنم؟ روشن سیگار یه شی می اذیت: پرسیدم. شد ساکت دوباره و گفت رو آدرس بهار

 .داره جریمه رل پشت کشیدن سیگار ولی:گفت و داد تکون منفی عالمت به سری

 ! بدم اشو جریمه حاضرم ولی دونم می-

 !ارزه؟ می:
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 خودمو های جمله نرسیده دیقه ده به هم اون! ونداد؟ شدی: گفتم لبخند یه با و سمتش برگشتم

 ! ده می پس خودم به

 .بخری بعداً تونی می. نباش ماشین ناراحت: گفتم دمغه خیلی دیدم وقتی

 !داد می بابکو بوی-

 نیست؟ درستی کار کنی نمی فکر کردن زندگی ها مرده با ولی خوبه بودن ها مرده یاد به:

 .شدم نمی اذیت اینقدر نبودم من بابک، مرگ مسبب اگه-

 !کشته اونو سهیل:

 !کردم ام خونواده وارد سهیلو من-

 بعد سهیل که شد می نازل آیه اول روز همون اگه! بیافته؟ اتفاقی چه قراره دونستی می مگه:

 کنی؟ ازدواج باهاش کردی می قبول بازم یاره، می در پا از برادرتو عقدتون

 ! دروغیه اش آیه گفتم می موقع اون احتماالً! آره شاید-

 یا حرفی بخوام که نیستم حدی در من. شه می عوض گذشته نه و گرده می بر بابک نه حرفا این با:

 زنم می پا و دست چی هر که افتادم گیر جریانی توی خرخره تا خودم. برات باشم داشته نصیحتی

 ری می داری که راهی که دارم ایمان این به ولی کنه راهنمایی منو باید یکی بیرون، بیام تونم نمی

 !اشتباهه

 !بشه کشته باید کشته آدم! گه می قانون-

 !گیره می ندیده رو ما دل وقتا خیلی قانون:

 !سهیلی؟ فامیل و فک تو نکنه بینم-

 ری می داری که راهی این دونم می ولی. نه: گفتم و زدم سیگارم به پکی. لبم رو نشست لبخندی

 نمی قرار اما شی می تر پاشیده هم از ببینی طناب از آویزون باال اون سهیلو. نیست آرامش تهش

 !گیری
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 !اطمینان با اینقدر! زنی؟ می حرف جوری این که کردی اعدام رو کسی مگه! دونی؟ می کجا از تو-

 !خودمو! آره:

 خوبی شاعر: گفت و زد پوزخندی لحظه چند بعد و کرد نگاهم بهت با و سمتم برگشت کامالً بهار

  اگه شدی می

 !اصالً ندارم دوست یعنی! خورم نمی ترشی هم اصالً اتفاقاً! خوردم؟ نمی ترشی-

 !فیلسوفه رسه می ما به که هر! هه! خودمو: 

 ! گفتم جدی-

 !ای؟ زنده چرا! کشی؟ می نفس چرا! اینجایی؟ هنوز چرا پس:

 ! دادم نجاتم ونداد-

 از کار دیگه ولی شن می پشیمون آخر لحظه تو کنن می خودکشی که آدمایی اکثر! پشیمونی پس:

 !گذشته کار

 کردم می فکر همیشه! داشتم اطمینان کردم می که کاری به! نبودم پیشمون لحظه آخرین تا من-

 به خیلی کنم می فکر اآلن! داده نجاتم و رسیده موقع بی! شده مرتکب حقم در بزرگی ظلم ونداد

 !اومده موقع

 !رسیدی؟ ای نتیجه همچین به که افتاده اتفاق ای معجزه:

 !آره کن خیال-

 !هست؟ چی معجزه این اونوقت: 

 !تو-

 تکون جاش از اصالً ای ثانیه برای که بود بهت تو اونقدر! کشه نمی هم نفس حتی بهار کردم حس

 !شم می پیاده دار نگه: گفت آروم طوالنی مکثی از بعد و نخورد

 !کنی می خیال که نیست اونی منظورم: گفتم و انداختم بهش نگاهی نیم
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 !شم می پیاده دار نگه گفتم-

 !نیست عاشقی و عشق منظورم! بهار:

 !شم پیاده خوام می وایسا! بدتر دیگه! چی؟ پس-

 !بیار جوش بعد گم می چی ببین: گفتم و کردم قفل رو در اما داشتم نگه خیابون گوشه

 !درو این کن وا! گرفتی اشتباه! چیه واسه خود بی توجه همه این فهمیدم می باید! نکرده الزم-

 !بهار بزنم حرف بذاری باید: 

 !داد و جیغ به کنم می شروع واال کن وا! فروتن خانم و نه بهار-

 از قبل و شد پیاده ماشین از. کردم وا رو در قفل ناچاراً بکشه جیغ و کنه وا دهن اومد که همین

 اگه واال! شاپ کافی ری نمی دیگه بگو و بزن زنگ صفا به خودت: گفت هم به بکوبه رو در اینکه

 می بد رفاقتتون واسه مطمئناً داری نظر داره، گردنش به خواهری حکم که اش دخترخاله به بفهمه

 ! شه

 لعنتی یه و فرمون روی کوبیدم محکم! داد تکون مغزمو چهارچوب به در شدن کوبیده صدای

 بود گندی روز چه! بدم توضیح براش بذاره تونست می اما! کنه برداشت اشتباه داشت حق! گفتم

 !امروز

 موبایلم که بودم خونه نزدیکای! کرد فرار شد نمی که ابد تا. خودمون ی خونه برم داشتم تصمیم

 !کجایی؟:پرسید و بود ونداد. خورد زنگ

 .ام خونه نزدیکای-

 ما؟ ی خونه:

 خودمون ی خونه نه-

 !چرا؟ اونجا:

 !باشه؟ داشته دلیلی باید خودش ی خونه ره می آدم-
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 !من؟ پیش بیای نبود قرار مگه:

 !زنم می زنگ بهت گفتم-

 !تنهام اینجا من دیگه، بیا پاشو:

 !ندارم شنیدن نصیحت حوصله اصالً امشب بخوای راستشو -

 !داری؟ دیدنو آرمانو حوصله:

 ! ببینم نیست احتیاجی هم اونو اتاقم تو بچپم برم -

 !بکنی داری دوست غلطی هر ذارم می! کنم نمی نصیحتت اینجا بیا:

 ! بگیرم؟ چیزی یه یا داری شام-

 فعالً. هست غذا بیا:

 می شبو و تنهاست ونداد که دادم توضیح براش. برداشت رو گوشی آفاق و گرفتم رو خونه شماره

 .دار نگه گوشیو لحظه یه. داره کار باهات مامان آبان،: گفت که کنم قطع خواستم و اون پیش رم

 آواره خودتو آرمان خاطر به: کردن غرغر به کرد شروع اعتراض با بعد و گفت آبان الو یه مامان

 ! خودش ی خونه بره فرستمش می بیا پاشو! کردی؟

 .پیشش رم می دارم. کرد اصرار بود تنها ونداد. مامان نیست اون خاطر به-

 !آبان نگو دروغ:

 .پیشش رم می دارم و زدم دور زد، زنگ بودم خونه نزدیکای! گم نمی دروغ-

 . اش خونه بره بخوام آرمان از تونم می من حال هر به:

 نداری؟ کاری. خونه یام می ظهر فردا-

 !آبان. سالمت به نه:

 جان؟-
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 !ها کنین دود سیگار صبح تا نشینین:

 !خدافظ-

 ماشین پشت. تو بیار ماشینو زنم می رو در: گفت آیفون پای از ونداد زدم که رو دایی واحد زنگ

 .کن پارک من

 توی وقتی و بشه باز پارکینگ کنترلی در موندم منتظر و رل پشت نشستم و گفتم ای باشه

 !ام کالفه و گرسنه و خسته چقدر که اومد یادم تازه خودم ی چهره به زدم زل آسانسور

 مامانت: پرسیدم و دادم دست باهاش بیرون رفتم آسانسور از. بود وایساده واحدشون در دم ونداد

 کجان؟ اینا

 !انگار اومده خوششون! باغ خونه-

. بستم رو چشمام و پشتی به دادم تکیه سرمو و مبل روی انداختم خودمو خونه به ورودم محض به

 !درآر رو پالتو اون الاقل پاشو: گفت و پام به زد آروم ونداد

 داری؟ چایی. شم می پا اآلن-

 .است چیده شام میز بشور، روتو و دست پاشو. چایی بعد اول بخور شام:

 که دستشویی سمت برم اومدم. کردم آویزون و آوردم در پالتومو و پاشدم جام از خستگی با

 !خوبن؟ خانم بهار: گفت ونداد

 زنگ صفا: گفت آورد می در رو ظرفی مایکرویو تو از که جوری همون.  سمتش برگشتم متعجب

 !بهم بود زده

 !کی؟-

 .6 ساعت حدودای:

 داشت؟ کار چی-

 !داره کار بهار با گفت می. نبودی دسترس در زده زنگ موبایلت به:
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 !برسه تو به اطالعات دن می هم دست به دست همه! خوبه-

 ! چه؟ من به:

 !داشت؟ کار چی بهار با حاال-

 جا خونه گوشیشو خانمت بهار که دونم می ولی! نداد گزارش بهم دیگه قسمتو این! واهلل دونم نمی:

 !تو به زد زنگ همین واسه بود، گذاشته

 !دم می رو خانمت بهار اون جواب دستشویی از برگردم -

 !زنم؟ می بدی حرف مگه:

 !دونی می بهتر خودت-

 چیده شام میز نگفتی مگه: پرسیدم. تلویزیون جلوی نشسته دیدم بیرون اومد که دستشویی از

 است؟

 !بشه آماده شام تا خرده یه کن صبر-

 !امه گرسنه نخوردم ناهار من! بیافته جا باید که گذاشتی بار سبزی قرمه مگه:

 !خوبی اون به غذای! بخوری خواستی می-

 !میز سر رم می من: گفتم شه نمی بلند جاش از دیدم

 دو گفت نزدیکه. خوریم می بعد بیاد هم صفا بذار: گفت کنه نگاهم اینکه بدون و خونسرد خیلی

 .اینجاست دیگه دیقه سه

 !صفا؟: پرسیدم تعجب با

 !کنیم صفا همی دور بیاد گفتم آره-

 !کنی؟ کار چی خوای می! ونداد؟ گذره می چی مغزت تو: پرسیدم اخم با و روبروش نشستم

 هم اون ، کردم تعارف پیشمون، بیاد شد راغب تنهاییم شب تو و من فهمید وقتی! خدا به هیچی-

 !کرد قبول
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 !نداشتی دیدنشو چشم حاال تا که تو! تا دو شما شدین چیک تو چیک خیلی: 

 ! شن می متحول آدما! دارم بعد به این از-

 خودت جلوش بگی وری دری ونداد: گفتم آشپزخونه تو رفتم می که جوری همون و پاشدم جام از

 !ها دونی می

 !بزنم؟ نباید حرفایی چه بدونم دقیقاً من که کنی مشخص شه می! چی؟ یعنی وری دری-

 !بهار مورد در:

 !دیگه؟ نیست مشکلی بزنیم حرف بابک مورد در اگه پس-

 سر امشب وقتو چند این دلیه دق نکن کاری ونداد: گفتم و گاز روی گذاشتم و کردم آب رو کتری

 !باشه حواست! کنم خالی تو

 !که نزدی خدابیامرز بابک از حرفی! بهار گفتی خودت خب-

 خبر هیچی از پسره این! دیگه؟ بهار به برسی! بشه؟ چی که بزنی حرف خوای می اون مورد در:

 !نداره

 !مطمئنی؟-

 !چی؟ یعنی:

 داد گوشیو و زد زنگ من به بار اولین که بود صفا خود این دارم خبر من که اونجایی تا واهلل -

 !بیاری خودت سر بالیی یه باز کنه می سعی داری که دستم

 !صفا؟:

 !دیده شده می بدل و رد بینتون که رو ای عاشقونه های نگاه احتماالً-

 !عشقی؟ چه! نگو چرت:

 ! چی هر حاال-



 
 

251 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 می چی ببینم بزن حرف درست ونداد: پرسیدم و روبروش وایسادم و بیرون آشپزخونه از اومدم

 ! گی؟

 !دیگه زدم حرف درست:گفت خونسرد خیلی و پاشد جاش از

 زده؟ زنگ بهت کی صفا: گفتم و گرفتم رو دستش مچ که بشه رد کنارم از اومد بعد

 !عزیزم نیست خشونت به نیازی! دم می توضیح ات واسه کنی ول مچمو-

 !کنم می ولت بعد بزن حرف:

 اونجور آرمانم منم کردی خیال! هار ی مرتیکه: گفت و بیرون کشید دستم از محکم دستشو

 به تو توجهات متوجه اینکه مثل. زد زنگ پیش روز چند! بابا هیچی! دیوار؟ به کوبیدی بدبختو

 واسه اش دخترخاله گفت می. باشه بهت حواسم که گفت و گفت ام واسه بابکو جریان. شده بهار

 و سهیل جریان! خورین نمی هم درد به شناسه می تو از که ای روحیه با ولی عزیزه خیلی اش

! دارم من که ترسی همون! دردسر تو بیافتی دوباره تو ترسه می. گفت بهم اون هم رو اش خونواده

 !شن می دچارش ببرن بهار زندگی به پی هم بقیه اگه که ترسی همون

 !بکنم کاری نیست قرار بقیه یا تو آمد خوش واسه من-

 نمی دردت به بهار دختره این گم می! نده انجام کارو این گم می دارم! بده انجام کاری گم نمی:

 !خوره

 !نکن موعظه امشبو یه گفتم! ها کردی شروع دوباره ونداد-

 مادر، از دلسوزتر دایه گی می من به. زنه می حرف شینه می باهات یاد می صفا خود اآلن! باشه:

 !بگی داری چی شنیدی اونو حرفای ببینم

 بودن داده ترتیب مهمونی! ندارم حوصله و ام خسته بودم گفته حاال خوبه! مبل رو نشستم کالفه

 !کنن نصیحت منو که

 !کنی؟ می وا: گفت آشپزخونه تو از ونداد و اومد در زنگ صدای

 !تواِ مهمون! چه؟ من به: گفتم و پام رو انداختم پامو



 
 

251 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 و گذاشت باز هم رو باال در! انداخت من به هم نگاهی چپ چپ حال همون در و آیفون سمت رفت

 .آشپزخونه تو برگشت دوباره

 رفتم. در دم بود رسیده صفا. مبل ی دسته روی گذاشتم و آوردم در رو پلیورم و شدم بلند جام از

 آشپزخونه به دلخوری با. گرفت رو ونداد سراغ و تو اومد. دادم دست باهاش و کردم سالم جلو

 شده؟ چی معنی به داد تکون سری و کرد ریزی اخم. کردم اشاره

 پرسی احوال و سالم هم با بیرون اومد هم ونداد. آشپزخونه سمت رفتیم و گفتم هیچی یه آروم

 ! باشه هم من ی محاکمه میز بود قرار احتماالً که! شام میز پشت نشستیم و کردن

 افتاده پا پیش مسائل سری یه و کار مورد در جز شام سر کردم می فکر که چیزی اون برعکس

 خوای می: پرسید و نشست مبل روی کنارم و کرد روشن سیگار یه ونداد. نشد زده ای دیگه حرف

 کنی؟ کار چی باغ با

 !هیچی-

 !هیچی؟ چی یعنی:

 !خوامش نمی! گفتم هم بابا به -

 ! تواِ مال نه چه خوای به چه:

 !بشه نابود که اونجا بیافته اونقدر-

 ! دارن؟ گناهی چه درختاش و بدبخت باغ:

 .گرفتم تصمیم موردش در بعداً شاید! دونم نمی حاضر حال در -

 خورین؟ می چایی: پرسید و پاشد جاش از ونداد

 چیه؟ باغ جریان: پرسید صفا و کردیم موافقت دومون هر

 !زده من نام به فوتش از قبل بوده توش اش خونه که رو باغی پدربزرگم -

 !خوب چه:



 
 

252 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 .شده متروکه قسمتاش بیشتر. نیست باغ زیاد دیگه البته-

 .داره ارزش زمینش خب:

 !خوامش نمی گه می گرفته گاز آبانو مغز خر ولی آره: گفت آشپزخونه تو از ونداد

 !هست هم پروین خاله و تو بابای حق باغ اون-

 !برسه هم اونا به که داشته انقدر آقاجون! نیار در بازی طایی حاتم:

 همیشه ام گذشته اشتباهات کرده سعی جورایی یه من برای باغ گذاشتن با کنم می حس بیشتر-

 !باشه چشمم جلوی

 خدا ی بنده! آبان نگو مزخرف: گفت و میز رو گذاشت رو چایی سینی و کنارمون اومد ونداد

 !کنه خوشحالت جوری یه خواسته

. تلویزیون ی صفحه به بود زده زل سکوت تو نبود من ی گذشته اتفاقات جریان در خیلی که صفا

 نصیحتاتونو: گفتم خودم خوردیم که رو چایی! کنن نمی وا حرفو سر چرا تا دو این بودم عجب در

 !ام خسته خیلی! بخوابم برم بعدش بکنین

 ای رابطه این نگرون فقط ما. آبان نیست کار در نصیحتی: گفت صفا و انداختن دیگه هم به نگاهی

 !دنبالشی تو که هستیم

 !ای؟ رابطه چه:پرسیدم عصبی

 !کنیم دعوا نیست قرار! آبان زنیم می حرف داریم: گفت و پام روی گذاشت دستشو ونداد

 .کردن بازی مبل ی دسته کردم شروع و پایین انداختم سرمو

 !آبان نگفتی: گفت و شکست سکوتو دوباره صفا

 !نیستم ای رابطه دنبال: گفتم و صورتش به زدم زل و کردم بلند سرمو

 !چی؟ پس-

 !رسیدی؟ نتیجه این به دیدی میزش سر منو بار یه و پرسیدم ازت سوال تا چهار! چی؟ پس چی:
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 .کرده توجه جلب برات که دونم می! خوب پسر نکن کتمان-

 !بدم توضیح شماها واسه خودمو خصوصی مسائل بینم نمی دلیلی:

 !هست منم دخترخاله به مربوط گی می که خصوصی ی مسئله این -

 !گی؟ می پرت و چرت داری چرا صفا:

 دوتون هر! بهار درد به تو نه خوره، می تو درد به بهار نه. گفتم هم ونداد به! پرتی؟ و چرت چه -

! بدی دختر بهار نه هستی، بدی پسر تو نه! کنین کمک هم به نتونین که دارین مشکالت اونقدری

 !دیگه هم واسه نه ولی کنم تضمین تونم می هم رو جفتتون اتفاقاً

 ! کردی؟ فرو اینم مخ تو رو چرندیاتت:گفتم حرص با و ونداد سمت برگشتم

: گفت آشپزخونه سمت رفت می که همونجوری. برداشت میز رو از رو سینی و پاشد جاش از ونداد

 !گذاشت میون در من با صفا اول رو زنی می حرف ازش که چرندیاتی اتفاقاً

 بهش! دوختین؟ و بریدین شماها که خواستگاریش رفتم من: پریسدم اخم با و صفا سمت برگشتم

 داشته هدفی یه جوری این خواد می دلم واقع در. کنم کمک بهش دارم دوست چون شدم نزدیک

 !زندگی به برگردونم هم رو اون زندگی، به برگردم و باشم

 می دوباره! وابستگی شه می تهش کنی شروع که ای بهونه هر به و طریقی هر به رو رابطه این -

 آبان! کرده تغییر ازدواج و عشق به که وقته خیلی بهار نگاه! باشی؟ داشته جدید دردسر یه خوای

 وابسته اگه کمک این جریان تو! پاشی؟ تونی می بخوری زمین بار این! شی می سرخورده دوباره

 ! چی؟ داری دوستش کنی حس اگه بشی، اش

 ! صفا کنی می جنایت از قبل قصاص داری نشستی:

 به احتیاج جداگانه کدومتون هر! خودت از بدتر! داغونه خیلی! است شکننده دختره این آبان-

 !بشه گرفته اتفاق این جلوی نشده هیچی هنوز بذار! بده آرامش بهتون بتونه که دارین کسی

 یه من کنی می خیال نفهم زبون ونداد این مثل هم تو یا! سالمه؟ 32 اآلن من دونی می صفا:

 !احساساتیم؟ ی ساله 02 نوجوون
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! آبان باش مودب! هوی: گفت کنارم بود نشسته و اومده میوه ظرف یه با ما حرفای وسط که ونداد

 !ها کنی می بارم هم پشت داری گم نمی هیچی چی هر

 که این صفا! کنین؟ هدایت راست راه به منو دادین تشکیل کمیته نشستین! گم؟ می دروغ مگه-

 بهار جمله یه خاطر به اول روز از که شم نمی این منکر! نداشتم توقع اصالً ولی تو از! الحاله معلوم

 ! منه هیکل از تر گنده دوختین شما که پیرهنی اون ولی گرفته قرار ام توجه مورد

 سر برسیم، سن این به تا! شدیم بزرگ هم با بچگی از! آبان: گفت و پشتم رو گذاشت دست ونداد

 می بر و فرحزاد رم می من ف بگی تو دیگه! نبودیم هم پیش ماه یه فقط کنی، حساب که جمع

 بهش کمک خاطر به فقط کنی می فکر بهار به اگه! بگو شعر اینجا نشین کن لطف پس! گردم

 عشق پای جوونیتو و نوجوونی تموم آبان! سمتش ری می که داری کششی بهش نسبت! نیست

 خودت! سالک و زاهد شدی کالً که هم بعدشو سال 7 نکردی، کسی به چپ نگاه و گذاشتی ویدا

 !کنی؟ تفسیر من برای اینو شه می! گرفته قرار توجهت مورد گی می داری

 اگه بخوابم باید کجا بگو! بدم توضیح شماها واسه بخوام که بینم نمی دلیلی: گفتم و پاشدم جام از

 ! بذارم امو کپه خودمون ی خونه برم بدین ادامه بحثتون این به باز خواین می هم

 !شه معلوم بهار تکلیف خوام می من! آبان بشین: گفت صفا بزنه حرفی ونداد اینکه از قبل

 ! تکلیفی؟ چه-

 !دیگه؟ شی می بهار خیال بی پس:

 گرمکنی، یه کنی لطف شه می آقاجون: گفت و بهم بود زده زل اخم با که ونداد سمت برگشتم

 !بخوابم؟ برم و بپوشم من بدی چیزی شلوارکی

 بشین! بپرسه منو حال که اینجا نیومده رفیقتم! است جمعه فردا: گفت و پاشد جاش از ونداد

 !بزن غلت صبح تا جات تو بگیر برو بعد برسه ای نتیجه یه به بحثمون

 ! کنه؟ طی خودشو روند داستان این بذاری شه می: گفتم صفا به

! باشه؟ دردسرساز تونه می چقدر بهار و تو برای دونی می زنی، می حرف ازش داری که روندی -

 !خورین نمی هم درد به نفر دو شما آبان
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 !بشه رد بحران این از کنم کمک بهش خوام می فقط:

 !بیرون؟ بکشی خوای می رو دیگه یکی بحرانی تو خودت: گفت و کرد روشن سیگار یه ونداد

 !بدم یاد همینو هم اون به خوام می! کنم گذشت بلدم من! کنه می فرق اون با من بحران-

 ! گذشتی؟ آرمان و ویدا از تو:

 !اآلن بودن قبرستون سینه دوشون هر بودم نگذشته-

 !برادرت؟! آرمان؟: پرسید متعجب صفا

 !ساکتی؟ چرا! بگو چیو همه اش واسه! بده توضیح! بفرما: گفتم ونداد به رو

 !آبان-

 !زهرمار و آبان! چیه؟:

 .دونه می چیو همه صمیمیت رفیق کردم می فکر-

 رو ریختن هم با نامزدم و بزرگم برادر که بزنم جار جا همه برم بود افتخار! دونست می باید چیو:

 بخواد که تصمیمی هر هم بهار! مربوطه خودم به من زندگی! صفا کن گوش! زدن؟ دور منو همو

 !خیر به شب! نکن دخالت من خصوصی زندگی تو کن لطف! مربوطه خودش به بگیره

 چمدون دیدن بود، ریخته هم به کافی اندازه به اعصابم. هم به کوبیدم درو و ونداد اتاق تو رفتم

 بدتر ظهرش سر نگاه و بود کرده سرهم آرمان که مزخرفاتی آوردن یاد به و آیدین لباسای و ویدا

 !کرد جریم

 و کشیدم دراز! بکشم سیگار یه تونستم می و بود همراهم پالتوم کاش. تخت روی نشستم

 بی. شد بلند گوشیم اس ام اس صدای که شم آروم خورده یه تا چشمم رو گذاشتم ساعدمو

 شوکه بهار شماره دیدن با اما تبلیغاتیه پیام بودم مطمئن تقریباً. آوردم درش جیبم تو از حوصله

 ! شدم

 خالی شما سر بود خرد بابک ماشین دست از اعصابم. معذرت امروز بابت از. سالم: بود نوشته

 .کردم
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 .کردم می مطرح رو قضیه دیگه طور یه باید منم شاید. نیست مهم. سالم: نوشتم

 .دادم می شما به رو دادن توضیح فرصت باید حال هر به -

 از خالصی برای تو به کردن کمک حس بگم خواستم می. کردی برداشت که نبود اونی منظورم:

 حکمتی موندنم زنده شاید که کنم فکر موضوع این به شد باعث کرده، ات خسته که هایی کینه

 !داشته

 منو بیای شما و ببرم زندگی از من بشه، کشته بابک بمونی، زنده شما که بوده حکمت یعنی -

 !بدی؟ نجات

 و کردم می زندگی هدف بی داشتم امروز تا اگه که اینه منظورم! نیست جوری اون منظورم نه: 

 روحیه بردارم، قدمی یه شما به کمک برای تونم می کردم حس وقتی از گذروندم، می رو روزا فقط

 !گرفتم

 !کنی؟ کمک من به تونی می کنی می فکر چرا -

 !رم می راه دارم ازت جلوتر قدم یه خودم چون:

 ! بزنیم حرف هم با مفصل باید -

 حتماً:

 بینمت می صفا ی کافه -

 !نه اونجا:

 !چرا؟-

 .بینمت می کالس تو شنبه یک. دم می توضیح بعداً: 

 .باشه-

 که؟ نیستی دلخور من از:

 !استاد نه-
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 .خیر به شب. خوبه:

 کشیدم دراز دوباره و ونداد کامپیوتر میز روی گذاشتم رو گوشی. فرستاد خداحافظی شکلک یه

 بهار واسه تونستم بودم خوشحال. داشت هم خوشایند اتفاق یه گند روز این که خوبه. تخت روی

 .نیست دلخور دیگه بودم خوشحال و بدم توضیح رو منظورم

: گفت و جلو اومد شم بلند که شدم خیز نیم. اتاق تو اومد صفا و خورد در به ای ضربه بعد ربع یه

 !نداری؟ کاری. رم می دارم.  بکش دراز

 .شدم عصبی لحظه یه ببخش: گفتم و پاشدم جام از

 .کنیم می صحبت مفصل باهم شینیم می داشتی حوصله و نبودی خسته که وقت یه. بابا نه-

 کرد خداحافظی و اومد هم ونداد. رفتم واحد در دم تا باهاش. داد دست باهام و جلو آورد دستشو

 واقعاً آبان ببخشید: گفت و گرفت دستمو مچ ونداد که تو برم اومدم و بستم رو در رفت وقتی و

 !نداره خبر چیزی از صفا که دونستم نمی

 !نیست مهم: گفتم و مبل روی نشست رفتم و آوردم در دستش از دستمو

 !قبل از گفتی می بهم کاش! مهمه چرا-

 تشکیل من علیه که بشین صمیمی هم با اینقدر تا دو شما که برسه روزی یه کردم نمی خیال:

 !بدین جلسه

 بفهمی خوای نمی چرا! آبان ندادیم تشکیل جلسه تو علیه: گفت و نشست روبروم اومد هم ونداد

 !بدبخت دختر اون نگرون هم تو نگرون هم! نگرونیم؟ ما که

 ! نگرونین که کنین می اشتباه-

 !بفهمونم بهت منظورمو تونم نمی چرا دونم نمی واقعاً:

 هم کنار تونن نمی عصا به دست پنچر، داغون، تا دو بگی خوای می. ونداد فهمیدم کامالً منظورتو-

 ! برسم نتیجه این به خودم بذار! نداره عیب! باشه! بیارن دووم

 !کنی؟ نمی تجربه شکستو دوباره برسی نتیجه این به وقتی مطمئنی:
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 نمی عاشق هرگز هرگز دیگه! بدون رو چیزی یه ونداد! مطمئنم آره نیست، عشق قصدم وقتی-

 اون جلوی خوام می فقط پرستی می که کی هر به! نه عشق اما باشم، داشته دوست شاید! شم

 !نشه اعدام پسره اون که بدم انجام یاد می بر دست از کاری هر خوام می یعنی. بگیرم اعدامو

 !فامیلته؟ و فک سهیل! چرا؟-

 !پرسید همنو دقیقاً هم بهار! هه:

 !بذاری مایه خودت از خوای می جوری این که کارته و کس البد! دادی؟ جوابشو چی! خب؟-

 خاطر به بهاره، خاطر به! بکنم تالشمو خوام می که نیست هم اون خاطر به. نیست کارم و کس:

 !خودم

 بیشتری آرامش به مطمئناً بگذره سهیل خون از کنی کاری یه اگه که کنم درک تونم می رو بهار-

 !موندم قضیه این از ببری نفع قراره جوری چه تو اما! ببینه دار باالی رو یارو بخواد تا رسه می

 کشیدی می دار اون باالی از منو وقتی خودت! زندگی واسه خوبیه انگیزه آدم یه جون نجات:

 !نداد؟ دست بهت حسی همچین یه پایین

 کردن زندگی به دختر یه که قدر همین: دادم ادامه. نزد حرفی و پایین انداخت سرشو ونداد

 !کافیه ام واسه بشه بخشیده گناهکار هم چقدر هر آدم یه و بشه امیدوار

 چه بگه نه بهت و بخوای رو بهار وسط این اگه دونی می! شی؟ می مسائلی چه درگیر دونی می -

 !افته؟ می ات واسه اتفاقی

 هستم اآلن که اینی از مطمئناً! بگذره چیزا بعضی از باید چیز یه آوردن دست به برای آدم ونداد:

 !شم نمی تر خالی

 اعدام جمعیت بین وایسی بری خوای می البد! ؟ کنی قانعش نتونستی اگه! چی؟ نتونستی اگه-

 !کنی نگاه طرفو

 نشدن اعدام برام! گذاشتم دست روی دست و نشستم که گم نمی خودم پیش حداقل نشد اگه: 

 !اولویته ام واسه وضعیت این از بهار کردن خالص ولی! مهمه سهیل
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 !مهمه برات دختره پس-

 ! شده جلب بهش ام توجه! که گفتم! آره:

 ! کنیم می مرور هی رو باطل تسلسل دور داریم نشستیم -

 .ونداد ام خسته خیلی! شو خیال بی گم می که منم:

 .ببینیم گرفتم قشنگ فیلم یه بندازم جا وسط همین ، کنیم جا به جا و مبل تا دو یکی پاشو-

 دراز وقتی. کردم موافقت ولی بره می خوابم نرسیده ربع یه دیقه ده به فیلم دونستم می که گرچه

 کنم؟ خاموش رو کتری زیر: پرسید ونداد جام سر کشیدم

 !یاری؟ می سیگارمو من پالتوی جیب تو از. آره-

 !بکشی سیگار نذارم گه می عمه گفت داد اس بهم آفاق! نه:

 ! کردی غلط-

 اینکه واسه این: گفت و صورتم تو کوبید محکم و برداشت مبل روی از رو خودش بالشت ونداد

 ! من نه بود مامانت حرف این بعدشم! گفتی من به وری دری و فحش کلی امشب

 !گرفتیم تصمیمی یه صفا با آبان: گفت حال همون در و آشپزخونه سمت رفت بعد

 !چی؟-

 ! دور بندازیم رو تو و بشیم فابریک رفیق هم با خوایم می: 

 !اونوقت؟ چرا-

 !هستی نفهمی زبون خر خیلی اینکه خاطر به:

 !آره؟ خوبیه رفیق کنه، گوش بسته گوش و چشم حرفتون به هرکی اونوقت! لحاظ اون از آهان-

 !نه؟ که چرا:

 .ره می داره چشمام دیگه من بذار، فیلمو بیا! زهرمار-
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 نمی اصالً!زد می هم حرف تلویزیون به بود زده زل که جوری همون ونداد. برد خوابم کی نفهمیدم

 .برد خوابم و شد گرم چشمام کم کم. بودم فردا پس زبان کالس فکر تو فقط! گه می چی شنیدم

 

 

*** 

 می رو صندلی! سوزم می دارم درون از و شده گرم خیلی اتاق هوای کنم می حس! لرزه می دستام

 نمی که کسی به و کنه می باز رو در بهار. بهش بندم می رو طناب و باالش رم می و لوستر زیر ذارم

 !تو برو: گه می تحکم با بینمش

 خوشحالی با بهار. پایینه داره جا که جایی تا سرش. ببینم تونم نمی رو پسر ی چهره باال اون از

 صندلی این که خوشحالم! رسیده وقتش که خوشحالم:گه می و بنده می رو در و تو یاد می پشتش

 !ندازم می لگد با خودم رو

 پسر. پایین یام می صندلی رو از بعد و نشه باز وقت یه که کنم می امتحانش و بندم می طنابو

 ! باال برو: زنه می داد تحکم با بهار. ببینم رو اش چهره تونم نمی هم باز و منه به پشتش

 !گردنت دور بنداز طنابو: کشه می هوار بهار و صندلی باالی ره می تعلل با پسر

 توی. کنم می تماشا و وایسادم. جلو ره می بهار و ده می گوش دستورش به مکثی بعد هم باز پسر

 لگد یه با بهار! کنه نمی صادر فرمونی مغزم اما بگیرم جلوشو باید گه می بهم ندایی یه ذهنم

 وقتی و زدن پا دست به کنه می شروع شدید خرخر با و شه می آویزون پسر! ندازه می رو صندلی

 سمت ره می ناخودآگاه دستم! شم می خفه دارم باال اون که خودمم بینم می سمتم به چرخه می

 شروع بعد و خنده می دل ته از! خنده می بهار. بکشم نفس تونم نمی دیگه کنم می حس! گلوم

 !کردن گریه به کنه می

*** 

 نشسته کنارم ونداد. زدم می نفس نفس و بودم عرق خیس. پریدم خواب از شدیدی های تکون با

 ونداد. بود نیومده جا نفسام هنوز. گلوم سمت بردم دستمو و نشستم. کرد می نگاهم نگرون و
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: گفت و سمتم گرفت رو لیوانی و کرد روشن رو برق برگشت وقتی و آشپزخونه سمت رفت و پاشد

 .بخور خرده یه

 دوباره ونداد! بودم ریخته بهم کامالً کابوس اون دیدن با. بکشم عمیق نفس تا چند کردم سعی

 !آبان؟: گفت و داد تکونم

 ! خوبم: گفتم زور به

 !کردم بیدارت همین واسه! شدی می خفه داشتی انگار! کشیدی می نفس بد-

 .خوبم اآلن. کردی خوب:

 دراز و کرد خاموش رو برق پاشد و میز روی گذاشت رو آب لیوان ونداد. کشیدم دراز دوباره

 !بیارم؟ خوای می سیگار: گفت دیقه چند بعد. کشید

 .کردم بدخوابت ببخش،. نه-

 !خوابم می دوباره. بابا نه:

 .رفت نمی کنار چشمم جلوی از کابوس اون های صحنه. بستم چشمامو و ونداد به کردم پشت

 !بیداری؟: پرسید سکوت لحظه چند بعد ونداد

 .اوهوم-

 !داره؟ وجود هم راهی کابوسا این از خالصی واسه که دونی می:

 !دونم می-

 !ری نمی خفگی مرزی تا خواب توی بار سه دو ای هفته الاقل! روانشناس؟ پیش بری خوای نمی:

 !دونم نمی-

 .مونه می خودمون بین باشی داشته دوست هم اگر. بگیرم وقت ات واسه تونم می بخوای اگه:

 خیر به شب-
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 !مملکتی این ی کرده تحصیل مثالً آبان:

 ! ونداد بخواب-

 گذاشته منفی اثر روم بدجوری بودم دیدی که کابوسی. نبرد خوابم و زدم غلت صبح نزدیکای تا

 از زود صبح باید. خوابیدم می باید بودم، خسته. بخوابم کردم سعی زور به که بود زده سپیده. بود

 !ببینم رو ویدا یا دایی نباشم مجبور که بیرون زدم می خونه این

 کردم بلند سرمو. کجام دادم نمی تشخیص اول لحظه در و بودم منگ. شدم بیدار پچ پچ صدای با

 سرمو! ونداد پیش اومدم قبل شب اومد یادم تازه دیدم دایی زن کنار اپن دم که رو ونداد و

! خواب صحت! به: گفت ونداد و پاشدم جام از. بود نیم و یازده کردم، نگاه ساعت به و برگردوندم

 !نشی بیدار هم اآلن خواستی می

 چه! داد جوابمو لبخند با. کردم سالم و دایی زن سمت برگشتم و صورتم روی کشیدم دستمو

 !نبود شوهرش ی عقیده هم اون که خوب

 ! کنم جمع رو ها تشک لحاف خوام می پاشو! پاشو: گفت و وایساد کنارم اومد ونداد

 .بیارم صبحونه ات واسه بشین بیا: گفت دایی زن بیرون اومدم که دستشویی از

 . خونه برم باید مرسی-

 .خوب پسر شه نمی دیر بخوری چایی یه:

 .شه می شاکی برسم دیر. خونه برم ناهار واسه دادم قول مامان به-

 !آبان: کرد صدام که شنیدم رو ونداد صدای ورودم با همزمان و ونداد اتاق سمت رفتم

 دیدنش! هم به موندیم مات ای لحظه برای! رودرو ویدا با و بودم شده اتاق وارد دیگه. بود شده دیر

 اگه: گفت که بیرون برم اومدم و برداشتم رو شلوارم و موبایل و میز سمت رفتم! داد می آزار منو

 !بیاره عصر تا آیدینو بگو برادرت به خونه ری می

 !بزنی زنگ سابقت شوهر به خودت تونی می: گفتم و بهش زدم زل و سمتش برگشتم

 !بگی متلک نیست نیازی-
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 !بزنی حرف و واکنی دهن بینی می منو تا نیست نیازی هم تو:

 !نبودی خشن انقدر پیش سال 7 -

 ! نبودم عاقل! نبودم آدم پیش سال 7:

 !بودنه خشن و بداخالق به بودن عاقل و بودن آدم دونستم نمی -

 !بدون حاال:

 همراه بچگیمو دوران خام عشق پیش سال 7: گفتم بیرون برم اینکه از قبل و در سمت رفتم

 و کردم عزاداری سال 7 و پوشیدم سیاه براشون روز 22 من! مردن جفتشون! دادم دست از برادرم

 !نفرستی پسغوم پیغوم مرده واسه بدونی که گفتم! اومدم در عزا از وقته چند تازه

 ! آبان یاد نمی بهت اصالً تلخی همه این-

 !نگیره پرت به پرم که باش خودت مراقب! نکردی مزه منو تلخی هنوز:

 چه که بینم می دارم! کنی خالی خودتو حرفات با تو و بگیره پرت به پرم دارم دوست اتفاقاً -

 !کنی می تحمل داری رو عذابی

 عذابم بتونین که ندارین خارجی وجود ام واسه دیگه! نیست عذابی دیگه! اشتباهی در سخت:

 !بدین

 !زنی می گول خودتو فقط. آبان یاری نمی دست به رو چیزی کردن کتمان با -

 !دارم دوستش! شیرینیه زدن گول باشه، طور این اگه حتی:

 به تلخیت همه این حاال اما! بودم شیرین برات منم زمونی یه! داشتی دوست هم منو زمونی یه-

 !منه خاطر

 سر و سمتم یای می! گردی؟ می چی دنبال! باشه شیرین یا تلخ بخواد که نداری خاطری دیگه:

 جوری این و طرفت یام می و خورم می گولتو من خیالت به! برسی؟ چی به که کنی می وا حرفو

 رفته برباد جوونی انتقام و بزنی دامن اون مالیخولیایی افکار به خوای می! بجزونی؟ آرمانو تونی می

 !شی نمی موفق نکن، تالش خودی بی! بگیری؟ اتو
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 قدر و ریختی می پام به که رو محبتایی اون ی همه خوام می! باشم داشته رو تو خوام می-

 !کنم جبران ندونستم

 که جایی همون بری و کنی گم گورتو تونی می جبرانش واسه! نیست من داشتن به احتیاجی:

 !من حق در بزرگیه لطف نبینمت، کنی کاری که قدر همین! بودی

 کنه عادت که چیزی هر به آدم! کردم عادت محبتت به که فهمیدم زود خیلی! آبان پشیمونم-

! کنه می حس رو خالئش تازه ده می دستش از وقتی! نیست اش متوجه دیگه! بیندش نمی دیگه

 !کردم اشتباه فهمیدم! دادم دست از رو بزرگی چیز چه فهمیدم رفتم ایرون از وقتی

 !شه نمی جبران هرگز که هست اشتباهات سری یه:

 !کنی فکر بهش الاقل تونی می! داشت دوباره فرصت یه شه می ولی! دونم می-

 جایی که هست بهار مشغول اونقدر فکرم:گفتم و چشماش تو زدم زل و شدم نزدیک بهش قدم یه

 گدایی جای به بودم تو جای! نزن بال بال خودی بی! رسی نمی هدفت به! نباشه توش تو برای

 ! بسازم پسرمو ی آینده کردم می سعی محبت

 اتاق از من اومدن بیرون با. داد می تکون پاشو عصبی و مبل روی بود نشسته ونداد. هال تو اومدم

 ویدا با برخورد در منو واکنش خواست می احتماالً. صورتم به زد زل متفکر و کرد بلند رو سرش

 !بفهمه

 !ناهار؟ ما پیش یای می تو: گفتم و مبل روی گذاشتم موبایلمو و شلوار

 .پوشم می لباس اآلن منم شو حاضر. آره-

 .یام می اآلن بزنم صورتم به آبی یه: 

 عوض شلوارمو داشتم و ونداد اتاق توی رفتم. بود آشپزخونه تو ویدا بیرون اومدم که دستشویی از

 که اونجایی از اما کنم بیدارت زود صبح خواستم می: گفت شدن آماده حال در ونداد که کردم می

 !نکردم بیدارت و خوابیدی دیر فهمیدم خوری، می وول داری دیدم شدم بیدار شب نصفه وقت هر

 .نیست مهم-
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 !گردونی؟ می بر عصری منو بیام تو با:

 .نیار ماشین خودی بی. دیگه آره-

 فقط که بود حالی در این و خونه سمت افتادیم راه و کردم خداحافظی دایی زن از بعد دیقه 5

 !باشم تفاوت بی خونه توی آرمان حضور به جوری یه اومدم می کنار خودم با داشتم

 داشت آفاق شدیم که هال وارد. افتادم راه پشتش خودم و تو بره ونداد تا وایسادم و انداختم کلید

 قلبم تپش دوباره. مبل روی بودن نشسته هم احسان و آرمان و کرد می بازی رها و آیدین با

 اینکه واسه داشتم جدی کمک یه به نیاز شاید. گفت می راست ونداد شاید. رفت می باال داشت

 !بیام کنار مسئله این با بتونم

 همون مامان. آشپزخونه سمت رفتم آرمان به کردن نگاه بدون و کردم پرسی احوال احسان با

 خوبی؟: گفت لبخند با و سمتم برگشت کرد می آبکش رو برنج که جوری

 مرسی-

 خوردی؟ صبحونه:

 .خورم می چایی یه. نه-

 .شه آماده ناهار تا بخور هم پنیر نون لقمه یه:

 کجاست؟ بابا. خورم می ناهار یهو همون. نه-

 .کشیده دراز اتاق تو:

 شده؟ طوری-

 !نه:

 !مامان؟-

 .بخور چایی بیا کن عوض لباساتو برو. عزیزم نه:
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 از. بخوابه یا بکشه دراز روز از ساعت این بابا نداشت سابقه وقت هیچ. بابا و مامان اتاق سمت رفتم

 !بوده خبرایی یه بود معلوم هم مامان گفتن نه

 و بود چشماش روی ساعدش و تخت روی بود کشیده دراز بابا. تو رفتم و در به زدم ضربه تا دو

 جلوی رفتم. کرد نگاهم و برداشت چشماش روی از دستشو من ورود با. کشید می سیگار داشت

 شده؟ طوری.  سالم: پرسیدم و وایسادم تخت

 شده؟ طوری بابا: پرسیدم دوباره. بهم بود زده زل متفکر

 اومدی؟ کی: گفت و تکوند پاتختی روی زیرسیگاری توی رو سیگار خاکستر و نشست

 شده؟ چی. اآلن همین-

 .هیچی:

 !این؟ گرفته اینقدر چرا پس-

 .بشه آماده ناهار تا بودم کشیده دراز. نیستم گرفته:

 !مطمئنین؟-

 بیرون حرفی شد نمی هم اون از. داد تکون مثبت عالمت به سری کنه نگاهم اینکه بدون بابا

 !آفاق سراغ رفتم می باید. کشید

 !آبان؟: گفت که در سمت برم اومدم

 بگیرم؟ خونه یه برات خوای می: گفت کنه نگاهم اینکه بدون. بده ادامه موندم منتظر و برگشتم

 !خونه؟: پرسیدم و صورتم رو نشست تعجب از اخمی

 ... و زندگیشون و خونه سر برن همه دوباره تا! باشی؟ جا اون مدت یه که-

 !آرمان؟ یعنی همه:

 .گم می خودت آرامش واسه: گفت و جلو اومد و شد بلند جاش از بابا

 !شده؟ چی-
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 ... گم می فقط! نشده چیزی:

 ! کردم می کارو این پیش سال 7 بشم جدا بود قرار اگه-

 ... ولی دونم می:

 !گم می بهتون خواستم اگه. کنم می فکر روش-

 !خوبه:

 داشته جدالو و جنگ اینجا دیقه هر خوام نمی: گفت و کرد صدام بابا باز بیرون برم اومدم دوباره

 !باشیم

 !دونم می-

 !شدیده خیلی روحیش مشکل کنم می فکر. متخصص پیش بره حتماً باید آرمان کنم می فکر من:

 !شده؟ بحثتون: گفتم و شدم نزدیک بابا به قدم یه

 !آره -

 !من؟ سر:

 !چی همه سر-

 باید دارم رابطه سابقش زن با من کنه می خیال و زده که توهمی اون خاطر به کنم می فکر من:

 که بزرگی جرم از خودشو اینکه برای نباشه فیلمش اگه البته! بده نشون دکتر یه به خودشو حتماً

 !کنه تبرئه شده مرتکب

 تو از آتنا و نبود آرمان از خبری. زد می حرف احسان با داشت ونداد. بیرون اتاق از اومدم

 هیچ نبود قرار خونه این انگار! بود بساطی چه. اتاقم تو رفتم و دادم جوابشو. کرد سالم آشپزخونه

 !ببینه آرامش روی وقت

 !تو؟ بیام: گفت در الی از ونداد و خورد در به ای ضربه بعد دیقه دو

 !بوداره جورایی یه خونه جو! شده؟ طوری: پرسید و بست رو در و اومد. دادم مثبت جواب سر با
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 !آرمانه گند بوی-

 !بیایم؟ ما اینکه قبل بوده دعوا:

 !گویا-

 !چی؟ سر:

 !روانپزشک پیش ببرن آرمانو باید که رسیده نتیجه این به بابا ولی! دونم نمی-

 !چی؟ یعنی:

 !ان دیوونه جفتشون هر! ندید خیری پسراش از که بابام بدبخت-

 مختون تا دو شما که این در البته! آبان نیست روانی روانپزشک و روانشناس پیش ره می کی هر:

 !نیست شکی هم داره تاب

 خوای می گه می! هه: گفتم کردم می عوض لباسامو که جوری همون و رفتم بهش غره چشم یه

 !بگیرم خونه یه برات

 !کی؟-

 ! بابام:

 !تو؟ واسه-

 !ترسیده چیزی یه از! وسط این مشکوکه چیزایی یه! اوهوم:

 !بشه ایجاد تنش بینتون خواد نمی البد-

 !داره هم خونه تازه! بره تونه می هم آرمان که صورت اون در:

 ! واهلل دونم نمی: گفت و انداخت باال ابروهاشو متفکر ونداد

 !اینجا بوده خبر چه گه می اون! بیاد؟ زنی می صدا آفاقو-

 . زد صدا رو آفاق بلندی صدای با و کرد باز رو در بود ایستاده در کنار که ونداد
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 !گفت؟ می چی ویدا:پرسید و بستم رو در دوباره ونداد و گفت یام می اآلن یه آفاق

 !هیچی-

 !کشه؟ می طول دیقه 5 برداشتن میز رو از رو شلوار و موبایل یه:

 .گفت نمی خاصی چیز-

 !بوده؟ چی غیرخاص حرف همون:

 !ندامت و پشیمانی اظهار-

 !آبان نکن مسخره:

 !خودم جان به-

 !سمتش؟ بری دوباره تو اینکه واسه! چی؟ واسه پشیمونی و ندامت اظهار:

 !ببخشمش اینکه واسه! نه-

 !گی؟ نمی که دروغ:

 !نگرونی؟ چی از! نه-

 !کنه خامت بخواد اینکه از:

 تو چرا! دور ندازین نمی استخونتونو بخورین همو گوشت گفتی خودت! خواهرته! سوال یه ونداد-

 !نیستی؟ پشتش قضیه این

 !وجدان عذاب پای بذار:

 !چی؟ از-

 !نیست مهم:

 !بدونم خوام می! مهمه چرا-

 !تا دو این بردن رو ما آبروی! نبوده درست ویدا کار خب:
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 !ونداد؟ عذابه در وجدانت چی از! کنم؟ باور داری توقع-

 از قبل بشه، رو ماجراها این اینکه قبل:گفت و حیاط به زد زل و پنجره کنار وایساد اومد ونداد

 خواست نمی ذهنم انگار اما! بودم کرده شک چیزایی یه یه کنین، عقد هم با ویدا و تو اصالً اینکه

 می رو اش پی اگه شاید! زدم می پس رو کنه می خیانت بهت داره ویدا اینکه فکر حتی! کنه باور

 به فاجعه وقت هیچ دادم می نشون توجه بودم انداخته شک به که چیزایی به اگه شاید گرفتم،

 !شد نمی بزرگی این

 !نبود محکم اینقدر خوردی می که ای ضربه شاید

 منی برای نه، چه کردم می عقد ویدا با من چه فاجعه اون: گفتم و پشتش رو گذاشتم دستمو رفتم

 ! شو وجدان عذاب این خیال بی! بود بزرگ کافی اندازه به داشتم دوستش بچگیم از که

 .ببند درو تو، بیا: گفت ونداد و سمتش برگشتیم دو هر آفاق اومدن با و شد باز در

 !بوده؟ خبر چه خونه تو: پرسیدم و تخت ی لبه نشستم. کرد رو کار همین آفاق

 !کردین؟ خبر جاسوسی واسه منو: گفت و کرد اخمی آفاق

 !شده چی بدونم خوام می-

 !شد بحثشون آرمان و بابا:

 !چی؟ سر-

 !چی همه:

 !شه؟ می هم گفته ویدا و من مورد در که پرتایی و چرت شامل چی همه این-

 !نه:

 !دیگه؟ آره یعنی نه این-

 بدونیم خوایم می. آفاق ببین: گفت و شد نزدیک بهش قدم یه ونداد. پایین انداخت سرشو آفاق

 !داره پافشاری مسئله این روی حد چه تا پسره این
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 !خیلی: گفت و کرد نگاه منو مکثی با بعد و ونداد به دوخت نگاهشو آفاق

 کردم می روشنش که جوری همون و آوردم در پالتوم جیب تو از سیگار یه و پاشدم جام از

 جونمو که بیرون بفرسته خونه این از منو خواد می! بوده چی از بابا نگرونی فهمم می حاال:گفتم

 !زد هم آبله بود قشنگ خیلی عروس! کنه حفظ مثالً

 !است خونه بابا آبان: گفت آروم آفاق

 دم رفتم و دادم تکون سرمو عصبی! کرد سیگار به ای اشاره چیه، منظورش ببینم سمتش برگشتم

 مرتیکه اون اینکه عوض! داره خنده: گفتم ونداد به حال همون در و کردم بازش خرده یه و پنجره

 ! ترسن می من خاطر واسه اینا بابا بترسه، من از شعور بی

 .برو بری خوای می: گفت آفاق به ونداد

 !نباش نگرون تو.  ده می فیصله رو ماجرا بابات: گفت و کنارم اومد بعد

 !ها بشه غرق بیشتر توهم این تو کنم کاری یه گه می شیطونه-

 !بشی؟ نزدیک ویدا به خوای می نکنه! جوری؟ چه:

 !بابا نه-

 به ده می جامعیت داره زده خودش که رو گندی! مریضه آرمان! نذار شیر دم رو پا! آبان کن ول:

 !کنی دوری ازش باید! تو به! بقیه

 بیرون؟ یای نمی: پرسید ونداد و دادم تکون موافقت عالمت به سری

 .یام می شد آماده ناهار-

 سالشه؟ چند بابک ی بچه. سوال یه راستی:

 ای بچه پای که زدم حدس کنن، جور رو دیه باید گفت صفا وقتی فقط. نپرسیدم اصالً. دونم نمی-

 رسید؟ ذهنت به چیزی همچین یهو حاال چطور.میونه در
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 اشتباه داری معتقدم هم هنوز که چند هر بهار، جریان تو. افتادم یادش یهو دیشب. جوری همین:

 .کنم نمی دریغ بیاد بر دستم از کمکی اگه. کن حساب من رو ولی بشی درگیرش نباید و کنی می

 مرسی-

 .بیا هم تو رم می من:

 چک باکسمو میل بود وقت خیلی. نت پای نشستم و کردم خاموش سیگارو بیرون رفت که ونداد

 شد باز در که بود کردنشون پاک گرم سرم. بود توش تبلیغاتی میلهای و اسپم تا خدا. بودم نکرده

 !تو؟ بیام: گفت آتنا و

 !دیگه؟ شده چی گفت آفاق: گفت و بست رو در و اومد. سمتش برگشتم

 .شده بحثشون هم با گفت فقط! کامل نه -

 !نری اینا دایی خونه مدت یه بهتره:

 !چی؟ واسه-

 رفته دونم می من گفت می هی! شد خل انگار هستی اونجا شبو فهمید وقتی! شده دیوونه آرمان:

 !ببینه رو ویدا که اونجا

 !شنفتیم گل و گفتیم گل نشستیم تازه! دیدمش اتفاقاً آره-

 !آبان! هیس:

 !نیست زنش دیگه که اون! مگه؟ چیه خب-

 !شده خل گم می دارم! جونت؟ به بندازیش خوای می! کنم می خواهش آبان:

 انجام به پیشو سال 7 ی نکرده کار خواد می دلم خیلی! سراغم بیاد دارم دوست خیلی اتفاقاً-

 !برسونم

 نمی گفت می همش! شد می آب براش سنگ دل که کرد گریه امروز اونقدر! آبان داره گناه مامان:

 !رن می دستش از دارن پسراش تا دو که شده مرتکب خدا درگاه به گناهی چه دونه
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 !خوبه؟! ندارم کارش به کاری! باشه-

 .بابا و مامان خاطر به فقط! مرسی: گفت و ریخت بهمشون موهامو توی انداخت دست آتنا

 . باشه-

 .بخوریم ناهار خوایم می بیا پاشو:

 .یام می برو-

 حاضر! عمراً! بترسیم آرمان از باید حاال که رسیده کجا به کارمون که بودم فکر این تو رفت که آتنا

 موبایلم اس ام اس زنگ! کنه درازتر گلیمش از پاشو ذاشتم نمی! بهش ندم باج اما بمیرم بودم

 !زبان کالس بیام تونم نمی فردا من. سالم: بود نوشته! بود بهار. کرد پاره افکارمو رشته

 !چرا؟. سالم: نوشتم و شد آویزون لبام! شدم پنجر

 ! مونم می منتظرتون آموزشگاه روبروی در دم کالس بعد اما: نوشت

 !یای؟ نمی چرا کالسو: نوشتم و لبم رو نشست لبخندی

 بابک پسر. بیرون بریم خوایم می مامانش و سپهر با -

 سالشه؟ چند:

 .سال 2-

 !م پذیر نمی رو غیبت تا 3 از بیشتر من ولی. باشه. کنه حفظش خدا:

 خدافظ! استاد چشم-

 !سالمت به:

 احسان کنار رفتم. بودن نشسته میز پشت همه. بیرون رفتم اتاق از و میز روی گذاشتم رو موبایل

 تونسته می دونستم می! بیاد تونه نمی نوشته اولش که کرده شیطنت بهار دونستم می. نشستم

 به و لبم رو نشست لبخندی یه ناخودآگاه! یاد می کالس بعد که بنویسه هم اس ام اس همون توی

 .غلیظ اخم یه به شد تبدیل آرمان صدای با که نکشید ثانیه
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 !خندی؟ می داشتی دیشب که بزمی به: پرسید عصبی ی دورگه صدای یه با

 .بهش زدم زل نفرت با و کردم بلند سرمو

 !آرمان: گفت تحکم با بابا

 حرف باهاش و ببینیش سیر دل یه تونستی! گذشت؟ خوش: داد ادامه و نیومد کوتاه اما آرمان

 !بزنی؟

 !بسه آرمان: گفت و میز رو کوبید محکم بابا که بدم جواب اومدم

 دوختم نگاهمو دوباره بعد و سمتش بچرخه سرم شد باعث آیدین ی خورده ترس ی گریه صدای

 !بدی تحویلش ببریش عصری که داد پیغوم بچه این مامان اتفاقاً: گفتم و آرمان به

 !هم با گرفتین قلوه و دادین دل نشستین پس! خوبه-

 جور هر تو: گفتم حال همون در و کشیدم پلو خودم برای و برداشتم رو کفگیر و جلو بردم دستمو

 !کن فکر داری دوست

 !نکن اضافی غلط: گفت و زمین رو شد پرت صندلی که طوری شد، بلند جاش از غیظ با

 بشقابم توی ریختم می خورش که جوری همون کنم، نگاهش حتی یا بخورم تکون اینکه بدون

 !من نه کنی می تو که اونو: گفتم

: گفت و کشید بازوشو زور به بابا و شدن بلند جاشون از ونداد و احسان و بابا که طرفم بیاد اومد

 ! نکن پا به شر آرمان برو بیا

 !بکش خجالت پدرشی مثالً که ای بچه این از الاقل: گفتم و بهش زدم زل و کردم بلند سرمو

 !مطمئنی؟-

 ی ترسخورده صدای و یومد می آیدین ی گریه صدای فقط! ایستاد زمان انگار لحظه یه! موندم وا

 !ترسم می من مامانی: گفت می مرتب که رها

 !آبان باش آروم: گفت و جلوم اومد احسان که سمتش برم اومدم و پاشدم جام از
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 !چیه؟ منظورت: پرسیدم و حرصیش و تنفر از پر چشمای تو زدم زل

 !بدونی بهتر باید که تو: گفت کنه خالص بابا دست از خودشو کرد می سعی که حالی در

 می داری پالیی و پرت چه فهمم نمی: گفتم و سمتش رفتم دیگه قدم یه و زدم پس احسانو دست

 !گی

 بیا! نبستم خودم تا ببند دهنتو آرمان! ها بچه جلو زشته: گفت و وایساد جلوم اومد هم ونداد

 !آبان بشین

 ماه دو به! ایران اومد ویدا:گفت که جام سر برگردم اومدم. آرمان برزخی چشمای تو بودم زده زل

 و آوردی باال شکمشو کردی، دستمالیش و اینجا کشوندیش! است حامله گفت و زد زنگ نکشید

 !دور؟ انداختیش آشغال یه عین بعد

 مونده مات! بود شده عرق خیس پشتم تیره! بودم شنیده که چیزی از ایستاد می داشت قلبم

 .خورد نمی تکون هیچیکی. کردم می نگاهش اومده در حدقه از چشمای با و بودم

 !زدی؟ زر چی: پرسیدم دندونام الی از شمرده شمرده و وایسادم صورتش تو و جلو رفتم

 خودت! نیست من گفتن به احتیاجی اصالً! شنیدی خودت: گفت و کرد نگاه روم تو راحت خیلی

 !ماجرا این تو تویی کاری اصل حال هر به! دونی می بهتر

 داشتم و اش سینه روی بودم نشسته من و زمین رو بودیم افتاده! بهش پریدم جوری چه نفهمیدم

 زور به! بود نکرده پیدا دفاع فرصت که بهش بودم شده ور حمله یهویی اونقدر! زدمش می مشت با

 گرفته درد بودم زده بهش که مشتایی از هم خودم دست. عقب شدم کشیده ونداد و احسان و بابا

 ! کشیدم می نفس زور به و بودم شده عرق خیس.بود

 می نفس نفس که جوری همون آتنا و مامان های گریه و التماسا به توجه بدون و شد پا سر زور به

 !کردی؟ غلطی چه که بشن گمراه بقیه خوای می! کنی؟ گم ایز خوای می کارات این با: گفت زد

 جلوش رفت ونداد بار این و داشتن ام نگه محکم احسان و بابا. سمتش برداشتم خیز دوباره

 !آرمان زنی می زر چی داری باشه حواست: گفت و وایساد

 !ونداد نزنه دورمون رفیقت این بود حواست تو کاش-
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 بلوز جلو اومد مامان. زمین روی کرد پرتش دوباره و آرمان صورت تو نشست ونداد محکم مشت

 !کنم می خواهش ونداد! بسه قرآن رو تو. بسه: گفت التماس با و کشید و ونداد

 فقط! کثافت اون سمت برم خواستم نمی. کنم خالص احسان و بابا دست از خودمو کردم می سعی

 !کن ولم: گفتم حرص با و احسان به کردم رو! کنن ولم خواستم می

 !خونه این از کن گم گورتو پاشو: کشید داد و آرمان سمت رفت شد بلند و کشید پس دستاشو بابا

 همه کردی خیال کثافت: کشیدم هوار جا همون از. جلوم اومد باز احسان که سمتش رفتم قدم یه

 ام شده گفتی می وقتی فطرت پست! توام؟ لقمگی حروم به منم کردی فکر ناموس بی! توان؟ مثل

 ! شرف؟ بی تو عین شه نمی سرم شرف و آبرو من کردی فکر! بود؟ این واسه کابوست

 ! آبان بسه: کشید داد سرم بابا

 ! نکردم ناکارت نزدم تا خونه این از برو شو بلند گفتم بهت: گفت و آرمان به کرد رو بعد

 !کرد صدا آیدینو در سمت رفت می که جوری همون و پاشد جاش از دیوار زور به آرمان

 گم گورتو: گفت و سمتش رفت قدم یه ونداد. خواب اتاق تو بود برده رو ها بچه دعوا وسط آفاق

 !یاد نمی باهات جایی بچه اون! کن

 هم باید! دارین حق! خب آره: گفت داشت می بر دستمال پر چند میز روی از که حالی در آرمان

 !باباش و دایی دل ور بمونه هم باید! کارش و کس پیش بمونه

 می! گمشو بذار! آبان کن ولش: گفت و گرفت جلومو ونداد بار این سمتش، برداشتم خیز دوباره

 ! کنه عصبیت خواد

 عذاب! شدی روانی! بدی نشون روانپزشک یه به حتماً خودتو باید: گفت و آرمان به کرد رو بعد

 !کرده ات دیوونه وجدان

 حالت شدیدترین با رو در و خودم اتاق توی رفتم و بیرون کشیدم ونداد دستای تو از هیکلمو

 !کردم قفلش و چارچوب به کوبیدم ممکن
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 شقیقه تو! بهش بردم پناه و آوردم در سیگارو پاکت پالتوم جیب تو از! بودم عصبانی مرگ حد به

 بعد و رفت پایین و باال دستگیره و خورد در به ای ضربه! ترکید می داشت سرم و زد می نبض هام

 !آبان! دارم کارت درو این واکن! آبان؟: کرد صدام بابا

 !باشـــــــــــم تنها خوام می: گفتم بلند

 !کن وا لحظه یه: گفت و کرد صدام دوباره

 گرفت آبو لیوان یه و تو اومد بابا. تخت روی نشستم برگشتم و کردم باز رو در و پاشدم عصبانی

 ! دیقه به دم اونو نکش: گفت و سمتم

 !بابا باشم تنها خوام می: گفتم و مالیدم چشمامو بود انگشتاش بین سیگار که دستی با

 اومد و حیاط توی کرد پرتش پنجره از رفت. گرفت دستم الی از رو سیگار و کرد دراز دست

 آرمان آبان! خودت؟ تو بریزی اینجا بشینی خوای می! شی نمی آروم تنهایی با: گفت و روبروم

 که تو! بشه درمان باید! نیست خودش دست حرفاش و رفتار و حرکات! گفتم که بهت! شده دیوونه

 دی می اجازه چرا شناسیش می که تو! هم به ریزی می اینقدر چرا گه می وری دری داره دونی می

 !کنه؟ عصبانیت اینجوری

 ! کنه؟ بارم خواد می که وری و شر هر کنم نگاهش بشینم -

 !کردم می ساکتش خودم ذاشتی نمی دهنش به دهن! نه:

 !کنم خفه خودمو تونم نمی! شم خفه تونم نمی! کشم نمی دیگه! دارم ظرفیتی یه! بابا آدمم منم-

 !زنیم می حرف هم با داریم! آبان نکش داد! هیس:

 آدرسمو هیچکی که جایی رم می! اینجا مونم نمی! کنم می پیدا خودم گفتینو که ای خونه-

 !باشه نداشته

 پاشو. زنیم می حرف هم با شدی آروم بگیر، دوش یه برو بیا پاشو:

 بدون جیبم تو کردم هم رو سیگار پاکت و موبایل. پوشیدمش و پالتوم سمت رفتم و پاشدم جام از

 !آبان؟ کجا: گفت و جلوم اومد مامان که بودم هال در دم. بیرون زدم اتاق از حرف
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 می کفشامو داشتم و بیرون هال از رفتم بدم جوابی اینکه بدون و در دستگیره سمت بردم دستمو

 ! ری؟ می داری کجا آبان: گفت و گرفت دستمو و جلوم اومد مامان که پوشیدم

 ! مامان گردم می بر: گفتم کنم نگاهش اینکه بدون

 !ری؟ می کجا تو بیرون، انداخت طاهر که آرمانو! بری؟ خوای می کجا داغون اعصاب این با-

 !گردم می بر شدم آروم رم می! مامان بیرون رم می: گفتم شمرده شمرده و چشماش به زدم زل

! بشه پیشمرگت مادرت! آبان کنم می التماس بهت! نرو داغون اعصاب این با: گفت التماس با مامان

 ! شی آروم بیارم کرده دم یه برات بشین بیا

 .یام می عصر تا گردم، می بر: گفتم و کردم جدا دستم از مامانو دست

 و بود نشسته حیاط گوشه نیمکت روی که ونداد به افتاد چشمم لحظه آخرین تو بیرون برم اومدم

 بهم اونقدر داشت حق! بود خواهرش تهمت این ور یه! داشت حق! دستاش بین بود گرفته سرشو

 می دلم! خلوت جا همه و بود جمعه ظهر. خیابون تو افتادم راه پیاده و هم به کوبیدم رو در! بریزه

 مطمئن اما گردم می بر عصر تا بودم گفته مامان به! بمیرم خستگی از که برم راه اونقدر خواست

 !شبه دیروقت خونه برگردم وقتی که بودم

 حوصله. بود خورده زنگ مرتب موبایلم شب سر از. خونه تو رفتم و انداختم کلید شب یک ساعت

 .بود قرآن یه دستاش تو و مبل روی بود نشسته مامان. نداشتم دادن جواب ی

 در دم که سمتش برگشتم. ایستادم بابا صدای با اما اتاقم تو برم اومدم و گفتم سالم یه لب زیر

 . بگه حرفشو شدم منتظر و بود وایساده اتاقشون

 !شب؟ وقت این تا آبان بودی کجا: پرسید و جلو اومد

 !خیابونا تو-

 !نبود؟ همراهت موبایلت مگه:

 !شب؟ وقت این تا کشیدیم چه دونی می: داد ادامه و ندادم جوابشو

 !گذروندم نمی رو خوشی خیلی اوقات منم-
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 !رفت سکته مرز تا مامانت:

 !دیگه وقت یه واسه بذارین! بابا ندارم حوصله-

 !اینجا اومد آرمان عصری:

 مبل روی نشست رفت. بده توضیح تا نگاهش به دوختم نگاهمو و باال آوردم رو بود پایین که سرم

 شاید که گفتم! داره پرواز دوشنبه! ره می داره. داد نشونمون رو برگشتش بلیط اومد: گفت و

 !کنه آرومت خرده یه دونستنش

 مرسی-

 !کنم؟ گرم برات غذا نخوردی، هم ناهار: گفت گرفته صدای یه با مامان

 بهتر ام روحیه آرمان برگشت شنیدن از هم ام، گرسنه واقعاً هم دیدم خب اما نه، بگم خواستم می

 .یام می و کنم می عوض لباسامو:گفتم داره گناه مامان هم و شده

 . آشپزخونه تو رفت و زد جونی کم لبخند مامان

 تماس واسه بود دیروقت دیگه. بود هم ونداد از کال میس کلی. کردم چک و آوردم در موبایلمو

. اتاقم تو رفتم و کردم تشکر مامان از و خوردم رو شام. بزنم زنگ بهش فردا که گذاشتم و گرفتن

 با ترسیدم می! خواب رخت تو برم خواست نمی دلم. گشتم می الکی نت توی صبح نزدیکای تا

 !ببینم کابوس هم باز آشفته روان اون

*** 

 بزنم آموزشگاه از زودتر خواست می دلم فقط. گذشت جوری چه اصالً نفهمیدم رو کالس آخرین

 مورد در صفا و ونداد به که حرفایی تموم رسیدم می نتیجه این به داشتم. بهار پیش برم و بیرون

 نمی رو خودم. مشتاقم بودن پیشش و دیدنش برای واقعاً و هواست باد ام گفته بهار به کردن کمک

 !بود بهش کمک بحث از فراتر که داشتم دختر این به کششی. بزنم گول تونستم

 در پارک از رو ماشین. بود نیومده هنوز بهار. بیرون اومدم و کردم تعطیل رو کالس زودتر دیقه ده

 با اولم برخورد به داشتم. روبروم به دوختم چشم و وایسادم دوبل آموزشگاه روبروی رفتم و آوردم

 . راننده بغل ی پنجره ی شیشه به زد که کردم می فکر بهار
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 و ماشین تو نشست. شه سوار کردم اشاره و لبم رو نشست لبخندی ناخودآگاه و سمتش برگشتم

 !سرده خیلی هوا ولی ایه کلیشه خیلی حرف این که دونم می: گفت و کرد سالم

! گذشت؟ خوش سپهر با: پرسیدم حال همون در و افتادم راه و زدم رو بخاری کردم، روشن ماشینو

 !دیگه؟ بود سپهر

 .کردیم خرید براش بابک ماشین پول از خرده یه با و بازار بردیمش. خیلی. آره-

 نبوده؟ بابک مال ماشین مگه: 

 . بود بابک دست اولش از خب ولی. بود مامانم مال نه-

 !اعدامه؟ به راضی هم داداشت زن:

 !شه نمی محسوب دم ولی اون که دونی می. زنه نمی حرفی-

 . دونم می:

 چیزی هم دیه واسه بذاریم رو پولش و بفروشیم ماشینو خواستیم وقتی حتی. گه نمی چیزی -

 !نگفت

 !من سواالی به دادن جواب سراغ بریم حاال خب

 !بفرمایید! اوه اوه:

 صفا؟ کافه نیومدی چرا-

 !نیام شما سمت که کرد می ارشاد منو داشت بدی اس بهم اینکه از قبل دیقه چند چون:

 !چی؟-

 !خوریم؟ نمی هم درد به ما بیاد پیش وابستگی اگه که معتقده:

 !داره؟ اعتقاد چیزی همچین به چرا اونوقت-

 برای خوبی گاه تکیه تونین نمی نداشتین، خوبی گذشته تون دو هر چون گه می! واهلل دونم نمی:

 !باشین هم
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 !باشیم؟ هم گاه تکیه قراره مگه حاال-

 !بعدی: گفتم لحظه چند بعد و کردم سکوت و زدم لبخندی

 .دونم نمی شما مورد در ناکام عشق یه جز چیزی من ولی باخبری من ی گذشته از -

 !نداشته ای دیگه چیز ناکام عشق یه جز هم ام گذشته:

 !بعدیه ی کلمه همون منظورش ده می رو سوالی یه جواب مبهم اینقدر کسی وقتی-

 بخوریم؟ چیزی یه بشینیم جا یه بریم:

 .بریم-

 وقتی. تو رفتیم و شدیم پیاده و داشتم نگه اومدیم می ونداد با مواقع اکثر که رستورانی دم

 !نداره شماره اینجا میزای: گفتم چرخه می اطراف که دیدم رو نگاهش

 هم آمد و رفت. دنجه جاش. ته اون بریم. نداره عیبی: گفت و زد لبخندی مکث با و سمتم برگشت

 .نیست

 گفتی می که هایی کینه: گفت بهار رفت که گارسون و دادیم سفارش غذا و دیوار کنج نشستیم

 عشقه؟ اون به مربوط ای خسته ازشون

 !آره-

 بود؟ چی منظورت کردی تجربه رو بودن دار باالی خودت گفتی وقتی:

 بود قرار! وسط بیاد گذشته نبود قرار! کنم دل و درد من نبود قرار! صورتش به زدم زل سکوت تو

 ! گذشت از! بزنیم حرف آینده از! ببینیم رو آینده

 !بست بن به بخورم و بپرسم هی من اینکه نه بزنیم حرف بود قرار: گفت و گرفت نگاهم از نگاهشو

 .ببخشید-

 !نگی تونی می نداری دوست اگه:

 !زدم دار خودمو عشق همون خاطر به-
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 ارزید؟ می: 

 زندگی خوام نمی و تونم نمی دیگه کردم می خیال! راهه تنها این کردم می فکر لحظه اون تو -

 !کنم

 !بودی عاشق اینقدر وقتی داده دست از رو بزرگی شانس طرف: 

 !من زدن دور با یاره می دست به داره رو بزرگی شانس کرد می خیال -

 !دیدی هم خیانت نبوده، ناکام عشق یه فقط ات گذشته تو پس:

 یه با و پایین انداختم سرمو. کردن بازی میز روی گلهای از یکی با کرد شروع. کردم سکوت هم باز

 ! کردن خیانت من به نامزدم و برادرم: گفتم شنیدم می زور به هم خودم که صدایی

 !چشمامه ی خیره زده بهت دیدم باال آوردم که سرمو

 7 بعد حاال! پیشه سال 7 مال جریان: گفتم حال همون در و رفتن ور دستم انگشت با کردم شروع

 !برگشتن حاال و بودن رفته ایرون از! آورده در گور از سر مرده این سال

 !وحشتناکه خیلی! متأسفم -

 آدم اینکه: گفت و کرد بازی غذاش با خرده یه. رسید راه از شام و زدم صورتش به لبخندی

 !دیگه موضوع یه بکشه رو دیگه یکی اینکه موضوعه، یه بکشه خودشو

 !دونم می-

 ! داره رو نتیجه یه دوش هر واقع در که چند هر:

 !دیدی؟ سهیلو اتفاق اون بعد -

 توش چیزی شناختم می که سهیلی از! دیدمش و زندون رفتم. آره بگیرم طالق اینکه از قبل:

 !نبود

 زد؟ هم حرفی-

 !پشیمونی اظهار و کرد می گریه فقط:
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 !گفتی؟ چی تو-

 گذاشتی چرا شما! ببخشمش شاید ببینمش دار باالی که روزی گفتم بهش. گفتم جمله یه فقط:

 !بره؟ در دستت از بود کرده حقت در که خیانتی اون با برادرت

 !بگیرم پس ازش رو ویدا که بود این تالشم ی همه روزا اون تو. نبود رفتن در بحث-

 !کرده؟ خیانت بهت دونستی می اینکه با:

 یه اونم کردم می فکر! داده رذالت این به تن خودش رضایت با هم اون که کردم نمی باور -

 !قربانیه

 !بودن؟ همدست هم با که رسیدی نتیجه این به که شد چی:

 .کنم نگاه دیگه دید یه از ماجرا به تونستم و شد باز چشمام سال 7 بعد-

 !بده نشون بهت چیزو همه تونسته که بوده واضحی نگاه چه:

 !ونداد مخصوصاً. کردن کمک هم دیگرون البته! آره-

 !بهمن؟:

 گاهی که بهمنی! بهمن ماه نه منتها! بهمنه هم واقعاً! بهمن آره: گفتم و لبم رو نشست لبخندی

 !شه می آوار آدم سر رو وقتا

 .ات واسه خوبیه دوست-

 !زدم سرکوفتش همش تموم سال 7 که چند هر هستم اون مدیون بودنمو زنده. خیلی:

 !داشته حکمتی بودنت زنده که برسی نتیجه این به شده باعث من مشکل که خوشحالم-

 نمی چرا. برسم نتیجه این به تا داد هم دست به دست چی همه! نداره شما مشکل به ربطی:

 !نداری؟ دوست! خوری؟

 .خورم می دارم-

 !داره؟ باالی سابقت عشق که ببینی و وایسی تونی می واقعاً:
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 !تونم می! آره: گفت و چشمام به زد زل و بشقاب توی گذاشت رو چنگالش و قاشق

 !باریکه خیلی تنفر و عشق بین فاصله که راسته پس-

 !دقیقاً:

 !نشدم خوشحال خیلی نشدن، خوشبخت هم با زنش و برادرم دیدم اینکه از من ولی-

 !نشدن؟ خوشبخت مگه:

 !ساله دو! شدن جدا هم از -

 !آوردم می در بال خوشحالی از بودم شما جای اگه من:

 کردم می خیال بگیرم قرار موقعیت اون تو اینکه از قبل هم من چون! کنی می خیال شاید-

 خوشحال اصالً دیدم گرفتم قرار موقعیتش تو وقتی ولی! کنه می آرومم اونا بدبختی از شنیدن

 بتونی ببینی دار باالی رو سهیل وقتی که نباش مطمئن خیلی گم می که همینه واسه! نشدم

 !بشی خوشحال یا ببخشیش

 !آره؟ مخالفی اعدام با کالً:

 بزنه دست گل به کی هر دیم می یاد بچگی از ها بجه به! مخالفم ای زنده موجود هر کشتن با-

 همینه هم آدم یه کشتن خب! داره جان است، زنده گل! چید نباید رو گل! زنه می نیشش زنبوره

 !دیگه

 !کشته منو برادر! کشته آدم سهیل:

 !دونم می-

 !بمیره باید گه می قانون:

 !دونم می-

 !گی؟ می چی پس:
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 عادی حالت به زندگیت و بشی خوشحال و بگیری آروم اون اعدام با امیدواری اینکه گم می-

 !اشتباهی در سخت برگرده

 !بگذرم برادرم خون از تونم نمی:

 !بگذر گم نمی-

 .بگیرم پس نامرد اون از برادرمو حق تونم می که سهیله اعدام با فقط:

 !رسی؟ می آرامش به بعدش مطمئنی-

 !آره:

 !زدن واسه مونه نمی حرفی پس-

 !دقیقاً:

 !یاری می جوش بزنه حرف باهات مورد این در کسی اگه که گفت می صفا-

 !نیاوردم جوش:

 !کنم عصبیت حد این تا خواستم نمی: گفتم و جلوش گذاشتم لیوان توی ریختم آب مقدار یه

 !نشدم عصبی-

 تو آروم چهره این پشت کردم نمی فکر: گفت دید که لبخندمو و کرد بلند سرشو. نگفتم چیزی

 .باشه آشوبی از پر ی گذشته همچین

 !هستم توداری آدم کالً-

 !مرموز:

 !بگی شما چی هر-

 .بمونه آدم خاطر به که هست خاص اونقدر اسمت. شنیدم می اسمتو صفا از وقتا گاهی:

 !من؟ از گفت می چی حاال! مرسی-
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 صفا از که اومد یادم گفتی بهم اسمتو وقتی اما. یاد نمی یادم دقیق اآلن. زد نمی خاصی حرف:

 .شنیدم رو اسمت

 !بوده نگفته من به وقت هیچ رو اش پسرخاله جریان که صفاست تودار من از ولی -

 !زد حرف ناکام عشق یه مورد در فقط پرسیدم شما از وقتی که مرموزه خیلی هم اون آره:

 !نداشت خبر موضوع از-

 ! جداً؟:

 !خوری؟ نمی دیگه: گفتم و دادم تکون مثبت عالمت به سرمو

 .نه-

 !نخوردی هیچی تقریباً:

 .شام بابت ممنون -

 !پاتوقشه اینجا! نشده پیدا ونداد ی کله و سر تا بریم: گفتم شدیم می پا جامون از که جوری همون

 .خونه ببرمت تا بده آدرس حاال برسونمت، نذاشتی که شب اون: گفتم شدیم که ماشین سوار

 هم با داشتی دوست که سهیله اعدام از جلوگیری خاطر به فقط:پرسید بعد و گفت رو آدرس

 بشیم؟ آشنا بیشتر

 یه یا بگم راستشو داری دوست: گفتم و روبرو به زدم زل. بود من به نگاهش. سمتش برگشتم

 !بپرونم؟ الکی چیزی

 !بشه خوشحال دروغ شنیدن از که باشه هم کسی کنم نمی فکر-

 شیرین های دروغ تلخ های واقعیت شنیدن جای به حاضریم ها موقعیت از بعضی تو امون همه:

 !بشنویم

 !هستی هم فلسفه اهل! اوه اوه-

 ! واقعیته:
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 !نگفتی-

 نمی جا از بدبختو در ی دستگیره اون و کشی نمی داد باز بگم راستشو بخوام اگه دی می قول:

 ! کنی؟

 اما! بشم نزدیک بهت دارم دوست که دلیله همین به فقط گفتم ونداد و صفا به:دادم ادامه و خندید

! ده می دست بهم حالی یه بینم می ازت اسی ام اس وقتی اما چیه دلیلش دونم نمی! گفتم دروغ

 !شمرم می رو ها ثانیه کالس بیای خوای می وقتی و شم می خوشحال بینمت می کافه تو وقتی

 !هستی هم گفتن شعر اهل پس-

 خوش مزاجت به که دروغی واقعیت، این جای به داری دوست اگه حاال! بود واقعیت! نگفتم شعر:

 !کنم پا و دست چیزی یه ات واسه تا بگو بشنوی بیاد

 می خوشحالم این و داد می بهار رضایت از نشون پیچید ماشین توی من حرف بعد که سکوتی

 دلم و کنم فکر صفا یا ونداد حرفای به خواست نمی دلم! کنم فکر بعدش به خواست نمی دلم. کرد

 تونستیم می و بودیم محبت تشنه دومون هر! خورم نمی بهار درد به من کنم خیال خواست نمی

 از درست معادالت ی همه همیشه! کنیم سیراب محبت این از همو تونستیم می و کنیم درک همو

 !شه نمی چهارتا دوتا دو وقتا گاهی که بفهمونیم بقیه به تونستیم می! اومد نمی در آب

 آموزشگاه بعد. بودم آموزشگاه و دانشگاه درگیر همش خوردیم، شام بهار با که روزی اون فردای

 خیلی چون بخوابم خرده یه خونه برم دادم ترجیح و نداشتم رو صفا ی کافه به رفتن حوصله هم

 و برداشتم گوشی. بود ونداد. خورد زنگ تلفن که بودم افتاده راه تازه! خوابی کم از بودم خسته

 !کنی؟ می هم ها ناپرهیزی این از! بله؟: گفت گفتم که جانم

 !کردی می استقبال بیشتر گفتم می بنال اینکه مثل-

 !باش مودب:

 !ذاری نمی تو ولی خوام می-

 !کجایی؟ هست معلوم:

 !خونه رم می دارم-
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 !باغ؟ خونه بریم یای می:

 !چی؟ واسه اونجا-

 عتیقه کم آقاجون حال هر به! بشه معلوم ها وسیله تکلیف تا بخوابه اونجا یکی شب هر گه می بابا:

 !برم تنهایی مجبور من نیای اگه! جا اون نکرده جمع

 !برو خب-

 اومد یکی اگه که بریم تایی دو بیا! کنه می ناکار منو راحت خب بیاد یکی گندگی اون به باغ! نچ:

 !کنه ناکار جفتمونو

 !مسخره گمشو-

 !یای؟ می:

 !ندارم رو اونجا حوصله! نه-

 احتیاج بهت آدم که موقعی! آدمی آویزون داری احتیاج آدم به که موقعی! گن می تو به بد رفیق:

 ... داره

 !بگی شعر خواد نمی یام می-

 .دنبالم بیا. ام خونه. خوب پسر آفرین:

 !نداری؟ ای دیگه امر! چشم-

 ! فعالً نه:

 .برم خونه تا ندارم حال. بیار راحتی لباس من واسه-

 !نداری؟ ای دیگه امر!باشه:

 فعالً نه-

 از. باغ خونه ریم می ونداد با و یام نمی شب که دادم خبر مامان به زدم زنگ و کردم قطع تماسو

 پایین منتظر دایی ی خونه دم بعد ربع یه. نزد حرفی اما نیست راضی که بود معلوم مامان صدای
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 تعجب با پایین اومد وقتی. نشستم راننده کنار رفتم و پایین اومدم رل پشت از. بودم ونداد اومدن

 !ننشستی؟ خودت چرا! سالم: گفت و رل پشت نشست و انداخت بهم نگاهی

 .چرت یه بخوابم اونجا تا خوام می. ام خسته خیلی-

 !تنبل:

 !نخوابیدم اصالً هم دیشب پام، سر صبح از-

 همراهته؟ تاپت لپ. بخواب. باشه:

 چطور؟ آره-

 .ببینم خوام می آوردم خوب فیلم یه:

 کو؟ خودت تاپ لپ-

 .شرکت:

 !خونه؟ یاری نمی همراهت! شرکت؟ گذاشتی خریدی تاپ لپ-

 .خونه نیاوردمش دیگه داشتم بار کلی امروز! تعمیرگاهه و شد خراب ماشینم بازم ولی چرا:

 !ماشینت؟ این مرگشه چه باز-

 !کنم عوضش باید کنم فکر! بابا دونم می چه:

 .برد خوابم کم کم و ندادم رو ونداد جواب

\\\\ 

 و کرده کنجکاوم پچ پچ صدای. پایین رم می باغ خونه ی گرفته نم و تاریک زیرزمین های پله از

 تشخیص صداها روی از کنم می سعی و ایستم می ورودی در نزدیکای! خبره چه بدونم خوام می

! ناواضحه خیلی صداها اما. هستن کسایی چه زنن می حرف هم با دارن که نفری دو اون که بدم

 به چشمام تا کشه می طول! تاریکه تاریک! نیست نوری هیچ. تو رم می و دم می هول رو در آروم

 .شم می نزدیک پچه پچ منبع که جایی به و افتم می راه ببینم تونم می وقتی و کنه عادت تاریکی
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 رم می. یاره می در سکوت از رو زیرزمین فضای پرهوس، که شنوم می رو هاشون نفس صدای

! لولن می هم توی که بینم می تابه می تو به دیوار باالی های پنجره از که نوری باریکه از و جلوتر

 نتونستم گرچه! ویداست هم زن اون که بفهمم تونم می و دم می تشخیص رو آرمان صدای حاال

 صدای وضوح به اینبار و رم می جلوتر قدم یه! ویداست که گه می بهم حسی یه! ببینمشون هنوز

 و ناراحتی از اونقدر! خونه می ویدا گوش تو اشو عاشقانه های زمزمه داره که شنوم می رو آرمان

 بر دیگه قدم یه! بدم تا دو اون یا خودم دست کاری تونم می که ام رسیده انفجار مرز به عصبانیت

 چهره! ویداست! خودشه. سمتم به گرده برمی. زنم می صدا رو ویدا رگه دو صدایی با و دارم می

 می بلند رو صدام! آرمان سمت گرده می بر من به توجه بدون! لذت و خوشی اوج در! خندونه اش

 !ویــــــــــــــــــدا: کشم می فریاد و کنم

 ی چهره اما آرمانه صدای! ببینم هم رو آرمان صورت تونم می سمتم گرده می بر وقتی بار این

 لحنی با ویدا! منم صورتش اما آرمانه کنم گم گورمو که خواد می ازم و زنه می که حرف! خودم

 !باشه راحت بذار! آرمان داره گناه: گه می پرعشوه و آروم

 روی خودمو سر که آرمانی ی سینه روی نشستم. سمتشون شم می ور حمله قبل از تر عصبی

! افتادم نفس نفس به خودم که زدمش اونقدر! صورتش تو کوبم می مشت با دارم و داره گردن

 می تقال چی هر! قفله در اما! بیرون برم زیرزمین اون از کنم سعی خوام می و ام شده عرق خیس

! خنده می و دستشه توی کلیدی وایساده، در بیرون که بینم می رو ویدا! نداره ای فایده کنم

 !شه می دور ازم و خنده می بیشتری شدت با کنم می صداش وقتی

*** 

 یه انگار! حال بی حال بی و بودم خیس عرق از! پریدم خواب از خودم بلند گفتن ویدا صدای با

 !کابوس؟ بازم: گفت پامو روی گذاشت دست ونداد. بودم دوییده رو طوالنی مسافت

! ام خسته خیلی: گفتم و دادم فشار محکم و بستم پلکامو و صندلی پشتی به دادم تکیه سرمو

 ! نخوابیدم حسابی و درست شبه چند

 !خوای؟ نمی چیزی. یام می اآلن: گفت و وایساد سوپر یه جلوی ونداد
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 یه و معدنی آب یه و اومد بعد دیقه چند و رفت. دادم تکون طرف دو به منفی عالمت به سرمو

 تموم سیگارم. بیاد جا نفست اینو بخور: گفت و کرد آب پر رو لیوان. بود دستش هم آب لیوان

 .بگیرم کردم فراموش عصری. بود شده

 در و افتاد راه و زد استارت و عقب صندلی روی گذاشت رو ها وسیله. گرفتم دستش از رو لیوان

 !شی می دیوونه بدی ادامه بخوای جوری این! آره؟ اوله نقش ویدا کابوسات توی: گفت حال همون

 باغ ساختمون دم رو ماشین وقتی و باغ خونه رسیدیم وقتی. کرد سکوت هم اون ندادم، جوابشو

 .بود زیرزمین به چشمم داشت، نگه

 شی؟ نمی پیاده: گفت داشت می بر عقب از رو ها وسیله که جوری همون و شد پیاده ونداد

. توش به زدم زل بود زمین همسطح که زیرزمین کوچیک های پنجره جلوی رفتم و پایین اومدم

 دنبال! بریم بیا: گفت و کشید بازومو و اومد ونداد. اصالً شد نمی دیده هیچی. بود تاریک تاریک

 !کنه؟ ناکارمون قراره که گردی می اونی

 سرخوشی که ماشین تو ذاشتم نمی هم رو چشم اصالً کاش. مبل روی شدم ولو و خونه تو رفتیم

 !ببره بین از وجودم تو رو بهار با بودن و سرشب

 می بر داره آرمان گفت بهت طاهر حاج: گفت و اومد دیقه چند بعد و آشپزخونه توی رفت ونداد

 گرده؟

 . آره-

 !ره می داره آرمان که گفت مامان به زد زنگ عمه وقتی شدم خوشحال:

 !من زندگی از کنه کم رو شرش بره-

 که کرده فکر کننده دیوونه افکار این به و نشسته اونقدر. کرده پیدا مشکل واقعاً خدا ی بنده:

 !شده باورش

 !سوزه می بچه اون برای دلم! داشته نقش افکار این به دادن پر و بال تو خیلی تو خواهر احتماالً-

 !کرد پاکش شه نمی جوری هیچ که اشتباهه یه محصول:
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 .بودم بهار با عصری-

: گفت و انداخت بهم نگاهی و سمتم برگشت بود شومینه کردن روشن مشغول حاال تا که ونداد

 گذشت؟ خوش

 !یاد نمی کوتاه موضعش از جوری هیچ-

 !خورده تورت به خودت ی لنگه یکی الحمداهلل! خب:

 !نزن حرف جوری این موردش در! خوبیه دختر-

 !داره پا یه مرغش خودت عین گم می! بده؟ یعنی باشه تو شبیه اگه که بدی تو مگه:

 سرش بزنه حرف سهیل از اگه کسی گفت می صفا! بزنم حرفامو من ده می اجازه الاقل حاال-

 !است بریده

 ! رسیم می هم اونجا به نباش نگرون:

 !بریزی هم به خوام نمی ولی بگم چیزی یه خوام می آبان:گفت و نشست روبروم اومد ونداد

 !بعد برای بذار کن لطف کنی نصیحت خوای می بهار مورد در اگه-

 !نیست اون مورد در:

 !چی؟-

 !نیست برو آرمان:

 !چی؟ یعنی-

 !نیست کار تو رفتنی:

 !دونی؟ می کجا از-

 !کار واسه داره مصاحبه شرکتی یه با فردا برای:

 !دونی؟ می کجا از تو-
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 !کنه؟ می فرقی چه:

 !باخبری؟ چی همه از و دونی می چیو همه که کاراگاهی تو بدونم خوام می! کنه می فرق-

 ! بره خواد می گفته دروغ طرف! گم؟ می چی فهمی نمی آبان:

 !بیاره دست به رو بابا و مامان دل که گفته اینو حتماً-

 در داریم! نیست نرمال خیلی مخفیانه جور این هم اون موندنش گه می بهم بدی حس یه! آبان نه:

 !زنیم می حرف پریش روان آدم یه مورد

 !نگفتی؟ بابام به چرا-

 می که بده لو و شکمش تو مستقیم بره بابات ترسیدم ضمن در. بدم خبر خودت به اول گفتم:

 . کنه عوض بازیشو ترسم می. بمونه خواد می دونیم

 جدیدو داستان یه ی حوصله واقعاً! وای: گفتم و سقف به زدم زل و مبل پشتی به دادم تکیه سرمو

 !راحت رو همه خیال و کنم ناکارش بزنم کنم فکر! ندارم

 فقط و نداره بدی قصد هم شاید. کنه درازتر گلیمش از پاشو ذارم نمی. هست اش پی حواسم-

 .بره خواد می گفته بقیه دهن بستن برای

 !دونم نمی:

 .شیم ولو وسط همین بیاریم خواب رخت بریم پاشو! پاشو-

 !کن ولو خودتو بیار گیر جا یه! بابا کن ول: گفتم و مبل روی انداختم خودمو دمر

 هول رو مبال این الاقل پاشو!تنبل پاشو: گفت و بازوم به زد آروم مشت یه و پاشد جاش از ونداد

 !بندازم جا شومینه این کنار عقب بده

. هستم کسی نگاه زیر کردم حس لحظه یه بدم، تکون رو مبال شم بلند اومدم و باال رفت ونداد

 و پایین اومد ها پله از تشک تا دو با ونداد. بود تاریک بیرون. ورودی در سمت چرخوندم سرمو

 !چیه؟: گفت کنم می نگاه بیرون به دارم دید وقتی
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 !هیچی-

 .بیارم پتو و بالش برم من کن پهن رو اینا:

 تو برگشتم. شد نمی دیده چیزی. انداختم محوطه به نگاهی و کردم باز رو در برگرده و بره ونداد تا

 می پهن رو ها تشک داشت غرغر با و بود برگشته که ونداد به و کردم قفل و بستم رو در و خونه

 کردی؟ روشن رو سماور: گفتم کرد

 . آره-

 کنم؟ دم چایی:

 !وقت؟ یه نشه زحمتت-

 ! نگو چرت:

 خاطر به احتماالً رسیدم نتیجه این به و کردم فکر بشه پر جوش آب از قوری بودم منتظر وقتی

 ! شدم خیاالتی ونداد حرف

 می ور تاپم لپ با داشت و بود کشیده دراز شکم روی که ونداد به بیرون اومدم و گذاشتم رو قوری

 پاشی؟ خوای می چند ساعت صبح:گفتم رفت

 .کالس سر بری بخوای تو وقت هر -

 .ندارم کالس فردا من:

 اه؟-

 .دیگه شده شروع امتحانا:

 !ظهر تا بخوابیم بیا پس-

 !نیست تعطیل شرکتت که تو ندارم کالس من:

 !خوبه؟. اینجا یام می گیرم می ناهار ظهر و رم می تو ماشین با من بخواب تو-

 !خیر به شب. بگیر مرغ با پلو زرشک من واسه! عالیه: گفتم و جام تو کشیدم دراز
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 .برد خوابم و شد گرم چشمام کم کم و نزد حرفی دیگه ونداد

*** 

. رفت می راه ساختمون باالی ی طبقه تو داشت یکی انگار. پریدم خواب از هایی قدم صدای با

 .پرید سرم از خواب اما شد قطع صدا. وایسادم گوش بودم کشیده دراز که جوری همون

 رو فیلمی داشت تاپ لپ و بود برده خوابش ونداد. انداختم اطراف به نگاهی و نشستم جام سر

 صدایی که بکشم دراز دوباره خواستم. کردم خاموشش و خودم سمت کشیدمش! کرد می پخش

 .بود ها اتاق از یکی در ی زده زنگ لوالی صدای انگار. کرد جلب رو ام توجه

 و دادم تکون رو ونداد آروم باشه ساختمون توی هم ای دیگه کس شاید اینکه از ترسخورده

 .کردم صداش

 شاکی. بهم زد زل و کرد باز رو چشمش یه آلود خواب و سمتم برگشت دادنش، تکون بار چند بعد

 پاشو:گفتم و گوشش نزدیک بردم سرمو آروم! کرده باز چشم نازنینش خواب وسط اینکه از بود

 !است خونه تو هم دیگه یکی انگار ونداد

 کن ولش: گفت گوشم زیر آروم و شم نزدیک کرد اشاره دست با اما شه بلند جاش از تا عقب رفتم

 !باشه راحت بذار. آقاجونه روح البد

 !ونداد: گفتم و بهش زدم آروم دوباره! خوابید و من به کرد رو پشتش بعد

 !چیه؟ معنی به داد تکون سری و شد خیز نیم و سمتم برگشت کالفه

 شیشه پشت از کردم حس هم شب سر! است خونه تو یکی: گفتم و کردم اشاره باال ی طبقه به

 !زنه می دید رو خونه تو داره

 و خوندی رو هیچکسان کتاب این یا بینی می زیاد فیلم یا:گفت و برد موهاش توی دستی کالفه

 ! گذاشته تأثیر روت

 که ما! باشه خونه تو یکی که هم مثال فرض: گفت دید که رو من عصبی نگاه و باال آورد سرشو

 بگیر! ببره خواد می چی هر بذار! دزدی یاد نمی که خالی دست طرف! بیایم در جلوش تونیم نمی

 !بخواب
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. پنجره دم رفتم و کردم روشنش آوردم، در سیگاری پالتوم جیب توی از و پاشدم جام از عصبی

 .بود تاریک تاریک بیرون

! شی؟ می پاره داری خستگی از نگفتی مگه:پرسید و کرد نگاهم کشید، گردن ونداد بعد دیقه ده

 !بخوابی؟ یای نمی چرا پس

 .بخواب تو. یام می-

 کسی نیست قرار! من عزیز شدی خیاالتی:گفت و نشست بود پریده سرش از خواب انگار که ونداد

 ی بچه نوق و نق ی حوصله! اینجا بیای بشی راضی که گفتم چیزی یه الکی! کنه ناکار رو ما بیاد

 !شم می گنده خرس تو توهمات اسیر یام می دونستم نمی! نداشتم رو ویدا

 !مطمئنم اینو. است خونه تو یکی-

 !کجاست؟ کو:

 !همین هم رو در قیژ قیژ صدای. شنیدم رو رفتنش راه صدای! باال-

 !بیا. بخوابی و بشه راحت خیالت که بگردیم بریم بیا:

 کن ولش: گفتم و کشیدم رو ونداد دست ها پله دم نه یا هست درستی کار اصالً اینکه از مردد

 !دیدم خواب فقط شاید! ونداد

 گردیم می و ریم می که باشی دیده خواب اگه خب: گفت و سمتم برگشت خوابی بی از کالفه ونداد

 بر و شیم می جنازه که باشه افتاده اتفاق بیداری تو هم اگر! پایین گردیم می بر سالم و صحیح و

 افتاده زخمی شیر یه عین دیدم پریروز خودم حاال خوبه!گنده؟ مرده ترسی می! پایین گردیم نمی

 !تمومه دیگه بکنی هم دزد دله این حواله رو مشتا اون از یکی! بدبخت آرمان اون جون به بودی

: گفت ونداد جامون سر کشیدیم می دراز وقتی. ندیدیم رو کسی و گشتیم رو دوم ی طبقه تموم

 !ترسیدی؟ آرمان مورد در من حرفای خاطر به نکنه

 !ونداد نترسیدم-

 !شدی؟ پنداری ارواح توهمات دچار که آرمانه خاطر به نکنه! گی می راست! ببخشید اوه:
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 !خیر به شب! بخواب-

 !بگذره خیر به هم خیلی شبم کنم نمی فکر تو وجود با:

 چیه؟ ملیکا با تکلیفت: گفتم و شکستم سکوتو من بار این و شد سکوت دیقه سه دو یه

 !خانم ملیکا: نالید زیرلب

 !هرچی-

 !روشنه تکلیفم:

 !خوریم؟ می دامادیتو شیرینی کی-

 !روزا همین:

 !گی؟ می جدی-

 !کار سر برم باید صبح آبان بخواب!بخندیم که کنم می شوخی شبی نصف! نه:

 به شب-

 !خدافظ! خیر! باشه! آره:

 ونداد؟:گفتم آروم دوباره. کنم اذیتش که داد قلقلکم حسی یه لحظه یه

 !زهرمار:گفت و صورتم تو شد براق و کرد بلند بالش رو از رو سرش عصبانیت با

 !ببینی خوب خوابای: گفتم و زدم لبخندی

 گوش و شدم پهلو اون به پهلو این از ساعتی نیم. کشید دراز دوباره و رفت بهم غره چشم یه

 .برد خوابم کم کم و نه یا یاد می صدایی هم باز ببینم خوابوندم

 صدای با. بود بالش توی سرم و بودم خوابیده شکم روی. شدم بیدار خواب از دستی آروم تکون با

 !شم می پا من بنداز، رو سفره ونداد:گفتم آلودی خواب و دورگه

 !اآلن شم می پا:نالیدم کالفه! تر محکم خرده یه بار این و داد تکونم دوباره ونداد
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 دیدم بتوپم، بهش که سمتش برگشتم ده می تکونم داره هم باز و شه نمی خیال بی دیدم وقتی

 بود نشسته خونسرد خیلی! پرید سرم از بود خواب چی هر! پریدم جام از! آرمانه و نیست ونداد

 !من ی زده بهت چهره به بود زده زل و کنارم

: گفت آشپزخونه سمت رفت می که جوری همون و پاشد کنارم از و لبش روی نشست لبخندی

 !چیدم هم صبحونه میز و کردم دم چایی ات واسه بزن، روت و دست به آبی یه پاشو

 از قبل. دنبالش رفتم گرفتم می رو بابا ی شماره سریع که جوری همون و پریدم جام از فنر عین

 !کنی؟ می کار چی جا این: پرسیدم و جیبم توی گذاشتم رو موبایل آشپزخونه توی برم اینکه

 !بزنم حرف برادرم با اومدم-

 !برگردی؟ امروز نبود قرار مگه:

 .صبحه 9 ساعت تازه! دارم وقت هنوز! شه نمی دیر-

 !من؟ از خوای می چی:گفتم کردم می نگاه رو کبودش صورت که جوری همون

 !بزنم حرف باهات خوام می فقط هیچی: گفت و صورتم به زد زل و سمتم برگشت

 !بدم گوش حرفات به خوام نمی که بودم گفته بهت-

 ! بخور اتو صبحونه بشین! خوام می من ولی! دونم می:

 خوش حالش داد می نشون بود کرده که عرقی و پرید می عصبی که پلکی صداش، توی تحکم

 .یام می بشورم صورتمو: گفتم پس. کنم عصبانیش کردم می سعی نباید. نیست

 !گفتم بشین: گفت و خودش سمت کشید و گرفت محکم دستمو مچ که در سمت برم اومدم

 برداشته گوشیو بابا که کردم می خدا خدا و صندلی روی نشستم اکراه با. میز سمت داد هولم بعد

 ! آره؟ رفتی می راه باال که بودی تو دیشب: گفتم کجاییم بفهمه اینکه برای. باشه

 ! آره: گفت و جلوم گذاشت چایی استکان یه و داد تکون سری لبخند با

 !نکردیم پیدات ولی باال اومدیم ونداد با-
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 !یادمه هنوز بچگی های بازی موشک قایم از چیزایی یه! دیگه خب:

 !بخور: گفت و کرد میز به ای اشاره و نشست روبروم اومد

! بودیم برادر مثالً! بودیم خون هم مثالً! من از تر داغون حتی! بود داغون. کردم می نگاهش داشتم

 و مشت زیر بودمش گرفته جور اون وجدان عذاب بدون و راحت خیلی که بود اومده روزم به چی

 شده که بود اومده روزمون به چی! زد می ناموسی تهمت من به که بود اومده روزش به چی! لگد

 حس ی همه موندم، تنها باهاش باغ خونه تو وقتی که بودیم رسیده کجا به! خونی دشمن بودیم

 !بابا به زدم زنگ بکنه ای احمقانه کار اینکه ترس از و شد پوچ امنیتم

 ذهنمو کنی می سعی داری! کنی؟ می فکر چی به:گفت دید صورتش روی رو ام خیره نگاه وقتی

 !بزنم حرف باهات خوام می فقط کن باور! بخونی؟

 !شنوم می-

 !بعد بخور رو صبحونه اول:

 !بگو. ندارم صبحونه به عادت-

 !نداختی می راه جنجال و جار شد می آماده دیر صبحونه اگه بودیم که بچه:

 !کردم ترک حاال که داشتم عادت هم دیگه چیزای خیلی به بودیم بچه-

 برادری دیگه! کردی ترک منو حاال! بودم برادرت من بودیم که بچه! بود برادر داشتن یکیش! آره:

 !نداری

 !کردی نابود امونو رابطه خودت! خواستی خودت-

 !خواستم؟ می حقمو فقط چون! چرا؟:

 !بود؟ حقت کردن خیانت! حق؟-

 شن می جمع هم دور فامیل این وقت هر چرا فهمیدم نمی! بودم بزرگه داداش من! بود حقم ویدا:

 !دونست می من مال رو ویدا آقاجون نباید چرا فهمیدم نمی! گن می ویدا و تو از
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 ما رسید نتیجه این به دید که رو ویدا و من صمیمیت! داشتین سنی تفاوت خیلی باهام اون و تو-

 !بزنه هم نام به رو

 می محبت پنهونی ها بعضی! شن می عاشق یواشکی ها بعضی! کشن نمی فریاد عشقشونو همه:

 !کنن

 پیدا کشش بهش بود ممنوعه برات چون شاید یا! بودی؟ عاشق مطمئنی! نبوده؟ هوس مطمئنی -

 !کردی؟

 !همیشه! داشتم دوستش:

 !بکشی نقشه باهاش داداشت زدن دور واسه اینکه نه! کنی وا لب تونستی می! بگی تونستی می-

 !نذاشتین کدومتون هیچ! نذاشت:

 داره کنی نگاه و بشینی اینکه نه! زدی می آتیش و آب به آوردنش دست به واسه بود عشق اگه-

 !یاید می در من عقد به

 بهش ذاره نمی! طرفش بری ذاره نمی بود گفته بهم! کوتاهه مدت یه واسه فقط بود داده قول بهم:

 !بزنی دست

 !برادرت شناسنامه! ام شناسنامه توی بود رفته اسمش-

! گیرم می پس ازت بچگیمو تموم حق فهمیدم! شد تخت خیالم شدم، مطمئن که ویدا عشق از:

 !موندم نصیب بی ازش من و شد تو خرج که محبتی ی همه

 !دادن می اهمیت هم من به داشتن دوست رو تو که قدر همون همه! محبتی؟ چه-

 دوستت متفاوت خیلی دیگه، جور یه! بود عاشقت! بود تو به آقاجون توجه ی همه! نگو چرت:

! داره دوستت اینقدر چرا دونستم نمی! بودم متنفر حد از بیش محبت این از توجه، این از! داشت

 که روزی! کردی می سکوت آقاجون رفتارهای مقابل در! بودی رام! بودی ساکت! بودی مرموز تو

 خوشحال! کردم کیف دی نمی دست از قیمتی هیچ به رو ویدا که گفتی و صورتش تو وایسادی

 دل ته از! خوردی ازش که ای کشیده از بردم لذت! بینم می رو صحنه این و ام زنده که بودم

 !بودم ای لحظه همچین یه رسیدن منتظر همیشه
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 !ویدا رو گذاشتی دست هم جون به بندازی آقاجونو و من اینکه واسه پس-

: گفت حرص با و چشمام به زد زل و میز روی کوبید محکم من ی جمله این شنیدن با آرمان

 !بودم عاشقش

 این بار و برگ!کنه؟ می زندگی تنها داره بچه یه با اآلن که بودی عاشقش: گفتم و گرفتم ازش رومو

 !ریخت؟ زود قدر چه عشق

 پوچ های وعده خاطر به! تو خاطر به! تو عشق به! رسوند اینجا به رو ما خودش! نخواست خودش-

 !شد دلسرد من با زندگی از که بود تو

 هیچ باهاش! نشنیدمش دیگه! ندیدمش دیگه رفتنتون بعد! ندادم بهش ای وعده هیچ! نگو چرند:

 !نداشتم ارتباطی

! غربت تو افتاده راه من دنبال و گذاشته که بوده عشق اون و تو حیف که گفت! گفت بهم خودش-

 به که گفت بهم خودش! کنه می زنده دوباره رو تو عشق و گرده می بر که گفت بهم بارها خودش

 !ایران گرده می بر تو عشق

 اینا که دلیلی هر به! دونم نمی! بدی طالقش تا! بده آزارت تا داده تحویلت تهی و سر بی حرفای:

 !باشم بوده همدستش منم که نیست این معنیش گفته رو

 ویدا به عشقتو من! کنی مقاومت تونستی نمی عشقش ی وسوسه مقابل در که مطمئنم! بودی-

 دستمالی برادرت که رو دختری زدی می آتیش و آب به جوری چه که بودم دیده! آبان بودم دیده

 ! بودی عاشقش منطق بی تو! ندی دست از کرده

 هیچ من که بفهم اینو! کرده می زندگی اصفهون تو تنهایی! امون همه! بودیم خبر بی برگشتش از:

 !نداشتم باهاش ارتباطی

 رو ویدا تو عشق: گفت بعد و رفتن راه آشپزخونه توی کرد شروع عصبی و پاشد جاش از آرمان

 باشه داشته رو تو تونه می اینکه خیال به! کرد هواییش کردی می بهش که محبتایی! گرفت ازم

 و مامان محبت! باختم بهت زندگیمو ی همه! باختم بهت دوباره! برگشت! شد پشیمون! زد پس منو

 دنیا بعد! شدم طرد! موندم تنها من باز! شد تو مال همه! ویدا محبت! دایی و آقاجون محبت! بابا
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! آبان متنفرم داری که آرامشی این از! بودی توجه مرکز تو همیشه! بودم دوم نفر همیشه اومدنت

 دردسر به رو کسی شیطنت خاطر به وقت هیچ اینکه از! زیری سربه و آروم اینقدر اینکه از

 سربه خاطر به که یاد می بدم! یاد می بدم اینا از! بودی کن گوش حرف همیشه اینکه از! ننداختی

 ازتون حقمو ویدا آوردن دست به با! یاغی شدم من! شیطون شدم من! بده آدم شدم من تو راهی

 ! بود من سهم! بود من مال چون شدم عاشقش! گرفتم

 نصف باالهای اون: گفت و موند خیره بهباغ آشپزخونه در ی شیشه از خرده یه. شد ساکت آرمان

! آرمان! منم! نه! ؟ A اون تواِ اسم اول کنی می خیال!  V و A شده کاری کنده درختا این بیشتر

 عشق به! گرفتیش ازم تو بازم ولی! بود من مال! نبود ممنوع من واسه! دل ته از! داشتم دوستش

 !زده پس منو تو عشق به! ایرون اومده تو

 زندگی پی! ندارم ویدا کار به کاری من! آرمان نداره ای فایده بگی هم دیگه بار صد رو اینا-

 !بگیر پسش برو! سمتش برو داری دوستش اونقدر هم هنوز اگه! خودمم

 اش دوباره آوردن دست به واسه ندادنش، دست از واسه کنی می خیال! نرفتم؟ کنی می خیال:

 همه مثل! شنوه نمی التماسامو دیگه! ندارم اهمیتی براش دیگه! خواد می رو تو اون! نکردم؟ کاری

 جلب بهت همه توجه که تویی این بازم چون! هستی تو چون بینه نمی منو! شده کور! شده کر

 !روم افتاده ات سایه همیشه که یاد می بدم ازت! آبان متنفر ازت! شده

 دور ازت نخواستم وقت هیچ! ساختی خودت واسه بچگی از که خودیه بی خیاالی و فکر همه اینا-

 رفتاری بد باهام همیشه! گرفتی فاصله ازم همیشه اما! باشی بد باهام نخواستم وقت هیچ! باشم

 ! کردی

 تو مال ویدا ذارم نمی! آبان بپاشونه هم از زندگیمو وجودت ذارم نمی! حقته هم اآلن! بود حقت:

 !کارم و کس ی همه زندگی خوبیه آدم و اول نقش بشی ذارم نمی! بشه

 اما پاشم جام از اومدم. کردم خطر احساس و وجودم تو نشست ترسی. لرزوند رو دلم آرمان نگاه

 . رفت فرو مطلق تاریکی تو چیز همه و زمین رو کرد پرتم خورد سرم به که محکمی ی ضربه

 خوابیده دیشب که تیشرتی همون با. کردم باز سختی به چشمامو شدید سرمای یه احساس با

! بود قبلم روز کابوس از قسمتی که زیرزمینی! زیرزمین سرد و نمور کف بودم افتاده دمر بودم
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. بشینم و بدم خودم به تکونی کردم سعی! طور همین گردنمم. کرد می درد و بود سنگین سرم

 کنج از که ای لوله به زنجیر با پام یه شدم متوجه کرد، عادت تاریکی به چشمام و نشستم وقتی

 خیسی. کشیدم کرد می درد و سوخت می که سرم پشت به دستی! است بسته شه می رد دیوار

 ! داد می خونریزی از نشون دستم

 که بود بابا به امیدم ی همه. بشکنم رو زنجیر قفل باهاش بتونم شاید که بودم آهنی یا اهرم دنبال

 .برسه راه از

 کرد، عادت نور به چشمام وقتی. کرد روشن رو برق آرمان و شد باز بدی صدای با زیرزمین در

 بوده سقف روی که قالبی به رو تنابی داره و رفته باال صندلی یه روی از من به توجه بدون که دیدم

 !بنده می

 !کنی؟ می کار چی داری! آرمان؟: گفتم و کردم صداش آروم

 !نیست؟ معلوم: گفت خونسرد خیلی و سمتم برگشت

 !کنی؟ کار چی خوای می-

 ! نیست؟ معلوم! که گفتم:

 بهت اون اگه! نیست ویدا دنبال چشمم دیگه وقته خیلی! کنی می اشتباه داری. آرمان ببین -

 گوش! بجزونه رو تو خواسته می! آرمان گفته دروغ بودم، ارتباط و تماس در باهاش من که گفته

 !گم؟ می چی دی می

 روی روبروم نشست و پایین اومد بعد. کرد برپا دار یه بده رو جوابم اینکه بدون و خونسرد خیلی

 تو حرفای با که نیست این مهم! نه یا داری کششی بهش هم تو که نیست این مهم: گفت و زمین

 می سیگار! کرده ول منو تو خاطر به که اینه مهم! نه یا ایران بیاد و کنه ول منو شده تحریک

 !خوای؟

 و پاشد جاش از بعد و کشیدن به کرد شروع من به اهمیت بدون و کرد روشن سیگار یه خودش

 !شدم خرد خیلی زدن منو کردی شروع و روم پریدی جوری اون آیدین جلوی وقتی پریروز: گفت

 ! بود توانم از خارج زدی بهم که تهمتی تحمل! نبود خودم دست-
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! تو از تنفر مثل! شدن ویدا عاشق مثل! نیست و نبوده خودم دست چیزا خیلی وقتا خیلی منم:

 !این مثل

 که بیام خودم به تونستم وقتی و شد تیره رو پیش دنیا! صورتم توی زد محکم لگد با گفت که اینو

 ! بود شکسته احتماالً. زخم روی گرفتم دستمو! بود افتاده راه ام گونه سمت به از خون

 واسه بودی سد یه تو کنم می خیال که نیست خودم دست: گفت و گرفت فاصله ازم آرمان

 ! نباشی تو کشم می نفس که زمینی روی دارم دوست که نیست خودم دست! من های خواسته

 بود زده زل که جوری همون و کشید پشت از موهامو و انداخت چنگ بار این و سمتم اومد دوباره

 یه! کشیدم عذاب عمر یه! نباشی برادرم خواد می دلم که نیست خودم دست: گفت چشمام تو

 !بکشی زجر عمر یه خوام می! بدم عذابت خوام می من حاال! آبان عذابم شدی عمر

 زل و کردم بلند سرمو داشتم که دردی تموم با. گرفت فاصله ازم و داد هول جلو به سرمو محکم

 من پیش سال هفت که جایی! صندلی روی وایساد و رفت آرامش با و راحت خیلی. بهش زدم

 !آرمان؟ کنی کار چی خوای می: پرسیدم ترس با! بودم ایستاده

 همچین یه که شنیدم مامان از: گفت و خودش گردن دور انداخت رو طناب کنه نگاهم اینکه بدون

 و بودم برادرت! بکشی خودتو کردی سعی بار دو ما عقد بعد که شنیدم! آوردی خودت سر بالیی

  شنیدم وقتی

 به که باشی احمق اونقدر خواست نمی دلم. شدم ناراحت اما نداشتم خوشی دل ازت که گرچه

 تر عاقل برادرم داشتم دوست! بزنی کاری همچین به دست نداشته دوستت ای ذره که کسی خاطر

 عمر تا! بمونه یادت داری عمر تا و ببینی که کردم درست تأتر ی صحنه یه برات! بود حرفا این از

 رو روزایی تموم زجر! بکشی زجر زیرزمین این به چشمت و بیافته باغ خونه این به که گذرت داری

 کردم حس! آبان! داد زندگیم به تو حضور که رو هایی سال تموم زجر! کشیدم من باغ این توی که

! دم می جون جوری چه که ببینی باید تو و مدیونم بهت رو مردنم صحنه کردم حس! مدیونم بهت

 !کنم می تموم اینجا رو تو تموم نیمه کار

 شوک تو اونقدر! شد یکی آرمان پای زیر از صندلی افتادن صدای با من گفتن آرمان فریاد صدای

 زیرزمین از امداد و پلیس مأمورای کمک با آرمانو کی! رسید راه از بابا کی نفهمیدم اصالً که بودم
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 تکونم محکم جا سر برگرده حواسم و هوش اینکه واسه و کنارم نشست ونداد کی و بیرون برد

 و بود هام شونه روی پتو یه بودنم، نشونده ها پله روی ساختمون بیرون اومدم که خودم به! داد

. چشماش به دوختم و دادم حرکت باغ انتهای از رو ام خیره نگاه. زد می حرف باهام داشت ونداد

! کشه می نفس. آبان است زنده: گفت که شنیدم و کرد وارد بود دستش تو که دستامو به فشاری

 ! ؟ گم می چی شنوی می! بیمارستان برنش می دارن. نمرده

 !زد دار خودشو: کردم زمزمه آروم

 ! شه خفه اینکه از قبل شده پاره! بوده پوسیده طناب! نمرده ولی آره-

 !کنه می کارو این من خاطر به که گفت:

 و روانی بیمارستان برنش می. شد تموم دیگه حاال! کردی کارو این اون خاطر به روزی یه هم تو-

 . خواد می بخیه سرت. آمبوالنس تو بریم پاشو! شه می خوب حالش و کنن می بستریش

 نمی فکر پیش وقت چند تا! بود چشمم جلوی آرمان شدن آویزون ی صحنه فقط. بستم چشمامو

 وجودم تو آدمیت انگار پیش وقت چند! بریزم بهم اینقدر ای صحنه همچین یه دیدن از کردم

 نمی رو آدما! دیدم نمی رو ها نسبت که بود گرفته جا وجودم توی کینه اونقدر انگار! بود مرده

 ! دیدم

**** 

 

 کردم می سعی و تخت روی بودم کشیده دراز. خونه بودیم اومده بیمارستان از شد می ساعتی دو

 و دید می تار تار چشمم. بود دردناک و کبود و کرده ورم کالً صورتم سمت یه! شد نمی اما بخوابم

 رضایت به. ترکید می درد از داشت گوشم و سرم و دندونام تموم. موند می باز ورم میون از زور به

 هال توی آتنا و ونداد و آفاق. خونه بودم اومده ونداد اصرار و بیداد و داد به توجه بدون و خودم

 کاری اگه تا بود باز در چون بشنوم، تونستم می رو آرومشون زدن حرف صدای و بودن نشسته

 صدای. آرمان سر باالی بیمارستان بودن رفته بابا همراه هم احسان و مامان. بگم بتونم داشتم

 منتظر و برداشتم پیشونیم روی از دستمو. صفا پرسی احوال و سالم صدای بعدش و اومد در زنگ

 .اتاق تو بیاد موندم
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 پا بکش دراز: گفت و تخت سمت داد هول هامو شونه اما بشینم خواستم اتاق، تو اومد که صفا

 !خودت؟ با کردی کار چی! اوخ اوخ! نشو

 !داغونم؟ خیلی: گفتم بود سخت برام زدن حرف اینکه با

 !افتضاح-

  تو به...  کی:

 ونداد زدم، زنگ موبایلت به شدم، نگرون. گفت بهم و کافه اومد بهار نرفتی، کالس اینکه مثل-

 ! گفت جریانو و داد جواب

. کنم فکر اون به خواست می دلم کالفگیم تموم با داشتم، که دردی تموم با. بهار پیش رفت ذهنم

 برم تونستم نمی حاالها حاال وضع این با! ببینمش کی دیگه قراره صورت و سر این با دونستم نمی

 !آموزشگاه

 !آبان؟ خوبی: گفت و دستم رو گذاشت دست صفا

 .دادم تکون آروم مثبت عالمت به سرمو

 .بدم انجام تا بگو یاد می بر دستم از کاری اگه:

 .ممنون-

 !رسوند سالم بهار راستی. کنی استراحت که برم: 

 می حرف ونداد با داشت و هال تو بود نشسته که شنیدم می صداشو. رفت و دادم دست باهاش

 تو هستم، من روز یه: نوشتم بهار برای و برداشتم پاتختی روی از گوشیمو و کردم دراز دستمو. زد

 !نیستم من هستی، تو روز یه نیستی،

 !خوبی؟: نوشت فوراً

 !کالس بیام تونستم می اگه بودم می بهتر. خوبم-

 !نیست پذیرش مورد غیبت جلسه سه از بیشتر! استاد زدیم غیبت براتون:
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 !شدی زخمی بدجوری گفته ونداد گفت می صفا: نوشت برام. فرستادم لبخند شکلک یه

 !کنه زیاد داغشو پیاز داره عادت ونداد-

 !خوبی؟ یعنی:

 .آره-

 !نیومدی؟ کالس سر چرا پس:

 !بدم؟ درس تونستم می ها بچه های نگاه زیر نظرت به داغون صورت یه با-

 !نیستی خوب واقع در! داغونه صورتت پس:

 !دم می اس بهت دارم باز چشم یه با حداقل! نیستم بد گفته ونداد که حدی اون تا -

 !دیدنیه ات قیافه پس! وای:

 ! خیلی آره-

 .کن استراحت برو:

 !دادی خبر کالس به نیومدنم بابت صفا به و شدی نگرونم که ممنون -

 !شد متعجب کالس نشدن تشکیل از خودش کافه، رفتم زود چون! بودم نشده نگرون:

 احتماالت سراغ بره اول نداره عادت ذهنم: نوشت هم اون و فرستادم براش ناراحت شکلک یه

 !بیای نتونستی که اومده پیش کاری شاید گفتم! ناگوار

 ! آهان-

 هم ونداد آقا به. هستن هم هام دخترخاله. بگیریم تولد صفا برای کافه توی خوایم می هفته آخر:

 .بیاین اگه شه می خوشحال صفا. بگین

 !صفا؟ فقط-

 !ندارم نشه اعدام سهیل کنه کمک خواد می که کسی دیدن به رغبتی زیاد من:
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 به خاصی ی عالقه که چند هر نیست، اعدام اون از جلوگیری دیدنت به اشتیاق برای من دلیل -

 !دادم توضیح برات واضح رو دلیلم کنم می فکر! دارم هم قضیه این

 !نکردم باورش! نبوده کننده قانع برام خیلی:

 !کردم ای دیگه برداشت ماشینت توی سکوت از من ولی-

 ! کردم می فکر داشتم لحظه اون! رضایت؟ معنی به گذاشتی سکوتمو:

 !رضایتت پای بذارمش دم می ترجیح من-

 !یاین؟ می هفته آخر:

 !داغون؟ صورت این با-

 !هست هم آرتیستی! بده مگه: 

 !شمایی اولش دلیل! دومه دلیل اون یعنی! نیست صفا تولد اومدنم دلیل اما بیام کنم می سعی -

 تو از صفا. میز روی گذاشتم رو موبایل و نوشتم خداحافظ یه منم. فرستاد خداحافظی شکلک یه

: گفت و اتاق تو اومد صفا ی بدرقه بعد ونداد. دادم تکون و کردم بلند دستمو. کرد خداحافظی هال

 رو بیاره خودش سر خواسته می آرمان که بالیی جریان فقط. خونه یاد می داره زد زنگ مامانت

 !نگی بهش چیزی وقت یه. دونه نمی

 نمی خرده یه چرا:گفت کرد می روشن رو کامپیوتر که جوری همون ونداد و گفتم زیرلبی باشه یه

 .ها شه می کم هم دردت کنی استراحت! خوابی؟

 .یاد نمی خوابم-

 .بزنی حرف زیاد نباید:

 .دعوتیم تولد هفته آخر برای: گفتم شمرده شمرده

 !تولد؟-

 !صفا:
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 .نگفت چیزی که من به-

 .گفت بهم بهار:

 بری؟ خوای می! آهان-

 یای؟ نمی تو:

 !بیرون ذاشتی می خونه از پاتو قیافه این با عمراً نبود کار در بهاری اگه بخورم قسم حاضرم-

 . باهات یام می:گفت ونداد و هم رو گذاشتم چشمامو

 می شماری لحظه هفته آخر رسیدن واسه. بخوابم کردم سعی و گفتم هم لبی زیر ی خوبه یه

 می دلم! کنم فراموش رو امروز تلخ حرفای و ها صحنه بهار، به کردن فکر با خواست می دلم. کردم

 ! زندگیش و خونه سر برگشته و کرده پرواز امروز هواپیمای با آرمان کنم فکر خواست

 تو. خواست می تنهایی دلم. اتاقم توی هم رو مواقع بیشتر و خونه تو موندم رو هفته آخر تا

 می وقتی و گرفت می سراغی زد، می سری اومد، می روز هر هم ونداد. بودم آرامش دنبال تنهایی

 پنجشنبه رسیدن برای. شد کنسل هفته آخر تا کالسام ی همه. رفت می ندارم حوصله خیلی دید

 .داد می بهم خوبی حس بهار ی دوباره دیدن به کردن فکر. کردم می شماری ثانیه

 که بپوشم چی شب واسه کردم می فکر داشتم و بودم کشیده دراز تلویزیون جلوی پنجشنبه ظهر

 . کنم می وا من: گفت و بیرون اومد اتاقش تو از آفاق اما پاشم جام از اومدم. زدن رو در زنگ

 چرا چیه: پرسیدم و جام سر نشستم. روبروم نشست خسته و کرد سالم و تو اومد در از. بود ونداد

 !پنچری؟ انقدر

 !ویر و هیر این تو رفتم می باید هم تولد حاال! امروز بود شلوغ سرم خیلی! بابا مردم-

 !نیای تونی می داری دوست اگه:

 !بری؟ من بدون داری جرأت تو اونوقت-

 !کنی؟ کار چی اونجا دقیقاً قراره امشب تو آبان: پرسید دید که لبخندمو



 
 

311 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 !چی؟ یعنی: گفتم جدیش ی قیافه و سوال این از متعجب

 !چیه؟ اونجا تو نقش اینه منظورم-

 !لحاظ چه از:

 !گم می کالً! لحاظ چه از و مرگ-

 !صمیمیم رفیق تولد رم می دارم: 

 !کنی؟ می ایفا هم رو گارسونیت نقش امشب گم می. آره که اون-

: گفت و گرفت هوا رو که سمتش کردم پرت و برداشتم میز رو از رو کاغذی دستمال شدم دوال

 ! کنم؟ صدا رو تو باید خواستم نوشیدنی یه اگه مثالً! بدونم خوام می خب

 !نگو چرت-

 بی خود از رو مدعوین ی همه دلنشین ی چهره این با قراره! تولد بری باید هم واقعاً قیافه این با:

 !آره؟ کنی خود

 ! من داغون ی قیافه به رحمت صد-

 !بیای؟ شه می روت جدی:

 !بگی؟ پرت و چرت اومدی! ونداد برو پاشو-

 !نه؟ یا بیارم هم رو جونم ملیکا تونم می من نگفت جونت بهار گم می:

 !بسوزه دلت که نگفتم من ولی! گفت چرا -

 !ها یارمش می:

 !بیار خب-

 آبان همراه من خوب گفتم بهش. بیارم همراهم رو یکی تونم می گفت و زد زنگ بهم صفا خود:

 با بری می لذت مصاحبتش از و راحتی باهاش که رو یکی! خوره نمی درد به اون گفت یام، می دارم

 !یارم می رو ملیکا آبان جای گفتم منم! بیار خودت
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 !کردی غلط-

 !یاد؟ نمی گیر ناهار اتون خونه تو نیست که عمه:

 !بخور خانمت ملیکا خونه برو-

 !ری؟ می داری: گفتم بره خواد می اینکه خیال به. پاشد جاش از ونداد

 !بذاره ما جلوی کوفتی یه بیاد پاشه آفاق این سر تو بزنم برم بابا نه-

 .بخور بکش خودت برای. گازه رو آماده غذا:

 خوردین؟ شماها-

 .آره:

 نزدیک بهش چی واسه گفتی بهار به: گفت و آشپزخونه سمت رفت دستاش شستن بعد ونداد

 !شدی؟

 !آره-

 !باشه؟ همراه باهات برادرش قاتل اعدام از جلوگیری خاطر به که کرده قبول میل کمال با! خب؟:

 !نه-

 !مهمونی؟ کرده دعوتت امشب جوری چه پس:

 !دادم توضیح براش رو ام توجه واقعی دلیل -

 !اونوقت؟ چیه! واقعیت؟ دلیل: گفت و وایساد سرم باالی اومد ونداد

 استقبال خیلی خودش البته! داد دست بهم حسی یه دیدمش که اولی روز همون از گفتم بهش-

 فقط. نیست میل بی خیلی هم خودش کنم می حس. نداده نشون هم بدی واکنش اما هنوز نکرده

 !ترسه می خرده یه قبلیش ی تجربه خاطر به

 !ترسی؟ نمی تو:
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 !رم می جلو عقلم با البته و دم می گوش دلم حرف به دارم! نه-

 .امیدوارم:

 .بخور ناهارتو برو-

 !رفتی؟ بیمارستان بری خواستی می:

 هم مامانم. دن نمی باهاشو مالقات اجازه فعالً اینکه ضمن. بیام کنار خودم با نتونستم هنوز! نه-

 .اونجا شینه می شب تا صبح از ره می الکی

 . دونم می آره:

 دیگه؟ هستی: گفتم و پاشدم جام از

 .برم خونه تا نداشتم حال. بریم جا همین از. آوردم لباسامو آره-

 . بکشم دراز رم می:

 !بیاد رو ات افتاده ریخت از صورت این خرده یه شاید بخواب برو-

 سمت یه هنوز نبود مهم برام اصالً. شب برای نبود دلم تو دل. کشیدم دراز رفتم و زدم لبخندی

 .بود بهار دیدن مهم ام واسه! است کرده ورم و کبود صورتم

 خوای می داری خواب کمبود اینقدر اگه جان آبان: گفت و داد تکونم ونداد که بود شده تاریک هوا

 !نریم؟

 !چنده؟ ساعت: پرسیدم هول با و پریدم جام از

 !شو حاضر پاشو رفتن واسه مشتاقی خیلی اگه! نشده دیر هنوز: گفت و زد لبخندی

 و جا رو دنده ونداد. بودیم نشسته ونداد ماشین توی آماده دو هر بعد ساعت نیم و پاشدم جام از

 !نداره؟ ایرادی. ملیکا دنبال اول ریم می: گفت و انداخت راه رو ماشین

 !ایرادی؟ چه. نه-

 !دیدش و شرکت اومد هم مامانم. زدم حرف ملیکا مورد در اینا مامانم با راستی:
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 !کی؟! مبارکه-

 !دیروز:

 !بود؟ چی نظرش خوب-

 فکر! خندید فقط هم اون! چیه؟ مثبتت نظر جان مامان خب: گفتم و بهش زدم زنگ رفت وقتی:

 !بود مثبت مثبتش نظر کنم

 !مسخره-

 بود اومده کنجکاوی سر از فقط مامان! پسندیدم که بپسندم باید من البته. اومد خوشش:

 !ببیندش

 !کردی خوشحالم خیلی-

 و گذاشت سرش به سر ریز یک ونداد کافه به رسیدن تا و کردیم سوار اش خونه دم از رو ملیکا

 .یاریم می ما هم رو کادوت. کنم پیدا پارک جای یه برم منم برو، تو: گفت کافه دم رسیدیم وقتی

 و چرخید سمتم به سرها در ی زنگوله اومدن در صدا به و ورودم با. کافه تو رفتم و شدم پیاده

 دو یکی. سمتم اومد و پاشد جاش از دیدنم با که بود صفا اولیش. ببینم آشنا چهره تا چند تونستم

 کردم پرسی احوال و سالم و دادم دست و جلو رفتم. بودن دانشگاه دوران های همکالسی از هم تا

 !خریدم جون به صورتم به هم رو بقیه متعجب نگاه البته و

 دستش تو رو دستم تر صمیمانه و جلو اومد قدم یه مشترکمون های همکالسی از یکی علی،

 !آوردی؟ صورتت سر بالیی چه! نده بد خدا: گفت پرسی احوال بعد و گرفت

 !کردم تصادف: گفتم و زدم لبخندی

 !موتور؟ با-

 .آره:

 !فروختی؟ ماشینتو مگه-
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 . بودم پیاده. نه:

 کنم می معرفی: گفت و کنارم اومد کنم می هم سر دروغ دارم اینکه از هستم معذب دید که صفا

. شناسی می که رو سامیار و امین و علی مهروز، گلم دوست صبا، و صدف. عزیزم خواهرای تا دو

 البته و خوبم دوست رجا بینی می که هم رو ای پدیده این. هستن میثم محترم نوازنده هم ایشون

 .دارن تشریف بهار اینجانب ی دخترخاله ی پسرعمه

 بهار بفهمم چرخوندم چشم و ها صندلی از یکی روی نشستم و گفتم همه به خوشوقتم یه

 به:گفت صدف خواهرش به صفا اما نیارم خودم روی به کردم سعی! بود نیومده هنوز انگار.کجاست

 زدی؟ زنگ بهار

 . نداشت بر ولی. آره-

 جوابم فقط پرسیدم می اگه واقع در! نشد روم اما! یاد؟ نمی مگه بپرسم خواست می دلم خیلی

 !بود فضولی تو مگه

 و سالم صفا با میز، روی گذاشتن رو دستشون کادوی. شدن وارد هم ملیکا و ونداد بعد دیقه 5

 و بیرون کشید ملیکا برای صندلی یه و اومد ونداد.  شدن معرفی جمع به و کردن پرسی احوال

 .کنارت صندلی رو بذار بیار در پالتوتو: گفت و چرخوند سری و نشست اون و من بین خودش بعد

 خالی کنارت اومد که خانمت بهار: گفت و جلو آورد سرشو دوباره. کردم نگاهش سوالی برگشتم

 !بشینه که باشه

 در صفا با داشت و بود نشسته روبروم که علی سمت برگردوندم رومو و کردم نگاهش چپ چپ

 رشته به ربطی هیچ که آزادی کار تو بود زده هم اون صفا از بدتر. زد می حرف کارش مورد

 . نداشت تحصیلیش

 سرم و بودم گرفته گر. نبود دلم تو دل. بود نشده بهار از خبری اما گذشته اومدنمون از ساعت نیم

 بهار اینکه ی دلهره از کردم می حس و بودم آورده در قبل دیقه ده رو پالتوم. کرد می درد هم

 .شم می تاب بی دارم نباشه، اومدنی
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 حفظ:گفت گوشم زیر آروم ونداد. کرد می همراهیش هم جمع و زد می آهنگ گیتار با داشت میثم

 !خوره؟ می بهم پرستیژت یا بخونی که نیستی

 !نیستم حفظ: گفتم آروم

 !یاد می نباش نگرون! ات عمه جون آره-

 ! گم می رو بهار: گفت که کردم نگاهش برگشتم

 در زنگوله صدای که خوردم می داشتم و ریختم آب لیوان یه و آشپزخونه تو رفتم و پاشدم جام از

 دسته! آوردن تشریف باالخره! بله دیدم و بیرون اومدم و سینک توی گذاشتم رو لیوان. شنیدم رو

 صندلی روی نشست وقتی و کرد پرسی احوال و سالم بقیه با و صفا به داد بود دستش که رو گلی

 . بودم داده تکیه پیشخون به که من به افتاد چشمش

 به سری و نزدیک رفتم. کرد سالم سر تکون با بعد و موند صورتم مات نگاهش ای لحظه برای

 خوبی؟: پرسیدم و دادم تکون سالم عالمت

 !صورتتونه؟ ی شده بهتر این اآلن. مرسی: گفت بود صورتم روی نگاهش که طور همون

 !بله: گفتم و انداختم باال اش جمله بردن کار به جمع از ابرویی

 !گفتن ونداد آقا که بود ای فاجعه همون به پیش ی هفته یه پس-

 !دیگه آرتیستیه! حد اون تا نه:گفتم و زدم لبخندی

 !کردن کار اتون چهره روی رو لشکرها سیاهی خورهای مشت گریم! بله-

 شماره امروز کافه میزای که خوشحالم: گفتم و کنارش صندلی روی نشستم و کردم تصنعی اخمی

 !نداره

 !رو کافه دکور هم به ریختیم کالً: گفت و انداخت بر و دور به نگاهی

 ! بوده؟ شما کار-

 .جون مهروز البته و هام دخترخاله و من:
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 !کنه مرتب رو کافه دوباره شب آخر باید که صفا چاره بی: گفتم و انداختم باال ابرویی

 نمی همراهی خوندن تو رو ها بچه شما!ره می پیش زودتر کارا صمیمیش دوستای کمک با البته-

 !کنین؟

 . صورتم و سر وضع این با مخصوصاً! کنم نگاه دم می ترجیح:

 !کنی می خطاب جمع شخص دوم منو بینم می که جالبه: گفتم سکوت لحظه چند بعد

 !کنه اشتباه خیال کسی ندارم دوست-

 .ام متوجه:

 سوءتفاهم دچار دیگرون این از بیشتر تا هام دخترخاله پیش رم می: گفت و پاشد جاش از بهار

 !نشدن

 باز در!بود مجلس کردن گرم مشغول سخت. ونداد کنار نشستم رفتم و پاشدم جام از بهار رفتن با

 ولی شدن هم معرفی جمع به البته و اومدن هم صفا آشناهای و دوستا از دیگه تا 6 و شده

 بی این. بود بهار به حواسم و هوش تموم. نموند خاطرم به صفا با هاشون نسبت یا اسماشون

 نیامدن خوش خاطر به یا کنه فرار ازم خواست نمی دلم. نداشتم دوست رو سردی و توجهی

 فیلم اهل شناختم می که غشی و غل بی بهار! نبود بهار این! کنه خطاب جمع افعال با منو دیگرون

 !نبود دیگرون آمد خوش خاطر به کردن بازی

 می و گفتن می خاطره زدن، می حرف ها بچه. بود گذشته مهمونی رسمی شروع از ساعتی یه

 هیچ بدون جمع خندوندن! بود ونداد عهده به هم مجلس های نقش مهمترین از یکی و خندیدن

 !منتی و مزد

 گاه بی و گاه های پچ پچ. داد می آزارم چیزی یه بود شده بلند کنارم از بهار که ای لحظه همون از

 خواست نمی دلم! داد می تحویلش بهار که ملیحی لبخندهای و گوشش زیر بهار ی پسرعمه

 !کرد می خطاب شما رو من وقتی! کرد می دوری من از وقتی کنه رفتار رجا با صمیمانه اونقدر

 و نداشتم هم رو محلی کم این توقع اما باشم توجه بی بهش که کردم می رو تالشم بیشترین

 چند. کشیدن سیگار به آشپزخونه توی وایسادم رفتم و شدم بلند جام از. بود ریخته بهمم همین
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. کرد می نگاهم داشت و آشپزخونه در دم بود وایساده. کرد جدا افکار از منو بهار صدای بعد دیقه

 چی؟: پرسیدم و سمتش برگشتم

 ناراحتی؟ چیزی از: گفت و تو اومد دیگه قدم یه

 !شم نمی بسته جمع من خلوت، تو که خوبه: گفتم سیگارم کردن خاموش حال در

 خیلی صفا:گفت حرفم به توجه بی و لبش رو نشست لبخندی. کردم نگاهش و باال آوردم سرمو

 !نگرونته

 !صفا؟ فقط-

 مسلماً باشه، استادش محضر در جلسه یه شده قسمت فقط که شاگرد یه عنوان به منم خب:

 !نگرونم

 .حاال الاقل. نیست نگرونی واسه دلیلی-

 .امیدوارم:

 یا بپرسم بود ذهنم تو که رو سوالی بودم شک به دو. شد برقرار بینمون ای آزاردهنده سکوت یه

: گفتم و شدم نزدیک بهش دیگه قدم یه پس. داد می قلقلکم بدجوری پرسیدنش ی وسوسه. نه

 !بهار؟

 هنوز: پرسیدم و دادم قورت زور به دهنمو آب. موند منتظر و چشمام به زد زل و باال آورد سرشو

 نیست؟ رضایت ماشین توی شب اون سکوت معنی

 که بینم نمی دلیلی: گفت کرد می بازی شالش ی لبه با که همونجوری و پایین انداخت رو سرش

 نمی هم درد به ما. دارن حق ونداد یا صفا! بشه عوض نظرم شاید تا کنم فکر موردش در بخوام

 !بکنم جدید عاطفی مسأله یه درگیر خودمو خوام نمی من اینکه ضمن. خوریم

! ده می هول سمت اون به رو ما که دالمونه. شیم می عاطفی مسائل درگیر که نیستیم آدما ما این-

 !مخالفم باهات کامالً هم ونداد یا صفا حرف مورد در
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 این جلوی خوای می تو برادرم، قاتل اعدام به هستم مصر من! نداریم هم با هم تفاهمی پس! خوبه:

 اینکه ضمن! داری اعتقاد برعکسش به تو خوریم، نمی هم درد به ما معتقدم من! بشه گرفته کار

 .کنم فکر جدید ی رابطه یه به بخوام که هستم چیزی اون از درگیرتر

 حتی بگیره شکل جدید رابطه یه خوای نمی یا! مختلفه ی مسئله تا دو گی می داری که اینایی-

 !دونی نمی خودت الیق منو کالً یا! باشیم هم مناسب ما اگه

 !نزن حرف جوری این:

 گذشته تو چون! خورم؟ نمی دردت به گذاشتم سر پشت رو بحران یه تازه خودم چون! چی؟ پس-

 !بشه؟ تباه هم ام آینده باید ریختن هم به حالمو که بودن آدمایی ام

 !شه؟ نمی تباه ات آینده باشی داشته منو:

 !امونو آینده! سازم می دوباره امو آینده بیارم دست به عشقو-

 مسائل وقت هیچ معمولی و عادی زندگی تو! شعاره شبیه بیشتر! ندارم اعتقادی حرفات به من:

 !شه نمی حل آسون و راحت اینقدر

 به تونیم می تو و من! بهار کنیم می سخت رو مسائل که هستیم ما این! نه که چرا بخوای ما اگه-

 از رو ها تلخی ی همه داشتن دوست این و باشیم داشته دوست همو تونیم می. کنیم کمک هم

 !ببره بین

 باز رو درش کرد می سعی و داشت می بر معدنی آب یه که طور همون و یخچال سمت رفت بهار

 عشق از شکل یه تو! تو مثل درست! خورم می دیروزمو عشق چوب دارم امروز من: گفت کنه

 بار این اونم! سوراخ یه دم زارم به دستمونو دوباره نداره دلیلی! دیگه شکل یه من! رنجیدی

 !هم با دوتایی

 قرار: گفتم و دستش دادم و کردم باز رو درش. گرفتم ازش رو معدنی آب و شدم نزدیک بهش

 وقتی که نیست خودم دست! بهار کنه مسموممون و مار نیش بشه ها داشتن دوست ی همه نیست

 برام زیادی اتفاقای وقت چند این توی! شینه می شیرینی شادی یه دلم ته کنم می فکر بهت

 تو فکر رو اتفاقها اون ی همه تلخی! بیارن در پا از آدمو یه بخوان که بودن تلخ هم اونقدر افتاد،
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 داشتنت داشتنت، دوست عشقت، شیرینه اونقدر فکرت وقتی. کرد می تحمل قابل برام که بود

 به بیا! دلمه حرفای! گم می شعر نگو. بهار کنه می روشن ام واسه تاریکیهامو ی همه مطمئناً

 ! غصه و غم بشه تهش نیست قرار! باشه بد نیست قرار داشتنی دوست هر که کنیم ثابت خودمون

! ندارم باور رو زنی می که حرفایی: گفت و چشمام به زد زل ناباور و داد تکون تأسف به سری بهار

 !گه می ای دیگه چیز ام تجربه

 ! بده فرصتو این بهم. کنم ثابت بهت بذار-

 !باشه؟. زنیم می حرف و شینیم می فرصت سر دیگه، جای یه:

 از و کابینت روی گذاشت رو معدنی آب. چشماش به زدم زل مثبت جواب گرفتن از ناامید

 می امید روزنه یه فقط دلم. کردم روشن سیگار یه و صندلی روی نشستم. بیرون رفت آشپزخونه

 !بود بسته رو ها راه ی همه بهار اما خواستم

 دست زدنشون دست با و زدم می لبخند ها بچه ی خنده با بودم، نشسته گوشه یه مهمونی آخر تا

 باید رو بهار به خودم کردن ثابت فرصت حتی که بودم فکر این تو. بود بهار درگیر ذهنم ی همه اما

 تجربه یه داشتن برای باید! بده کردن محبت ی اجازه بهم که کنم وادارش باید! بدزدم ازش خودم

 ! تونستم می باید! تونم می که داشتم ایمان لحظه اون تو! بدم هولش عشق از تازه ی

 گذاشت آروم دستشو ونداد که بود بهار قشنگ لبخند به نگاهم. برید می رو کیک داشت صفا

 . داد تکون شده چی مفهوم به سری و انداخت ابروهاش به ریزی گره. سمتش برگشتم. پام روی

 .نشده چیزی: گفتم آروم

 برجکت؟ تو زده دختره نکنه! پکری؟ جور این نشده چیزی:پرسید مصر

 !داره اسم دختره: گفتم اخم با و سمتش برگشتم

 چی بگو حاال! کردی می اذیت منو چقدر ملیکا سر که ره نمی یادم: گفت و زد باری شیطنت لبخند

 شده؟

 .هیچی-
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 برسین؟ توافق به نتونستین:

 !رسیم می باآلخره-

 !نیست؟ دیگه جای دلش مطمئنی:

 آروم خیلی و کرد بود ایستاده اش پسرعمه رجا، کنار که بهار به ای اشاره. کردم نگاهش سوالی

 !کردن می پچ پچ هم با داشتن رو مهمونی بیشتر کردم که دقت: گفت

 بهار از من کردن دور برای اش عالقه پای به رو ونداد حرف کردم سعی و پایین انداختم سرمو

 !نگفته بهم بهار داشته صحت هم چیزی همچین یه اگه حتی که کنم باور خواست نمی دلم! بذارم

 می خودم. کردم روشن سیگار یه و میز پشت نشستم و آشپزخونه توی رفتم دوباره پاشدم

 ونداد صدای با! بیاد در صداشون بابا یا مامان که بود کی! رفته باال خیلی مصرفم روزا این دونستم

 که اینجا بیای بود قرار: پرسید و کنارم اومد. بهش دوختم و برداشتم رو کابینت به ام خیره نگاه

 !آبان لک تو بری جوری این اینکه نه باشی شاد

 !نیستم لک تو-

 !نیستی هم خوشحال و شادان همچین:

 ! ونداد خیال بی -

 یای؟ نمی کنن می تقسیم و کیک دارن:

 .اآلن یام می-

 کله با که بری جلو باز چشم با بار این خواد می دلم فقط. بریزم بهمت حرفم اون با خواستم نمی:

 !دیوار تو نخوری

 کالً بهار. فامیلن هم با اونا خب ولی. رفتار این بود کرده توجه جلب هم خودم برای. دونم می-

 .راحتیه دختر

 .باشه حواست که گفتم! خاصیه خبر حتماً نگفتم منم:
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 .نیستم ناراحت اون از-

 زد؟ پست باز و زدین حرف هم با چی؟ پس:

 !نیستم ناراحت اونم از-

 !مرگته؟ چه پس:

 !شده چم فهمم نمی خودمم اصالً. دونم نمی-

 بریم؟ خوای می:

 .دلم دو جورایی یه. ونداد دونی می. نه-

 چی؟ به:

 اشتباه ترسم می. زنین می حرفو یه اتون همه بهار حتی صفا، تو،! ندارم اعتمادی احساس این به-

 !باشم کرده

 این از بیشتر رو دختره این نشدی مطمئن تا نیست بهتر! نیستی مطمئن احساست از هنوز پس:

 !نکنی؟ هوایی

 خودم از! نیستم مطمئن نه یا کنه می رفتار عاقالنه داره احساسم اینکه به. مطمئنم احساسم به -

 !ترسم می باشم بهار برای خوبی همراه نتونم اینکه از. ترسم نمی

. برداشت انگشتام الی از رو سیگار و نشست کناریم صندلی روی من، جمله این شنیدن با ونداد

 هر پای به اگه کردی حروم ویدا پای به که رو محبتی و عشق اون نصف: گفت و زد بهش پکی

 می رو محبت این بهار که مطمئنی تو آبان ولی. عالم دختر ترین خوشبخت شه می بریزی دختری

  نیست؟ سیراب ای دیگه کس محبت از ویدا مثل مطمئنی خواد؟

 من از بدتر. کنه می رفتار دوگانه. فهمم نمی بهارو رفتارای! ندارم اطمینان هیچکدومشون به! نه-

 !دیگه چیز یه عقلش و گه می چیز یه دلش هم اون انگار. ترسه می انگار

 می گه می دلت نیست، درست عشق این گه می عقلت ؟ افتاده در عقلت با احساست پس:

 !آره؟! خوادش
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 ده می رفتن جلو دستور بهم بهار واسه داشتن، دوست این واسه دوشون هر دلم، هم عقلم، هم-

 ... ولی

! نیست درست دیدم ولی کرد نباید چهارتا تا دو دو عاشقی تو بگم بهت خواستم می! چی؟ پس:

 درستی جای احساست ببین! باختن شه می شکست، شه می واال باشه شده حساب باید هم عشق

 !ره؟ می داره

 .مهمه برام حضورش. ونداد خوامش می-

 !باشه هم هوس یه تونه می:

 !چیه وجودمه تو که حسی دونم می! نیستم غریبه خودم با که خودم-

 مال زور به نکن سعی. کنار بکش نخواست اگه نشد، اگه اما. کن تالش آوردنش دست به واسه:

 که بگیره تصمیم خودش بذار. کنه انتخاب خودش بذار بعد و جلو برو رو جایی یه تا! کنیش خودت

 ؟ گم می چی هستی متوجه. نه یا خواد می رو تو و آید می کنار تو شرایط با

 قول ملیکا به! اوه اوه: گفت و کرد خاموش رو سیگار ونداد و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 مشاوره تو به دارم نشستم ساعته نیم! نذارم تنهاش هم لحظه یه وجه هیچ به مهمونی این تو دادم

 !زنی می بهم رو ما ی میونه تو آخرش قرآن به! دم می

 با زدن حرف نتیجه وقتا بیشتر. افتادم راه سرش پشت منم و آشپزخونه در سمت رفت ونداد

 خیره و گوشه یه نشستم. گرفت می نشأت زدنش حرف مقتدرانه از مطمئناً که بود آرامشی ونداد

 لحظه یه تو. بود کیک تقسیم و زدن برش مشغول صفا خواهرهای از یکی همراه. بهار به موندم

 و اومد خودش به فوراً اما نشست لبش روی لبخندی دید رو نگاهم وقتی و کرد بلند رو سرش

 آوردن دست به برای بودم امیدوار! نشست خودم لب روی ناخودآگاه هم لبخندی. کرد جمعش

 .باشم داشته رو پیش رو کوتاهی راه بهار

 کنین می شرکت کالسا تو هفته این فروتن خانم: گفتم و روبروش رفتم رسید که خداحافظی موقع

 دیگه؟

 !بله. بیارن تشریف هم استاد جناب اگه: گفت و انداخت اطراف به نگاهی



 
 

323 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 .بینمتون می کالس تو پس. خوبه-

 که خوشحالم! کالسهاست تایم آخرین کالسمون که خوشحالم: گفتم تری آروم صدای با بعد

 خوشحال اون از! کنن می فکر چی دیگرون بترسیم اینکه بدون بزنیم حرف هم با هست فرصتی

 !کنیم خطاب تو همو راحت خیلی تونیم می که شه می جور موقعیتی چون هستم هم تر

 از تر آروم. دیدم نمی دیگه رو بود قبل روزهای که غمی انگار تهش ته. بود چشمام به نگاهش

 !کنین ایفا رو من سرویس نقش شما نیست نیازی:گفت من صدای

 یاری می دست به رو چیزی ببازی وقتی اما! نیستی برنده بازی این تو بهار: گفتم و زدم لبخندی

 خدافظ! بینمت می کالس تو! تره باارزش ای جایزه هر از که

. دادم می گوش شد می پخش ضبط از که آهنگی به داشتم و بودم نشسته ونداد کنار ماشین توی

 بشه تلپ ونداد بود قرار هم معمول طبق. ما ی خونه رفتیم می داشتیم و بودیم رسونده رو ملیکا

 !اونجا

 !نگذشت خوش تو به که چند هر بود خوبی شب: گفت ونداد سکوت خرده یه بعد

 .بود خوب چرا-

 !بودنت هم تو همه اون از معلومه:

 .بودم فکر تو.  نبودم هم تو -

 جونت؟ به بیافته خوره بشه هم بهار جریان قراره! چی؟ فکر:

 بشه اینکه برای راهه خیلی. نیست جاش سر بهار و من ی نشده شروع ی رابطه تو چیزا خیلی -

 تونم نمی بذاره رابطه این توی پا که نشه راضی و نخواد خودش وقتی تا ولی کرد درست چیو همه

 چیه دونی می. بردارم محکم قدمامو تونم نمی الاقل یا بکنم وضعیت شدن درست برای تالشی

 ! چیه تهش بدونم بخوام اینکه بدون بره می جایی یه منو داره دلم انگار ونداد

 !نرفته؟ یادت که اینو! شدی دل همین پاسوز عمر یه! بدی؟ گوش دلتو حرف باز خوای می:
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 آینده و بهار واسه باشه خودم ی واسه که اینه از بیشتر نگرونیم گفتم، بهت هم قبالً. دونم می-

 . اشه

 عنوان به فقط! کنم می نصیحتت دارم یا کنم، می دخالت کارت تو دارم کنی خیال خوام نمی آبان:

 تونی می بیرون، اومدی بحران یه از تازه. کنم می باز برات رو مسائل سری یه دارم دوست یه

 !بشی؟ جدید عاطفی ی مسأله یه درگیر زود خیلی

 !زوده؟ خیلی سال هفت -

 زن رفته بابام و آقاجون زور به و قربانی شده ویدا کردی می خیال که ندارم کاری سال 7 اون به:

 داشته مهمی نقش زدنت دور تو هم ویدا پذیرفتی که زنم می حرف ماهی چند این از! شده آرمان

 !بوده یار آرمان با دلش و

 سیاه تنش به زور به و مرده کسش عزیزترین که داشتم رو کسی حکم سال 7 اون توی دونی می-

 نداره امکان که یاره می زبون به اما داغونه و شده خرد درون از کنه، می تابی بی. پوشیدن

 رفتن رضایت با باور همیشه ذهنم ناخودآگاه پشت و پس تو. است زنده حتماً و باشه مرده عزیزش

 و حساب داشتن دوست کنی می خیال اینکه ضمن. بزنه پسش خواسته ذهنم فقط! بوده ویدا

 هست وقتی ولی. افتم می پا از نباشه اون اگه گم نمی بهارم، عاشق گم نمی! شه؟ می سرش کتاب

 .گیره می هدف زندگیم کنم می فکر بهش وقتی ره، می قنج دلم ته بینمش می وقتی خوشحالم،

 !اعدامه اون از جلوگیری هم هدفت البد:

 همین ترسونه می بیشتر منو که هم چیزی تازه. دومه اولویت تو اون. گفتم هم بهار خود به-

 اون به تهمت آرمان وقتی که منی. برسونم آزار مورچه یه به تونم نمی حتی که منی. است مسأله

 و بایستم تونم می گرفتم، وجدان عذاب بعدش بهش، پریدم هار سگ یه عین و زد بهم بزرگی

 ضمن! بگیره؟ گرفت جشن و بشه خوشحال آدم یه مرگ از دارم دوستش که اونی کنم تماشا

 !کنه می اضافه بهار های کابوس به کابوس یه فقط سهیل اعدام بگم جرأت به تونم می اینکه

 !آبان؟ کرده توجه جلب برات اینقدر دختر این چی-
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 جمله یه اون خاطر به کردم می فکر اوایل مهمه، برام دلیل بی! دونم؟ نمی بگم اگه کنی می باور:

 این! ونداد زنه می حرف باهام داره احساسم! دونم نمی گم می امروز شنیدم، زبونش از که ایه

 !دلمه ی خواسته و حرف

 می آبان! نکنه؟ درست دردسر برات و جاش سر بشینه تا بیارم در دلت روزگار از دمار خوای می-

 و شه آماده هم بهار بمونی منتظر و شی آماده تاریکه، هنوز هوا وقتی زود، صبح روز یه تونی

 مقتوال همه خانواده قانونی حق به که احترامی ی همه با من! آدم؟ یه کشتن واسه زندان ببریش

! نباشم اندازه و حد این تا همسرم رحمی بی شاهد هرگز دم می ترجیح قائلم، انتقام برای

 نه بوده بابک برداشته میز روی از رو خوری میوه چاقوی اول که اونی دونم می وقتی مخصوصاً

 !سهیل

 !چی؟ یعنی: پرسیدم و ونداد به زدم زل و برگشتم! موندم وا

 !نگفته؟ بهت صفا مگه-

 !کشته بابکو خوری میوه چاقوی با سهیل دعوا یه توی دونم می فقط:

 ! شده بلند سهیل ی سینه قصد به چاقو اون خوب ولی شده، مرتکب سهیل رو قتل درسته-

 !مطمئنی؟ تو: پرسیدم زیرلب

! بشی درگیرش بخوای تو که نیست ای ساده چیز بهار زندگی آبان! بپرسی صفا از تونی می! آره-

! ری می راه عصا به دست داری هنوز! دیواره به دستت شدن بلند دوباره برای هنوز خودت تو

 کور کش عصا کوری! بدی؟ سامون و سر رو دیگه یکی شده متالشی زندگی خوای می اونوقت

 !شد؟ دیگر

. بدم خودم به فرصتی یه خواد می دلم فقط!  تواِ با حق دونم می دارم، قبول رو اینا ی همه:

 !نه یا ام واسه درستیه انتخاب ببینم تا بگذرونم وقت باهاش بیشتر که فرصتی

 و عادت باشه، یادت رو چیزی یه فقط دانی، خود: گفت و داد تکون طرف دو به سری ونداد

 در صباحی چند که کسی به رسیدن هوس!بنده می واقعیات از خیلی روی رو آدم چشم وابستگی

 به کم یه. کنه می عمل عقل از مقتدرتر خیلی بوده، ممنوعه ات واسه اما کردی احساسش کنارت
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 ببین! لرزه؟ می براش دلت هم هنوز مدت یه بعد ببین و بگیر فاصله ازش کم یک بده، زمان خودت

 و باشی کنارش که بخواه ازش فرصت یه اونوقت! گیری؟ می گر یاد می اسمش وقتی هم هنوز

 . بشناسیش

 برسیم تا. امون خونه بیاد بود قرار هم ونداد. بودیم خونه نزدیک. کشیدم گردنم به دستی کالفه

 بحث باید. بزنیم حرف تر جزئی و بیشتر مسائل این مورد در باید گفت تأکید با و زدیم حرف کلی

. زد حرف باهاش شه می و هست ونداد که بودم خوشحال لحظه اون تو! برسیم نتیجه به تا کنیم

 هم حلی راه یه الاقل اما انداخت می شک به رو دلم و درگیر رو ذهنم گرچه زد می که حرفایی

 .ذاشت می روم پیش

 چرا دونم نمی اما بود منطقی حرفاش ی همه. زدیم حرف ونداد با صبح نزدیکای تا شب اون

 تا بشناسم بهتر رو بهار خواست می دلم! بود ونداد حرفای منطق از قویتر بودن بهار با ی وسوسه

 .بگیرم تصمیم بهتر بتونم

*** 

 کالس تعطیلی بعد. بود نکرده شرکت کالسا از کدوم هیچ تو بهار اما بود گذشته صفا تولد از روز 2

 و حال بعد و در دم اومد. کردم صدا رو صفا تو برم اینکه بدون و دادم هول رو در و کافه رفتم

 !ورا؟ این از: پرسید احوال

 !ندیدی؟ رو بهار-

 نیومده؟ کالس مگه. یاد نمی هم وری این روزیه چند. نه:

 ! نه-

 کالس حوصله اینکه مورد در چیزایی یه خونه رسوندیمش می داشتیم وقتی من تولد شب البته:

 !گفت می نداره رو

 !بیاد؟ خواد نمی! چی؟ یعنی-

 اینجا؟ شب اون شده حرفتون! واهلل دونم نمی:

 !بابا نه-
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 .نگفت چیزی جمله دو یکی جز هم خونه تا. بود دمغ خیلی رفتین شما اینکه بعد آخه:

 نداری؟ کاری. زنم می زنگ بهش:گفتم بعد و روبروم به زدم زل سکوت تو خرده به

 یای؟ می فردا-

 فعالً. آره:

 و کردم سالم. گفت الو و برداشت بوق تا چند بعد. گرفتم رو بهار شماره و ماشین تو نشستم

 !بهار؟ خوبی:گفتم

 !خوبین؟ شما. مرسی-

 خیال هم تلفن پشت! خوبین؟ شدم حاال بودم بخون بگو،برو، بگی، پیش روز چند تا! خوبیم هم ما:

 !بشه؟ تفاهم سوء کسی برای ممکنه کنی می

 !یای؟ نمی کالس دیگه چرا: پرسیدم. نداد جوابمو و کرد سکوت بهار

 .ندارم اشو حوصله دیدم! نه یا دارم اشو حوصله ببینم تا یام می امتحانی که بودم گفته اول از-

 !منو؟ یا کالسو ی حوصله:

 و بپرسم سوال یه تونم می: گفتم بعد و کنم آروم ذهنمو کردم سعی خرده یه. کرد سکوت دوباره

 !بدی؟ جوابمو صریح خیلی که باشم امیدوار تونم می

 !هستم رکی آدم کالً من -

 !زندگیته؟ تو کسی یا دونی نمی خودت الیق ام پرمشغله ی گذشته با منو! خوبه:

. بود نداده جوابمو هنوز اما گذشت سوالم پرسیدن از ای دیقه چند. داد می آزارم بهار سکوت

 !کدوم هیچ: گفت که بپرسم چیزی خواستم

 !هستی؟ فراری ازم سهیل ی مسأله تو تفاهممون عدم خاطر به! چی؟ پس: پرسیدم

 !نیست این دلیش-

 !چیه؟ دلیلش خب:
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 !بشم جدیدی عاطفی ی مسأله درگیر خوام نمی گفتم قبالً -

 وجود به انسانیتو که است عاطفه همین! انسان شه می که احساسشه و عاطفه وجود با آدم بهار:

 !یاره می

 ! بست دل مخالف جنس به نباید که حتماً! کرد دیگرون خرج شه می رو عاطفه این! دونم می-

 !افتادی؟ لج خودت با:

 !آبان ببین! نه-

 !جانم؟:

 ! بینی می که اینی شد و وسط گذاشتم احساسمو و عاطفه این ی همه بار یه -

 !بهار باشه تلخی همون به هم دوم بار که نداره دلیل:

 !کنم ریسک خوام نمی-

 و خوای نمی منو کنم می فکر. زنی می رو حرف این که منه خاطر به کنم می خیال چرا دونم نمی:

 .زنی می من زدن سرباز برای رو حرفا این

 !است دیگه چیز یه زندگی تو هدفم اآلن! نداره تو به ربطی کن باور. نه-

 !سهیل اعدام البد:

 !آره-

 !بهار باشی تلخ اینقدر یاد نمی بهت:

 !نکردم انتخاب رو تلخی این خودم-

 .بزنیم حرف هم با نزدیک از دیگه بار یه خوام می. بینمت خوام می:

 می چی شنوی نی! بهار ببینمت خوام می: گفتم تحکم با! بود رضایتش عدم از نشون بهار سکوت

 !گم؟



 
 

329 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 !نیست دیدار این به لزومی-

 هر کردم سعی اما نخواستم زیادی چیزای زندگیم تو. ببینمت خوام می من ولی! شاید تو نظر از:

 می عصر فردا! نیست سخت برام خیلی دیدنت و کردن پیدا! بیارم دست به خواستم که رو چیزی

 !کافه؟ یای

 .باشه: گفت آروم بردم اسمشو که دوباره. شد ساکت دوباره بهار

 بهار با بتونم اینکه برای دارم ای دوباره فرصت اینکه از بودم خوشحال کردم می خداحافظی وقتی

 . بشم نزدیکتر خودم واقعی احساس به و بزنم حرف

 برعکس. شدم متعجب بود نشسته مبل روی هال توی که ونداد دیدن از و تو رفتم و انداختم کلید

 باهام و پاشد جاش از ونداد کردم که سالم. آشپزخونه توی و بود خونه مامان قبل روزهای روال

 یان می شام دارن اینا داییت. کن عوض لباساتو: گفت و داد رو سالمم جواب هم مامان و داد دست

 !اینجا

 !اینا؟ داییم-

 چطور؟ آره:

 می هم ویدا حال شامل اینا دایی بدونم خواست می دلم خیلی. اتاقم سمت رفتم و گفتم هیچی یه

 !اومدی؟ کی: پرسیدم ونداد از و هال توی برگشتم و کردم عوض لباسامو! نه یا شه

 ترجمه برات راستی. شه می ساعتی نیم یه: گفت رفت می ور موبایلش با داشت که جوری همون

 .بدمش بهت بنداز یادم. آوردم هم

 . باشه موند یادم اگه -

 خبر؟ چه:

 !سالمتی-

 بهار؟ از: گفت گوشم زیر آروم

 .ندارم خاصی خبر:
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 !ندیدیش؟-

 نه:

 یاد؟ نمی کالس مگه-

 !نه:

 چرا؟-

 .بزنم حرف باهاش قراره فردا. دونم نمی:

 نهایت در و نه یا بپرسم رو ویدا اومدن که بودم دل دو. داد تکون مثبت عالمت به سری ونداد

 .کنم سکوت دادم ترجیح

 .داداش سالم: گفت بیرون بود اومده اتاقش از تازه که آفاق

 خوری؟ می چایی:گفت اون و دادم جوابشو

 !پرسش؟ و نیکی:داد جواب ونداد من جای

 رو چایی این! ونداد؟ اته تشنه اینقدر که خوردی گنجشک کله ناهار: گفت و بهش زد زل آفاق

 !سومی شه می بخوری

 هم تو:گفت آشپزخونه سمت رفت می داشت که آفاق به و میز روی گذاشت رو موبایلش ونداد

 !بخوری چایی خواست دلت چقدر هر تونی می امون خونه اومدی

 شده؟ چیزی: گفت و انداخت من به نگاهی ونداد

 .نه -

 !فکری تو خرده یه انگار ولی:

 !یاد؟ می هم خواهرت:گفتم مکث یه بعد

 !نه: گفت و انداخت بهم عمیقی نگاه
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 !نیست آسون خیلی هم دایی با اومدن کنار که چند هر! خوبه-

 !راحتیه کار خیلی هم عنق توی با اومدن کنار که نه:

 بابا و دایی زن و دایی و زدن زنگ که زدیم می حرف و خوردیم می چایی داشتیم. ندادم جوابشو

 رو دایی زن احوال دایی، با سرد خیلی پرسی احوال و سالم یه بعد. رسیدن راه از هم با همزمان

 .نشستیم و پرسیدم هم

 خونواده تا دو این دیگه که بود اومده پیش زیادی مسائل. خونه تو شد حاکم سرد و سنگین جو یه

 پاشیده هم از زندگیش خونواده این پسر خاطر به دخترشون. گردوند نمی بر قبل صمیمیت به رو

 بودم فکر تو! بود ریخته هم به زندگیش اونا دختر خاطر به خونواده این ی دیگه پسر یه. بود شده

 دوباره. بپرسه تا موند منتظر پس نشدم سوالش متوجه. آورد خودم به منو به دایی صدای که

 کنی؟ کار چی باغ با خوای می: کرد تکرار

 .فعالً دونم نمی-

 !اونجا بیافته خالی جوری همین که شه نمی:

 !افته نمی اتفاقی باشه خالی هم روزی چند! است خرابه باشه باغ اینکه از بیشتر-

 !بخرمش ازت تونم می من بخوای اگه:

 !کنم کارش چی قراره و خوام می چی دونم نمی فعالً که گفتم-

 سمت رفتم می که جوری همون پس! بذارم سرش به سر خرده یه گفت می بهم حسی یه

 ! باغه اون درختای زدن بکنم که کاری اولین احتماالً: گفتم آشپزخونه

 !درختا اون حیفه: گفت مشهودی حرص با دایی

 !رسید می بهشون یکی باید سال 7 این توی! شده خشک که بیشترشون-

 !شده خشک تو خاطر به درختا اون از خیلی! ذاشت نمی آقاجون:

 خاطر به باغ اون درختای:گفتم و چشماش به زدم زل و سمتش برگشتم آشپزخونه توی همون از

 !شد خشک شما دختر هنرمایی
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 لیوان یه و یخچال سر رفتم. داد فشار آروم بازومو و شد نزدیک بهم بود وایساده گاز سر که مامان

 بگیر آروم و امشب من خاطر به:گفت آروم مامان خوردم می داشتم که جوری همون و ریختم آب

 .بیاد پیش دعوایی خواد نمی دلم! آبان

 !کردین؟ هم برادرتون به رو توصیه این:گفتم آروم و سینک توی گذاشتم رو لیوان

 .بده رو ترجمه های برگه: گفتم ونداد به و بده جواب مامان که نکردم صبر

 تا: گفت و سمتم گرفت و آورد در برگه سری یه بود ناهارخوری میز ی گوشه که کیفش تو از پاشد

 .خوبه برسونی بهم هفته آخر

 .باشه-

 روی گذاشتم ساعدمو و کشیدم دراز تخت روی و اتاقم توی رفتم ها برگه گذاشتن ی بهونه به

 نگه به ای عالقه دیگه مطمئناً! کنم؟ کار چی باغ اون با بود قرار واقعاً. فکر تو رفتم و چشمام

 !نداشتم داشتنش

 می فکر که چیزی اون از زودتر خیلی اینا دایی هم شام از بعد و موندم اتاقم توی شام موقع تا

 .رفتن کردم

 بهاره دیدم برداشتم رو گوشی وقتی. شد بلند موبایلم اس ام اس زنگ صدای که بودم کشیده دراز

 .نباشین منتظرم. بیام تونم نمی فردا من ولی ببخشید. سالم:  نوشته و

 به زدم زل و جام سر نشستم. گرفت گر گوشام که شدم ناراحت اس ام اس اون دیدن از اونقدر

 دوباره و پاتختی روی کوبیدم رو گوشی عصبانیت با! عصبی و بودم شده کفری. موبایل ی صفحه

 بی نهایت در اما بفرستم براش و بنویسم که بودم کرده ردیف جمله تا چند ذهنم تو. کشیدم دراز

 شاید! بگیرم فاصله ازش مدت یه بهتره گفت می که رسیدم می ونداد حرف به داشتم!  شدم خیال

 به رسیدن برای و آرمان و ویدا ماجرای از فرار برای واقعاً شاید! بودم رفته تند خیلی واقعاً

 می کردم می فکر که خوب! کردم می عمل احساسی داشتم نبود، رفتم می جا هر که آرامشی

 خودم به هم! بدم وقتی یه خودم به و بزنم استپی یه جایی یه باید! کنم رفتار تر عاقالنه باید دیدم

 ! بهار به هم و
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 سر دیگه بودمش دیده و کافه در بودم رفته سر یه که روزی اون از. صفا ی کافه رفتم بعد روز سه

 تو اونقدر و بودم شده نیومدنش ناراحت اونقدر واقع در. نداشتم بهار از هم خبری. اونجا بودم نزده

 .بودم نگرفته ازش سراغی اصالً که بودم مونده تصمیمم غلط و درست فکر

 برگشت کردم که سالم. زد می حرف ها مشتری از یکی با داشت و بود وایساده میز یه سر صفا

 .یام می اآلن: گفت و کرد سالم لبخند با و سمتم

 سراغ که داشتم اس ام اس یه ونداد از. آوردم در رو موبایلم و پیشخون پشت نشستم رفتم

 اگه بگیر، ازم بیا خورد مسیرت اگه صفا، ی کافه اومدم اآلن:نوشتم براش. بود گرفته رو ها ترجمه

 .اتون خونه در دم یارم می شب نه

 !مسخره: نوشتم براش. فرستاد بوس شکلک یه برام

 .اونوری بیام تونم نمی خودم. ام واسه بیاری منتظرم! نداری محبت لیاقت! آبائته و جد: داد جواب

: گفت و داد دست باهام و نشست کنارم اومد صفا. جیبم تو گذاشتم رو موبایل و نوشتم باشه یه

 خوبی؟

 . مرسی-

 ره؟ می پیش خوب کالسات خبر؟ چه:

 واسه رو فشرده کالس تا چند. خوبه هم آموزشگاه. نیست خبری و امتحانه فعالً که دانشگاه-

 !کنه می جبران نرفتنمو دانشگاه که گرفتم صبح

 خبر؟ چه ونداد از:

 .بینمش نمی زیاد کاراشه درگیر. خوبه اونم-

 می: گفتم و پاشدم جام از. نپرسید بپرسه خواست می که رو چیزی و کرد من من خرده یه صفا

 !خوری؟ می. بخورم قهوه یه خوام

 میز سر نشسته بهار دیدم بیرون اومدم آشپزخونه از قهوه فنجون تا 4 با وقتی و کرد موافقت

 و دادم تکون سالم عالمت به سری دلخور. شدیم چشم تو چشم لحظه یه تو! شیش شماره
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 ونداد به سر یه که رم می زودتر خرده یه:گفتم و صفا جلوی گذاشتم رو قهوه و جام سر نشستم

 . بزنم هم

 هنوز؟ نشده حل مشکلتون:پرسید و داد تکون مثبت عالمت به سری صفا

 سر با اما ندارم خبر خودم که هست ونداد و من بین مشکلی چه ببینم تا کردم نگاهش سوالی

 !قهرین؟: گفت و کرد بهار به ای اشاره

 !نه-

 !ایشااهلل؟ شدین هم خیال بی:

 برای پیش روز چند. گفت تری آروم صدای با صفا. گفتن ی واسه نداشتم حرفی. شدم ساکت

 !شه می جور داره دیه پول. اومده مشتری اشون خونه

 !بابت این از متأسفم-

 ام کافه اصالً! کنم جمع میزو اون شم می وسوسه وقتی یه: گفت و داد تکون تأسف به سری صفا

 !باشه نداشته شیش ی شماره به میزی

 !شدم می کار به دست اینا از زودتر بودم تو جای اگه من! خوبیه فکر-

 می. شده حوصله کم خیلی کالً. یاد نمی بیرون خونه از زیاد ماجرا اون بعد از بهار. دونی می آخه:

 ! خونه تو بچپه کالً و بده دست از هم رو اومدن کافه ی بهونه همین میز اون کردن جمع با ترسم

 اش قهوه خوردن بعد هم صفا. شدم ام قهوه سرگرم و انداختم باال ندونستن عالمت به هامو شونه

 بهار که شرکتش رم می دیگه ساعت دو یکی دادم می اس ونداد به داشتم. آشپزخونه توی رفت

 سرگرم دوباره سالمش به دادن جواب بعد دوختم بهش نگاهمو. کرد سالم و وایساد سرم باالی

 .شدم موبایلم

 دلخوری؟ ازم:پرسید آروم خیلی

 .داشتم دلیل قرار اون زدن بهم واسه: گفت بار این. کردم سکوت اما بود مثبت جوابم
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 بود تنها مامانم چون و بیاد مشتری بود قرار امون خونه برای: داد ادامه که کردم نگاهش سوالی

 !خونه بمونم شدم مجبور

 !چی؟ واسه مشتری:پرسیدم و گرفتم ازش نگاهمو

 !داریم احتیاج پولش به! قبالً بودم گفته! فروش واسه-

 !آدم؟ یه کشتن واسه:

 !کشته رو یکی که آدمی قصاص واسه-

 !دی نمی اجازه بهش تو اما! راضیه بده رضایت باید که اونی! نیستی دم ولی تو:

 !کامله خیلی صفا صمیمیت رفیق لطف به اطالعاتت-

 !دلخورم ازت که اینه مهم! دونم می حد چه تا من که نیست این مهم:

 !دادم خبر بهت! نذاشتم که غالت! بیام؟ نتونستم چون! چرا؟-

 ! کردی تعریف برام خواستی که جوری هر رو ها واقعیت اینکه از اون از بیشتر:

 !واقعیتی؟ چه-

 !نداری؟ کاری. رم می دارم من: گفتم صفا به آشپزخونه در دم و پاشدم جام از

 !زود؟ چقدر: گفت و کرد نگاهم متعجب صفا

 .بمونم داری کار اگه-

 .سالمت به برو کاری؟ چه بابا نه:

 بهار به و برداشتم رو کیفم و پیشخون پشت برگشتم و دادم دست باهاش و جلوتر رفتم قدم یه

 هم درد به اصالً ببینیم و بشناسیم همو تا باشیم هم با مدت یه دادی می اجازه اگه بود خوب: گفتم

 رو فرصت این اینکه از شم می ناراحت. ندارم اصراری من خوای، نمی که حاال ولی نه یا خوریم می

 خدافظ! کنم عادت هام نداشته از خیلی به که ام کرده عادت خب اما نداشتم،
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: پرسید و روبروم اومد. سمتش برگشتم و وایسادم. کرد صدام بهار که بیرون بودم رفته کافه در از

 !واقعیتی؟ چه پرسیدم

 روی به که بوده بابک این بودی نگفته بهم:گفتم بعد و صورتش به زدم زل سکوت تو خرده یه

 !کشیده چاقو سهیل

 تو سهیل و خاکه زیر بابک اآلن: گفت بعد و کرد نگاهم متحیر و اخم با خرده یه. خورد جا یهو بهار

 !زندون

 تو داری اآلن دونم می! اتون خونه نیومده بابک کشتن قصد به سهیل که مهمه این اما دونم می-

 زدم حرفی هم اگه. نداره ربطی من به تو زندگی مسائل! داری هم حق! چه تو به خب گی می دلت

! داشتی برام که بوده اهمیتی خاطر به فقط سهیل اعدام از کردنت پشیمون واسه کردم تالشی و

 رو اشتباه این دوباره دم می ترجیح! خوردم بدی ی ضربه و کنم گدایی عشقو کردم سعی بار یه

 اون وقتی. کنی می اشتباه سهیل اعدام مورد در داری. گم می هم دیگه بار یه فقط. نکنم تکرار

 خدافظ. شه نمی نصیبت بیشتر عذاب و ناراحتی جز چیزی هیچ ببینیش باال

 بر داره بهار دیدم و کافه سمت برگشتم شدم می سوارش داشتم وقتی و ماشینم سمت افتادم راه

 از زور به خسته تن یه و داغون اعصاب یه با.بودم ونداد شرکت دم بعد ساعت نیم. توش گرده می

 رفت می داشت که دیدم رو ملیکا نفر اولین. تو رفتم و زدم شرکت در به ای ضربه. باال رفتم ها پله

 هست؟ ونداد:پرسیدم و کردم سالم. آبدارخونه سمت

 .داره مهمون ولی. بله-

 خیلی خیلی. بستم چشمامو و صندلی به دادم تکیه سرمو و اتاق ی گوشه مبل روی نشستم

 وقت بودم گذاشته که ای فشرده کالسای! بزنم چرت یه همونجا خواست می دلم. بودم خسته

 می ناپلئونی شیرینی دلم. کرد می حالم بی و خسته بیشتر گشنگی و بود گرفته ازم ناهارمو

 !لحظه اون تو خواست

 سرمو اینکه بدون. داد تکونم و دستم روی گذاشت دست آروم یکی که برد می چرتم داشت تازه

 خیره بهت با شد باعث این و ویداست دیدم که کنم سالم ونداد به تا کردم وا چشمامو بدم تکون

 !بهش بشم
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 روی نشست اخمی ناخودآگاه و شدم جا به جا جام سر اومدم، خودم به وقتی لحظه چند بعد

 غلیظ اخم همون با و پاشدم جام از. بگیره فاصله ازم کمی ویدا شد باعث ونداد صدای. صورتم

 زود چقدر:پرسید ازم بود ویدا به ناراضیش نگاه که جور همون.  دادم دست باهاش صورتم روی

 !بیای قراره وقت آخر کردم می خیال!اومدی؟

 کافه دیگه گفتم بودم گرسنه و خسته:گفتم آوردم می در کیفم توی از رو ها برگه که جوری همون

 من برای حتماً بود ریز اینقدر فونت اگه دیگه ی دفعه فقط. ها ترجمه هم اینا بیا. خونه برم و نمونم

 .اومد در چشمام پدر. بگیر کپی بزرگتر سایز دو یکی

 !خونه؟ بری خوای نمی: پرسید ویدا از و گفت سرسری ای باشه

 با و بشه تموم کارت تا مونم می:گفت ونداد به دیوار کنار بود وایساده سکوت تو حاال تا که ویدا

 .بریم هم

 نداری؟ کاری من با: گفتم و ونداد جلوی بردم دستمو

 . شنبه پنج واسه بمونه کتابمون حساب: گفت و داد دست دوباره باهام

 و گفتم هم آروم و سرسری خداحافظ یه. در سمت رفتم و دادم تکون خیال بی عالمت به دستی

 دلم واقعاً! بودم داده نشون خونسرد خیلی رو خودم اما شدم می خفه داشتم. بیرون شرکت از زدم

 !باشه هم ویدا که باشم داشته حضور جایی خواست نمی

 اینکه به توجه بدون. کرد می صدام داشت! شنیدم ویدا زبون از رو اسمم که بودم ها پله راه توی

 شدم مجبور. کشید پشت از رو دستم و رسید بهم اما کردم بیشتر سرعتمو اومد می دنبالم داشت

 !بمونم زدنش حرف منتظر کنم نگاهش اینکه بدون و اخم با و بایستم

 دیدم وقتی و مکث یه بعد. کردم می حس ام چهره روی رو نگاهش سنگینی. وایساد روبروم اومد

 !خوای؟ می من جون از چی:گفتم حرص با و صورتش به زدم زل نداره زدن حرف قصد

 !بزنم حرف باهات خوام می: گفت آرومی صدای با و پایین انداخت سرشو ویدا

 مونده هم حرفی! چی؟ به راجع: گفتم و کشیدم عمیق نفس تا چند. کنم آروم خودمو کردم سعی

 !تو؟ و من بین
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 این بهم: گفت و چشمام به زد زل و باال آورد سرشو نزدم حرف خشونت با هم خیلی دید وقتی

 .کنم می خواهش ازت. بده فرصتو

 دست از تو خاطر به فرصتامو چقدر دونی می: گفتم بودم خیره چشماش به که جوری همون

 !مونده؟ هم فرصتی دیگه!شد؟ تو تباه عمرم چقدر دونی می! دادم؟

 !آبان کنم می خواهش ازت: گفت التماس با

 ! شه نمی درست زدن حرف با چیزی هیچ دیگه! ویدا برو: گفتم و دادم تکون تأسف به سری

 !ساعت نیم فقط آبان_

 ! کنی؟ توجیه منو ی رفته باد بر عمر خوای می ساعت نیم تو:

 همون انگار زد می حرف وقتی. کردم می نگاهش داشتم. پایین انداخت سرشو و کرد سکوت ویدا

 باهام! بود دلسرد من از ویدا اون! ویدا اون از تر مهربون حتی پیش سال 7 ویدای همون بود، ویدا

 توی ویدا این اما! کرد می دوری ازم بشم نزدیک بهش خواستم می وقت هر و کرد می رفتاری بد

 !بود خواستن! بود مهربونی! بود التماس صداش

 جوری یه رو ام شده ویرون زندگی کردم می سعی بودم تو جای اگه: گفتم و گرفتم ازش نگاهمو

 . نشه آوار نو از که کنم بازسازی

 ونداد اتاق ی پنجره به ای اشاره سر با! بود جمع چشماش توی اشک. کرد نگاهم و باال آورد سرشو

 داداشم زن واسه دلم کنه فکر خوام نمی! نشده عصبانی این از بیشتر ونداد تا برو: گفتم و کردم

 !خدافظ! زنم می حرف باهاش دارم که ام شده التماساش و حرفا خام یا لرزیده

 می دلم ته از که چیزی تنها لحظه اون توی! بود آشوب وجودم توی. ماشینم سمت افتادم راه

 یه رابطه، یه وقتی که کنم درک کامالً تونستم می! بود ویدا و آرمان ی رابطه بودن خوب خواستم

 عاشقانه ی رابطه! کنه می پیدا بدی حال چه آدم شه می کشیده لجن به عشق یه داشتن، دوست

 .داد می آزار منو این و بود شده کشیده لجن به هم ویدا و آرمان ی
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 حوله و اتاقم توی رفتم و گفتم مامان به زیرلبی سالم یه که بودم داغون اونقدر خونه رسیدم وقتی

 .شام بیا بپوش لباس: گفت مامان بیرون اومدم وقتی. دوش زیر رفتم مستقیم و برداشتم رو ام

. بیمارستان که هم بابا و آتنا ی خونه بود رفته آفاق گویا. بودیم مامان و من فقط شام میز سر

 آفاق بیمارستانم من یای؟ نمی خونه ناهار دیگه چرا: پرسید ازم و شکوند مامان رو خونه سکوت

 !کنه می آماده رو غذا. است خونه که

 .شده پر هم ناهارم تایم. دارم فشرده کالس تا چند-

 !نخوری ناهار که شه نمی! کنی کار خوای می فقط! بکنی نیست قرار که خودکشی:

 .خورم می حاضری چیزی یه ناهار-

 !هوله؟ هله و تیتاپ و کیک یعنی حاضری چیزی یه:

 !جزوشه اونام-

 ! کافه اون ری می که ساعتایی بنداز و کن جا جابه کالساتو:

 .شه می تموم زود. است ماهه یه. موقته. بیان تونن می ساعت اون فقط ها بچه. شه نمی-

 !دیدی؟ تو رو کرده انتخاب ونداد که دختری:

 !زیاده هم ونداد سر از! خوبیه دختر. کنه می کار خودش پیش. اره-

 !نشسته دلش به خیلی و دیدتش رفته گفت می داییت زن:

 !عالیه خیلی بیاره شانس هم یکیمون الاقل بچگی های همبازی این از! شکر رو خدا خب-

 منظوری:گفتم و بهش دوختم نگاهمو و کردم بلند سرمو. کشید خوردن از دست یهو مامان

 !مامان نداشتم

 و بشقاب توی گذاشتم چنگالمو و قاشق! شد بلند میز سر از و جمع چشماش توی اشک اما مامان

 و تخت روی نشسته در به کرده پشت دیدم. خواب اتاق توی رفتم دنبالش و شدم بلند جام از
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 خاصی منظور خدا به مامان ببخشید: گفتم و گرفتم دستاشو و روبروش رفتم. کنه می گریه داره

 .کنم ناراحتت خواستم نمی. نداشتم

 .بخور شامتو برو: گفت و کرد پاک اشکشو دستمال پر یه با

 !رم نمی تنهایی-

 . یام می من برو:

 !مامان دیگه پاشو-

 و نخورد چیزی و کرد بازی غذاش با فقط دیگه اما پاشد جاش از تا کردم خواهش مامان به کلی

 . نزد هم حرفی

 می در کفشامو. بودم له له خونه برگشتم وقتی و داشتم کالس شب 02 ساعت تا روز اون فردای

 یکی با داره و نشسته مبل روی آفاق دیدم هال ای شیشه در جلوی ی پرده پشت از که آوردم

 !شدم شوکه ویدا دیدن از و تو رفتم هستن مامان یا آتنا اینکه خیال به. زنه می حرف

 در خونم زدی می کارد. زد می حرف باهاش داشت و بود پایین سرش آفاق، روبروی بود نشسته

 جاشون از من دیدن با دوشون هر. نبود اما هست مامان ببینم آشپزخونه سمت برگشتم! اومد نمی

 .داداش سالم: گفت آفاق و پاشدن

 کجاست؟ مامان! اینجا؟ خبره چه:پرسیدم بود صورتم روی غلیظ اخم یه که جوری همون

 . گردن برمی بابا با دیگه ساعت یه تا. بیمارستانه مامان: گفت و آشپزخونه سمت رفت

. کردم نگاهش سوالی و اخم با و سمتش برگشتم. داشت ام نگه ویدا صدای که اتاقم تو برم اومدم

 !آبان بزنم حرف باهات اومدم: گفت و پایین انداخت سرشو

 !نمونده تو و من بین حرفی که گفتم بهت خیابون اون وسط دیروز-

 . بشنو منو حرفای فقط. نگو چیزی تو. ازت کنم می خواهش:

 !دارن؟ خبر مامانت یا ونداد!اینجایی؟ دونه می بابات-
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 !نیست اونا دست من اختیار:

 !نبوده بزرگترات دست وقت هیچ تو اختیار! دونم می بله-

 !بیافتم؟ پات به خوای می! کردم خواهش ازت آبان:

 بگو ونداد به بزن زنگ آفاق. ندارم حرفات شنیدن به ای عالقه! نداره ای فایده بیافتی هم پام به-

 !خونه ببره ورداره خواهرشو بیاد

 به الاقل! آبان: گفت ملتمسانه و گرفت پشت از دستمو ویدا بار این که اتاقم سمت رفتم دوباره

 !بده اجازه بهم هستم دخترداییت اینکه حرمت

 حرفاشو نذارم وقتی تا که بودم فکر این تو اتاقم سمت رفتم می که جوری همون و کشیدم دستمو

 و اومد همراهم که دید چی ی نشونه سکوتمو دونم نمی! داره نمی بر سرم از دست احتماالً بزنه

 نمی اینو من و شه می ناراحت و عصبانی ببینه اینجا منو و بیاد عمه اگه. ندارم وقت زیاد من: گفت

 تو بیام. نیست جور زیاد مامان با هم آیدین... مامان با هم آبان. برم اونا برگشت از قبل باید. خوام

 اتاقت؟

 پرت و آوردم در پلیورمو و پالتو. اومد دنبالم هم اون و نبستم رو در گذاشتم که اتاقم تو پامو

: گفت و تخت ی لبه نشست. کردم روشن سیگار یه و پنجره دم رفتم عصبی و تخت روی کردم

 عشق و تو من، اینکه مورد در دونم می. کردی باور احتماالً که زده بهت حرفایی یه آرمان دونم می

 نه دروغ. دروغه اش همه حرفا اون آبان ولی گفته برات سرش تو زدم می مرتب رو محبتت و

 قابل خیلی برام! داشتم دوستش! گرفته سرچشمه آرمان مسموم افکار از اشون همه! توهمه

 اینکه از. بود انگیز هیجان و شیرین برام هاش شیطنت و ها بازی قد قدیما، همون از! بود احترام

 می بد حالم مثبتی بچه اینقدر و یای می آسه و ری می آسه اینقدر آرومی، اینقدر تو دیدم می

 و تو نه! هاش شیطنت و آرمان یعنی زندگی شور کردم می خیال! داشت باد سرم بودم، جوون! شد

! خاندان این ی همه از! ترسیدم. آبان نبوده تو دادن آزار و زدن دور قصدم وقت هیچ! مهربونیات

 به ترسیدم چون عقدت ی سفره سر نشستم آبان! ترسیدم همه از بابات از بابام، از! جونآقا از

 با! خوام می رو بزرگت برادر و خوام نمی رو تو من که بگم بودن دوخته برام پیرهنو این که اونایی

 یه کردم فکر خودم با! کنم می باز خودم سر از رو تو جوری یه که کشیدم نقشه ام گونه بچه افکار

 منو تو که قدر همون! آبان خواستیم می همو ما! آرمان سمت رم می و گیرم می طالق ازت جوری
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 چه قراره فهمیدیم نمی! دیدیم نمی رو تو که بود وجودمون تو عشق شور اونقدر! خواستی می

 دونی می بودی، عاشق خودت! بود رسیدن هم به بود مهم برامون که چیزی تنها! بیاد سرت بالیی

 من آبان! دیدم نمی رو تو محبت و عشق که داشتم دوستش اونقدر! کنه می اراده بی آدمو درچق

 !بودم آرمان عاشق واقعاً

 بعدش! بودی؟ ترسیده منم از! نگفتی؟ بهم چرا: پرسیدم و چشماش به زدم زل و سمتش برگشتم

 و برم نگفتی! کرده؟ درازی دست بهت آرمان گفتی و اومدی کذایی انبار اون توی که شد معجزه

 !چی؟ بکشم برادرمو

 فشار تحت آرمان سمت از! دیدم می رفته دست از عشقمو داشتم! آبان بودم شده پا و دست بی -

 نمی اونو دیگه واهلل شم جدا ازت زودتر باید گفت می! ره می و ذاره می منو گفت می مرتب! بودم

 ! بینم

 خودت روی تو فامیلو کل حفظش واسه! زدی کاری هر به دست عشقت خاطر به که خوبه! خوبه:

 ! نکشید هم ماه شیش به عشق این عمر چرا فهمم نمی اما! کردی بلند

 چشم به! داشت هم حق! کرد رو اشو شکاکانه رفتارای رفتنمون بعد ماه چند! بود مریض آرمان-

 عشقم! بودم زده پا پشت جوری چه خواست می منو عاشقونه اونقدر که کسی به بود دیده خودش

 کرد می فکر مرتب! ارتباطیم در هم با تو و من کرد می خیال مرتب! نداشت باور هم رو خودش به

 به گفت می و کرد می گریه کلی نشست می اومد می هم وقتایی یه! کنم می مقایسه تو با اونو

 !سرمونه پشت اون آه وقتی شیم نمی خوشبخت گفت می! کردیم خیانت داداشم

 حرفام کنار از راحت خیلی شاید کنی، مسخره شاید: گفت دید وقتی. لبم رو نشست پوزخندی

 زور از که کردم می زندگی عشقی با! کشیدم زجر تو برابر صد من سال چند این توی اما بگذری

 که کردم می زندگی عشقی ی خاطره با! کرد رفتار باهاش مریض و دار کج شد می فقط روانپریشی

 اشتباهی همچین کاش ای که بودم کرده اعتراف خودم پیش بارها! بود مونده دلم به شحسرت فقط

 می جدا ازش داشتم که روزی حتی! نیاوردم زبون به آرمان جلوی اینو هم بار یه اما کردم نمی

 ! شدم

 !بدی؟ توضیح من واسه رو اینا کنی می سعی چرا! اینجایی؟ چرا اآلن-
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 دیگه شه نمی دونم می! محاله من واسه دیگه آوردنت دست به که دونم می! آبان دارم دوستت:

 جای به که کسی سال 7 بعد که بدونی دارم دوست! بدونی خواد می دلم اما باشم داشته عشقتو

 خوام می! پشیمونه عشقت نداشتن از چقدر و قائله احترام برات چقدر وجودته تو تنفرش عشقش

 !بگیری آروم که بدونی رو اینا

 که نیست نیازی اصالً! نیست حرفا این به نیازی! رسیدم آرامش به که وقته خیلی! آرومم من-

 تو تغییری اصالً هم من دادن دست از خاطر به بودنت پشیمون! کنی کوچیک خودتو بخوای

 مثل خوام نمی! ندارم اعتمادی بهت دیگه! خوامت نمی دیگه! کنه نمی ایجاد بهت نسبت احساسم

 کس داشتن حسرت منی، عاشق که امروز کنم خیال خوام نمی! کنم زندگی شک تو عمر یه آرمان

 هم از راهمون! مونم نمی خوشبخت کنارت من! شی نمی خوشبخت من با! دلته به ای دیگه

 !اومدی دیر قرن 7 ی اندازه به! دیره خیلی پشیمونی واسه! جداست

 رو بغضش. بود چشماش توی اشک صورتم به زد زل دوباره وقتی و پایین انداخت رو سرش ویدا

 سهمم خوام نمی... اما نیست من به وجودت تو دیگه عشقی دونم می!... دونم می: گفت و داد فرو

 پشیمونم که اآلن ولی! شکستمت! بودم عاشق! بودم کور! بودم خام! کردم اشتباه! باشه تنفر ازت

 خوشبختم کردم می خیال که عشقی از سهمم! نباشی متنفر ازم دیگه کنم خواهش ازت خوام می

 نفرتی هم کنه خوشبختم تونه می کرد می خیال که عشقی از خوام نمی. بدبختی شد کنه می

 !بمونه ام واسه

 سال تا سال کنم می کاری. دم می قول. بیرون رم می زندگیت از! آبان؟ گم می چی فهمی می

 ی قیافه تو ذهن توی تصویرم آخرین خواد می دلم ولی! نکنه آشفته رو خاطرت هم ام سایه حتی

 ولی کرد سابق مثل رو چیزی شه نمی که متأسفم! پرحسرت و پشیمون شکسته،! باشه امروزم

 . کنه خوشحالت من درموندگی اگه شم می خوشحال

 تو و اتاق در سمت رفت. کردم می نگاهش داشتم من اما بود زمین به نگاهش. پاشد جاش از ویدا

 ابد همون ی اندازه به اما دادم دستت از ابد برای دونم می: گفت و سمتم برگشت لحظه آخرین

 . مونه می دلم به نداشتنت حسرت

 زندگیت به رو ات بچه پدر کنی نمی سعی چرا:گفتم و بهش کردم پشت و پنجره سمت برگشتم

 ! برگردونی؟
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 توی برادرش عشق حسرت وقتی خوام نمی! کنم خیانت هم آرمان به خوام نمی: گفت مکثی بعد

 دوباره رو اشتباه یه بخوام تا کنم مادری پسرم برای دم می ترجیح! کنم شروع نو از اون با وجودمه

 .خدافظ. دادی زدن حرف فرصت بهم که ممنون. کنم تکرار

 کردم می سعی داشتم و تخت روی بودم نشسته. داد می ویدا رفتن از نشون در شدن بسته صدای

 !شد ظاهر جلوم برزخی ای چهره با مامان و باز در که کنم مرتب رو ام ریخته بهم افکار

 ! مامان؟ چیه: پرسیدم و پاشدم جام از کالفه

 !داشت؟ کار چی اینجا دختره این: گفت و شد نزدیک بهم دیگه قدم یه عصبی مامان

 !بپرسی خودش از تونستی می-

 !نداد جواب ولی پرسیدم:

 .بزنه حرف باهام بود اومده-

 !خونه؟ تو دادین راهش چرا اصالً! دادی؟ اجازه چی واسه! جان؟ آبان حرفی چه:

 !بود اومده رسیدم که من-

 یه! کنه؟ خامت دوباره خواد می! خواد؟ می جونت از چی!بزنه حرفاشو دادی می اجازه نباید:

 ... خواد می دوباره! بگیره؟ ازم خواد می هم رو تو کرد بدبخت پسرمو

 !بشم اون خام من نیست قرار! بیافته اتفاقی نیست قرار! ری؟ می تند اینقدر چی واسه! مامان-

 هال سمت رفت می که جوری همون نبود بخش اطمینان خیلی براش من حرفای انگار که مامان

 نکنه جرأت دیگه کنم کاری یه باید! کنه جمع دخترشو که بگم باید! بزنم حرف پرویز با باید: گفت

 !هم به بریزه زندگیمونو ی همه کرده قصد! ما جون بالی شده! بیاد من پسرای سمت

 بیا! منو ببین! مامان: گفتم و وایسادم جلوش برسه تلفن به دستش اینکه از قبل و دوییدم دنبالش

 ! زنیم می حرف هم با بعد شی آروم لحظه یه بشین
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 همین تو هم بابا و بشینه کردم وادار مامانو زور به و خواستم آب لیوان یه ازش و کردم صدا آفاقو

 می بزرگ رو قضیه اینقدر چرا! خانم؟ چیه! باز؟ خبره چه:پرسید بیرون اومد اتاقشون از لحظه

 !کنی؟

! بده شو و شست منو ی بچه مخ اینجا اومده کاره یه دختره! نیست؟ بزرگ: گفت حرص با مامان

 !این؟ کمیه چیز

! کردین؟ فرض چی منو ببینم اصالً!مامان بده شو و شست منو مخ اینجا بود نیومده:گفتم عصبی

 ! ندارم کارش به کاری دیگه من گم می دارم

 ! بچه این هم ای خسته خودت هم! خانم دیگه بسه: گفت بابا بزنه حرف اومد مامان همینکه

 به توجه بدون دم، می دست از رو تحملم دارم دیگه دیدم! نداشت اومدن کوتاه خیال اما مامان

 لباسم کردن عوض بعد. بستم رو در و اتاقم توی رفتم کرد می ویدا نثار که نفرینایی و ناله و غرغرا

 شام خونه یای می وقتی یعنی معمولی زندگی که کردم فکر این به و تخت روی کشیدم دراز

 مرتب مامانت! بزنی چرت مبل روی بیاره، چایی برات مامانت کنی، نگاه تلویزیون بخوری،

 تلویزیون های برنامه از چیزی اینکه بدون هم سر آخر ،!بخواب جات تو برو: بخونه زیرگوشت

 !بکپی جات تو بگیری بری باشی فهمیده

 یه آرزوی! شه می آوار سرم رو مکافات کلی خونه ذارم می پامو که همین! ببین منو زندگی حاال

 !کش پیش که دادن لم تلویزیون جلوی! مونده دلم تو دردسر بی شام

 !یای؟ نمی کردم، گرم شامو داداش: گفت آفاق و شد باز در که گذشت چقدر دونم نمی

 کجاست؟ مامان-

 .اتاقشونه تو:

 همچنان یا شد آروم: گفتم و پاشدم جام از

 !کنه می رو ویدا شکایت داره و ونداد به زده زنگ: گفت آفاق که بود نشده تموم حرفم

 سعی کشیدم می غذا خودم برای که همونجوری و میزناهارخوری پشت نشستم و کشیدم پوفی

 حرفاش. نداشت ای فایده اما بشنوم زد می حرف تلفن با داشت که رو مامان عصبانی صدای کردم
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 به بشه کشیده حاشیه به زندگیمون باز اینکه از ترس! نبود هم مهم. رسید نمی گوشم به واضح

 ! بکنه من از ویدا شدن دور برای کاری یه تا بودش انداخته وال و هول

 حسرتی ی همه به.کردم می فکر ویدا حرفای به. اتاقم تو چپیدم دوباره و خوردم عجله با رو شامم

! بود اومده سراغش به دیر خیلی که موقعی بی پشیمونی به! بود هاش جمله تو و صداش تو که

 تحمل منو ندیدن راحت چه! نداشتم ازش خبری دیگه عصری از! بهار به شد کشیده ویدا از ذهنم

 نبود مهم براش اصالً شاید! دلخورم ازش دونست می که وقتی گرفت نمی ازم سراغی و کرد می

 قرار شاید! نبود من سهم که کنم خودم مال خواستم می رو کسی دوباره شاید! من نبودن یا بودن

 جلوی بودم تونسته که خودم از بودم راضی! کنه پر منو های تنهایی باید که باشه اونی بهار نبود

 خواست می منو اگه حاال و بود خبر با من احساس از! بگیرم فاصله ازش و وایسم قلبیم ی خواسته

 !نکردم اشتباه انتخابم تو که بفهمم من تا سمتم اومد می خودش باید

 .برد خوابم تا کردم فکر و کردم فکر اونقدر

 اونقدر. رفتم نمی هم کافه دیگه. بود گذشته بودم دیده کافه توی رو بهار که روزی از هفته یه

 دو یکی جز هم رو ونداد حتی و بزنم سر اونجا به اومد نمی پیش فرصتی که بودم کالسام سرگرم

 .بودم ندیده ترجمه دادن تحویل و گرفتن واسه هم اون و بار

 گوشیم اس ام اس صدای که خوردم می شام داشتم و خونه بودم برگشته کوفته و خسته شب اون

 .داری اس ام اس داداش: گفت بود نشسته تلویزیون جلوی که آفاق و شد بلند

 دیدن با و برداشتم مبل کنار عسلی روی از گوشیمو و پاشدم جام از و گذاشتم دهنم توی لقمه یه

 !شدم شوکه بهار اسم

 !خوبی؟ سالم: کردم باز رو اس ام اس حال همون در و شام میز سر نشستم

 درست خودم واسه دیگه لقمه یه. نداشتم تمرکز اصالً شرایط اون توی. بنویسم چی دونستم نمی

 گردن؟ می بر بیمارستان از کی اینا مامان. شام بابت مرسی: گفتم آفاق به و پاشدم و کردم

 !دایی خونه رفتن نیستن بیمارستان: گفت و پاشد جاش از آفاق

 !چی؟ واسه دایی خونه:پرسیدم متعجب
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 !بزنه حرف دایی و ویدا با خواست می مامان-

 !چی؟ مورد در:

 باز ترسه می همش. شده نگرون خیلی مامان اینجا اومده ویدا که شبی اون از انگار اما. دونم نمی-

 حتماً بشه مرخص که آرمان اونوقت کنه، خام رو تو بتونه اگه گه می! تو سمت بیاد بخواد دوباره

 !کشه می جفتتونو

 !تعجبم در داره من به مامان که اعتمادی همه این از: گفتم و بیرون دادم پرصدا نفسمو

 عشق گرمای به! داری اعتماد تو به: گفت کرد می جمع رو غذا میز که جوری همون آفاق

 !داره اعتقاد بیشتر اما زیرخاکستر

 اون دادم دستش از وقتی و خواستم می رو ویدا وقتی بودم، عاشق وقتی. آفاق به زدم زل متعجب

 و بود رسیده جوونی به درگیری و تنش و بحران همه اون توی که نوجوونی! بود نوجوون یه فقط

 !کرد می درک خوب رو مادرش دختر یه عنوان به حاال

 خواهر عنوان به هم تو! شورم می من فرداشبو ظرفای: گفتم اتاقم سمت رفتم می که همونجوری

. بشه خونواده این عروس دوم بار برای ویدا نیست قرار که بدی اطمینان مامان به تونی می من

 .خیر به شب

 می نگاه بهار اس ام اس ی صفحه به داشتم و بود دستم گوشیم. تخت روی نشستم و بستم رو در

 در هم دیگه ی هفته یه اینکه از! بودم؟ خوب! دادم؟ می جواب چی باید خب! خوبی؟ سالم! کردم

 !بودم؟ راضی بود گذرونده من از خبری بی تو و من بدون رحمی بی کمال

 !کشم می نفس آره بودنه، سالم بودن خوب از منظور اگه. سالم: نوشتم

 .پرسیدم لحاظ همه از. شکر رو خدا: نوشت مکث یه بعد

 !نیستم خوب نه روحی لحاظ از-

 !چرا؟:

 !خوبین؟ شما. باشه مهم شما واسه خیلی دونستنش کنم نمی فکر و هست زیادی دالیل -
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 !خوبین؟ شدم حاال:

 !بودم شده صمیمی باهاتون زیادی اشتباهاً! بود می طور همین باید هم اول از-

 !تفاوتی بی به کردن تظاهر واسه نیست جالبی راهکار:

 یه از خواد نمی دلم! خواد نمی منو که کسی از بودن دور واسه تالشه یه نیست کار در تظاهری-

 !بشم گزیده بار دو سوراخ

 ای عالقه خودم اگه حتی داره، دوستم که کسی به هرگز من: گفت و فرستاد عصبانی شکلک یه

 !کنم نمی خیانت باشم نداشته بهش

 کسی به زور به ندارم دوست بود این منظورم! کردی درک ام جمله از شما که نبوده اونی منظورم-

 !کنم تحمیل خودمو خواد نمی منو که

 ام واسه شما از صفا که بود تعریفی اولین این! تلخی واقعاً شی می تلخ وقتی خوبی، خوبی وقتی تا:

 گفته جوابم در! جالبی اسم چه: بودم گفته بهش! آبان اسم به دارم دوستی یه: بود گفته! بود گفته

 نمی هم عسل من یه با دیگه بشه تلخ وقتی خوبه، خوبه، وقتی تا ولی جالبیه پسر هم خودش: بود

 !بودت شناخته خوب رفیقت بینم می حاال! تلخه واقعاً خوردش، شه

 !نذاریم پا زیر رو همدیگه برای شدن قائل ارزش ندازه می یادمون وقتا گاهی تلخی این-

 .بیام تونستم نمی واقعاً که بود طوری شرایطم روز اون من:

: گفت و برداشت فوراً. گرفتم رو اش شماره پس نداشتم رو اس ام اس نوشتن ی حوصله دیگه

 !سالم

 !سالم علیک-

 !خوبی؟:

 !خوبین؟ شما! مرسی-

 ! ممنون:
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 !کردین؟ من از یادی شده چیزی-

 هم صفا چون بدم اس یه گفتم دیگه امشب و نیومدی اما بودم منتظرت کافه توی روزی چند:

 !نداشت ازت خبری

 ! کنم می زندگی! خورم می غذا! رم می راه! کشم می نفس! هنوز ام زنده-

 امشب؟ هستی عصبانی چیزی از:

 !یاد می در آب از غلط همیشه که انتخابام از! ناراضیم زندگیم و خودم از کالً-

 !کنی می صحبت اشتباهاتت از یکی با داری اآلن پس:

 !شاید-

 یا بیام که داشتم شک هم خودم اینکه ضمن. بود تنها مامان. خوام می عذر دوباره روز اون بابت:

 !نه

 ! بوده موءثرتر دوم دلیل مطمئناً-

 ! شاید:

 رفت؟ فروش اتون خونه! صادقی اینقدر که خوبه-

 !نه هنوز:

 !مصری؟ فروشش واسه هنوز -

 !داریم احتیاج پولش به! حتماً:

 !سهیل؟ اعدام واسه-

 !آره:

 !نیست خط اونور ای دیگه بهار و خودتوی که بفهمم تونم می حاال! خوبه-

 !بیافته اتفاق ای معجزه هفته یه این توی نبوده قرار:
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 معموالً شکه، به دو من با قرار سر نشدن و شدن حاضر توی که بهاری! افتاده اتفاق انگار ولی-

 !گیره نمی ازم هم سراغی

 بودی تردید و شک تو هفته یه! خوبی؟ سالم اون فرستادن واسه: گفتم آروم. شد ساکت بهار

 !آره؟

 !آره-

 !نه؟ یا بوده درستی کار داری شک هم هنوز یا فرستادی رو اس ام اس که رسیدی یقین به:

 احوال واسه رو خوبی شب انگار! مرددم اآلن اما درستیه کار بودم مطمئن فرستادمش می وقتی-

 !ای گرفته خیلی انگار! نکردم انتخاب پرسی

 !آرومه هم خیلی دیگه روزای برعکس امون خونه شرایط اتفاقاً! نه:

 !اتاقم تو چپیدم نخورده شام مامانم با بحث کلی بعد که من برعکس. شکر رو خدا-

 چی؟ سر: 

 !خونه فروش سر -

 !آره؟ کنی می وادارش داری تو و نیست کار این به راضی:

 .تقریباً-

 بدتر گرفتی نظر در خودت واسه که تنبیهی سهیل اعدام با اینکه از! نگرونم چی از دونی می:

! شه نمی ایجاد تغییری کردی باز تون خونه به پاشو تو که قضیه اصل تو اون مردن با! بده آزارت

 !شه نمی آروم وجودت تو وجدان عذاب و گناه حس این

 راست خاک خروارها زیر فرستاده برادرمو که کسی کنم تحمل تونم نمی! ندارم ای دیگه ی چاره-

 !کنه زندگی راست

! اشه سابقه تو قتل پرونده یه! داده دست از رو تو! شه نمی گذشته مثل دیگه هم اون زندگی:

 خودش! کنه فراموش تونه نمی هرگز رو بابک مرگ ی صحنه اینکه مهمتر! شده همه نمای انگشت

 خودت! نیست آسونی کار خوردن رو گذشته حسرت. زنه می پا و دست خودش وجدان عذاب تو
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 کاش ای بگه عمر یه مجبوره سهیل! نیست راحت گفتن کاش ای کاش ای عمر یه! دونی می خوب

 نمی بلند تو روی دست وقت هیچ کاش ای! ذاشت نمی شما ی خونه تو پاشو روز اون وقت هیچ

 مثل! زیاده ما ی همه زندگی تو ها کاش ای این از! شد نمی درگیر بابک با وقت هیچ کاش ای! کرد

 به پاشو کاش ای! شدی نمی سهیل عاشق کاش ای! شدی نمی عاشق کاش ای گی می مرتب که تو

 !کردی نمی باز ات خونواده زندگی

 !واقعاً! آره-

 کاش ای! کردم می باز چشمامو کاش ای! شدم نمی عاشق کاش ای! دارم زیاد کاشا ای این از منم:

 نمی رفته دست از عشق یه تباه عمرمو تموم سال 7 کاش ای! خواد نمی منو ویدا فهمیدم می

 !کردم

 برنمی بابکو کدومشون هیچ! سهیل حتی یا! چی؟ من ولی! داره جبران جای تو کاشای ای-

 !گردونه

 که اینه مهم! نشه تباه امون آینده که اینه مهم! بهار نه یا بشه جبران گذشته که نیست این مهم:

! کردم می گوش بقیه حرف به کاش ای بگی خودت با که روزی نرسه! نشه اضافه ها کاش ای این به

 اون کاش ای! کردم نمی نبود انجامش به راضی قلب ته از که کاری به وادار زور به مادرمو کاش ای

 ای! کردم نمی آماده خودمو ای صحنه همچین یه دیدن واسه و بیرون زدم نمی خونه از شب نصفه

 هفته چند همین. بهار ببین!کنه می آروم منو دار باالی سابقم عشق دیدن کردم نمی خیال کاش

 برادر جون به! جونش به افتادم که شدم عصبانی برادرم دست از اونقدر خونه همین توی پیش ی

 مدیونش امو کینه و بغض داشتن فقط من و گرفتم می یاد ازش رو چیزا خیلی باید که بزرگتری

 خودم با مرتب من و بستریه روان و اعصاب قسمت توی و بیمارستان تو برادر همون امروز! بودم

 پیش درگیری که نبودم خونه اصالً کاش ای! افتاد نمی اتفاقی همچین یه روز اون کاش ای: گم می

 !شد نمی حک ذهنم توی سیاه های صحنه اون کاش ای! بیاد

 . گی می چی فهمم می-

 رفته بین از مطمئناً دیگه حاال برادرم صورت و سر روی من لگدای و مشت جای! دونی؟ می خب:

 هم سهیل گردن روی دار طناب کبودی! مونه می ابد تا روز اون تصویرای هردومون ذهن توی اما

 شاید! نیست دادن شعار قصدم ببخشید!شه می همراهت همیشه واسه تصویرش! مونه می ابدی تا



 
 

352 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 مورد در ات خواسته گم می اگه بدونی خوام می فقط! نیست این قصدم ولی دم می شعار دارم هم

 مشکل اعدام مسئله با بنیان از چون کنی خیال خوام نمی! چیه واسه بده تغییر رو سهیل اعدام

 بهت دارم اشتباهه ری می داری که راهی دونم می چون! نه! خوام می چیزی همچین یه ازت دارم،

 الو؟! زنم می رو حرفا این رسی نمی آرامش به تو سهیل اعدام با دونم می چون! گم می

 !شنوم می دارم-

 !حرفام شد تموم: 

 !ده نمی تسکین بابکو رفتن درد ولی خوبیه و منطقی حرفای -

! بوده بابک دست تو اول چاقو که دونی می وقتی! نیست هم سهیل اعدام توی درد این مسکن:

 تو رو دردی هیچ کار این! بزنم گول خودمو حقیقت کردن کتمان با کردم سعی که من مثل نشو

 !کنه نمی دوا وجودت

 ذهنم تو سهیلو اعدام ی صحنه. کنم می فکر مسئله این به شبا خیلی هم خودم! دونم می-

 ! چشمم جلوی یاد می بابک قبر فوراً پشتش اما! کنم می تجسم

 ته! بهار یاد نمی بیرون قبر اون توی از بابک بمیره هم سهیل اگه یعنی! چی؟ یعنی این خب:

 باید! بده اخطار بهت خواد می هست روحت اعماق تو که انسانیتی! گه می بهت اینو داره وجودت

 !بزنی پس افکارتو نباید! بهار بدی گوش بهش

 اقاجون خاک سر هم! زهرا؟ بهشت بریم است جمعه که فردا یای می! شده تنگ بابک برای دلم-

 .بابک خاک سر هم تو

 !ارواح؟ با یا منه با مالقات قرار یه این:

 !دوش هر-

 !بیام کنار تردیدام با باید! کنم فکر باید:

 یا بیای کنار شکت با که داری فرصت موقع اون تا. خونه از بیافتم راه خوام می نه ساعت من -

 !بیاد مشتری اتون خونه واسه خواد می که بگی بهم و بزنی اس ام اس اینکه
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 !کردم فکرامو: گفتم کوتاه مکث یه بعد

 !خب؟-

 .اتونم خونه دم نه ساعت. یام می:

 !کنار؟ گذاشتی تردیداتو زود چه-

 !ندم گوش عقلم به کردم سعی:

 !گه؟ می چی مگه-

 !نده مثبت جواب گیره نمی سراغتو هفته به هفته که معرفت بی دختر این پیشنهاد به گه می:

 .یای می که مرسی و منتظرم صبح! دی نمی گوش حرفش به که بهتر همون-

 فعالً. کنه می صدام مامانم. برم باید دیگه: گفت بهار و لبم رو نشست لبخندی

 . سالمت به-

 که کردم فکر و سقف به زدم زل تخت روی بودم کشیده دراز که جوری همون شد قطع که تماس

 داره سهیل بخشیدن برای روشه سمت همه از که فشارایی انگار! شده نرم خرده یه بهار انگار

 که برسه ای نقطه به بودم امیدوار! نیست کار این به راضی هم خودش دل ته انگار و ده می جواب

 کنم کوک فردا واسه ساعتو اینکه از قبل و شد سنگین پلکام کم کم! بیاره زبون به احساسو این

 .برد خوابم

 و شن بیدار اینا مامان خواستم نمی. شدم حاضر صدا و سر بی و بیدار خواب از صبح 7 ساعت

 !کنم هم سر چاخانی یه براشون شم مجبور

 و بگذره ربع یه موندم منتظر و کردم خاموش ماشینو. بودم بهار ی خونه دم 9 به ربع یه ساعت

 سر با. شد ظاهر لبخند با بهار و خورد روبرو ی پنجره ی شیشه به ای ضربه بعد دیقه 5. پایین بیاد

 خوبی؟: پرسید و کرد سالم و نشست و شه سوار کردم اشاره

 زود دیقه ده: گفتم زدم می استارت که جور همون و دادم مرسی یه همراه رو سالمش جواب

 !عجیبه خرده یه خانم یه واسه! اومدی
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 !تایمن آن ها خانم از خیلی اینکه ضمن. شدم حاضر زود و پاشدم زود سرم به بود زده خوابی بی -

 به قبل روزای از بیشتر امروز! انداختم بهش هم نگاهی رفتم می عقب دنده که جوری همون

 راه و کردم عوض رو دنده بیرون، زدم کوچه از و لبم رو نشست لبخندی. بود رسیده خودش

 .ام خاله خاک سر زهرا بهشت بره داشت قصد امروز هم صفا:گفت بهار سکوت مدتی بعد. افتادم

 !بیای؟ من با دادی ترجیح چطور -

 !بشه رفع دلخوریت شاید بزنیم حرف هم با خرده یه خواستم:

 .نیستم دلخور -

 !بودی ناراحت خیلی انگار که دیشب:

 !است ریخته هم به اعصابم خیلی روزا این کالً -

 .جوری همین یا داره خاصی دلیل:

 خواد می دلم. داده قرار تأثیر تحت خونوادگیمونو آرامش بعدش، اتفاقات و برادرم برگشتن -

 !برگرده امون خونه به آرامش زودتر

 .شه نمی پیدا راحت خیلی روزا این انگار اما آرامشم دنبال خیلی منم:

 خوبه؟ مامانت-

 .نده نشون من پیش ناراحتیشو کنه می سعی اما نیست که خوب:

 کنی؟ مخفی ازش ناراحتیاتو کنی می سعی! چی؟ تو -

 !نیستم اون صبوری به من:

 !نه؟ تو و ببخشه سهیلو تونه می اون که همینه واسه -

. بزنم حرف موردش در امروز خواد نمی دلم! آره من و کنه نمی گناه احساس اون اینکه واسه:

 . کنم صحبت ای دیگه چیزای مورد در دارم دوست
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 کاری خراب و ها شیطنت دانشجویی دوران و دانشگاه مورد در کردیم شروع سکوت خرده یه بعد

 اول. خیر به یادش گفتیم هی و خندیدیم و زدیم حرف فقط رو زهرا بهشت تا. زدن حرف هامون

 دو و بهار شبیه خیلی اش چهره ته. شدم ناراحت خیلی دیدم که عکسشو. بابک خاک سر رفتیم

 شروع و زدم زانو قبر پایین. قبر روی گذاشت دستاشو و نشست بهار. بود بزرگتر من از سالی

 بابک عکس به بود زده زل که جوری همون سکوت لحظه چند بعد. فاتحه خوندن به کردم

 رو پدر جای بود شده باعث پدریمون بی. برام بود خوبی برادر. شده تنگ براش خیلی دلم:گفت

 هم پدرمو، هم برادرمو، هم رفت که بابک. شدم تنها خیلی! شدم یتیم رفت وقتی. کنه پر برام هم

 توی و بیام که نشد روم حتی! شدم کس بی! شدم خالی یهو! دادم دست از نامزدمو هم عشقمو،

 ازش! نکردم خداحافظی باهاش بار آخرین برای حتی! کنم شرکت اش جنازه تشییع مراسم

 دلم کرده خود بی تالش چقدر من چشمای کردن باز برای یومد می یادم وقتی. بودم زده خجالت

 !بودم مرده اون جای خواست می

 جلومونو خوان می که هم چقدر هر دیگرون که ذاریم می مسیری توی پا وقتا گاهی ما ی همه-

 !شن نمی حریفمون بگیرن

 بودی؟ عاشق اشتباهی اینکه از پشیمونی؟ عشقت از: 

 !نه-

 !نه؟:

 قشنگ آینده یه فکر با. بودم خوشحال خیلی. بالیدم می خودم به عشق اون داشتن از زمانی یه -

 خیال یه که چند هر داشتم خوبی روزای! منه مال دنیا کردم می فکر. گذروندم می روزامو و شب

 صبور. گرفتم یاد روزا اون رو کردن محبت. بودم شده عاشق خودم انتخاب به! نبود بیشتر خام

 رو چیزا خیلی که چند هر ندارم پشیمونی احساس. دیگه چیزای خیلی و گذاشتن احترام بودن،

 .دادم دست از خاطرش به رو چیزا خیلی که چند هر. گذاشتم عشق اون پای

 گفتی که رو صفا ی کافه توی اولت ی جمله. بشه ایجاد زندگیم توی تحولی یه دارم دوست خیلی:

 خیلی خیلی زمان بشه، ای معجزه یه خواستم می دل ته از روز اون! یادته؟ ای خسته ها کینه از

 ینکها از! ام خسته دوشمه رو که گناهی بار از! شم خالص وضعیت این از تا عقب برگرده یا جلو بره

 !عذابم در دستامه روی بابک خون اینکه از! بینن می من چشم از بابکو نبود همه
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 !ندارم قبول حرفتو این! چرا؟ تو دستای -

 !واقعیته اما:

 اتفاقی همچین یه خواستی نمی که تو! کنن فکر جوری این دیگرون که دی می اجازه خودت-

! باشه همراهت که بودی کرده انتخاب رو نفری یه فقط! باشی عاشق خواستی می فقط تو! بیافته

 بینی پیش رو چیزی همچین یه کس هیچ! بشه ختم بابک رفتن بین از به همراهی این نبود قرار

 !بابک یا سهیل خود حتی! کرد نمی

 .پدربزرگت خاک سر بریم: گفت و پاشد جاش از بهار

 کردم پارک اطراف همون و پیدا رو بود خاک توش آقاجون که ای قطعه. ماشین سمت افتادیم راه

 سرم باالی بهار. قبر روی نشست ناخودآگاه دستم و قبر کنار زدم زانو. خاکش سر رفتیم و

 می نگاه منو داشت که بهار صورت به زدم زل و باال بردم سرمو و خوندم رو فاتحه. بود وایساده

 بودی؟ صمیمی باهاش: گفت و نشست روبروم. کرد

 می خیال. بودم کرده لج باهاش. ندیدمش تموم سال 7. افتاد فاصله بینمون اتفاق اون بعد! نه-

 و زور به و خواسته می منو هم ویدا کردم می خیال جالبه! هه!گرفته ازم عشقمو که اونه این کردم

 !کنه ازدواج اون با که کردن وادارش آرمان اشتباه خاطر به

 !کردن؟ بازی فیلم جوری این چرا! بزنن؟ حرف خودت با تاییشون دو نیومدن اول روز از چرا:

 اما! دادن بازی منو جوری این چرا که کنم درک بتونم وقت هیچ کنم نمی هم فکر! دونم نمی-

 کافی اندازه به چیه دونی می یعنی. بمونم جا گذشته تو خواد نمی دلم زیاد. نیست مهم دیگه

 به و باشم حال توی خوام می. کنم زندگی دلم برای خوام می حاال. دادم پس رو اونا اشتباه تاوان

 دوست. بخورم امو رفته جوونی حسرت و بشینم دیگه سال 02 خواد نمی دلم! کنم فکر آینده

 .ببینم رفته دست از هم رو مونده باقی فرصتای همین دیگه سال چند ندارم

 !هستم؟ ات مونده باقی فرصتای جزء من کنی می فکر چرا:

. دوخت نگاهم به نگاهشو کنم، می نگاهش دارم دید وقتی. صورتش به زدم زل و کردم بلند سرمو

 به و بود گذشته ناراحتیم کنار از خیال بی که ای هفته یه اون خاطر به گفت می بهم حسی یه
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 یه روزی یه: گفتم و انداختم بهش نگاهی. کنم اذیتش خرده یه اومد نمی دیگه که کالسایی خاطر

 !باشی فرصتام جزء تو دارم شک حاال ولی رسید ذهنم به چیزی همچین

 !اونوقت؟ چرا:گفت مکث یه بعد و صورتش روی نشست اخمی! خورد جا اولش

 !خوای نمی منو که فهمیدم چون! کردم اشتباه انتخابم تو هم باز که فهموندی بهم چون-

 !اینو؟ گفته کی:

 !خوای؟ می یعنی-

 دنیا این تو چیزی هیچ دیگه:گفت مکث لحظه چند بعد و پایین انداخت رو سرش! شد ساکت بهار

 متزلزلی ی نقطه این تو! پاشیده هم از باورام تموم! خوامش می دل ته از باشم مطمئن که نیست

 !ندارم باور رو چیزی هیچ وایسادم که

 فردا و امروز همین ترسم می که قویه اونقدر زندگی ی ادامه واسه هات انگیزه! عالیه! خوبه-

 !بکشی کردن زندگی از دست

 می یعنی! ندارم رو کار این جرأت: گفت و نشست بهار صورت روی لبخندی من ی طعنه این با

 .کنم می زندگی دارم که مامانمه خاطر به بیشتر دونی

 برات که هستن آدمایی یه هم هنوز! داری اطمینان بهشون که هست چیزایی یه هنوز پس-

 !دارن اهمیت

 . سرده خیلی. دیگه بریم: گفتم بهار به و پاشدم جام از

 بخوریم؟ چیزی یه جا یه بریم: پرسیدم ماشین توی نشستیم وقتی

 خوبی روزای: پرسیدم بودیم سفارشامون اومدن منتظر وقتی و کافه یه رفتیم و کرد موافقت بهار

 بوده؟ سهیل با ات رابطه توی هم

 زندگیمون خیلی بابک مخالفتای: گفت و پایین انداخت رو سرش بعد دوخت نگاهم به نگاهشو اول

 از من. گذروندیم هم کنار رو قشنگی خیلی روزای خب، اما داد می قرار تأثیر تحت خوشیهامونو و

 . داشت دوستم هم اون. داشتم دوستش وجودم ته
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 بگذره؟ اعدام خیر از مامانت که بدی اجازه تونی نمی هم قشنگ روزای همون حرمت به-

 خاکه خروارها زیر که اونه خاطر به! نیست اون خاطر به بابک کنم می فکر وقتی! سخته!دونم نمی:

 !بکشه نفس بدم اجازه تونم نمی! ببخشمش تونم نمی! کنم دور خودم از رو کینه تونم نمی

 !کنی؟ می کار چی موقع اون! چی؟ بشه پشیمون لحظه آخرین تو مادرت اگه-

 می فکر موقعی به فقط! کنم نمی فکر اصالً موقع اون به! کنم نمی فکر هیچی به اصالً! دونم نمی:

 !باشم گرفته بابکو خون انتقام که کنم

 !بیافته اتفاق ممکنه که چیزی هر به. کن فکر هم چیزا این به پس-

 !بگذره؟ اعدام از که کنی راضیش و بزنی حرف مامانم با بری داری خیال نکنه:

 !نیست اعدام به راضی هم خودش که اون-

 !زدی؟ حرف باهاش مگه:

 !زنم می حرف هم اون با باشه الزم اگه وقتش به-

 !بکن تالشتو ی همه! عالیه:

 !چشم-

 یای؟ نمی کافه دیگه چرا:

 .خونه رسه می ام جنازه دیگه. شده هم پشت و فشرده خیلی کالسام -

 !یای نمی کنی دوری من از اینکه واسه کردم می فکر من! اه؟:

 !بود هم دلیل اون به-

 !بدجنس:

 !خودت مثل درست صادقم اندازه از بیش کنم می خیال وقتا بعضی دونی می خب-

 !شه می کننده ناراحت خیلی راستگویی این وقتا گاهی! آره:
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 !بودی نشده من حال نگرون تازه هفته یه بعد مطمئناً! بهار؟ دادی اس ام اس بهم چرا -

 !داشتم وجدان عذاب. بودم ناراحت خیلی بودیم شده جدا هم از دلخوری اون با اینکه از:

! بشنوی منو حرفای و بیای روز اون خواست نمی دلت! دارن انتخاب حق ها آدم! نداشت دلیلی-

 اآلن اینکه! نداشت لطفی هیچ بیای زور به بود قرار اگه تازه. نداشتم رو کردنت زور حق منم

 !تره باارزش برام خیلی اینجایی

 !نیستی دلخور دیگه که خوشحالم:

 سر مرتیکه کجایی: گفت الو گفتم همینکه. بود ونداد. شد بلند موبایلم صدای و زدم لبخندی

 !نیستی؟ خونه هم جمعه یه! صبحی؟

 !شده؟ چیزی-

 !کجایی؟:

 !بودم آقاجون خاک سر -

 !چی؟ واسه اونجا:

 !خواد؟ می دلیل ره می اموات خاک سر آدم-

 رفتی و زدی خوابت از جمعه صبح که باشه داشته وجود محکم دلیل یه باید!آره ولی تو! نه آدم:

 ! آقاجون خاک سر

 !نداره خاصی دلیل-

 !خونه؟ ری می ناهار واسه! کردم باور منم و گفتی تو باشه:

 !اونجا؟ یای می. آره-

 !بله منزل بیارین تشریف شما اگه:

 !بوده خبر چه اتون خونه دیشب بدونم دارم عالقه خیلی اتفاقاً-
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 ای دیگه خاص خبر زاری و گریه و نفرین و کاری فحش و فحش و تهدید و هوار و بیداد و داد جز:

 !دیگه؟ هستی اتونم خونه 0 ساعت! نبوده

 فعالً. آره-

 !کوه؟ رفتی پاشدی دخترت دوست با نکنه من جان آبان،:

 !بینمت می! بابا گمشو-

 خدافظ:

 ونداد: گفت دید که رو لبم روی نشسته لبخند. بود صورتم به بهار نگاه کردم قطع تماسو وقتی

 !بود؟

 !کوه؟ رفتی دخترت دوست با پاشدی گه می دیوونه-

 اون هم اون! زهرا بهشت ره می شه می پا جمعه روز صبح جوونی کدوم خدا ی بنده داره حق! هه:

 !ساعت

 !کوه بریم زهرا بهشت جای به تونیم می دیگه ی هفته ی جمعه خب -

 !موافقم! خوبیه فکر:

 !بودی موافق تو و گفتم چیزی یه من عجب چه-

 !هم این اتفاقیه احتماالً:

 بریم؟: گفتم و زدم لبخندی

 من به نسبت نظرت اینکه از قصدت: پرسیدم بشه پیاده خواست می وقتی اشون خونه در دم

 چیه؟ شده عوض

 نتیجه این به خودت یا شده عوض نظرم گفتم من: گفت و نشست صورتش روی شیطونی لبخند

 !رسیدی؟
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 می مخالفت کوه به رفتنمون با باید عادی حالت در! رسیدم نتیجه این به تو رفتارای از خودم-

 !کردی

 !نیارم نیومدنم واسه ای بهونه یه و ندم اس بهت شنبه5 معلوم کجا از:

 اطمینان دنیا این توی چیزی هیچ به اگه! کنم می موهاتو خال خال اینجا یام می خودم اونوقت-

 !باش داشته اطمینان مورد این به نداری

 . امروز بابت مرسی: گفت بشه پیاده اینکه از قبل و کرد باز رو در و شد تر عمیق لبخندش

 از رو مو تا ونداد دونستم می. افتادم راه و خونه توی بره تا کردم صبر و گفتم کنمی می خواهش

 هم خیلی دیگه که بگم بهش رو موضوع اصل خودم گرفتم تصمیم! نیست کن ول نکشه ماست

 !بچه نشه اذیت

 تونم می: گفت و شد نزدیک بهم آقایی یه شدم پیاده ماشین از همینکه و خونه در دم رسیدم

 !داری؟ فروتن بهار خانم با نسبتی چه بپرسم

 !شما؟-

 !گردی می بهار با که هستی کی تو که اینه مهم! هستم کی من که نیست این مهم:

 !باشه مربوط شما به قضیه این کنم نمی فکر-

 !مطمئنی؟:

 !هستی کی بدونم اینکه مگه-

 !برادرشوهرشم من:

 !باشه داشته شوهری بهار کنم نمی فکر! برادرشوهر؟-

 !نگفته؟ بهت رو اینا! سهیل! داره:

 به! نیست؟ طور این زندانه تو اآلن برادرتون! شدن جدا هم از اونا دونم می من که اونجایی تا-

 !بهار برادر قتل جرم
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 !دونی می خودت ببینمت بهار بر و دور دیگه ی دفعه! نداره تو به ربطی دیگه ایناش:

 !کنی؟ کار چی خوای می بعدش! نترسیدم تهدیدت این از کن خیال-

 !شی می پشیمون حرفت این از که باشه یادت اما! دم می نشون بهت بعد بعدشو:

 هم حاال! نشم یا بشم پشیمون که گیرم می تصمیم خودم اونوقت دادی نشون بهم بعدشو که بعد-

 !کارت رد برو کن لطف

 سمت کشید و گرفت محکم بازومو که خونه در سمت برم اومدم و کنار راهم سر از دادم هولش

! بره پایین گلوت از خوش آب یه دختره این با ذارم نمی: گفت و شد چشمم تو چشم و خودش

 !یارم می در روزگارت از دمار

 پیش وقت خیلی از منو دمار روزگار: گفتم و زدم پوزخندی بیرون، کشیدم دستش از دستمو

 !رسیدی دیر! درآورده

 این اعدامه، منتظر زندون توی من برادر که وقتی تا ذارم نمی! بشی خوشبخت باهاش ذارم نمی-

 !بزنه الس تو امثال و تو با و بگرده راست راست دختره

 !زدی؟ زر چی: گفتم و سمتش رفتم قدم یه عصبانی

 اونوقت کنن اعدام منو برادر منتظره: گفت و صورتم تو زد زل خشم با و ام سینه تو اومد هم اون

 برادر پای بود، ننشسته سهیل پای زیر اگه بیشرف اون! خوره؟ می داره خواد می... گ هر خودش

 !باشه زندون توی اآلن بخواد که شد نمی باز نسب و اصل بی ی خونواده اون به من

 !کنه نمی ایجاد تغییری شده کشته شما برادر دست به خونواده اون پسر که قضیه اصل تو -

 !کشیده من برادر روی خبر بی خدا از اون اول رو چاقو:

 !خبره بی خدا از همون هم خوابیده خاک خروارها زیر که اونی-

 !کرده دفاع خودش از فقط! بکشدش خواسته نمی من داداش:

 !کنین؟ نمی اقدامی هیچ رضایت گرفتن برای چرا -
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! بدی؟ پیشنهاد ما به بیای فکلی جوجه تو تا گذاشتیم دست رو دست و نشستیم کنی می خیال:

 التماسشونو کم ما کنی می فکر! نکنده؟ جا از اشونو خونه در ی پاشنه مادرم کنی می خیال

 !کردیم؟

 نمی یا بدم واهی امید بهت خوام نمی هم حرفم این با! نداره من به ارتباطی مسائل این! ببین-

 و رد بهار و من بین که حرفایی بیشتر ولی گم می اینو دارم ترسیدم ازت چون کنی خیال خوام

 !بگیرم اعدامو این جلوی که کنم می سعیمو دارم! تواِ برادر مورد در شه می بدل

 !باشه مهم برات باید چرا یا داری من برادر با نسبتی چه! کنم؟ باور حرفتو باید چرا-

 خوام می بهار خود خاطر واسه. دی می انجام رو کاری همچین دارم که نیست تو برادر خاطر به: 

 ! بشه گرفته اعدام این جلوی

 می. دید اش چهره تو شد می رو درموندگی. صورتم به زد زل و رفت عقب کمی ناباور سهیل برادر

! بیارن برات رو جوونت برادر فوت خبر آن هر باشی منتظر که سخته چقدر کنم درک تونستم

 قراره کنی خیال خوام نمی. دم نمی بهت قولی هیچ من ببین: گفتم و بازوش روی گذاشتم دست

 اما! باشی طلبکار و بگیری منو خر بیای شد طوریش برادرت اگه فردا پس و ببرم پیش از کاری

 . کنم می سعیمو

 پسر زشته: گفتم و کشیدم پس زور به دستمو. ببوسه کرد سعی و گرفت دستمو و شد دال یهو

 !چیه؟ واسه کارا این! خوب

 می اتو خونواده و تو غالمی عمر یه کنه پیدا نجات سهیل اگه: گفت و زد حلقه چشماش توی اشک

 عمر یه ام خونواده و من بده رضایت مادرش بذاره که کنی راضی رو دختره اون بتونی اگه! کنم

 !شیم می مدیونت

 این اگه ضمن در! فروتن خانم! داره اسم دختره اون: گفتم در سمت رفتم می که جوری همون

 دم می ترجیح و دارم ای خواسته یه ازت من موقع اون شه، خالص اعدام از برادرت و بیافته اتفاق

 .بدی انجام برام رو کار اون ام خونواده واسه غالمی جای به

 !کنم می قبول باشه چی هر! دم می انجام بگی کاری هر! بگو! ؟ چی: گفت که شنیدم صداشو



 
 

364 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 . گم می بهت وقتش به-

 خونه در دم دوباره فرستم می مادرمو: گفت که تو برم اومدم و کردم باز رو در و انداختم کلید

 ! فروتن خانم پای به! دختره پای به بیافته مادره جای به بار این که فرستمش می. اشون

 نمی رو چیزی کسی اجبار و زور و تهدید با باشه یادت اینو فقط. خوبه: گفتم و سمتش برگشتم

 !بخشه

 ظاهر جلوم که اولی ی لحظه! کشیدم راحت نفس یه و در به دادم تکیه و بستم رو در و تو رفتم

 ساختمون سمت برم اومدم! بود داشته ورم ترس واقعاً سهیله برادر بودم فهمیده وقتی و بود شده

 در پشت ونداد دیدم کردم باز رو در وقتی و برگشتم. در به خورد آروم ی ضربه تا چند که

 ! مشکوک و سوالی نگاه یه و انداخته باال ابروی یه با! ایستاده

 !تو؟ یارین نمی تشریف: گفتم و کردم سالم

 !بود؟ کی این-

 !بود؟ کی کی:

 هندیا فیلم این عین آخرش و پیچیدین می هم پای و پر به داشتین اولش چطور! پسره همین-

 !افتاد؟ می پات و دست به داشت

 !رازه یه این: گفتم حال همون در و ساختمون سمت رفتم

 باید هم بعدش! بودی کجا امروز بگی باید اولش! نذاری میون در من با رازاتو این اگه کشمت می -

 !بوده کی هوادارت شد بعد و بود دشمنت اول که پسره این بگی

 !گم می ات واسه نمردی فضولی از اگه تو بیا:

 رو ما یکی: گفت نیست هال توی کسی دید وقتی و کرد سالم بلند ونداد شدیم وارد که هم با

 !بگیره تحویل

 بگی نباید: گفت من به و انداخت پیشونی به اخمی دیدنمون با و بیرون اومد اتاقشون تو از مامان

 !افتم؟ می پس نگرونی از من گی نمی! بدی؟ جواب موبایلتو نباید! ری؟ می کجا
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 !آقاجون خاک سر بودم رفته:گفتم کردم می آویزون که پالتومو

 !چیه؟: پرسیدم! بهم شده مات دیدم و سمتش برگشتم. کرد سکوت ای لحظه برای مامان

 !واقعاً؟-

 ! آره:

 ... این به الاقل یا! گفتی می من به کاش ای ولی! شنوم می اینو که خوشحالم خیلی! خوبه خیلی -

 تو: که ونداد به شد براق و آورد خاطر به رو چیزی یهو انگار که کنه اشاره ونداد به اومد مامان

 !کنی؟ می کار چی اینجا

 !مهمونی اومدم عمه:

 !ندارم برادرزاده دیگه اصالً!نیستم تو ی عمه من-

 هست امکانش کردم غلط بگم عمه: گفت حال همون در و کنه مظلوم اشو قیافه کرد سعی ونداد

 ! ببخشین؟ منو

 ناراحتم دستت از اونقدر! نیار منو اسم: گفت حال همون در و آشپزخونه سمت رفت اخم با مامان

 !بیاری رحم به دلمو تونی نمی ها نمایی مظلوم این با که

 نمی جواب که هم کردم غلط! ده نمی جواب که نمایی مظلوم: گفت و افتاد راه دنبالش هم ونداد

 !گذرین؟ می تقصیراتم سر از! چی؟ کنم سیر خودمو دستشویی تو برم! ده

 !ونداد نباش ادب بی: گفت و سمتش برگشت اخم با مامان

 ای کینه اینقدر هم شما که شرطی به! چشم: گفت و باال آورد تسلیم نشونه به دستاشو ونداد

 !نباشین

 چند! خودتون ی خونه برو اصالً! آشپزخونه از بیرون برو: گفت و رفت بهش غره چشم یه مامان

 !نبینم کدومتونو هیچ دم می ترجیح روز
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 بوس دست بیایم اگه روز چند بعد یعنی: گفت بیرون اومد می آشپزخونه از که جوری همون ونداد

 !گیریم؟ می قرار عفو مورد

 چند تا حاال: گفت زد می هم رو گاز روی غذای کفگیر با که جوری همون و جدی خیلی هم مامان

 !عصبانیم خیلی! ناراحتم خیلی اآلن! دیگه روز

 بیایم دیگه روز سه دو! کنیم؟ کار چی باالخره: گفت و گرفت فاصله هم دیگه قدم یه ونداد

 !شیم؟ می بخشیده

 حال همون در و من سمت اومد عقبی عقب ونداد. نگفت چیزی و کرد نگاهش برگشت مامان

 و دست به بیافتم و بیام دیگه روز چند که برم خوردم وقتی بکش، ناهارو جونم عمه پس: گفت

 ما و داره ورتون جن باز نباشه، عقرب در قمر که کنین اعالم رو دقیقش زمان و وقت فقط! پاتون

 !ندین قرار عمومی عفو مورد رو

: گفت و گرفت پناه من پشت دویید هم ونداد و ونداد سمت اومد دستش تو کفگیر همون با مامان

 عین! خیار باسن عین! دیگه تلخه واقعیت! برخورد؟ بهتون که گفتم چی دیشب من مگه بابا خب

 ... عین! آبان سگ اخالق

! ها داره مشکل چشماتون پسر و مادر وای: گفت که رفتم بهش ای غره چشم و سمتش برگشتم

 !ریختیه همین هم عمه نگاه اومدم وقتی از کردم دقت

 گندی چه ببینم بیا! بگو چرت کم: گفتم حال همون در و اتاقم سمت کشیدمش و گرفتم بازوشو

 !شاکیه دستت از اینقدر مامان که زدی

 توطئه یه در خونوادگی! زدین گند بگی باید! زدی گند نگو:گفت شد می کشیده همراهم که ونداد

 !زدیم گند جمعی دسته ی

 !کردین؟ کار چی: گفتم و بستم رو در تو، رفتم هم خودم و اتاق توی دادم هولش

 اش دوردونه پسر اخالقی خصوصیات از مقدار یه بابا هیچی: گفت و چرخون صندلی روی نشست

 !خورده بر بهش کردیم یادآوری اش واسه رو

 !من؟ اخالقی خصوصیات-
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 !حاال؟ تا کی از! مامانتی؟ ی دوردونه پسر تو:

 !آرمان؟-

 !حاال؟ تا کی از! نداریم؟ خبر ما و داره ای دیگه پسر مامانت:

 !شده؟ چی ببینم بزن حرف درست! ونداد شو خفه-

 چرا که کشی گیس و گیس ویدا سر افتاد! پر توپ با ما ی خونه اومد کرد کشی قشون بابا هیچی:

 ...چرا و کردی بدبخت پسرامو تا دو چرا و ما ی خونه اومدی

 !زد؟ رو ویدا مامانم-

 اگه!کشید می سرش رو هم نوازشی دست حتماً بود جاش اگه البته! برّاش زبون و غضبناک نگاه با:

 !بودیم نگرفته جلوشو بابا و من

 !آره؟! کردن تعیین نرخ به کردی شروع دعوا وسط هم تو-

 رو همه عمه و شه نمی دیدم بعد! کنم پیشه سکوت خرده یه اول کردم سعی! نبود وسطش وسط:

! برم می سرتو نزن حق حرف! اومد در صدام خب! رو تقصیر بی بدبخت من حتی بسته توپ به

 !صورتمه رو دستش جای هنوز که بنده گوش زیر خوابوند دونه یه شد آتیشی هم جناب مامان

 بیشتر! باشه کرده بلند ونداد روی دست مامانم نداشت امکان! اومد می در حدقه از داشت چشمام

 بیا! ایناهاش: گفت دید که رو من تعجب ونداد!بود اش عزیزکرده. داشت دوست اونو جونش از

 !کنم کمرنگ دستشو رد تونستم پنکک و کرم کلی با! ببین

 !گی؟ می جدی داری-

 !رو؟ پنکک و کرم از استفاده:

 !گوشت؟ زیر خوابونده مامانم واقعاً! ونداد نگو چرت-

 !داد می جرمم دندوناش با بود نگرفته جلوشو طاهر حاج:

 !بهش؟ مگه گفتی چی-
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 براش کرده شما تربیت توی که اهمالی و تربیت صحیح ی نحوه مورد در خرده یه بابا هیچی:

 !دادم توضیح

 !آدمی؟ خیلی خودت! کردی غلط-

! خوره می چوبشو داره حاال خورده، گهی یه آرمان! ندارم هم بودن آدم ادعای اما نیستم آدم:

 بیاد نداشته حق اینکه در! ده می پس تقاص داره عمر آخر تا حاال مقصر چقدر هر منم خواهر

 ویدا سمت به فقط اتهام انگشت کنم نمی فکر آرمان مورد در اما! ام عقیده هم عمه با تو سراغ

 ! باشه

 خواد نمی تو حاال:گفت سکوت خرده یه بعد ونداد. دستام بین گرفتم سرمو و تخت ی لبه نشستم

 !کنیم می حلش هم با! ام عمه و من بین چیزیه یه. کنی ناراحت خودتو

 صورتش روی کامالً مامان انگشتای جای گفت می راست. صورتش به زدم زل و کردم بلند سرمو

 از قبل. کنه می نگاهم داره هم اون دیدم و چشماش سمت رفت صورتش از نگاهم! بود مشهود

 !اینجا؟ امروز اومدی پاشدی چرا پس: گفتم بزنه حرفی بخواد اینکه

 بچه نگرون داره حق! مادره! نیستم ای کینه تو مثل چون: گفت و کرد روشن و آورد در سیگار یه

 یه! ببینم ناراحتیشو خواد نمی دلم و دارم دوستش جونم عین و امه عمه اینکه ضمن! باشه هاش

 می حرص تر کم شرایط این تو و شه می آروم بگم بهش که خوردم چیز و کردم غلط تا چهار

 !حاال؟ تا صبح بودی گوری کدوم ببینم بگو تو حاال! خوره

 !بودم زهرا بهشت-

 !نگو چرت:

 !آقاجون خاک سر رفتیم هم ور اون از و برادرش خاک سر بودیم رفته بهار با! تو جون به-

 !پس داشتین عاشقونه مالقات قرار یه! بگو اینو! آهان:

 !بود عاشقونه هم چقدر! ارواح جوار در آره-

 !خاک سر برتش می گیره می رو دخترش دوست دست عاقلی آدم کدوم خره خب:
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 !نیست من دختر دوست بهار-

 !داری که دوستش:

 !کرد پیشنهاد خودش -

 توی! دیدنت واسه بوده بهونه یه دنبال البد خدا ی بنده دختره! بریم؟ بگی باید تو باشه گفته اون:

 گوشه یه بریم زهرا بهشت جای به که بهتره عزیزم نه گفتی؛ می و کردی می مخالفت باید احمق

 !ببینیم همو و کنیم کوفت چیزی یه و بشینیم

 !فراریه ازم هم جوریش همین! چرا؟ گفت نمی اونوقت-

 !بشنون حرفامونو و وایسن گوش ارواح اونجا ترسم می آخه گفتی می جوابش در خب:

 ی هفته البته حاال! بشنوه صدامونو کسی بترسیم که زدیم نمی عاشقونه حرفای! ونداد نگو چرت-

 !کوه بریم خوایم می دیگه

 فرصت اون و خودت به خواستی می جوری این! ازش؟ گرفتنت فاصله بود این! روشن چشمم:

 !بدی؟

 !دیگه دادم فرصت-

 !هفته؟ یه:

 نرفتم که هم حاال! آدمه وجود توی که حسی از کردن پیدا اطمینان واسه زیاده هم روز یه-

 !گذشت سهیل اعدام حوش و حول حرفامون بیشتر! خواستگاریش

 اونی! کنه خیر به عاقبتشو و آخر خدا بشه شروع اعدام یه از که ای رابطه! رمانتیک چقدر! به به:

 !بود؟ کی کرد می ماچ دستتو داشت در دم که

 !زدی؟ می چوب منو سیاه زاق ماشین تو بودی نشسته-

 پیاده دادم ترجیح شین می گالویز هم با دارین دیدم و رسیدم منم طرفت اومد یارو که همین:

 !نخورم لگد و مشت تا دو تو خاطر به و نشم
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 !ندارم دشمن به نیازی تو مثل رفیقی وجود با! نکنه درد واقعاً دستت-

 !بود؟ کی حاال: گفت و کرد باز رو پنجره ی گوشه. پاشد جاش از ونداد

 !سهیل برادر-

! کردم هول لحظه یه خودم که برگشت سمتم به آنی اونقدر ونداد ی خورده ترس و متعجب نگاه

 !خب؟ چیه: پرسیدم بشم مسلط خودم به تونستم وقتی

 !آره؟ کرده تهدیدت و سراغت اومده-

 !نه:

 !نگو چرند-

 !نه بعدش ولی آره اولش:

 !باشی؟ داده بهش ای وعده نکنه آبان! پات؟ و دست به بود افتاده که گفتی چی-

 !کنم رضایت به راضی رو بهار کنم می سعی دارم گفتم فقط:

 !کنن می ات تیکه تیکه خاندان اون نکشمت منم اگه یعنی! حالله خونت یعنی! آبان کشمت می-

 !بدم؟ نجات شدن اعدام از جوونشونو پسر کردم سعی چون! چی؟ واسه:

 !دونن می اعدام این مقصر رو تو اونا و بکنی غلطی همچین نشدی موفق چون-

 !دم نمی بهش قولی هیچ من و نکنه پیدا واهی امید که گفتم بهش:

 محکم طناب چون انداختن چنگ بهت! براشون داری رو پوسیده ریسمون حکم اآلن تو بدبخت-

 !بینن می تو چشم از بشن پرت و بشی پاره! نیست ای دیگه

 !نباش بدبین اینقدر:

 می رو تو و کنه می ول خودشو برادر بهار کردی فکر چرا! آبان؟ باشم بین خوش باید چی به -

 !چسبه؟
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 !چسبید رو ویدا و کرد ول منو آرمان که دلیلی همون به:

 اگه: گفتم و لباسام کمد سمت رفتم و شدم بلند! انگار خورد جا حرفم از! شد ساکت ونداد یهو

 محبتی از پرم منم! دیدنه محبت محتاج! گذره می سهیل اعدام خیر از کنه انتخاب منو باشه قرار

 خاطر به نه! سهیل گردن دور بشینه دار طناب ذارم نمی مهر این با! کنم خرجش دارم دوست که

 که ای رابطه اینکه خاطر واسه! زدی که حرفی همون خاطر واسه! باشه کارم و کس سهیل اینکه

 آخر که گیرم می اتفاقو این جلوی! مطمئناً نداره خوشی پایان باشه جوون یه اعدام با شروعش

 کنم عوض لباسامو من تا بده تکون دم و کن عوعو مامان واسه خرده یه برو حاال! بشه عوض قصه

 !بیام و

 هم همه از بیشتر! آبان نگرونتم: گفت و بیرون کرد پرت رو سیگار ته و خاموش رو سیگارش ونداد

 سکوت که باشم خبر با چیزی از هم باز! بشه تکرار قصه هم باز اینکه! کنه می نگرونم چیز یه

 این از چرا بزنم خودم سر تو که بشه وقتی یه ترسم می! بندازه دردسر به رو تو موردش در کردنم

 !آبان بدی باد به سرتو ترسم می! نزدم حرفی عمه یا طاهر حاج با قضایا

 قبلش البته! ذارم می میون در بابا با جریانو باشه الزم اگه! نباش نگرون:گفتم و زدم بهش لبخندی

 !بشم مطمئن بهار احساس به نسبت باید

 لباس داشتم که جوری همون. بیرون رفت اتاق از و داد تکون ندونستن عالمت به سری ونداد

 راحت خیلی دونستم می! ذاشت می مامان سر به سر که شنیدم می صداشو پوشیدم می راحتی

 وقتا خیلی تونست می محبت! آورد دست به رو چیزا خیلی شد می محبت با! کنه می نرم مامانو

 !کنه معجزه

 می درست ساالد داشت مامان و بودن نشسته آشپزخونه توی مامان و ونداد هال تو رفتم وقتی

 !چی؟ همه امانه و امن: پرسیدم و زدم لبخندی! خورد می خیار داشت هم ونداد و کرد

 !بسه آتیش! بیا آره: گفت بلند و زد بهم چشمکی ونداد

 تیکه این وقتایی یه! گم می رو نگاه همین! ببین ببین:گفت ونداد و رفت بهش غره چشم یه مامان

 !شه می ظاهر هم آبان توی
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 همون با بگیری قرار غضب مورد دفعه این! بزن حرف کمتر: گفتم و گردنش پس زدم آروم رفتم

 واقعاً مامان: گفتم مامان به و میز پشت نشستم کنارش بعد! ها بره می بیخ تا بیخ سرتو چاقو

 !ات عزیزکرده این گوش زیر بزنی محکم اونقدر اومد دلت جوری چه موندم

 سرشو دوباره بعد و ونداد خندون صورت به زد زل آورد باال ساالد ظرف تو از سرشو آروم مامان

 اگه خدا به عمه: گفت و انداخت من به نگاهی لبخند همون با ونداد. نگفت چیزی و پایین انداخت

 و خونه سر کدوم هر اآلن بودین زده هاتون بچه این سر تو تا دو ریختی همین بچگی همون از

 !بودن زندگیشون

 !هستی زندگیت و خونه سر االن خودت تو نکه:گفت و کرد نگاهش چپ چپ مامان

 خوری؟ می چایی: گفت من به و پاشد جاش از ونداد

 یکی: گفت داشت می بر لیوان کابینت توی از که جوری همون. دادم تکون مثبت عالمت به سری

 نو از باید! کرد می تربیتمون نو از باید! بچگی دوران های همبازی ما سر تو زد می کالً باید

 ! نوشت می زندگیمونو

 و انداخت ریخت می چایی داشت که ونداد به بعد و من به نگاهی اول و کرد بلند سرشو مامان

 !تا دو شما واسه مخصوصاً! نیست دیر هم هنوز: گفت

 سری تو! نیست؟ دیر چی واسه:گفت و جاش سر نشست و میز روی گذاشت رو ها چایی ونداد

 !ما؟ خوردن

 !نیست دیر تو واسه واقعاً که اون: گفتم و پاشدم جام از و برداشتم چاییمو

 روشن رو تلویزیون و کاناپه روی کشیدم دراز و میز روی گذاشتم رو چاییم و هال توی اومدم

 ترجمه یه به سرم منم و رفت ونداد هم ناهار بعد. برد خوابم که بودم بهار حرفای فکر تو. کردم

 پا به خونه توی جدید جدل و بحث یه قراره که نداشتم خبر خوابیدم می داشتم وقتی. شد گرم

 !بشه

*** 
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 حیاط مسیر تا و انداختم کلید. بود شب 9 ساعت. خونه رسیدم کار سر از کوفته و خسته شنبه،

 دیدم تو رفتم که در از. بخوابم بگیرم برم نخورده و خورده رو شام که بودم فکر این تو کنم طی رو

 سالم! نیست نرمال خونه شرایط که گفت بهم حسی. مبال روی هال تو نشستن ونداد و بابا مامان،

 سری و گزید رو لبش ی گوشه آروم دیدم افتاد ونداد به که نگاهم و سمتم برگشت سرها کردم که

 !شده؟ طوری: پرسیدم مامان از و صورتم روی نشست اخمی! داد تکون طرف دو به

 !دارم کارت بشین بیا: گفت بابا مامان جای به

 شد می کامالً هم اش چهره از رو این و بود نارضایتیش ی نشونه اما نبود زیاد گرچه صداش تحکم

 میز صندلی روی انداختم و آوردم در رو پالتوم و اپن روی گذاشتم رو کیفم. داد تشخیص

 جوری این که شده چی بپرسم تونم می: پرسیدم و بابا روبروی نشستم رفتم و ناهارخوری

 !هم؟ دور نشستین

 که چیه جدید ماجرای این آبان: گفت ناراحتی و دلخور لحن با مامان بزنه حرفی بابا اینکه از قبل

 !بره؟ پایین ما گلوی از خوش آب یه نباید واقعاً! انداختی؟ راه

 !نره؟ پایین گلوتون از خوش آب که باعثم من: پرسیدم و صورتش به زدم زل متعجب

 !آبان؟ چیه پسره این جریان: گفت بابا بار این

 !پسره؟ کدوم-

 !اعدامه به محکوم که پسره همین:

 ! سمتش برگشتم کرده باز دهن ونداد اینکه خیال به سریع خیلی و زده بهت

 بود اومده عصری پسره مادر! نکن نگاه جوری اون وندادو: گفت مامان بگه چیزی اینکه از قبل

 !جدیدته؟ بساط این! کنی؟ می کار چی داری آبان! اینجا

 !سهیل؟ مادر: پرسیدم تعجب با

 به محکوم که پسری همون مادر: گفت و کرد روشن سیگاری و پاش روی انداخت پاشو عصبی بابا

 ! بشی اعدامش مانع که دادی وعده بهشون دلیلی چه به دونم نمی تو و برادرخانومشه قتل
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 !کنم می سعیمو گفتم فقط! ندادم ای وعده: گفتم و پاشدم جام از

 !آبان بشین: گفت تحکم با یهو بابا

 نتیجه به قضیه این سر باید! بزنیم حرف باید بشین: گفت و کرد مبل به ای اشاره. سمتش برگشتم

 !نکردی این از بدتر شرایطو تا برسیم

 ! بیافته بدی اتفاق نیست قرار! بابا؟ بدتری و بد چه: گفتم و نشستم دوباره حوصله بی

 !بگیری؟ تونی می رو خونواده اون رضایت کنی می خیال اساسی چه رو! دونی؟ می کجا از تو-

 !کنم می سعی دارم فقط! کنم نمی هم رو خیال این حتی:

 !دادی؟ واهی امید بهش چی واسه! بود؟ امیدوار چقدر مادره این دونی می! چی؟ نشه اگه-

 !کرده امیدوارش رفته شده جوگیر پسرش! ندیدمش حاال تا حتی من! من؟:

 آدم همه این واال! بدی نجات دادششو خوای می که دادی وعده البد پسره به: توپید یهو مامان

 ... کنار نکشی قضیه این از پاتو اگه قرآن به آبان! تو؟ رو گذاشته انگشت جوری چه! شهر این توی

 دخترخاله شه می مقتول خواهر! کردین بزرگش خودی بی شما! نیست ماجرا این وسط من پای -

 دم ولی عنوان به هم صفا ی خاله! بیامرز خدا بوده صفا ی پسرخاله مقتول خود یعنی. صفا ی

 وقتایی یه. صفا پیش کافه یاد می وقتایی یه! اعدام به مصره دخترش اما بده رضایت یاد نمی بدش

 فقط! بگذره اعدام از که کرد راضیش بشه شاید که رسیدم نتیجه این به زدیم، می حرف هم با که

 مادر حاال! نبرم پیش از کاری ممکنه که گفتم! نباشه امیدوار که گفتم هم سهیل برادر به! همین

 !سمتش اومده دیده، امیدی کورسوی یه خدا ی بنده

 چلچراغ از رو تو دیدم من که مادری اون! امید؟ کورسوی: گفت و پاشد جاش از عصبانیت با مامان

 از بگی دختره به جمله تا دو که! کردی؟ فکر خودت با چی واقعاً! دید می بزرگتر هم سعدآباد کاخ

 حاضر کشت، می زد می رو آتنا یا آفاق یکی! گذشتی؟ می بودی تو! بگذره؟ داداشش خون خیر

 !ببخشی؟ بودی

 که یادتون! دادم پس آزمایشمو بار یه وایسادم روبروتون اینجا اآلن که منی:گفتم و پاشدم جام از

 کارو این بودن اگه دیگه خیلیای! بکشمش تونستم می کرد باهام آرمان که کاری مقابل در! ؟ نرفته
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 ام چاره بی غیرت! بره و بگیره عشقمو دست که کردم نگاه و نشستم! گذشتم من اما! کردن می

 اگه من! محضر اون تو رفتن شدن محرم واسه هم دست تو دست که کردم نگاه و وایسادم اما کرد

 می زدم می کرده درازی دست بهش آرمان گفت بهم اومد ویدا که روزی همون نداشتم گذشت

 به پس! خودم تو بریزم و کنم سکوت ویدا دادن دست از ترس از تموم ماه یه اینکه نه کشتمش

 داده قولی نه! چیه؟ بحث این دلیل فهمم نمی هم اآلن! سخته خیلی کردن گذشت که نگین من

 رو بهار کنم می سعی دارم گفتم سهیل برادر به! جمله یه فقط! شده بدل و رد سندی نه شده،

 !همین بگذره اعدام این خیر از کنم راضی

 !خوای؟ می رو دختره: کرد میخکوبم بابا صدای که در سمت برم اومدم

 تکیه ساکت و اخم با بحث طول در که ونداد به افتاد نگاهم ناخودآگاه و سمتش برگشتم ناباور

 که بگه چیزی اومد و نشست صاف متعجب جمله این شنیدن با هم اون. مبل پشتی به بود داده

 یاد می وقتا گاهی. صفاست ی دخترخاله که گفتم! داره؟ ربطی چه: گفتم و بابا سمت کردم رومو

 !کنیم می بحث هم با وقتا گاهی و کافه

 !نداری بهش خاصی نگاه یا احساسی ای، عالقه هیچ یعنی پس-

 !نه:

 !یای؟ می کنین، خواستگاری برام رو قاتل یه ی گرفته طالق زن بگی یای نمی فردا پس-

 گرفتم طالق بار یه منم: گفتم و بابا سمت برگشت باز و ونداد نگرون نگاه روی رفت نگاهم دوباره

! نبوده هم کمتر نبوده بیشتر قتل از جرمش که دادم طالق رو کسی منم! نرفته؟ یادتون که اینو

 !نیست بودن بد بر دلیل چیزا این پس

! بسه دیگه کردیم زندگی حاشیه تو چی هر آبان: گفت و وایساد روبروم اومد و پاشد جاش از بابا

! بشه شروع دیگه یکی نشده تموم جریان یه هنوز خوام نمی! خواد می آرامش خونواده این حاال

 پسرای بعد به این از خوام می! بشه باز زندگیمون به ای دیگه ی پرحاشیه آدمای پای خوام نمی

 نه! آبان؟ فهمی می! مردم دهن نقل بشیم باز خوام نمی! بیان آسه و برن آسه وزیری طاهر حاج

 نه که دم می اخطار بهت دارم فقط! کنار بکش قضیه این از پاتو که گم می نه! کنم می نصیحتت

 لطف پس! نداریم رو جدید جنجال و جار یه تحمل کدوم هیچ بقیه و آتنا و آفاق نه مادرت، نه من،
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 راه داری باریکی طناب چه روی که ببین! ذاری می قدم داری کجا که ببین و کن وا چشماتو و کن

 پای و کن لطف پس! بینی می داری که خودت! هست پر گنجایشمون کافی ی اندازه به! ری می

 !نکن وا زندگیمون به رو آدما جور این

 کردین احساس که ای لحظه هر: گفتم و بابا سمت برگشتم تو برم اینکه از قبل و اتاقم سمت رفتم

 است، خونه این آسایش صلب باعث هام خواسته و برخاستام و نشست رفتارام، کارام، من، حضور

 !نیست تکلیف تعیین و تهدید و دادن تشکیل جلسه به نیازی! برم که بگین

 فشار بهم بیشتر هم گرسنگی و خستگی. بودم شده عصبی خیلی! بستم رو در و اتاق تو رفتم

 کار به بهار مورد در بابا که ای جمله. داد می آزارم بیشتر همه از وسط این چیز یه اما. بود آورده

 پیشینه اون با رو بهار بود فهمونده بهم عمالً! بود شده خالی حرف این از دلم ته! بود برده

 !کنه نمی قبول عروسش عنوان به خونوادگی

 اینکه بدون و تو اومد ونداد و شد باز در که دستام توی بودم گرفته رو سرم و نشسته تخت ی لبه

 دراز بیرون لباس همون با! خاموش مانیتور به زد زل و کامپیوتر صندلی روی نشست بزنه حرفی

 چی از اآلن: گفت ونداد سکوت خرده یه بعد. چشمام روی گذاشتم رو ساعدم و تخت روی کشیدم

 !آبان؟ دقیقاً ناراحتی

 !بهار مورد در بابام ی جمله از: گفتم و سقف به زدم زل و برداشتم چشمام روی از دستمو

 نگرون دل اصالً بخوره هم به دوباره خونواده آرامش اینکه از یعنی:پرسید و سمتم چرخید

 !نیستی؟

 ! بگیرن منو ی یقه بیان بشه اعدام سهیل اگه نیست قرار! نداره وجود دلیلی چون! نه-

 همه و کنه می پیدا نجات پسره که ایشاهلل! واهلل دونم نمی: گفت و کشید موهاش به دستی ونداد

 !شه می فصل و حل خوشی و خیر به چی

 عین اینا خوام می رو بهار بگم و کنم وا لب! خوشی؟ و خیر: گفتم و لبم روی نشست پوزخندی

 !ایستن می جلوم دیوار
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 راضی باهاش، ازدواج به باشی مصر همچنان موقع اون تا اگه و بگذره سهیل اعدام از بهار اگه-

 !بگذره اعدام خیر از اگه بهت گم می دارم فقط! من با طاهر حاج و عمه کردن

 اتفاق که چیزایی به اآلن از خوام نمی اصالً! کن ولش: گفتم و پاشدم لباسام کردن عوض واسه

 !کنم فکر نیافتاده

 اینجا؟ مونی می شب: گفتم و تخت روی شدم ولو دوباره و کردم عوض لباسمو

 !است خونده ام فاتحه اینجام بفهمه مامانم. برم باید نه-

 چرا؟:

 !قهرن هم با خواهرشوهر و داداش زن دعوا همون سر-

 !کنیم اضافه خونوادگیمون افتخارات به داشتیم کم همینو! عالیه: 

 .شد سرد شام بیا پاشو: گفت و پاشد جاش از ونداد

 .کن خاموش هم برقو ری می داری: گفتم و بهش کردم پشت و زدم غلت گفتم، خورم نمی یه

 حق بهشون باید! نکن قهر کوچولو نی نی: گفت و کشید محکم رو پتو. نشد خیال بی اما ونداد

 که کرد احضارم و من به زد زنگ همچین بابات! نزدن حرفی که تو به تازه! باشن دلواپس که بدی

 یه که کرد ام مأخذه همچین عمه اینجا گذاشتم هم پامو! باشه شده چی هاشم، بنی قمر یا گفتم؛

 !بگیرم سهیلو اعدام جلوی قراره من کردم گمون لحظه

 ! داد؟ گیر چی واسه تو به-

 یه جا یه وقت هر معتقده عمه کالً! شه می بلند هم با تا دو شما گور از باشه آتیشی هر گه می:

 بدی اتفاق اینکه از قبل باید من بگیرم، جلوتو امه وظیفه من هستم، جریان در من زنی می گندی

 !کنم جمع گنداتو موظفم من و بدم راپورت عمه به بشه دیر و بیافته

 !کنه؟ جمع باید کی بزنی گند تو اونوقت-

 فقط رو گند! هستم زیبایی و مطئمن جادار، هوشمند، توانا، فهیم، دانا، عاقل، آدم کل طور به من:

 !زنی می تو
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 اونوقت کردم تعریف خانمت ملیکا واسه رو مشتت های خرابکاری اون از تا چند وقتی حاال -

 !دی می آب به گل دست وقتایی یه هم خودت که یاد می یادت

 فهمید شد می که بود واضح اونقدر حالتش تغییر! شد هم تو ونداد ی قیافه یهو من ی جمله این با

 !ریخته هم به ملیکا اسم آوردن با

 بیا پاشو شده که هم الکی بخوابه شر اینکه واسه. چیده شامو میز مامانت: گفت و در سمت رفت

 .میز سر

 !شده؟ چی. ببینم وایسا: گفتم و گرفتم دستشو مچ بیرون بره اتاق از اینکه از قبل و پریدم

 شده؟ چی چی،: گفت و بیرون کشید دستم از دستشو

 !خوبه؟ ملیکا: پرسیدم و اتاق در جلوی وایسادم

 لنگه می کار جای یه بودم مطمئن. بیرون رفت و عقب داد هول منو و گفت زیرلبی ی خوبه آره یه

 !کشیدم می حرف زبونش زیر از زور به باید. نگفته بهم و

 ای دیگه حرف زد، حرف مامان با یا من با جمله تا چند که ونداد جز و شد خورده سکوت تو شام

 فردا گرفتم تصمیم. رفت و بمونه نشد راضی ونداد کردم اصرار چقدر هر هم شام بعد. نشد زده

 .شده چی بفهمم و شرکتش برم عصر

 سر نشستم. رسیدم موقع به و داشت کار کلی هم صفا اما نبود بهار. صفا ی کافه رفتم کالسام بعد

 . گردم می بر زود و رم می: گفت بیرون رفت می داشت وقتی و جاش

 کم! خوبی؟. سالم: دادم اس بهار به و آوردم در رو موبایلم و دادم تکون باشه عالمت به سری

 !نیستی؟ چرا تو ام کافه من! پیدایی

 الو:گفت گرفته صدای یه با. زدم زنگ بهش نداد جواب دیدم وقتی و کردم صبر ربع یه

 !خوبی؟ سالم: پرسیدم و صورتم روی نشست اخمی

 !نه: گفت کوتاه مکث یه بعد

 !شده؟ طوری! چرا؟-



 
 

379 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 !نیافتاده جدیدی اتفاق:

 .کنم نمی اصرار بگی نداری دوست اگه -

 !اینجا بود اومده سهیل مامان. نیست نداشتن دوست بحث. نه:

 خب؟-

 !هم به ریخت اعصابمونو! ببخشین منو پسر که زاری و گریه و التماس کلی:

 !بشی ناراحت نداره دلیلی بشه اعدام که پسرشه حق معتقدی وقتی! چرا؟-

 !خوبیه زن! نکرده گناهی که مادره! اعدامه پسرش حق:

 !بگذری؟ اعدامش از! نبخشی نه یا ببخشی؟ پسرشو مادر اون خوبی به تونی نمی-

 می و ناراحتم اآلن! بزنیم؟ حرف بعداً شه می: گفت الو گفتم وقتی و نداد جوابمو و کرد سکوت بهار

 .کنه ناراحتت که بزنم حرفی ترسم

 شی؟ می ناراحت من ناراحتی از-

 !شد؟ جور! شد؟ چی دیه پول: کردم وا رو حرف سر من هم باز و بود سکوت جوابم هم باز

 .تقریباً-

 !باشی خوشحال باید پس:

 !نیستم-

 !چرا؟:

 !دونم نمی-

 !جالبه:

 !چی؟-
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 نیستن، خوشبخت که فهمیدم وقتی شدن، جدا هم از آرمان و ویدا که گفت بهم ونداد وقتی:

 !نشدم خوشحال کردم می فکر که چیزی اون برعکس

 قدمیش یه به وقتی و هستی چیزی یه آوردن دست به دنبال عمر یه! چیه؟ دلیلش کنی می فکر-

 از اصالً بینی می! خواستی می که نیست چیزی اون بینی می یاری می دستش به یا رسی می

 !نیستی خوشحال بهش رسیدن

 بادوام خیلی یاد می دست به دیگه آدمای ناراحتی و بدبختی از که خوشحالیا جور این چون شاید:

 !اعدام؟ از شی می پشیمون داری! نیست

 اگه حتی حقمه! شم نمی پشیمون اعدامش از هم باز بکشم، زجر و ببینمش باال اون اگه حتی! نه-

 !نداره بر سرم از دست عمر آخر تا اعدامش کابوس

 هم قبالً! بهار نیست تنبیه واسه دلیلی اصالً! نیست راهش این اما کنی می تنبیه خودتو داری:

 ما تقصیر! کاره ترین درست کنیم می فکر که دیم می انجام رو کاری یه وقتی یه! گفتم بهت

 اعتمادمون از دیگرون که رو ای استفاده سوء تاوان نباید ما! یاد می در آب از غلط که نیست

 . بدیم پس کردن

 !مقصره سهیل که داری قبول پس-

 !ندارم؟ قبول بودم گفته قبالً مگه:

 !بوده کشیده رو چاقو اول بابک که گفتی بار یه خودت-

 از جونشو اآلن که بابکه این اینکه ضمن! نیست شکی بوده سهیل دعوا شروع مسبب اینکه تو:

! کنی تنبیه خودتو سابقت عشق اعدام با تو که نیست این بر دلیل اینا ی همه ولی! داده دست

 .گوشی لحظه یه! زنی می ضربه خودت به جوری این! نیست درست این گم می دارم

 دوباره و کردم حساب هم رو دیگه مشتری یه سفارش پول و گرفتم تحویل رو مشتری یه سفارش

 !هستی؟: گفتم و برداشتم رو گوشی

 هستم-

 سرجاشه؟ کوه ی برنامه:
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 !آره-

 !داره؟ ایرادی ببریم خودمون با هم رو دیگه نفر دو یکی اگه:

 .خوبه هم خیلی نه-

 .بیاد گم می هم ونداد به پس:

 .عالیه-

 .بزنیم حرف تونیم می حسابی هم با اونجا:

 می سعی که سهیله خاطر به که نگفتم بهش اما! زدم حرف مامانم با تو مورد در راستی. باشه -

 !بگیری اونو اعدام جلوی تا گذرونی می من با وقتتو که نگفتم! بشی نزدیک بهم کنی

 تو با وقتمو دارم دوست که سهیله خاطر به کنی می خیال واقعاً! حرفو؟ این گفته کی! چی؟:

 !بگذرونم؟

 تونه می معنی چه این! کشی می پیش رو موضوع این فقط تو رسیم می هم به که وقت هر خب-

 !باشه؟ داشته

 اینجا اآلن من ببین! بینمون کشیدی دیوار یه خودت چون زنم نمی حرف ای دیگه چیز از! بهار: 

 هم با مسئله این مورد در حتماً باید! زنم می زنگ بهت و خونه رم می. بزنم حرف باهات تونم نمی

 !کنیم صحبت

 .هستم تماست منتظر. باشه-

 !دیگه؟ بیداری. بعد به 02 شه می:

 .آره-

 دم یام می شبی نصف شم می بلند! ها ندی رو زنگم جواب که بگیری تصمیم و کنی فکر نشینی:

 !اتون خونه در

 !کنم نمی دخالتی من دنبالت افتاد کفش لنگه با مامانم اگه ولی بیا باشه -
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 !ام؟ واسه بسته رو از شمشیرشو اآلن همین از که بهش گفتی چی! اوه اوه:

 صدا به خطرش زنگ زندگیم تو اومده جدیدی آدم یه بفهمه که همین! بگم چیزی نیست نیازی-

 .دیگه برو. دم می توضیح ات واسه مفصل حاال! یاد می در

 فعالً:

 خدافظ-

 بهش خواستم می که حرفایی و حرفاش و بهار خیال و فکر تو رو بعد ساعت 4 کردم قطع رو تماس

 و حساب که بودم امیدوار ونداد شرکت سمت رفتم می داشتم و اومد صفا وقتی. گذروندم بزنم

 !بخونه هم به من پرتی حواس وجود با صفا، کتاب

 رو زنگ. بود بسته شرکت در. باال رفتم و آوردم گیر پارک جای یه زور به و شرکت در دم رسیدم

 !بود؟ دستت ترجمه: گفت و من صورت به زد زل تعجب با. کرد باز رو در ونداد دیقه یه بعد و زدم

 !باشه؟ ترجمه واسه اینجا یام می وقت هر قراره مگه! نه:گفتم و تو دادم هولش آروم

 جوری همین بوده هم وقتی ببین کن فکر ریزه یه: گفت و بست رو در و تو اومد سرم پشت ونداد

 !اینجا؟ باشی اومده پرسی احوال واسه

 می بهت رو نتیجه کنم می فکر: گفتم نداختم می نگاهی کور و سوت شرکت به که جوری همون

 !کردی؟ تعطیل! گم؟

 .آره-

 !چی؟ واسه:

 . مرخصی رفتن ها بچه از یکی و ترمه-

 !چی؟ خانم ملیکا:

 .یاد نمی اون-
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 مرتب میزش روی از رو برگه سری یه که جوری همون. بهش زدم زل و ونداد اتاق در جلوی رفتم

 !رفته اینجا از: گفت کیفش تو ریخت می و کرد می

 !چی؟ واسه: پرسیدم تعجب با و اتاق توی رفتم قدم یه

 تو واسه بخوام که نفهمیدم اصالً رو آورد که دالیلی: گفت و داد تکون ندونستن عالمت به سری

 !بدم توضیح هم

 !شد؟ حرفتون! آخه؟ چی یعنی-

 !همچین:

 !چی؟ سر -

 بد مشت یه شد، بحثمون:گفت و نگاهم به دوخت نگاهشو بود کیفش توی سرش حاال تا که ونداد

 !رفت و کرد من بار بیراه و

 !چی؟ واسه بیراه و بد-

 و شنید هم یکی و گفت یکی! شد ناراحت شرکت بوده اومده اون دیدن واسه مامان فهمید وقتی:

 !رفت و کرد جمع و کرد قهر و گرفت باال دعوا

 چی بفهمم تا بده توضیح بیشتر شدم منتظر و ونداد ناراحت صورت به زدم زل اخم با و متعجب

 کشید می حرف همه زبون زیر از! بود جوری همین کالً! نداشت زدن حرف قصد انگار اما شده

 !کردی می وادارش زور به باید بزنه حرف خواست می که خودش بیرون

 !آخه؟ چی یعنی: پرسیدم و اتاقش ی گوشه مبل روی نشستم رفتم

 !ات؟ واسه بدم توضیح این از تر واضح:گفت و باال برد ابروشو یه و کرد بلند سرشو ونداد

 !کنه؟ ناراحت اونو باید چی برای مامانت اومدن خب-

 !خودش به بزن زنگ بدونی بیشتر خواد می دلت خیلی! بابا دونم نمی:

 !ندارم اشو شماره-
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: گفتم و میزش سمت رفتم و پاشدم جام از! بهم زد زل و باال آورد رو سرش اخم با دوباره ونداد

 ! دیگه ندارم! چیه؟ خب

 هم تو خرده اعصابم! نیاوردم خودم یا تو سر بالیی یه من تا بریم: گفت و برداشت رو کیفش ونداد

 !مخم رو ری می راه بزرگت ننه بلند پاشنه کفشای با داری

 حرف باهات اینجا اومدم! ببینم وایسا: گفتم و گرفتم رو دستش بشه رد کنارم از اینکه از قبل

 !دیقه یه بشین! ری؟ می داری کجا کردی جمع! بزنم

 .شده چی ببینم کن تعریف اول از:گفتم و نشستم روبروش خودم و مبل روی نشوندمش زور به

 رفت در دهنم از. بابا هیچی:گفت حال همون در و کردن بازی کیفش بند با کرد شروع کالفه ونداد

 موردت در من چون ببینه رو تو خواست می اینجا بود اومده پیش روز چند که مامان گفتم بهش و

 لباس مغازه بیاد خواست می مگه! عتیقه؟ عهد مگه که خورده بر بهش! زدم حرف اینا مامانم با

 نیستم، تو انتخاب من مگه اصالً و نگفتی قبل از بهم چرا تو! ببینه؟ منو اینجا اومده که کنه انتخاب

 همین از! دیگه زنکی خاله حرفای این از! بذاری؟ پیش پا تا کنه تأیید منو باید حتماً مامانت

 !زنونه های حساسیت

 باهات اینجا بیاد قراره مامانم مثالً که بگی بهش قبل از تونستی نمی! خدا ی بنده خب داره حق-

  رفته؟ و گذاشته و شده کارش خیال بی همین واسه حاال! بشه؟ آشنا

 !کردیم مغزی تکونی خونه و آوردیم هم روی به بود پر چی هر از دلمون کالً! شد بحثمون! دیگه نه:

 !نکشه اینجا به کار که گرفتی می دهنتو جلوی ناراحته دیدی که تو خب-

 گم می! بزنی گاز دن نمی حلوایی کدو دعوا وسط: گفت و رفت بهم اساسی ی غره چشم یه ونداد

 !شد بحثمون

 !بخور غصه دوریش غم از و بزن گاز رو حلوایی کدو اون حاال بشین پس خب-

 بوگندو عشق یه عزای به سال 7 که توام مثل مگه! کردی غلط: گفت و پاشد جاش از ونداد

 ملیکا اونجای تا کنم می ورچین کماالت با و خوشگل و خوب دختر یه رم می فردا همین! بشینم

 !کرده ول منو اینکه از بشه پشیمون و بسوزه
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! کردم می شک ونداد احساسی ثبات به داشتم لحظه اون تو واقعاً! جدیش ی قیافه به موندم مات

 در خوام می بریم پاشو: گفت و کفشم به زد کفشش با آروم بهش شدم خیره تعجب با دید وقتی

 !کنم تخته شرکتو

 ! کنی؟ فراموش رو ملیکا خوای می واقعاً: پرسیدم و پاشدم جام از

 !کنم می سعی-

 !بشه؟ نابود کل به اتون رابطه نباید که کوچیکی این به چیز یه سر! بازیه؟ مسخره مگه:

 ! که شه نمی پاره بزرگ مسائل خاطر به هم ها رابطه ی همه نخ-

 ره می داره ویدا: گفت ها پله راه توی در، کردن قفل بعد ونداد و بیرون رفتیم شرکت از هم با

 !نباشه آرمان رفتن مثل رفتنش امیدوارم! داره بلیط شنبه سه! اصفهون

 !نکن صحبت اینجوری موردش در! ونداد خواهرته-

 ! بیاد و کنه جمع که ره می داره! جوری؟ چه: 

 !همیشه؟ برای-

 تو و باشم داشته آسایش خونه اون تو تونم نمی زیاد آیدین وجود با منم. خواسته ازش بابا! آره:

 .شدنم جدا فکر

 دونن؟ می اینا مامانت-

 آره:

 !راضین؟-

 مامانم! باشن راضی هاشون بچه کردن زندگی مجردی از که دیدی رو ایرونی مادر و پدر کدوم:

 ازم اش بچه! ره نمی جوب یه تو من با آبش کالً که ویدا! افتاده چپ باهام بابام! قهره باهام اآلن

 ور حمله طرف همه از دشمن کالً! اینه وضعش که هم ملیکا و کنه می دوری و کشه می خجالت

 !کنم دفاع خودم از ور کدوم از و بجنگم جبهه کدوم تو موندم! شده
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 !باغ؟ خونه بری خوای می-

 !ببخشی؟ من به رو اونجا خوای می:گفت و انداخت بهم نگاهی و وایساد یهو ونداد

 بخوام که نیست من مال اونجا: گفتم و ها پله سمت دادم هولش آروم و پشتش گذاشتم دستمو

 !کنم بخشش و بذل

 نامم به محضر بریم فردا همین من، به ببخش بیا! خورده تو نام به که سندش! کیه؟ مال پس-

 !علف و آب بی زمین اون و دونم می من بعد بزنیمش،

 !محضر بریم هم با بذار قرار صبح فردا! باشه داری دوست اگه ولی! نیست علف و آب بی هم خیلی:

 ! خرابه هم باز! ندارم هم ماشین:گفت و کرد سکوت خرده یه ونداد

 !که آوردی بد طرف همه از که تو! بابا ای-

 بتونم تا باغ خونه برم مدت یه! ها نیست بدی فکر ولی! روزا این شانسم دور رو کالً! دیگه گم می:

 و کنم فکر حسابی و درست بتونم تا بخوره هوا سرم خرده یه باید! خودم واسه کنم پیدا خونه یه

 .بگیرم تصمیم

 !ملیکا؟ مورد در-

 ... و خوشگل و خوب دختر یه انتخاب مورد در:

 به رنگ آوردم اسمشو وقتی جوری چه اتاقم تو دیدم! نگو چرت: گفتم و بازوش تو محکم زدم

 !ریختی هم به و شدی رنگ

 که کنی می باور دیدی کنارم رو کماالت با و خانم و ناز و خوشگل و خوب دختر یه وقتی حاال-

 !گم نمی چرت

 .نبود جا اصالً. کردم پارک تر پایین خرده یه ماشینو! دید خواهیم:

 !برسونی؟ باغ خونه تا منو خوای می تو یعنی -

 !اونجا؟ بری خوای می امشب همین مگه:
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 !دیگه آره-

 !که نداری وسیله! چی؟ لباس:

 !داریم می بر دست دو شما خونه ریم می که الزمه راحتی لباس یه! خوام نمی وسیله-

 !چی؟ واسه دست دو:

 خونه تو هم آرمان روح تازه! گندگی اون به باغ! خب ترسم می! اونجا رم نمی که تنهایی من-

 !است

 !مرده؟ آرمان مگه! شو خفه:

 برای روحشو خواب توی نیست بعید ازش که تو کردن خفه واسه داره انگیزه اونقدر ولی نه-

 !بفرسته کشتنت

. خونه گردم می بر خودم و باغ خونه رسونمت می و دارم می ور لباس ات واسه ما خونه ریم می:

 !باغ اون تو بچپم برم اینکه از شه نمی خوشحال خیلی مامان

 !باغ بیای من با نشدی راضی که شی نمی خوشحال خیلی خونه بری وقتی هم تو-

 وقتی و رفت دیگه قدم چند من به توجه بدون اون اما! بهش زدم زل و سمتش برگشتم و وایسادم

 !رسوندنم؟ از شدی پشیمون! چیه؟: پرسید و سمتم برگشت و ایستاد رم، نمی همپاش من دید

 !شم؟ نمی خوشحال خونه به رفتنم از چی واسه: پرسیدم و سمتش رفتم

 خونه و شده مرخص آرمان چون: گفت خونسرد خیلی داد می ادامه راهش به که جوری همون

 زود شرکتو همین واسه! بدم خبر بهت و کنم ات آماده و بیام که بهم بود کرده محول عمه! اتونه

 راه از خودت که آوردم شانس قضیه این سر ماشینی بی این تو! کافه بیام که بودم کرده تعطیل

 رفتار طوری خونه رفتی! کردم ات آماده و چیدم ات واسه کلی دیگه دیدی که هم مقدمه! رسیدی

 !بگم بهت چینی مقدمه بعد که کرد سفارش کلی! ها گفتم بهت یهویی کنه خیال عمه که نکنی

 !چی؟ ملیکا با دعوات جریان-

 !نداشت چیزا این باغ و آرمان و مقدمه به ربطی اون:
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 تو که بودم شده دوگانگی دچار آرمان برگشت خبر شنیدن از اونقدر. ماشین توی نشستیم

 رو پاکت و کردم روشن و آوردم در سیگار یه کنم روشن ماشینو اینکه از قبل. بود جنگ وجودم

 ! داشپورت روی انداختم

 !سردتره بیرون از ماشینت توی! بیافت راه: گفت و بست رو کمربندش ونداد

 !دارم بدی خیلی حس یه:گفتم و زدم سیگار به محکمی پک

 !همین منم: گفت و سمتم برگشت کامل

 !چرا دونم نمی-

 کنی روشن که بده فرمون باید مغزت چون! سرده خیلی چون! چرا دونم می من: گفت جدی خیلی

 ! روبرو به زدی زل و نشستی بوق عین تو اما بیافتیم راه و

 !کردن؟ مرخصش که شده خوب اونقدری:گفتم و سمتش برگشتم

! فهمیده رو زیرزمین تو روز اون جریان مامانت. دیگه چیز یه. بهتره حالش انگار اما ندیدمش من-

 خونه اتش برده اصرار با هم همین واسه. بیاره خودش سر بالیی یه خواسته می آرمان دونه می

 بریم کن روشن هم اآلن! ندی پرش به پر باشه حواست که گفتم! است ریخته بهم هم خیلی! اتون

! باغ ریم می و کنیم می بهونه منو تنهایی و کردن قهر و دار ور لباس دست چند یه اتون خونه

 اونجا بیاد بیافته راه باز که نزنی حرفی باغ خونه به رفتنمون از آرمان جلوی باشه یادت فقط

 !سراغت

 سیگار: گفت و آورد در انگشتم الی از رو سیگار ونداد گذاشتم جا که رو دنده و زدم استارت

 درس رو بیگانه زبون زبون، بی بدبخت های بچه این به ری می هی! داره جریمه رل پشت کشیدن

 !رانندگی و راهنمایی جیب تو بریزی خوای می هی گیری، می شندرغاز و دی می

 هم ونداد رسیدیم که خونه در دم! کنیم تصادف بود نزدیک باری چند که بودم شده گیج اونقدر

 رفتی آبان: گفت و من به کرد رو بعد و زد رو زنگ کنم باز رو در اینکه از قبل و شد پیاده همراهم

 و بگیر نشنیده! بهش نپری گفت چیزی یه آرمان تا باز! روز اون مثل نشه باز! کور هم و کری هم تو

 !بریم که کن جمع هاتو وسیله زودی
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 که بینم نمی دلیلی! باغ خونه باهات بیام ندارم قصد هنوز: گفتم حیاط تو رفتیم وقتی و شد باز در

 ! کنم فرار خونه این از بخوام

 خونه این تو تاییتون دو! آبان نشو خر: گفت جدیت با و خودش سمت کشید و گرفت بازومو ونداد

 به باید نیستی العقل ناقص که تو! الحاله معلوم فعالً که اون! اون یا بری باید تو یا! یارین نمی دووم

 !باشی فکر

 !باشه ناقص عقلش خیلی کنم نمی فکر هم اون-

 شه می اینجا بمونی! کنه رفتار درست احساسی لحاظ از نتونه که هست ریخته هم به اونقدر ولی:

 !بقیه و خودت واسه اعصاب جنگ

 تبعید بخوام که نکردم گناهی من! گیرم می وجدان عذاب خودم به نسبت هم خونه این از برم-

 !بشم

 !زندگیش سر برگرده و بشه خوب حالش آرمان تا مدت یه ریم می! چیه؟ تبعید! آبان نگو چرت:

 !اش؟ بچه و خواهرت با زندگی! منظورته؟ زندگی کدوم-

 ! خودش زندگی:

 می آوردم می در کفشامو داشتم وقتی. ساختمون سمت افتادم راه و دادم تکون تأسف به سری

 لحظه اون تو! زنن می حرف دارن و نشستن مبل روی که ببینم رو آتنا و مامان و بابا تونستم

 اجباری شرایط اون از! نشم روبرو هیچکدومشون با دادم می ترجیح که بودم ناراحت اونقدر

 !نیام بیرون ابد تا و کنم قفل رو در اتاقم، توی برم خواست می دلم که بودم عذاب در اونقدر

 سالم یه. کرد سالم و تو اومد سرم پشت هم ونداد. برگشت سمتم به سرها کردم باز که رو در

 و مبهوت و گیج و بستم رو در و بیاد هم ونداد که نکردم صبر و اتاقم سمت رفتم و گفتم زیرلبی

 ! اتاق وسط وایسادم گنگ

 صدای که کنم جمع هامو وسیله تا بیرون کشیدم می رو ساک یه داشتم و تخت زیر بودم شده دال

 کشوی سمت رفتم و آوردم در رو ساک. دادم ادامه کارم به توجه بی. اومد در شدن بسته و باز
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 می جایی: شنیدم رو بابا صدای که کردم می جمع رو لباسام داشتم. بیرون کشیدمش و لباسام

 !ری؟

 !باغ خونه رم می: گفتم زیرلب سمتش برگردم اینکه بدون

 !چی؟ واسه: گفت و وایساد کنارم اومد

 !دونین؟ نمی شما: گفتم و چشماش به زدم زل برگشتم

 هم با بشین: گفت و تخت سمت کشید بازومو و گوشه یه گذاشت و برداشت دستم زیر از رو ساک

 !بزنیم حرف

 !مونده؟ هم حرفی:گفتم و برداشتم رو ساک و شدم دال

 !آبان-

 !دارین؟ تحمل و سکوت توقع من از بازم نکنه! بابا؟ چیه: 

 برادر بخشیدن تو اونوقت ببخشه رو برادرش قاتل که کنی می وادار رو دیگه یکی داری خودت:

 !موندی؟ خودت

 !نداره نبخشیدن و بخشیدن به ربطی رفتنم-

 !ری؟ می داری کنی تحمل اینجا بودنشو تونی نمی چون اینکه نه مگه! داره؟ ربط چی به پس:

 اینجا دومون هر اگه دونم می چون! رم می دارم کنه تحمل بودنمو تونه نمی دونم می چون-

 !برم خوام می شه می آوار امون همه سر رو خونه این سقف بمونیم

 !شه می درست چی همه کنی مدارا باهاش و کنار بذاری رو کینه:

 !هم رو ریختم زنش با من که! زندگیشم شدن پاشیده هم از باعث من که! چی؟ اون ذهن توهم-

 و گزید رو لبش ام جمله این شنیدن با چشمام به بود زده زل و بود وایساده روبروم حاال تا که بابا

 داشتم که من به زد زل و تخت ی لبه نشست و رفت بعد. پایین انداخت رو سرش ای ثانیه برای

 !شه می درمان داره! آبان بوده مریض اون: گفت و کردم می جمع هامو وسیله
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 و دارین ورش که بوده کی ی ایده دونم نمی! نشده خوب کامالً هنوز یعنی شه می درمون داره-

 رسید ذهنتون به که کردین فکر چی دونم نمی! ذهنیش ی فاجعه عمق تو درست اینجا بیارینش

 همچین یه داشتین وقتی اصالً دونم نمی! شه می خوب زودتر خیلی حالش اینجا به اومدنش با

 ! نه یا گرفتین نظر در منو وجود گرفتین می تصمیمی

 !آبان نداره منافاتی آرمان شدن خوب با تو بودن:

 عین: گفتم کنم کنترل پرخشممو صدای کردم می سعی که حالی در و بابا صورت تو برگشتم

 ! بابا نزنین حرف مامان

 !کنی آواره خودتو خوام نمی! آبان نیستم رفتنت به راضی-

 !کردین می فکر این به باید خونه آوردین می بیمارستان از مریضتونو داشتین وقتی:

 وسیله کردن جمع حال در که منو. داشتم کم واقعاً یکیو این! اتاق تو اومد هم مامان و شد باز در

 !آبان؟ کنی می کار چی! اینجا؟ خبره چه: پرسید دید هام

 !رم می دارم-

 !آخه؟ چی واسه:

 دستمو و جلو اومد! نبود کن ول مامان اما! نزنم ربطی بی حرف و نیاد در صدام که بستم دهنمو

 !ری؟ می داری چی واسه آبان: گفت و گرفت

 نمونده گفتن واسه حرفی اصالً! بگم چیزی نتونستم باز و کردم نگاهش و سمتش برگشتم

 !بری؟ خوای می کجا! توام با آبان:گفت و کشید بازومو دوباره مامان.بود

 می بر برگشت عادی حالت به خونه وضعیت که وقت هر و رم می: گفتم کنم نگاهش اینکه بدون

 !گردم

 !برادرته اون! بره؟ خونه این از آرمان که وقتی یعنی! آبان؟ چی یعنی عادی وضعیت-

 ! داره؟ ربطی چه: گفتم و صورتش تو شدم براق و مامان سمت برگشتم

 !دیگه اینجا از ری می داری که آرمانه ندیدن واسه-
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 !رم می دارم کنه تحمل منو تونه نمی هم اون اینکه واسه:

 !ازت کنم می خواهش آبان-

 ! مامان؟ کنم کار چی خوای می ازم:

 !نداری مشکلی باهاش دیگه که بده نشون بهش و بمون-

 ! بدی نشون خوب چیو همه الکی نکن سعی! داریم مشکل هم با مون دو هر! دارم:

 !آبان کنه می تغییر افکارش مطمئناً گذشتی تو که ببینه اگه-

 و خوب آخر با ایرونی سریاالی یا! هندیه؟ فیلم کردی خیال! کنی؟ می فکر چی خودت با! مامان:

 کنی می خیال چرا! حاال تا نکرده دریغ کاری هیچ از من بردن بین از واسه بزرگت پسر! خوش؟

 یام می کوتاه بیشتر و شم می تر ساکت من چی هر! دارم؟ مریضش افکار تغییر به رغبتی من

 ! دیگه بسه! کنین؟ می بیشتر فشارتونو شماها

 از کنه جلوگیری دیگه تنش یه از اینکه واسه بابا! دادم می دست از داشتم خونسردیمو ناخودآگاه

 ری؟ می ونداد با: پرسید و پاشد جاش

 تا دو یکی و لباسام کمد سراغ رفتم و بستم رو ساک زیپ و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 هم زیرلبی خداحافظ یه اتاق در سمت رفتم می که جوری همون و برداشتم کت و کاپشن و پالتو

 سرمو. مبال روی آتنا کنار نشستن هم احسان و آرمان دیدم هال تو گذاشتم که پامو. گفتم

 !بریم: گفتم بود وایساده سالن ی گوشه که ونداد به ورودی در سمت رفتم و پایین انداختم

 شد می صداش نزدیکی از. داشت ام نگه آرمان صدای که بود نرسیده در دستگیره به دستم

 !آره؟ نبینی منو که ری می داری: پرسید خونسرد خیلی. سمتم اومده که فهمید

 همون. اومد چشمم جلوی کذایی زیرزمین اون و باغ خونه اتفاقات ای لحظه برای. سمتش برگشتم

! آره: گفتم آروم و کنم کنترل خودمو کردم سعی پس! داغونه درون از چقدر بفهمم تا بود کافی

 و خوشحال خیلی من کردن تحمل و دیدن از هم تو کنم نمی فکر! نبینیم همو که رم می دارم

 !باشی راضی
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 اینجا: گفت کنه نگاهم اینکه بدون و کرد لمس رو دستم روی لباسای و جلو آورد آروم دستشو

 !منم بره باید که اونی!  تواِ ی خونه

 از تا عقب کشیدم خودمو خرده یه حال همون در و بابا سمت رفت آرمان ی چهره روی از نگاهم

 !بوده ای دیگه چیز بزرگترا تصمیم:گفتم و بگیرم فاصله آرمان

 نیست رفتنت به راضی خونه این تو کسی! ری می داری خودت: گفت و شد نزدیک بهمون بابا

 !آرمان حتی

 !ونداد؟ یای نمی: گفتم ونداد به و در سمت رفتم! صورتم رو نشست پوزخندی

 روی ریختم که رو ها وسیله! بده آزارم این از بیشتر بخواد کسی حرف که نکردم صبر دیگه

 می من بده سوییچو: گفت و کرد دراز دست و بست رو خونه در و اومد هم ونداد عقب صندلی

 .رل پشت شینم

 تکیه رو سرم و بستم رو کمربندم ماشین، توی نشستم و دستش دادم رو سوییچ میل کمال با

 !بستم رو چشمام و صندلی پشتی به دادم

 دارم؟ بر وسیله سری یه منم و ما ی خونه بریم نداره اشکالی:گفت ونداد سکوت خرده یه بعد

 .برو: گفتم زیرلب

 خوابی؟-

 !نه:

 !هستی عصبانی پس-

 !آره:

 !چی؟ از یا کی از بپرسم نداره عیبی-

 !خودت دونی می وقتی داره عیب:
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 و بابا اینکه از یا ناراحتی اتون خونه برگشته آرمان اینکه از بفهمم تونم نمی! خدا به دونم نمی-

 ...یا خودتون ی خونه ببرنش که گرفتن تصمیم مامانت

 !چی همه از:

 !برسه من داد به خدا! خرابه خیلی اوضاعت پس اوه-

 می خودم شو پیاده اتون خونه دم! نیست احتیاجی باغ خونه یای می داری من خاطر واسه اگه:

 !رم

 ! شدی شجاع! بابا نه-

 !بترسم؟ باید چی از:

 !تنهایی از-

 !شده عجین باهام وقته خیلی که اون:

 باغ دور تا دور که سیاهی های پارچه اون با! درندشته باغه اون تو تنهایی منظورم! نگو شعر -

 یکی شب نصف و شب! باغ اون وسط افتاده صاحب بی ساختمون اون که دونن می همه اآلن زدن،

 ! بدبخت؟ من یا بده باید تو روح باباتو ننه جواب کنه، ات خفه و باال بیاد دیوارش از پاشه

 دارم اس یه دیدم و آوردم در موبایلمو! بود دیقه ده و ده. ساعت به افتاد نگاهم و کردم باز چشممو

 !شدی منصرف زدن زنگ از و کردی فکراتو تو بار این گویا سالم:بود نوشته! بهار از

 یه مونی می بیدار اگه. خونه نرسیدم هنوز که اومده پیش مشکلی ببخشید سالم: اش واسه نوشتم

 .فردا واسه باشه نه اگه و زنم می زنگ دیرتر خرده

 !شده؟ چیزی-

 !بمونی تماسم منتظر اگه البته زنم، می زنگ بهت اونجا از. پدربزرگم باغ خونه رم می دارم. نه:

 ! مونم می منتظر-

 .زنم می زنگ بهت دیگه ساعت یه تا پس. خوبه:
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 فعالً.باشه-

: گفتم و جیبم توی گذاشتم و کردم قفل رو گوشی. موبایلم به ونداد زیرچشمی نگاه به افتاد نگاهم

 !فضولی از نمیری که گفتم! بود بهار

 !هی ذاری می منتظر رو دختره الکی!نرسیم باغ به دیگه ساعت یه تا شاید-

 می منو اسهای ام اس یا کنی می رانندگی داری تو: گفتم و سمتش برگشتم و اومد در چشمام

 !فضول؟ خونی

 ! هردوش: گفت و کرد عوض رو دنده خونسرد خیلی

 !فضولی و ادب بی خیلی-

 !شه نمی ترک عادتم این کنم می کاری هر! نیست خودم دست! دونم می:

 !رفت و کرد ولت ملیکا که داشتی رو بد های عادت همین-

 !خانم ملیکا و نه ملیکا:

 !نداره باهات صنمی هیچ دیگه که فعالً! هرچی یا خانم ملیکا حاال-

 ... و خوشگل خانم یه گردم می رم می! نداره عیبی:

 و ال و کماالت با و خوشگل دختر این با رو ما کشتی! بابا خفه: گفتم و بازوش به کوبیدم مشت با

 !بل

 !نیستی؟ عصبانی دیگه اآلن-

 !کنم آروم خودمو کنم می سعی دارم:

 نداره؟ کردن کار قصد خانمت بهار این راستی! شکر رو خدا-

 !چطور؟:

 دیگه. ره می برج اول از هم انصاری خانم یاد، نمی که ملیکا. شرکت واسه گردم می یکی دنبال-

 .مونم می تنها دست خیلی
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 .نیست فول خیلی انگلیسیش:

 .شرکت بیاد سر یه بگو بهش کنه کار داره دوست اگه ببین. نداره عیبی-

 !باشه داشته رو روتین کار یه ی حوصله کنم نمی فکر ولی. باشه:

 !بیاد در روتین حالت از که کنیم می ایجاد هیجان براش شرکت تو اونقدر ما بیاد بگو بهش-

 .گم می بهش امشب:

 که چاووشی محسن آهنگهای به سکوت تو و نزدیم حرفی ونداد دایی ی خونه به رسیدیم تا دیگه

 باال؟ یای نمی:گفت ونداد در دم. کردیم گوش شد می پخش ضبط از

 با ونداد بعد ربع یه. بستم چشمامو و ماشین صندلی به دادم تکیه سرمو دوباره و گفتم بیا زود یه

 و شیک خیلی: گفت عقب صندوق تو ذاشت می که رو چمدون. پایین اومد کوچیک چمدون یه

 !نشد پیدا بابام ی کله و سر تا بریم! رفت شدیم آواره مجلسی

 !نیست؟ خونه-

 !پایین این رسیدم نمی سالم من که بود اگه! نه:

 عمه به چرا تو راستی: پرسید زد می دور که جوری همون و زد استارت و رل پشت نشست اومد

 !بجزونیشون؟ یاد می خوشت! باغ خونه یای می داری من خاطر واسه نگفتی اینا

 !تابلویی این به دروغی هم اون! بگم دروغ نداشت دلیلی-

 !آبان شقی کله خیلی:

 داشتن تشریف خان آرمان و خوردم می شام داشتم خودمون ی خونه تو اآلن بودم شق کله-

 !خودشون ی خونه

 حال، و عشق و مجردی خونه برن و کنن فرار باباشون ی خونه از دارن دوست همه! بابا خیال بی:

 !بپاشن؟ دونه ات واسه منتظری و اینا بابات ی خونه چاه لب نشستی جلد کفتر عین تو
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 باز چشمامو بوق تا دو صدای با که بودم چرت تو. بستم چشمامو دوباره و ندادم رو ونداد جواب

 !زنی؟ می بوق کی واسه: پرسیدم متعجب! وایساده باغ ورودی در جلوی ماشین دیدم و کردم

 ! کنه وا درو بیاد سرایدارمون منتظرم-

 !سرایدار؟:

 و شه می دال هم کمر تا و یاد می بدو بدو طرف! دارم دوست انقدر وای! فیلما تو عین! دیگه آره-

 !داره محلی ی لهجه هم مواقع اکثر در

 ملیکا رفتن ناراحت مثالً! ونداد بده شفات خدا: گفتم کردم می وا کمربندمو که جوری همون

 !کردی؟ می کار چی نبودی ناراحت! یاری می در بازی لوده اینقدر و هستی

 بیا بستی، رو در: گفت و پایین داد رو شیشه رسید که من به تو بره تا کردم باز رو در و شدم پیاده

 بذاره بار پاچه کله بگو هم زنت اون به. امون واسه کن روشن هم رو شومینه و باال ببر رو چمدونا

 !صبحونه واسه

 !کردم یخ بزن حرف کمتر تو برو: گفتم و چرخ به زدم آروم لگد یه

 شدم نزدیکش وقتی و سمتش افتادم راه و بستم رو در. کرد پارک ساختمون جلوی رفت و داد گاز

 ! کن قفل رو در برداشتی رو چمدونا: گفت و سمتم کرد پرت هوا بی رو سوییچ

 ! ساختمون توی رفت خالی دست با و شیک خیلی که کردم نگاهش و دادم تکون تأسف به سری

 بلند و سالن گوشه گذاشتمشون و تو رفتم غرغر با و زور به و برداشتم ماشین تو از رو ها وسیله

 رو سماور! باال ببر بکش زحمت چمدونتو: گفتم اومد می آشپزخونه تو از صداش و سر که ونداد به

 !بزن هم

 برو تو!ده نمی دستور اربابش به آدم! نباش پرویی کارگر انقدر:گفت آشپزخونه همون از ونداد

 !کنم کار چی دونم می خودم من! منتظره جونت بهار که بزن زنگتو

 بود سرد خیلی خونه فضای. اتاقا از یکی ی گوشه مبل روی ریختم و باال بردم خودمو های وسیله

 انداختمش و آوردم درش. کشید دراز جوری همون شد نمی اما بیارم در پالتومو خواستم نمی و
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 بوق اولین با. گرفتم رو بهار ی شماره و تخت روی کشیدم دراز و ها وسیله باقی تخت روی

 .سالم: گفت و برداشت

 !باغ؟ خونه سرما این تو رفتی چرا: پرسید و گفت خوبم یه. پرسیدم حالشو و کردم سالم

 !سرده؟ اینجا که دونی می کجا از-

 !کار؟ چی اونجا رفتی تنهایی! سرده که معلومه کنه نمی زندگی توش کسی که ای خونه خب:

 !همراهمه هم ونداد نیستم تنها-

 !نگی تونی می نداری دوست اگه البته! اتون؟ خونه شده چیزی:

 یه دوباره خوام نمی!شه آروم وضعیت تا نباشم خونه مدت یه دادم ترجیح! خونه برگشته آرمان-

 !بیاد پیش ای مسئله

 .خوراک و خورد و شه می سخت ات واسه آمد و رفت فقط. داری حق خب لحاظ اون از:

 و گرفت گلومو بیخ ریختی این آهش که کرد نفرین منو چقدر! مامانت؟ از خبر چه. نیست مهم-

 !شدم؟ آواره

 !چی؟ واسه نفرین! خدا به نه وای: گفت و کشید هینی بهار

 !شدم؟ نزدیک بهت سهیل خاطر به من کنی می خیال واقعاً بهار-

 یا سهیل با تو که مطمئنه پرسیدم بار چند و چندین صفا از که واقعیه برام خیال این اونقدر:

 !سهیلی رفیقای از یکی تو کنم می خیال وقتا گاهی! نداری؟ نسبتی اش خونواده

 !بهار؟ رو اینا گی می جدی داری-

 !خب آره:

 اگه من! رسیدی؟ گرانباری نتایج همچین به بگذری اعدام این خیر از که دارم اصرار چون فقط-

 !سهیل نه خودته خاطر واسه خوام می ازت رو چیزی همچین یه

 !مسئله این تو فهممت نمی! کنم درک حرفتو تونم نمی:
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 می سهیل بخشیدن از حرفی اگه! گم می دارم آخر بار برای هم اآلن گفتم، بهت بارها! بهار ببین-

 به اون کشتن با خوای می کنی می اشتباه داری اینکه واسه! خودته خاطر واسه فقط و فقط زنم

 ی آینده خاطر واسه زنم می بخشش از اگه حرفی! کنی تنبیه رو خودت نه یا برسی آرامش

 فامیل و فک من کردی فکر واقعاً! همین فقط! کابوست بشه هم سهیل اعدام خوام نمی خودته،

 !هستی کی دیگه تو دختر! سهیلم؟

 ! رسید ذهنم به یهو! کنم کار چی خب:

 غیرمطمئن و خشک و جدی همچین! بزنم؟ هم ای دیگه حرف من ذاری می مگه تو ضمن در-

 !بزنه دلشو حرف کنه نمی جرأت آدم که کنی می رفتار

 با باشه دل حرف اگه حرف! باشه مقابل طرف واکنش منتظر نباید دلش حرف گفتن برای آدم:

 !یاره می جرأت خودش

 !دیگه؟ داری جرأت کافی اندازه به دلت حرفای گفتن واسه هم تو یعنی! شد سخت! اوه اوه-

 !خب آره:

 !کردی؟ سکوت شی می ناراحت من ناراحتی از پرسیدم ازت وقتی چرا پس-

 روت و بوده منفی جوابت احتماالً پس: پرسیدم و لبم روی نشست لبخندی! شد ساکت دوباره بهار

 !آره؟ بگی نشده

 بهار و خنده زیر زدم لحنش از ناخودآگاه که بود هولکی هول و سریع اونقدر داد که منفی جواب

 !خندی؟ می چرا: پرسید

 !گفتی؟ چی من مورد در مامانت به! هیچی-

 می حرف هم با تلفنی هم وقتایی یه و بینیم می همو کافه تو وقتایی یه و هستی صفا رفیق گفتم:

 !زنیم

 !کردی؟ معرفیم مامانت به اینکه از نشدی پشیمون-
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 اون با! داره هم حق خب! عجیب شد دلنگرون!اولشه ی دیقه پنج مال پشیمونی! بدونی اگه وای:

 !باشه ترسیده هم باید قبلیم انتخاب

 !بشه کم دلواپسیش از خرده یه شاید. ببینه نزدیک از منو و بیام تونم می داری دوست اگه خب-

 !دونم نمی:

 .اونجا بیایم صفا همراه برادرت خاک سر ره می که روز یه تونیم می بخوای هم اگه-

 می کم نگرونیش از کلی دیدنت بار یه با مطمئنم داری که مثبتی بچه ی قیافه اون با.خوبیه فکر:

 !شه

 !ها نیستم مثبت بچه هم همچین-

 !کافیه مامانم واسه هم همین! داری اندازی غلط ی قیافه پس:

 !چی؟ خودت واسه-

 !هستم: گفت آروم و گفتم الویی. کرد سکوت بهار باز

 !کنی؟ می اعتماد هم من به داری مامانت بر عالوه دنیا این توی که باشم امیدوار تونم می: پرسیدم

 !دونم نمی-

 !مرددی؟ هنوز:

 !بده حق بهم-

 !دم می حق:

 !کنم پیدا اعتماد بهت کنم می سعی دارم-

 !عالیه نه که خوب! خوبه هم همین:

 !گفتی؟ ونداد به رو کوه قرار-

 !خورده بهم خانمش ملیکا با اش میونه! بابا نه:
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 !چی؟ سر وای-

 من مگه میگه و برخورده بهش فهمیده ملیکا وقتی دیده، رو ملیکا شرکت رفته پاشده داییم زن:

 قصد گفتی می من به باید گه می! ناراحته انگار ونداد از بیشتر! بپسنده؟ منو اومده که جنسم

 بابت بپرسه نظر و بگیره اجازه مامانش از خواسته می ونداد کنه می خیال احتماالً! چیه مامانت

 !ملیکا انتخاب

 !نیست؟ جدی که خیلی حاال! آهان-

 بری تونی می داری کردن کار قصد اگه گفت می ونداد! راستی! رفته و کرده قهر! اتفاقاً چرا:

 .شرکتش واسه گرده می نفر یه دنبال.پیشش

 !کنه؟ کار خانمش ملیکا جای که-

 !کنه پیدا اش واسه جانشین یه باشه داشته جرأت ها زودی همین به کنم نمی فکر که اونو! نه:

 !دلشو؟ یا نداره جرأتشو-

 ... خب ولی کنم خبر با هم رو ملیکا جوری یه جمعه واسه دارم دوست! احتماالً دلشو همون:

 !بزنم؟ زنگ بهش من خوای می-

 !داری؟ اشو شماره مگه:

 !آبان؟ آقا باشم داشته رو شما پسردایی دوست ی شماره باید چرا-

 !بزنی؟ زنگ بهش خوای می جوری چه خب:

 !بردار ونداد موبایل تو از اشو شماره خب! باشی خنگ اینقدر کردم نمی فکر آبان-

 آشتی رو تا دو این بتونیم اگه. نه یا بیاد کنی راضیش تونی می ببین. دم می اس بهت. باشه آهان:

 !شه می عالی خیلی بدیم

 !آره؟ خیری امر کار تو کالً: گفت که شنیدم رو بهار خندون صدای

 .خوبیه خیلی پسر ونداد. بکن فکراتو هم کاری پیشنهاد مورد در! یاد نمی بدم: گفتم و خندیدم
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 از. کرد می صدام بلند که شنیدم رو ونداد معترض صدای بعد و زدم حرف بهار با هم دیگه ربع یه

 فقط. فرستم می ات واسه و گیرم می رو شماره خوابید وقتی. داره کارم ونداد: گفتم و پاشدم جام

 !صبح نزدیکای شه می بخوابه ونداد تا چون نکنه بیدارت که کن سایلنت گوشیتو

 داشت و بود نشسته شومینه کنار که ونداد از و پایین رفتم و کردیم خداحافظی و گفت ای باشه

 !چیه؟: پرسیدم خورد می چایی

! زنی؟ می حرف تلفن با داری سرما تو نشستی رفتی چی واسه: گفت و باال انداخت ابروشو یه

 !بکنم هم داری مریض شده خراب این تو بخوام که مونده همینم

 !هستی؟ عصبانی چرا چیه-

 !تا دو شما زدین حرف انقدر جوشید چایی! نیستم عصبانی:

 !چایی؟ جوشیدن نگرون یا من خوردن سرما نگرون یا بهاری با من زدن حرف ناراحت:

 !کنین بقو بق بق عاشق کفتر تا دو عین خواد نمی دلم! بهتون شه می حسودیم! کدوم هیچ-

 هم رو بقو بق! ادب بی خودتی کبوتر: گفتم بریزم چایی خودم واسه رفتم می که جوری همون

 !هستین جونت ملیکا اون و تو هم عاشق کفتر! کنی می خودت

 کفتر تا دو این از یکی منتها:گفت و سرم پشت اومد ونداد که خودم واسه ریختم می چایی داشتم

 !گرمسیر مناطق به رفته و کرده کوچ

 این! ونداد نگیر جدی: گفتم و میز پشت نشستم! بود ناراحت اش چهره واقعاً. ونداد سمت برگشتم

 و بگذره خرده یه! نیست جدایی معنیش که همیشه! یاد می پیش نفر دو بین همیشه بحثا جور

 !گرده می بر دوباره بشه آروم

 تو بیشتر! نبود خوشایند خیلی گفتیم همدیگه به بحث وسط که هم حرفایی! شناسیش نمی تو-

 !بزنیم هم به رو حرفا اون بخوایم که شد نمی بحثمون اصالً کاش که فکرم این

 !شین می پشیمون بشین، آروم که جفتتون کن باور! ونداد نیست مهم:

 !یاد نمی پایین موضعش از ملیکا منتها! پشیمونم هم اآلن همین که من-
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 !بدی فرصت بهش باید:

 !خوری؟ نمی شام-

 جا یه بگم بهت رفت یادم که بود خورد اعصابم اونقدر! خوردن؟ واسه اینجا شه می پیدا چیزی:

 !کنیم خرید خرده یه وایسی

 .امشب ندارم شامو کردن درست ی حوصله من منتها. شه می پیدا یخچال تو چیزایی یه-

 .بکش دراز خرده یه برو. کنم می کاریش یه خودم:

 .کن بیدارم شام واسه. ام خسته خیلی آره-

 .باشه:

 خوابش کاناپه روی دیدم سالن تو رفتم وقتی بعد ساعت نیم و شدم آشپزی مشغول رفت که ونداد

 پشت و آشپزخونه توی رفتم و آوردم در جیبش توی از رو موبایلش. بود فرصت بهترین! برده

 فون تو رفتم و کردم باز رو قفل نداره، رمز گوشیش اینکه از خوشحال و وایسادم در به کرده

 شدن بیدار احتمال به توجه بدون که کردم تعجب اونقدر اش شده سیو اسمای دیدن با. بوکش

 .خوندنشون به کردم شروع دقت با و میز پشت نشستم اش کله سر شدن پیدا و ونداد

! زده خزون بود نوشته منو خانم، تپل بود نوشته مامانشو بود، سیو روش دایی شماره که اسکروچ

 پایین رفتم می چی هر و بادوم چاغاله بود کرده سیو رو مامان ی شماره! دراگون بود نوشته بابامو

 ...! و زیل،پاتال و زت زغنبود،چلمن،! بود ریختی همین اسما ی همه

 اسم به! کنم پیدا رو ملیکا ی شماره تونستم نمی نداشت عکس هاش شماره از بعضی اگه واقعاً

 جیبش توی گذاشتم موبایلشو و کردم سیو گوشیم روی رو شماره! بود کرده سیوش پگوری چگور

 است زده خزون کی فهموندم می بهش وگرنه بیارم روش به شد نمی که حیف! سرش باالی رفتم و

 !بادوم چاغاله کی و

 !ونداد. حاضره شام پاشو!ونداد؟: گفتم و دادم تکونش آروم و مبل کنار زدم زانو

 بپزی تو که شامی:گفت نشست می جاش سر که جوری همون و من به زد زل و کرد وا چشماشو

 !باشه آماده اینجا آمبوالنس یه بزن زنگ! واقعاً داره هم خوردن
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 ! تیمارستان برد باید بیمارستان جای به رو تو:گفتم و آشپزخونه سمت رفتم

 ملیکا شماره هم شام بعد. بودیم خودمون فکر تو کدوم هر! من نه زد حرف زیاد ونداد نه شام سر

 .کردم سند بهار واسه رو

 به رو ونداد هم زود خیلی صبح و خوابیدیم تایی دو کردم می فکر که چیزی اون از زودتر خیلی

 رو آلود خواب ونداد غرغرای شدم مجبور هم راه کل تو و افتادیم راه و کردم بلند خواب از زور

 !کنم تحمل

 خوبی؟. سالم: بود نوشته. بهاره دیدم و آوردم درش. خورد ویبر گوشیم که بودم کالس سر عصری

! نشد اومدن به راضی اما زدیم حرف هم با کلی و زدم زنگ ونداد آقا خانم ملیکا به. نباشی خسته

 .بگیری تماس باهاش خودت باشه بهتر کنم می فکر! نداره پا کالً مرغش دوستام از یکی قول به

 و زنم می زنگ بهش خودم باشه. شد زحمت ات واسه ببخشید خوبی؟ تو. مرسی. سالم: نوشتم

 !رسیدی؟ ای نتیجه به ونداد پیشنهاد مورد در. گم می بهت رو نتیجه

 هم رو حقوقش البته و خوبه خیلی شدنم سرگرم واسه. کنم می قبول احتماالً! رسم می دارم-

 !دارم الزم

 .بگم ونداد به تا بگو بهم رسیدی که قطعی ی نتیجه به پس:

 باغ؟ خونه ری می بازم. حتماً-

 .هستم اونجا مدت یه فعالً. آره:

 !رسونه می سالم صفا-

 .ونداد و من پیش بیاد داشت دوست اگه بگو و برسون منم سالم:

 ! بیام کی گه می-

 .کافه دنبالش یام می شب بگو:

 !شه نمی سرتون تعارف کالً پسرا شما! منتظرم گه می-
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. برم باید دیگه.نداریم رو حرفا این هم با صفا و من: نوشتم و فرستادم اش واسه چشمک شکل یه

 !شده خل استادشون کنن می خیال و بازم نیش به زدن زل مردم های بچه

 .خدافظ: نوشت و فرستاد ام واسه خنده شکلک یه

 .دادم ادامه رو درس و فرستادم خداحافظی شکلک یه

 پایین همون از. ونداد شرکت دم رفتیم هم با و گرفتم رو صفا اول ونداد دنبال رفتن از قبل شب،

 .منتظریم پایین ما: گفتم الو گفت تا و گرفتم رو اش شماره

 !ما؟-

 !آره:

 دیگه پس! خالی؟ خونه ببری داشتی ورش کردی خام رو دختره! بهار؟ و تو! کیا؟ دقیقاً یعنی ما-

 رو موندن مجردی خونه تو روز یه ی جنبه! کشی؟ نمی خجالت! من؟ دنبال اومدی چی واسه

 افتخار بهش همه این که اشو کوچیکه پسر بیاد طاهر حاج به زنم می زنگ اآلن همین! نداشتی؟

 ! کنه جمع کرد می

 توجهی هم من های گفتن الو به و کرد می هم سر جمله خودش واسه داشت ریز یه جوری همین

 !شدم کر! زهرمار: گفت و کرد باز رو من سمت در یهو که گفتم بلند الوی یه! نداشت

 !مجردی؟ خونه کار تو زدی کرد در به راه از هم رو تو! سالم: گفت و صفا به کرد رو بعد

 !خستگی از میرم می دارم بابا بریم بشین: گفتم من و خندید صفا

 بشینم؟ من خوای می-

 .کنیم خرید خرده یه دار نگه هم سوپری یه:گفتم و شدم پیاده خواسته خدا از

 زد زنگ مامانم: گفت حال همون در و افتاد راه ونداد و نشستم عقب رفتم منم و من جای نشست

 !بخوریم و کنیم گرم شب هر فریزر، تو بذاریم ببریم برداریم پخته غذا سری یه خونه بریم گفت و

 این به لزومی:گفتم بودم بسته چشمامو و صندلی پشتی به بودم داده تکیه سرمو که جوری همون

 .نبود کار
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 !پسرشه ی گشنه شکم فکر به! دیگه مادره-

 !بزرگشه پسر خراب مغز فکر به فقط من مادر! حالت به خوش:

 !زده زنگ بهم بار 5 صبح از! آبان نگو اینجوری-

 !چی؟ واسه:

 ها، بخوابه خوابا اتاق تو باال بره نذاری! ها بکشه سیگار زیاد آبان نذاری! داشته سفارش یه بار هر-

 بخوره غصه زیاد نذاری! ها بمونه گرسنه نذاری! ها باغ تو بره تنهایی نذاری! سرده خیلی باال اون

 ونداد! کنی مراقبت ازش باید چشمات عین! بینم می تو چشم از باشه شده الغر ببینم ونداد! ها

 بذار گرده، می بر کوفته و خسته شب کار سر ره می ام بچه صبح! ها زدن حرف به صبح تا نشینین

 نذاری ونداد! ها خوابین می وقتی کنین چفت رو در عمه، ونداد! نشه مریض وقت یه که بخوابه زود

 !ها زیرزمین تو بره نذاری! ها خونه اون تو بمونه تنها

 !سالشه 32! نیست کوچولو نی نی دیگه پسرش بگی خواستی می! بابا بسه! اوه-

 ! ای بچه خیلی هم کالً که تو! ان بچه همیشه ها بچه مادرا واسه:

 ! نگو چرت-

 مسئولیت که انداختم پس رو بچه این من مگه آخه بگه ما خانم عمه این به بیاد نیست یکی:

! گم می جدی دارم من کن باور ولی خندی می داری تو! صفا خدا به واهلل! باشه من با نگهداریش

 تکون دلش تو آب وقت یه که اشون دردونه پسر به بچسبم آدامس عین من دارن انتظار کالً

 !نخوره

 !بخوره تکون دلم تو آب ذارن نمی خودشون که هم چقدر-

 توقع ازم من سمت فرستینش می و کنین می هار اینو وقتی! گفتم هم عمه به امروز! دیگه همین:

 !بدم؟ پسش بهتون شده رام دارین

 !ادب بی! کردی غلط-

 !نداشتی دعوا زمان و زمین با خواب تو دیشب که نبودی هار! دیگه گم می راست:
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 !من؟-

 !ام عمه پس نه:

 ! ادب بی-

 و زنی می لرز سگ صبح تا باال، اتاقای همون تو ری می امشب! بخوابم صبح تا نذاشتی قرآن به:

 !باشم داشته راحت خواب یه من تا گیری می شاقالوس

 !ها دونی می خودت پایین ببری منو بخوای زور به و دنبالم بیای اگه فقط! نیست حرفی باشه-

 !تو دنبال بیام که خندم می جدم هفت گور به من:

 شده گرم چشمام تازه. بزنم چرتی یه رسیدن تا کردم سعی زدن حرف صفا با کرد شروع که ونداد

 و سمتم بود برگشته. بزنه حرفشو شدم منتظر و کردم وا چشممو یه. کرد صدام آروم ونداد که بود

 !شده؟ چی: پرسیدم سر تکون با. بود دستم روی دستش

 این از ماشین. رسیدیم: گفت کرد می باز رو ماشین در که جوری همون و برداشت رو دستش

 !شی؟ نمی پیاده! ره نمی جلوتر

 انگار. رسیدیم کی بودم نفهمیده اصالً. ساختمونیم کنار باغ توی دیدم و اطراف به زدم زل متعجب

 !بودم گذاشته هم روی چشمامو که بود پیش دیقه چند همین

 رفتم بود دستشون پرت و خرت و غذایی مواد نایلون تا چند که ونداد و صفا همراه و شدم پیاده

 کنار مبل روی کردم ولو خودمو منم و آشپزخونه توی رفتن مستقیم صفا و ونداد. ساختمون توی

 .بستم چشمامو و شومینه

 !نیست؟ خوش حالت آبان:پرسید و اومد ونداد بعد دیقه چند

 طور؟ چه خوبم:گفتم و کردم باز چشمامو بدم تکون سرمو اینکه بدون

 .شام بیا پاشو. هیچی-
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 می غذا داشتیم. آشپزخونه تو رفتم ونداد دنبال و مالیدم گردنم به دستی و پاشدم جام از

 و گرفت دستمو مچ ونداد اما بیارمش برم پاشم اومدم و شد بلند موبایلم اس صدای که خوردیم

 ! برو بعد بخور غذاتو: گفت

 بعد ساعت دو ری می اآلن: داد توضیح که کردم می نگاهش داشتم ابروهام به ای گره با و متعجب

 !یای می

 !حسادته؟ جریان همون-

 !شه می سرد شام! نگو چرت:

 !شه می خونده ای ثانیه دو! اسه ام اس! گردم بر دیگه ساعت دو رم نمی-

 نبوده خواب امیدوارم. سالم: بود نوشته! بهاره دیدم و برداشتم گوشیمو رفتم و کرد ول دستمو

 !بیاد باهامون که کنم راضیش تونستم بار این و بهش زدم زنگ دوباره باشی،

 راضیش جوری چه بگی شه می. ممنون واقعاً. بیدارم نه. سالم: نوشتم و مبل ی دسته روی نشستم

 !کردی؟

 .شد راضی تا زدم حرف باهاش کلی -

 !زدی؟ حرف باهاش زبونی چه به:

 !چی؟ یعنی-

 !راضی رو تو و کنم استفاده زبون همون از منم تا بدی یاد بهم خرده یه خوام می:

 ! ها کنم می موهاتو خال خال اونجا یام می شم می پا: گفت و فرستاد عصبانی شکلک یه

 !شه می عالی که بیای اگه:نوشتم

 !فرستاد عصبانی شکلک یه دوباره

 زبونت با حاال! شه نمی راضی اصالً نوشتی پیش ساعت چند! دیگه گم می راست خب:نوشتم

 !شده؟ راضی که کردی معجزه
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 !کرد قبول هم اون بود منطقی حرفام-

 !آره؟ غیرمنطقیه من حرفای پس:

 !ام واسه نیست درک قابل! نه-

 !کافیه همین! کن اعتماد قلبت ته از دلنگرونته و مهمی براش اینقدر که کسی به و ببند چشماتو:

 نمی خواستنمو کمک صدای! پایینم همون هم هنوز! چاه تو رفتم سر با و کردم کارو این بار یه-

 !شنوی؟

 !بگیری رو طناب و بندازی دست فقط کافیه! دیگه چاه باالی اومدم طناب با که شنیدم خب:

 !سالم یا باشه پوسیده طنابش که دارم شک-

 !ام؟ پوسیده طناب من یعنی! بهار کشمت می:

 !اونجاست؟ صفا: پرسید و گذاشت لبخند شکلک یه

 .خوره می شام داره آره-

 .شما برو! دادم اس موقع بی پس اه:

 !کنی می خوشحال منو بزنی زنگ یا بدی اس روز شبانه از وقتی هر شما-

 .بخور شامتو برو. ممنون: 

 !گفتی؟ هم خودش به. بفهمه ونداد خوام نمی فقط راستی.باشه-

 همین واسه ده نمی جواب اون اما ده می اس یا زنه می زنگ بهش روز هر ونداد گفت می.آره:

 فعالً. دیگه برو.نشه خبر با اومدنش از ونداد که کردم تأکید بهش

 .بینمت می. باش خودت مراقب-

 نگاهم زل زل که ونداد ابروی تای به. آشپزخونه توی رفتم و مبل ی دسته روی گذاشتم رو موبایل

 نیستن گیر سخت اینقدری بابام و ننه: گفتم نشستم می که جوری همون و زدم لبخندی کرد می

 !هستی تو که
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 خرده یه اگه جفتمون باباهای ننه: گفت کرد می دم چایی که جوری همون و پاشد جاش از ونداد

 !اومدیم نمی در آب از جوری این بودن تر گیر سخت

 !چمونه؟ ما مگه -

 !نیست چمون بگو:

 !حرفی یه بگیم رو تو! خوبم هم خیلی که من-

 . بازی ورق بیا پاشو خوردی شامو:گفت و سماور روی گذاشت رو قوری ونداد

 که رو شام میز. بیرون رفتن ونداد و صفا و دادم تکون مثبت عالمت به سری بود پر دهنم چون

 رو انداخت پا و مبل روی نشسته مجلسی و شیک خیلی ونداد دیدم بیرون اومدم و کردم جمع

 !دستشه تو منم موبایل و پاش

 ! ونداد؟ کنی می کار چی: پرسیدم و سرش باالی رفتم

 !کنم می چک رو اسات ام اس دارم: گفت و باال آورد رو سرش خونسرد خیلی

 !اونوقت؟ چرا: پرسیدم و شد چهارتا چشمام

 می ور من موبایل با داشتی دیشب تو که دلیلی همون به: گفت و موبایلم توی برد رو سرش دوباره

 !رفتی

 رو گوشی تا کردم دراز دست و انداختم کرد می نگاهمون و بود نشسته لبخند با که صفا به نگاهی

 !نشده تموم کارم هنو: گفت و پشتش برد رو دستش که بکشم دستش از

 سمت دویید و رفت در دستم زیر از! نشدم حریفش اما بگیرم ازش رو گوشی زور به کردم سعی

 اون من بده! کشمت می برسه بهت دستم خودم جون به ونداد: گفتم و دوییدم دنبالش! ها پله

 !گوشیو

 از خواستی می چی من گوشی تو از نگی تا: گفت اتاقا از یکی تو رفت می که جوری همون

 !نیست خبری موبایلت

 !بیرون بیا داری جرأت: گفتم و در به زدم! کرد قفل رو اتاق در و رسیدم دیر
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 اساتو ام اس و کشم می دراز البال فارغ! خوبی این به جای! ام دیوونه مگه: گفت در پشت همون از

 !خونم می

! یارم می در پدرتو بیرون بیای! ها بمونی تو اون تونی نمی ابد تا ونداد: گفتم و در به کوبیدم محکم

 !گم؟ می چی شنوی می

 که کنم راضیش تونستم بار این و بهش زدم زنگ دوباره باشی، نبوده خواب امیدوارم. سالم -

 !بیاد باهامون

 !گوشیو من بده! بیرون بیای یارم می سرت بالیی یه قرآن به! ونداد: کشیدم داد و باال بردم صدامو

 !من گوشی با داشتی کار چی بگو-

 !بودم شماره یه دنبال:

 !کی؟ ی شماره-

 !درو کن وا ونداد! نفر یه: 

 !(زدی حرف باهاش زبونی چه به)-

 ! رو لعنتی در این کن وا! دیگه بسه ونداد:

 !خواستی؟ می کیو ی شماره -

 !رو ویدا ی شماره:

 با و کوبید ام سینه تو گوشیمو محکم ونداد. عقب رفتم قدم یه ناخودآگاه در یهویی شدن باز با

 !داشتی؟ کار چی ویدا با: پرسید عصبانیت

 !داشتم سوال یه ازش-

 !!چی؟:
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 ی شماره که فهمید می بود خونده رو تر پایین های اس ام اس خرده یه اگه! بگم چی بودم مونده

 جوری همون و جیبم توی گذاشتم رو گوشی! بود نخونده انگار اما برداشتم گوشیش تو از رو ملیکا

 !بدم توضیح تو به نداره لزومی! داشتم کارش: گفتم ها پله سمت رفتم می که

 آدم عین درست! داشتی کارش چی پرسم می دارم آبان: پرسید عصبانیت با و افتاد راه دنبالم

 !نیاوردم سرت بالیی یه نزدم تا بده جوابمو

 باید که دونی می! خوندی منو های اس ام اس نشستی من ی اجازه بدون: گفتم و سمتش برگشتم

 رفتم ات اجازه بدون که نبود درست من دیشب کار و داشتی حق چون اما! کنم ات خفه دستام با

 !ندارم کارت به کاری گوشیت سراغ

 !داشتی؟ کار چی ویدا با آبان:زد داد و کشید دستمو یهو پایین، برم که برگشتم

 !کنی؟ می داری کار چی آبان: گفت و داد فشار تر محکم مچمو اما کشیدم دستمو

 !شده؟ چی: پرسید و باال اومد ها پله ی نیمه تا. سمتش گردیم بر دومون هر شد باعث صفا صدای

: گفتم شدم می رد صفا کنار از وقتی و پایین ها پله از رفتم و کردم جدا ونداد دست از دستمو

 ! هیچی

 عصبی کم کم داشتم. کشید محکم دستمو ونداد که آوردم می در سیگار پالتوم جیب تو از داشتم

 گم می بشین بیا: گفتم و ونداد سمت برگشتم و آوردم در رو فندک و سیگار دست یه با! شدم می

 !بهت

 گرفتم و کردم روشن سیگار یه. زمین به زد زل اخم با و مبل روی نشست رفت و کرد ول دستمو

 کنه، نمی توجهی ام شده دراز دست به دیدم وقتی! من به زد زل و باال آورد سرشو اخم با. سمتش

 ازم مامان. بزنم حرف باهاش خواستم می: گفتم و زدم سیگار به عمیق پک یه و روبروش نشستم

 !بود خواسته

 !چی؟ واسه-

 !آرمان خاطر به:

 !کردم باور منم و گفتی تو-
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 !خیابونا به زنم می شم می پا! خیال بی ونداد:

 !گربه؟ دهن جلو بذاره باید گوشتو چی واسه عمه-

 !کی؟ گوشت و کیه گربه اونوقت:

 !گی؟ می چی ببینم کن تعریف درست! گوشتا زیر خوابونم می آبان-

 !برگرده کنه قبول شاید بزنم حرف باهاش خواستم می آرمان خاطر به:

 !اجتماعی؟ مددکار شدی! کردی غلط تو-

 !برداشتم اشو شماره فقط! بهش نزدم زنگ:

 همون و آورد در سیگار کاپشنش جیب توی از و پاشد جاش از و داد تکون تأسف به سری ونداد

 کردم می خیال: گفت کنه روشنش فندک با خواست می و لبش ی گوشه بود گذاشته که جوری

 !آبان شدی عاقل

 !داره؟ ربطی چه! چی؟ یعنی-

 ! ویدا؟ سراغ ری می داری دوباره:

 !ونداد تو جان به نه-

 ! نخور قسم منو جون:

 شده دیوونه: گفتم و کرد می نگاهمون داشت و ها پله روی بود نشسته که صفا سمت برگشتم

 شده خراب این تو بیام باید هم شب! بزنم کله و سر مردم های بچه با باید شب تا صبح! شبی نصف

 !کوچولو نی نی این با

 !تو؟ یا کوچولوام نی نی من: گفت عصبانیت با یهو ونداد

 !نیست کنی می فکر که جوری اون تو جان به گم می دارم ونداد-

 گوشیم تو ازش ای شماره اگه ببین! کن نیگا بیا: گفتم و سمتش گرفتم گوشیمو و شدم بلند بعد

 !شدم پشیمون لحظه همون! نکردم هم سیو اشو شماره حتی! کن بارم خواست دلت چی هر دیدی



 
 

414 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 !کرد؟ می غلطی چه من گوشی تو سرت تموم ربع یه پس-

 نوشتی منو مامان اسم کشی نمی خجالت تو! آها! خوندم می بوکتو فون توی اسمای داشتم:

 !بادوم؟ چاغاله

 جواب ونداد دیدم وقتی! نشوند هم من صورت روی رو لبخند ناخودآگاه صفا ی خنده پخ صدای

 !کیه؟ دیگه زبیل و زرت! ام؟ زده خزون من: پرسیدم دوباره ده نمی

: گفت بود پیدا توش کامالً ناراحتی های رگه هنوز که آرومی صدای با و مبل روی نشست ونداد

 !آرمانه

 !چی؟ چی و زرت چی یعنی: پرسید و نشست کنارمون اومد و پاشد جاش از هم صفا

 !آشغال یعنی: گفت و زد سیگارش به پکی ونداد

 !کردی؟ سیو اسمی چه به منو: گفت و خندید صفا

! زغنبود بودم کرده سیو رو تو اومد نمی خوشم ازت که اوایل: گفت و زد کمرنگی لبخند ونداد

 !صفاسیتی شدی اآلن! کوفت یعنی

 من به رو جدی خیلی و پاشد جاش از و کرد بارمون کوفت یه ونداد و خنده زیر زدیم صفا و من

 !من موبایل سراغ ری می اجازه بدون باشه آخرت ی دفعه: گفت

 انداخت چنگ اومد ونداد همین خاطر به و نبودم موفق خیلی اما کنم جمع امو خنده کردم سعی

 !گم؟ می چی فهمیدی: گفت و کشیدشون خرده یه موهامو تو

 بعد ساعتی یه! کشیدم راحت نفس یه باال رفت ها پله از وقتی و دادم تکون مثبت عالمت به سرمو

 خواب از که وقت هر بعدتر خیلی تا اما خوابیدم من بعد و کردیم بازی ورق و نشستیم ماجرا اون

 یادآوری خودم به بیداری و خواب تو مرتب و شنیدم می رو تا دو اون پچ پچ صدای شدم می بیدار

 !زدن می حرف چی مورد در بپرسم ازشون باید فردا که کردم می

 راه بهار، با بحث تو حسابی خوردکنی اعصاب یه و مامان با مفصل بحث یه بعد. بود پنجشنبه

 ضبط صدای. یاد می دیروقت که بود گفته و بود زده زنگ بهم ونداد. باغ خونه سمت افتادم

 !شد نمی انگار اما برداره سرم از دست آزاردهنده افکار که بودم کرده زیاد ماشینو
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 بارون تو ابرا با نشستم من جات به نبودی

 زمستون سرد و تاریک دالون تو نشستم

 !ببرم پناه کسی به تنهایی خاطر به نیستم حاضر آبان-

 !آره؟ زنی می حرف پوسیده طناب همون از داری:

 !زنم می حرف خودم و تو مورد در دارم! نه-

 !بهار فهمم نمی:

 تصمیم تونم نمی. ام خسته تنهایی این از چقدر که دونم می خودم اینو و تنهام خیلی تنهام، -

 و تو خاطر به یا تنهایی از فرار خاطر به وجودمه تو که احساسی این بفهمم تونم نمی! بگیرم

 !خودم

 نه کنه می احساس احساسشو آدم! حسه یه این!شه؟ می مگه! چندی؟ چند خودت با دونی نمی:

 !تحلیل و تجزیه

 !کنه می شک احساساتش بودن درست به آدم -

 !کنار بذاری رو تردیدا این باید جایی یه! کنی زندگی تردید و شک تو تونی نمی عمر یه:

 !زوده هنوز! نیست موقع این و االن اونجا-

 نگفتم هیچکی به اما گریه از پر بودم غصه از پر

 است ستاره بی شبم نگفتم هیچگی به

 است پاره پاره دلم نگفتم هیچکی به

 !دیگه؟ همینه آخرت حرف-

 !ترسم می من! درسته کاری چه بفهمم تونم نمی! بگیرم تصمیم تونم نمی! آبان:
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 قرار! بهار بگردی عشق دنبال وجودت تو نداره لزومی! دوباره؟ شروع یه از! من؟ از! چی؟ از-

 منو قراره! باشم کنارت من بدی اجازه قراره! کنی قبول منو فقط قراره! باشی من عاشق نیست

 !همین! بدی بیشتر شناخت فرصت خودم و خودت به قراره! بخوای

 !ترسم می دوباره شدن وابسته از! آبان کنم قبول اطمینان با تونم نمی رو تو کنار بودن همین:

 !بیافته؟ بدی اتفاق نیست قرار که بدم اطمینان بهت من اگه حتی-

 می هم به و کنیم می پیدا زور به وجودمونو های تیکه داریم حاال و شدیم خرد بار یه دومون هر:

 ! نداره امکان این! بدیم شکل همدیگه به خوایم می و نگرفتیم شکل خودمون هنوز! چسبونیم

 !بهار کنم درک رو تناقضت از پر حرفای این تونم نمی اصالً-

 !ره می تو از توقعی چه کنم درک احساسمو و خودم تونم نمی خودم وقتی! دونم می:

 دوست وقت هر تونی نمی! شکل بدترین به هم اون! خوردم بازی بار یه من! چیه؟ آخرت حرف-

 که اینو! باشم بازیچه دوباره خوام نمی! بزنی پس منو خواست دلت وقت هر و سمتم بیای داشتی

 !کنی؟ درک تونی می

 !متأسفم:

 نمی بر دیگه باشی، شک پر همچنان تو و بیرون برم که کافه این از و شم بلند میز این پشت از-

 به این از زندگی این از سهمم که دارم ایمان این به تو خالف بر چون! چرا؟ دونی می!بهار گردم

 !نیست بدبختی و دلنگرونی و شک و تردید بعد،

 از بیشتر آبان! باشه همین بیاد جلو لرزه می پاهام که دالیلی از یکی شاید! خوبی خیلی! خوبی تو:

 خوب تو نصف حتی یا تو اندازه به اینکه به! مشکوکم خودم به باشم داشته شک تو به اینکه

 !نباشم

 !بشی اثبات که بده فرصتو این خودت به خب-

 !کنه می کور منو تو بودن! خواد می زمان! آبان یاد نمی دست به بودن تو کنار از فرصت این:

 جایی شه خم سرم ذاشت نمی غرورم
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 جدایی عذاب نگفتم هیچکی به

 اومد بدتر و بد اومد، تر چشم دو

 اومد سر صبوریم نگفتم هیچکی به

 !نگفتم هیچکی به اومد، در دمارم

 که پالتومو زور به و ماشین عقب بردم دستمو. شنیدم رو موبایلم صدای تازه آهنگ شدن تموم با

 نداشتم حوصله. بود ونداد. بیرون آوردم رو موبایل جیبش توی از و داشتم بر صندلی رو بود افتاده

 زدم رو ماشین ضبط آلبوم کردن عوض دکمه. بغلم صندلی رو انداختم رو گوشی و کردم رجکت و

 !شدم فکرام غرق دوباره و

 بدتره دیروز از عمرم روز هر

 گذره نمی غم بی نفس هر که عمری

 ساکتم و روح بی ام، خسته و دلگیر

 پره نمی پلکم زنه، نمی نبضم

 !همینه؟ آخرت تصمیم -

 !آبان نکن آخر آخر انقدر:

 اس بهم خوبه حالت که روز یه که! بگیری؟ تصمیم یه روز هر که منتظر بشینم! بگم؟ چی پس-

! بهار منو ببین!کنی؟ تر داغون منو نیست خوش حالت که روز یه و بپرسی داغونمو حال و بدی

 !قطعی تصمیم یه! بگیر تصمیمتو و بکن فکراتو بشین

 نفر یه خاطر به دوباره خوام نمی! خوام نمی اینو من! بگذرم سهیل اعدام خیر از باید باشم تو با:

 !کنم خالی بابکو پشت دیگه

 !مرده که ساله سه اآلن! بهار مرده بابک-
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 به! بدی؟ همین به! کنی؟ تحمل تونی می جوری همین منو! سهیله و من دستای رو هنوز خونش:

 تونی می! گرفته؟ برادرم انتقام و بشه اعدام سهیل خوام می که جوری همین! سیاهی؟ همین

 !آبان؟

 روزی به تونی می! نباشه وجودت تو سیاهی اینقدر که برسیم جایی به هم کنار هم، با تونیم می-

 ! نخوای رو سهیل اعدام که کنی فکر

 !بتونم که خوام نمی! تونم نمی:

 !خودخواهی اینقدر که متأسفم-

 !خودخواهی؟ گی می دم می زجر خودمو ثانیه هر و روز هر اینکه به! خودخواه؟:

 که بدی آزار خودتو خوای می من زدن پس با! کنی آروم خودتو وجدان خوای می سهیل اعدام با-

 !بگیری آروم

 ! قشنگیه اما اشتباه تفسیرای! جالبه! هه:

 پرم می خواب از هم امشب دونم می

 بره نمی خوابم سحر تا گریه از

 موندنه بازنده موندنِ، زنده این

 بهتره تو از مرگ زندگی دوست بی

 !نباشه خودخواه که بگرد یکی دنبال برو! زندگیت پی برو! آبان برو-

 این شه می که داشتنه دوست و عشق با فقط! دارن خودخواهی وجودشون تو آدما همه:

 وسط هامون داشته دوست پای که گذریم می خودمون از وقتی فقط ما! زد پس رو خودخواهی

 !باشه

 !دارم دوست تو از بیشتر داداشمو خون انتقام و سهیل اعدام احتماالً پس -

 کنه می پرواز داره روبروم اون
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 پنجره پشت از هنوز بینمش می

 زنم می داد دم،هی می تکون دست هی

 !کره هم کوره هم ولی سنگدل اون

 ضمن! نداره ای فایده چرخه می باطل تسلسل دور رو ساعته دو که بحثی! شم می بلند جام از

 .بشم پشیمون بعدش که بزنم حرفی خواد نمی دلم و دم می دست از خونسردیمو دارم اینکه

 که چشماش به زنم می زل. خوره نمی تکون بینم می اما برسونمش تا شه بلند هم اون که منتظرم

 !خونه؟ ری نمی: پرسم می و کنه می نگاه منو داره

 !رم می خودم-

 !کنی؟ می کنسلش و ملیکا به زنی می زنگ!کنم؟ کار چی رو فردا برنامه:

 !یام می کنه، می ملیکا و ونداد به کمکی رفتنمون کنی می فکر اگه -

 واسه تالشی هیچ اما کنی کمک دیگه نفر دو ی رابطه شدن درست به کنی می سعی! جالبه! هه:

 !کنی نمی خودمون رابطه گیری شکل

 !آبان طوفانیه چه دلم تو فهمیدی می کاش-

 ! بهار زمستونم از پر چقدر من فهمیدی می هم تو کاش:

 بگذرم عشق این از من اگه حتی

 گذره نمی حقش از ام شکسته قلب

 گذشت سرگیجگیت و گیجی دوران

 !آخره دور این دلم بشین محکم

**** 

 کاری دیگه کالً که مامان با! مامان یا و بود ونداد یا! خورد می زنگ مرتب موبایلم. باغ خونه رسیدم

 !بده قرار فشار تحت اینقدر منو بود حاضر وقتی نداشتم
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 و کردم راه به رو چاییو بساط. آشپزخونه توی رفتم و مبل دسته روی انداختم و آوردم در پالتومو

 صحبت تلفنی بهار با و کشیده دراز تخت روی که قبل شب از سیگارم جعبه. باال ها پله از رفتم

 تاپ لپ دکمه همزمان و کردم روشن و برداشتم توش از نخ یه. بود تخت کنار میز روی بودم کرده

 کرده رو سیگار عالمه یه کشیدن و غمگین آهنگ عالمه یه به دادن گوش هوای دلم. زدم هم رو

 !بود

 حوصله که فهمید می اومد می وقتی کاش! اومد نمی امشب ونداد کاش! خواست می تنهایی دلم

 !کرد نمی پیله بهم و ندارم

 به زدن پک به کردم شروع و تخت رو کشیدم دراز و کردم پلیشون و انتخاب آهنگ سری یه

 !سیگار

 !کنم گریه بتونم منم تا امشب بخون

 !کنم گریه بخونم تو با بتونم تا

 ! آذر ذاشتی می منو اسم باید گفتم می مامانم به داشتم پیش روز چند -

 برسونمت پاشو! کنی درک بدبختو من تونستی می بیشتر احتماالً! بود بهتر جوری این! آره:

 !بری تنها نیست درست دیروقته

 !روش هم امروز! رم می تنهایی رو دیگه روزای-

 !یاد می نی سوز داره بگیرم، آتیش خوام می

 !یاد می کی رفته که اون پره غصه از دلم

 !رنجید من از چرا شد چی که دونم نمی

 !فهمید می منو کاش مهری بی این جای

 .دنبالت یام می فردا:

 !برنجیم هم از و کنیم بحث هم با هم باز بخوایم که باشه فرصتی خوام نمی! ملیکا دنبال برو اول-
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 !خدافظ! خوبیه فکر! آره:

 تنهایی از خوردم که زخمایی از مردم

 تنهایی از مردم دوست ای کن کمکم

 برگردونو اونو خدا خاطر واسه

 سرگردونو دل این خاطر کن شاد

 و خونه سمت بیافته راه منتظرم! بیرون بیاد بهار منتظرم و کافه همون دم ماشین، تو ام نشسته

 تا دو ربع یه این توی! زنه می حرف تلفن با داره! باغ خونه سمت بیافتم راه راحت خیال با تا برسه

 توی جوونی رفتن با گذره می که ربع یه! میرم می دارم سردرد از و کشیدم هم پشت رو سیگار

 ی پسرعمه همون! رجاست! گیره می گر گوشام ناراحتی از بهار، میز پشت نشستنش و کافه

! گه می ای دیگه چیز عقل اما میزشون سر برم و شم پیاده ده می فرمون بهم احساسم! کذایی

 !باغ خونه سمت کنم می حرکت و زیاد رو ضبط صدای و زنم می استارت

 سرم به اومد چی که نیار روم به دیگه نه

 سرم به زد گلی چه خاطرخواهی نگو

 مجنونو دل این برسون لیال به یا

 !درمونو بی درد این کن مداوا یا

 من صدای که خدا برم قربونت! کرد می صدام پایین از داشت که شنیدم زور به رو ونداد صدای

 !بیاد دیر امشب بودم کرده دعا خوبه حاال! رسه نمی بهت اصالً

 درده چی هر ی خسته شدم خسته

 مرده تا هزار درد من دوش رو آهای

 غریبی و غم همه این با جنگ

 !نبرده کدوم رسم بگه یکی
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 !چیه؟ زمستون و پاییز و بهار

 !زرده همیشه من درخت اگه

 من از گرفته رو زمونه وقتی

 !بگرده؟ چی دنبال دیگه دلم

 منو داره ام ندیده سال صد ی دخترعمه عروسی تو شرکت واسه مامان التماس و اصرار صدای

 قرار که دونم می و دارم قرار آموزشگاه نزدیک کافه یه تو بهار با دیگه ساعت یه تا! کنه می کالفه

 این ادامه به تردیدش و دلسردی که زده حرفایی قبل شب! بگذره خوش هردومون به خیلی نیست

 کنم قانعش تونم نمی دیدم وقتی و ام زده حرف باهاش تموم ساعت سه! داده می نشون رو رابطه

 می ام دیوونه داره هم مامان خودخواهانه حرفای وسط این حاال. ببینمش رودرو که خواستم ازش

 تو شرکت واسه موردش بی اصرار تا گرفته بهش نزدن زنگ و نزدن سر واسه شکایت و گله از! کنه

 !یارن می کجا از رو ناله و آه و اشک همه این مادرا این موندم فقط! کذایی عروسی اون

 گریه از پر مرد گریه از دلخور ای

 مرده ی دریاچه خورده ترک بغض

 شو بهاری هم باز شو جاری گریه با

 کن شکایت غم از کن خلوت درد با

 هنوز و خطه پشت مامان هنوز اما کافه سمت رم می دارم و شدم پیاده و ام کرده پارک ماشینو

 می ازش بلندی صدای با ناخواسته وقتی که اونقدر! کنه می ریزتر ریز امو شده خرد اعصاب داره

 گوشی و گم می مامان برم باید یه! سمتم گرده می بر عابرا از بعضی سر داره بر سرم از دست خوام

 ناراحتم! مریضشه پسر فکر به فقط و فقط اینکه از دلخورم و جیبم تو ذارم می و کنم می قطع رو

 !بینه نمی منو خستگی هیچکی اینکه از ام خسته! بینه نمی درد همه این با منو اینکه از

 کمه ما ی واسه خورشید تا هزار

 سرده خیلی عشق بدون دنیا
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 غم با بسوزه و بسازه باید

 درده و داغ ی بازیچه که دلی

 ندیدم خوش روز خوابم به حتی

 خوابگرده که چشما این از بپرس

 بمونم خوشی کدوم منتظر

 نکرده رو و داشت چی مگه دنیا

*** 

 دود تو و بودم کشیده دراز که منی به زد زل و وایساد سینه به دست و تو اومد ونداد و شد باز در

 !غرق سیگار

 بودم سیگاری ته نگرون دلم ته! نداشتم رو واکنشی هیچ حوصله! چشماش به بودم زده زل منم

 بی هم اون به کردم می سعی اما! بریزه خاکسترش بود ممکن لحظه هر و سوخت می داشت که

 تو و برداشت انگشتم الی از رو سیگار و جلو اومد و داد خودش به تکونی ونداد! باشم توجه

 منتظر! کردم می نگاهش داشتم. صورتم به زد زل دوباره و کرد خاموش تخت باالی زیرسیگاری

 !کنه شروع که بودم

 و تخت روبروی مبل روی نشست بعد و کرد بازش سرما و سوز به توجه بدون و پنجره سمت رفت

 بهم همه این نرفتن و رفتن عروسی یه:پرسید کرد می خاموش رو تاپ لپ که جوری همون

 !آبان؟ داره ریختگی

 دستمو و نشستم! مامان با بحثم و حرفا پای گذاشته ناراحتیمو که کشیدم راحت نفس یه دل ته از

 !اومدی؟ کی: گفتم و تخت از آویزونم پای زانوهای روی گذاشتم

 !ندادی؟ جواب چرا گوشیتو! اآلن همین-

 .پالتوم جیب تو پایین و سایلنته احتماالً. نشنیدم:

 !دستت دم ذاشتی می رو گوشی اون الاقل بهار های دادن اس ام اس خاطر به! نه من خاطر به-
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 کافی اندازه به خونه ببند، رو پنجره: گفتم بیرون رفتم می اتاق از که جوری همون و پاشدم جام از

 !هست سرد

 مصنوعی گل برگای با کرد شروع و میز پشت نشست اومد ونداد که کردم می دم چایی داشتم

 بیای؟ دیر شب نبود قرار مگه: پرسیدم و سمتش برگشتم. رفتن ور میز روی

 !خورد هم به قرارم انداختین راه نگرونت همیشه مامان اون و تو که بساطی با! بود قرار-

 !داشتی؟ قرار ملیکا با:

 !بود کاری قرار یه! خیر نه-

 عین دیقه هر مامانم مورد بی های نگرونی خاطر به نیست نیازی اینکه ضمن! بری اآلن تونی می:

 !باشی ام پی له له یه

 !بزنم بهم قرارمو یا! بیام اینجا تا نبود نیازی دادی می جواب گوشیتو-

 !نشنوی؟ موبایلتو زنگ صدای نیومده پیش خودت واسه:

 بگی دروغ به و بره یادت بعد و کنی رجکت رو کسی ی شماره که اومده پیش زیاد البد تو واسه-

 !نشنیدی زنگو صدای

 به موندم خیره ثانیه چند برای! بودم کرده رجکتش ماشین توی! داشت حق! موندم لحظه یه

 ! بود خرد مامان زنگ از اعصابم! ببخشید! داری حق: گفتم و میز پشت نشستم بعد و چشماش

 !مطمئنی؟-

 !چیه؟ منظورت:

 هم به جوری این مامانت های نگرونی خاطر به فقط مطمئنی! پرسم می تو از دارم! دونم نمی-

 !ریختی؟

 به رفتن واسه مامانت اصرار خاطر به رو زرده همیشه من درخت اگه! چیه؟ زمستون و پاییز و بهار

 !وجودت؟ تو کشیدی می سیگار دود با جوری اون داشتی کذایی عروسی یه
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 !دادم می گوش آهنگ داشتم بود ریخته هم به اعصابم! ها کردی شروع باز:

 !کردی انتخاب رو چاووشی هم اتفاقی-

 !آخه؟ داره ربطی چه:

 راحت خیلی شه می اش شماره آوردن دست به واسه تالشت با رو ویدا محبوب خواننده ربط-

 !کرد پیدا

 خودم کافی اندازه به ونداد: گفتم عصبانیت با در سمت رفتم می که جوری همون و پاشدم جام از

 !متوهم! نکن بارم پرت و چرت دیگه تو! هستم داغون امروز

 گرم خیلی خونه فضای که نبود مهم! دوش زیر رفتم و برداشتم امو حوله و باال طبقه برگشتم

 جوری یه باید!کردم می کم رو درد گرمای این جوری یه باید! داشتم سرد آب به نیاز من! نیست

 باید! نبره درم کوره از ونداد های تفاهم سوء و حرفا بیرون رفتم وقتی که کردم می آروم خودمو

 ! نکنم خالی بیچاره ونداد سر دلیمو دق اجبار به که خودم تو ریختم می دردمو جوری یه

. تخت روی بودم کشیده دراز و خورده قرص یه و بیرون بودم اومده حموم از شد می ساعتی یه

. نبود خوب حالم اصالً. زنه می حرف کی با داره دونستم نمی اما اومد می ونداد زدن حرف صدای

 هیکل.بود چشمام جلوی اش چهره بستم می که چشمامو. داشت نمی بر سرم از دست بهار فکر

 که قشنگی چال و نشست می غمش از پر صورت روی کم خیلی که شیرینی لبخند اش، میزه ریزه

 رفت و داد هول رو کافه ای شیشه در رجا که افتادم می ای لحظه اون یاد بعد! افتاد می لپش روی

 بود گفته صفا تولد روز تو بهم ونداد که چیزی به خواستم نمی! اون روبروی میز پشت نشست و

 ! کرد می ام دیوونه ای قضیه همچین به ذهنم گریز حتی! کنم فکر

 و بزنم غلت شد باعث بابا صدای اما بستم چشمامو ونداده اینکه خیال به. اومد در شدن باز صدای

 !بزنیم؟ حرف هم با داری اشو حوصله: گفت و کرد سالم. بست رو در و تو اومد. برگردم در سمت به

 نیستی؟ راه به رو خیلی گفت می ونداد: گفت و جلوتر اومد قدم یه هم اون و شدم بلند جام از

 ! خوبم: گفتم و بشه کم دردش از تا آوردم هام شقیقه به فشاری دست با

 !گریه به خونه تو نشسته عصری از مامانت: گفت آروم بابا
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 !اینجایین؟ ناراحتیهاش و مامان خاطر به-

 تو دیدن خاطر واسه! اینجام کرده ناراحتت و عصبی حرفاش با حسابی دونم می اینکه خاطر به:

 !اومدم

 !کردین لطف! ممنون-

 !آبان نگو متلک:

 دم چایی ونداد! پایین؟ یای می: گفت و شد بلند جاش از بابا. نگفتم چیزی و پایین انداختم سرمو

 .کرده

 با! داشتم کم رو بابا اومدن فقط ویر و هیر این تو. رفت بابا و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 !نشسته بابا کنار مبل روی هم مامان دیدم رسیدم ها پله ی نیمه به وقتی و پاشدم جام از اکراه

 جاش از ونداد. کردم سالم لب زیر و پایین رفتم و کشیدم عمیق نفس تا چند کوتاه تعلل یه بعد

 !چسبه می بودی حموم. بریزم چایی برم بشین: گفت و پاشد

 !بابا و مامان به مبل دورترین روی نشستم بودم کرده گیر توش که ای ناخواسته موقعیت از کالفه

 و من از آبان! خانم بده اجازه: گفت و باال آورد دستشو بابا اما بزنه حرفی که کرد وا لب مامان

 !آره؟ دلگیری و ناراحت مادرت

 بابا! قالی گالی به زدم زل دوباره و انداختم بابا به بعد و مامان به نگاهی اول و کردم بلند سرمو

 روز مثل این! ناراحتی ازم بدم راه خونه اون توی آرمانو شدم مجبور اینکه خاطر به:پرسید دوباره

 خوب واسه بزرگیه قدم من اومدن کوتاه گفت می! خواست ازم دکترش!آبان بودم مجبور! روشنه

 کردم قبول کشیده زجر همه این شما خاطر به امروز تا که زن این خاطر به فقط و فقط! اون شدن

 !آبان

 ! نیست مهم برام هیچی دیگه! نیست مهم برام: کردم زمزمه زیرلب

 !آبان نزن حرف جوری این: گفت و پاشد جاش از بابا
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 ندادین یاد بهم خودتون مگه! گم می واقعیتو دارم: گفتم و چشماش تو زدم زل و کردم بلند سرمو

 !نگم دروغ که

 !نیست مهم برات هیچی که چی یعنی-

 دیگه گیرین می نادیده احساسمو و منو اینکه برام! چیه تصمیمتون نیست مهم برام دیگه:

 !یام می کنار باهاش دارم! نداره اهمیتی

 زنی می حرفو این چرا: گفت و سمتم اومد و پاشد جاش از مامان بگه چیزی خواست بابا همینکه

 کنی می خیال! نبینه؟ اشو بچه آدم شه می مگه! گیریمت؟ می نادیده ما کنی می فکر چرا! آبان؟

 ابیر و اسیر خودتو جوری این که ندارم رو تو دلنگرونی کنی می خیال! نیست؟ من غم تو غم

 فکر به همش وقتی مدت این تو رفته پایین گلوم از خوش غذای لقمه یه کنی می خیال! کردی؟

 !کنی؟ می کار چی شامو و ناهار و خوری می چی که اینم

 !بود خوردن من مشکل کاشکی-

 چرا! شدی؟ ضعیف چقدر بینی نمی! کردی؟ نگاه خودت به! زندگیه این از قسمت یه هم خوردن: 

 غم از دارم من! گذریم؟ می کنارشون از داریم راحت خیلی یا بینیم نمی رو اینا ما کنی می فکر

 تونه می مادری کدوم! آبان کنم می دق گرفته گریبونمونو که بدبختی همه این از آرمان، غم از تو،

 حال هر به نداره، عیبی گفتم می نبود آرمان وقتی تا! متنفرن؟ هم از جوری این هاش بچه ببینه

 شه، می نابود داره و باخته چیشو همه بینم می که اآلن هست، که اآلن اما! زندگیشه پی هم اون

! بره کدومتون یک پای به خار یه خوام نمی حتی! آبان مادرم یه من! بگذرم تفاوت بی تونم نمی

 زجری کنار از تونم نمی ولی کنم می دق دارم هم تو ناراحتی همه اون واسه! دلنگرونم هم تو واسه

 رو یکی تا دو شما بین تونم نمی کن باور آبان! بگذرم تفاوت بی هم کشه می داره آرمان که

 سعیمو ی همه خواد می دلم اما باشم، داشته هم با تاییتونو دو شه نمی که دونم می! کنم انتخاب

 !برگرده عادیش زندگی به آرمان که بکنم

 . باشین موفق امیدوارم! خوبه خیلی این! خوبه: گفتم و پاشدم جام از

 !آبان زنیم می حرف داریم: گفت بابا که باال ها پله از برم اومدم
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 خونه اون تو شدنش خوب تا آرمان قراره! بابا نمونده ای دیگه حرف: گفتم و سمتش برگشتم

 هم خوبه جام هم اینجا. ندارم مشکلی منم! دارین اختیارشو خودتونه ی خونه! خب خیلی! بمونه

 !نره سوال زیر آرامش این اون و این خاطر به که شرطی به! دارم آرامش

 !کی؟ یعنی اون و این-

 !ندیدمش میرزا قلقله عهد از که ای دخترعمه عروسی به رفتن واسه خودی بی اصرار همین یعنی:

 بمونی؟ اینجا خوای می کی تا-

 !بشم مستقل کالً بخوام شاید! همیشه تا هم شاید! است خونه اون تو آرمان وقتی تا:

 و بری رو راه همه این روز هر نباشی مجبور که بگیرم شهر وسط خونه یه برات بذار الاقل پس-

 ! دوری جا همه و چیز همه از اینجا! بیای

 !راحتم اینجا من:

 نصف شبی،! خطرناکه موندنت اینجا! آبان ناراحتیم ما:گفت ملتمسی لحن با و پاشد جاش از مامان

 تایی دو بکنین خواین می کار چی بچسبه اتونو خرخره و باال کوتاه دیوارای این از بیاد یکی شبی

 !خالی؟ دست با

 خاطر به نباید کس هیچ! بندازی دردسر به خودشو من خاطر به نداره لزومی گفتم، هم ونداد به-

 هر هم ونداد! دیگه کس هیچ نه ونداد، نه آرمان، نه بابا، نه شما، نه! بزنه بهم زندگیشو روال من

 !اش خونه برگرده تونه می خواست وقت

: گفت و بیرون اومد چایی سینی یه با بود کرده گرم آشپزخونه تو خودشو سر حاال تا که ونداد

 ! دمه تازه! ده می حال چاییش بشینین بیاین

 همون و میز روی گذاشت رو سینی ونداد و نشستن هم بابا و مامان و مبل روی نشستم رفتم

 تا! اینجام که دارم دوست خودم: گفت کدوممون هر کنار ذاشت می رو چایی فنجونای که جوری

 هم کسی. نگرونین خودی بی هم شما عمه! بدم؟ انجام ندارم دوست که رو کاری من دیدی حاال

 تونست که داشت کلید آرمان هم بار اون! رسه نمی ساختمون توی به پاش باغ تو بیاد بتونه اگه

 !تو بیاد
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 به خیلی بود افتاده که اتفاقی یادآوری از انگار! مامان هم در صورت به زدم زل و کردم بلند سرمو

. کرد می نگاهم و بود نشسته روبروم که ونداد صورت روی رفت اون صورت از نگاهم! ریخت هم

 تکونی باشن کرده وصل الکتریکی شوک بهم انگار لحظه یه! مردده حرفی گفتن برای کردم حس

 بابت بهش خواسته ازم مامان اینکه و ویدا مورد در بخواد نکنه که کرد خطور مغزم به و خوردم

 و اومد. کردم صدا رو ونداد و آشپزخونه توی رفتم و شدم بلند جام از! بزنه حرف بزنم زنگ آرمان

 وار پچ پچ و آشپزخونه توی کشیدمش و گرفتم دستشو آروم. کرد نگاهم سوالی در دم همون از

 !نزنی ویدا از حرفی وقت یه: گفتم

 !چرا؟-

 !چی؟ چرا:

 مال فرمایشاش خرده همه که اون! خواسته تو از رو کاری همچین عمه چرا بدونم خوام می خب-

 !بزنم؟ حرف ویدا با نخواست من از چرا! منه

 !نیست حرفا این وقت اآلن! تر یواش! هیس:

 !آبان کنم می درستت من برن اینا بذار! آره؟ بوده نخواسته ازت عمه چون نیست حرفا این وقت-

 !بکن خواستی کاری هر برن اینا بذار! باشه:

 !یارم می در روزگارت از دمار-

 !بیافتی زحمت نیست نیازی دیگه تو آورده در منو دمار روزگار:

 آب پارچ. بیرون رفت آشپزخونه از و داد تکون تأسف عالمت به سری و گزید حرص با لبشو ونداد

 و شه کم حرارتم از خرده یه بلکه کشیدم سر ته تا و ریختم آب لیوان یه و آوردم در یخچال از رو

 .بیرون رفتم بعد

 پیش تو بود مونده نخورده دست ها چایی. کشید می سیگار و رفت می راه هال وسط داشت بابا

 !کرد می گریه داشت آروم آروم مامان و ها دستی

 !کنی؟ می گریه چرا! مامان؟ چیه: پرسیدم و وایسادم آشپزخونه در کنار
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 و نیستی مادر وقتی بگم بهت چی! بگم؟ چی: گفت بغض با و صورتم به زد زل و کرد بلند سرشو

 !کنی؟ درک منو تونی نمی

 !نباشی؟ جوری این که بکنم تونم می کار چی-

 !دونم نمی:

 شه نمی امون خونواده به دیگه که نیست من تقصیر مامان! اصالً؟ بکنم بتونم که هست کاری-

 !صمیمی و گرم گفت

 !دونم می:

 !نده عذاب عذابم در که اینی از بیشتر منو! نکن جوری این پس -

 !کنم تحمل تو بدون رو خونه اون تونم نمی! آبان نیست خودم دست: 

 زن اصالً کن خیال! بخونم درس دیگه شهر یه دانشگاه رفتم کن خیال! خارج رفتم کن خیال-

 !گرفتم

 داری گوشم زیر شهر، همین توی تو وقتی کنم باور شیرینو خیاالی این تونم نمی! آبان شه نمی:

 !شی می اذیت تنهایی تو

 از بیشتر هم اونو! کشم می زجر بیشتر ببینم آرمانو بخوام! شم می اذیت بیشتر خونه اون تو بیام-

 شما! بگم بهت نباید من رو اینا! مامان کنار بذار احساستو خرده یه! ریزم می بهم هست که اینی

 !بدی یادم رو چیزا این باید

 بغضی پر و لرزون صدای با بگیره رو اشکش ریختن و چونه لرزش جلوی کرد می سعی که مامان

 !باشی اینجا خوام نمی! بگیریم خونه یه برات بذار: گفت

 !منه مال باغ این-

 این توی پامو که بار هر من خود! آبان کنه می نابود ذره ذره رو تو که هاییه خاطره از پر باغ این:

 !بیاری؟ دووم اینجا خوای می جوری چه! بترکه خواد می مغزم ذارم می باغ

 ! دم می خبر بهتون کنم تحمل تونم نمی دیدم وقت هر-
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 !چی؟ باشه شده دیر خیلی دیگه اونوقت اگه:

 !چی؟ واسه دیر-

 ...دوباره خوام نمی! بشی هوایی خوام نمی آبان:

 !مامان-

 انگشت قدرت تموم با و عصبی! خوردن جا لحظه یه بابا و ونداد که بود بلند اونقدر دادم صدای

! ام خسته من: گفتم حال همون در و دادم فشار و گذاشتم پیشونیم طرف دو رو شصتم و سبابه

 .خیر به شب! بخوابم برم خوام می! نداشتم هم خوبی روز

 و سر خواست نمی دلم. بستم رو اتاق در و باال رفتم و بگن چیزی بخوان مامان یا بابا که نایستادم

 ! داشتم نیاز بهش! کنه جدا تنهایی از منو و بشه پیدا دوباره کسی کله

 جوری یه باید. زدم می حرف ونداد با فردا برنامه مورد در باید اما بودم آلود خواب و خسته

 و پشتیش به دادم تکیه سرمو و نشستم اتاق ی گوشه مبل روی. بیاد ما با که کردم می راضیش

 .سقف به زدم زل

 دونم نمی است، ریزه و الغر خیلی! تره کوتاه من از گردن و سر یه ره می راه کنارم وقتی بهار

! دارم دوستش هست چی هر. بوده جوری همین اول از یا است غصه و غم همه اون مال الغریش

 ! شیرینه ام واسه کنه تکیه بهم بتونه روزی یه شاید اینکه

 !شه می ختم رجا به اش دوباره شروع خیالش تو شاید! داره ای دیگه گاه تکیه اون شاید! بهار! هه

 بعدش و اومد در شدن باز صدای! دادم فشارشون و پشیونیم و چشما روی گذاشتم دستامو کف

 !بیارم؟ برات خوری می مسکن یه: گفت ونداد

 !ونداد برو-

 !شده؟ چیزی:

 !باشم تنها خوام می! نه-
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 خونه اومدی که عصری از چیزی یه دونم می و شناسمت می چون نه نگو ولی! خب و خیلی:

 !کنه می اذیتت داره بدجوری

 چیزایی یه! آره: گفتم و شدم چشماش خیره و نشستم صاف و برداشتم سرم روی از دستامو

 !کنه می اذیتم که وقته خیلی

 ده می آزارت داره عصری از که جدیدی ی مسئله اون: گفت و تخت روی نشست و اومد ونداد

 !چیه؟

 !نیست جدیدی موضوع-

 !ویداست؟:

 !نگو چرت: گفتم و لبم روی نشست پوزخندی

 !شده؟ حرفت بهار با! چی؟ پس-

 !نه:

 !مطمئنی؟-

 و ونداد کنجکاو چشمای به دوختم و آوردم باال رو بود ام کرده گره هم تو دستای به که نگاهم

 !داری؟ خبر چیز همه از تو معمول طبق نکنه! چیه؟: گفتم

 ! بفهمم تونم می حالتو این ولی! نه-

 !شه؟ نمی وحی بهت چی همه و نیستی پیغمبر مطمئنی:

 !کنی؟ خالی من سر رو بقیه دلی دق و بگیری منو ی پاچه خوای نمی امشب مطمئنی-

 !یاد نمی بدم بدی پرم به پر اگه:

 !شده حرفت بهار با پس-

 !کردی؟ پیدا ربط تا دو این بین جوری چه:
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 مال گرفتنا گر این و چشما قرمزی این! شناسم می نگاهو این اما! نکردم پیدا رو تا دو این ربط -

 !نیست گذشته تو شدن غرق و خیال و فکر

 !داری غیب علم! گفتم که همون:

 !رسونه می بهم صفا که تقلبایی کمک با البته! آره-

 جواب گوشیتو وقتی:گفت و پنجره دم رفت و پاشد جاش از ونداد و صورتم رو نشست غلیظی اخم

 !تر نزدیک بهت صفا از کی! رفیقات به بزنم زنگ مجبورم دی نمی

 !آره؟ داره منو ی دقیقه به دقیقه آمار اونم-

 خیلی صفا به زنه می زنگ نگرون مامانش و خونه ره می گریه با بهار وقتی کنم می فکر ولی! نه:

! نداره تفسیر به نیازی که هم تو داغون و زار ی قیافه! کرد پیدا هم به مسائلو ربط شه می راحت

 !ریختی؟ بهم جوری این که شده حرفتون چی سر

 !کنی؟ می بزرگش اینقدر که است ریخته هم به جوری این من کجای-

 !بزنی؟ گول منو بودن خوب به تظاهر با کنی می سعی داری اآلن:گفت و سمتم برگشت ونداد

 !کوه بیای باهامون فردا که کنم راضی جوری یه رو تو کنم می سعی دارم اآلن-

 !جاشه؟ سر اتون برنامه مگه! اه؟:

 !آره-

 !دیگه؟ چیه واسه رفتنتون کوه ی برنامه پس! هم؟ تار و تیپ به نزدین مگه! جوریاست؟ چه:

 !جاشه سر هنوز که بوده قرار یه-

 ! نیست وخیم گفته صفا به بهار ی پسرعمه که هم اونقدرا اوضاعتون پس:

 و کرد نگاهم موشکافانه و جلو اومد قدم یه. نموند پنهون ونداد دید از که صورتم رو نشست اخمی

 !شده؟ حرفتون پسره این خاطر به نکنه: گفت

 !ونداد نشده حرفمون-
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 !چی؟ پس:

 !یای؟ می فردا! هیچی-

 !خوره؟ می خرها سر به ام قیافه:

 ! داره موجود اون به عجیبی شباهت هیکلت کل تو-

 می ها پله از داشتم! بیرون اتاق از رفتم در برسه بهم دستش اینکه از قبل و سمتم پرید ونداد

 گیرت بری که خونه این جای هر واال! بخوابی باغ تو صبح تا مگه: شنیدم صداشو که پایین رفتم

 !یارم می

 دم بود وایساده که سمتش برگشتم ریختم می چایی تا دو که جوری همون و آشپزخونه توی رفتم

 !دیگه؟ یای می! نکن تهدید الکی ترسم نمی ازت: گفتم و آشپزخونه در

 !نچ-

 !هستن هم دوستاش از تا دو یکی و صفا! نیار در بازی مسخره:

 !نگفت من به چیزی! جدی؟-

 !بده گزارش بهت مرتب هفت صفر دو مأمور عین نیست قرار:

 !کنم؟ خوب اتونو رابطه و بگیرم اتونو میونه که ببری خوای می منو -

 !آره کن خیال:

 !یام نمی متأسفم پس-

 !چرا؟:

 !دونی می رابطه این مورد در نظرمو خودت اینکه واسه-

 !کنم می بیدارت صبح! کنن تغذیه ازش شپشا جیبت تو بذار نظرتو:

 خوش برین! حرفی یه بود ملیکا اگه حاال باز! اش انگیزه نه هست، حسش نه. تو جون به یام نمی-

 !شه نمی نصیبت چیزی کشی گیس و گیس جز دونم می که چند هر! باشین
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 اونجا ریم می بیا: گفتم و میز روی گذاشتم هم رو دیگه یکی و ونداد دست دادم رو چایی لیوان یه

 !کردیم پیدا ات واسه مطمئن و زیبا و جادار و کماالت با و خوب دختر یه شاید

 رو یکی تونیم می نظرت به فقط! ها نیست هم بدی فکر! هان؟: گفت و میز پشت نشست هم ونداد

 هم اسمش اینکه ضمن رفتارش، هم و اش قیافه هم و باشه ملیکا شبیه تیپش هم که کنیم پیدا

 !باشه؟ ملیکا

 !دیگه؟ خوای می رو ملیکا کالً-

 !اوهوم:

 !نمونی گل تو خر عین حاال که گرفتی می دهنتو اون جلوی! کوفت و اوهوم-

 !باشه حواست! دی می نسبت من به رو آزار بی حیوون این که باریه دومین:

 !داره گناه بیچاره حیوون کنم جمع حواسمو باید! گی می راست آره-

 ! ببخشید: گفتم و باال بردم تسلیم حالت به دستامو اجبار به سمتم، شد خیز نیم ونداد

 تا بدی انجام گم می من چی هر باید! شه نمی که جوری همین: گفت و جاش سر نشست دوباره

 !ببخشمت

 !بگو-

 !آبان دی می حسابی و درست جوابمو پرسم می چی هر:

 تکیه سینه به دست! بپرسه خواد می چی از بزنم حدس بتونم که بود جدی اونقدر آخرش ی جمله

 !داشتی؟ کار چی ویدا با: گفت و خورد چاییش از قلپ یه. موندم منتظر و صندلی به دادم

 کار چی ویدا شماره با واقع در: پرسید و کرد مکث خرده یه. صورتش به زدم زل سکوت تو

 !داشتی؟

 مبادا روز برای: گفتم و خاروندم سرمو خرده یه! یومد نمی دروغم اما ببافم بهم دروغی کردم سعی

 !خواستم می
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 !اون؟ طرف بری زدی بهم بهار با اگه که! مبادا؟-

 !نه:

 !چی؟ پس-

 رو انجامش قصد و بود ذهنم توی پیش وقت چند از که رو فکری بودم دل دو. شدم ساکت دوباره

 انجام مقدمات هم و کنم خالص موقعیت اون از خودمو هم تونستم می! نه یا بگم ونداد به داشتم

 چه کنی می فکر داری: گفت شده طوالنی سکوتم دید وقتی. کنم جور ونداد کمک با رو دادنش

 !کنی؟ بارم چاخانی

 !نه-

 چاییم از قلپ یه. گرفت ضرب میز روی انگشتاش با آروم و داد تکون بودن منتظر عالمت به سری

 !داری؟ می بر سرم از دست بگم اگه:گفتم و خوردم

 !آره-

 اشو شماره اصالً! نکردم سیو اشو شماره گفتم که بهت البته! دارم کار باهاش آیدین خاطر به:

 !کردی؟ سیوشون پرت و چرت که بس کرد پیدا هم ای شماره گوشیت تو شه می اصالً! ندیدم

 !آیدین؟ خاطر به-

 !آره:

 !داری؟ کار چی آیدین با! کشید؟ حرف دهنت از بادکش با باید! مرگ و آره -

 !نامش به بزنم باغو این خوام می:

 یه. موند بیشتر توضیح منتظر و من به زد زل متعجب! بیرون افتاد حدقه از تقریباً ونداد چشمای

 اون شده تباه زندگیش همه از بیشتر که اونی کنی نمی فکر: گفتم و خوردم چاییم از دیگه قلپ

 بهش خوام نمی حتی! بدمش پدرت به هم خوام نمی! خوام نمی باغو این خودم! است؟ بچه

 !بدم نجات جوری یه شده تباه اش آینده من پای هم که رو ای بچه خوام می! بفروشمش

 !کنی؟ می شوخی داری-
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 عالقه پای بذارین ترسیدم می. بگم کسی به نداشتم جرأت فقط. بودم فکرش به تر قبل خیلی از:

 !بچه اون مادر به ام

 !بکنی کاری همچین اگه آبان شه می قیامت-

 !جهنمه تو که مدتهاست زندگیم! گذشته قیامت از کارم من:

 !کشتت می آرمان-

 !بفهمه ذارم نمی! کردم فکر جاهاشم اون به:

 !تواِ نام به باغ که دونه می-

 !آیدین به داده و خریده ازم باغو این بابات که فهمه می هم اینو بعداً ولی آره:

 !چی؟ بگیرن آیدین از باغو-

 !هست کار این از جلوگیری واسه قانونی های راه:

 یه پای بذاره کارتو این گی نمی! ویدا؟ تا بزنی حرف بابام با یا من با مسئله این مورد در نبود بهتر-

 !کنی؟ جمعش باید جوری چه اونوقت دیگه چیز

 صبح که بخوابیم بریم پاشو شد تموم بازجوییت اگه حاال! نزدم زنگ بهش که بود همینم واسه:

 !پاشیم باید زود

 !ها نکنی بیدارم! یام نمی من هم رو کوه. بزنیم حرف مفصل فرصت سر باید-

 !خیر به شب. یای می:گفتم و سینک توی گذاشتم لیوانمو و پاشدم جام از

 !چی؟ شام-

 .خوابم می باال! سیرم:

 !باال اون بابا سرده-

 !خیر به شب! خوبه:
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 اونقدر بهار و من واسه فردا قراره که بود ام غصه! خیال و فکر تو شدم غرق و اتاق تو چپیدم رفتم

 بتونم دیگه ساعت چند تا بخوابم خرده یه کردم سعی و کردم کوک رو ساعت! بگذره سخت

 !کنم باز چشمامو

 !چنده؟ ساعت:پرسیدم و زدم غلتی جام توی. بود برده خوابم تازه انگار کرد صدام ونداد وقتی

 همین با بخواد دلم من که هست زود اونقدری: گفت و اتاق در سمت رفت و گرفت فاصله ازم ونداد

 !بریم خوای می اگه شو حاضر پاشو! کنم خفه رو بهار اون هم و تو هم دستام

 بعد خیلی تا. من از بدتر هم ونداد. بودم آلود خواب واقعاً اما رل پشت بودم نشسته بعد ساعت نیم

 داد می نشون این و اومد می پایین طبقه از تلویزیون صدای خواب تخت تو بودم رفته من اینکه از

 !خوابیده من از دیرتر خیلی

 اصالً:پرسیدم. بسته چشماشو و صندلی پشتی به داده تکیه سرشو دیدم و انداختم بهش نگاهی

 !دیشب؟ خوابیدی

 !کم خیلی ولی آره-

 .رو اونجا تا بخواب پس:

 !بذاری تو اگه البته. کنم می کارو همین دارم-

 که چند هر داد، می بودنش خواب از نشون ونداد منظم و آروم های نفس صدای بعد خرده یه

 عقب در وقتی و بود منتظر در پایین. ملیکا ی خونه دم رفتم اول. کرد بینیش پیش شد نمی خیلی

 و انداختم بهش نگاهی آیینه تو از. کرد سالم آروم خوابه ونداد دید و نشست و کرد باز رو ماشین

 !؟ خوبین: پرسیدم آروم و دادم تکون سالم عالمت به سری

 مثل هم بهار. نزنم ای دیگه حرف دادم ترجیح منم و داد تکون مثبت عالمت به سری لبخند با

 نقشه روزی همچین یه واسه چقدر! شد غصه پر قلبم دیدنش با. بود ایستاده خونه در دم ملیکا

 بر اشو همه حاال و بسازیم رو خاطره پر روز یه هم با قراره که بودم خوشحال چقدر. بودم کشیده

 .دیدم می رفته باد
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 لب حرکت با تقریباً و سمتش برگشتم. شده سوار که داد می نشون در شدن بسته و باز صدای

 ونداد حال:پرسید آروم و جلو آورد رو سرش ملیکا بیافتم راه خواستم می وقتی. کردم سالم

 !خوبه؟

 !داره خواب کمبود فقط آره:گفتم و زدم لبخندی آینه تو از

 و ونداد سمت برگشتم و پارک رو ماشین. نزد حرفی کسی دیگه توچال به رسیدن تا و افتادم راه

 و دادم تکونش دوباره شه نمی بیدار دیدم. کردم صداش و پاش روی گذاشتم دست آروم

 باال؟ یای می ما با یا بخوابی خوای می رسیدیم ونداد:گفتم

 !برین شما بخوابم خوام می:گفت و کرد باز چشمشو یه

 نداشتی دوست بازم اگه بنداز نگاهی یه عقب به پاشو لحظه یه! مطمئنی؟:گفتم و زدم لبخندی

 !بخوابی بگیری تخت باغ خونه گردونم می برت خودم بیای

 دیدن خان صفا تو ی عتیقه رفیق اون و خانم بهار! مگه؟ عقب خبره چه: گفت و کرد وا چشماشو

 !دارن؟

 بود نشسته من صندلی پشت که ملیکا دیدن با و عقب برگشت گفت می اینو که جوری همون

 کرد می ام خفه داشت که رو ای خنده کردم سعی! آورد و برد ملیکا و من بین زده بهت نگاهشو

 !خونه ببرمت بگو داری دوست اگه حاال: گفتم و کردم وا رو در همین واسه کنم پنهون

 ونداد که جوری همون. شدن پیاده ماشین از ونداد سرشون پشت و بهار و ملیکا من با همزمان

 و تعجب از تا آقا این! جان بهار بریم: گفت و گرفت رو بهار دست اون ملیکا، به بود زده زل ناباور

 .باال اون رسیدیم ما بیاد در خواب

 برفی آدم به تبدیل و وایسی جا همین عصر تا خوای می یا یای می:گفتم و ونداد سمت رفتم

 !بشی؟

 راضیش جوری چه: گفت افتاد می راه باهام قدم هم که جوری همون و داد خودش به تکونی

 !بیاد؟ کردین

 !کرد صحبت باهاش بهار-
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 می رو ملیکا شماره: پرسید و داشت ام نگه و گرفت دستمو مچ یهو که بودیم نرفته قدم چند هنوز

 !برداری؟ گوشیم تو از خواستی

! آبان بدی خیلی:گفت و پشتم تو کوبید محکم یهو! دادم تکون مثبت عالمت به سری لبخند یه با

 اون شماره گفتی می الاقل! آوردی؟ رو ویدا اسم چرا! روزه دو یکی این تو کردم خیال و فکر کلی

 !خوای می الدنگو

 !کیه؟ الدنگ: پرسیدم و افتادم راه

 !آرمان-

 ملیکا دیدن از خوشحالی! کن معلوم تکلیفتو اآلن! باشم داشته تونم می کاری چه آرمان با:

 ...اینکه از ریخته هم به اعصابت گفتم، دروغ بهت اینکه از ناراحتی خانمت،

 !کوه؟ اومدین افتادین راه امروز ملیکا و من خاطر به! آبان ببینم وایسا-

 و کرد بغلم محکم و خودش سمت کشید منو یهو! بگم؟ داشتم چی! صورتش تو زدم زل و وایسادم

 !آقایی خیلی! داداش نوکرتم: گفت

 !کنن می نگاهمون دارن ملت! بابا زشته:گفتم و کنار کشیدم بغلش تو از خودمو زور به

 ! دادم می نشون بهت احساساتمو غلیان داشتم! احساس بی خر: گفت بازومو تو کوبید مشت یه

 !اومدین؟ پاشدین ما خاطر به واقعاً: گفت و شد جدی یهو بعد

 !کوه بیایم پاشیم سرما این تو نبود لزومی بود خوب اتون میونه ملیکا و تو اگه! آره-

 !بود؟ نشده گذاشته ملیکا و من بحث از قبل کوه این قرار مگه:

 ! چرا-

 !خورده؟ بهم کالً اتون میونه نکنه چیه:



 
 

441 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 وایساده جلوتر خرده یه که ملیکا و بهار به رسیدیم. نزد حرفی دیگه هم ونداد و ندادم جوابی

 و کشید رو دستش و ملیکا سمت رفت غیرمنتظره حرکت یه تو ونداد و برسیم بهشون ما تا بودن

 !کنم می همراهی خانومو ملیکا خودم بعدو به اینجا از خانوم بهار مرسی:گفت

 سمت رفت می که جوری همون و بیرون کشید ونداد دست از رو دستش و کرد مالیمی اخم ملیکا

 !نکرده الزم: گفت بهار

 نمی فکر! نخند: توپید من به و نموند دور ونداد چشم از که صورتم رو نشست لبخندی ناخودآگاه

 !باشه داشته تعریفی خیلی هم تو وضع کنم

 !شد دیر بریم: گفتم و افتادم راه کردم، جمع لبخندمو

 پشت هم ونداد و من و زدن می حرف و رفتن می هم دست تو دست و ما از جلوتر ملیکا و بهار

 .سرشون

 بهت کمکی یه بتونم بدونم اگه شاید! شده؟ چی بگو خداییش آبان:گفت آرومی صدای با ونداد

 !بکنم

 !داری که عادت! بگیر آمار بزن زنگ صفا به-

 !گفت می بهم واال نداشت خبر اونم:

 !کن استفاده غیبت علم از-

 !کنه نمی کار درست دادن ول پارازیت اونم:

 ! بکنم بهت کمکی تونم نمی منم خب -

 !پرسم می بهار خود از پس باشه:

 ! کنی می جا بی خیلی تو-

 !آبان بنال خودت پس:

 !گم می بهت بعداً باشه -
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 نمی بر دستم از کاری من دیگه که موقع اون! خونه؟ ریم می داریم شب وقتی! اونوقت؟ کیه بعداً:

 !یاد

 !نداری رابطه این به ای عالقه گفتی دیشب خودت! بکنی؟ کاری قراره مگه-

 !باشی گرفته انقدر ندارم دوست!شم می ناراحت بینمت می جوری این هم وقتی:

 !نیستم گرفته-

 !ببندی؟ دهنتو گفتن دروغ جای به نیست بهتر عزیزم:گفت و سمتم برگشت ونداد

 و گرفت فاصله ازم ونداد باال رفتیم که خرده یه. کردم بیشتر سرعتمو و نثارش زیرلبی ادب بی یه

: گفت و من سمت برگردوند رو گردنش بعد! ها کنین می غیبت خوب: گفت و ملیکا کنار رفت

 !بشن متحد هم با خانوما که روزی از بترس

 و ونداد بازوی تو زد مشت یه ملیکا. رفتیم می راه هم با قدم هم نفر چهار هر حاال کنارش، رفتم

 و ببینمت خوام می نه اصالً اونور برو! شن نمی یکی تو حریف بشن متحد هم با هم دنیا کل: گفت

 !بیای راه من با خوام می نه

 !بیای کردی نمی قبول امروز ببینی منو خواستی نمی اگه: گفت و زد لبخندی ونداد

 گل خاطر به: گفت و کرد نگاه چپ چپ بود وایساده جلوش بود رفته که ونداد به و وایساد ملیکا

 !اینجام که خانومه بهار روی

 !اینجان که منه روی گل خاطر به هم خانوم بهار اتفاقاً: گفت و شد گشادتر ونداد لبخند

 !ونداد بکش خجالت: گفت و کرد اخمی ملیکا

 من به رو تو که ایجان این واسه تا دو این! خودم جون به: گفت خونسردی با و افتاد راه هم ونداد

 کل اگه! کردی می بدبخت خودتو دستی دستی داشتی! نشده بد خیلی هم تو واسه البته! برسونن

 !یاد نمی گیرت من خوبی به پسر بگردی رو دنیا
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: گفت و بایسته که کرد مجبورش و ونداد روبروی رفت و کرد بیشتر سرعتشو خرده یه ملیکا

 می بدبخت خودمو دستی دستی داشتم من! داده دستت کار که کاذبته نفس به اعتماد همین

 !شی؟ می بدبخت داری تو یا کردم

 خیلی من: گفت کشیدش می که جوری همون و گرفت رو ملیکا دست و جلو برد دستشو ونداد

 ! ام تو بدبخت که وقته

 :خوند بلند بلند گرفتن می فاصله ازمون که جوری همون و گفت ملیکا گوش زیر چیزی یه بعد

 کسی همه من برای که تو نکن رها من حال به منو

 ! رسی نمی من داد به چرا منی عاشق هنوزم اگه

 دور ازمون داشتن که ملیکا و ونداد سر پشت بهار پای به پا ناخودآگاه و لبم رو بود نشسته لبخند

 !خوشحاله ونداد که بودم خوشحال! رفتم می راه شدن می

 .بیاد گفتیم می هم صفا به کاش: گفت بهار سکوت خرده یه بعد

 به بود بهتر شاید البته کنی تحمل منو نبودی مجبور اونوقت! آره: گفتم کنم نگاهش اینکه بدون

 ! رجا؟! بود؟ چی اسمش! بیاد گفتیم می ات پسرعمه

 زاغ: گفت سریع خیلی چون شده عصبی حرفم این با که فهمید شد می صداش از اما دیدمش نمی

 !زدی؟ می چوب منو سیاه

 !برسونمت تا خونه بری کنی قصد بودم منتظر-

 !بدم توضیح رو رجا حضور بینم نمی دلیلی:

 !خواستم توضیح من مگه-

 !خوبه:

 ! تو واسه منتها! عالیه! آره-
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 بیاد بودم داده اس بهش من چون بود اونجا رجا: گفت بهار یهو بعد و شد سکوت دیگه خرده یه

 !نیست امن خیلی هم اشون محله! اونجا رفتم می باید و بود اشون خونه مامانم! دنبالم

 بی زبون به داشت یعنی داد می توضیح رو مسئله این داشت وقتی! نشست آرامشی یه دلم ته

 ! نداره اش پسرعمه به خاصی احساسی که گفت می زبونی

: پرسیدم باشم کرده وا رو حرف سر اینکه برای من بار این و موندیم ساکت خرده یه دوباره

 گرفتی؟ ونداد پیش کار مورد در تصمیمتو

 .روحی لحاظ از هم و مالی لحاظ از هم. دارم نیاز بهش. کنم قبول خوام می. آره-

 .اعتمادیه قابل و خوب پسر ونداد. خوبه:

 .کنه نظر صرف پیشنهادش از ممکنه ملیکا برگشت با. بخواد جدیدی نیروی هنوز اگه البته-

 .ره می داره همکاراش از دیگه یکی کنه، ملیکا جایگزین رو کسی نبود قرار:

 .خوبه پس. آهان-

 کردی؟ کار جایی قبالً. گم می بهش:

 فرصتی. بابک فوت درگیر که هم بعدش و شدم سهیل با رابطه درگیر شد تموم درسم وقتی. نه -

 .دارم دوست کردنو کار. بیام بر اش عهده از کنم می فکر اما کار سر برم بخوام که نیومد پیش

 . حله قضیه نصف باشه که عالقه:

 !بود؟ متلک این اآلن-

 شد دستگیرم وقتی و نشدم منظورش متوجه اول. کرد می نگاهم داشت که بهار سمت برگشتم

 یه! نبود چیزی همچین قصدم که چند هر! کنی حسابش هم متلک تونی می: گفتم گه می چی

 !بپرسم؟ سوال

 !بپرس-

 !شدی؟ آشنا جوری چه سهیل با:
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 !بدونم کنجکاوم اما ندارم فضولی قصد: گفتم شد طوالنی سکوتش وقتی. نداد جوابمو بهار

 .دانشگاه تو-

 بود؟ کالسیت هم:

 می دوستام. انداخت می راه کارمو بود گیر کارم وقتی اوایل. کرد می کار آموزش قسمت تو. نه -

 تا! رفتم نمی بار زیر خودم! داره بهم خاصی توجه اون گفتن می و انداختن می دستم و خندیدن

! بزنیم حرف هم با و بشینیم جا یه بریم خواست ازم و گرفت جلومو دانشگاه در دم روز یه اینکه

 این تاوان! پشیمونم شدیداً کردم تجربه که عشقی از من تو عکس بر! رفتم نمی وقت هیچ کاش

 !بود برادرم رفتن عشق

 خوندی؟ درس جا همین:

 نهایت که تو برعکس گرفتن مدرک خب ولی کامپیوتر مهندسی. خوندم افزار سخت. آره-

 .نداشته برام ای فایده کنی می مدرکت از داری رو استفاده

 ی آینده یه ساختن امید به. کار سر رفتم می بودم لیسانس دانشجوی که دورانی همون از من:

 خیال! باشه داشته شغل یه باید حتماً کنه تکیه بهش خواد می زن یه که مردی گفتم می. خوب

 هم خیلی خانوما از بعضی واسه چیزی همچین دونستم نمی! کنه تکیه بهم قراره ویدا کردم می

 هیچ ولی! بود بابام پیش حجره تو ظاهر در و گشت می عالف عمالً زمونا اون آرمان! نیست مالک

 !دیدیش نمی اونجا وقت

 !داد دست از رو بزرگی شانس تو نخواستن با ویدا-

 تونم نمی: گفتم و صورتش تو زدم زل و برگشتم! بایسته بهار شد باعث زدم که داری صدا پوزخند

 !نیارن دستم به دن می ترجیح همه که هستم بزرگی شانس جور چه بفهمم

 ازم کافه توی حرفای بابت هنوز: گفت و پایین انداخت رو سرش چشمام، توی طوالنی نگاه یه بعد

 به دارم حق! دارم حق منم اما! باشی داشته حق شاید! فهمید رفتارت از شه می اینو! دلگیری

 !نکنم نگاه شانس یه چشم به بگیرم، نادیده زندگیمو هدف بزرگترین خواد می ازم که کسی
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 یه شنیدم که دختری هدف بزرگترین که متأسفم هم واقعاً! نخواستم ازت چیزیو همچین من-

 !آدمه یه مردن بوده دلرحم و خونگرم و مهربون خیلی روزی

 !دم نمی جوابتو همین واسه کنم، بحث باهات خوام نمی:

 راحت ببر صداتو بگی کلوم یک! ملیکا دنبال برم اول بهتره یا! بود اینجا صفا کاش جریان همون-

 !نیستی؟ تر

 ! بشه کشیده سهیل و اعدام به بحث اینکه بدون زد حرف دیگه چیزای از شه می:

 !ببافی؟ کاموا بلدی مثالً! آره-

 !نه:

 !بلدی؟ آشپزی -

 !خیلی نه:

 !چی؟ خیاطی و دوزی ملیله و گلدوزی-

 !نچ:

 !هنری؟ یه کاری، نویسندگی،منبت نقاشی،-

 !نه:

 !داری؟ خونه-

 !ده می انجام مامان رو خونه کارای ی همه:

 !جداً؟-

 !آره:

 !کنم نظر تجدید انتخابم تو یا بزنم حرف مامانت با باید یا-

 !باشیم؟ هم با خواستی که اومد خوشت من چی از! سوال یه:
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 می حرف محکم اونقدر میزگیت ریزه برعکس اینکه! نشستی دلم به دیدمت که اولی ی لحظه -

 سمع استراق خاطر به که هم قشنگی ی جمله البته. بود جالب برام این! کردی می رفتار و زدی

 !داد تکونم خورده یه هم کردی بارم

 !شنیدم حرفاتو اتفاقی من:

 !ای خسته ها کینه از هم تو گفتی-

 !گم می هم هنوز! آره:

 !کنی غرق توش خودتو کنی می سعی بیشتر حتی! کنی نمی ازشون فرار واسه تالشی اما-

 نبینی آرمانو اینکه واسه کردم می خیال! بردی؟ پناه باغ اون به ها کینه این از فرار برای تو پس:

 !اونجا رفتی

 که رفتم! نشه ایجاد درگیری بینمون که رفتم! نداره داشتم آرمان از که ای کینه به ربطی رفتنم-

 !نبینن آزار این از بیشتر ام خونواده

 !باگذشتی خیلی بودم، گفته بهت! خوبه:

 !خودخواهیه پر وجودت تموم که تو برعکس درست-

 !بمیره؟ برادرم قاتل خوام می چون! چرا؟:

 !یای نمی راه دلم با منه، با دلت وقتی چون-

 تأیید پای بذارم تونستم می رو سکوت این و نداشت گفتن برای حرفی شاید! نگفت چیزی بهار

 ! منه با دلش که بپذیرم کم کم تونستم می. ام جمله

! هم دست تو دست. بودن وایساده ما از جلوتر متر چند. کنم بلند سرمو شد باعث ونداد صدای

 !آرومه چی همه که بینم می شکر رو خدا: گفتم ونداد به رسیدیم بهشون وقتی

 !بزنی چشممون تونی می ببینم: گفت و کرد اخمی ونداد

 !نداره کارت به کاری من چشم ندی باد به خودتو سر زبونت با تو:گفتم حال همون در و افتادم راه
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 و ونداد سمت برگشتم. هام ریه تو کشیدم رو سرد هوای عمیق نفس یه با و جیبم تو بردم دستمو

 !دیگه بیاین. باال اون رسیم می شب برین راه بخواین جوری این:گفتم

 برم من کنین غیبت خرده یه هم با خانوم بهار و تو: گفت ملیکا به که شنیدم رو ونداد صدای

 !شده سگ دوباره چرا این ببینم

 می من بار خواست دلت چی هر! کشی نمی که خجالت: گفتم و سمتش برگشتم بهم رسید وقتی

 ... که باشه حواست! کنی

 !نذارم دمت رو پا باشه حواسم باید. گی می راست آره آره-

 !خودتی سگ: گفتم و بازوش تو کوبیدم مشت یه

 ! دادم؟ ماهیت تغییر کی! هستم آزاره بی حیوون اون کردم می خیال من اِ: گفت و خندید

 خوشحالم؟ چی از دونی می: گفت بعد و اومد راه کنارم سکوت تو خرده یه. ندادم جوابشو

 !ملیکا بودن از-

 !اون از غیر به:

 !اومدن کوه از -

 !باشم خواب خونه تو دادم می ترجیح! نیستم خوشحال هم اصالً که اونو:

 !چی؟ از -

 !کردی ام واسه تو که کاری این از:

 !کرده؟ جلوه مهم ات واسه اینقدر چرا کوچیکی این به کار یه-

 !داره ارزش خیلی من برای! نیست کوچیک:

 آوردنش دست به برای و کنن تأیید انتخابتو دیگرون که خوبیه حس! گی می چی بفهمم تونم می-

 !نکردم تجربه وقته خیلی من که حسی! کمک بهت
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 قبول کاریتو پیشنهاد داره دوست بهار راستی: گفتم رفتن راه خرده یه بعد. نزد حرفی دیگه ونداد

 جاشه؟ سر پیشنهادت هم هنوز. کنه

 خیلی این. مونده لنگ هم خیلی کارام اتفاقاً. آره: گفت و کرد ها و دهنش جلوی گرفت دستاشو

 .خوبه

 . بزن باهاش خودت رو حرفا باقی دیگه پس-

 رفته؟ دانشگاه:

 .خونده افزار سخت آره-

 !عالیه:

 !تو و دونم می من بکنه شکایتتو! ها کشی نمی کار ازش زیاد هی-

 !رئیسشم من اآلن همین از یعنی:

 !دونی می خودت بیاری در بازی رئیس ولی آره-

 کنم می کاری یه کن صبر! کنم استفاده تو نفع به تونم می ریاستم پست این از! جان خنگول:

 !نباشه ات غصه دیگه! کارستون

 !نداری؟ رابطه این ادامه به ای عالقه گفتی می که تو! شد؟ عوض نظرت! اِ؟-

 !شدم رفاقتت خراب! دیگه کنم کار چی:

 فاصله ازمون خرده یه ملیکا و بهار دیدیم و سر پشت به برگشتیم و وایسادم منم و ایستاد ونداد

 گناه چقدر هر خب:گفت و گرفت رو ملیکا دست دوباره ونداد بهمون رسیدن وقتی. گرفتن

 !بگم بهت رو مهمی چیز یه خوام می که جونم ملیکا بیا! بسه شستین دیگرونو

 به: گفت بهار سکوت خرده یه بعد. شدیم همقدم هم با بهار و من باز و افتادن راه تایی دو دوباره

 . خوبیه دختر ملیکا! یان می هم
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 آفتاب. کنه می نگاه رو ملیکا و ونداد داره که ببینم تونستم می رو رخش نیم. سمتش برگشتم

 مقدمه بی. شد می معلوم بیشتر بودنشون خرمایی موهاش به خورد می که زمستون ی مرده

 خودته؟ موهای رنگ: پرسیدم

 آروم. پایین انداخت سرشو جواب بدون بعد و چشمام به دوخت نگاهشو و سمتم برگشت تعجب با

 !شدی؟ ناراحت یا کشیدی خجالت اآلن: پرسیدم

 .نشدم ناراحت:گفت و کرد نگاهم و باال آورد سرشو دوباره

 !باشی خجالتی یاد نمی بهت-

 .خودمه موهای رنگ. نکشیدم هم خجالت:

 بهار که بلندی دیوار. شد نمی آب جوری هیچ که بینمون بود یخی یه انگار. شدیم ساکت دوباره

 ام گرسنه خیلی. باال اون برسیم زودتر خواست می دلم! بریزه فرو خواست نمی انگار بود کشیده

 بر واسه: گفت و سمتم گرفت آورد، در کاکائو یه و کیفش توی کرد دست گفتم بلند که فکرمو. بود

 .نیست بد ضعفه دل کردن طرف

 !گوفیه آقای کمد ونداد قول به! شه می پیدا چی همه کیفشون تو خانوما: گفتم و زدم لبخندی

 زنه؟ می هم جدی حرف ونداد: گفت و خندید بهار

 این:گفتم و انداختم کرد می تعریف ملیکا واسه رو چیزی یه تاب و آب با داشت که ونداد به نگاهی

 هم بزن دست! تره جدی ای، جدی آدم هر از وقتش به! خنده می و گه می که نکن نیگاش جوری

 !داره

 !جدی؟: پرسید متعجب بهار

 از اما نخوردم کتک بابام و مامان از من بهار کن باور! کنه می بلند من رو دست فقط منتها! آره-

 !خوردم کتک ونداد از کلی بچگی همون

 !حاال؟ تا زدیش هم تو:

 !خیلی که بچگی تو-
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 !خوردی؟ هم کتک ازش بزرگی تو مگه:

 !بار دو یکی! اره -

 رو؟ اینا گی می داری جدی:

 ! خدا به آره-

 !کنم کار پیشش برم بخوام که شم می پشیمون دارم وای:

 وحشی هم اونقدرا! بابا دیگه نه: گفتم و بهار سمت گرفتم و کردم باز رو کاکائو جلد و خندیدم

 !رسه می من به زورش فقط که گفتم! نیست

 اون بوده حقت احتماالً:گفت دهنش تو ذاشت می که جوری همون و کرد جدا ازش تیکه یه

 !کردی نمی دفاع ازش واال! خوردی کتک ازش که جاهایی

 همه طول در. زدن حرف ونداد با بچگیم خاطرات از کردم شروع کابینا به برسیم تا و زدم لبخندی

 هام گفته توی و ذهنم توی بود بچگیم خاطرات اکثر ثابت نقش که رو ویدا ناخودآگاه مدت اون ی

 !کردم می سانسور

 تا ایستادم کنار. داد می رو خوشمزه نیمروی یه خوردن ی وعده بهم کابین تله های کابین دیدن

 و کشید عقب رو ملیکا دست ونداد اما تو بره سرش پشت ملیکا موندم منتظر بعد و شه سوار بهار

 چرخوندم سرمو. بست رو در مأموره و شدم سوار و لبم رو نشست لبخندی. زد من به چشمک یه

 دلشون: گفتم و کرد می نگاه ملیکا و ونداد به تعجب با داشت و بود نشسته روبروم که بهار سمت

 !باشن تنها خواست می

 !باشیم؟ تنها تو و من خواست نمی عزیزت رفیق مطمئنی:گفت و کرد نگاهم بهار

 و اون صورت دو هر در! کنه نمی فرقی که اش نتیجه:گفتم و کنم کنترل امو خنده کردم سعی

 !مونن می تنها هم با جونش ملیکا

 سر چیزی یه کردم می حس. کردن بازی شالش ی لبه با کرد شروع و پایین انداخت سرشو بهار

 سختته اگه: گفتم رک خیلی! بمونه تنها من با نداشت دوست شاید. بود معذب انگار. نیست جاش

 !ام خسته هم خیلی اتفاقاً! بزنم چرتی یه باال اون تا تونم می من گرفتی قرار شرایط این تو که
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 بشی بیدار و باال اون برسیم وقتی بخوابی اگه:گفت مکث لحظه یه بعد و بهم دوخت نگاهشو

 !بیرون ببری باید منو ی جنازه احتماالً

 !چرا؟: پرسیدم متعجب

 ! یاد نمی خوشم باشم معلق اینکه از خیلی من: گفت و دستاش توی گرفت محکم کیفشو بند

 !بهار؟ ترسی می: پرسیدم و شدم خیره صورتش به دقت با

 داره خنده: گفت و کرد اخمی! خنده زیر زدم ناخودآگاه که بود مظلوم اونقدر لحظه اون تو نگاهش

 !بترسه؟ وضعیت این از یکی که

 کردی نگاه همچین! یاد نمی بهت بودن مظلوم آخه! نه نه: گفتم و کنم جمع امو خنده کردم سعی

 !افتادم مظلومش نگاه اون و پوش چکمه ی گربه یاد که

 !بدجنس: گفت و شد بیشتر اخمش

 از واقعاً داد می نشون کشید که جیغی و وایسادنش و کابین تکون یه با شد همراه گفتنش بدجنس

 . ترسه می شرایط اون

 بهم و کرد باز چشماشو. کردم صداش آروم! بود گرفته محکم رو صندلی ی لبه و بسته چشماشو

 !بترسی نداره لزومی: گفتم و زدم لبخندی. شد خیره

 !وایساد؟ چرا پس: نالید ای ترسخورده صدای با

 .افته می راه دیگه خرده یه. نیست چیزی-

 !پایین برگردیم شد می کاش وای:

 !باالست اون به رسیدن به امیدم ی همه -

 !باال؟ اون مگه خبره چه:

 !خواد می نیمرو دلم -

 !اینکه مثل اته گرسنه خیلی:
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 !دیشب نخوردم شام-

 کنین؟ می آشپزی کدومتون:

 !فرستاده غذا امون واسه خرده یه داییم زن فعالً یعنی! کدوممون هیچ-

 !تنبال:

 !نیستی بلد آشپزی گفتی که بود پیش دیقه چند همین حاال خوبه! گه می کی به کی ببین-

 سمت برد سرشو دید که نگاهمو! لپش روی چال به زدم زل بهار لب رو نشست که لبخندی با

 !دارم دوست رو بازی برف: گفت و پنجره

 !نامرده خیلی سرماش. ندارم ای عالقه خیلی من ولی-

 !رو؟ بازی برف یا رو برف:

 . دوش هر-

 اتون؟ خونه برگردی خوای نمی:

 .نه فعالً-

 .ببینم باغو اون خواد می دلم:

 !بیای تونی می خواستی وقت هر:گفتم باری شیطنت لحن با

 !نشو بد: گفت و کرد قشنگی اخم

 می خواست دلت اگه. ببینی باغو داری دوست گفتی خودت! مگه؟ چیه خب: گفتم و خندیدم

 .شیم جمع هم دور و بذاریم قرار یه ها بچه با تونیم

 ها؟ بچه-

 اون از غیر به البته. شناسیم می که ای دیگه کس هر و خواهراش و صفا ونداد، ملیکا، آره،:

 !ات پسرعمه



 
 

454 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 این تا کردم نمی فکر:گفت و سمتم برگشت داده باال ابروی یه با زد می دید بیرونو داشت که بهار

 !باشی حسود حد

 !کردی می فکر اشتباه-

 بود معلوم اما بگیره خودشو کشیدن جیغ جلوی کرد سعی بهار بار این. افتاد راه تکون یه با کابین

: کنم پرت شد می بیشتر لحظه هر که ارتفاعی از حواسشو زدن حرف با کردم سعی. ترسیده که

 !یاوردمت نمی وقت هیچ ترسی می کابین تله از دونستم می اگه

 !کنیم بازی برف کلی تونیم می باال اون برسیم وقتی که اینه مهم. نیست مهم-

 !بخوریم هم تپل صبحونه یه البته:

 !شکموان مردا ی همه-

 !غرغرو هم خانوما ی همه:گفتم و زدم لبخندی

 !بیاد در صدامون ما که شین می باعث شماها:گفت و کرد جا جابه پاهاش روی رو کیفش بهار

 رو کیفش و کردم دراز دست. شدم می عصبی داشتم که بود کرده بازی کیفش بند با اونقدر

 خالی روش رو حرصت و ترس بس از شد له بدبخت ی بیچاره: گفتم و کنارم گذاشتم و برداشتم

 !کردی

 آدمی همچین یه کردم نمی فکر دیدمت که اولی بار: گفت و اومد من صورت به کیف از نگاهش

 !باشی

 !کردی؟ می فکر که اونیم از بدتر خیلی-

 !مغرورتر البته و تر مهربون تر، محتاط!دیدمت کافه توی روز اون که هستی اونی از تر پخته:

 ...!یا تعریف پای بذارم باید هم رو مغرورتر اون-

 بر بهم خیلی گردی نمی بر دیگه بری اگه و شی بلند میز اون پای از اگه گفتی وقتی! نبود تعریف:

 !خورد
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 تیکه دارم و ام شده خرد که گی می بهم و نشستی شیک خیلی وقتی بگم چی داشتی توقع-

 برات خوبی گاه تکیه نتونم اینکه تو داشتم شک درصد یه اگه! چسبونم؟ می هم به خودمو های

 !ذاشتم نمی پیش پامو وقت هیچ باشم

 که تویی این! آبان هستی خودخواهم مغروری، اینکه بر عالوه کنم می خیال من دونی می:

 !خودخواهی

 !رسیدی؟ ای نتیجه همچین به که دیدی ازم چی-

 !خوای می داری دوست خودت که جوری همون منو هم! خوای می رو رابطه این هم:

 !شم نمی متوجه منظورتو-

 قاتل اعدام و بودن تو با راهی دو بین من نبود نیازی خواستی، می بودم که جوری همین منو اگه:

 !بمونم برادرم

 !کنی نظر صرف اعدام اون از من خاطر به خوام نمی ازت من-

 !مونی نمی هم کنم نظر صرف برادرم خون انتقام از نخوام که منی با ولی:

 یه مرگ باعث که وایسم بهاری کنار بخوام روزی یه اینکه تصور. داشت حق. پایین انداختم سرمو

 !بود آور عذاب برام شده نفر

 هم تو که دستاشو و جلو بردم تردید با دستامو. بیرون به زده زل دیدم کردم نگاهش که دوباره

 کنار: گفتم و زدم ای کننده دلگرم لبخند. بهم زد زل و برگردوند سرشو یهو.گرفتم بود کرده قالب

! کنی فکر سهیل به و سیاهی به مرگ، به نخوای که شه می قشنگ زندگیت اونقدر باشیم که هم

 !بدی فرصتو این خودت به باید

 از قبل شب! چی؟ موند وجودم توی قوت همین به خواستن رو سهیل مرگ اگه!چی؟ نشد اگه-

 !تموم؟ چی همه و کنیم می خدافظی هم از محترمانه خیلی اعدامش

 ! بهار شه می که دارم ایمان: گفتم و آوردم دستاش به آرومی فشار
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 ایمان چیزا خیلی به هم سهیل:گفت و داد تکون تأسف به سری و بیرون کشید دستام از دستشو

 !کرد ایمان بی چیز همه به نسبت منو که بود دروغیش های ایمان همین با! داشت

 .متأسفم:گفتم آروم

 ! منم خود باشه متأسف باید که اونی! چرا؟ تو:گفت و پنجره سمت برگردوند روشو

 !خواد؟ می چی دلم دونی می: گفتم کنم عوض رو بحث اینکه برای

 !نیمرو؟: گفت و سمتم برگشت

 برسه تا بره اونقدر! جلو بره زمان خواد می دلم گذشته شوخی از ولی آره که اونو: گفتم و خندیدم

 !سیاه عوض باشه سفید چیزا خیلی شه می که باشی آورده ایمان که وقتی به

 !کهربایی زرد! زرد نه، سفید: گفت و زد لبخندی

 داری؟ دوست رو کهربایی زرد-

 ! رنگم این عاشق وای:

 زردی رنگ به! گی می راست آره: گفتم و آوردم در رو کردن فکر ادای خرده یه و ریز چشمامو

 !شبیه هم ماهیتابه توی مرغ تخم

 !داری؟ دوست رو رنگی چه تو: گفت و خندید

 !سیاه-

 !جدی؟:

 !سیاهی که گفتی بهم کافه تو وقتی از البته! آره-

 !بدجنس: گفت و پام به زد آروم پاش با

 . رسیم می داریم دیگه: گفتم و دستش دادم کیفشو

 .کنم فکر ترسیدنم به کمتر شد باعث زدن حرف:گفت و کرد مرتب سرش روی رو شالش
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 .خوشحالم-

 . بسازیم برفی آدم یه صبحونه بعد:

 !براش گردن شال نه و دکمه نه داریم، هویج نه که چند هر. خوبیه فکر-

 ما برفی آدم:گفت و جلوم گرفت و آورد در دکمه تا چند و هویج یه و کرد باز رو کیفش زیپ بهار

 !نداره گردن شال به نیاز و داره دوست رو سرما

 ! نه گی می گوفیه آقای کمد کیفت گم می: گفتم و خندیدم

 ملیکا و ونداد وقتی و شه پیاده تا کردم کمک بهش و گرفتم رو بهار دست. وایساد کابین تله

 باعث که انداخت دستمون به شیطونی نگاه ونداد. بود دستم تو دستش همچنان رسیدن بهمون

 .زدن حرف باهاش کنه شروع و ملیکا کنار بره و بکشه عقب آروم دستشو بهار شد

 !کرده معجزه کابین تله که بینم می: گفت و من کنار اومد هم ونداد

 !تو؟ واسه یا من واسه-

 !تا دو این واسه:

 !چطور؟-

 !کردن تور خوشتیپی و خوبی ماهی، این به پسر تا دو خوب:

 ... اگه البته! بگو خودشون به برو داری جرأت-

. کرد قطع حرفمو کنیم می پچ پچ چی به راجع ما بدونه خواست می اعتراض با که ملیکا صدای

 می نقشه آبان با داشتیم! عزیزم هیچی: گفت و گرفت رو دستش جلو رفت و زد لبخندی ونداد

 پس گشنگی از دارم من که بریم! کنیم یخی ی گوله یه به تبدیل رو تا دو شما جوری چه کشیدیم

 .افتم می

 و ونداد. برسه راه از بودیم داده سفارش که ای صبحونه بودیم منتظر و میز یه سر بودیم نشسته

 می من به رو ونداد شکایت مرتب ملیکا حرفاشون مابین و ذاشتن می هم سر به سر داشتن ملیکا
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 واسه حرفی اگه دادم می ترجیح منم و داشت حق جورایی یه چون! زدم می لبخند فقط من و کرد

 !نزنم حرفی هم اش علیه الاقل بزنم که ندارم ونداد از دفاع

. کرد می نگاه رو نیمروها داشت. بهار صورت روی لبخند به افتاد نگاهم آوردن که رو صبحونه

 خندی؟ می چی به: پرسیدم

 !کهربایی زرد به: گفت و کرد نگاهم و باال آورد سرشو بهار

 !دیگه؟ چیه کهربایی زرد: گفت و خورد چاییش از قلپ یه ونداد زدم که لبخند

 !نیمرواِ همون کن خیال تو: گفتم و کردم نیمروها به ای اشاره

 با منو جدی جدی انگار فقط! کردم فرض! باشه: گفت و ملیکا سمت گرفت و کرد درست لقمه یه

 !ها گرفتی اشتباه خاکستری موجود اون

 در صداشو خوای می! اومده هم خوشت که بینم می:گفت و کرد نگاهم تعجب با! خنده زیر زدم

 !بشی شادتر بیارم

 خیلی نه: گفتم و نشستم صاف! بکنه هم کاری همچین اطرافش به توجه بدون نبود بعید ونداد از

 !کافیه کنی قبول هم خودت که قدر همون! ممنون

 !تهدید ی نشونه به داد تکون سری و دهنش گذاشت لقمه یه

 نگاهمو! نیمرواِ از لقمه یه دستش تو دیدم و طرفم بود شده دراز دستش که بهار سمت برگشتم

 !بده شانس خدا:گفت ونداد بزنم حرفی بخوام اینکه از قبل و صورتش سمت باال بردم

 بیرون بریم! ونداد کشمت می: گفت اعتراض با ملیکا و گرفتم بهار دست از رو لقمه و زدم لبخندی

 !بیارم سرت بالیی چه دونم می

 ویدا هرگز اومد نمی یادم! بود عمرم های لقمه ترین خوشمزه از یکی انگار خوردم که ای لقمه

 اون و کردم می محبت فقط که بودم من این رابطه اون توی!باشه کرده کاری همچین یه ام واسه

 ! دید می محبت که بود ویدا
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 درست برفی آدم خوایم می ما: گفتم ونداد به. بیرون رفتیم و شدیم شارژ خوردیم، که رو صبحونه

 !کنیم

 سمتم کرد می پرت و آورد می در اش کوله توی از دستکش جفت یه که جوری همون و کرد اخمی

 ! کوچولوها نی نی اخی: گفت

 !ببنده قندیل اینجا بشینه هم آقابزرگ این بریم: گفتم بهار به و افتادم راه

 محکم برف گوله یه که گه می چی ببینم برگشتم. کرد صدام ونداد که بودم نرفته قدم چند هنوز

 شنیدم رو ملیکا صدای و گرفتم صورتمو دست با! اومد دردم هم و شدم شکه هم! صورتم تو خورد

 ! ونداد داره گناه: گفت که

 !یارم می در پدرتو! کردی شروع خودت ونداد: گفتم و کردم پاک صورتمو برفای دست با

 و بهار سمت برگشتم و وایسادم! هتل ساختمون پشت دویید و رفت در هم اون! سمتش دوییدم

 تو کوبید همچین برفو گوله دونه یه هم پیش سال چند: گفتم و خندیدن می بهمون که ملیکا

 !مرده خون توش و بود کبود چشمم یه وقت چند تا که صورتم

 و برگشتم. بگیریم فاصله ساختمون از خرده یه که افتادیم راه و داد تکون تأسف به سری ملیکا

 !ندارم کاریت نترس بیا: گفتم بلند. یاد می همراهمون فاصله با داره هم ونداد دیدم

 !البته داره شرط: گفتم. رسید بهمون و کرد بیشتر سرعتشو و زد لبخندی

 !کنی درست بزرگ خیلی برفی آدم یه ما واسه باید: دادم ادامه من و گفت جانم یه

 !تنهایی؟-

 !نه یا کنیم کمک بهت ما هست حسش ببینم کن شروع تو حاال:

 سوال زیر ابهتش! اخمه بدون آبان مثل دماغ بی برفی آدم! ها ندارم هویج من فقط! بریم. باشه-

 !ره می

 !شه می نیست هستیت کل! زبونته اون بدون تو شبیه بیشتر: گفتم و سمتش برگشتم
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: گفت و پاشد جاش از ونداد. بشه تکمیل سرش بود مونده فقط. بود برفی آدم ساخت کار آخرای

 ! مو واسه سرش رو سیخ سیخ بذاریم بیاریم هست چیزی چوبی ببینم برم

 خودمو بلند قدم چند با و پاشدم جام از. مرتفع و بود نخورده دست برفاش که سمتی رفته دیدم

 هم من و زمین خورد صورت با اون! برفا روی شدیم ولو تایی دو و روش پریدم و بهش رسوندم

 پرت و برداشتم برف مشت یه! نامردی خیلی: گفت و شد بلند زور به و داد هول منو! روش افتادم

 نمی حتی برفیش های گوله رگبار زیر! من جون به افتاد و کرد پاک صورتشو. صورتش تو کردم

 سرمو! خوره نمی بهم ای گلوله دیگه دیدم یهو که شم بلند جام از یا کنم بلند سرمو تونستم

 اون تو که گرم بازی یه شروع شد هم همین! زنه می وندادو داره که بهاره حاال دیدم و برگردوندم

 آورده من سر آرمان خاطر به ویدا روزی یه که رو بالیی بود جالب برام. چسبید می خیلی سرما

 ! آورد می ونداد سر داشت بهار حاال بود

 اونقدر. روش ریختیم برف کلی ملیکا و بهار کمک با و برفا رو خوابوندیم رو ونداد هم آخرش

 روی ذاشتیم می که رو ها دکمه و هویج. کردیم ولش تا گفت خدا رو تو و داد فحش و کرد التماس

 که کرد می تهدید هم هی و بود برف از خودش کردن پاک و دادن تکون مشغول ونداد برفی آدم

 !یاره می در تا سه ما روزگار از دمار بخوره سرما اگه

 که ای الخلقه عجیب این با وایسین حاال: گفت و آورد در موبایلشو ونداد شد، درست که برفیه آدم

 !بگیریم عکس یه ساختیم

 ! بزنیم قدم خرده یه بریم: گفت و گرفت رو ملیکا دست ونداد بعد و گرفتیم عکس تا چند

 !جا همین گردیم می بر دیگه ساعت یه: گفت بلند شدن می دور که ازمون

 !سردمه خیلی. بخوریم چایی یه بریم: گفتم بهار به

 .بیام و بشورم دستامو رم می من: گفتم نشست بهار و کردیم انتخاب که رو میز

 همون و باال زدم آستینامو و دستشویی تو رفتم و صندلی روی گذاشتم و آوردم در کاپشنمو

 اومدم و شستم دستامو بودم سرخوش خودم به نسبت بهار توجه و کردن دفاع از که جوری

 سر: گفتم و خودم سمت کشیدم رو فنجون و بهار روبروی نشستم. بودن آورده سفارشمونو. بیرون

 !مشنگ خل ی پسره کرده گلی پامو تا
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 سمت رفت اش زده بهت صورت از نگاهم. دستام به شده خیره بهار دیدم و کردم بلند سرمو

 رو، ها بخیه رد بهار حاال و پایین بکشم آستینامو رفته یادم بار این همیشه برعکس دیدم و دستام

 !دیده دستام روی

 دستمو بهار که پایین بکشمش اومدم و چپم دست آستین سمت رفت راستم دست ناخودآگاه

 پلیورم زیر از امو مردونه پیرهن آستین. کرد نمی نگاهم. کردم نگاهش و باال آوردم سرمو. گرفت

 به رو دستم کف که طوری چرخوند دستمو مچ! باال دادشون بعد و کرد باز رو دکمه و بیرون کشید

 !چیه؟ اینا: پرسید آرومی صدای با و باال آورد نگاهشو لحظه چند بعد و باشه باال

 مال: گفتم کنم نگاهش اینکه بدون و پایین آوردم آستینامو و بیرون کشیدم دستش از دستمو

 موقع همون

 !هاست

 می دیگه جور یه بودی گفته بهم یادمه: بود توش عصبانیت از ای رگه که شنیدم رو بهار صدای

 !ببری بین از خودتو خواستی

 !بود دیگه وقت یه مال اون: گفتم کردم می بازی اش لبه با که جوری همون سمتم کشیدم فنجونو

 !آبان کن نگاه منو: گفت و شد تحکم از پر بهار صدای

 خودتو کردی سعی بار چند: گفت غلیظی اخم با. چشماش به شدم خیره و باال بردم تعلل با سرمو

 !ببری؟ بین از

 !بهار بزنم حرف موردش در خوام نمی: گفتم و دادم قورت زور به دهنمو آب

 ی مسئله کنی می خیال! خوای؟ نمی:گفت کنه کنترل صداشو باالی تن کرد می سعی که حالی در

 !بگذرم؟ تفاوت بی ازش بتونم که کوچیکیه خیلی

 !کنه؟ می تو حال به فرقی چه-

 کرده سعی بار دو بلکه بار یه نه کنم، تکیه بهش خواد می ازم که کسی کنه نمی فرق! فرقی؟ چه:

 !آبان؟ کنم اعتماد بهت خوای می ازم جوری چه! ببره؟ بین از خودشو
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 !پیش سال 7 مال! تره قبل خیلی مال قضیه این گم می بهت دارم! داره؟ ربطی چه-

 .شد سرد بخور: گفتم و کردم اشاره چایی به! بود کرده عصبیم پرسیدناش سوال و بهار واکنش

 دستات سر رو بال این کی خاطر واسه! زدی دار ویدا واسه خودتو: گفت و چشمام به زد زل

 !آوردی؟

 !چی؟ یعنی: گفتم حرص با و صورتم رو نشست غلیظ اخم یه! خورد بر بهم

 !شنیدی که همین-

 تکون تأسف به سری!رفت می و اومد می حرص با که بشنوم خودمو نفسای صدای تونستم می

 !شن؟ می یکی عاشق لحظه هر که هستم بازی هوس آدمای این عین کنی می خیال: گفتم و دادم

 !بکنم خوام نمی فکری هیچ:گفت و میز به زد زل و گرفت چشمام از نگاهشو بهار

 !ویداست به مربوط هم ها بخیه رد این-

 و نشدی پشیمون اول بار یعنی! نداشت؟ ارزششو که دادی کشتن به خودتو کسی خاطر به بار دو:

 !اش؟ دوباره انجام به بودی مصر

 دنیا به عادی آدم یه ذهن با! بودم رفته جنون مرض تا! بهار بود داغون روزا اون من روحی وضع-

 !کردم نمی نگاه

 با که هست تضمینی چه! نرسی؟ عشق جنون اون مرض به دوباره که هست تضمینی چه:

 ! نیاری؟ خودت سر رو بالیی همچین یه دوباره روحی مشکل کوچکترین

 دم نمی جواب دید وقتی! کنه نگاهم و باال بیاره سرشو موندم منتظر و صورتش به زدم زل

 فشار و کردم مچاله هم توی دستامو! دزدید ازم نگاهشو دوباره و انداخت بهم نگاهی زیرچشمی

 !بزنه؟ دورم ویدا مثل هم باشم داشته دوستش قراره که اونی قراره مگه:گفتم و دادم

 خون به دستش عشقم! مرد و داد جون جلوم برادرم:گفت و کرد نگاه حرص با و باال آورد سرشو

! بیارم خودم سر بالیی بخوام که نکردم فکر این به وقت هیچ اما شد تباه زندگیم و آلوده برادرم

 به بخوای که زمون اون نبود مهم زندگیت تو برات کس هیچ یعنی! مادرم خاطر به هم فقط
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 گی می من به اونوقت!ندی؟ انجامش دوم بار برای الاقل یا! نکنی؟ رو کاری همچین یه خاطرش

 !خودخواه؟

 ! است گذشته به مربوط اون بهار-

 ! سازه می رو آدما که است گذشته:

 !داره فرق خیلی! گرفته فاصله خیلی سالها اون آبان با روبروت نشسته که آبانی این حاال! آره-

 هر! ترسم می ازت! آبان ترسونی می منو: گفت و داد تکون طرف دو به سری و پاشد جاش از بهار

! ریزه می اعتمادمو دیوار که افته می اتفاقی بشم نزدیک بهت کنم راضی خودمو خوام می که بار

 نیستی اونی تو ولی متأسفم! بدونم محکم گاه تکیه یه رو تو تونم نمی! کنم اعتماد بهت تونم نمی

 ! هستی کردم می خیال که

 های نگاه به و میز روی گذاشتم سرمو که بودم ریخته بهم اونقدر بیرون رفت رستوران از که بهار

 بیشتر منو این و دادم می حق بهار به! ندادم اهمیت بود شده دوخته بهم مطمئناً که متعجبی

 داده نشون خودم از گذشته تو که ضعفی از ام، گذشته از خودم، از! کرد می عصبانی و ناراحت

 ی همه که دونستم می! بودم متنفر! بودم عصبانی سیاه سرنوشت این از آرمان، و ویدا از بودم،

 ! شه می تازه ای بهونه هر به و ابد تا داغش و مونه می همراهم گذشته اون عمرم

 تا دوختم چشم در دم همون از. بیرون رفتم و پوشیدم کاپشنمو و پاشدم جام از دیقه چند بعد

 .صورتش به بود زده زل و برفی آدم اون کنار بود رفته. کنم پیدا رو بهار

 با هم شاید. کنه مرتب افکارشو تا داشت می فرصتی باید شاید. نه یا پیشش برم که بودم مردد

 رسیدم وقتی و سمتش رفتم! من نخواستن شد می نهاییش تصمیم دادم می بهش که فرصتی

 بذار الاقل: گفتم و زمین روی نشستم جا همون. کنه نگاهم برنگشت. کردم صداش آروم بهش

 ! بره بین از ترست زدن حرف با شاید! بهار بزنیم حرف

 از پر صورت به بودم زده زل. کردن جدا ازش رو برفی آدم های دکمه کرد شروع حرف بدون

 رو حاشیه بی آدم یه حاال سنگین شکست اون بعد که بود حقش شاید! داشت حق شاید. غمش

 خاطر به رو تو: گفت و کرد غافلگیر نگاهمو و سمتم برگشت هوا بی یهو! کنه انتخاب خودش برای

 تجربه چون گذشته بهت چی بفهمم تونم نمی! کنم نمی سرزنش دادی انجام گذشته تو که کاری
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 ترسو! بودنت سست! داره رو معنی یه من برای فقط دستاته جفت روی که ردی اما نداشتم رو اش

 با تلخ ی تجربه بعد هم اون! باشه من مرد تونه نمی آدمی همچین یه! بودنت شکننده! بودنت

 !سهیل

 حماقت تا دو اون از اینجام که اآلن و کردم زندگی اتفاق اون بعد عمر یه من! گذشته سال 7 بهار-

 !پشیمونم

 شدن نزدیک با که خوشحالی چون البد! بردی پی موندنت زنده حکمت به اینکه خاطر به البد آره:

 !کنی خالص وجدانت عذاب از خودتو و بدی نجات آدمو یه جون تونی می من به

 !وجدان؟ عذاب-

 !زنی می حرف ازش که پشیمونی همون! آره:

 !رنجونی می منو داری حرفات این با بهار: گفتم و شدم نزدیک بهش قدم یه و بلند جام از

 رو ای مسخره و واهی امید پیش دیقه چند همین تا که من از بیشتر نه: گفت و رفت عقب قدم یه

 خوام می من! کن پیدا وندادو بگرد برو! بینمش می رفته دست از حاال که بودم داده راه دلم به

 ! خونه برم خوام می. پایین برگردم

 هر اما خواستم می دخترو این. کردم می نگاهش داشتم بشه محو دیدم جلوی از که ای لحظه تا

 های خوشی ی همه چرا کردم می فکر داشتم لحظه اون تو! گرفت می قرار جلوم بسته در یه بار

 و باشه رویایی چقدر تونست می که کردم می فکر برگشتنی به داشتم! زودگذره و دوام بی من

 !نبود دیگه حاال

 ونداد متعجب نگاه. وایسادن کنارم ملیکا و ونداد دیدم و برگشتم ام شونه سر نشست دستی

 رو برفیه آدم این ادای داری: گفت و کرد ریزی اخم. نیست عادی شرایط فهمیده که داد می نشون

 !اینجا؟ وایسادی ماست عین که یاری می در

 تو رفته بهار: گفتم و افتادم راه و بشه برداشته ام شونه روی از دستش که کنار کشیدم خودمو

 !برگردیم که کنین صداش برین. رستوران
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 گوشه یه ملیکا و بهار. کرد می ام کالفه داشت برگشت واسه کابین تله به شدن سوار طوالنی صف

 اونقدر دید وقتی سوال تا دو یکی بعد هم ونداد. زدن می حرف هم با داشتن و بودن وایساده

 تله سوار. رفت می ور موبایلش با داشت و بود کرده سکوت دم نمی جوابشو که هستم ناراحت

 می سیگار عجیب دلم. هم پیش هم بهار و ملیکا و نشستیم هم کنار ونداد و من شدیم که کابین

 قرار مخاطب رو بهار. کرد جلب امو توجه ونداد صدای که بیرون به پنجره از بودم زده زل. خواست

 واسه ببینم بگو شما الاقل! پرسید چیزی شه نمی که این از! خانوم بهار شده چی: پرسید و داد

 !ناراحتین اینقدر دوتاییتون چی

 !ونداد: گفتم و سمتش اخم با برگشتم

 ی شده تیره ی رابطه که اومدین افتادین راه ما با! آبان؟ چیه:گفت و دوخت من به بهار از نگاهشو

 و کردین بق جوری این تاییتون دو گردیم می بر داریم که حاال کنین درست رو ملیکا و من

 !بکنیم کاری بتونیم شاید شده چی ببینیم بگین خوب! ناراحتین

 اما ونداد. شم خالص موقعیت اون از خواست می دلم فقط! پنجره سمت برگردوندم رومو دوباره

 !خانوم بهار منتظرم: گفت بهار به رو دوباره! نبود کن ول

 رابطه این مخالف هم شما گفت بهم صفا که اولی روزای: کابین توی پیچید مکثی با بهار صدای

 این به امروز! کنن نظر اظهار بخوان که مربوط چه دیگرون به گفتم خودم پیش اولش هستی،

 رفیقتو چون و بودی خبر با زیادی های ناگفته از چون احتماالً! داشتی حق شما که رسیدم نتیجه

 !نیست صالح به رابطه این ادامه. گفتم هم آبان به!داشتی نظری همچین شناختی می خوب

 !کی؟ صالح به: پرسیدم و بهار سمت برگشتم

 !هردومون صالح به: گفت و چشمم به زد زل

 !دم می تشخیص خودم منو صالح-

 !آبان آروم: گفت پامو روی گذاشت دستشو ونداد
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 حاال! نزنه ها بخیه اون از حرفی ملیکا جلوی بهار کردم می خدا خدا فقط! پنجره به زدم زل دوباره

 همیشه که کشیدم می خجالت حماقت اون از ساال این تموم تو دیدم می کردم می دقت خوب که

 !کنم پنهون ردشو بودم کرده سعی

 کابین این از خوشی و خوبی با که شماها شده؟ حرفتون چی سر: پرسید آرومی صدای با ونداد

 !بیرون اومدین

 رو که حماقتی رد سر:گفت که شنیدم صداشو! بزنه حرف بهار که موندم منتظر و بستم چشمامو

 !آبانه دستای

 جا که جایی تا ابروهام! صورتم به بود ملیکا متعجب نگاه دیدم که چیزی اولین و کردم وا چشمامو

 نمی من: داد ادامه کنه نگاهم اینکه بدون اون و بهار صورت به زدم زل! هم تو بود رفته داشت

 یه چشم به تونم نمی! کنم اعتماد داده نشون ضعف خودش از اینقدر گذشته تو که آدمی به تونم

 !کنم نگاه بهش گاه تکیه

 سال 7 مال ماجرا اون: گفت خودش و آورد فشاری پام به دوباره ونداد که بگم چیزی یه اومدم

 !پیشه

 رو چیزی این! ثانیه 7 حتی یا سال هفتاد چه سال، هفت چه: گفت و داد تکون تأسف به سری بهار

 تونن می عادی شرایط تو آدما ی همه! افتاده و افتاده می نباید که اتفاقیه مهم! ده نمی تغییر

 خوب بدی تو! دن می نشون واکنشی چه بحرانی شرایط تو که اینه مهم! باشن معقول و خوب

 !مهمه کردن رفتار عاقالنه احساسات اوج تو و بودن

 !کنی تکرار بار یه هم خودت واسه رو اینا خوبه:گفتم و لبم رو نشست پوزخندی

 !امه خونواده و من قانونی حق سهیل اعدام: گفت و چشمام به زد زل

 شاید! بده یاد هم خودت به بودنو خوب بدی توی: گفتم و صورتش به دوختم حرص با چشمامو

 !کنی وا نشده قتل مرتکب قصد از که کسی گردن از دارو طناب اون بتونی

 طوالنی انگار خدایا. کردم کارو همین منم. برگردوند روشو بعد و چشمام به زد زل لحظه چند بهار

 آزارم خیلی هم ملیکا حضور سردرد بر عالوه! کردم می طی عمرم تو داشتم که بود راهی ترین
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 نمی غرورم فقط! خودم به تا دادم می حق بهار به خودم، وجود تو که بود این همه از بدتر. داد می

 !بیام کوتاه ذاشت

 این شروع گفتم صفا به که روزی اون. خانوم بهار ببین: شکست کابینو بد سکوت ونداد صدای

 شناختم نمی رو شما بشه، نزدیک شما به بخواد آبان که بودم مخالف وقتی نیست، درست رابطه

 تجدید باهات اش رابطه تو خواستم می ازش وقتی! گذروندم اون با عمرمو تموم! چرا رو آبان اما

 تونه می که نداشتم شک هم درصد یه! روزی همچین یه خاطر واسه! بود خودش خاطر به کنه نظر

 بیاد نیستم راضی گفتم می اگه! شما تلخی به یکی حتی بچشونه دختری هر به رو خوشبختی مزه

 اینکه از! ترسیدم می شما از! باشم داشته شک آبان بودن خوب به که نبود این خاطر واسه سمتت

 کنارم که پسری تو بودنو عاشق وجودم تموم با بار یه! باشی آبان برای خوبی ی تجربه نتونی

 لیاقتی بی یه اینکه! گرفتم یاد آبان از بلدم کردن محبت از هرچی! کردم لمس و دیدم نشسته

! نیست کفایتیش بی بر دلیل کشه، می ازش داره هنوزه که هنوز که زده رقم براش رو ای گذشته

 چون گم نمی رو اینا! بشه پشیمون یا بمونه راه وسط و کاری انجام روی بذاره دست ندیدم حاال تا

 لیاقتشو که داشتم خواهری اگه! دارم ایمان زنم می که حرفایی این به! برادرمه و رفیق آبان

 گذشته وقته خیلی که مسائلی خاطر به خواد نمی دلم! باشه همسرش آبان که بود خدام از داشت،

 که ای زمینه پیش بدون و داوری پیش بدون و کنی نگاه بهش باز چشم با بخوای اگه! بشه سرزنش

 !است بخیه تا چند رد از موندگارتر هاش خوبی که بینی می بشناسیش همراهشه گذشته از

 خیلی تونست می چند هر ونداد حرفای. بودم بسته چشمامو و شیشه به بودم داده تکیه سرمو

 و بشینم ها بچه عین اینکه! کرد می تحریک منو حقارت حس اما ام واسه باشه کننده خوشحال

 حرف کسی دیگه کابین وایسادن تا! کرد می کوچیک منو کنه، حمایت و تعریف ازم دیگه یکی

 .نزد

 رل؟ پشت بشینم من خوای می: گفت ونداد شدیم که پارکینگ نزدیک

 تو نشستم زد که رو دزدگیر و سمتش گرفتم و آوردم در جیبم از رو سوییچ خواسته خدا از

 و رفت می ذهنم تو جمله یه مرتب. صندلی پشتی به دادم تکیه سرمو و بستم کمربندمو و ماشین

 شور مرده! باشه دنبالم قراره ابد تا که گذشته اون به بزنن گند! زندگی این به بزنن گند! اومد می
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 گذشته تو اونقدر که ببرن خودمو شور مرده! من هستی ی همه به زدن گند که ببرن آرمانو و ویدا

 !شم خالص شرش از تونم نمی جوری هیچ حاال که ام کرده حماقت ام

 داره چاووشی صدای دید وقتی و کرد روشن هم رو ضبط افتاد راه وقتی و رل پشت نشست ونداد

! ضبط توی گذاشت و برداشت دیگه دی سی یه و کرد باز رو داشبورد در و شد دال شه می پخش

 !داشت چاووشی آهنگای به من ندادن گوش به خاصی ی عالقه

 آبان؟: گفت آروم رفت که خرده یه

: گفت آروم. بزنه حرفشو که موندم منتظر و سمتش چرخوندم خرده یه سرمو و کردم وا چشممو

 !یاری؟ نمی که نه! بیرون بریم ناهار که بدم پیشنهاد خوام می

 بخوریم؟ بیرون ناهارو: گفت بهار و ملیکا به بلند صدای با هم اون و ندادم جوابشو

 !خونه بره باید حتماً که گفت و کرد مخالفت و تشکر که شنیدم رو بهار صدای

 سرمو دوباره! بودم شده تحقیر که چقدر هر ام واسه بود بس!خواست می تنهایی دلم منم! بهتر

. شد بلند موبایلم زنگ صدای گذشت که خرده یه. بستم چشمامو و صندلی پشتی به دادم تکیه

 کار که وقت هر معموالً. آتناست ی شماره دیدم و آوردم در جیبم تو از رو موبایل و شدم جا جابه

 جواب گوشیو پس. بگیره تماس احوال و حال واسه اومد می پیش کم و زد می زنگ بهم داشت

 .الو: گفتم دورگه صدای یه با و دادم

 بودی؟ خواب داداش؟ خوبی: گفت و کرد سالمی

 . بیرونم. نه-

 .اینجا بیاین شام شب واسه بگم زدم زنگ:

 خبریه؟-

 !نیست یادت اتو خواهرزاده تولد روز که تو هستی بدی دایی چه:

 نمی فکر اما فرستم می اش واسه کادوشو من: گفتم آتنا به بعد و گفتم داشتم کم همینو یه دلم تو

 .یاد می تونست و داشت دوست اگه گم می هم ونداد به. بیام بتونم خودم کنم
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 ات واسه کی اینو بگم بهش! کار؟ چی خواد می کادو من دختر:شد بلند آتنا اعتراض صدای

 اون به! بینمتون می شب! نداری؟ غریبه با فرقی اش واسه که بینه نمی رو تو انقدر وقتی فرستاده

 !خدافظ! بیاد حتماً بگو هم عتیقه

 توی گذاشتم رو موبایل عصبی. کرد قطع تماسو بزنم حرفی یا کنم مخالفتی بخوام اینکه از قبل

 بود؟ کی: پرسید ونداد و جیبم

 !آتنا-

 داشت؟ کار چی:

 !رهاست تولد! ما خونه بیاین باید شام واسه گه می-

 !دایی؟ خان نبود یادت! اوخ اوخ:

 که بهار ی خونه نزدیک. خیابون به زدم زل و پنجره سمت کردم رومو. نداشتم زدن حرف حوصله

 خب اما شیم جدا هم از ناراحتی همه این با و اینجوری نداشتم دوست. گرفت بیشتر دلم شدیم

 و ترسو و سست بود گفته بهم اینکه از! بود آورده پیش دلخوری که بود شده زده حرفایی

 عوض اآلن تونم می بودم جوری این گذشته تو حتی اگه که بود نکرده درک اینکه از! شکننده

 . امروز بابت مرسی: گفت شه پیاده ماشین از اینکه از قبل. بودم دلخور خیلی باشم، شده

 !نزدین بهمش ما خاطر واسه که قراری خاطر به شما از مرسی:گفت و سمتش برگشت ونداد

 فردا: پرسید ونداد از ببنده رو در اینکه از قبل و شد پیاده ماشین از و گفت کنمی می خواهش

 شرکت؟ بیام

 دارین؟ آدرسو! کردم فراموش اصالً آخ آخ: گفت یهو ونداد

 .باش آماده 9 ساعت صبح. دنبالت یام می من: گفت و بهار به کرد رو ملیکا

 در دم بود وایساده گرفت، می عقب دنده ونداد وقتی. بست رو در و کرد خداحافظی و تشکر بهار

. بودم ریخته بهم خیلی دادمش دست از کردم می حس دوباره اینکه از. کرد می نگاهمون و خونه

 !کنم؟ روشن سیگار یه من نداره عیبی: پرسیدم و ملیکا سمت برگشتم
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 خرده یه و زدم بهش محکمی پک و کردم روشن رو سیگار.  نه گفت لبش روی لبخند نیمچه یه با

 با بهار دل آبان آقا: گفت شه پیاده اینکه از قبل و رسوندیم هم رو ملیکا. پایین دادم رو شیشه

 کنه پاک توش از رو شما شماره خواست و آورد در رو موبایلش بود، نشسته که عقب این. شماست

 ثابت بهش خودتو کردن محبت با شما که داره احتیاج فقط اون! شد منصرف لحظه آخرین اما

 .ممنون هم کوه قرار این و امروز بابت! کنی

 اونقدر. باغ خونه سمت افتادیم راه ما و شد پیاده هم ملیکا و گفتم زیرلبی کنم می خواهش یه

 تنها و بود بسته چشمام. نزنه حرفی خونه به رسیدن تا داد ترجیح هم ونداد که بودم گرفته

 بهار وقتی. بود کابین تله و بازی برف های صحنه رفت می و اومد می چشمم جلوی که چیزایی

 آدم اون پشت و گرفتم می دستشو وقتی! خندید می دل ته از و زد می برفی های گلوله با وندادو

 تله تو وقتی! بود گرفته لقمه برام وقتی! بده قرار هدف رو ما نتونه ونداد که گرفتیم می پناه برفی

 !داد می امید قلبم به اش کننده دلگرم لبخندای وقتی! بود دستام بین دستش کابین

 بیاره رو ماشین ونداد کنم صبر اینکه بدون و کردم باز رو در و شدم پیاده رسیدیم که باغ خونه به

 باهام بخواد و بیاره گیرم ونداد خواست نمی دلم. ساختمون سمت افتادم راه ببندم رو در تا تو

 من برای خوبی فرصت ببینده رو در بره دوباره و ساختمون دم بیاره ماشینو بخواد تا! بزنه حرف

 شه نمی خیال بی دونستم می که چند هر! ببندم خودم روی رو در و اتاق تو بچپونم خودمو که بود

 !سراغم یاد می مطمئناً و

 بعد و کردم قفل رو در و بود هام وسیله و ساک که اتاقی توی انداختم خودمو و باال رفتم ها پله از

 باال اصالً ونداد تصورم خالف بر. بستم چشمامو و تخت روی کشیدم دراز لباسام کردن عوض

 ! برد خوابم تا کردم لمس رو چپم دست ی بخیه رد روی راستم دست با اونقدر منم و نیومد

 حتی که بودم گرفته بدی سردرد. پریدم خواب از در آروم های ضربه با که بود شده تاریک هوا

 به تکونی زور به. آورد می اسممو که شنیدم رو ونداد صدای. دارم نگه باز چشمامو تونستم نمی

 .سرم رو کشیدم رو پتو و تخت تو برگشتم دوباره و کردم باز رو در قفل دادم،پاشدم خودم

 بازومو رو گذاشت پتو همون روی از دستشو. لبش رو نشسته ونداد که داد می نشون تخت تکون

 !آبان؟: گفت

 آتنا؟ ی خونه بریم خوای نمی. نیمه و هفت ساعت: گفت دم نمی جواب دید وقتی



 
 

471 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 دیده در الی نور ی باریکه از هاش عقربه که دیوار روی ساعت به زدم زل و کنار کشیدم رو پتو

: گفت و صورتم به زد زل دقت با و برگشت بعد و کرد روشن رو اتاق برق و شد بلند ونداد. شد می

 خوبی؟

 !نریم شد می کاش:گفتم و کشیدم موهام توی دستی و نشستم

 کرد تو و من بار خواست دلش چی هر و شد عصبانی بریم، نتونیم شاید گفتم و زدم زنگ آتنا به-

 ! گذاشت گوشیو و

 !داره حق:

 .بریم شو حاضر و بگیر دوش یه پاشو پس-

 هستن؟ کیا نگفت:

 !هستن هم ویدا و آرمان -

 داشتم کم امروز رو تا دو همین! گفتم هم وای یه داد می فشار محکم هامو شقیقه که جوری همون

 !برسه شب به خوشی با روزم که

 . گردیم می بر زود و ریم می زود پاشو: گفت و اتاق در سمت رفت ونداد

 داشت و مبل روی بود نشسته حاضر و آماده هم ونداد. پایین رفتم شدن حاضر و گرفتن دوش بعد

 می طوری چه بهار فهمم نمی: گفت و زد سوتی دید ها پله باالی که منو. رفت می ور موبایلش با

 !کنه دور خودش از رو تو تونه

 و کشید بازومو ونداد در ی دستگیره روی نشست که دستم. در سمت رفتم و گفتم نگو چرت یه

 ! آبان: گفت

 که تصمیمی و باغ این مورد در: گفت و کرد ول دستمو. بزنه حرف موندم منتظر و سمتش برگشتم

 باشه؟. نزن حرفی بابام به داری

 !چطور؟-

 . حاال گم می بهت:
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 شده؟ حرفی-

 بدون زد بچه اون نام به باغو شه می. شم می ممنون بگیری دهنتو جلوی و کنی لطف فقط. نه:

 واسه بهتره و خودته حق باغ این. کارم این مخالف کالً من که چند هر. بشه متوجه کسی اینکه

 !کنی خرجش خودت

 سال صد اما ام، واسه بیاری اشو بچه مدارک ویدا شدن خبر با بدون شه می که دونستم می-

 باشیم، نمرده یا باشیم نکشته همو موقع اون تا آرمان و من اگه و بشه رو قضیه این که هم دیگه

 این بابات دم می ترجیح! اون به ام عالقه پای به ذاره می کارو این و ویدا به بنده می منو هم باز

 !بزنه بچه اون نام به و بخره ازم صوری باغو

 .بیافته آسیاب از آبا خرده یه بذار. برسه وقتش تا بذار مسکوتش فعالً پس-

 !بریم؟ هست اجازه حاال. باشه:

 خبره با حدیثی و حرف از معمول طبق دونستم می. بیرون برم تا موند منتظر و کرد وا رو در ونداد

 دیگه که کردن می مخفی ازم چیزو همه همه، اونقدر. نبود مهم برام! بشم مطلع من خواد نمی و

 !ام واسه بود شده عادی

 .داد اس بهم ملیکا بودی که خواب:گفت و کرد روشن سیگار یه ونداد ماشین تو

 !شده خوب اتون رابطه که خوشحالم-

 !بپرسه من از رو حالتو خواسته ازش بهار گفت می:

 نیم! داشت ضمیر اش جمله که انقدر گفت چی ونداد نفهمیدم اصالً! صورتم رو نشست اخمی

 !گفتم چی نشدم متوجه خودمم: گفت و انداخت کردم می نگاهش داشتم که من به نگاهی

 هم ملیکا بعد! بشه جویا رو تو حال و بزنه زنگ من به خواسته ملیکا از: گفت و کرد عوض رو دنده

 !گفتم چی شدی متوجه کنم فکر اآلن! نه یا خوبی تو که بگه و بزنه زنگ اون به

 !بشه خبردار دیگه نفر دو واسطه به من حال از نکرده الزم-
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 خنک دلت اگه! کنم؟ اخراجش شرکت نیومده هنوز خوای می! کرده عصبانیت خیلی انگار! اوه اوه:

 !بگو شه می

 !امشب شو من خیال بی ندارم حوصله ونداد-

 ملیکا و من! یاد می پیش بشناسن همو خوان می که نفر دو بین همیشه بحثا این! آبان خیال بی:

 دیروز همین حاال خوبه. کردیم می آشتی و قهر کلی. کردیم می بحث هم با کلی اوایل اون هم

 !کنیم آشتی هم با ما شدی باعث خودت

 غیرقابل! ترسویی؟! سستی؟ گفته بهت حاال تا ملیکا:گفتم و بیرون دادم دماغم از عصبی نفسمو

 !ای؟ شکننده! اعتمادی؟

 حلوا دعوا وسط! آبان کردیم هم بار هم بدتر این از: گفت و سمتم گرفت سیگارشو پاکت ونداد

 وقتی واسه بذاره بحثو و کنه کنترل خودشو بود بهتر شاید. کنم نمی دفاع بهار از! کنن نمی پخش

 ! داد حق بهش باید هم جورایی یه خب اما هستین تنها خودتون که

 دارم دلم ته اینکه از! ناراحتم؟ خیلی خیلی خیلی چی از دونی می: گفتم و کردم روشن سیگار یه

 ! خودم به نه دم می حق اون به

 که خریتی از که دیدم و موندم زنده خوبه! گیری می خودتو ی پاچه داری اآلن بیشتر پس آهان-

 سر که بالیی از وقت هیچ اینکه از بود دلم ته ترسی یه سال هفت این تموم! پشیمونی کردی

 !نکردی پشیمونی ابراز آوردی خودت

! کنم می کارو همین موقع اون به برگردم اگه هم اآلن! نباشم زنده دادم می ترجیح شرایط اون تو:

 .هستم که خوشحالم گذاشتم سر پشت رو فاجعه هم اون کندن جون هزار با که حاال اما

 کنم می تموم تمومتو نیمه کار و باغ اون تو گردنم می برت و زنم می دور قرآن به آبان نگو چرت-

 !کشی؟ نمی خجالت! کنم؟ می کارو همون باز شرایط اون به گردم بر اگه که چی یعنی! ها

 طوری موقع اون شرایطم گم می دارم! که کنیم خودسانسوری نیست قرار! زنیم می حرف داریم:

 !کنم تحمل رو مشکل همه اون و زندگی اون تونستم نمی که بود

 !دیگه؟ ای زنده که خوشحالی اآلن یعنی-
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 ! خودت؟ با کنی می فکر چی ونداد! بابا آره:

 بالیی یه و شی خر دوباره ممکنه بده، منفی جواب بهت بهار اگه کنم می خیال بخوای راستشو-

 !بیاری خودت سر

 !نگو چرت:

 ! باشم گفته چرت که امیدوارم-

 کنارمو نبودنش بیشتر یعنی! بهار نداشتن حتی. کردم آماده رابطه این تو چیزی هر واسه خودمو:

 ! بودنش تا بینم می

 گندت اخالق این با بتونه اگه فقط! خوادت می دختره! باشی ناامید هم اینقدر خواد نمی حاال-

 !بیاری دستش به تونی می و کنی بیشتر رو بودنت هندی فیلم دز خرده یه هم تو و بیاد کنار

 ! دلخورم خیلی ازش اآلن:

 . بره بین از دلخوری این کنه می کاری یه که ایشاهلل -

 دیدم رسیدیم وقتی. خریدیم کادو دونه یه نفری رها واسه و رفتیم اول آتنا ی خونه به رفتن قبل

 پر و پریشون ذهنم اونقدر. عاری بی طبل به بودم زده دیگه. پارکه درشون دم بابا و دایی ماشین

 .نکنم فکر هیچی به دادم می ترجیح که بود خیال و فکر از

 کرد پرسی احوال باهامون خوش روی با و جلو اومد و کرد باز رو در احسان و واحد در دم رسیدیم

 ی مایه برام این و آرمان جز به بودن همه. سمتمون برگشت سرها تو رفتیم وقتی. داد دست و

 و کلی سالم یه. بشه دلگیری باعث ام خواهرزاده تولد شب تو وجودم نداشتم دوست! بود دلگرمی

. پدرش کنار نشست و احسان دست داد رو کادوها هم ونداد. بابا کنار نشستم و کردم زیرلبی

 آبان؟ خوبی: پرسید و جلو اومد بود آشپزخونه توی که مامان

 .مرسی:گفتم مکث با و کردم بلند سرمو

 تو از هم آتنا!بود بد حالم هم خیلی شب اون اتفاقاً! نه! بودم؟ خوب. بودم جواب دنبال واقعاً

 و انداخت ونداد و من به نگاهی تعجب با کردیم که پرسی احوال و سالم و بیرون اومد آشپزخونه

 !برین؟ خواین می جایی: گفت
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 !کنی بیرون رو ما بخوای شما اینکه مگه نه: گفت ونداد من از قبل

 !پالتو؟ با نشستین جوری همین چرا پس:گفت و کرد پالتوهامون به ای اشاره آتنا

 کجاست؟ رها: پرسیدم و رها اتاق سمت رفتم و پاشدم

 .بینن می کارتون دارن آیدین با خودشه اتاق تو: گفت و کرد اتاقش به ای اشاره

 .ببر اینم: گفت و سمتم گرفت و آورد در رو کاپشنش و پاشد جاش از ونداد

 پخش کامپیوتر از داشت هم کارتون یه و کردن می بازی هم با داشتن تایی دو. رها اتاق تو رفتم

 !خانوم؟ رها خوبی: پرسیدم و کردم بغل رو رها. شد می

 خورده؟ موش زبونتو: گفتم و کشیدم لپشو. داد تکون سری خجالت با

 و آوردم در پالتومو و پایین گذاشتمش. پایین بره بغلم از که داد تاب و پیچ خودشو و گفت نچی

 یه. آیدین به افتاد چشمم بیرون برم اتاق از اینکه از قبل و کردم آویزون ونداد پالتوی همراه

 اسباب وسط بود نشسته و اش دیگه دست یه تو هم بیسکوییت یه و بود دستش یه تو ماشین

. ونداده دیدم و برگشتم. بهم خورد محکم و شد باز در که کردم می نگاهش داشتم مات. ها بازی

 .اومد آرمان:گفت و بست رو در و اتاق تو اومد

 !یاد می که دونستیم می حال هر به: گفتم بعد و کردم مکث خرده یه

 !اومده ویدا با-

 درد از داشت که هام شقیقه به فشاری دست با! گه می چی فهمیدم نمی! ونداد به زدم زل متعجب

 !اومدن می حال هر به: گفتم و آوردم ترکید می

 !مشاور پیش بودن رفته-

 آشتی؟ واسه:

 .مشاور پیش برن باری چند که کرد قبول عمه خاطر به اما خوادش نمی گه می ویدا-

 !کنن آشتی هم با شده که هم بچه این خاطر به که ایشاهلل. خوبه:
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 بود نشسته که آرمان دیدن با. بیرون رفتیم هم با و آورد در پالتوش جیب تو از موبایلشو ونداد

 فکر: گفت آروم بابا سکوت خرده یه بعد. بابا کنار نشستم. شد خالی دلم ته لحظه یه بابا روبروی

 .بیای کردم نمی

 !یام نمی بگم نکردم جرأت که کشید نشون و خط همچین آتنا-

 . جون بابا کردی خوب:

 آتنا خواب اتاق از ویدا که دادم می گوش بابا و احسان و ونداد حرفای به داشتم و بود پایین سرم

 . نشم چشم تو چشم آرمان با نه و اون با نه اصالً دادم ترجیح. کرد سالم و بیرون اومد اینا

 بخوابی بگیری بری تونی می یاد می خوابت اگه جان آبان:گفت احسان یهو و گذشت ساعتی نیم

 !ها

 بلند هم زود صبح اتفاقاً آره: گفت ونداد بزنم حرفی اینکه از قبل و کردم نگاهش و بلند سرمو

 .شدیم

 پاشدین؟ زود صبح چی واسه ای جمعه روز: پرسید آشپزخونه تو از آتنا

 .کوه دوستامون با بودیم رفته: گفت و آشپزخونه سمت رفت و پاشد جاش از ونداد

 هم خیلی پس: گفت که شنیدم صداشو اما ببینم رو آتنا تونستم نمی بودم نشسته که اونجایی از

 !باغ اون تو گذره نمی بد بهتون

 پیشنهاد هم احسان به خواستم می تازه! عالیه اتفاقاً! گذره؟ می بد گفته کی:داد جوابشو هم ونداد

 !پیشمون بیاد کنه جمع بدم

 یکه شما عین احسان مگه! خودت واسه دار نگه رو پیشنهادا این! خود بی: گفت حرص با آتنا

 !یالقوزه؟

 فکر این تو. داد می جوابشو هم اون و ذاشت می سرش به سر داشت که شنیدم می وندادو صدای

 یه اتفاق، یه منتظر همه انگار. است شکننده و ساختگی جمع این صمیمیت چقدر که بودم

 از اینو. بگیره سر دعوایی یا بحثی حرفی، آن هر که ترسن می همه انگار. دلخورین یه یا پیشامد
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 سمت رفتم و پاشدم جام از. فهمید شد می کرد می پر رو خونه فضای مرتب که سکوتی

 داری؟ مسکن: پرسیدم آتنا از و آشپزخونه

. آره: گفت کرد می درست ساالد داشت و ویدا روبروی میز پشت بود نشسته که جوری همون

 چته؟

 !ترکه می داره سرم. بردارم بگو کجاست: گفتم و آشپزخونه تو رفتم

 اومدم و برداشتم یخچال سردکن آب از آب لیوان یه همراه قرصو. داد رو ها دارو ی جعبه آدرس

 انداختم نمی ویدا به هم نگاهی کوچکترین حتی مدت این تموم در که بود حالی در این و بیرون

 .بشیم چشم تو چشم مبادا که

 . بود لبش روی هم لبخندی و داد می اس ام اس موبایلش با داشت بود وایساده هال ی گوشه ونداد

 نیست؟ خانوم ملیکا احتماالً:پرسیدم آروم و جلو رفتم

 .آره: گفت و کرد نگاهم و باال آورد سرشو لبخند همون حفظ با

 !دی؟ نمی بهش که منو آمار-

 !نوشتم می تو از داشتم اتفاقاً:

 این صفا، با اسات ام اس و زنگ از اون! من؟ علیه جاسوسی شده کارت ونداد: گفتم و کردم اخمی

 !بهار به دادنات گزارش هم

 !باشه؟ نفعت به قراره وقتی داره ایرادی چه: گفت و جیبش تو گذاشت و کرد قفل گوشیشو ونداد

 نمی: گفتم مبل رو بشینه رفت می که ونداد به و اپن روی گذاشتم رو لیوان و خوردم رو قرص

 خودم از و زنه می زنگ خودش بدونه حالمو باشه قرار اگه! ونداد بدی بهار به من از اطالعاتی خوام

 !پرسه می

 ! باشه شده حالت نگرون قبلش که شرطی به آره: گفت و زد شیطونی لبخند ونداد

 !چی؟ یعنی-
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 هم اون. گفتم ملیکا به و کردم زیاد داغشو پیاز خرده یه من! کنه؟ نمی درد سرت مگه! بابا هیچی:

 رو تو سردرد احتماالً رسه می بهار به که خبری! ده می گزارش بهار به اغراق خرده یه با احتماالً

 !کرده سکته نیمچه یه به تبدیل

 !نیست ترحم جلب به لزومی! ونداد دی می درس شیطونو تو قرآن به: گفتم و زدم نیشخندی

 ای فاصله سکته مرز تا هم خیلی که فهمی می ببینی آیینه تو خودتو بری! که نکردم ترحم جلب-

 !کنیم می پچ پچ چی مورد در داریم ساعته دو ما که شن می مشکوک بقیه اآلن بریم! نداری

 ! کنه می نگاهمون کنجکاو و وایساده آشپزخونه ورودی دم ویدا, دیدم مبال سمت برم برگشتم

. آورد خودم به منو دایی صدای که بودم بهار فکر تو. نشستم بابا کنار رفتم و پایین انداختم سرمو

 با قراره پرسیدم: گفت کنم می نگاهش سوالی دید وقتی! جوابه منتظر دیدم و کردم بلند سرمو

 کنی؟ کار چی باغ اون

 !ام داده سوالو این جواب قبالً کنم می فکر-

 !بخرمش ازت بذار:

 !ندارم فروششو قصد-

 !بخرم ازت پدرمو یادگار الاقل بذار! باشه؟ کی مال کنه می برات فرقی چه! خوای نمی باغو اون تو:

 می دلتون حد این تا وقتی بزنین من نام به باغو اون و محضر برین باهاش شدین راضی چطوری-

 !باشه؟ شما مال خواست

 می ازت باالتر من بود قیمتش چقدر هر! زد حرفی شد نمی چون نزدم حرفی آقاجونم حرف رو:

 !خرم

 !بخرین و کنین انتخاب رو یکی تونین می. هست زیاد باغا خونه این از اطراف اون-

 !بخرم خوام می دارمو خاطره ازش و شدم بزرگ توش که رو باغی! خوام می پدریمو باغ من:

 !ببخشمش خوام می! ندارم فروش قصد: گفتم و پاشدم جام از
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 !چی؟ یعنی: گفت حرص با و پاشد جاش از هم دایی

 سخت خیلی ام جمله معنی کنم نمی فکر! ببخشمش خوام می: گفتم و خواب اتاق سمت رفتم

 !باشه

 !دونی می خوب اینو خودت! نبوده تو سهم باغ اون-

 !ببخشم خوام می اشو همه! بردارم سهمی ازش نیست قرار منم:

 نمی من! کرد می تر عصبانی رو دایی این انگار و بدم نشون خونسرد خودمو کردم می سعی

 به اصراری چه بیاد پیش دلخوری و بحث یه هم دور ما شدن جمع بار هر با بود قرار وقتی فهمیدم

 !بود خونوادگی پیوند این بودن برقرار

 این جلوی طاهر حاج: شنیدم رو دایی صدای که بود نرسیده خواب اتاق در دستگیره به دستم

 راضیش! خوام می باغو اون من! بگیره انتقام ما از اینکه واسه افتاده لج که دونم می! بگیر پسرتو

 !کنه بخشش و بذل بگیره پولشو و بفروشتش کن

! بگیره تصمیم من جای کسی نیست قرار: گفتم و دایی سمت برگشتم بزنه حرفی بابا اینکه از قبل

 و باغ اون! نکنم چیکار و کنم چیکار بگی بهم منو روی تو وایسی که نیست پیش سال هفت اآلن

 به نه بزنی خودم به تونی می داری هم حرفی! خودمه با اختیارش بکشم که هم آتیش به رو خونه

 !بابام

 زهرا بهشت تو که ای کشیده اون جای هنوز. بودن شده بلند جاشون از ونداد و بابا و مامان

 و بستم رو در و اتاق تو رفتم. بزنه حرفی دایی که نایستادم! سوخت می گوشم زیر بود خوابونده

 باال بحث صدای! مهمونی از هم این. زمین به زدم زل و خواب اتاق ی نفره دو تخت ی لبه نشستم

 گرفته که تصمیمی از! لبم رو نشست رضایت لبخند یه ناخودآگاه. اومد می بیرون از ای گرفته

 که بود کسی دایی هم مطمئناً و زدم می آیدین نام به رو باغ مطمئناً! بودم راضی و خوشحال بودم

 !خرید می ازم صوری طور به رو باغ اون

 و ونداد کنار بودم نشسته شد می ربعی یه. کرد صدام آتنا شام واسه تا موندم اتاق تو اونقدر

 رو گوشی و پاشدم جام از. شد بلند گوشیم زنگ صدای اینکه تا کردم می بازی غذام با داشتم
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: گفت و کرد سالمی گفتم، که الو. کردم آن رو گوشی و رها اتاق تو رفتم.صفاست دیدم و برداشتم

 خوبی؟

 شده؟ طوری. مرسی-

 خبر بی اینکه از بشی دلخور بعداً شاید گفتم خب ولی بزنم زنگ بهت خواستم نمی واهلل:

 !گذاشتمت

 !شده؟ چی-

 ... فقط نشو نگرون! ها نیست مهمی چیز:

 !بهار؟-

 !بیمارستانه:

 !چی؟ واسه-

 ... آبان ببین. کرده تصادف:

 !بیمارستان؟ کدوم-

 پیشته؟ ونداد:

 !صفا؟ بیمارستان کدوم-

 !بگم آدرسو تا بهش بده گوشیو. نداد جواب زدم زنگ موبایلش به:

 !شده؟ چی: بپرسه و کنه باز رو اتاق در بابا شد باعث کشیدم که دادی

 !بیمارستانین کدوم بگو! یام می ونداد با: گفتم صفا به بابا حضور به توجه بدون

 سرها همه. بیرون اومدم اتاق از عجله با و کردم قطع تماسو نشنیده و شنیده بیمارستانو اسم

 !شده؟ چی: پرسید نگرون مامان. بود شده پا جاش از هم ونداد و من سمت

 ! بیمارستانه بهار: گفتم و ونداد به زدم زل
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 !چی؟ واسه: پرسید و شد نزدیک بهم قدم یه

 !کرده تصادف گه می صفا: گفتم و دادم تکون طرف دو به عصبی سرمو

 می خودت و ریم می اآلن. کردی هول اینقدر چرا تو حاال: گفت بازومو رو نشست ونداد دست

 .نیست هیچی که بینی

 صفا که نیست خوب حالش: گفتم داشتم می بر پالتومو که جوری همون و رها اتاق سمت برگشتم

 !بریم! بده خبر و بزنه زنگ تو به داشته اصرار

 اون به برسم و کنم پرواز داشتم دوست فقط لحظه اون تو. ببینم رو بقیه واکنش تا نایستادم

 !خوبه حالش بهار که ببینم و بیمارستان

 لحظه از هم ونداد. شدم می دیوونه داشتم! کردم روشن سیگار پشت سیگار بیمارستان برسیم تا

 !کرد می نگرون بیشتر منو این و بود خودش تو رل پشت بود نشسته که ای

 اطالعات مسئول از بخوام اینکه از قبل و اطالعات سمت دوییدم و پایین پریدم نایستاده، ماشین

 !شده؟ چی: پرسیدم زیرلبی. صفاست دیدم و برگشتم. کشید بازومو یکی بگیرم رو بهار سراغ

 .سالم: گفت و رسید راه از ونداد بگه چیزی یه اومد تا

 !کجاست؟ بهار: گفتم و باال بردم خرده یه صدامو. آوردم می باال استرس از داشتم

 !ICU تو. باالست:گفت آرومی صدای با و پایین انداخت سرشو صفا

 متوجه اصالً و ها پله سمت کشید منو که بود کی نفهمیدم! لحظه اون تو بود وایساده ام واسه زمان

 . ICU پشت رسیدم کی نشدم

 و لوله کلی و تخت یه جز شد نمی دیده ازش زیادی چیز که کسی به بودم زده زل شیشه پشت از

 زور به و شیشه به بودم چسبونده پیشونیمو. داشتم تهوع حالت و بودم گرفته گر! دستگاه و سیم

 باشه بهاری همون تخت روی افتاده گوشت تیکه یه عین که اونی شد نمی باورم. بودم بند پام روی

 که شنیدم رو ونداد صدای! بکشمش آغوش به دل ته از خواست می دلم کابین تله توی صبح که

 !کن جور و جمع خودتو! دادن خبر بهش تازه! آبان یاد می داره مادرش: گفت گوشم زیر آروم
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: گفت شمرده شمرده بار این و دوباره. گه می چی داره بفهمم و کنم درک که ونداد سمت برگشتم

 .باال یاد می داره. پایینه بهار مامان

 به داشت که سرمو و سالن ی گوشه های نیمکت روی نشستم و گرفتم فاصله یو سی آی شیشه از

 سمت به نگاهم شد باعث گریه و جیغ صدای. دستام بین گرفتم شد می منفجر کلمه واقعی معنای

 اومدن می داشتن صفا البته و آقا و خانوم تا دو یکی همراه چادری خانوم یه. بچرخه سالن ته

. زد می صدا اسمشو مرتب چون. بهاره مادر زد حدس راحت شد می. پاشدم جام از. سمتمون

 سکوت لحظه چند بعد و بهار به زد زل یو سی آی شیشه از بهار مادر. وایساد کنارم اومد هم ونداد

! داد قرار مشتاش هدف امو سینه و سر و بهم پرید یهو چرا و شد چی نفهمیدم. ما سمت برگشت

 داد دستور و کرد امون همه بار حرف کلی و اومد هم پرستار یه و عقب کشیدنش خانومی یه و صفا

 !بیرون بریم

 از کشیدم بازومو حیاط توی. ها پله سمت بردم و کشید بازومو ونداد که بهشون بودم مونده مات

 و دستم داد و کرد روشن سیگار یه اومد هم ونداد و نیمکت روی نشستم رفتم و بیرون دستش

 !صورتتو ببینم: گفت

 !بود؟ عصبانی من از چی واسه: پرسیدم کنم نگاهش اینکه بدون نشدم منظورش متوجه

 !بوده بیرون تو با بهار کرده خیال البد: گفت و نشست کنارم ونداد

 !پس؟ بوده کجا: کردم زمزمه زیرلب

. بوده بیرون رجا با:گفت و روبرو ی باغچه جدول رو نشست. کنم بلند سرمو شد باعث صفا صدای

 ! کردن چپ که بوده زیاد اونقدر سرعتشون

 بوده؟ رل پشت کی: پرسید و پاشد جاش از ونداد

 !رجا-

 !کجاست؟ خودش:

 .شکسته سرش فقط خودش. گرده می بر و ره می گفت اینجا رسیدم وقتی. دونم نمی -

 چطوره؟ بهار وضع: پرسید و کنارم نشست دوباره ونداد
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 .بشه ثابت موقعیتش منتظرن. بشه عمل باید! نیست خوب: گفت و پاشد جاش از صفا

 خورده؟ ضربه سرش فقط-

 . شکسته انگار پاشم:

 کفشم کف فشار با پام، زیر انداختمش. کرد می بدترش هم کشیدن سیگار که بود بد حالم اونقدر

 !ونداد خونه بریم: گفتم ونداد به و کردم خاموشش

 خوبی: گفت و گرفت بازومو و دنبالم دویید مکث یه بعد ونداد. بیمارستان در سمت افتادم راه

 ! آبان؟

 !خونه بریم! نه: گفتم و کشیدم دستمو

 !باشی؟ اینجا خوای نمی. کنن می عملش صبح تا احتماالً گه می صفا -

 ! نه:

 !ها کنی می داوری پیش داری آبان-

 به ربطی چه! خونه برم خوام می! نیست خوب حالم: گفتم و ونداد صورت تو شدم براق و وایسادم

 !داره؟ داوری پیش

 !بوده؟ رجا با فهمیدی چون خونه ری می داری-

 پاهام رو زور به ونداد بریم! نکنم اش خفه دستام با اینجا اومد رجا اگه که خونه رم می دارم:

 !وایسادم

 .بودم شده جنازه دیگه خونه برسیم تا. اومد دنبالم هم ونداد و افتادم راه

 یه حتی تخت اون روی بهار تصویر. اش دسته رو گذاشتم پاهامو و مبل روی کردم پرت خودمو

 دادم تکون سرمو عصبی. پیشونیم رو نشست دست یه. رفت نمی کنار چشمام جلوی از هم لحظه

 !ونداد کن ول:گفتم ونداد به و
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 سر نشستم و دادم خودم به تکونی! صورتش به بزنم زل و کنم وا چشمامو شد باعث بابا صدای

 . جام

 .بخواب بگیر برو بعد. بخور اینو. بیا: گف و بیرون اومد آشپزخونه از قرص یه و آب لیوان یه با ونداد

 دستشو بابا. نشستم دوباره و مبل ی دسته رو انداختم و آوردم در پالتومو پاشدم و خوردم قرصو

 چطوره؟ حالش: گفت و پام روی گذاشت

 .نیست خوب:گفتم زیرلب

 .بود امیدوار شه می! است زنده که اینه حداقل-

 !کماست تو:

 !متأسفم-

 !باشین خوشحال باید که شما! چرا؟:

 !آبان-

 آدم یه بودین نگفته مگه! قاتل؟ یه ی گرفته طالق زن گفتین نمی بهش مگه! اینه؟ از غیر مگه:

 !نشه؟ باز ما ی خونواده به پاش نبود خداتون از مگه! است؟ پرحاشیه

 حاج سر دقدلیتو داری نیست خوب حالت پاشو! آبان پاشو: گفت و کشید بازومو جلو اومد ونداد

 !کنی می خالی طاهر

 شماره موبایلش با داشت و بود شده بلند کنارم از حاال که بابا به رو دوباره و عقب کشیدم دستمو

 !اینجایین؟ چی واسه دقیقاً اآلن:گفتم گرفت می

 زدی آتنا خونه از که وضعی اون با: گفت و چشمام به زد زل و شد گرفتنش شماره خیال بی بابا

 اگه ببینم اومدم! اینجا گردین می بر دارین گفت زدم زنگ که ونداد به! شدیم نگرونت بیرون،

 .بدم انجام یاد می بر من دست از کاری

 هر یا دارن الزم بیمارستان واسه پولی اگه: داد ادامه بابا. نگفتم چیزی و دستام بین گرفتم سرمو

 .کنم نمی دریغ من ای، دیگه کمک
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 وزیری طاهر حاج عروس واسه که غریبه آدم یه برای باید چی واسه! چرا؟: پرسیدم و شدم بلند

 !کنین؟ بخشش و بذل کمه خیلی بودن

 اما فهمم می ناراحتیتو! کماست تو و کرده تصادف دختره! آبان؟ هستی عصبانی چی از-

 !آوردن؟ سرش بالیی پسره اون خونواده نکنه! نه عصبانیتتو

 ! بپرسه ونداد از بدونه خواد می چی هر دادم ترجیح و ها پله سمت رفتم

*** 

 روی بودم نشسته باال بودم اومده که ای لحظه همون از. بود گذشته برگشتنمون از ساعتی چند

 شم بلند ترسیدم می چرا دونم نمی اما نداشت قرار و آروم دلم. باغ تاریکی به بودم زده زل و مبل

 نبود درست! نبود انصاف این! نباشه دیگه بهار برسم وقتی ترسیدم می انگار! بیمارستان برم و

! بپاشه هم از جوری این چیز همه خواست می رو زندگی یه شروع دلم دوباره مدتها بعد که حاال

 ! نبود دردسر همه این! تشنج همه این! دلواپسی همه این حقم! نبود این من حق

 افتاده که پالتوم جیب تو از. بود برده خوابش کاناپه روی ونداد. پایین طبقه رفتم و پاشدم جام از

 گرفته صدای یه با. صفا به زدم زنگ و باال برگشتم دوباره و برداشتم گوشیمو مبل دسته روی بود

 الو؟: گفت

 بیمارستانی؟ هنوز-

 !آره:

 !چطوره؟ بهار-

 .نکرده تغییری هیچ. جوری همون:

 چی؟ عملش:

 بهتری؟ تو. کنن می عملش صبح احتماالً-

 !نشده؟ خبری پسره اون از: 

 !اونجاست؟: پرسیدم بار این. کرد سکوت صفا
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 !آره-

 !خدافظ:

! کنی می فکر تو که نیست اونی جریان! ریختن هم به اینجا همه! دعواها اینجا بیای نشی پا! آبان-

 !باشه؟! کنم می تعریف برات بعداً

 !چنده؟ ساعت عمل:

 .بخواب خرده یه برو. دم می خبر بهت. دونم نمی دقیق. صبح-

 .خدافظ:

 ور و دور اون شبی نصف. بیرون خونه از زدم و پوشیدم پالتومو. پایین رفتم و کردم قطع تماسو

 .کنم فکر و کنم فکر و کنم فکر و بکشم سیگار و برم راه خواست می دلم فقط. زد نمی پر پرنده

 خرخره تا پالتومو ی یقه. نشستم پارک یه ی زده یخ صندلی روی و شدم خسته تا رفتم راه اونقدر

 اینکه خیال به. خورد زنگ موبایلم که بودم بهار فکر تو. روبروم به زدم زل و باال کشیدم ام

 !آبان؟ کجایی: پرسید دلهره و نگرونی با. بود ونداد اما دادم جواب فوری صفاست

 !بیرونم-

 !بیرون؟ کجای! هستی دستشویی کردم فکر من پس نه:

 !ام نشسته پارک یه تو! دونم نمی-

! پارک؟ تو نشستی رفتی تو ره نمی بیرون اش خونه از سگ که سرما این تو! خوبه؟ حالت آبان:

 !دیدی؟ ساعتو

 !آبان؟ پارکی کدوم: پرسید و گفت الو یه ندادم که جوابشو

 .دونم نمی-

 !دنبالت بیام بگو بهم بخون سردرشو برو پاشو:

 .یام می خودم-
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 !آبان:

 خدافظ. خواستی اگه اونجا بیا هم تو. بیمارستان رم می-

 .بیمارستان سمت افتادم راه ونداد هم سر پشت تماسای به توجه بدون و کردم قطع گوشی

 یه روی نشستم. پایین بیاد خواستم ازش و گرفتم رو صفا ی شماره رسیدم که بیمارستان پایین

 غذا مال یا و سرما از یا خستگی، از یا بود، اعصابم مال یا که بود افتاده تنم به عجیبی لرز. نیمکت

 چونه دست با و جلو اومد عصبی ونداد! بیرون اومدن ساختمون تو از هم با ونداد و صفا! نخوردنم

 کجا شبی نصف روز و حال این با! پسر؟ کجایی معلومه:گفت و باال آورد صورتمو و گرفت امو

 !رفتی؟ پاشدی

 !حالش؟ چطوره: پرسیدم صفا از و پاشدم جام از و عقب کشیدم سرمو

 .عمل واسه برنش می دارن-

 !هنوز؟ هوشه بی:

 !آره-

 !هست؟ امیدی: پرسیدم زور به و کردم مکثی

 !آره هست خدا تا:گفت و شد نزدیک بهم قدم یه صفا

 باشه؟. بگو بهم بیا شد خبری هر و باال برو:گفتم و نیمکت رو نشستم دوباره

 نداره لزومی. بکشه طول ساعتها ممکنه: گفت و دستم رو گذاشت دستشو و کنارم نشست صفا

 .دم می قول. زنم می زنگ بهت شد خبری هر. خونه برو. بمونی اینجا

 اینجا خوام می:گفتم و صفا ی خسته ی چهره به زدم زل و گرفتم حیاط کف آسفالت از نگاهمو

 .بمونم

 دکترا. کرده آماده خبری هر شنیدن واسه خودشو بهار مامان:گفت بعد و کرد نگاهم خرده یه صفا

 !آبان؟ گم می چی که فهمی می! خواستن ازش
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. است فایده بی موندنتون اینجا. خونه ببرش: گفت ونداد به و پاشد جاش از. کردم می نگاهش فقط

 .زنم می زنگ بهتون من

 داد فحش و خورد حرص و کرد التماس و زد حرف هم سر پشت ونداد تموم ربع یه صفا رفتن بعد

 .ماشین تو بشینم و برم کرد راضیم باالخره تا

 فکر تو و صندلی گاه تکیه به چسبوندم سرمو و نشستم. نداشت سوزی و بود گرم الاقل اونجا

 و بگذره که ساعت چند! بشه چی سرنوشتم قراره! بشنوم چی دیگه ساعت چند قراره که بودم

 باید وقتی شد می جهنمی زمان چقدر! نه؟ یا است زنده هنوز بیرون بیاد عمل اتاق از که بهار

 ونداد حس تونستم می حاال! نه یا مونه می ات آینده تو مهمه، برات که اونی که نشستی می منتظر

 چی بفهمم تونستم می حاال. کنم درک بود کرده پیدا انباری اون توی مالین و خونین منو وقتی رو

 !پایین کشیده طنابو اون از آویزون منو یا بیمارستان، رسونده منو جون نیمه تن وقتی کشیده

 ای فایده انگار اما بشه کم تنم لرز از خرده یه بلکه زیاد رو بخاری و بود کرده روشن ماشینو ونداد

 !کجا؟: پرسیدم ندازه می راه ماشینو داره دیدم وقتی سکوت خرده یه بعد. نداشت

 که لحظه هر. نزدیکه اینجا به! طاهر حاج ی خونه. شما ی خونه ریم می: گفت خونسرد خیلی

 .گردونم می برت بخوای

 !ونداد باشم اینجا خوام می-

 !باشی سرپا اومد هوش به بهار وقتی که کنی جور و جمع خودتو خرده یه و خونه بری بهتره:

 !امیدواری؟ موندنش زنده به واقعاً: پرسیدم ملتمس و ونداد سمت برگشتم

 ضمن! بگیرم رو نیافتاده اتفاق عزای اآلن از خواد نمی دلم! آره: گفت و انداخت بهم نگاهی نیم

 اخم که مونه می زنده اونقدر مطمئناً! بدهکاره دیروز جریان بابت تو به عذرخواهی یه هنوز اینکه

 !کنه تحمل رو تو تخم و

! نه! نه یا دلخورم صبحش حرفای بابت ازش هم هنوز که کردم فکر این به و بستم چشمامو دوباره

! نبود مهم هیچی دیگه بعدش! بیاد هوش به خواست می دلم فقط لحظه اون تو! نبودم دلخور
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 بود کافی کشید می نفس و موند می زنده همینکه! نبود مهم هم خواست نمی منو اگه حتی بعدش

 . ام واسه

*** 

 آوردن در بعد. شد باز جوابی و سوال هیچ بدون در و زد زنگو ونداد و نبود همراهم خونه کلید

 مامان زدن حرف صدای. تخت رو کشیدم دراز و بستم رو در و خودم اتاق تو رفتم مستقیم کفشام

 پاشو: گفت و تو اومد چایی لیوان یه با مامان و شد باز در دیقه ده بعد. شنیدم می گنگ رو ونداد و

 .شی می گرم بخور اینو بیار در پالتوتو

 انگار. دیدم می رو دردکشیده چهره این که بود بار اولین برای تازه انگار. کردم می نگاهش داشتم

 کشیده زجری چه تنشن ی پاره هاش بچه که مادری عنوان به پیش سال 7 که بودم فهمیده تازه

 کنه می نرم پنجه و دست مرگ با داره وقتی عزیزت دیدن! کردم خودم با من که کاری با

 دیگه داشتم شک هم ذره یه اگه! بترسه من به کردن تکیه و من از داشت حق بهار! وحشتناکه

 لب زیر و گرفتم بود کرده دراز سمتم به مامان که رو چایی لیوان و نشستم! بودم شده مطمئن

 .مرسی: گفتم

 چیزی حاال تا دیروز از گه می ونداد خوری؟ می بیارم برات لقمه تا دو یکی:گفت و پاشد جاش از

 !نخوردی؟

 می آرامبخش یه و مسکن یه برات: گفت و در سمت رفت. دادم تکون مخالفت عالمت به سری

 .بخوابی خرده یه که یارم

. سمتم برگشت و وایساد. کردم صداش بیرون بره اتاق از اینکه از قبل و پاتختی رو گذاشتم لیوانو

 !دلخوری؟ ازم: پرسیدم و وایسادم روبروش و شدم بلند

 !چی؟ واسه نه:پرسید متعجب

 گرم ات خونواده چون! کشی می و کشیدی که زجری همه اون خاطر واسه! چی همه خاطر واسه-

 !کنن نمی تحمل همو سقف یه زیر پسرات چون! نیست

 !نیستی تو مقصر: گفت و زد کمرنگ لبخند یه و گرفت دستمو



 
 

491 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 هنوز نبخشیدی کشوندم خودمو مرگ پای تا که دوباری اون خاطر به منو:گفتم و گرفتم دستشو

 !نه؟ مگه

 اشو بچه تونه نمی مادری هیچ. پسرمی تو:گفت و شد اشک پر چشماش کم کم و چشمام به زد زل

 !نبخشه

 !آره؟! دوبار هر هم اون! موندم زنده دیدی وقتی بودی خوشحال-

 !خواستم نمی ازش ای دیگه چیز ها لحظه اون تو! پسرم به! داد دوباره زندگی بهت خدا:

 ساال اون بابت!کنم تجربه حسو این منم بذاره بخواه خدات همون از:گفتم و کردم بغلش محکم

 !خوام می معذرت دلهره همه اون! لرزه تن همه اون خاطر به! ببخشید

 مامان و عقب کشیدم خودمو. اتاق تو اومدن آفاق و ونداد شد بلند که مامان ی گریه صدای

 دیگه اینبار. شه می درست چی همه:گفت صورتمو طرف دو گذاشت دستاشو و کرد پاک اشکاشو

 ! مطمئنم اینو! آبان یاد می راه تو دل با زندگی

 گند بوی اینقدر چرا بود شاکی که مامان اصرار به و خوردم صبحونه لقمه تا دو یکی ونداد زور به

 شد خبری اگه که بردم می هم حموم تو حتی گوشیمو بود خودم به. دوش زیر رفتم دم می سیگار

 زمان بلکه بخوابم خرده یه تا کشیدم دراز هال توی کاناپه همون روی گرفتن دوش بعد! بفهمم

 !نذاشت ونداد که بیمارستان برم پاشدم هم باری چند. نبرد خوابم بازم اما بگذره زودتر

 بود فرستاده اس پشتش و نداده جواب بار هر و بودم زده زنگ صفا به بار دو. بود ظهر نزدیک

 !نیست خبری هنوز

 ندیده خونه بودم اومده وقتی از هم آرمانو اینکه جالب و رفتم می راه هال وسط داشتم عصبی

 !بودم

 از اینکه از قبل و خورد زنگ موبایلم که دستم تو بودم گرفته پیشونیمو و مبل روی بودم نشسته

 !خب؟! نه نه! باشه! آهان! خب. گفت می مرتب. داد جواب ونداد بگیرمش و بپرم جام

 !ببینم گوشیو من بده ونداد! شده؟ چی! صفاست؟: پرسیدم می مرتب عصبی و کالفه
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! بود صفا آره! آبان؟ اومدی دنیا ماهه شیش: صورتم تو شد براق و کشید پوفی و کرد قطع تماسو

 ... اما شده تموم عمل

 !چی؟ اما: کردم زمزمه زیرلب

 صبر باید! هیچی! افتی می پس اآلن بشین: گفت و کشید بازومو و داد فشار هم به لباشو حرص با

 !نیست معلوم چیزی هنوز. بگذره زمان تا کنیم

 !چی؟ یعنی-

 زنده عمل زیر از که همین. نه یا یاد می هوش به ببینیم و کنیم صبر باید حاال. بوده خوب عملش:

 .کلیه خودش اومده بیرون

! داد می معنی یه فقط این حاال. اتاقم تو رفتم و پاشدم جام از. شنیدم مامانو شکر رو خدا صدای

 !کرد صبر شد می فقط حاال! بیاد هوش به بهار که بکشه طول چقدر نبود معلوم

 ری؟ می جایی: گفت و تو اومد و زد در به ای ضربه ونداد که شدم می حاضر داشتم

 .باغ خونه گردم می بر-

 !کرده درست ناهار عمه:

 ! ندارم آرمانو تحمل موقعیت این تو -

 !وضعیت این با بذارم تنها باغ اون تو تونم نمی که رو تو. شرکت برم سر یه باید من:

 . خوبه حالم! وضعیتی؟ چه-

 آشپزخونه از متعجب مامان بیرون اومدم اتاق از وقتی و پوشیدم و برداشتم تخت رو از پالتومو

 کجا؟: پرسید و بیرون اومد

 .خونه رم می ورم اون از. بیمارستان سر یه رم می-

 !خونه؟:

 !باغ خونه-
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 !بمونی که اومدی کردم خیال:

 !رفته؟ آرمان مگه-

 ... ولی! نه:

 .گذره نمی بد بهم که هم اونجا. خودتونه خاطر واسه اینجا مونم نمی اگه. من مامان چی ولی-

 می نگفتی مگه! بشه؟ چی که باغ اون تو بری خوای می خیال و فکر همه این و روز و حال این با:

 ! ببخشیش خوای

 !آرمانو؟-

 ! آبان باغ اون تو نرو دیگه! بره بده! بخشش خب! باغو! نه:

 . راحتم اونجا من. مامان نیست نگرونی جای-

 بری خوای می دقیقاً اآلن: گفت پوشید می پالتوشو که جوری همون ونداد و در سمت رفتم

 باغ؟ خونه یا بیمارستان

 خدافظ مامان. بیمارستان رم می اول-

 منو:گفت کرد می مرتب منو پالتوی ی یقیه که جوری همون و اومد همراهمون هال در دم تا مامان

 . نذار خبر بی

: پرسید ونداد بعد خرده یه. بیرون خونه از زدیم ونداد همراه و دادم تکون باشه عالمت به سری

 .بیمارستان ری می واقعاً

 !آره-

 !ها نداره لزومی:

 !گی؟ می اونجاست الدنگ پسره اون چون-

 یان می شن می پا کین خر نره تا دو این گن نمی! فامیلش و فک بقیه و بهار مادر هم اون هم:

 !اینجا؟
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 !صفا رفیق هم دیگه یکی! بهاره رئیس یکیشون-

 !دیگه؟ نداریم بهار با نسبتی هیچ پس! آهان:

 !داریم؟-

 اینکه از قبل بیمارستان در دم. کرد سکوت و انداخت باال ابرویی و انداخت بهم نگاهی نیم ونداد

 اینو! نداری بهار با نسبتی هیچ تو و پسرعموشه اون! آبان باالست رجا: گفت ونداد شم پیاده

 !دیگه؟ هست حواست! گفتی قبل دیقه چند خودت

 خودمو نتونم شاید اما! هست حواسم: گفتم و شدم دال ببندم رو در اینکه از قبل و شدم پیاده

 چپ که بره تند اونقدر نباید نداره عرضه وقتی بفهمه که دهنش تو کوبیدم مشت یه و کنم کنترل

 !کنه

. سالن کنار صندلی روی بودن نشسته خانومی یه و بهار مامان یو، سی آی در پشت رسیدیم وقتی

 دوخت نگاهشو و باال آورد سرشو آروم بهار مامان. کردم سالم زیرلب. نبود خبری هم رجا و صفا از

 پاشد که جاش از. پایین انداختم سرمو و نداشتم رو دیده داغ نگاه اون تحمل و تاب. نگاهم به

 سرمو که دوباره. جلو اومد قدم یه بده نشون بدی واکنش دیشب مثل نکنه اینکه خیال به ونداد

 یه و کنار کشیدم وندادو آروم. بهم زده زل و بهار مامان چشمای تو نشسته اشک دیدم باال آوردم

 !باشه خوابیده اتاق اون تو که نیست بهار حق. متأسفم: گفتم و جلوتر رفتم قدم

 صورتم روی دیشب که رو خراشی آروم و جلو آورد دستشو و چکید چشماش از اشک قطره یه

 دست حالم دیشب! کن حاللم! پسرم ببخش: گفت حال بی صدای یه با و کرد لمس بود انداخته

 ! نبود خودم

 نفس یه. کنم کنترل داغون و ناامید پیرزن اون جلوی خودمو که کردم می داشتم سعیمو تمام

 دیدی؟ رو بهار شه می. نیست مهم: گفتم و کشیدم عمیق

 .بپوشی مخصوص لباس و بگیری اجازه باید: گفت و داد تکون مثبت عالمت به سرشو

 به ای اشاره. بهار سر باالی برم کنه کاری یه بتونه اینکه برای رفت و گفت یام می اآلن یه ونداد

 .خانوم حاج بشینین بفرمایین:گفتم و کردم صندلی
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 .بزنم حرف باهات خوام می. بشین هم خودت بیا: گفت و کرد باز من برای هم جایی و نشست رفت

 . گفته ام واسه ازت بهار: گفت و روبرو به زد زل.  کنارش نشستم

 .دونم می-

 دونی؟ می که هم رو ما زندگی: 

 .بله-

. کردم هول باشه اشتباه انتخابش دوباره اینکه از. ترسیدم. لرزید دلم زد حرف پیشم ازت وقتی:

 زندگی گفت بهم اما کرد تأییدت جوره همه. زدم زنگ صفا به هستی، صفا رفیق گفت وقتی

 بودن تو با واسه نهاییشو تصمیم وقتی بودم خواسته بهار از. نبوده حادثه بی خیلی هم تو گذشته

 گفت بهم بیرون، بره خونه از اینکه از قبل دیشب. بزنم حرف باهات و ببینمت منم بذاره گرفت،

 !ببینه رو تو اومد می داشت! گرفته تصمیمشو

! بود رفته یادم هم کشیدنو نفس حتی! ناباور ناباور. بهار مادر نیمرخ به زدم زل و کردم بلند سرمو

 بازم اینکه! بودم عصبانی این از دیشب: گفت گریه با دید ناباوریمو وقتی و من سمت کرد روشو

 ! گیره می ازم داره امو دیگه ی بچه یه بهار داشتن دوست

! ببینه؟ منو اومده می اون با! نبوده؟ بیرون رجا با مگه! کردم نمی درک! گه می چی فهمیدم نمی

 که ای صحنه همون! بود صحنه همون هم باز. شیشه سمت رفتم و شدم بلند جام از! فهمیدم نمی

 تا دو! کردم نمی باور! اومد می و رفت می چشمام جلوی از سینما صامت پرده یه عین دیشب از

 !بهار تخت به بودم مونده مات و دهنم جلوی بودم گذاشته زده بهت دستامو

 !اومدی؟ کی: گفت و کرد سالم. بود صفا. برگشتم. ام شونه رو نشست دستی

 شده؟ چیزی: پرسید آروم و دم نمی جواب دید وقتی

: پرسیدم گرفتیم فاصله بهار مامان از وقتی و سالن ته سمت کشیدمش و گرفتم دستشو مچ

 !دیشب؟ ببینه منو اومده می داشته

 !صفا توام با: پرسیدم بلندتر. پایین انداخت سرشو صفا
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 !آره-

 !چی؟ یعنی! ببینمت:

 گفتم بهش! رنجونده رو تو که صبحی کرده کاری یه گفت می! بود ناراحت خیلی. زد زنگ بهم-

: گفتم بهش! ببینه رو تو باید گفت. کافه بیاد خواستم ازش! بگم شه نمی تلفن پای گفت شده، چی

 !بیاد گم می آبان به منم کافه بیا

 !نگفتی چیزی من به-

 و گفتم اش واسه جریانو داد، جوابمو وقتی دادم اس ونداد به. برنداشتی و زدم زنگ گوشیت به:

 وقت اون نذاشته خاله! یاین می تولد بعد و اته خواهرزاده تولد گفت. کافه بیاردت خواستم ازش

 !دنبالش بره خواد می رجا از و زنه می زنگ هم بهار. بیرون بره شب

 زدن صدا به توجه بدون و زور به! چرخید می سرم دور سالن تموم! بودم گرفته گر! من خدای! وای

  کجا؟: پرسید و گرفت بازومو ونداد وقتی و ها پله سمت رفتم صفا های

 می دنبالم داره دیدم وقتی و پایین رفتم رو پله تا چند! بیرون دستش از کشیدم محکم دستمو

 !باشم تنها خوام می! ونداد نیا من دنبال: گفتم و صورتش تو برگشتم یاد

! فضا اون تو شدم می خفه داشتم. بیرون بیمارستان از زدم بکنه اعتراضی بتونه اینکه از قبل

! صفا از! خودم از! بیرون خونه از باشه زده شب وقت اون من دیدن خاطر واسه بهار شد نمی باورم

 حس یه! بود اومده بدم همه از بیشتر خودم از! بودم عصبانی خدا از! بهار خود از! رجا از! ونداد از

 راست انگار! داشت حق بهار مامان انگار! منم بهار حال این مسبب گفت می بهم وجودم ته بدی

 ! بود گفته

 دوست برفو بود گفته بهار! اومد می برف آروم آروم داشت! خیابونا تو افتادم راه ها دیوونه عین

 !بهار! برف! بهار! بهار! داره

 دیدم شدم که ها پله نزدیک و کردم وا که رو در. باغ خونه رسیدم! شد شب تا رفتم راه اونقدر

 دستمو مچ که باال برم اومدم بهش توجه بدون. کشه می سیگار داره و وایساده تراس روی ونداد

 !گرفت
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 !صبح از آبان بودی کجا: گفت حرصی صدای یه با. کنم نگاهش برنگشتم اما بایستم شدم مجبور

 !چه؟ تو به:گفتم و صورتش تو برگشتم

 خاموش گوشیتو حاال تا ظهر از! چه؟ من به: گفت و زمین رو کرد پرت سیگارشو و کرد ول دستمو

 !دی؟ می جوابمو جوری این حاال و نگرونی از مردیم! زده غیبت و کردی

 !باشی من نگرون نخواست ازت من -

 !چی؟ یعنی: 

 سرم پشت هم ونداد. مبل رو کردم پرت و آوردم در بود خیس خیس که پالتمو و سالن تو رفتم

 !هستی؟ عصبانی اینقدر چی واسه! آبان؟ چیه: پرسید و بست رو سالن در و اومد

 داشتم که جوری همون و پالتومو روی انداختم و آوردم در هم رو ام مردونه پیرهن و پلیور

 شب وقت اون رو دختره که کردن فکر خودتون با چی صفا و تو:گفتم آوردم می در جورابامو

 !بیرون خونه از کشوندین

 !چی؟: پرسید متعجب ونداد

 دیدن واسه ساعت اون ذاشتی می! شدی؟ می راضی بود خودت خواهر: گفتم و سمتش برگشتم

 !بیرون؟ بره من مثل آشغالی یه

 ره می داره بهار گفت زد زنگ من به وقتی صفا!خودت؟ واسه گی می داری چی! ببینم وایسا-

 !کافه

 نمی امشب آبان گفتی می بهش! کشه می طول دیروقت تا لعنتی مهمونی اون گفتی می بهش:

 تصمیم من جای چی واسه! داره کارم صفا که گفتی می بهم! گفتی می خودم به! بیاد تونه

 !ببینم رو بهار خواستم نمی اصالً من شاید! گرفتین؟

 !صفا نه منه تقصیر نه افتاده که اتفاقی! آبان نگو چرت-

 من هم بمیره اگه! بیمارستان اون تو افتاده اآلن دختره اون که مقصرم من! منه تقصیر! دونم می:

 !مقصرم



 
 

497 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 ! تو؟ گی می داری چی! آبان؟ چی یعنی: گفت و شد نزدیک بهم دیگه قدم یه ناباور ونداد

 !ببینه منو اومده می داشته-

 !خواسته خودش:

 !بیچاره دختر اون مرگ قاصد شدم! بیرون بزنه خونه از شده باعث من وجود-

 ! گی می هذیون داری نیست خوش حالت آبان:

 !کابوس شده! هذیون شده زندگیم همه! گم می هذیون دارم! آره-

 !کما؟ تو بره بهار شده باعث نحسی این و نحسه وجودت بگی خوای می اآلن نکنه:

 بذارم پامو اینکه از قبل. ها پله سمت رفتم و گرفتم ونداد صورت روی از مکث با رو ام خیره نگاه

 !مرگته چه ببینم بشین بیا: گفت و گرفت بازومو ونداد روش

 !کن ولم:گفتم و کشیدم دستمو

! نیست خوب دختره روز و حال! آبان کنی خالی خودت سر اتفاقو این از ناراحتیت نیست قرار-

 ! ببیندت و بیاد که بوده خودش انتخاب! بدونه مقصر رو تو کسی نیست قرار اما! نمونه زنده شاید

 !شده؟ بدتر حالش مگه: پرسیدم شنیدم می زور به هم خودم که صدا یه با و سمتش برگشتم

 !آره: گفت و پایین انداخت سرشو ونداد

 !است؟ زنده: پرسیدم بریده نفس و زور به

 منو ونداد ی گریه! بود چشماش تو اشک باال آورد سرشو وقتی و داد تکون مثبت عالمت به سری

 !ونداد؟ است زنده: پرسیدم دوباره! ام واسه بود ناامیدی ته! شکست می

 !نیست امیدی خیلی ولی. آره:گفت بغض با

 می منفجر درون از داشتم. ساعت به زدم زل و نشستم تخت روی اتاق توی. باال رفتم ها پله از

 سرمو. تو اومده ونداد بفهمم شد باعث اتاق تو ریخت راهرو از که نوری و در لوالی صدای! شدم

 . مبل رو نشست حرف بدون. بهش زدم زل کردم بلند
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 می نباید شاید! بوده ممنوعه عشق ام واسه هم بهار شاید اینکه. بود ذهنم توی فکر یه فقط

 بغض با! نداشتم عشق از سهمی من دنیا این توی اصالً شاید! نبوده من سهم شاید! خواستمش

 نمی خودم واسه اونو. کشم می دست ازش بمونه، زنده اگه! کنم معامله یه خدا با خوام می: گفتم

 نمی...  نمی! نیست قسمتم وقتی خوام نمی رو دیگه زوری عشق یه! گردونه برش فقط! خوام

 بردنش از اگه! خورم می قسم! گذرم می داشتنش دوست از... از! گذرم می ازش... ازش! خوامش

 خدایا! گذرم می ازش خدا خود همون به! گذرم می ازش قرآن به!کنار کشم می منم...  منم بگذره

 به خودت خاطر به خدایا.کنم می نذرت رو بهش رسیدن بهارو خواستن داشتنمو، دوست عشقمو،

 ! نخوامش دیگه! نرم سمتش دیگه که گردنمه

 بسه گفت، بار هزار صد چند نفهمیدم! بغلش تو کشید سرمو اومد کی و پاشد کی ونداد نفهمیدم

 !برد خوابم تا کردم گریه چقدر نفهمیدم! بسه! آبان

 از. گذروندیم وال و هول و عذاب توی امون همه که جهنمی ی هفته دو! گذشت شب اون از هفته4

 و زدم می بیمارستان به سر یه کوفته و خسته شب و آموزشگاه و دانشگاه رفتم می شب تا صبح

 خواست نمی دلم! بودم دیده شیشه پشت از رو بهار فقط هفته 4 این توی. باغ خونه گشتم می بر

 می! دستم تو بگیرم دستاشو ترسیدم می! نداشت نزدیکشو از دیدن تاب دلم! سرش باالی برم

 نتونم بیاد هوش به وقتی و شم وابسته بهش بیشتر ترسیدم می! بشم دیوونه و ببینمش ترسیدم

 !بایستم قسمم پای

. بود ناراحت و هم تو خیلی هم خودش. بود نزده بهار مورد در حرفی هیچ دیگه شب اون بعد ونداد

 .بمونم سرپا تا کنم استراحت رو خونه رفتم می که کوتاهی زمون اون دادم می ترجیح منم

 طبق بهار مامان. بیمارستان رفتم زودتر و بود نشده تشکیل کالسا از یکی. بود عصر پنجشنبه

 نگاهم و بلند سرشو کردم که سالم. بود نشسته یو سی ای در پشت کوچیک قرآن یه با معمول

 پسرم؟ خوبی: گفت و کرد

 .خوبم: گفتم زیرلب و یو سی آی ی پنجره سمت رفتم

 وضعیتش که گفت کرد اش معاینه و اومد امروز که دکتری: گفت که شنیدم رو بهار مامان صدای

 !شده بهتر
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 خیلی:گفت و پاشد جاش از و صندلی روی گذاشت و بوسید قرآنو بهار مامان! سمتش برگشتم

 .بود امیدوار

 این با چرا: گفت و نشست کنارم اومد هم بهار مامان. صندلی روی نشستم و گفتم زیرلبی خوبه یه

 شیشه؟ این پشت شینی می ساعتها و اینجا یای می شی می پا باز خستگی

 !بهار دیدن واسه یام می-

 !نبود بدی هدر خاطرش به وقتتو اینقدر اینکه به راضی بود هوش اگه:

 یام می! ندارم اعتماد خیلی گن می بهم تلفن تو که خبرایی به چون یام می!دم نمی هدر وقتمو -

 .باشه نشده بدتر حالش و نکرده منفی تغییر که ببینم خودم چشم به خودم که

 اومدنش هوش به به کمکی شاید محرکا جور این گن می دکترا! بزنی؟ حرف باهاش ری نمی چرا:

 !بکنه

 !باشم؟ براش تونم می محرکی چه من-

 به آتیش رو اسفند عین شب وقت دیر کسی هر ناراحتی واسه! شناسم می دخترمو من! هستی:

 !صفا ی کافه بره دیدنت برای بذارم کرده می منو التماس که خواسته می رو تو! افته نمی ولز و جلز

 از! کنه باز چشم دخترش تا بکنه کاری هر بود حاضر که درمونده مادر یه. کردم می نگاهش مردد

 . ببینم نزدیک از مریضمونو خوام می گفتم یو سی آی مسئول به و پاشدم جام

 یه بعد. دهنم تو اومد می داشت قلبم. اتاق تو رفتم و کردم تنم دادن بهم که رو سبزی لباسای

! بهار همون! خواب خواب! بود خواب! وایسادم سرش باالی و تخت سمت افتادم راه طوالنی مکث

 تو گرفتم دستشو! بیافته صورتش روی چالی که زد نمی لبخندی! خندید نمی اما! صورت همون

 بس! خوابیدی اینجا که است هفته دو! شنوی؟ می صدامو! بهار؟:کردم صداش آروم و دستم

 ! بهار کنی وا چشم منتظرن بیرون اون همه است هفته دو! نیست؟

 وقت هیچ: گفتم و کردم لمس افتاد می چال صورتش روی که رو جایی آروم و جلو بردم دستمو

 وقتی خواد می دلم چقدر بهت نگفتم! دارم دوست لبخنداتو چقدر بگم بهت که نشد فرصتش

 شی، بلند تخت این روی از چه. یاد نمی پیش فرصتش هم دیگه وقتِ هیچ! بخندی فقط پیشمی
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 من سر که بالیی این با افتم می پا از دارم پاشو بهار! بزنم بهت دلمو حرفای تونم نمی دیگه نه، چه

 کاش! دیدی نمی منو دست های بخیه وقت هیچ کاش! توچال رفتیم نمی وقت هیچ کاش! آوردی

 از اومدی نمی من دیدن واسه شب وقت اون کاش! کردی ناراحت منو کردی نمی حس وقت هیچ

 آیندمو ی همه! تو کردن وا چشم پای گذاشتم هستیمو ی همه! بهار کن وا چشماتو! بیرون خونه

! بینه نمی منو خدا کنم حس نذار! نکن شرمنده خودم پیش منو! شی بلند که! شی بیدار که دادم

 به ایمانم خاطر به من، خاطر به! بهار رفته یادش منو کنم فکر نذار! شنوه نمی صدامو کنم فکر نذار

 ! شو بلند کنه می صداش و نشسته شب تا صبح از مادرت که خدایی اون

 می نگاه اتاق به پنجره اون پشت از داره بهار مادر که دونستم می. کرد می ام خفه داشت بغض

 که پامو. بیرون برم خواست ازم و اومد پرستار یه بعد دیقه ده. دادم فرو بغضمو و شدم ساکت. کنه

 دیدن از اگه خانوم حاج: گفتم و جلو رفتم. شد بلند بهار مادر های گریه صدای گذاشتم سالن تو

 !یام نمی دیگه شین می اذیت من

 بیاد؟ هوش به عضو نقص یه با ممکنه دونی می:گفت گریه و اشک همون با

 !نباشه طور این هم ممکنه-

 باشی؟ کنارش خوای می بازم! چی؟ بود اگه:

 با که ای معامله از بهار مادر! باشم کنارش من یاد می هوش به بهار وقتی نبود قرار! کردم سکوت

: گفت و کرد ترش رو که منفیم جواب پای به گذاشت احتماالً سکوتمو! نداشت خبر بودم کرده خدا

 ! کنه پیدا الکی امید دیدنت با اومد هوش به اگه نذار! اینجا دیگه نیا

 ماشین باغ خونه رسیدم وقتی. بیرون رفتم بیمارستان از بگم چیزی اینکه بدون و پاشدم جام از

 و بود باغ از گوشه یه که ای نفره دو و فلزی تاب روی تاریکی توی نشستم. نبود محوطه تو ونداد

 .روبروم به زدم زل و کردم روشن سیگار یه

*** 

 قرمزی چشممه جلوی که چیزی تنها! ورداشته باغو ی همه دایی زن جیغ و مامان ی گریه صدای

 زیر ونداد که کردیم می بازی باغ تو داشتیم و سالمونه 02 فقط! زنه می فواره ویدا سر از که خونیه

 !باغچه سیمانی ی لبه به گرفته سرش و خورده زمین اون و کرده خالی رو ویدا پای
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 روی دایی زن دست! باشه داشته خون همه این تنش توی آدم یه که کنم نمی باور و موندم مات

 ! بکنه کاری یه یکی! کمک بیاد یکی: کشه می جیغ مرتب و است ویدا سر شکاف

 !رل پشت پریده خونه تو لباس همون با و پایین دوییده بوم پشت از برهنه پا که بینم می رو بابا

 روی خونای دارم و وایسادم همچنان من. بیمارستان رن می که ویدا و دایی زن و بابا و مامان

 !ترسیده معلومه اما! کنه نمی گریه! کرده کز گوشه یه ونداد! کنم می نگاه زمینو

 !ویدا پای زیر گذاشتی پاتو تو گم می بهش بیاد که بابات: توپم می بهش عصبانی

 !بشه جوری این خواستم نمی: گه می و کنه می نگاهم ملتمس

 !چی؟ بمیره اگه! شده ولی: زنم می داد

 ! میره نمی: گه می ترس با! چشماش تو نشسته اشک که بینم می چشمام تو زنه می زل وقتی

 همیشه! هستی جوری همین همیشه تو: گم می حال همون در و ساختمون سمت افتم می راه

 !بمیره که نیست مهم برات اصالً! یاری می بال سرش

 چیزیش اگه بمونه، زنده اگه خدا به: گه می و ها پله روی شینه می ره می پشمون کامالً لحن یه با

 خونه بیاد اینا مامان همراه و بمونه زنده اگه چیه دونی می اصالً! ندارم کارش به کاری دیگه نشه

 وقت هیچ دیگه نشه طوریش اگه جون خدا! زدمش من که گم می بابا و آقاجون به رم می خودم

 می قسم!دم می قول! خورم نمی موز وقت هیچ دیگه! خورم نمی آفریدی که رو ای میوه بهترین

 !خورم

*** 

 دایی زن دست تو پیشمونیش،دست روی بخیه تا چند با ویدا روز اون. گذشته روزا اون از سال 42

 و پایین انداخت سرشو و وایساد آقاجون و باباش جلوی ونداد. شام موقع شب. باغ خونه تو اومد

 زیر خوابوند دایی که رو ای کشیده صدای! ویدا پای جلوی بوده گذاشته پاشو عمداً که گفت

 وقتا گاهی! نخورده موز وقت هیچ ونداد بعد، به روز اون از! بشنوم خوبی به تونم می هنوز گوشش

 !داره ای مزه چه موز یاد نمی یادش دیگه اصالً گه می خنده با
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 داشت هم دیگه نفر یه. محوطه دم کرد پارک و تو آورد ماشینشو ونداد و اومد در شدن باز صدای

 .بست می رو در

 روی بودم نشسته که ساعتی چند اون تو. ببینن منو تونستن نمی بودم نشسته من که اونجایی از

 .گذشت می بچگیم دوران تو ذهنم فقط و فقط تاب

 و پاشدم جام از. ساختمون توی رفتن هم با. بدم تشخیص رو صفا تونستم کردم دقت که خوب

 ها پله راهِ نیمه تو ونداد و سمتم برگردوند سرشو صفا کردم باز که رو در. افتادم راه دنبالشون

 !باالیی کردم خیال! بودی؟ بیرون: پرسید و وایساد

 !بودم باغ تو: گفتم و مبل روی نشستم

 نرفتی؟ بیمارستان:پرسید و پایین برگشت ونداد

 نشد تشکیل کالسم یه امروز: گفتم آشپزخونه سمت رفتم می که جوری همون و پاشدم جام از

 ! بیمارستان رفتم زودتر

 !ساعتی؟ چه بودی؟ اونجا کی: گفت و اومد دنبالم هم ونداد

 !چطور؟! حدوداً پیش ساعت سه -

 !کالسی سر البد گفتم. ندادی جواب زدم زنگ موبایلت به. طوری همین هیچی:

 !احتماالً بودم یو سی آی تو-

 رفتم: گفتم و کشیدم سر بودم ریخته خودم برای که رو آبی لیوان. صورتم به زد زل متعجب ونداد

 .خواست ازم مامانش. زدم حرف باهاش. دیدم نزدیک از بهارو

 !شده؟ طوری: پرسیدم و میز رو گذاشتم رو آب لیوان. زمین به زد زل و صندلی روی نشست ونداد

 مونده گرفتم شام: گفت بیرون رفت می آشپزخونه از وقتی و گفت زیرلبی ی نه یه و پاشد جاش از

 ! بچین شامو میز تو. یارم می رم می کردم عوض لباسامو. ماشین تو
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 ها پله از بیام اومدم صورتم و دست شستن بعد و کردم عوض لباسامو باال رفتم و چیدم شامو میز

 نمی: گفت می داشت صفا و بودن آشپزخونه توی. کرد جلب رو ام توجه صفا صدای که پایین

 !ونداد؟ گفتنش واسه کنی می دست دست چرا فهمم

 بهار! صفا؟ شده چی: پرسیدم و انداختم صفا به نگاهی و وایسادم آشپزخونه در چارچوب تو رفتم

 خوبه؟

 و اومد دنبالم ونداد. ها پله سمت برم و سالن تو برگردم شد باعث گفت صفا که مشکوکی ی خوبه

 !کجا؟: پرسید

 !بیمارستان رم می-

 !چی؟ واسه بیمارستان: 

 !نه یا خوبه بهار ببینم که-

 !نشنیدی؟! خوبه گه می داره:

 !ببینم خودم که رم می! نکردم باور اما شنیدم-

 ! آبان وایسا: گفت و کشید بازومو یهو ونداد

 !اومده هوش به: گفت و پایین انداخت سرشو! خبره چه بگه که موندم منتظر و سمتش برگشتم

 نقص! خوبه حالش:گفت و صورتم به زد زل و باال آورد سرشو ثانیه چند بعد! بودم دهنش مات

 !گیره می رو تو سراغ داره اومده هوش به که هم ای لحظه از! نداره هم عضوی

 گفتی؟ چی: پرسیدم پته تته با! بدم نشون واکنشی چه باید دونستم نمی

 حالشم! اومده هوش به پیش ساعت دو بهار: گفت و جلو اومد بود وایساده ونداد سر پشت که صفا

 .بیمارستان بریم و بخوریم شام بیا. خوبه

 به و ها پله سمت رفتم. آشپزخونه سمت رفت و پایین انداخت سرشو. ونداد سمت رفت نگاهم

 .ندادم جوابی نشدی بودخوشحال پرسیده تعجب با که صفا سوال
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 هوش به بهار جهنمی ی هفته دو این بعد واقعاً یعنی! بود؟ شنیده صدامو خدا یعنی! شد نمی باورم

! نبودم قسمم ناراحت اصالً که برگشته زندگی به بهار اینکه از بودم خوشحال اونقدر! بود؟ اومده

 ! مرسی خدایا! شکرت خدایا

 و اسها ام اس جواب نه دیدمش، نه ماه یه این توی. گذشت اومد هوش به بهار که روزی از ماه یه

 و مامان. نرفتم صفا ی کافه دیگه. زدم می حرفی زد، می حرفی ازش ونداد وقتی نه و دادم زنگاشو

 دلخوشی، نه تفریحی، نه! دیدم باغ خونه اومدن شکایت و گله با وقتی هم اون بار دو یکی رو بابا

 و سیگار و کار کار، کار، قبل، روال به بود برگشته زندگیم دوباره. خوب ی آینده یه به امیدی نه

 و کنم سکوت بیشتر بودم مجبور! کنم تظاهر بیشتر بودم مجبور اینبار که تفاوت این با! خواب

 !مخفی بود اومده پیش بقیه واسه که سواالیی از خودمو بیشتر

 حرفاش به و بزنم حرف باهاش و بشینم برم که خواست می ازم مرتب. زد می زنگ بهم مرتب صفا

 ره نمی یادم! بوده رجا با اون خیالم به چون کنم می دوری بهار از من کرد می فکر. بدم گوش

 و تلویزیون جلوی بودم نشسته! شاکی چقدر هم اون! باغ خونه اومد ونداد همراه که رو روزی

 بعد و صفا اول دیدم و برگشتم. شد باز در که دیدم می رو خبر ی شبکه انگلیسی اخبار داشتم

 .بزنه حرفی بهار از نخواد صفا که کردم آرزو و بستم چشمامو لحظه یه برای. تو اومدن ونداد

 رو سالمم جواب ناراحتی با و زیرلبی. کردم سالم و جلوش بردم دستمو لبخند با و پاشدم جام از

 !اومده پر توپ با بود شده معلوم! این از این! خب! کرد ول و گرفت دست به دستمو سرسری و داد

 جلوی دستشو و کرد کوله و کج اشو قیافه داد، تکون تأسف عالمت به سری سرش پشت از ونداد

 و کنم کنترل امو خنده کردم سعی. برسه دادت به خدا و عصبانیه صفا یعنی داد تکون گردنش

 !ورا؟ این از عجب چه! بشین بیا: گفتم

 کافه کالً! عجب؟ چه تو یا عجب چه من: گفت حال همون در و کرد آویزون و آورد در رو کاپشنش

 !آره؟ شدی خیال بی رو

 !شرمنده. شلوغه سرم خرده یه. شده زیاد آموزشگاه تو کالسام: گفتم و مبل روی نشستم

 !شدی؟ بهار خیال بی که سرته شلوغی همین واسه: گفت و بهم زد زل اخم با و روبروم نشست

 !صفا خودمونه به مربوط بهار و من مسائل: گفتم و کردم جمع لبخندمو
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 !خواهرمه مثل بهار: گفت و زد پوزخندی

 !بچسبونیش من به زور به بخوای و من روبروی بشینی یای نمی خواهرته اگه-

 می که کفش یه تو بود کرده پاشو خوره نمی دردت به بهار گفتیم می وقتی که بود کی! زور؟ به:

 !خوامش؟

 !شده عوض نظرم-

 !موقعیت؟ بدترین تو هم اون! کنار؟ کشیدی حاال کردی هوایی رو دختره! راحتی؟ همین به:

 !موقعیت؟ بدترین کدوم-

 و بیاد که دی نمی فرصت بهش چرا! آره؟ بشه غرق وجدان عذاب تو بهار که کنار کشیدی جوری:

 !بزنه؟ حرف باهات

 !نیست کار این به لزومی-

 !باهاش؟ زدن بهم واسه بودی بهونه یه دنبال:

 !بزنم؟ بهمش بهونه یه با بخوام که بود ما بین ای رابطه-

 !بود؟ نگرفته چشمتو! بشی؟ نزدیک بهش خواستی نمی! نبود؟ هم ای عالقه اما نبود ای رابطه:

 !خورم نمی بهار درد به دیدم کردم فکر و نشستم! کردم اشتباه -

 دیگه! شدی عوض خیلی آبان! تو؟ درد به اون یا خوری نمی دردش به تو کردی فکر و نشستی:

 !شناختم می من که نیستی آبانی اون

 خوام نمی بهارو! بهمنم اآلن! ماهم دی اآلن! بودم که نیستم آبانی اون دیگه! شدم عوض! آره-

 !بگو بهش برو! صفا

 نمی بهش و دی نمی جواب زده بهت که زنگی تا هزار اون از یکی به چرا! گی؟ نمی خودت چرا:

! بوده؟ تقصیر بی اون گذاشتنش کنار تو که دی نمی توضیح اش واسه چرا! خوای؟ نمی اونو که گی



 
 

516 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 توچال تو روز اون خاطر به کنه می خیال مرتب! کنه می سرزنش خودشو مرتب داره بهار آبان

 !شدی دلزده ازش

 ! نداره اون به ربطی کشیدنم کنار گفت آبان بگو بهش برو! کنه می فکر اشتباه-

 !آبان؟ داره ربط چی به پس:

 و برداشتم میز رو از سیگار یه. بودم شده کالفه هدف بی و خود بی بحث این از. شدم بلند جام از

! صفا کردم اشتباه! خودم به: گفتم عمیق پک تا دو یکی بعد و پنجره کنار رفتم و کردم روشن

 !باشه زندگیم تو ای حاشیه دیگه خوام نمی! ام خسته! بود اشتباه انتخابم

 !است؟ حاشیه بهار-

 !است حاشیه از پر بهار با رابطه:

 !دونستی می اول همون از رو اینا-

 تا دو اینجا اومدم می بودم تو جای! موندم تو کار تو واقعاً صفا! شده باز حاال! بود بسته چشمام:

 بازی خواهرمه مثل که ام دخترخاله احساسات با که شرفی بی اون دهن تو کوبیدم می مشت

 !بزنم چونه و چک و بشینم اینکه نه! رفتم می و صورتش تو انداختم می هم تف یه و کرده

 و پاشد جاش از بود نشسته ها پله باالی بود رفته ما بحث اول از که هم ونداد! پاشد عصبانی صفا

 !پایین اومد پله تا دو یکی

! کردم بازی خواهرت احساسات با: گفتم و زدم سیگار به دیگه محکم پک یه صفا، جلوی رفتم

! مونه نمی هم ای دیگه حرف! خوامش نمی دیگه!کنار کشیدم! شدم پشیمون! بود ناخواسته البته

 بحث صبح تا و اینجا بمونی تونی می یا! بشی رفاقت این خیال بی و صورتم تو بکوبی تونی می یا

 !بزنم غیرتی بی انگ یه بهت من و کنی

 دویید ونداد و دستم تو گرفتم محکم لبمو.مبل رو شدم پرت صورتم رو نشست که صفا مشت

 !صفا کنار برو: گفت و عقب داد هول رو صفا و پایین

: گفتم و صفا سمت برگشتم لبخند یه با و کردم پاک لبمو روی خون دست با و پاشدم جام از

 !داره هواشو که هست یکی! وایساده بهار پشت مرد یه که راحته خیالم حاال! آفرین
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 ! صفا بسه: گفت و عقب داد هولش و اش سینه تخت زد محکم ونداد! سمتم اومد دوباره صفا

 هردوتونم با! آبان شو خفه هم تو: گفت و صورتم تو شد براق ونداد بگم چیزی یه کردم وا لب تا

 !کنین بس

 کردم می خدا خدا. کشیدم سر نفس یه و ریختم خودم واسه آب لیوان یه و آشپزخونه تو رفتم

 خیلی بود کشیده اینجا به امون ساله چند و چندین رفاقت اینکه از. بره و بشه خیال بی صفا

 !شدم می خالص آور عذاب بحث اون از الاقل جوری این ولی بودم ناراحت

 از خرده یه که صفا مشت جای رو گذاشتم بود شده سرد خنک، آب از اش بدنه که رو خالی لیوان

 تصورم برخالف دیدم و سالن تو برگشتم رفته صفا اینکه خیال به لحظه چند بعد.بشه کم دردش

 !دستاش بین گرفته سرشو و مبل روی نشسته

 چی از: پرسیدم و ونداد کنار نشستم! کشید می سیگار داشت و روبروش بود نشسته هم ونداد

 !صفا؟ ناراحتی اینقدر

 !بودم نشناخته اآلن تا چرا رو تو اینکه از: گفت و چشمام به زد زل عصبانی و کرد بلند سرشو

 !نیستم پست کنی می خیال که هم اونقدرها-

 از چی برای که بگی بهش رودرو بشینی که باش مرد اونقدر الاقل! پستی اندازه همون به دقیقاً:

 داره ماهه یه که وجدانی عذاب از رو دختره که باش آدم اونقدر الاقل! شدی پشیمون رابطه این

 !کنی خالص کنه می نرم پنجه و دست باهاش

 درستی انتخاب و کردم اشتباه بگم بهش برم! شه؟ می حل مشکلت بزنم حرف باهاش و بشینم-

 !شه؟ می راحت خیالت تو نبوده ام واسه

 خودتو بشینی باید که تواِ مشکل! نیست من مشکل این: گفت و چشمام به زد زل عصبانیت با صفا

 !کنی شک خودت بودن آدم تو باید که تواِ مشکل! کنی اصالح

 می اونوقت! نیستم آدم چقدر و پستم چقدر دادم نشون که بهار به! باشه: گفتم و زدم لبخندی

 ! کنم می تحقیق خودم شدن آدم های روش مورد در شینم
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 بیافتین و بندازین تیکه هم به و بشینین صبح تا قراره! نیست؟ بس:گفت و کرد پوفی کالفه ونداد

 !هم؟ جون به

 و پاشدم جام از! کنم آروم بهش زدن پک با بودو وجودم تو که طوفانی تا کردم روشن سیگار یه

 و نیستم آدم چقدر و پستم چقدر که بگم بهار به و برم من شد قرار! شد تموم. دیگه نه: گفتم

! عوضیم و نیستم آدم و پستم اینقدر چرا که کنم فکر خودم با و بشینم هم بعد! عوضیم چقدر

 !ری؟ می یا هستی صفا! چیزی یه فقط

 تو کردی فکر چرا! که واقعاً: گفت و من چشمای تو زد زل نفرت با و پاشد جاش از حرص با صفا

 !خورم؟ می غذا میز یه سر تو با و شینم می کردی خیال نکنه! مونم؟ می تو مثل نامردی ی خونه

 !گم می رفاقتمونو! گم نمی رو امشب و اینجا: گفتم و ها پله سمت رفتم

. شدم سیگارم باقی کشیدن مشغول و اتاق تو نشستم باال رفتم. بده جواب صفا که نایستادم

. بره جوری چه خواد می حاال بودم فکر این تو! رفته صفا داد می نشون باغ در شدن کوبیده صدای

 وندادو ها پله باالی از و بیرون رفتم. اومد نمی گیرش ماشینی پرت جای این توی شب وقت این

 . کردم صدا

 !چیه؟: پرسید و کرد بلند سرشو اومد عصبانی کامالً قیافه یه با

 !رفت؟: گفتم

 !بگیریم جشن پایین بیای منتظریم مونده نه-

 .بره پیاده راهو کلی مجبوره یاره نمی گیر ماشین! ونداد برسونش برو:

 برو: گفتم نداد جواب وقتی و دادم تکون چیه عالمت به سری. بهم دوخت چشم زده بهت ونداد

 !اصلی خیابون به رسید! دیگه

 اما در سمت رفت کرد می غرغر که جوری همون و برداشت لباسی چوب رو از رو کاپشنش ونداد

 !بیا هم تو: گفت و کشید پس پا بیرون بره اینکه از قبل

 !چی؟: پرسیدم متعجب
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 !ذارم نمی تنهات اینجا! بیا هم تو-

 ! بکشم سوم بار برای خودمو ندارم قصد: گفتم و لبم رو نشست پوزخندی

 تو تو موندن نگرونی از تا کنه کز پیاده صفا دم می ترجیح: گفت و جاش سر گذاشت رو کاپشنش

 !بیافتم پس عالی ی روحیه این با هم اون باغ این

 ! چینم می شامو میز منم برگردی تا برو! نشو خر ونداد: گفتم و پایین اومدم ها پله از

 ! بچینم شامو میز خوام می رها جون به: گفتم. بهم زد زل مردد ونداد

 حرف هم با و بشینیم باید برگردم وقتی: گفت بیرون بره اینکه از قبل و در سمت رفت ونداد

 در خوشبختو آدمای ادای و خیالی بی به زدی خودتو و کردی فرار ماه یه این تو چی هر! بزنیم

 بیاد پاشه که طاهر حاج به زنم می زنگ ندی گوش حرفام به آدم عین و نشینی! کافیه آوردی

 کرده عزیز یکی اون عین قراره هم اش دردونه این که دم می خبر بهش! کنه جمع پسرشو اینجا

 !تیمارستان بشه بستری زودی به اش

 .رفت و کرد ام حواله نیشتو ببند یه حرص با که زدم بهش لبخند یه

 به و رفتم می باید واقعاً! چشمام روی دادم فشار امو اشاره و شصت انگشت و مبل روی نشستم

 ایستادم می روش تو رفتم می باید واقعاً! انتخابم؟ از پشیمونم چون خوامش نمی که گفتم می بهار

 می خالص وجدانش عذاب از اونو باید! رفتم می باید! اره! دادم؟ می نشون پست اینقدر خودمو و

 !بود کرده راحت وجدانم عذاب از منو اومدنش هوش به با اون که جوری همون! کردم

 

*** 

 به نگاهی نیم و اومد! کردم می نگاه سقف به داشتم و بودم ولو کاناپه روی برگشت، ونداد وقتی

 میز چرا پس! خوردی؟ قسم رو رها جون جوری این: گفت و انداخت آشپزخونه ی نشده چیده میز

 !نیست؟ چیده

 !آبان توام با: گفت و زد بود مبل ی دسته روی که پام به ای ضربه دستش با اومد ندادم که جوابشو
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 می: گفتم و شدم بلند. داد تکون چیه عالمت به سری. بهش زدم زل و گرفتم سقف از نگاهمو

 که من! گفتم ریختی این نشد روم! دم نمی کشتن به خودمو که بخورم قسم رها جون به خواستم

 !خیر به شب! بکن میز چیدمان حال به فکری یه خودت خوری می شام اگه. سیرم

 !کجا؟! بخیر روزت و شب: گفت و گرفت محکم دستمو مچ که بودم نشده رد کنارش از هنوز

 !بخوابم رم می: گفتم و دادم نشون رو باال ابرو با و سمتش برگشتم

 !بزنیم حرف و بشینیم بود قرار: گفت و چشمام تو زد زل عصبی

 !باشه؟ زنیم می حرف هم با شب فردا. نیست خوش حالم امشب! ونداد زیاده وقت-

 !اینجاست هم طاهر حاج بکشه که فرداشب به زدنمون حرف:

 بزنی حرف احدی با اگه مسئله این از که دونی می خودت! نکن تهدید منو:گفتم و کشیدم دستمو

 !بینی نمی منو دیگه

 !آبان؟ برسی خوای می چی به! بندی می منو دهن تهدید این با داری تمومه ماه یه! نیست؟ بس-

 !برسم؟ چیزی به قراره مگه! هیچی:

 که کردی ام خفه بود که ترفندی هر با دادی، فحش کشیدی، هوار کردی، تهدیدم دادی، قسمم-

 با داری ببینم بشینم تونم نمی اما! کشیدی پس پا چرا نگم صفا به یا بهار به و نیاد در صدام

 !آبان بگیرم خون خفه تونم نمی! نزنم دم و کنی می ای معامله همچین یه خودت

 !ای؟ معامله چه: گفتم و ها پله لب نشستم صفا مشت درد از کالفه

 ! دیدی؟ خودتو آبان: گفت و روبروم اومد

 !چی؟ یعنی! خودمو؟-

 !دیدی؟ آیینه تو خودتو ماه یه این تو:

 !بار چند روزی! روز هر تقریباً! آره-

 !نکن مسخره منو:
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 دانشگاه در سکوریت شیشه تو وقتا گاهی خوبه که آیینه تازه! گم می جدی دارم! چیه؟ مسخره-

 !زنم می خودم به دیدی یه هم

 و کنم می دق تو دست از آخرش من! عالیه! خوبه: گفت حرص با و سابید هم رو دندوناشو ونداد

 !میرم می

 !وخیمه؟ خیلی اآلن اتون خونه وضعیت! سوال یه ونداد: گفتم و جلوش رفتم و پاشدم جام از

 !وخیمه؟! هان؟: پرسیدم دوباره. بهم زد زل متعجب

 !طور؟ چه نه-

! داری؟ مسئولیت من به نسبت کنی می خیال چرا! من؟ به چسبیدی چرا!خونه؟ ری نمی چرا پس:

 !زندگیت؟ پی ری نمی چرا

 می تشویق کنم دور ازت رو صفا اینکه جای به کاش ای: گفت و برد موهاش توی دستی کالفه

 ! دهنت تو بکوبه منم جای دونه یه کردم

 ! گم؟ می بد مگه! چرا؟-

 به که بدبخت دختر اون با! ات ساله چند و چندین رفیق با! آبان کنی می بد داری! گی می بد آره:

 مادر با! بوده دلواپسی و نگرونی فقط تو با رفاقت از سهمم ساله همه این که من با! نشسته تو امید

 !خودت با هم همه از بیشتر و همه با! پدرت و

 شده فقط تو با رفاقت از منم سهم: گفتم و کردم روشن رو تلویزیون و کاناپه رو نشستم رفتم

 این از نری فردا و امروز اگه ونداد! کنه می دخالت کارام همه توی و جا همه که له له یه داشتن

 !رم می و کنم می جمع من خونه،

 !کنی می غلط تو: غرید و بروم رو نشست کالفه ونداد

! نکن دخالت من کارای تو دیگه پس: گفتم و چشماش به زدم زل و گرفتم تلویزیون از نگاهمو

! خوام نمی رو دوستی این من باشه نگرونی فقط رفاقت این از سهمت قراره اگه! کنار بکش خودتو

 نه منی مادر نه تو! کنی بازی داری اصرار که نقشی این از بردار دست! گم؟ می چی شنوی می

 این که وجدانته عذاب کردم می خیال ویدا جریان تو! نداری من قبال در هم ای وظیفه هیچ! پدرم
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! داشتن منو هوای شده ات وظیفه انگار بینم می حاال اما! داری هوامو و گیری می منو طرف جوری

 ! خوام نمی رو هواداری این من

 کنه خفه منو تونست نمی چون کرد، می ترش عصبی من حرفای و تلویزیون صدای انگار که ونداد

 معنی! آهنی آدم شدی:گفت و کرد خاموش رو تلویزیون برداشت، میز روی از رو کنترل و شد دال

 پای هم و بچگیم دوران همبازی نگرون گم می وقتی فهمی نمی! فهمی نمی دیگه رو انسانی روابط

 !چندی چند ببین کن فکر خودت با بشین! گه می راست صفا! چی یعنی هستم جوونیم شیطنتای

 لبم ی گوشه که جوری همون و بیرون کشیدم ازش نخ یه و برداشتم میز روی از رو سیگار پاکت

 !ونداد؟ دقیقاً کنیم می بحث چی سر داریم اآلن! هیچ هیچ کن خیال: گفتم بود

! تو سر: گفت و بیرون کشید کنم روشنش اینکه از قبل منو لب ی گوشه سیگار و پاشد جاش از

 !یاری می دختره اون و خودت سر داری که بالیی این سر

 !چی؟ یعنی فهمی می! احمق خوردم قسم: صورتش تو شدم براق و وایسادم شدم بلند

 !بشکنیش تونی می! داره کفاره یه قسمی هر-

 !نیست که زور! ونداد خوامش نمی دیگه! بشم نزدیک دختر اون به خوام نمی! نگو چرت:

 می وجودت ی همه با اونو! خوای می: گفت تعمدی مکثی با چشمام به بود مونده خیره که ونداد

 ! نیستم ونداد نشناسمت من! خوای

 می! آره: گفتم و باغ سیاهی به زدم زل و سالن ی پنجره پشت وایسادم رفتم. گرفتم فاصله ازش

 ! خوامش

 و ام شونه روی گذاشت دستشو. بود شده تر آروم لحنش. شد نزدیک بهم که شنیدم صداشو

 !آبان؟ کنی می همچین چرا پس: گفت

 !قیمتی هر به نه ولی خوامش می: گفتم برگردم اینکه بدون

 یعنی قیمتی هر به: گفت و خودش سمت چرخوند منو و کرد بیشتر ام شونه روی رو دستش فشار

 خرافاتی آدمای این عین آبان! شدنش؟ نابود یعنی اون به شدن نزدیک کنی می فکر چرا! چی؟

 !مملکتی این ی کرده تحصیل مثالً تو! نزن حرف
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 !بده بهار تاوانشو خوام نمی! بشکنمش خوام نمی کردم، ای معامله یه! نداره خرافات به ربطی-

 !که عذابه تو دختره اون که هم اآلن همین! من؟ عزیز تاوانی چه:

 ! خوبه؟ کنم می تموم هم اونو عذاب-

 !خودت؟ دادن نشون پست با! جوری؟ چه:

 !خورم نمی دردش به من و کرده می فکر درست که فهمونم می بهش! کنم می قانعش حرف با-

 !شد قانع هم اون! اره:

 !بشه باید-

 !کنی؟ راضیش تونستی مگه! بگذره؟ سهیل اعدام از شد قانع مگه! نیست کار در بایدی:

 اینقدر و بذاری تنها خودم مشکالت با منو شه می! نکنی؟ جنایت از قبل قصاص شه می ونداد-

 !من؟ خصوصی مسائل تو نری شیرجه پا جفت

 !مربوطه هم بینم می هاتو تابی بی این شب هر و شب هر دارم که منی به تو خصوصی مسائل:

 !تابی؟ بی کدوم-

 !نیست وجودت تو ناراحتی هیچ بگی خوای می! دیگه؟ نرماله چی همه بگی خوای می:

 !کردم عادت چیز همه به که زندگیم ی همه مثل! کنم می عادت دارم اما هستم ناراحت-

 خوابی بی دارم! کنی می عادت داری چی به و کنی می عادت داری جوری چه که بینم می دارم:

 اینکه به! بینم می زدناتو قدم لعنتی اتاق اون توی باال اون پشتت، به پشت کشیدنای سیگار هات،

 محل جز به ماهه یه که بینم می دارم! بینم می رو یاری می در غمو بی آدمای ادای داری الکی

! ذاری نمی شرکت تو پاتو بهار وجود خاطر به که بینم می دارم! ذاری نمی پا جایی اینجا و کارت

 ! آبان بینم می دارم رو اینا

 !نیستی کور که فهمیدم! شکر رو خدا خب:گفتم و زدم لبخندی

 ! کن مسخره خودتو: گفت و کتفم به کوبید مشتی عصبی
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 !اومد دردم! هوی: گفتم و گرفتم دست با کتفمو

 !نیست بیشتر انداختی خودت جون به خودت که دردی از: گفت و چشمام به زد زل

 نشد مرتب چی همه اگه بگذره زمان خرده یه بذار! ونداد خیال بی: گفتم و آشپزخونه سمت رفتم

 !بخوریم شام بیا شد، ام گرسنه من! بزن منو بیا اونوقت

 مرتب اینکه از حالم! گندت اخالق این با آبان جهنم به برو: گفت و ها پله سمت رفت حرص با

 !خوره می هم به کنی می فداکاری همه واسه

 !ندارم؟ خبر خودم که کردم فداکاری کی واسه! مرتب؟: گفتم و سمتش برگشتم

 وقتی فداکاری،! اره: گفت و سمتم برگشت نرفت، باال اما موند باقی پله راه های نرده به دستش

 آورده سرت بالیی چه ویدا فهمیدی وقتی! فداکاری یعنی ندادی جر پیش سال هفت آرمانو نزدی

 بزنی ای بچه نام به باغو این خوای می وقتی! فدارکای یعنی بزنه حرفاشو دادی فرصت بهش باز و

! فداکاری یعنی گذری می بهار از ساده اینقدر داری وقتی! فداکاری یعنی تواِ به خیانت حاصل که

 آبان شه می بد ازت داره حالم! خوره می هم به یاری می در قهرمانو آدمای ادای اینکه از حالم

 دیگرون خاطر به که بس از کنی می بد حالمو داری! کنی می بازی خوبو پسرای نقش که اینقدر

 !گذری می خودت از داری

 نگاه خودم به دید این از حاال تا! کردم می نگاهش و بودم وایساده باال رفت می ها پله از که ونداد

. بود شده ام گرسنه واقعاً. آشپزخونه تو رفتم متفکر و باال دادم ابروهامو! فداکاری؟! بودم نکرده

 یه و بریزم خودم واسه چایی یه بعدش بخورم، چیزی یه و بشینم کردن فکر جای به دادم ترجیح

 ! بزنم چرت تلویزیون جلوی صبح تا و کنم روشن سیگار نخ

 بود داده اس بهم بار یه صفا روز دو این تو. گذشت می باغ خونه بود اومده صفا که شبی از روز دو

 تا بود من رفتن مسلخ به شبیه بیشتر که سختی کار! کنم صحبت بهار با و برم من منتظره که

 رو سخت و سرد و تفاوت بی آدم یه ژست و بزنی لبخند و بشینی اینکه! بهار با کردن صحبت

 از تا دو! جهنم تلخ طعم چشیدن یعنی خواییش نمی بگی داری دوستش که دختری به و بگیری

 افتادم راه و پوشیدم مرتبی لباس و گرفتم دوش یه. باغ خونه رفتم و کردم کنسل عصرمو کالسای

 بهش خواست نمی دلم. مونه می شرکت توی دیروقت تا بهار دونستم می. ونداد شرکت سمت
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 می ترجیح. بودم گذاشته جواب بدون هاشو اس و تلفونا تموم که ماه یه از بعد هم اون بزنم زنگ

 .بزنیم حرف هم با که بخوام ازش رو در رو و برم دادم

 دیدم شدم وارد وقتی و دادم هول بود باز نیمه که رو شرکت در. باال رفتم و کردم پارک ماشینو

 صدای با. ده می توضیح رو کاغذ برگه یه توی چیزی یه داره و شده دال ملیکا میز سر باالی بهار

 دادم تکون سری. بهم زد زل و شد صاف جاش سر دیدنم با بهار و سمتم برگشتن دو هر در لوالی

 ملیکا سمت چرخوندم صورتش از نگاهمو. کرد نگاهم فقط بده رو جوابم اینکه بدون. کردم سالم و

 هست؟ ونداد: گفتم و کردم سالم و

 .اتاقشه تو. آره: گفت و داد رو سالمم جواب. دید شد می هم اون ی چهره توی رو تعجب

 نداره؟ مهمون: پرسیدم حال همون در و اتاق در سمت رفتم

 . نه-

: گفتم و بود من میخکوبِ جوری همین که بهار سمت برگشتم و در دستگیره روی گذاشتم دستمو

 !بری؟ خوای می یا هستی

 مونی؟ می بزنم حرف باهات خوام می: گفتم نداد رو جوابم وقتی

 .هستیم و داریم کار دیگه ساعت سه دو ما: گفت ملیکا بهار جای به

 نیم بود کامپیوتر توی سرش که ونداد. تو رفتم و در به تقه تا دو و زدم بهش آمیزی تشکر لبخند

 و پاشد جاش از تعجب با منم اتاق تو اومده که اونی دید وقتی و انداخت در سمت به نگاهی

 !ورا؟ این از: پرسید

 میزش روبروی مبل به ای اشاره سر با. بستم رو در و اتاق تو بردم کامل هیکلمو و کردم سالمی

 !اومدی؟ اینجا سر یه و شکستی طلسمو عجب چه. بشین: گفت و کرد

 دادن تحویل و گرفتن خاطر به مگه اومدم نمی اینجا خیلی هم قبالًها: گفتم و زدم لبخندی

 !ترجمه

 !یای نمی دیگه همونم واسه-
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 !ببینم رو بهار اومدم:

 دیگه بگی بهش رودرو اینکه واسه: گفت و نشست روبروم و بیرون اومد میزش پشت از ونداد

 !نداری؟ باهاش بودن به ای عالقه

 همون در و گرفت دندون به رو پایینیش لب.گفتم هم اوهوم یه و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 !دی؟ می جواب بهم حسینی و راست بپرسم چیزی یه: گفت و شد خیره من به متفکر حال

 ! دم می جوابتو حتماً بشه مربوط بهت اگه بپرس-

 به فقط! کنی؟ رد رو بهار خوای می چرا:گفت و صندلی به داد تکیه سرشو زیر زد دستاشو ونداد

 !خوردی؟ که قسمی خاطر

 !چیزیه؟ کم-

 !کنیم پیدا اش واسه شرعی حل راه یه تونیم می اونه خاطر واسه اگه ولی! نه:

 بود روزی بکنم، ای معامله همچین یه خدا با خوام می رسیدم نتیجه این به که روزی! ونداد ببین-

 کافه به نرسیدنش!ببینه منو اومده می داشته! نیست زندگی این توی من سهم بهار کردم حس که

 قدم یه خوام نمی! بذارم جلوتر پامو خوام نمی! خواسته نمی خدا اینکه پای ذارم می رو صفا ی

 !بیافته بدی اتفاق هم باز ممکنه کنم می حس وقتی برم جلوتر

 بود ممکن کسی هر برای اتفاق اون! آخه؟ چی یعنی! کنم نمی درکت اصالً! آبان فهممت نمی:

 ! بیافته

 !بده رو خوردنش قسم جواب خدا که بیافته اتفاق این نیست ممکن کسی هر برای ولی-

 سیگار یه پاشد جاش از بعد و چشماش روی کشید رو اش اشاره و شصت انگشت کالفه ونداد

 !گی می چی داری بفهمم تونم نمی واقعاً! فهمم نمی: گفت و کرد روشن

 دل ته که رو چیزی هر همه نیست قرار: گفتم و میز رو انداختم آوردم در برگه سری یه کیفم تو از

 افتادم فکر به! ونداد داد توضیح شه نمی وقتا خیلی رو دلی چیزای این! کنن درک و بفهمن آدمه

 .برم ایرون از
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 !داغون اوضاع این با نه یا شه می ببینم کنم می تحقیق دارم

 و انداخت بهشون نگاهی برداشت، رو میز روی های برگه و جلو اومد هم، تو رفت اخماش ونداد

 !کنی؟ می داری کار چی: گفت و کرد بلند اخم با رو سرش بعد

 تو پیش سال هفت همون. فکرشم به وقته خیلی! برم که خوام می یعنی! رم می ایرون از دارم-

 و مامان و برم ترسیدم می. کرد ور این بند پا منو آب ور اون آرمان و ویدا بودن اما بودم فکرش

 !زندگیم پی برم تونم می من هست آرمان که حاال. بشن تر داغون و تنهاتر هستن که اینی از بابا

 !رنگه یه جا همه آسمون-

 ! کنه آروم منو بتونه شاید زندگیم توی تحول یه ولی! دونم می:

 !آبان شه نمی درست هیچی رفتنت با-

 ! ببینی بیرون از و بری باید رو چیزا خیلی! چرا:

 !اساسی شدی خل-

 ! اومدم دنیا به خل مادرزاد بودی معتقد قبالً: گفتم و خندیدم

 !شدی تر خل-

 فاصله بوده سرم پشت که چیزی هر از و برم خوام می! بمونه جا بوده اینجا چی هر خوام می:

 .بگیرم

 !یان می همراهت خاطراتت بری که هم دیگه جای هر! کنی آروم خودتو تونی نمی رفتن با-

 !چشمام جلوی بیان شن نمی زنده ثانیه هر و لحظه هر! مونن می خاطره ولی آره:

 !نگرفتی؟ تصمیمی همچین بشی نزدیک بهار به اینکه از قبل چرا -

 و ویدا گردن به تقصیرا ی همه کردم می خیال! تقصیرم بی من گذشته اتفاقات تو کردم می خیال:

 !آرمانه

 !نیست؟ جوری این مگه-
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 این از سهمم از بیشتر! منم هم قضیه ور یه کنم می خیال اآلن! کنم می فکر دیگه جور یه االن! نه:

 !نشده بار هر که خواستم زندگی

 !است همه حق! حقته باشی داشته دوست یکیو اینکه-

 ! ذارم می اشتباهی موارد روی دست من انگار اما! دونم می! آره:

 !شه نمی بلند دیگه بیافته بار این! بخوره زمین تونه نمی دوباره! آبان نکن کارو این بهار با-

 بینمون هم زیادی وابستگی. بزنم حرف باهاش اومدم. کنم بلندش و بگیرم دستشو که اینجام-

 بوده این واسه بیرون بوده زده خونه از هم شب وقت اون اگه! آتشین عشق بگی بهش که نبوده

 !حاال تا نگفتیم هم به آمیز محبت یا عاشقانه ی جمله یه حتی ما! کنه راحت وجدانشو عذاب که

 !شناختت شه نمی دیگه که گه می راست صفا انگار! رحمی بی خیلی-

 غیبت و شینین می صفا با هم هنوز:گفتم و زدم ونداد عبوس ی قیافه به لبخندی پاشدم جام از

 .خونه یام می دیرتر. بیرون ریم می شام بهار با! گذرم نمی ازتون! کنین؟ می منو

 چشمات تو دونی می: گفت و چشمام به زد زل وایساد، در جلوی اومد ونداد اما بیرون برم اومدم

 !بینم؟ می چی

 تفاوتی بی با کنی می سعی داری که بینم می رو غمی: گفت مکث یه بعد. بده ادامه موندم منتظر

 ! کنی پنهونش

 آینده کردی می حس که دختری از سخته حال هر به: گفتم و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 !بزنی پسش خواستارشی وجود تموم با وقتی سخته! بکنی دل سازه می اتو

 !بده دوتون هر به دوباره فرصت یه! نکن کارو این پس-

 !چی؟ باشه بهار دادن دست از بازم فرصت این ته اگه:

 ! بگو خوردی که رو قسمی جریان بهش! بگیره تصمیم خودش بذار-

 داره حاال خوره نمی دردت به دختر این کرد می زمزمه گوشم زیر مرتب دیروز تا که کسی! جالبه:

 !ونداد؟ چیه جریان! بچسبونه هم به رو ما که زنه می آتیش و آب به
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 می رو تو هم اون خوای می اونو تو که قدر همون! زده حرف باهام خودش یعنی! زدم حرف بهار با-

 ! خواد

 همین اصرارات ی همه دلیل اگه البته! نخواد منو دیگه که شه می متقاعد بشنوه حرفامو وقتی:

 !باشه

 خوام نمی! بری اینجا از خالی چمدون یه با ببینم و وایسم تونم نمی! ازت کنم می خواهش! آبان-

 !بری ایرون از

 همه این از حالت نبینی، دیگه منو وقتی برم، وقتی:گفتم و کنار کشیدم در جلوی از آروم رو ونداد

 !خوره نمی بهم من فداکاری

 تو خواسته می اونقدر: گفت وار زمزمه. کرد میخکوبم ونداد صدای که بود در دستگیره به دستم

 !بدن رضایت سهیل نشدن اعدام واسه و برن مادرش با که رو

! هم به بودیم شده خیره سکوت تو چقدر دونم نمی! خیره و گیج و زده بهت! ونداد سمت برگشتم

 ! بذاره من وجود تو خودشو تأثیر اش جمله تا زد نمی حرفی انگار

 به واسه داره ارزششو: گفت آرومی صدای با و گرفتیم فاصله در از کشید، و گرفت بازومو ونداد

 مشکلی بینتون ممکنه روزی یه کردیم می فکر که ای مسئله! آبان بکنی کاری هر آوردنش دست

 ی خونه رفتن پاشدن شیرینی و گل با پدرش و مادر و سهیل برادر دیروز! رفته بین از کنه ایجاد

 ! گریه به مامانت پای زیر افتاده مادره! ماش

 !نشدم رضایت این باعث من-

 !رضایتی این باعث تو کنن می فکر! باشه شده ای معجزه کنن نمی خیال اونا حال هر به:

 !داده رضایت بهار که شده ای معجزه البد! کنن می فکر اشتباه-

. بشنوی خودش از بهتره. داشت خودشو خاص توجیهات و دالیل کردم می صحبت که بهار خود با:

 !نکن تلخ خودت، از دختر این روندن با رو موضوع این خوشحالی! حیفه آبان ولی

 !ونداد باشم باهاش تونم نمی-
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 !چرا؟:

 رسید نصف به وقتی تا و کردم روشن سیگار یه! پنجره لب رفتم و مبل روی انداختم کالفه کیفمو

 و میزش به بود داده تکیه. ونداد سمت برگشتم طوالنی سکوت اون بعد! نشد زده بینمون حرفی

 هم اولیش! دارم زیادی دالیل ترکش واسه من: گفتم و پایین انداختم سرمو. کرد می نگاهم داشت

 باید! کردم موندش زنده نذر داشتنشو، خواستنشو، داشتنشو، دوست! کردم خدا با که ایه معامله

 ... که اینه هم اش دیگه دلیل! ونداد کنم ادا نذرمو

 اینکه مورد در پرتات و چرت! آبان خیال بی: گفت و داد تکون کالفه و باال آورد دستشو ونداد

! بخور آبشو کوزه در بذار زحمت بی رو حرفا این و خطرناکه بهار برای وجودت نیستی، بهار الیق

 خودت از رو بهار کنی سعی تو که چقدر هر! بگم بهت خوام می قطعیت با رو چیزی یه! آبان ببین

 ! بچرخیم تا بچرخ اآلن از حاال! برسونم بهت اونو کنم می تالش قدر همون دقیقاً من برونی،

 !چی؟ یعنی: پرسیدم و شدم نزدیک ونداد به قدم یه و هم تو رفت تعجب عالمت به ابروهام

 آوردی کم اگه نامردی فقط! من یا شی می برنده تو بازی این تو ببین بشین! شنیدی که همین-

 !نکنی اعترافش غرورت حفظ واسه

! زنی می حرف بهار مورد در داری! زنی می حرف آدم تا دو مورد در داری! ونداد؟ بازیه بچه مگه:

 گی می داری اطمینانی کدوم با! خورده بازی روزگار این از بد بارم یه اتفاقاً که حساس دختر یه

 !بخوامش تونم نمی که منی سمت بدی هولش خوای می

 بهم تا دو شما که کنم می سعیمو ی همه من بهاره، به رسیدنت به وابسته ایران تو موندنت اگه-

 !بگذره خوش! برس شامت قرار به برو حاال! برسین

 بردارم کیفمو شدم می دال که جوری همون و دادم فشار میزش روی زیرسیگاری تو سیگارمو ته

 !خدافظ! برداشته تاب مخت قرآن به: گفتم

. اومد می دیگه اتاق یه از زد می حرف ملیکا با داشت که بهار صدای. بیرون رفتم ونداد اتاق از

 رو بهار من دیدن با و اومد ملیکا اینکه تا گذشت ربعی یه. بیرون بیاد تا سالن مبل روی نشستم

 .کرد صدا
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 بیرون؟ بریم شام یای می: گفتم و جلوش رفتم بیرون اومد اتاق از بهار وقتی و پاشدم جام از

 !بینم نمی لزومی نه: گفت حال همون در و گرفت ازم روشو اخم با

 !شه؟ نمی بکنم هم خواهش: گفتم صورتم روی لبخند یه با

 !نه بپذیرم داشتنتو دوست که کنی راضی منو زدن حرف با و بشینی باز قراره اگه-

 !بزنم حرف باهات خوام می فقط! بکنم کارو این خوام نمی:

 !مورد؟ چه در-

 .گم می ات واسه بریم بیا اگه:

 !ندارم رو شام خوردن و میز یه سر تو با نشستن به ای عالقه-

 !خندی؟ می چی به: گفت حرصی شد تر پهن که لبخندم! افتادم صفا ی جمله یاد

 !بریم؟! ببخشید! هیچی-

 !یام نمی شام: گفت دلخوری لحن با

 !بده گوش هم حرفام به و بشمار هامو لقمه تو خورم می شام من بشین بیا تو. باشه-

 که بودم مونده. بیرون بود اومده ازش که اتاقی سمت رفت بعد و شد خیره صورتم تو خرده یه

 !بگم ونداد آقا به باید: گفت و اومد کیفش با دیقه چند بعد! نه یا بیاد گرفته تصمیم

 .گرفتم مرخصیتو من-

 بعد دیقه 5 و خواست رفتن ی اجازه ازش و کرد باز رو ونداد اتاق در من حرف به توجه بدون

 !من ماشین توی بودیم نشسته

 کنم؟ روشن سیگار یه تونم می: گفتم طوالنی سکوت یه بعد

 تا. افتادم راه و زدم استارت و شدم سیگار خیال بی! باال انداخت تفاوتی بی عالمت به هاشو شونه

 اگه: گفتم و گرفتم سمتش به رو مِنو نشستیم که میز پشت. نزدیم حرفی رستوران به رسیدن
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 که برات بدم سفارش چیزی یه ترسم می نیست؟ بهتر خوری می چی که کنی انتخاب خودت

 !باشی نداشته دوست

 !خورم نمی شام من: گفت و داد تکیه صندلیش به سینه به دست و کرده اخم

 پرس دو سفارش سرمون باالی بود اومده که گارسون به و خودم سمت برگردوندم رو مِنو

 گرفتی تو که تخمی و اخم ژست این با حاال: گفتم رفت گارسون وقتی و دادم مخلفات و شیشلیک

 !بزنم؟ حرف جوری چه من

 !برم باید و دارم کار من چون بزنی حرفاتو زودتر بهتره: گفت و چشمام به دوخت چشماشو

 نمی که هست عنق و عصبانی و عبوس اونقدر که کردم می شکر رو خدا! نداشتم نگاهشو تاب

 نزده رو همیشگیش عطر که بود خوب! تابید نمی موهاش به آفتاب و بود شب که بود خوب! خنده

 هم باز که چند هر! ازش گذشتن واسه کرد می تر راحت کارمو اینا! بود بد باهام که بود خوب! بود

 !ام واسه بود دنیا کار ترین سخت

 داد خبر بهم ونداد وقتی. سالمی که خوشحالم: گفتم و کردم تر زبون با لبمو و قالب هم تو دستامو

 !شدم خوشحال خیلی اومدی هوش به که

 اومدی می خودت بود مهم برات اگه:گفت و چشمام به دوخت و گرفت میز از رو نگاهش اخم با

 !فهمیدی می و بیمارستان

 سرم باالی رو تو: گفت که کردم می سازی جمله ذهنم تو داشتم. چشماش به زدم زل سکوت تو

 رویی و بر خوش و بلند قد و تیپ خوش پسر از هم ام خاله! بودم یو سی ای تو وقتی کردم حس

 ! کرده می نگاهم شیشه پشت از و بیمارستان اومده می شب هر و شب هر که گفت می

 کنار؟ کشیدی یهو که شد چی:گفت دید بهتمو وقتی! بهار صورت به موندم مات

 زدم زل و پایین انداختم سرمو! پرید ذهنم از بهش گفتن واسه بودم کرده آماده که چیزایی تموم

 تو دیدن واسه چون: گفت تری مالیم لحن با بهار ای دیقه چند سکوت یه بعد. رومیزی طرح به

! بیمارستان؟ اومدی می همین واسه! داشتی؟ وجدان عذاب بودم کرده تصادف و بیرون بودم اومده

 !کنی؟ می دوری ازم داری نیستی برام خوبی گاه تکیه گفتم بهت روز اون چون
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! داشتم دوست رو بود بهار مخصوص که صریح و برّا رک، لحن این. بهار چشمای به زدم زل دوباره

 تو خواستنی چیز هر باید اآلن! نبود بهار وجود های داشتنی دوست شمردن وقت اآلن اما

 دروغ معموالً که منی برای بود سخت گفتن دروغ و زدن زل چشماش به! زدم می پس وجودشو

 !گفتم نمی

 !اینه ازت کردنم دوری دالیل از یکی! آره: گفتم و دیگه سمت یه به چرخوندم سرمو

 وقتی! رفتم تند! کردم اشتباه بگم بهت که! کنم خواهی معذرت ازت که اومدم می شب اون-

 می نباید دیدم شدم آروم که بعدش اما شدم پریشون آوردی خودت سر بالیی چه دیدم

! بلغزه دوباره بخواد که اونیه از تر محکم خیلی گذشته اتفاق همه این از که آبانی دیدم! رنجوندمت

 این کردم نمی فکر وقت هیچ!بشه رفع ازم دلخوریت تا ببینمت شب همون که زدم آتیش و آب به

 !بمونی دلخور ازم مدت همه

 ! نیستم دلخور ازت-

 !ندادی؟ جواب تلفنام به چرا! چی؟ پس:

 گرمای! نشه بهار چشمای قفل تا چرخید می رستوران میزای پشت نشسته آدمای بین نگاهم

 با. جلو به بود برداشته خیز کمی. روش شد زوم چشمام ناخودآگاه دستام روی نشست که دستش

 !شناسنش؟ نمی دیگه رفیقاشم که آبانی شدی که هفته دو اون توی شد چی:گفت آرومی صدای

 خیلی منو:گفتم و پایین انداختم سرمو! بگیرم گر این از بیشتر خواستم نمی. کنار کشیدم دستمو

 بلد فقط من واقعی خود! رفته یادم هم خودم حتی واقعیمو من! شناسه نمی کسی دیگه که وقته

 حتی نشسته اینجا اآلن که دروغی من امروز، من! باشه امیدوار آینده به! باشه شاد! بخنده بود

 می وقتی داشتی حق! کردم فراموش خودمو هم خودم دیگه! رنگیه چه خوشی یاد نمی یادش

 تو بخوام که اونیم از تر شکننده! بهار نخوای منو داشتی حق! نیستم برات خوبی گاه تکیه گفتی

 !کنم نزدیک خودم به رو

 !نداشتی نظری همچین کما، تو برم اینکه از قبل اتفاق، این از قبل-

 !ترسوام هم هنوز! ام شکننده هم هنوز! سستم هم هنوز که فهموند بهم کما تو رفتنت تصادفت،:
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: پرسیدم و دادم تکون تأسف به سری! شده جمع اشک بهار چشمای تو دیدم و کردم بلند سرمو

 رسیده بهش پیش وقت خیلی تو که ای نتیجه به منم اینکه از باشی خوشحال باید! ناراحتی؟ چرا

 !رسیدم بودی

 زدم که حرفی از دونی می خودت! کنی؟ می کارو این من با چرا: گفت و پایین انداخت سرشو

 !پشیمونم چقدر

 انگشتمو. بود ظریفش انگشتای به نگاهم. دستم تو گرفتم دستشو و جلو بردم دستمو من بار این

 چشم به من به خواد نمی دلم! بهار بود درست حرفت: گفتم حال همون در انگشتاش روی کشیدم

 !کنه می نگاه داره صفا که کنی نگاه فطرتی پست اون

 !صفا؟: پرسید و صورتم به زد زل و کرد بلند سرشو

 نزدیک خودم به رو تو کنی خیال اون مثل ندارم دوست: گفتم و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 دارم. ذارم می میون در باهات احساساتمو صادقانه دارم فقط من! زنم می دورت دارم حاال و کردم

 بین که هست وسط این هم ای دیگه چیزای یه! داده دست بهم حسی چه اتفاق اون بعد که گم می

 نیستم برات خوبی گاه تکیه. همینه بگم برات تونم می که رو دلیلی اون اما! خودمه خدای و من

 ! بهار

 دعوات صفا با: گفت بغضی پر صدای با و لبم ی گوشه زخم روی سرخورد چشمام روی از نگاهش

 !شده؟

 ! نبود خاصی چیز: گفتم و لبم روی کشیدم دستمو ناخودآگاه

 !اتت؟ زده اون: پرسید مصر

 !مشت این بود حقم جورایی یه! کردم تحریکش خودم البته! آره: گفتم و کردم تر عریض لبخندمو

 !آخه؟ چی واسه: گفت و داد تکون طرف دو به سری ناباور

! کردم بازی باهات خیالش به:گفتم و کردن بازی باهاش کردم شروع و آوردم در رو گلدون توی گل

 مثل یکی بشم خوام نمی! زندگیت بدیه آدم بشم خواستم نمی بهار! عواطفت با! احساساتت با

 !سهیل



 
 

525 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 رضایت و رفتین مامانت با واقعاً! آهان:گفتم و افتادم ونداد حرف یاد یهو سهیل اسم بردن با

 !دادین؟

 !آره:گفت و داد تکون مثبت عالمت به سری بهار

 !تشکر واسه ما خونه ان رفته مادرش و پدر:

 !شما؟ ی خونه-

 سهیل از من با وقتی تا تو مرغ که ندارن خبر! کردم راضی رو تو زدنم حرف با من ان کرده خیال:

 !داشت پا نصفه یه فقط زدی می حرف

 سهیل بخشیدن:گفت وار زمزمه خیرگی مدت یه بعد و میز به دوخت چشمشو کرد، مکثی بهار

 !بود من موندن زنده نذر

. بود کرده نذر مامانم: گفت و کرد بلند سرشو بهار. میز روی افتاد بود دستم تو که گلی شاخه

 مامان نذر اینکه خاطر به نه. کردم قبول اول ی لحظه همون گفت بهم اومدنم هوش به بعد وقتی

 تونه می چقدر آدم به مرگ بودن نزدیک فهمیدم وقتی چون کردم قبول. شد می ادا باید

 حرفات به مدت این تو! آبان بودی تو هم اش دیگه دلیل! سوخت سهیل برای دلم باشه آزاردهنده

 این به وقتی! زد می پسشون احساسم و کرد می قبولشون عقلم جاهایی یه! کردم می فکر

 اومدی، کنار کردن حقت در زنش و برادرت که نامردیی با راحت چقدر که کردم می فکر موضوع

 با! بدیم رضایت و برم مامان همراه کشید پاهام که بود تو به کردن فکر با! شد می قرص پاهام

 !رسیدم نقطه این به دیدم تو وجود تو که گذشتی

 داشتم شنید بهار از شد می که رو هایی جمله بهترین! شدم می داغون داشتم! بود آشوب دلم تو

 من از دیگه! نگو دیگه! بهار نگو! بود قفل پاهام! بود بسته دستام! بود بسته دهنم اما شنیدم می

 !شم می خرد خودم تو دارم وقتی نگو

! متأسفم: گفتم و کردم بلند سرمو سکوت مدت یه بعد. بهار نه زدم بهش لب من نه. رسید غذامون

 !بودم درگیر احساسام بدترین با زندگیم ساعتای بهترین تو! بوده همین همیشه

 .بدیم فرصت هم به باید شاید! آبان توهمه یه فقط شاید بد احساسای این:
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 !برم ایران از خوام می! نیست فرصتی: گفتم و دادم تکون تأسف عالمت به سری

 منو هنوز:پرسیدم و خوردم میز روی آب لیوان از خرده یه. شد قفل صورتم روی بهار مات نگاه

 !خوای؟ می ات دوباره شکست بشه که خوای نمی اونقدر

 می فکر صفا که هم اونقدرا:گفتم و کردم پاک دستمال با پیشمونیمو روی عرق. نداد جواب بهار

 !هستم؟ نیستم، پست من کنه

 روی که چپش دست روی گذاشتم راستمو دست! کرد نمی نگاهم حتا! بود سکوت بهار جواب بازم

 !بهار؟ هستم نیستم، نامرد کنه می فکر ونداد که اونقدار: گفتم و بود میز

 احساست اگه! دیدم عمرم به که هستی آدمی مردترین: گفت پربغضی صدای با و کرد بلند سرشو

 اون اگه حتی بخوام، زوری رو چیزی نباید کرده ثابت بهم تجربه. ذارم می احترام بهش من اینه

 توی کوتاهت اومدن! کنم تحمیل بهت خودمو خوام نمی زور به! برام باشه ترین خواستنی چیز

 پای به ذارم می! بودی رسیده بهش اول روزای تو که حکمتی همون پای به ذارم می زندگیمو

 بیام کما از شده باعث که کسی به خوام نمی! کرد می پیدا نجات جوری این باید سهیل اینکه

 تو که رسیدم نتیجه این به وقت چند این تو. بدون رو چیزی یه اما! باشم داشته بدی حس بیرون

 ایمان این به هم خودت روزی یه اگه! باشم داشته شد می که بودی گاهی تکیه ترین محکم

 .بدی خبر بهم تونی می رسیدی

 . برم باید دیگه: گفت و پاشد جاش از. کنار کشیدم بهار دست روی از امو زده یخ دست

 هم بهار شدم، می منفجر کردم می وا لب که من. نشد زده حرفی هیچ برسیم بهار ی خونه به تا

! سیگارم پاکت سمت رفت دستم! کردم اش پیاده که ای لحظه از. بود خیاالتش و فکر تو احتماالً

 جا بست بن ی کوچه اون توی بهارمو امو، آینده خودمو، احساسمو،! بود شده تموم چیز همه

 !باختم چیمو همه دوم بار برای! گذاشتم

 هم لحظه یه که بود ریخته هم به اعصابم اونقدر! کنم می رانندگی دارم جوری چه فهمیدم نمی

 از تر طوالنی مسیرش! باغ خونه برسونم خودمو شب اونوقت تونستم نمی. کنم تمرکز تونستم نمی

 می برف داشت.روبروم به زدم زل و کردم پارک خیابون ی گوشه! برسم سالم بتونم که بود اونی

 محکمی پک! اومد می بهار بعدش و شد می کم زمستون سرمای دیگه احتماالً برف این بعد! بارید
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 شه می گم من مشت توی ظریفه، خیلی کوچیکه، خیلی بهار دستای. زدم انگشتام بین سیگار به

 همه که اولی همون از! نداشتمشون هم اول از شاید! ندارمشون دیگه! شدن می گم! دستا اون

 ! اول اول همون از! دونستنش می غیرمنطقی همه! بودن رابطه این مخالف

 رو برف بود گفته بهار. زدم رو دزدگیر گرفتم می فاصله ماشین از که جوری همون و شدم پیاده

 حاال! ندارم دوست برفو من بودم گفته بهش! داره دوست رو بازی برف بود گفته. داره دوست

 تونستم می که قشنگی ی خاطره تنها حاال! بودم برف عاشق حاال! برام بود شده ترین خواستنی

 بازی توی ازم بهار که محکمی و گرم حمایت! بود توچال بازی برف کنم فکر بهش و بشینم ساعتها

 ! بود من یار! کرد می

 روشن داشتم که بود سیگاری چندمین دونم نمی. پارک یه ی زده یخ و برفی نیمکت رو نشستم

 ! سیگار زیر بگیرم درست فندکو تونستم نمی که لرزید می اونقدر دستام. کردم می

 روم برف کلی. بودم نشسته اونجا شد می ساعتی یه. اومدم خودم به موبایلم زنگ صدای با

 شد می پیدا هویج یه بهار گوفی آقای کمد تو از باید فقط! برفی آدم عین بودم شده! بود نشسته

 !بکشم نفس بتونم که خواستم می رو بهار فقط! بکشم نفس درست بتونم اینکه واسه

 براش و کردم رجکت! بود ونداد ی شماره. آوردم در جیبم توی از گوشیمو باالجبار و میل بی

 . یام می دیر. خوبم: نوشتم

 .پیشت بیام کجایی بگو. بودیم بیرون شام ملیکا با. خونه نرفتم هنوز من: نوشت برام

 ! ونداد باشم تنها خوام می: نوشتم

 هام شقیقه! بودم شده سر سرما از. ماشین سمت افتادم راه و پاشدم جام از. ننوشت چیزی دیگه

 ماشین تو نشستم. سوخت می و بود تلخ بودم کشیده که سیگاری همه اون از گلوم و زد می نبض

 دیدمو ها شیشه رو بود نشسته که برفی. روبروم به زدم زل و صندلی به دادم تکیه سرمو و

 کاخ دوباره شدم، تنها دوباره ببینم اینکه برای! نداشتم چشم به نیاز دیدن برای. کرد می محدود

 تک تک با تونستم می! ببینم نداشتم نیازی نیست آینده به امیدی دوباره و ریخته فرو آرزوهام

 تموم با خورد می منو داشت خوره مثل که رو تنهایی این تونستم می! کنم لمسش بدنم سلوالی

 !کنم حس وجودم
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 به. پوشوند رو ماشین جلوی ی شیشه تموم برف که کردم فکر و کردم فکر و نشستم اونقدر

 زدم رو شیشه روی برف ساعدم با و شدم پیاده ماشین از! صبحه 3 دیدم کردم نگاه که ساعتم

 رفتم می باید بودم سرد! خوابیدم می و رفتم می باید. بودم خسته. رل پشت نشستم دوباره و کنار

 ! شدم می گرم و

 روی ونداد. باال رفتم و باغ خونه ساختمون ی محوطه تو ونداد ماشین پشت کردم پارک ماشینو

 خاموش تلویزیونو. منه نگرون و منتظر بود معلوم. بود برده خوابش روشن تلویزیون جلوی کاناپه

 آرامبخش قرص تا دو و پاشدم دیقه چند بعد. تخت رو انداختم خودمو و باال ها پله از رفتم و کردم

 کنم عوض لباسامو یا بیارم در پالتومو بخوام اینکه حال و حس حتی. کشیدم دراز دوباره و خوردم

 دیر اونقدر و بخوابم خواست می دلم! نشم بیدار دیگه و بخوابم خواست می دلم. نداشتم هم رو

 .باشم گذاشته سر پشت رو ماجراها این ی همه که شم بیدار

 و بود گرمم. کرد می درد تنم همه. کردم باز چشم زد می حرف تلفن با داشت که ونداد صدای با

 که بودم خوشحال چقدر! بود داده دستم کار انگار لعنتی پارک اون توی نشستن. بودم کرده عرق

 انداختم و آوردم در پالتومو شدم بلند و کنار زدم رو پتو. کار سر برم نیست نیازی و است جمعه

 رو پتو و کردم عوض سریع لباسامو. بودم کرده لرز بیرون بودم اومده پتو زیر از که حاال. مبل روی

 گوشی هم اش دیگه دست با و بود جیبش توی دستش یه ونداد. پایین رفتم و دورم کشیدم

 گه و داد می گوش یکی حرفای به رفت می راه سالن وسط که جوری همون و گوشش دم موبایلش

 .باشه. آره. دونم می: گفت می هم گاهی

 ده. بستم چشمامو و صندلی پشتی به دادم تکیه سرمو و مبل روی نشستم پیچ پتو جوری همون

 !سالم علیک: گفت ونداد بعد دیقه

 اومد بعد و کرد نگاهم خرده یه. بهش زدم زل و کردم وا چشمامو بدم خودم به تکونی اینکه بدون

 ات قیافه و ریخت انقدر چرا شده؟ چی: پرسید نگرون و پیشونیم رو گذاشت دستشو جلو

 !داغونه؟

 دلواپسی من با رفاقت از سهمت بود قرار! نباشی نگرونم دیگه بود قرار: گفتم و کنار کشیدم سرمو

 !نباشه
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 به آبی یه پاشو! هم به نباف ور و شر: گفت آشپزخونه سمت رفت می که جوری همون و کرد اخمی

 ! بیای در بودن میت حالت این از بخور چیزی یه بیا و بزن صورتت

 گلو این که خواست می گرم چایی یه فقط دلم! بود غذا رفت نمی پایین گلوم از که چیزی تنها

 دادم لم جوری همون هنوز دید وقتی و کشید سرک آشپزخونه تو از ونداد. کنه کم رو لعنتی درد

 خوری؟ نمی صبحونه: گفت و وایساد در چارچوب تو اومد مبل روی

: گفتم رفتم می باال ها پله از که جوری همون و وایسادم پاهام روی زور به و دادم خودم به تکونی

 .خوام می چایی لیوان یه فقط

 ! نخوردی که هم شام: گفت و آشپزخونه تو رفت

 در چهارچوب به برگشتم، رو رفته باال های پله. دادم فشار هم روی پلکامو و بستم چشمامو

 !دونی؟ می چه تو: پرسیدم و دادم تکیه آشپزخونه

 .گفت بهم خانوم بهار:گفت کنه نگاهم اینکه بدون

 !زد؟ زنگ کی: پرسیدم متعجب

 .بخوری بیارم چیزی یه برات بشین. پیش ساعت یه: گفت و سمتم برگشت

 !سیرم:

 !کردی؟ کار چی دیشبو -

 !نگفت؟ بهت بهار:

 ! نه-

 !نپرسیدی؟ ازش هم تو:

 !نه-

 !نپرس منم از پس!خوبه:

 !زندگیت به زدی گند معلومه پنچرت ی قیافه از هم نپرسم-
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 !دقیقاً:

 !کنم می جمع جوری یه گندتو خودم! نداره عیب-

 به دونی می: گفتم و کرد می نگاهم و کابینت به بود داده تکیه سینه به دست که بهش زدم زل

 !کنم؟ می فکر دارم چی

 می فاصله ازش که جوری همون و ها پله سمت برگشتم! باال داد منفی جواب ی نشونه به ابروهاشو

 !یاد می کجا از کاذبت نفس به اعتماد این که: گفتم گرفتم

 !بهار خوب احساس و داشتن دوست از! تو ی سینه توی عشق از:گفت و اومد دنبالم ونداد

 رو اگه شی می خوبی شاعر. خوبه: گفتم حال همون در و باال کشیدم ها پله از خودمو زور به

 ! کنی کار خودت

 باید. بخورم سرماخوردگی قرص تا دو یکی باید که بودم فکر این تو. تخت رو کشیدم دراز دوباره

 روی گذاشتم ساعدمو. سوخت می چشمام. بشم حاضر کالسا سر بتونم که شدم می خوب فردا تا

 ! نبود موندن بیدار حس. بخوابم دیگه خرده یه که پیشونیم

 ! مامانه دیدم و کردم باز چشم. کرد بیدارم خواب از پیشونیم روی نشست که دستی سردی

 !شده؟ چی: پرسیدم و شدم خیز نیم کردم، هول دیدنش از لحظه یه

 ! نترس! هیچی: گفت و دستم روی گذاشت دستشو

: پرسیدم دار خش و گرفته صدای یه با و دادم فرو دردناکم و متورم گلوی از دهنمو آب زور به

 چرا؟ اینجایین

 !خودت؟ با کردی کار چی: گفت و داد تکون تأسف عالمت به سری

 .دکتر بریم بعد بخور سوپ مقدار یه پاشو: گفت که صورتش به زدم زل متعجب

 از ونداد این باز: زدم غر و نشستم جام سر. بود میز روی که سوپی ظرف و سینی به افتاد نگاهم

 !ساخت؟ کوه کاه
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 می دارم رو داری که تبی ولی چیه دونم نمی رو کوه و کاه: گفت و سمتم برگشت شاکی مامان

 بتونم من که روزت و حال این با خونه اومدی می! شنوم می دارم که هم رو ات گرفته صدای! بینم

 حسابی و درست که تو به برسه چه شه می مریض هم سالم آدم خونه این سرمای تو! برسم بهت

 !رسی نمی خودت به و خوری نمی غذا کنی، نمی استراحت هم

 هم خورم، می غذا هم: گفتم حال همون در و شه کم تنم لرز که باال ام خرخره تا کشیدم رو پتو

 !اینجا بیاین پاشین نداشت لزومی! رسم می خودم به هم و کنم می استراحت

 !شی؟ می اذیت ما دیدن از انقدر: گفت و سمتم برگشت عصبی و کالفه مامان

 !بیافته زندگیش و کار از من خاطر به کسی خواد نمی دلم:گفتم و بستم چشمامو

 جوری این که تو! آبان شماهایین من زندگی و کار: گفت و دستم رو نشست مامان سرد دست

 ... که هم آرمان! تخت رو افتادی

 دیدم وقتی. بهش بزنم زل متعجب و واکنم چشمامو شد باعث سکوتش و مامان دار بغض صدای

 !چی؟ آرمان: پرسیدم ده نمی ادامه

 !نیست خوب اونم حال: گفت و کرد پاک چشمش زیر از رو اشک قطره یه مامان

 !باز؟ شده چی-

 !بدتره خیلی حالش بار این! هم به ریخته دوباره هم آرمان. برگرده که نشده راضی ویدا:

 !بیاره؟ خودش سر رو بال اون کرد سعی و پایین آورد منو صورت سمت یه که موقع اون از بیشتر-

. وایسم جلوش برم و بدم تکونی خودم به زور به شد باعث در سمت رفت اینکه و مامان سکوت

 !مامان؟ شده چی: پرسیدم و سردش دست مچ رو نشست داغم دست

 !آیدین سراغ رفته: گفت و داد فرو بغضشو مردد مامان

 !خوبه بچه حال: گفت دید که نگرونمو نگاه. صورتش به زدم زل متعجب

 چی؟ آرمان خود: پرسیدم و نشستم تخت ی لبه
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 .آسایشگاه بردیمش-

 داشته؟ کار چی بچه با:

 بریم که شده حاضر هم ونداد. شه می سرد. بخور سوپتو: گفت بده جوابمو اینکه بدون مامان

 .دکتر

 و در چارچوب به گرفتم دستمو بیرون بره اتاق از بخواد مامان اینکه از قبل و شدم بلند دوباره

 مال بچه اون که زده توهم باز نکنه! مامان؟ بچه اون سراغ رفته چی واسه: پرسیدم و شدم مانع

 !شمام با!منه؟

 !آبان مریضه اون: گفت و ساعدم روی گذاشت دستشو مامان

 گذاشت رو سوپ سینی مامان. ترکید می داشت سرم. تخت رو نشستم و کنار رفتم در جلوی از

 .دکتر بریم بعد بخورش: گفت و کنارم

. شم می خوب کنم استراحت: گفتم و کشیدم دراز دوباره و میز روی گذاشتم برداشتم رو سینی

 .باشین اینجا نیست احتیاجی هم شما

 .ترکیه رفته بابات: گفت و کنارم نشست مامان

 بگین هم ونداد به. بخوابم خوام می. مامان خوبم من:گفتم زیر همون از و سرم کشیدم رو پتو

 .نیست دکتر به احتیاجی

 گم می ونداد به. آرمان پیش رم می سر یه: گفت نداره ای فایده دید وقتی و زد چونه کلی مامان

  باشه؟. خونه بیاردت

 ونداد که بودم بیدار و خواب. کرد می اصرار بیشتر گفتم می چی هر چون نگم چیزی دادم ترجیح

 آبان؟ خوابی: گفت و کشید روم از رو پتو

 چیه؟: نالیدم

 .دکتر بریم الاقل پاشو-

 !بخوابم خوام می! خوبم:
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 !بخواب بعد بزن آمپول تا دو بریم! باشه-

 !ونداد کن ول:

 و درمونگاه رفتیم و کرد جدا خواب رخت از منو زور به! شدم نمی حریفش! نبود مامان دیگه ونداد

 و نشستم شومینه کنار کاناپه روی. خونه برگشتیم دارو و قرص مشت یه با سرم، و آمپول زدن بعد

 روز دو یکی تا کالسام کل حالم اون با مطمئناً. خوابیدم و خوردم هم سوپ خرده یه ونداد زور به

 .شد می کنسل

 رو که داروهاش. رم می دیگه من: زد می حرف یکی با داشت ونداد. شدم بیدار پچی پچ صدای با

 .یام می ملیکا همراه ظهر. بیای کردی قبول که مرسی. دمه هم چایی. میزه

 که زده می حرف کی با داشته ونداد ببینم شدم خیز نیم جام از. اومد سالن در شدن بسته صدای

 !روبروم به زدم زل شده شکه

 رو پتو! کرد می نگاه ونداد رفتن و بیرون به در ی شیشه از داشت و بود وایساده سالن در کنار بهار

 !کنی؟ می کار چی اینجا: پرسیدم گرفته صدای یه با و نشستم و کنار زدم خودم روی از

 رفتی کجا رستوران بعد! بود خوب حالت که رستوران تو دیشب:گفت و کرد سالم و سمتم برگشت

 !خواب؟ رخت تو انداختی جوری این خودتو که

 !بهار؟ اینجا اومدی چی واسه: پرسیدم و کردم هم در بیشتر ابروهامو

 !کنم داری مریض اومدم-

 !چی؟ یعنی:

 بد خیلی شی می که مریض گه می ونداد! دیگه حلقت تو بریزه چیزی یه زور به باید یکی خب-

 !شی می قلق

 !بیای؟ زد زنگ بهت ونداد:

 !کردم قبول منم کرد، خواهش ازم رئیس آقای-
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 می حرف موبایل با داره و ماشینش تو نشسته هنوز ونداد دیدم و کشیدم گردن پاشدم، جام از

 از متعجب ونداد! ماشین سمت رفتم برهنه پا جوری همون و بیرون خونه از زدم عجله با. زنه

 اومدی چی واسه وضع و سر این با! ؟ آبان سرت به زده:گفت اعتراض با و بیرون اومد ماشین

 !بیرون؟

 

 زدی زنگ بهار به چی واسه: گفتم بهم خورد می دندونام که جوری همون و صورتش تو شدم براق

 !اینجا؟ بیاد

 ! چل؟ و خل داری خودکشی قصد: گفت و ها پله سمت کشید بازومو

 رو دختره چی برای! کنی؟ می داری غلطی چه ونداد:گفتم و بیرون دستش از کشیدم دستمو

 !اینجا؟ کشوندی

 !اینجا نکشوندمش من! اومده خودش:گفت و کشید موهاش به دستی عصبی ونداد

 !نیست؟ خوش حالم من داشت غیب علم: گفتم و کردم کنترل صدامو زور به

 !زنیم می حرف هم با باال بریم بیا: گفت و چسبید دستمو مچ ونداد

 ! تو؟ کنی می داری کار چی: کشیدم داد

 تو چی هر: دادم ادامه عصبی! ترکید می درد از داشت ام ریه. گرفت ام سرفه کشیدم که دادی با

 !ونداد دور بریز مغزته اون

 !زد حرف حسابی و درست باهات بشه که نیستی آدم:گفت و گرفت فاصله ازم حرص با

 دار ورش برو بیا: گفتم و داشتم نگه دست با رو در ببنده رو در اینکه از قبل و ماشین تو نشست

 !خودت با ببرش

 !منتظرم بیرون! بیاد بگو بهش برو! باشه: گفت و خودش سمت کشید رو در محکم

 ظرف صدای. شومینه کنار کردم جمع خودمو لرز با و باال برگشتم. گرفت عقب دنده و بست رو در

 !بهار؟: گفتم و کردم صداداری ی سرفه. است آشپزخونه تو بهار داد می نشون ظروف و
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  خوای؟ می چیزی! افتضاحه ات ریه وضع: پرسید و بیرون اومد آشپزخونه از

 .منتظرته بیرون ونداد: گفتم و چشماش به زدم زل

 !بمونم که اومدم! چی؟ واسه: گفت و مبل روی انداخت و برداشت سرش از شالشو

 !نکن دیوونه منو برو بیا بهار: گفتم اومد می باال نفسم زور به که جوری همون

 !روزت و حال این با بمونه پیشت باید یکی: گفت و مبل روی نشست اومد خونسرد خیلی

 !نیستی نفر یه اون تو:گفتم و دورم کشیدم رو پتو و کاناپه رو نشستم پاشدم شم، نمی گرم دیدم

 و دور میدم قول.نیستم اینجا اصالً من کن خیال: گفت و آشپزخونه سمت رفت و پاشد جاش از

 . نپلکم ورت

 میز روی گذاشت رو لیوان و بیرون اومد داغ شیر لیوان یه با. پیشونیم روی گذاشتم دستمو کالفه

 .کنه می گرمت! بخور اینو: گفت و

 !بهار؟ اینجایی چی برای: پرسیدم و صورتش به زدم زل برداشتم، دستمو

 !آبان باشم اینجا که دارم دوست: گفت و باال آورد سرشو و میز روی گذاشت رو لیوان

 در ای وظیفه:گفتم و دستم تو گرفتمش و خوردم قلپ یه و برداشتم میز روی از رو شیر لیوان

 !نداری من قبال

 تر راحت خیلی تو تحمل! باشم اینجا خواد می دلم! نداره وظیفه به ربطی:گفت و کرد ظریفی اخم

 !ونداده های بازی رئیس تحمل از

 !کنه؟ می اذیتت مگه: پرسیدم و خوردم دیگه قلپ یه

! نشم اش گونه روی چال و صورتش محو تا بستم چشمامو باالجبار من و نه بگه تا زد لبخندی

 برای مقاومتم ی همه. کرد می تعریف کارش محیط و ونداد از داشت که شنیدم می رو بهار صدای

. بهش زدم زل شدو باز ناخودآگاه پلکام. کشید طول ثانیه چند فقط دارم تب چشمای بودن بسته

 و دادم تکون تأسف عالمت به سری! ماتم نگاه مات. شد صورتم مات بعد و زد حرف خرده یه

 ! بهار اومدی نمی کاش: گفتم و دادم فرو رو بود گلوم بیخ که بغضی
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 حس. کوبید می ام سینه تو شدیداً قلبم. شد بلوزش ی لبه با بازی مشغول و پایین انداخت سرشو

 که بود بهار وجود! بکشم نفس درست نتونم شده باعث که نیست سرماخوردگی این کردم می

 با و گرفتم ازش رومو. چشمام به زد زل و باال آورد سرشو! بود کرده سنگین و تند نفسامو ریتم

 زنگ! برسونه هم به رو ما شده طور هر خواد می! انداخته راه بدی بازی ونداد: گفتم آرومی صدای

 ... خواد می! بهار بازیشه از جزئی هم اینجا به کشوندنت و تو به زدنش

 شنید شد می سختی به که اونقدر آروم، خیلی صدای با. گذاشت کاره نیمه رو حرفم بهار صدای

 !بازی این تو وندادم همبازی منم: کرد زمزمه

 ستون از عرق! انگار نکشیدم هم نفس ای لحظه برای! ببینه صورتم تو رو بهت که کرد نمی نگاهم

 !چی؟: پرسیدم و برداشتم دورم از رو پتو. پایین چکید فقراتم

 صادقی رفیق! آبان بازی این تو وندادم همدست: گفت نفس به اعتماد با بار این و باال آورد سرشو

 !گفته بهم چیو همه! داری

 جریان بود شنیده ازم که تهدیدی همه اون با ونداد کنم قبول تونستم نمی! بود کرده هنگ مغزم

 !چی؟ یعنی چی همه...  همه: پرسیدم پته و تته با! باشه گفته بهار به رو قسمم و نذر

 که گفته بهم یعنی: گفت و شد نزدیک بودم نشسته روش که ای کاناپه به. پاشد جاش از بهار

 می که گفته بهم!شی موندگار تا بچسبونه بهت زور به منو قراره که گفته بهم! انداخته کل باهات

 !کنه پایبندت شده که قیمتی هر به خواد

 این تو گذاشتی پا که پایینه اینقدر ارزشت! بهار؟ هستی قیمتی هر تو: پرسیدم و پاشدم جام از

 !بازی؟

 آوردنت دست به برای بخوام که هست اونقدری تو ارزش: گفت و دستاش تو گرفت دستمو هوا بی

 ببازم وقتی بودی گفته بهم نیستم، بازی این ی برنده بودی گفته بهم روزی یه! کنم قمار زندگیمو

 بازنده بازیت تو خوام می چون اینجام! تره باارزش ای جایزه هر از که یارم می دست به رو چیزی

 !باشم

 کشیدم وقته خیلی! شده تموم من بازی: گفتم و موهام توی کردم فرو عصبی و کشیدم دستمو

 !کنار



 
 

537 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 جدیدی بازی این تو خوام می چون اینجام اآلن من: گفت خونسرد خیلی و وایساد جلوم اومد بهار

 جایزه هر از ارزشش که بیارم دست به رو ای جایزه بردنم با خوام می! باشم برنده انداختی راه که

 ! بیشتره ای

 آغوش به خواستم می لحظه اون تو که چیزی تنها! بود آشوب دلم تو. ها پله سمت رفتم

! بده آرامش بهم وجودش و دستاش گرمای با خواست می دلم! محکم خیلی هم اون! بود کشیدنش

 می زجر منو دارین شماها! برو اینجا از بهار پرستی می کی هر به رو تو: گفتم و سمتش برگشتم

 !ونداد و تو! کنین می ام شکنجه دارین! دین

 !عذابه؟ برات من خواستن:گفت که باال بودم رفته رو پله تا دو

 ! آره نداشتنت و خواستنت: گفتم و چشماش به زدم زل. سمتش برگشتم

 و همیشگیم اتاق تو رفتم. نداشت هم دادن جواب قصد انگار که چند هر! بده جوابی که نایستادم

 حد اون تا که کسی کنم فراموش کردم سعی و بارید می که برفی به زدم زل و نشستم مبل روی

 کردم سعی! دارم که شده کسی ترین دست دم نیافتنی، دست هم قدر همون و برام بود خواستنی

 رقم توش خاطراتم ترین تلخ روزی یه که قدیمی ی خونه همین پایین ی طبقه کنم فراموش

 ترین شیرین قراره کردم می خیال روزی یه که کسی های نفس از شده پر حاال بود خورده

 !بزنه رقم خاطراتمو

 خفه سیگار دود تو خودمو تقریباً داشتم و بودم نشسته کردم می حس ام ریه تو که دردی تموم با

 بود اومده که باری دو یکی! باال بیاد بهار خواستم نمی! بیرون برم اتاق از خواستم نمی! کردم می

. نداشتم ازش خبری شد می ساعتی سه دیگه و بیرون بره بودم توپیده بهش داروهام و غذا واسه

 دادم می دودش همراه رو درد و بغض یه! زدم می سیگار به پک یه! کردم می ناجور ی سرفه یه

 دهنش تو بکوبم بیاد، که بودم منتظر! بودم ونداد برگشتن منتظر! دوباره و دوباره و دوباره! بیرون

 !الیمم عذاب بود شده! گاهم شکنجه بود شده! زندونم بود شده که باغی خونه این از برم پاشم و

 اخم با و سینه به دست عصبانی، و طلبکار ونداد دیدم و برگردوندم سرمو. اومد در لوالی صدای

 الی از رو سیگار و جلوم اومد! گرفتم ازش نگاهمو و کردم ترش رو! در چارچوب به زده تکیه

 !کنی خفه خودتو اینکه واسه هست هم ای دیگه های راه: گفت و گرفت دستام
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 کرد بازش پنجره، سمت رفت و تخت روی انداخت و آورد در پالتوشو. صورتش به زدم زل حرص با

 !طلبکاری؟! چیه؟:گفت و سمتم برگشت و

 نفس که جوری همون اومد، که بند! ناجور خیلی گرفت ام سرفه بدم جوابشو که کردم وا دهن

 !طلبکارم ازت آسایشمو! زدی بهم آرامشمو! آره: گفتم زدم می نفس

 بهت هم صبحی!نداشتم؟ خبر من و داشتی هم آرامشی: گفت و تخت ی لبه نشست زد، پوزخندی

 که جواب و موبایلت به بود زده زنگ! باشه داشته هواتو و اینجا بیاد که خواست بهار خود گفتم

 !زد زنگ من به ندادی

 !آره؟ کردی همدست خودت با اونو و زدی حرف ات مسخره ی نقشه از نشستی هم تو-

 کنه سعی خواد می! بکشه دست تو از تونه نمی جوری هیچ دیده و کرده فکراشو گفت بهم. نه:

 ایران از رفتنت جریان! کنم نمی دریغ بیاد بر دستم از کمکی اگه گفتم بهش منم! برگردونه نظرتو

 شده که قیمتی هر به خوام می گفتم بهش منم! بودی کشیده گفتنشو زحمت خودت که هم رو

 !بری نذارم

 !جنگین می من علیه دارین جبهه یه تو هم با همه که خوبه! عالیه-

 !تو؟ علیه هم اون! جنگه؟ باشه تو مال بهار خوایم می همه اینکه! انصافی بی خیلی! آبان؟ تو علیه:

 از دید که سکوتمو! زد؟ کالم یک ی دنده یه این با شد می حرفی! بهش شدم خیره سکوت تو

 کنم می فکر پایین بیای البته! خوری؟ می غذا جا همین یا میز سر یای می: گفت و پاشد جاش

 باهاشون مصاحبت از کنم می فکر که هستن پایین اون نفری دو یکی! بده مزه بهت بیشتر

 !بشی خوشحال

 از رو بهار ناهار بعد: گفتم و گرفتم بازوشو بیرون بره اتاق از اینکه از قبل و دادم خودم به تکونی

 ! رم می من وگرنه! ونداد ببر اینجا

! اومده خودش! ببرمش خونه این از بخوام که نیاوردم من رو بهار: گفت و عقب کشید دستشو

 موردت در حرفاش کنی ثابت که بیرون بندازش صفا جلوی برو! کن بیرونش برو داری دلشو

 ! نداری احساس و نیستی آدم بفهمونی صفا و بهار و من و ملیکا به که! بوده درست
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 و بهار ببرم لذت مصاحبتشون از قرار که نفری دو اون نکنه: پرسیدم صفا اسم آوردن از متعجب

 !صفان؟

 من گردن رو بودنش وقت یه که باشم گفته!نیاوردم من هم رو یکی این: گفت و بیرون رفت

 !نندازی

 هم لباسات: گفت و اتاق تو آورد سرشو و برگشت که کردم می نگاه در خالی چارچوب به داشتم

 !دی می سیگار بوی خونه کش شیره یه ی اندازه به! نیست بد کنی عوض

 رفتم دردناک و طوالنی ی سرفه یه بعد و کردم عوض لباسامو دادم، فشار هم روی محکم چشمامو

 .بود انداخته راه صدا و سر آشپزخونه تو ونداد و مبال روی بودن نشسته ملیکا و بهار و صفا. پایین

 کرد دراز دستشو و برداشت سمتم به قدم یه صفا و شدن بلند جاشون از صفا و ملیکا من سالم با

 !داداش سالم: گفت و

 بهم دیگه قدم یه. بگیرم دستشو و جلو ببرم دستمو اینکه بدون چشماش به دوختم نگاهمو

 عالم تو! بابا خیال بی: گفت پشتم به زد می که جوری همون و کرد بغلم محکم و شد نزدیک

 . یاد می پیش حرفا این از رفاقت

 ! دارم سرما: گفتم و عقب دادم هولش

 چهره ته. بهار روی نشست نگاهم و گفتم هم اومدیدی خوش یه و کردم احوال و حال هم ملیکا با

 به بود زده زل. منم ناراحتی این مسبب که گرفت دلم. دید شد می رو ناراحتی و دلخوری اش

 ! کرد می نگاه کننده کسل ی برنامه یه به دقت با داشت مثالً و تلویزیون ی صفحه

 !جالبه؟ انقدر: پرسیدم و روبروش نشستم

 کرده پف چشمای عنق، ی چهره از ولی نه:گفت اونه مخاطبم دید وقتی و سمتم برگردوند سرشو

 !بهتره تو دماغی تو صدای و قرمز دماغ و

 ! کنه مخفی رو لبخندش کرد سعی بود روبروم که هم ملیکا! خنده زیر زد آشپزخونه تو از ونداد

 بازی رئیس و شرکت رفتی می نبود بهتر: گفتم و کردم خاموش رو تلویزیون و برداشتم رو کنترل

 !منو؟ بودن عنق تا کردی می تحمل رو ونداد های
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 راحت هم باز گند اخالق این با تو کردن تحمل: گفت و زد بهم مضحکی لبخند و چشمام به زد زل

 !خانه ونداد ریاستِ کاذب حس کردن تحمل از تر

 من: گفت مصنوعی اخمی با و شد همراه آشپزخونه از اومدنش بیرون با ونداد اعتراض صدای

 !یارم؟ می در بازی رئیس

 برگشت ونداد! نداد جوابی و کرد روشن رو تلویزیون دوباره و برداشت میز روی از رو کنترل بهار

 چه گرفتن ریاست جو شی می متوجه موندی که گشنه خانوم بهار: گفت بلند و آشپزخونه تو

 ! نداری ناهارو خوردن حق دم می دستور کتباً اآلن همین! جوریه

 عمیقی نفس. کرد می خودنمایی بیشتر نیمرخ از هاش موژه بلندی. بهار صورت روی موند نگاهم

 !کشید می جنون به کارم رفت نمی خونه این از اگه بهار. پاشدم جام از و کشیدم

 معذرت روز اون بابت: گفت و صندلی روی نشست و آشپزخونه تو اومد همراهم و شد بلند هم صفا

 .خوام می

 پشیمون زدم که حرفایی از من: گفتم و شلوارم جیب توی گذاشتم دستامو و کابینت به دادم تکیه

 !نباش پشیمون دهنم تو کوبیدی که مشتی از هم تو! نیستم

 شبو اون مزخرف بحث: گفت ای غره چشم همراه و بیرون آورد یخچال توی از رو سرش ونداد

 !کنم اتون حواله مشت یه نفری خودم شم مجبور که وسط نکشین

 نگاهمو سکوت خرده یه بعد و کردن لمس رو رومیزی انگشتام با کردم شروع و میز پشت نشستم

 پس! خوام نمی رو بهار هم هنوز! نشده عوض چیزی: گفتم آرومی صدای با و صفا نگاه به دوختم

 !صفا؟ اینجایی چرا

 حاضر و بودی مرد که قدر همون: گفت تری آروم صدای با و شد نزدیک بهم کمی زد، لبخندی

 ! کافیه برام کنی، آروم دخترو این تونستی حرفات با که قدر همون بزنی، حرف بهار با شدی

 من به رسیدن خام خیال! نکرده آرومش من حرفای: گفتم و دادم تکون مخالفت عالمت به سری

 داره داده پرورش ذهنش تو ونداد همراهی با که پوچی رویای این! کنه می آرومش ظاهر به داره

 از بکشش! خوره می زمین بد بوده، آب روی حباب مثل چی همه بفهمه وقتی! ده می آرامش بهش
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 که هستم پستی همون به من بفهمون بهش و کن باز چشماشو! کن بیدارش! صفا بیرون بازی این

 !بشو افتادنش مانع بیافته اتفاقی اینکه از قبل بار این اما! بابک بشو براش! گفتی شب اون

 !بهار به زدم زل و کردم بلند سرمو بودن وایساده در چارچوب تو روبروم، که پا جفت دو دیدن با

 می ام شرمنده بیشتر چشماش تو بود نشسته که اشکی! کرد می نگاهم و بود وایساده اخم یه با

 انداخته داشت جا که جایی تا رو سرش صفا. جلوتر اومد قدم یه هم ونداد. شدم بلند جام از! کرد

 .پایین بود

 مشتشون پنهونی بتونم تا جیبم تو گذاشتم دستامو. بود نگاهم به نگاهش. شدم نزدیک بهار به

 هم با تونیم نمی تو و من! بهار نیستی تو زندگی این تو من سهم: گفتم حال همون در و کنم

 بودن با وقت هیچ دنبالشی که رو آرامشی! نبودی خوشبخت من کنار هم شد می اگه حتی! بمونیم

 بهش هم با زنش و من کنه می خیال که دارم برادری بیرون اون هنوز! یاری نمی دست به من کنار

 نمای نخ و کهنه عشق آوردن دست به امید به که دارم برادری زن بیرون اون هنوز! کردیم خیانت

 باغ این ته کاج درختای دیدن هنوز! کنه می دوری ازش و ده نمی نشون خوش روی برادرم به من

 شاید. برو صفا همراه! بهار نمون اینجا! دستامه روی پیشم سال 7 حماقت رد هنوز! ده می آزار منو

 داده دست از جونشو تو ی آینده از نگرونی واسه که برادری همون ی اندازه به اما نباشه برادرت

 ! نگرونته

 اینه واسه تالشت ی همه اگه: گفتم و ونداد سمت برگشتم و کشیدم عمیقی نفس کردم، ای سرفه

 نظر صرف رفتن از حاضرم شه، می تموم من موندن با بازی این اگه! مونم می بمونم، اینجا من که

 نقش! کنم می تحمل! کشم می زجر! مونم می داری، نگه اینجا منو قیمتی هر به حاضری اگه! کنم

 تو وقت یه تا کنم نمی شکایتی! زنم نمی حرفی! کنم نمی ای گله! کنم می تظاهر! کنم می بازی

 حاضری که خودخواهی اونقدر اگه! ندی دست از بوده دلواپسی ازش سهمت ی همه که رو رفیقی

 به فقط! ونداد مونم می! کنی شرمنده بهار و خدام و خودم پیش منو و ببندی چی همه رو چشمتو

 ! کنی تمومش رو بازی این که شرطی

 دستام کف تو ناخونام رد که بودم کرده مشت فشار با انگشتامو اونقدر. بیرون آشپزخونه از زدم

 .بود مونده
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 سعی و کشیدم دراز. سراغم بود اومده لرز دوباره. بودم کرده تب دوباره. بودم گرفته گر دوباره

 !باشه رفته بهار شم می بیدار وقتی بار این که امید این با بخوابم کردم

 بود داده تکیه و ایستاده ونداد. توش ریختم می پرتامو و خرت داشتم و جلوم بودم کشیده ساکمو

 تقریباً! کشید می سیگار من شدید های سرفه به توجه بی. بود عصبی. کرد می نگاهم و دیوار به

 !هم؟ تو کردی جمع: پرسیدم و کردم بلند سرمو. بود شده جمع هام وسیله

 !رم نمی جایی من:گفت اخم پر طوالنی نگاه یه بعد

! تنهایی؟ شده خراب این تو مونی می: گفتم و تخت روی گذاشتم رو ساک و پاشدم جام از کالفه

 بمونی؟ بخوای داره لزومی! خونه گردم می بر دارم! اینجا؟ نیومدی من خاطر واسه مگه

 اومدم که نبود تو واسه فقط: گفت و کرد خاموش میز روی زیرسیگاری تو رو سیگارش ونداد

 !ری؟ می داری چرا تو! اینجا

 بحث موضوع این سر داریم حاال تا عصری از ونداد: گفتم تکراری و کننده خسته بحث از کالفه

! نیست آرمان چون رم می! بودیم شده حاال تا بشیم قانع کدوممون یک بود قرار اگه. کنیم می

 !تنهاست مامانم چون! مونده مرد بی خونه اون چون! نیست بابام چون

 !همینه؟ دلیلش مطمئنی: گفت و چشمام به زد زل

 می تو که باشه همینی امیدوارم: گفت و در چارچوب سمت رفت. کردم نگاهش خیره سکوت تو

 !گی

 مالش به کردم شروع هامو شقیقه روی گذاشتم دستامو. تخت روی نشستم بیرون رفت که اتاق از

 تو بهار بودن ی وسوسه که رفتم می داشتم! داشت حق ونداد! ترکید می داشت که سری دادن

 چون رفتم می! شد می یافتنی دست بهار موندم می اینجا! کنم دور خودم از رو باغ خونه این

 می! بود گرفته شکل برام خونه این تو روسری یا شال قاب بدون و باز موهای با تصویرش اولین

 حتی ای خاطره که باشم جایی خواستم می. ببرم پناه اتاقم به خواستم می! نشم دیوونه که رفتم

. کردم صدا رو ونداد و سالن در دم گذاشتم و پایین بردم رو ها وسیله! نباشه توش بهار از کوتاه

 !بمونه تنها اونجا اومد نمی دلم
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 رفتم! کنه نگاهم اینکه بدون. مبل روی نشست و بیرون اومد چایی لیوان یه با آشپزخونه از

 ! ونداد؟ کردی لج چرا: گفتم و روبروش نشستم

 !نکردم لج: گفت کرد می لمس رو لیوانش ی لبه روی که جوری همون کنه نگاهم اینکه بدون

 !بریم؟ یای نمی چرا! چی؟ پس-

 !کجا؟:

 !اتون خونه! خونه-

 !هست ویدا وقتی خونه برگردم باید چرا من!نیست آرمان چون خونه گردی می بر داری تو:

 !چی؟ یعنی-

 !آبان اونجا گردم نمی بر است خونه اون تو ویدا تا:

 !خواهرته اون ونداد! آخه؟ چرا-

 ! ندارم خواهری من: گفت و پاشد جاش از و میز روی کوبید لیوانشو کالفه ونداد

 !ناراحتی؟ ازش آرمان پیش برگرده کنه قبول خواد نمی چون! باز؟ شده چی: پرسیدم و شدم بلند

 !آرمان بابای گور-

 مرورش هی داری تو کردم فراموش رو اتفاقا اون من! ونداد؟ داغتر آش از کاسه شدی! چی؟ پس:

 !کنی؟ می

 فراموش گرفته دامنتو هنوز که رو ای گذشته! کردی؟ فراموش: گفت و صورتم تو شد براق ونداد

 هم هنوز لعنتی کاجای اون دیدن با گفت می داشت آشپزخونه این توی ظهر دیروز کی! کردی؟

 !ریزه؟ می بهم

 ! بره بهار که گفتم اونو! ناراحتی؟ ام جمله اون واسه-
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 و ام سینه تو کرد پرت و آورد در کاغذ مشت یه و توش برد دست. کیفش سمت رفت عصبی ونداد

 خاطر به! خونه اون تو برگردم خوام نمی که ایناست از! ناراحتم اینا از! عصبانیم اینا از: گفت

 !کنم تحمل کثافتو اون خوام نمی که ایناست

 !چیه؟ اینا: پرسیدم و برداشتم رو ها برگه از یکی ام سرفه همراه و زدم زانو

 لحن یه با حال همون در و بیرون به پنجره از زد زل و کرد روشن سیگار یه. پاشد جاش از حرصی

 می شروع تو اسم با اشون همه اول! بخونشون! عاشقونه های نامه! است نامه: گفت تمسخرآمیز

 !شه

 !چی؟ یعنی: گفتم و پاشدم جام از

 !تویی هاش نامه مخاطب! رو همه نوشته تو واسه: گفت و صورتم تو زد زل ونداد

 ! نیست جدیدی موضوع منه دنبال چشمش ویدا که این خب-

 ! چی؟ بخونه آرمان داده رو ها نامه که این:

 های برگه به ای اشاره سر با! گه می چی داره ونداد کنم هضم تا زدم هم سر پشت پلک تا چند

 قسم آرمان! عاشقته گفته بهش! بخونه آرمان رو همه داده: گفت و کرد زمین روی شده پخش

 احسان و آفاق و مامانت که باز تو سراغ اینجا اومده می! بکشه رو ویدا و بچه اون و تو خورده

 روی از دیگه حاال بیاره، سرت بالیی خواسته می جنون روی از قبل ی دفعه اگه! ان گرفته جلوشو

 !تو سراغ بیاد خواد می آگاهی و عمد

 !رو؟ اینا بدونم باید اآلن-

 !فهمیدم تازه خودمم:

 لیوان یه. کرد خاموش رو سیگارش ونداد. مبل روی نشستم و کردم طوالنی و عمیق ی سرفه یه

 ! بیمارستانه بابام: گفت و دستم داد آب

 کرده بق دیشب از که هست چیزیش یه فهمیدم می باید. بهش دوختم نگاهمو و کردم بلند سرمو

 !چرا؟: پرسیدم زیرلب! ساکته و
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 !گرفته قلبش ویدا با دعوا سر-

 حالش؟ خوبه:

 !شه می خوب-

 ویدا که چیه من گناه: گفتم و دستام بین گرفتم سرمو! نبودن کم. ها نامه سمت رفت نگاهم

 !پشیمونه؟

 ویدا دهن جوری این تا زندگیت تو بیاد کسی ذاری نمی که اینه تو گناه: گفت و نشست ونداد

 !نیست ویدا و تو بین ای رابطه بفهمه آرمان تا زندگیت پی ری نمی که اینه تو گناه! بشه بسته

 خیال هم باز! ویداست دنبال چشمم کنه می خیال هم باز کنم ازدواج که هم بار صد! مریضه اون-

 !کنیم می خیانت بهش داریم ویدا و من کنه می

 فقط که کرده زندگی زنی با سال 7 دونه می! گذشته می چی زنش فکر تو دونه می! نیست مریض:

 !بوده برادرش عشق و خیال و فکر تو باقیش و خواسته می اونو سال 7 این از ماه شیش

 !شه تموم چی همه تا برم باید بودم گفته! بودم گفته بهت-

 ! شد؟ تموم چی همه ویدا و آرمان رفتن با مگه:

 تونم نمی دیگه! ونداد کشم نمی دیگه! وای: گفتم و کشیدم موهام به دستی کالفه پاشدم جام از

 !شدم می راحت و کردم می خفه جفتشونو خودم دستای با کاش! کنم تحمل

 می خفه خودتو داری که فعالً: گفت و پاش رو انداخت رو پاش و داد تکیه مبل پشتی به ونداد

 !کنی

 زود هنوز! نبود خوش حالم هنوز. داشتم تب هنوز.دادم فشار و پیشونیم روی گذاشتم دستمو کف

. ما خونه بریم پاشو: گفتم و ونداد سمت برگشتم! تازه مصیبت یه واسه! جدید دردسر یه واسه بود

 ... تا بمون جا اون

 !کنی بیرونم نخوای تو اگه البته. راحتم اینجا من: گفت و پرید حرفم وسط

 .برگرده آرمان وقتی تا فقط. کنم می خواهش ونداد: گفتم ملتمس
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 کرده پاشو که دونست می خوب اینو ونداد انگار! بخرم زمان بهار کردن فراموش برای خواستم می

 !داره نگه منو و بمونه کفش یه تو بود

 نمی که جهنم به: گفتم و باال ها پله از رفتم حرصی نیست، مستقیم صراطی هیچ به دیدم وقتی

 !جهنم به برین اتون همه! یای

 زیر چپیدم و کشیدم دراز. باغ خونه این تو بمونه تنها ونداد شد نمی راضی دلم. اتاق تو برگشتم

 ! بکن بدبخت من حال به فکری یه خودت خدا ای! پتو

 واسه باغ خونه. داشت حق مامان. شدم بدتر بشم بهتر اینکه جای به و گذشت هم دیگه روز یه

 که فهمیدم می تب و هذیون و بیداری و خواب تو. بود سرد زیادی سرما از کرده پهلو سینه من

 . بود کرده اتاقمو هوای دلم. بودم خوشحال. خونه برگردیم شده راضی ونداد

. بشه بهتر حالم خیلی بود شده باعث بردن فیض مامان های مراقبت از و خونه تو موندن هفته یه

 اومدم در آوارگی از من آرمان نبود تو که بودم هم خوشحال و بود شده گرم کالسام به سرم دوباره

 کرده اش شوکه هم خونه توی من دیدن. بود برگشته شد می روزی 4 بابا. بود موقتی که چند هر

 رفته بین از خوشیش ی همه آرمان دوباره شدن بستری خبر از که چند هر. خوشحالش هم و بود

 .بود

 برم ترجمه سری یه گرفتن واسه خواست ازم و داد اس ام اس بهم ونداد که بودم کالس سر

 یای؟ نمی خونه شب مگه: دادم اس بهش. شرکت

 .خونه برم باید امشب. نه: نوشت

 افتادم راه شد تموم کالسم وقتی بعد ساعت نیم. جیبم توی گذاشتم رو موبایلم و نوشتم ای باشه

 مجبور و کردم پارک دورتر کمی رو ماشین پارک، جای نبود خاطر به معمول طبق. شرکت سمت

 روی پیاده توی. دیدم رو بهار که بودم شرکت ساختمون نزدیکای. برم پیاده رو مسافتی یه شدم

 می دستاش به که شدیدی تکونای از. زد می حرف عصبی آقایی یه با و بود وایساده شرکت جلوی

 تونستم شدم که تر نزدیک و کردم اضافه پاهام سرعت به! خوره می حرص داره بود معلوم داد

 بس ریختی بهم زندگیمو! خوای؟ می جونم از چی: گفت می عصبانیت با. بشنوم رو بهار صدای

 دست چرا! وبالمون بشی بیای که ندادیم رضایت! کردی یتیمم دوباره! گرفتی ازم برادرمو! نیست؟
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 خیال! بسازی؟ نو از چیو همه و بیای تونی می کردی فکر خودت با نکنه! داری؟ نمی بر سرم از

! بوده؟ عالقه و عشق روی از دادنم رضایت کردی خیال! شم؟ می حرفات خام دوباره من کردی

 !کنی؟ نمی گم گورتو چرا! دنبالمی؟ سایه عین چرا! خوره می بهم ازت حالم

 می فقط: گفت آرومی صدای با و بهار بازوی روی نشست سهیله دونستم می حاال که پسری دست

 !بهار بزنم حرف باهات خوام

 و بخورم تکونی شد باعث کرد می سهیل دست از دستش خالصی برای بهار که ای فایده بی تالش

 سرم از دست: زد داد و کشید دستشو دوباره بود شده امیدوار دیدنم با انگار که بهار. جلو برم

 !جهنم به برو! ببینمت خوام نمی دیگه وقت هیچ! ببینمت خوام نمی! فهمیدی؟! وردار

 شنوی نمی: گفتم و زدم پس دستشو محکم. بگیره رو بهار بازوی دوباره تا شد بلند سهیل دست

 !گه؟ می چی

 !آقا نکن دخالت! خونوادگیه مسئله: گفت و چشمام به زد زل عصبانیت با

 !شی نمی محسوب دختر این ی خونواده دیگه وقته خیلی: گفتم و صورتش تو شدم براق

 !شد پیدات جهنمی کدوم از دیگه تو بابا شو خفه: گفت و کرد نگاهم بیشتری دقت با

 !کنی؟ می آبروریزی انقدر چی واسه! بزنم حرف باهات خوام می فقط: گفت و بهار سمت رفت بعد

 ببین کنن گوش: گفتم و عقب دادم هولش و اش سینه تخت زدم گرفت رو بهار دست که دوباره

! بینمت می ورش و دور که باریه آخرین! شی می نزدیک دختر این به که باریه آخرین! گم می چی

 !گم؟ می چی شنوی می! فهمیدی؟

 !اشی؟ کاره چی تو: گفت و گرفت رو ام یقه و سمتم شد ور حمله

 پارک که ماشینی به کوبیدمش و گرفتم اشو یقه من بار این و کردم آزاد امو یقه دستاشو زیر زدم

! اش کاره همه کن خیال: گفتم ام شده چفت دندونای زیر از و نزدیک خیلی فاصله یه از و بود

 تف یه خواست نمی دلم حتی بود کشته بود زده برادرمو یکی اگه منم! گم می چی ببین کن گوش

 برو و بکش راهتو پس! بدم گوش پرتاش و چرت به بخوام اینکه به برسه چه کنم اش جنازه نثار

 !اورژانس بزنیم زنگ کردنت جمع واسه شیم مجبور اینکه از قبل
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 زود خیلی! خوبه! پس پسرته دوست! آهان: گفت و بهار به کرد رو و زد پوزخندی و عقب داد هولم

 مخالفت بدون که داره اینو شانس من برعکس یکی این بار این فقط! کردی جور و جمع خودتو

 !باشه کنارت برادرت ی کورکورانه

 کن گم گورتو: گفتم و خیابون سمت کشیدمش و گرفتم بازوشو و بیرون دادم حرصی نفسمو

 !سهیل

! بود سنگین خیلی من واسه بودن بهار با تاوان: گفت و چشمام تو زد زل کشید، پس دستشو

 !نکنه بیچاره رو تو باش مواظب

 !حاال برو! مواظبم باشه: گفتم عصبی! کرد می ام دیوونه داشت بهار ی گریه صدای

 خواسته به برادرت! بینی؟ می: گفت بهار به حال همون در و خیابون تو رفت و پرید جوب روی از

 هم از رو ما راحت خیلی بابک! نیستیم هم مال اما! هستی تو هم! هستم من هم حاال! رسید اش

 !کرد جدا

 !عوضی نیار زبون به منو برادر اسم: کشید داد بهار

 !باال برو! بهار بریم: گفتم تحکم با و شرکت سمت کشیدمش و گرفتم دستشو بهار سمت رفتم

 چه گه می که باالیی اون نیست معلوم! برو! آره: زد داد سهیل که بودم نرفته هم قدم یه هنوز

 تو گیره می دستتو جوری این ناکسی و کس هر ببینه کجاست غیرتت خوش برادر! خبره؟

 ! دستش؟

 رو نشست مشتم و بود شده نزدیک بهمون حاال که سهیل سمت برگشتم! شد چی نفهمیدم

 که خودم سمت بکشمش خواستم و چسبیدم اشو یقه و شدم دوال. شد زمین پخش! صورتش

 !دیگه بسه: گفت و کشید عقب منو و کرد حلقه کمرم دور دستاشو پشت از ونداد

 می یادت! یای نمی بهار سراغ دیگه! گفتم؟ چی فهمیدی! کنی می گم گورتو: کشیدم داد حرص با

 !گم؟ می چی شنوی می! بوده زندگیت تو آدمی همچین که ره

 اینقدر دیگه یکی ی زده گاز سیب دونستم نمی! هه:گفت شد می پا جاش از که جوری همون

  طرفدار
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 هم! بوده من زن روزی یه زنی می سینه به سنگشو داری که اونی! اشی؟ کاره چی تو! کنه می پیدا

 !بوده من ی خوابه

 نمی صورتش و سر تو زدم می و سهیل سینه روی بودم نشسته که مشتایی از بیشتر هیچی

 دو یکی و ونداد! نبود خودم دست رفتارم کنترل که بودم شده عصبی انقدر! کنه آرومم تونست

 ها بچه از یکی به و شرکت ورودی سمت داد هولم ونداد. کردن جدام سهیل از بزور دیگه نفر

 !تو ببرش: گفت

: کشیدم هوار و سهیل سمت کردم رومو. کرد بلندش و گرفت بازوشو زیر. سهیل سمت رفت بعد

 باالی از خودم! نکشمت و ببینمت بهار ور و دور دیگه بار یه اگه غیرتم بی! عوضی ناموس بی ببین

 !فهمیدی! دنیا اون فرستمت می دستام همین با خودم پایین، کشیدمت دار طناب

 !آبانی؟ تو: پرسید کنه حفظ تعادلش کرد می سعی که حالی در خونی صورتی و سر با و ناباور

 دست و اومد ونداد. شدم نزدیک بهش دیگه قدم یه و بیرون کشیدم ونداد همکار دست از دستمو

 ! آبان کن تمومش: گفت و شد رفتنم جلو مانع ام، سینه رو گذاشت

 رفتم که کرد می نگاهم داشت بهت تو جوری همون. نزد حرفی دیگه! لرزید می تنم تموم حرص از

 اشک پریشون و مات و دهنش جلوی بود گرفته دستاشو تا دو گوشه، یه بود وایساده. بهار سمت

 ببرمت بردار کیفتو باال برو: گفتم و شم آروم خرده یه کردم سعی. روبروش وایسادم. ریخت می

 !خونه

 !خونه برسونمت بردار هاتو وسیله برو! بهار: گفتم و باال بردم خرده یه صدامو نخورد تکون وقتی

 خنک آب لیوان یه این به بریم بیا. خانوم بهار بیا: گفت بهار به رو و گرفت بازومو. جلو اومد ونداد

 !تون دو هر باال بیاین! رل پشت بشینی حالت این با نکرده الزم! بخوابه جوشش بدیم

 یادگاری. کرد می درد انگشتام. بود نشده عادی هنوز قلبم تپش! سرما اون تو بودم عرق خیس

 ! دست این بود نشده دست ام واسه هنوزه که هم هنوز. بودم زده آرمان به که بود مشتی
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 و چپم دست توی بودم گرفته محکم راستمو دست انگشتای و سالن وسط مبل روی بودم نشسته

 دادم حرص پر نفسمو. کرد می ام دیوونه داشت بهار ی گریه صدای. بهش بودم داده تکیه سرمو

 !بهار بسه: گفتم و بیرون

 ته بود نشسته که بهار سمت رفت و ونداد دست داد لیوانو یه و بیرون اومد آب لیوان تا دو با ملیکا

 .بخور آب این از خرده یه. جان بهار بیا: گفت و سمتش گرفت رو لیوان. مبل یه روی سالن

 !دستتو ببینم: گفت و جلوم میز روی گذاشت رو لیوان و نشست کنارم اومد هم ونداد

 !نیست چیزی: گفتم و کردم جدا دستام از سرمو

 !ببینم نیستو چیزی همون: گفت و گرفت دستمو زور به ونداد

 !ونداد کن ول: گفتم و کشیدم پس دستمو

 !جونش به بیافتی جوری این نداشت لزومی: گفت و کشید پوفی کالفه و پاشد جاش از

 !نکن موعظه منو بردار، دست: توپیدم

 بگیرن تعهد ازش کنیم؟ شکایت خوای می: گفت و بهار سمت برگشت و داد تکون تأسف به سری

 !نیاد؟ سراغت دیگه که

 می: گفتم و پاشدم جام از. داد تکون منفی عالمت به سری و خورد آب لیوان از خرده یه بهار

 !برسونمت؟ که یای می من با یا مونی

 .ببینه دکتر یه دستشو برو باهاش پاشو! بهار پاشو: گفت ونداد بده جواب بهار اینکه از قبل

 بودم اومده چی واسه بود رفته یادم اصالً. بیرون شرکت از زدن حرف بدون و پاشدم جام از

 می بهش عوضی کثافت. بیاد بهار تا موندم منتظر ها پله پایین و کردم روشن سیگار یه! شرکت

 ! لیاقت بی ناموس بی آشغال! زده گاز سیب گفت

 رو دزدگیر. اومد سکوت تو من پای به پا. ماشین سمت افتادیم راه پایین اومد ها پله از که بهار

 مرتب. بود نیومده جاش سر هنوز نفسام ریتم که بود ریخته هم به اعصابم اونقدر. نشستیم و زدم

 ! شد می تکرار ذهنم توی صحنه یه
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 سیگار یه. بودیم نشسته حرف بی شد می ای دیقه چند! لرزید می ناراحتی از داشت تنم تموم

 و انداختم جا رو دنده و زدم استارت چپ دست با. پایین دادم رو شیشه خرده یه و کردم روشن

 .افتادم راه

 دستشو بهار رانندگی خرده یه بعد! بود بوق روی سره یک دستم که بود متشنج اعصابم اونقدر

 گشتم بر! ترکید می درد از داشت و بود صندلی روی کنارم که راستم دست روی گذاشت آروم

: گفت آروم و بغضی صدای یه با. کرد نمی گریه دیگه اما بود صورتش روی هنوز اشک رد. سمتش

 .آبان کنار بزن

 دستمو. کردم خاموش ماشینو و کنار زدم. بودم ترسونده هم اونو رانندگیم بد وضع با! داشت حق

. درمونگاه بریم باید: گفت و انداخت بود شده متورم خرده یه حاال که انگشتام به نگاهی و باال آورد

 !ببینه دستتو دکتر یه باید

. نیست چیزی:گفتم و شدن می رد کنارمون از که ماشینایی به زدم زل و پنجره سمت کردم رومو

 . شه می خوب بذارم یخ

 !افتاده؟ روز این به دستت که زدیش محکم چقدر-

 !ناراحتی؟:

 !باشم ناراحتیت و ریختگی بهم همه این باعث من خواست نمی دلم ولی! نه-

 !نیستی باعثش تو:

 !شده باعث من زندگی حال هر به! سهیل یا من-

 !برگرده هرگز دیگه خواد نمی دلم که روزایی یادگار درد این:گفتم ای دیقه چند مکث یه بعد

 می دلم. بزنم حرف خواست می دلم. بزنم حرف داد می اجازه بهم سکوت همین و بود ساکت بهار

 ! شدم عصبی سهیل ی جمله اون از اینقدر چرا بدونه بهار خواست

 اون تو روزی یه: گفتم و کشیدم عمیقی نفس. کرد می بازی فرمون با ناخودآگاه چپم دست

 می و ام نشسته اینکه به! بود کرده محکوم جرم همین به منو هم دیگه نفر یه لعنتی ی گذشته

 !بخورم رو دیگه یکی ی زده گاز سیب خوام
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 خودت روز به چی داری دونی می! خدا نفهم ی بنده آخه: کشه می هوار قبل از تر عصبی آقاجون

 کنی می خیال! نیست؟ آبروداری و ناموس و غیرت از خبری توش که عشقیه چه این! یاری؟ می

 کنار موضوع این با تونی می کنی می خیال! بخوری؟ رو لقمه حروم این ی زده گاز سیب تونی می

 !باشن داشته کار برادرشون ی زده دست به تونن نمی هاشم اروپایی! بیای؟

 تو رو نفرت که پایین بودم انداخته سرمو. کرد می بازی انگشتام با. بود بهار دست تو هنوز دستم

 صورت تو زدم که مشتایی اون ی همه: گفتم و کردم تر خشکمو لبای زبونم با! نبینه چشمام

 اراجیفی همچین نمیدم اجازه کسی به دیگه!بود خودمم خاطر واسه! نبود تو خاطر واسه سهیل

 !کنه بارم

 !چرا؟ تو: گفتم و سمتش برگشتم. گفت متأسفم یه لب زیر بهار

 همچین یه اگه بودم، معمولی دختر یه اگه: گفت و چشمام به دوخت چشم و باال آورد سرشو

 که رو ای گذشته از خرده یه تونستی می اآلن. بودی آرامش تو اآلن نبود سرم پشت ای گذشته

 .ببری لذت زندگیت از و کنی فراموش نیستم جریانش در جزئیات با هم خیلی من

 ونداد به! تنهایی و درد تو شه می خالصه ام گذشته جزئیات ی همه:گفتم و سمتش چرخیدم کامالً

 می بر هم اآلن اگه. گفتم بودی کرده بودن ترسو به محکوم منو توچال تو که روزی همون هم

 خودمو کردم سعی که نبود ترس روی از! کردم می رو کار همین هم باز گذشته، اون به گشتیم

 کردم می خیال اتفاق اون از قبل تا! تنهایی روی از! کسی بی روی از! بود درد روی از! کنم نابود

 عشق عادت با عمر یه! باشم ویدا عاشق بودم گرفته یاد عمر یه! زمینم روی آدم ترین خوشبخت

 یهو زندگیمو ی همه! شد پوچ عشق این ی همه ماه دو یکی عرض در یهو! کردم زندگی ویدا

 جز براشون که خودخواه آدم عده یه میون بودم مونده! پس راه نه داشتم، پیش راه نه! باختم

 امید بود ایران تو ویدا که روزی تا بهار، دونی می. نداشت اهمیت چیزی خونوادگیشون آبروی

 اوج از. باشه داشته ادامه اون بدون قراره ام آینده کنم قبول تونستم نمی! گرده می بر که داشتم

 جوونیم و نوجوونی تموم! بدبختی جهنم قعر تو بودم افتاده یهو ساله چند و چندین خوشی

 جوونی های شیطنت از کدوم هیچ! اون از بود پر هم بچگیم ی همه حتی! ویدا تو بود شده خالصه

 جوونای وقتی فهمیدم نمی! شناختم می ویدا تو فقط رو بودن زن! بودنش با بودم نکرده تجربه رو

 شبانه های پارتی فهمیدم نمی! چی یعنی کنن می عوض دختر دوست رنگ به رنگ سالم و همسن
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 چی یعنی پسند جوون الواتی و تفریح هزار و سیگار و مشروب خوشی دونستم نمی! چی یعنی

! بود شده خالصه بودنش توی زندگیم ی همه! بود همون گفت می اون چی هر! بود ویدا وقتی

! درد از پر و تنها و تک! دره یه ته شدم پرت انگار! شد خالی پام زیر زمین انگار رفت وقتی

 به! نکنه نصیحتم نشینه و بشنوه دردمو نبود هیچکی. بزنم حرف باهاش بخوام که نبود هیچکی

 کسی یه باید فقط! شنید می دردامو که بود گوشی یه باید فقط! نداشتم احتیاج کسی نصیحت

 یعنی آینده ی همه دادن دست از بفهمه که نفر یه! بده گوش حرفام به سکوت تو شد می پیدا

 این از خواستن می همه! نکبتی زندگی این به گردونن بر زودتر منو که بودن این دنبال همه! چی

 می یکی دنبال! اومدم می خودم به باید فقط! نبود مهم جوریش چه! شم بلند زودتر خوردنه زمین

 عشقم خاطر به منو! نداره ارزش نگه اما کنم گریه و اش شونه رو بذار سرمو بده اجازه که گشتم

 نشد پیدا یکی! حماقته دادن دست از این واسه ریختن اشک نگه بهم که نبود یکی! نکنه مالمت

 ! بهار نبود هیچکی! باشی داغون داری حق! شی خرد داری حق بگه بار یه

. چشماش به دوختم چشم. روش بود نشسته بهار گرم دست. اومدم خودم به صورتم لمس حس با

 حال! آبان گی می چی فهمم می: گفت کرد می نوازش آروم صورتمو شصتش با که جوری همون

 که دیدی منو تنهایی و پناهی بی هم تو! ببینم وجودت تو اآلن تونم می روزاتو اون ی لحظه لحظه

! باشی مهم برام تونی می چقدر فهمیدی برخورد اولین تو کافه، توی روز اون تو! شدی سبز جلوم

 سر چیزی یه جا یه! بشی نزدیک بهم کردی سعی وقتی بود نگفته دروغ بهت احساست دلت،

! کنی زندگی ویدا بعد نخواستی وقتی نبودی ترسو گفتی بهم پیش دیقه چند! آبان نیست جاش

 ترسو و شکننده و سستی کنی می فکر چون گفتی بهم. گفتی ای دیگه چیز رستوران اون توی اما

 یا صفا! کردن؟ تهدیدت اش خونواده یا سهیل! آبان؟ شه می مانعت وسط این چی! خوای؟ نمی منو

 !نیستن؟ رابطه این به راضی من چشم از دور مامانم

 بود شده ام واسه لمسش بیرون، بود ریخته شال زیر از که موهاش سمت رفت ناخودآگاه دستم

! بدم دست از فرصتو خواستم نمی! بود شده یافتنی دست برام لحظه اون تو آرزوهام از یکی! آرزو

 بار یه بشه پیدا بشری که نرسه ذهنت به هم درصد یه: گفتم کردم می مرتبشون که جوری همون

 !کنه دور دارم که چیزی ترین داشتنی دوست از منو دیگه

 !آبان؟ چیه موضوع! خدات یا خودتی یا پس نیست بشر: گفت و زد تلخی لبخند بهار
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 دور واسه ها راه همه داشتم! دادم می دست از مقاومتمو داشتم. روبرو به زدم زل و نشستم صاف

 توجه بی. سوییچ رو نشست ناخودآگاه دستم! کشوندم می بست بن به خودمو از بهار داشتن نگه

 رو موضوع اگه گفت می دلم ته ترسی یه! بفهمه بهار نبود قرار. افتادم راه و زدم استارت دردش به

 !گذره نمی ازم ندادم انتخابی حق بهش بفهمه اگه! شه می دلخور ازم بفهمه

 بهار با اگه که کردم فکر این به و کردم دود سیگار. نشد زده حرفی بهار ی خونه دم برسیم تا

 می چقدر! باشم تر پا رو تونستم می چقدر!باشم تر محکم تونستم می چقدر شدم می آشنا زودتر

 .باشم تر جوون تونستم

 کشید منو هوا بی. بدم تذکر بهش سهیل مورد در که بهار سمت برگشتم و داشتم نگه ماشینو

 آماده دردات شنیدن واسه من گوشای بخوای وقت هر: گفت و کشید آغوش به و خودش سمت

 !کنم نمی سرزنش بودنت عاشق همه اون خاطر به رو تو من باش مطمئن. است

! کردم می تجربه داشتم سال هشت هفت بعد که بود هایی لحظه ترین کننده دلگرم از یکی

 شد پیاده وقتی و کردم باز بهار برای رو در و زدم دور رو ماشین. شدم پیاده و کنار کشیدم خودمو

 .سراغت بیاد دیگه ذارم نمی. نباش نگرون هم سهیل بابت از. باش خودت مراقب: گفتم

 برات جدیدی دردسر خوام نمی! آبان سمتش نری: گفت و چشمام به دوخت رو نگرونش نگاه

 !بشه درست

 .شده نگرون حاال تا حتماً مامانت. دیگه برو! نیست دردسری: گفتم و زدم لبخندی

 بره که کردم اشاره دست با و داشتم نگه کوچه سر. در دم بود وایساده بیرون برم کوچه از وقتی تا

 دست شد بلند که گوشیم اس ام اس صدای. خونه سمت افتادم راه بست رو در و رفت وقتی. تو

 بودنت به گاه، تکیه این به گرما، این به منم: بود نوشته! بهاره دیدم. آوردم درش و جیبم تو کردم

 ! دارم نیاز کردن گریه واسه هات شونه به من! آبان دارم احتیاج

 بهار قبل دیقه چند تا که جایی. کنارم صندلی روی انداختم رو گوشی و کشیدم عمیقی نفس

 !روش باشه نشسته بهار همیشه و همیشه خواست می دلم که ای صندلی. بود نشسته

 می فکر و کشیدم می سیگار داشتم و ماشین تو خونه در دم بودم نشسته شد می ساعتی یه

! مرگمه چه فهمیدم نمی اصالً! بازی این تو چندم چند دونستم نمی اصالً ونداد قول به. کردم
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 بهار دونستم می! داشت نمی بر سرم از دست جوری هیچ که بودم کرده پیدا شدیدی خوددرگیری

 نباید دونستم می! سمتش کشید می بیشتر منو بودنش ممنوعه همین! است ممنوعه برام

 !کرد می جذبش بیشتر منو دونستن این اما! ببینمش

 رو در. بود ونداد. پنجره سمت برگشتم. کرد جدا افکارم از منو شیشه به خورد که آرومی ی ضربه

 . سالم: گفتم و شدم پیاده ، کردم باز

 !پس؟ نرفتین درمونگاه چرا: گفت و داد جوابمو دلخور

 !ها داری لحظه به لحظه دقیقمو آمار: گفتم و زدم رو دزدگیر ریموت

 دکتر یه به دستتو نشدی راضی گفت بهم. بود زده زنگ بهار: گفت و خونه سمت افتاد راه همراهم

 !بدی نشون

 دکتر با که نیست امروز مال درد این:گفتم و کنه باز رو در که سمتش گرفتم رو خونه در کلید

 !بشه خوب رفتن

 !تو برو! من واسه نگو شعر: گفت و تو برم من شد منتظر و داد هول رو در

 و ما سمت برگشت سرشون ما ورود با. مبل رو بودن نشسته بابا و مامان. تو رفتیم و زدم لبخندی

 .بخوریم شام کنین عوض لباس: گفت و داد رو سالممون جواب و پاشد جاش از مامان

 کنه می! ها نزنی حرفی مامان جلوی من دست مورد در: گفتم و بستم رو در و اتاق تو رفتیم

 !نیست کن ول و عثمون پیرهن

 که خوبه! بفهمه نیست بد اتفاقاً: گفت و صندلی پشتی روی گذاشت و آورد در رو کاپشنش ونداد

 !مردم پسر به کرده حمله زخمی شیر یه عین جوری چه اشون آقازاده بدونن

 مزاحم زنی می حرف ازش که مردمی پسر: گفتم و آوردم در پلیورمو و تخت روی انداختم پالتومو

 !بود شده بهار

 ! بهاری؟ ی کاره چی تو! بشه: گفت و تخت ی لبه نشست ونداد

 !ونداد نگو چرند: گفتم و سمتش برگشتم کردم می باز که پیرهنمو های دکمه
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 دقت که خوب! گم نمی چرند: گفت حال همون در و آورد می در رو جوراباش داشت و بود شده دال

 !نداری بهار با نسبتی هیچ بینی می کنی

 و ایستی می بیافته اتفاقی همچین ملیکا برای: گفتم و پالتوم و پلیور روی انداختم هم پیرهنمو

 !کنی؟ می نگاه

 ریم می دیگه هفته داریم ما! است شده تعریف ملیکا و من رابطه:گفت و پاشد جاش از

 هم به خوایم می اما بگیریم جشنی فعالً تونیم نمی تنمونه آقاجون سیاه چون درسته! خواستگاری

 !باشی؟ داشته بهار با ای رابطه چه قراره تو! بشیم محرم

 جوابی! داشت حق. بستم چشمامو ای لحظه برای و پوشیدم و آوردم در کشو توی از تیشرت یه

 !بدم نداشتم

 که نذریه اون و خوردی که قسمیه اون گرفتاریت و گیر اگه: گفت و ام شونه روی نشست دستش

 ! آبان داره راه کردی،

! ایناست گیرم: گفتم و صورتش جلوی گرفتم مچشونو و کردم بلند دستامو سمتش برگشتم

 !ونداد ایناست گیرم بیشترین

 و گرفت رو راستم دست مکث یه بعد و دستام جفت های بخیه رد سمت رفت صورتم از نگاهش

 بیرون ذهنت از باید رو اینا: گفت بود خیره ام کرده ورم انگشتای به که همونجوری و برگردوند

 ! کنی

 با انقدر: گفتم مالیدم می آروم انگشتامو که جوری همون و تخت ی لبه نشستم و کشیدم دستمو

 !کنی فکر تونی نمی که درگیرم خودم

: پرسید و چشمام تو زد زل و باال آورد سرمو ام، چونه زیر انداخت دست و وایساد جلوم اومد

 !آبان؟ درگیری چرا! چرا؟

! بدم توضیح برات تونم نمی: گفتم و برداره ام چونه زیر از رو دستش که عقب کمی بردم سرمو

 !بیام کنار خودم با جوری یه خودم باید
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 ادا نذرتو خوای می بشکنی، قسمتو خوای نمی خوای، می رو بهار: گفت و تخت ی لبه نشست

 داره الزم که اونقدری براش نتونی ترسی می دونی، نمی بهار الیق خودتو نداری، باور خودتو کنی،

! نشکنی دلشو که تونی نمی بشکنی، دلشو خواد نمی دلت خواد، می رو تو بهار باشی، محکم

 ایناست! بیاد سرش بالیی بهار به شدن نزدیک با ترسی می! بزنی دور رو خدا ذاره نمی وجدانت

 !دیگه؟ درگیریهات

 !آره-

 که رو خشمی این اول! بده زمان خودت به خرده یه! آبان کنی حل اشونو دونه دونه تونی می:

! کن مرتب چیو همه آروم آروم بعد! بیرون بریز دادی جا وجودت تو ناراحتی جای به اشتباهی

 !باشه سختی کار نباید آرومی ذاتاً که تو برای

 ! راحتیه کار اکیه چی همه کنین خیال شماها تا خودم تو بریزم چیو همه اینکه من برای! آره-

 آخرش ماجرا، این ته ته اینکه به! دارم؟ ایمان چی به دونی می: گفت و پاشد جاش از ونداد

 ! کنه ول هوا تو دستتو که نیست ویدا بهار! بگیری رو بهار دست و بدی قسمتو ی کفاره مجبوری

 ات گرسنه: گفتم و پاشدم جام از! ونداده لبای روی کمرنگ لبخند یه دیدم و کردم بلند سرمو

 !نیست؟

 ی کفاره که بودم فکر این تو کردم می عوض شلوارمو داشتم وقتی. بیرون رفت و گفت چرا یه

 !باشه تونه می چی خوردم که قسمی

*** 

 داده تغییر کالسامو از یکی ساعت! مشت زیر بودم گرفته رو سهیل که روزی از گذشت روز سه

. صفا به بزنم زنگ بودم شده مجبور و نداشتم ازشون آدرسی. سهیل برادر دیدن برم بتونم تا بودم

 همراهم که کرد قبول شرط این به فقط هم بعدش بده، بهم رو آدرس نبود حاضر اصالً که اولش

 .بیاد

 حال در و اومد. بیاد صفا تا ماشین تو کافه دم بودم نشسته رفت می تاریکی به رو هوا که حاال

 !خوبی؟: گفت و کرد سالم کمربند بستن
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 !آدرس. مرسی-

 !داری کار چی بگی باید اولش:

 !دارم؟ کار چی چیو-

! اش خونه در بری خوای می چرا بدونم خوام می! شده دعوات پسره با که گفته برام بهار ببین:

 !دیگه؟ ری می داری دعوا واسه پس! بگیری خوای نمی که حاللیت

 !بپرسم ات خاله از برم شو پیاده دی نمی آدرسو اگه! صفا رم نمی دعوا واسه-

 !برو مستقیم:

! خورده زخم هم اون اما! نیست خطرناکی آدم سهیل: گفت سکوت خرده یه بعد صفا. افتادم راه

 اآلن که بهاری! بهاره هم هاش باخته بزرگترین از یکی! باخته چیزاشو خیلی وسط این هم اون

 !کنی؟ دوری ازش نیست بهتر! تواِ دستای تو کنه می خیال

 !ندارم کاری اون با-

 !چی؟ پس:

 چی که ببینی و برسیم تا نزن حرف و بشین پس حاال! اومدی اما همراهم اومدی می نباید صفا-

 !باشه؟! دارم کار

 تو شه می اینو! دلخوری ازم روز اون بابت هنوز: گفت دیقه چند بعد اما شد ساکت دوباره صفا

 ! کرد حس رفتارت

 !نیستم دلخور-

 !سردی؟ انقدر چرا! چی؟ پس:

 نیست خوش حالم کالً! نداره کردی بارم که حرفایی و خوردم تو از که مشتی به ربطی بودنم سرد-

 !روزا این

 !بهار؟ خاطر به:
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 !دلیلشه یه هم اون-

. شناسم می من که هستی آدمایی ترین مطمئن از یکی تو خدا به! آبان؟ کنی می دوری ازش چرا:

 !نداری؟ خودت به خودت دارن بهت همه که اطمینانی این چرا

 دوست که بینین می ذهنتون تو رو آبانی شما چون! خبره چه وجودم تو که دونم می من چون-

 !کردین باورش شماها که نیستم اینی واقعی منِ! ببینین دارین

 ! استوارتره و تر محکم داریم باورش ما که هم اونی از واقعی توی اتفاقاً:

 برم؟ ور کدوم از. زنی می خودتو حرف تو باز بگم برات و بشینم که هم صبح تا من حاال-

 صفا به بدم فشار رو زنگ اینکه از قبل. شدیم پیاده و کردیم پارک سهیل مادری ی خونه نزدیک

! کن فراموش بابکو مرگ هستیم تو اون که ای لحظه تا. اینجا نیومدم دعوا برای صفا ببین: گفتم

 !بیاد پیش درگیری خوام نمی! باشه؟

 پشت از مسنی خانوم یه صدای. دادم فشار رو زنگ دکمه و داد تکون مثبت عالمت به سری صفا

 !کیه؟: پرسید که اومد آیفون

 متعجب. صفا سمت برگشتم! دونم نمی اسمشو دیدم نه یا است خونه سهیل برادر بپرسم اومدم

 !دارن؟ تشریف سعید آقا ببخشید: گفت چیه جریان فهمید انگار بعد و کرد نگاهم

 !شما؟. بله: گفت آیفون پشت صدای

 !در؟ دم بیان لحظه چند بگید شه می: گفتم

 اول دید پشتش رو ما و کرد وا که رو در. در دم بیاد سعید تا موندیم منتظر. شد باز مکثی با در

 کنار کشیدم خودمو معذب! بغلش تو گرفت محکم منو و بیرون پرید بعد و کرد نگاهمون زده بهت

 !گرمی استقبال چه: گفتم و

 سعید تعارف با! ما به زد زل متعجب بود، خشن های صحنه دیدن منتظر فقط لحظه اون تا که صفا

 رفت اتاق از سعید و مبال روی نشستیم وقتی. بود شده تعمیر اما قدیمی ی خونه یه تو، رفتیم

 می پلوخوریمو لباس من مهمونیه گفتی می! دعوا اینجا اومدیم کردم می خیال: پرسید صفا بیرون

 !پوشیدم
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 ! دادم نجات اعدام از پسرشونو من کنن می خیال خدا های بنده: گفتم و کردم جمع لبخندمو

 به لگدات و مشت زیر تا دادی نجاتش که ندارن خبر ها چاره بی! آره: گفت و زد لبخندی صفا

 !بدی کشتنش

 !کرده شلوغش زیادی بهار-

 !نداره بهار حرفای به ربطی کنه عوض تونه نمی رو دنده حتی که دستت:

 گذشته روز سه! بود دردناک هنوز اما بود شده کم ورمش. دستم به زدم زل و گرفتم ازش نگاهمو

 بودم کشیده درد که بار هر و کنم استفاده دستم از بودم مجبور که باری هر روز سه این تو! بود

 اون ی همه ی صحنه! چشمم جلو اومد می آرمان صورت تو بودم خوابونده که مشتی ی صحنه

 !ها کردن التماس و ها شدن خرد

 جلوی چادر یه با احتماالً بود سهیل مادر. کردم نگاه درگاه به و بلند سرمو خانوم یه سالم صدای با

 چادر ی گوشه با رو بود چشماش تو که اشکی. کردیم سالم و پاشدیم جامون از. بود وایساده در

 ! شد نمی باورم شمایی مهمونش گفت که سعید! مادر؟ خوبی: گفت و سمتم اومد و کرد پاک

 ! خانوم حاج ندین خجالت:گفتم شرمندگی با و پایین انداختم سرمو

 !بشینین بفرمایین: گفت و مبل روی بروم رو نشست سهیل مادر

 از پیشیمون احتماالً و بود معذب و ناراحت خیلی انگار که صفا صورت به افتاد نگاهم و نشستم

 !اومدنش

 !پسرم بینمت می نزدیک از که خوشحالم واقعاً: داد می ادامه سهیل مامان

 که نداشتم اطمینان خودم وقتی بزنم نداشتم حرفی. بود خوشحال واقعاً. کردم می نگاهش داشتم

 نشست چایی تعارف بعد و اتاق تو اومد سینی یه با سعید! باشم کرده ایفا سهیل نجات تو نقشی

 !صفا؟ آقا خوبی شما. اومدنت با کردی شرمنده واقعاً: گفت و کنارم

: پرسیدم دیدم که رو صفا بودن معذب. فرش به دوخت نگاهشو و گفت مرسی یه سرد خیلی صفا

 !صفا؟ باشی منتظر ماشین تو خوای می
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 رو سوییچ تا کرد دراز دستشو و پاشد جاش از. بیرون بزنه خونه اون از تا بود ای بهونه پی انگار

 .بیرون رفت وار زمزمه خداحافظ یه با و بهش بدم

 نیست؟ خونه داداشت: گفتم و سعید سمت برگشتم

 !داری؟ کار اون با. یاد می ولی. نه-

 .شد می خوب خیلی بود هم اون اگه خب اما! دارم کار تو با اصل در:

 .شه می پیدا اش کله و سر دیگه دیقه چند تا. یاد می-

 !بهار؟ سراغ رفته دونین می:

 و مادرش به کردم رو مکث یه بعد. بهم زد زل و کرد بلند سرشو. دید شد می رو سعید ناباور نگاه

 هم از چقدر هر نفر دو این دونین می بهتر خودتون شما! بهار کار محل رفته. پیش شب چند: گفتم

 !بهتره بمونن دور

 !گیره؟ پیشش گلوت تو چون چرا-

 !درگاه تو بود وایساده زخمی و کبود صورت یه با که سهیل به زدم زل و کردم بلند سرمو

 اتاق تو اومد قدم یه. همین هم بقیه. پاشدم جام از! بود پررو بچه هم هنوز. صورتم رو نشست اخم

 !کنی؟ می کار چی جا این: پرسید و

 !بزنم حرف برادرت با اومدم-

 !بکنی؟ بزرگترم به منو شکایت ها بچه عین اومدی:

 !وایسه زده که حرفی سر بخوام ازش اومدم-

 !وایسی؟ پاش باید که دادی قولی چه! حرفی؟ چه: پرسید و سعید سمت کرد روشو سهیل

 !کنه عمل بهش باید حاال زده حرفی یه! نه قول: گفتم سعید جای به

 !چشم گم می بسته چشم من بگی چی هر شما! جونم؟: گفت و شد نزدیک بهمون قدم یه سعید
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 بهت پیش وقت چند! بیرون بکش بهار زندگی از برادرتو پای: گفتم وقتی بود سهیل به نگاهم

 خواستم می که کاری! بدی انجام ام واسه خوام می کاری یه ازت بشه، آزاد سهیل وقتی گفتم

 !همینه

 رو نشست مادرش دست! بودیم وایساده هم سینه به سینه حاال. جلو اومد دیگه قدم یه سهیل

 !مامان بیرون برو شما: گفت مادرش به و گرفت ازم نگاه سهیل. بازوش

 که کسی با! سهیل؟ کنی دعوا خوای می: گفت ملتمس. بود شده دوخته ما به مادرش نگرون نگاه

 ! مدیونی؟ بهش بودنتو زنده و کشیدنت نفس

 !برو شما! مردونه حرفای! بزنیم حرف خوایم می. نه: گفت و داد تکون منفی عالمت به سری سهیل

 این از بیرون بود بهتر شاید. وایساد در چارچوب تو و گرفت فاصله ازمون. نرفت اما سهیل مامان

 برگشتم! زدم می حرف باهاش سهیل حضور بدون بود بهتر شاید! ذاشتم می قرار سعید با خونه

 !مونی؟ می حرفت پای:گفتم و سعید سمت

 ! آبان؟ آقا بشی مطمئن چی از اینجا اومدی: گفت سهیل بده جواب سعید اینکه از قبل

 !ری؟ نمی بهار سراغ دیگه شم مطمئن اومدم:

 !اشی؟ کاره چی تو! زنی؟ می سینه به سنگشو چرا تو-

 !نیستم کسش هیچ کن خیال:

 نداری حق اما! جاش سر کردی خالص اعدام از منو اینکه دین! ببین! مونه نمی حرفی جای پس-

 !کنی دخالت بهار و من کار تو

 باید که هستم کسی ترین محق من کنم می فکر بهار مورد در اما! نیست مدیون من به کس هیچ:

 !کنم دخالت اون و تو قضیه تو

 !بشه؟ زنت قراره چون! بگیریش؟ خوای می چون! چرا؟-

 !هست منم واسه! نیافتنیه دست تو برای دختر اون که قدر همون! نه:

 !اون؟ و من بین وایسادی چرا پس -
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 آدم یه خون! وایساده بینتون که برادرشه مرگ! اون و تو بین نایستادم من:گفتم و باال بردم صدامو

 !وسطتون ریخته

 !نداری؟ باهاش نسبتی هیچ گی نمی مگه! کنی؟ می دخالت چرا تو-

 و من بین که بودم داده قرارش راهی دو بین وقتی زدم، می آتیش و آب به خودمو داشتم وقتی:

 بود درست کارم موقع اون! زندگیت؟ تو نبود دخالت موقع اون کنه، انتخاب رو یکی باید تو اعدام

 ! زدم بهار به که حرفایی از شم پشیمون نذار! کردم؟ می وا زندگیم به پاتو که

 !هم با دارین سری و سر یه! باهاش نیستی نسبت بی هم خیلی پس-

 جوری این اگه: گفتم هم روی دندونام فشار زیر از! بودیم هم دهن تو دیگه! جلوتر رفتم قدم یه

 ! کسشم همه! آره! داری می بر سرش از دست

 یه فقط ندارم کارش به کاری: گفت خونسرد خیلی و مبل روی نشست. گرفت فاصله ازم سهیل

 !نداده بهم فرصتی سال سه این تو! بشنوه خوام می! بگم بهش باید که هست حرفایی

 !بذاری؟ راحتش باید کنی نمی فکر! کنی؟ جور فرصتو این زور به خوای می حاال-

 نداشته براتون مزاحمتی من بهش رسیدن بعد که کنی جمع خودتو خیال خوای می! رو؟ تو یا اونو:

 ! آره؟ باشم

 !برسیم هم به نیست قرار بهار و من-

 !گفت می ای دیگه چیز زدی می صورتم تو پیش شب چند که مشتایی:

 اینکه از بندازی خوردن گه به منو اینکه به ربطی! نداره داشتنش دوست به ربطی بهش رسیدنم-

 هیچ وایسادم جلوت اینجا که منی! سهیل کن گوش! نداره زدم حرف گذشت از بهار گوش تو

 یا بترسونی یا بدی آزار منو باهاش بتونی که نیست چیزی هیچ! ندارم دادن دست از واسه چیزی

 دلخوشی هیچ! ندارم ابایی هیچ پریدن واسه! دره یه لب وایسادم که ام بازنده یه! برونی عقب

 پس! نکنم بهار از تو داشتن نگه دور واسه کاری هر دادنش دست از ترس از بخوام که ندارم

! دره اون از من پریدن یعنی بهار به شدنت نزدیک! افتی می در کی با داری ببین و باش مواظب

 !گم؟ می چی شنوی می! پایین کشم می خودم با هم رو تو منتها
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 !بدی؟ دست از اونو ترسی نمی! داری که رو بهار: گفت و چشمام به زد زل! وایساد سهیل

 که صورتش تو! فکش تو نکوبم دردناکمو مشت و کنم حفظ خودمو خونسردی کردم می سعی

 !توش بود نمونده هم سالم جای یه دیگه

! خدا؟ رضای محض شدی من ی خونواده زندگی ی قصه قهرمان! چیه؟: گفت و گرفت فاصله ازم

! منو ببین!بهار؟ و من تار و تیره ی رابطه وسط اومدی فرود و کردی پرواز آسمون از جوری همین

 نمی! بود خودت خاطر واسه! نبود من خاطر واسه بگذره من اعدام از خوندی می گوشش تو وقتی

 می مجسم بودنو بهار با ی آینده ذهنت تو داری تو! باشه دار طناب یه با زندگیت شروع خواستی

! خواستم می بهارو روزی یه خودت عین! نیستم خر منم! فهمید شه می هم نگاهت از اینو! کنی

 که نبود این خاطر به رفتم سراغش اگه! نیست من مال دیگه دونم می اما خوامش می هنوزم

 مادری این برعکس! نیستم خوشحال هم خیلی ام زنده اینکه از بگم بودم رفته! ببخشه منو بخوام

 هر کرده، کاری هر من نجات خاطر به که برادری این برعکس ریزه، می اشک داره وایساده که

 خوشحال خیلی من انداخته، رو تونسته می و شناخته می که کسی هر به و کرده تحمل رو خفتی

 دختری قراره وقتی بمیرم! بمیرم دادم می ترجیح! داده رضایت و اومده بهار مادر اینکه از نیستم

 بار صد روزی دادم می ترجیح! باشه متنفر ازم جوری این بود چیزم همه و داشتم دوستش که

 رو تو مثل یکی اما بمیرم دادم می ترجیح!شم خالص بابک شدن کشته کابوس از ولی کنن اعدامم

 ات واسه تونه می بهار وقتی نداری دادن دست از واسه چیزی نگو من به پس! نبینم بهار بر دور

 ! آدمه کس همه آدم زن آدم، نامزد آدم، دختر دوست!باشه چیزا خیلی

 انگار نفهم: گفتم دندونام بین از و دیوار به چسبوندمش و گرفتم اشو یقه! فهمید نمی آدم زبون

 ! گم؟ می چی شنوی نمی

 ! ببخش شما! زد اضافه زر. آبان آقا: گفت و بازوم رو نشست سعید دست

 نگه دور اش خونواده و بهار از برادرتو: گفتم و سعید سمت برگشتم و کردم ول اشو یقه حرص با

 !بابک جای شد برادرت و برادرتو جای شدم من دیدی وقت یه! سعید آقا دار

 .داشت ام نگه سهیل صدای اما بیرون برم اومدم
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 باهاش قراره گفتی می که بودی مرد اونقدر کاش! بگیریش خوای می گفتی می بهم الاقل کاش-

 ! باهاشی؟ اآلن چرا پس بمونی باهاش نیست قرار اگه! کنی پیدا نسبت

 انتظار عالمت به سری! دادم؟ می پس جواب هم رسیده راه از تازه این به باید. طرفش برگشتم

 دونی نمی هم پسرش دوست خودتو حتی اگه! هان؟: گفت و داد تکون سوالش جواب شنیدن برای

 نمی چرا! بگیریش؟ خوای نمی چرا! زنی؟ می آتیش و آب به داری خاطرش به جوری این چرا پس

 راه ی همه چرا! نیست؟ داشتنش به امیدی دیگه بفهمه من مرده صاحب دل این تا بشه زنت ذاری

 !بندی؟ نمی من واسه رو ها

 !تونم نمی-

 جایی هر من برادر اینکه نه مگه! زمینی؟ روی آدم مردترین من مادر قول به اینکه نه مگه! چرا؟:

 من پای بذار بگیرش! داشتن؟ نظر اتفاق بودنت خوب تو کلوم یک همه کرده جو و پرس ازت رفته

 عادت باشم،چشمام عوضی که هم چقدر هر باشم، پست که هم چقدر هر! بشه بریده زندگیش از

 !بیافته مردم ناموس دنبال نداره

 ! ناموسمه هم اآلن همین کن خیال: گفتم و چشماش تو زدم زل و کردم ریز چشمامو

 می نشدم اعدام و نشم اعدام کردم نمی خیال درصد یه که منی! راهه خیلی واقعیت تا خیال بین-

 ! داره فرق هم با چقدر واقعیت و خیال دونم

 بهش بخوای اگه که هست عزیز اونقدری من برای بهار: گفتم و موهام سمت رفت دستم کالفه

 یه پای چون بشم نزدیک بهش تونم نمی! داشتی نظر ناموسم به که باشه این مثل بشی نزدیک

 قسم خدا پیش چون! کردم بودنش نذر داشتنشو چون بگیرمش تونم نمی! میونه در خدا با معامله

 داشتنش دوباره خام خیال اگه! کنی اذیتش بخوای اگه! بشی نزدیک بهش بخوای اگه اما! خوردم

 !تو گردن بیافته اش کفاره و بشکنم قسممو نذار! سهیل کنم می پشیمونت باشه، ذهنت تو

 و زده بهت! در دم وایساده صفا دیدم بیرون کرد می ام خفه داشت که اتاقی اون از بزنم اومدم

 و ماشین تو بشینم حاال که داشتم کم همینو. شدم رد کنارش از و پایین انداختم سرمو! مات

 !بدم رو سرزنشاش و صفا سواالی جواب باشم مجبور
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 به پک که منم. بود نزده حرفی هیچ صفا. بودیم افتاده راه سهیل ی خونه از شد می ای دیقه چند

 نکنه باز لب بهار جلوی اینکه برای ونداد کردن راضی ماجرای حاال. کشیدم می سیگار داشتم پک

 ته! داشتم می نگه ساکت رو صفا تونستم می که ترفندی هر با باید حاال! شد می شروع نو از

 رو از رو پاکت صفا. بیارم در دیگه یکی که پاکت سمت رفت دستم و بیرون انداختم سیگارو

 !ات ریه تو فرستی می دود هی کنی می سرفه هی! دیگه بسه: گفت و برداشت داشبورد

 !منتظرم من! بگو-

 !چیو؟:

 !بدونی خوای می چی هر! کنی بارم خوای می چی هر-

 !چی؟ یعنی زدی سهیل به که حرفی این:

 !که شنیدی -

 !بهار؟ زندگی و خودت با کردی کار چی آبان:

 !صفا نزن داد-

 !کردی؟ فکر چی خودت پیش! نزنم؟ داد:

 !نکردم فکری هیچ! هیچی-

 !کردی خدا با رو ای معامله همچین که نکرده فکر معلومه! معلومه! آره:

 !بود مهمترین چی همه از بهار موندن زنده برام-

 ! دونستی نمی اونو نظر که تو! چی؟ بهار برای:

 ! داد؟ می ترجیح موندنش زنده به منو با بودن بهار کردی خیال واقعاً-

 ازت بفهمه بهار: گفت صفا سکوت خرده یه بعد! بده که نداشت جوابی احتماالً! نداد جوابی صفا

 ! کشه می زجر خودشه وجود ازش کردنت دوری دلیل بفهمه وقتی! شه می دلگیر
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 نیست قرار:گفتم و کردم بسته و باز باری چند کرد می درد خیلی که دستمو انگشتای. گزیدم لبمو

 ! بفهمه چیزی

 گرفته خیلی. شه نمی پیداش اونجا زیاد روزا این. کافه بود اومده دیروز: گفت و کرد پوفی صفا

 پیشش خودتو اینکه واسه کردی که تالشی ی همه برعکس فهمیدم زدم می حرف که باهاش. بود

 می علت پی خودش تو داره اون بدی، نسبت خودت به ازش کردنتو دوری دلیل و بدی جلوه بد

 نیست بهتر! باشی باهاش خوای نمی دیگه که اونه وجود تو گرفتاری و گیر یه کنه می خیال! گرده

 !چیه؟ جریان اصل بدونه

 کنه می سعی بفهمه! شم می دیوونه دارم هم جوریش همین! صفا کنه می دیوونه منو بفهمه اگه-

 ! نیست من مال دیگه بهار بشکنه قسم اون گه می بهم حسی یه! تونم نمی! بشکنم قسممو من

 !نیست تو مال هم اآلن:

 یا بهار جون قیمت به قسم این شکستن ی کفاره خوام نمی! کشه می نفس است، زنده! هست اما-

 یه خوام نمی! صفا بندازم در خودم با رو خدا خوام نمی! بشه تموم مهمن برام که آدمایی از یکی

 قسم ی کفاره شینه می اونی! بشم چی همه خیال بی و سرم بندازم کنم درست شرعی کاله

 به فکری یه مجبوره کنه ادا نذرشو نتونه که اونی! باشه بهش بند پای نتونه که ده می اشو خورده

 !بکنه بعدش گناه حال

 ! نخوای؟ رو بهار تونی می! باشی؟ بند پای تونی می تو:

 ! بتونم باید-

 بهت ونداد: گفتم کنم عوض بحثو اینکه برای. بود کالفگیش از نشون کشید صفا که عمیقی نفس

 کنه؟ می عوض داره ماشینشو گفته

 .نه-

 . بگه و بزنه زنگ بهت خواست می. بده شام بهمون قراره:

 !گیره می جشن حتماً بخره خونه کنه می عوض داره ماشین یه حاال خوبه-

 !هست هم نامزدیش شیرینی پیش پیش جورایی یه:
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 !شد جدی پس سالمتی به خب اه-

 دیگه؟ کافه ری می. آره:

 .رم می خودم راهو باقی داری نگه جا هر. خونه رم می نه-

 گی؟ نمی بهار به که چیزی: گفتم بشه پیاده اینکه از قبل داشتم، نگه که صفا ی خونه جلوی

 و بود دستش تو داشبورد رو از برداشتنش ی لحظه همون از که رو سیگار پاکت. سمتم برگشت

! بگی بهش خودت بهتره اما! زنم نمی حرفی من: گفت و طرفم گرفت کرد می بازی باهاش داشت

 !نیست پاکت این نخهای کردن دود درد این دوای

 ! نیاورده سرم صفا رو آورد سرم موضوع فهمیدن بعد ونداد که بالیی اینکه از بودم خوشحال

 داد می نشون رها ی گریه جیغ صدای. باال رفتم و حیاط تو کردم پارک ماشینو و خونه رسیدم

 برگشت سرشون سالمم با! کرد فرض مهمون شد می رو احسان و آتنا اگه البته. داریم مهمون

 کیفمو! بود خونوادگی جلسه یه شبیه بیشتر. مبال روی هال توی میز دور بودن نشسته. من سمت

 چه: پرسیدم آوردم می در پالتومو که جوری همون و گوشه یه گذاشتم و برداشتم دوشم رو از

 !گرفتین؟ شور! خبره؟

 موهام به دستی کالفه! دیدم خواب اتاق در دم رو آرمان قامت که بود نداده جوابمو کسی هنوز

 معلوم که رها ی گریه صدای. اتاقم سمت رفتم و برداشتم زمین رو از کیفمو شدم دال و کشیدم

 رو نشستم و گوشه یه کردم پرت کیفو هم به کوبیدم رو در! بود اعصابم رو کرده لج چی واسه نبود

 چی از دونستم نمی اصالً! سرم یا کنه می درد بیشتر دستم لحظه اون تو دونستم نمی. تخت

 یه اینکه نه مگه! دونستم می هم اول از که اینو! گرده؟ بر آرمان نبود قرار مگه! هستم عصبانی

 شاید! مرگمه چه فهمیدم نمی! برگشتنم؟ واسه بودم گذاشته باغ خونه تو هامو وسیله از سری

 خوابید می هفته دو که بود روحی مریض چه این! نداشتم زود قدر این هم اون رو دیدنش توقع

 !بیرون؟ اومد می دوباره و بیمارستان

 در پلیورمو. بود شده گرمم! پیشونیمو یا بماله راستمو دست انگشتای دونست نمی چپم دست

 رو در. اتاق به بابا اومدن با شد همزمان افتادنش. دیوار سمت کردم پرت قدرت تموم با و آوردم

 !ندادی جواب. زدیم زنگ گوشیت به بار چند: گفت و بهش داده تکیه و بست
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 !خونه؟ نیا تو و برگشته آرمان بگن که بودن زده زنگ بهم! بهش دوختم نگاهمو و کردم بلند سرمو

 !رم می بخورم شام: گفتم و بیرون دادم دماغم از حرص پر نفسمو

 نزده زنگ: گفت کنه کنترل صداشو کرد می سعی که حالی در و گرفت فاصله در از قدم یه بابا

 !نیای خونه بگیم که بودیم

 !بپرسین؟ حالمو بودین زده زنگ! چی؟ پس: پرسیدم و شدم پرتام و خرت کردن جمع مشغول

 بدونی که بودیم زده زنگ: گفت و وایسم روبروش کرد وادارم و خودش سمت کشید امو شونه

 !خونه اومده آرمان

 !نداره فرق خیلی زدم من که حرفی با معنیش-

 !هستیم راضی وضعیت این از ما انگار نزن حرف جوری یه! آبان داره فرق:

 !باشه؟ اون و نباشم من وقتی نیستین راحت! نیستین؟-

 انتخاب این به احترام واسه زدیم زنگ بهت هم اگه! خودته انتخاب این! آبان نکرده بیرونت کسی:

 ! بود

 ! ممنون! خوبه-

 !آبان؟ چته:

 ادامه! پرسید می پسرش ی ساله صد درد از تازه قرنی بعد که پدری چشمای به زدم زل حرف بی

! بره فرستمش می! خب و خیلی! بری؟ باید تو و اینجاست آرمان چرا که اینه ناراحتیت! چیه؟: داد

 !شی؟ می آروم! شی؟ می راضی

 از کالفه! نبود مهمی درد لحظه اون تو اما بود دردام از یکی! نبود آرمان نبودن و بودن دردم

 نبود قرار که دردی از! برسم بهش نبود قرار وقت هیچ که آرامشی این از! بودم خودم وضعیت

 ! بشه درمون

 !نیست آرمان بودن دردم: گفتم و هام وسیله سمت برگشتم
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! شده؟ چیزی! آبان؟ تلخی انقدر چرا! پیش؟ سال هفت آبان شی می داری دوباره چرا! چی؟ پس-

 ! خوبه؟ حالش گفت می که ونداد! نیومده؟ هوش به مگه خواستیش، می که همون دختره، اون مگه

 زیر جا این که بودم رفته در صفا با زدن چونه و چک از! گرفتم دندون به عصبی پایینمو لبم

 خیال و کنی می دود که سیگاری همه این! آبان؟ چیه جریان: داد ادامه بابا! بکنم جون بابا سواالی

 فرستی می رو جدیدی درد کدوم دودش پشت! چیه؟ واسه نیستیم متوجه مادرت یا من کنی می

 !بیرون؟

 !نیست جدیدی درد-

 یه هست درمونی اگه که بزن حرف خودت! مرگته چه بفهمم و بیافتم دوره نذار! آبان کن نگاه منو:

 !کنیم کاری

 !نیست درمونی-

 !!شه می مگه:

 درد مگه! داره؟ چاره دردا ی همه مگه! شه می! آره: گفتم و بابا صورت تو برگشتم! باال رفت صدام

 ی خونواده این تونستی مگه! بابا؟ کنی درمون تونستی رو افتاده پسرت تا دو بین که درمونی بی

 یا! آرمان یا هستم من یا! کمه جاش خونه این تو یکی ابد تا! کنی؟ جمع هم سر رو پاشیده هم از

 ! من یا نیست آرمان

 درد که کردم بسته و باز بار چند مشتمو دارم، برش زمین روی از اینکه از قبل کیفم سمت رفتم

 !آبان داره درمون هست بهار و تو بین که دردی: گفت آروم بابا! شه ساکت لعنتی انگشتای اون

 همه از بابا شد نمی باور! کردم نگاهش و برگشتم تعجب از اومده در چشمای و فاحش مکث یه با

 اگه: گفت و ام شونه رو گذاشت دست و جلو اومد و شد بلند دید که نگاهمو! باشه داشته خبر چی

 خونه تو روز اون که التماسایی تالفی به بذار! دستت تو ذارم می رو دختره دست من به بسپریش

 !بدم انجام که نیومد بر دستم از برات کاری و کردی بهم باغ

 !گفته؟ بهتون ونداد: گفتم حرص پر! بود بسته که شرطی سمت! ونداد سمت بود رفته ذهنم

 !نه-
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 !نداشته خبر موضوع از کسی اون جز! اونه کار مطمئنم:

 !آبان نگفته چیزی ونداد-

 !در سمت رفتم و کردم تنم و قاپیدم زمین رو از پلیورمو دادم، تکون باشه عالمت به سری عصبی

 !آبان: گفت بابا بیرون برم اینکه از قبل

 !بیرون خونه از زدم و کشیدم لباسی چوب رو از پالتومو بدم جواب اینکه بدون

 با و برداشت رو آیفون ونداد خود زدم که رو در زنگ! روندم دایی ی خونه تا جوری چه نفهمیدم

 !تویی؟ آبان: گفت تعجب

 !دارم کارت پایین بیا! منم آره-

 !شده؟ چی:

 !پایین بیا-

 !باال بیا تو:

 !ونداد پایین بیا: گفتم و کردم باز و بستم ای لحظه برای چشمامو

 !باال بیا. نیست خونه هم کسی! خورم می سرما بودم حموم! نداره راه تو جان به-

 پشت رسیدم و کردم یکی تا چند رو ها پله! جاش سر گذاشت رو آیفون و کرد باز رو در

 !ورا؟ این از عجب چه: گفت لبخند با و اومد ونداد و زدم رو در زنگ. واحدشون

 !بگیری؟ نبود من ی پاچه از تر خوشمزه پاچه! خان؟ هاپو چیه:گفت دید که اخممو

 رو در و خونه تو داد هولم خودش، سمت کشید بازومو اون و دادم تکون تأسف عالمت به سری

 !باز؟ کردی رم چیه: گفت و بست

 منو دیگه کنی باز لب اگه گفتم می که وقتی اون کردی خیال: گفتم حرص با و طرفش برگشتم

 ! زدم؟ می بلوف بینی نمی
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 روانی اونقدر دونم می: گفت و آشپزخونه سمت رفت بعد و کرد نگاهم خرده یه متحیر ونداد

 بهت کسی مگه! چیه؟! کنی عمل بهش هم راحت خیلی بزنی رو حرفی همچین یه وقتی که هستی

 !کردم؟ وا لب من گفته

 !کردی؟ فکر خودت با چی: گفتم و طرفش رفتم عصبی

 !آبان نکش داد: گفت عصبانیت با و طرفم برگشت

 !جونم؟ به انداختی رو دیگه یکی شی نمی حریفم خودت دیدی! ونداد؟ کنی می داری کار چی -

 !زنی؟ می حرف چی از: 

 !دونی؟ نمی تو -

 لیوان یه بشین! کنی می سکته اآلن بشین!زنی می حرف چی از داری فهمم نمی! خنگم من! نه:

 !باز شده مرگت چه ببینم بزن حرف درست بعد برات بیارم آب

 ونداد! هوا رفت دستم درد از آخم که دادم فشار محکم پشیمونیمو دستم با ناخودآگاه نشستم

 !حقته: گفت و جلوم میز رو گذاشت رو آب لیوان یه ، خندید

 ریم می فردا: گفت و کنارم اومد ونداد. دادم فشار محکم دستمو و گفتم زیرلبی شوی خفه یه

 !ببینه دکتر یه دستتو

 !ونداد؟ نکشیدی خجالت واقعاً! دکتر بریم بیای من با بخوای که بینی نمی منو دیگه فردا از -

 عنوان به رو تو مثل پریشی روان اینکه از! کشم می خجالت دارم وقته خیلی اتفاقاً چرا:

 !ام زده خجالت خیلی کردم انتخاب رفیقم صمیمترین

 !نداره حد که شاکیم دستت از انقدر! بمیر برو-

 ! روزا این هستی شاکی آدم و عالم از تو:

 شام! آبان خودتو کردی داغون: گفت و شد جدی ونداد صدای. دادم فشار دست با پیشونیمو

 این منو وقتی: گفت و آشپزخونه سمت رفت!بهش زدم زل اخم با و کردم بلند سرمو! خوردی؟

 !بودی میرغضب قبلی دنیای تو کنم می حس کنی می نگاه ریختی
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 !ونداد باش جدی-

 !کرد هم شوخی تو با شه می اصالً مگه! تو جان به ام جدی:

 گفتی؟ چی بابام به -

 !چی؟ مورد در:

 !بهار مورد در-

 !قبل از داشته خبر خودش که اونو:

 !گم می دارم خوردمو که قسمی! گم نمی رو بهار بودن-

 !داره؟ خبر مگه: پرسید که شنیدم صداشو

 !ونداد؟ گفتی بهش چرا: گفتم و کردم پوفی کالفه

 دستم از آمارش دیگه که شدم لق دهن اینقدر یعنی! باشم زده بهش حرفی یاد نمی یادم واهلل -

 ! رفته؟ در

 !قرآن به نیستی آدم: گفتم حرص با و پاشدم جام از

 !آدمی تو البد-

 !ایستم می دم می که قولی پای الاقل:

 !نزدم بهش حرفی من تو جون به -

 !خودت جون:

 ! ملیکا جون به! خودم جون به باشه-

 چقدر! خوابیدم می همونجا اگه بود خوب چه. بستم چشمامو و مبل پشتی به دادم تکیه سرمو

 .بخور چیزی یه بیا پاشو: گفت و کرد صدام ونداد! بودم خسته
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 دید وقتی! کرد می دعوت شام واسه منو داشت این بچسبم، اینو ی یقه اینجا بودم اومده من

 .زنیم می حرف هم با بیا پاشو! آبان دیگه پاشو: گفت نخوردم تکونی

 می تحویل انقدر خودتو همیشه: پرسیدم چیده پیمون و پر میز یه دیدم وقتی و پاشدم جام از

 !گیری؟

 با میز یه کنه جدا تنم از سرمو اینجا یاره می تشریف داره ام پسرعمه شدم خبردار چون نه-

 !بشین! بخوریم هم با رو آخر شام که چیدم شکوه

 !کردی؟ استفاده غیبت علم همون از:

 !جونم عمه تقلب کمک با منتها آره-

 !اینجا یام می دارم که بود شده هماهنگ پس آهان:

 سالم اگه البته رسیدی وقتی خواستن و شدن نگرون اونام بیرون، خونه از زدی کردی رم-

 !بزنم زنگ بهشون اصالً رفت یادم آخ آخ!بدم خبر بهشون رسیدی

 !بزنی زنگ نکرده الزم:

 !هستی؟ شاکی است خونه آرمان چون-

 !نه:

 !چی؟ پس-

 !تو از همه از اول! ونداد شاکیم چی همه از:

 !نزدم بهش حرفی من ملیکا جون به گم می دارم خره-

 !فهمیده؟ داره غیب علم پس:

 !کرد پاس واحداشو کالس یه سر من با اتفاقاً! آره-

 !بشین! وایسادی که نیست سرویس سلف: گفت و کرد میز به ای اشاره کردم نگاهش که چپ چپ

 !باشه زده زنگ بهش صفا نداره امکان: گفتم و نشستم و بیرون کشیدم رو صندلی



 
 

575 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 !داره؟ خبر هم صفا مگه-

 !فهمید امروز! آره:

 احتمال هم درصد یه اما کردم لقی دهن من کردی خیال که چطوریه بدونم خوام می اآلن من نه-

 !باشه؟ صفا کار ندادی

 !صفا نه تویی بسته من قسم شکوندن به کمر که اونی:

 من خب ولی! باشم من نفر یه اون اومد نمی بدم اتفاقاً! نگفتم بابات به چیزی من حال هر به-

 !بهش نگفتم چیزی

 !کنم باور تونم نمی چرا دونم نمی:

 !نفهمی خر که بس-

 !تربیت بی:

 می همش انقدر نیست آش! بخور هم خورده یه: گفت کنم می بازی غذام با دارم دید که ونداد

 !بدی؟ قرار بازخواست مورد منو که بیای اینجا تا داشت ارزش واقعاً حاال! زنی

 !نخورم شام میز یه پشت در به در آرمان اون با که بیرون زدم! بودی بهونه تو-

 !درتری به در اون از فعالً تو:گفت دید که نگاهمو! خنده زیر زد ونداد

 ! زهرمار-

 آواره! یای می هی ری می هی! دیگه بمونیم باغ خونه همون بریم کن جمع بابا! گم؟ می بد مگه:

 !کردی امون

 دلم! بود مامان خاطر واسه بودم نکرده کارو این حاال تا اگه! کنم جمع کالً هامو وسیله برم باید-

 !سوزه می براش

 !کنی می بازی داری همش! دیگه بخور: گفت و جلوم گذاشت و ریخت نوشابه لیوان یه ونداد

 !است ریخته بهم اعصابم-
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 گیری می سخت زیادی داری! داره؟ ایرادی چه خب! فهمیده؟ موضوعو اینکه! بابات؟ خاطر واسه:

 !ده نمی گیر بهت خودی بی وقت هیچ طاهر حاج! ها

 ! است ریخته بهم اعصابم کالً-

 !فهمید؟ جوری چه جریانو صفا:

 !شنید و شد ظاهر معلق اجل عین اونم زدم می حرف سهیل با داشتم-

 !سهیل؟: پرسید متعجب و بشقاب توی گذاشت رو چنگالش و قاشق ونداد

 خونه امروز رفتیم! آره: گفتم و خوردم نوشابه از خرده یه و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 !رسید سر اونم کنیم صحبت برادرش با اشون

 !داشتی؟ کار چی برادرش با:

 !بگیره سهیلو جلوی خواستم ازش-

 ! تونست اونم:

 !نگرده بهار ور و دور گفتم هم خودش به و بود هم سهیل خود -

 ! کشیدی شونه و شاخ رفتی پس آهان:

 برم نتونم من که بگیرش برو گه می من به: گفتم و انگشتام روی گذاشتم رو نوشابه سرد لیوان

 !سمتش

 آب کیسه باید! کنه می بدترش سرما: گفت و برداشت دستم رو از رو لیوان و کرد دراز دست ونداد

 !کنم اقدام بگی تو بودم منتظر اتفاقاً آره گفتی می خب! بذاری گرم

 !داره اش نگه دور بهار از و بشه حریفش برادره امیدوار! دادم جوابشو: گفتم و پاشدم جام از

 !که نخوردی هیچی! پاشدی؟ چرا -

 !کجان؟ ات خونواده ی بقیه: پرسیدم و کاناپه رو نشستم رفتم

 !کنم پادشاهی خونه این تو راحت خیال با کردم آب زیر سرشونو-
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 !کنم تحملت باغ خونه تو نیستم مجبور دیگه! خوبه:

 .نیست خوش ام خاله حال. اصفهان رفتن! بخواد دلت خیلی-

 بود؟ قهر باهاش مامانت که همون: 

 . کشیده خیلی آیدینو و ویدا زحمت سال دو این تو! آره-

! فهمیده جریانو کجا از بابا بودم فکر تو و چشمام روی گذاشتم ساعدمو و کاناپه روی کشیدم دراز

 رو برو پاشو: گفت و کرد صدام که شد می گرم داشت چشمام. اومد می ونداد شستن ظرف صدای

 .بخواب من تخت

 !برم باید: گفتم و خوابیدم شکم روی و زدم غلت

 !پاشو! کنی پرواز خوای می البد باغ خونه تا! هوشی بی اآلن همین! بابا خفه-

 خوای می: گفت و ریخت بهمشون خرده یه موهامو تو انداخت دست دم نمی اهمیت دید وقتی

 راحت لباس یه الاقل پاشو! کار؟ سر بری آماده جوری همین صبح که کنم پات بیارم کفشاتم

 ! بپوش

 .وردارم برم باید صبح. خونه مونده کیفم: گفتم و نشستم جام سر

 نرفته؟ یادت که شبو ی برنامه-

 !نزدی زنگ صفا به:

 !نگفتی؟ بهش تو! اصالً بود رفته یادم! آخ-

 هستیم؟ کیا. بزن زنگ یه بهش فردا خودتم حاال! چرا-

 !بیاد بگم هم بهار به تونم می داری دوست اگه البته. صفا و تو و ملیکا و من:

 !فردا دارم کار چقدر! کنم جمع هامو وسیله و برم هم خونه سر یه باید! ندارم دوست نه-

 ! بریم باید هم دکتر:

 .شه می خوب خودش. نداره دکتر به نیاز دستم-
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 ! گم نمی دستت واسه:

 !شده؟ طوریت: پرسیدم و انداختم بهش نگاهی تعجب با

 مرد اصالً ببینم! آپ چک ببرم رو تو گرفتم نوبت: گفت و انداخت باال منفی عالمت به ابرویی

 !نه یا هستی

 گذره می بهار مثل دختری از که آدمی! خدا به واهلل: گفت که کردم نگاهش سفیهانه اندر عاقل

 ! دیگه داره ایرادی و عیب یه البد

 و چرت به جدیت با دارم ام نشسته بگو منو بابا گمشو: گفتم و اتاقش سمت رفتم و پاشدم جام از

 !دم می گوش پرتات

 یعنی پرت و چرت فهمی می دکتر بردمت و بستم پاتو و دست که فردا حاال:گفت و اومد دنبالم

 .بردار شرت تی و شلوارک کشوم تو از! چی

 روی گرمایی حس با که برد می خوابم داشت. ونداد تخت روی شدم ولو و کردم عوض لباسامو

 یه کردم که نگاهش. دستم روی بود گذاشته گرم آب کیسه یه ونداد. کردم وا چشمامو دستم

 یه تو هم اون شامه یه فقط! بیاد گفتیم بهارم به: گفت گوشم زیر آروم! بود لبش روی لبخند

 !نکن حروم خودت به گاهیشو از هر دیدن الاقل! رستوران

 وجودمو دردای هم بهار دیدن فکر! کرد می کم دستمو درد گرما! بود خوبی حس. بستم چشمامو

 ! کرد می دور ازم

 گوشی باز نیمه چشم یه بسته چشم یه با. بود شده روشن هوا. شدم بیدار موبایلم زنگ صدای با

.  سالم: گفت مامان. گفتم الو ای رگه دو صدای با! بود خونه ی شماره. صورتم جلوی گرفتم رو

 !کردم؟ بیدارت

 !شده؟ چیزی! جان؟. شدم می بیدار باید نه: گفتم و مالیدم چشمامو دست کف با

 نداری؟ الزمش. گذاشتی جا کیفتو-

 .گیرمش می یام می دانشگاه قبل. چرا:
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 .پس بخور اینجا بیا رو صبحونه. باشه-

 !خونه یام می ناهار واسه اما برم و بیام سریع باید. شه می دیر نه:

 .دارم کار باهاتون. هست هم آرمان دونم می: گفتم که کرد منی من مامان

 .کرد قطع تماسو و گفت ای باشه باشه مامان

 من خاطر به خدا ی بنده. بود خوابیده کاناپه روی هال توی ونداد. شدم جدا خواب رخت از زور به

 راه بعد ربع یه. تنش رو کشیدم بود افتاده روش از که رو پتویی. بود داده دست از خوابشو جای

. بیاره کیفمو و بیاد مامان موندم منتظر و رفتم ها پله دم تا و زدم رو در زنگ. خونه سمت افتادم

 و درست! الاقل بخور اینو: گفت و سمتم گرفت رو لقمه. بیرون اومد لقمه یه و کیفم با مامان

 !دیگه شی می مریض باد یه با که خوری نمی غذا حسابی

 هست؟ هم بابا. یام می ظهر واسه: گفتم و گرفتم ازش رو لقمه و کیف

 . احتماالً آره-

 .خدافظ فعالً. باشه:

 آروم. بود وایساده ایوون باالی هنوز. سمتش برگشتم. کرد صدام مامان که بودم حیاط در نزدیک

 !شده؟ چیزی: پرسید

 .زنیم می حرف هم با اومدم ظهر. نه-

 جنگ چه ناهار بعد که کردم فکر این به و زدم دستم توی ی لقمه به گازی نشستم، رل پشت

 !برم خونه اون از و کنم جمع کالً اینکه برای مامان کردن راضی واسه دارم اعصابی

: گفت فوری و برداشت بوق اولین با. ونداد به زدم زنگ و بیرون رفتم دانشگاه از بود ظهر نزدیک

 جا هر یاریم می کنیم می جمع مهمونیمونو ما هست، بهار چون یای نمی شب بگی اگه آبان ببین

 !هستی تو که

 .سالم علیک-

 .سالم:
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 !ای؟ کاره چه ناهار واسه-

 !چطور؟:

 !ما؟ ی خونه یای می-

 !شده؟ طوری:

 ... که کنم راضی مامانو خوام می-

 !کارم؟ چی اونوقت من! گرفتم:

 دلش شاید باشی که تو. بشه دلخور ازم خوام نمی دونی می. کنم راضیش نتونم شاید تنهایی-

 !برم که بذاره و شه قرص

 حاج و عمه جریان این تو بگیرم رو تو طرف و اونجا بیام! دیگه؟ خوای می خور فحش یعنی آهان:

 !برن می بیخ تا بیخ سرمو طاهر

 !یای؟ نمی پس-

 !هست؟ چی ناهار حاال:

 !سر سه کارد-

 !اومدم شاید! دارم دوست! خوبه! خب:

 !یای؟ نمی یا یای می-

 !خوره می خاک داره پارکینگ تو هنوز، نداره پالک ماشینم! یام می دنبالم بیای اگه:

 .بریم رسیدم که کن جمع. شرکتم دم دیگه ساعت نیم تا-

 .برسونیم رو ملیکا باید رفتن خونه قبل فقط! باشه:

 !باشه-

 !برسونیم خانومو بهار باید هم خرده یه:
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 !ها گرفتی اشتباه سرویس با منو ونداد-

 !برسونیم؟ خانومو بهار خواد نمی دلت یعنی:

 !یاری؟ می و بری می رو اینا روز هر تو-

 صندلی و میز مورد در داری مگه! اینا؟ گی می ورگل و ترگل خانوم تا دو به! چیه اینا ادب بی:

 !زنی؟ می حرف

 !آموزشگاه برگردم و کنم بحث و جر بابا و مامان با کلی! خونه بریم باید! دارم عجله من -

 !رسونیم می رو ها بچه و کنیم می کم رو بحث و جر کلی اون وقت از خرده یه:

 پارک جای. پایین بیاین دیگه ساعت نیم: گفتم و کردم پوفی و موهام توی بردم دستمو کالفه

 .اونجا نیست

 ! غرغرو خاله باشه:

. بود وایساده رو پیاده توی در، دم ونداد رسیدم که شرکت به. افتادم راه و کردم قطع رو تماس

 !دیگه برو: گفت افتم نمی راه دید وقتی دیقه چند بعد. بست رو در و نشست اومد

 !کجان؟ بهار و ملیکا: گفتم و سمتش برگشتم

 !خانوم ملیکا:گفت تحکم با و رفت بهم ای غره چشم

 !یان؟ نمی برم؟: گفتم و انداختم جا رو دنده

 . خرید هم با رفتن. برو: گفت و بست رو کمربندش و پایین داد رو شیشه خرده یه ونداد

 از قبل کوچه تا دو یکی. شکست می رو ماشین سکوت آهنگ، صدای فقط خونه نزدیک تا

 بگی؟ چی عمه به خوای می دقیقاً حاال: گفت ونداد رسیدن،

 . رم می خونه از دارم بگم خوام می-

 !که؟ مونه نمی بحثی! رفتی؟ خونه از وقته چند اآلن که تو خب:

 .گردم می بر بره خونه از آرمان وقتی و رفتم موقت من کنه می خیال مامان -
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 !نداری؟ قصدی همچین مگه:

 !برم که برم خوام می! نه-

 چی؟ یعنی:

 .کنم پیدا خونه یه تا بمونم باغ خونه مدت یه خوام می. برگردم دوباره خوام نمی-

 مونی؟ نمی جا همون چرا:

 مثل باغ اون تو موندنم. بمونم اونجا که ام کرده راضی خودمو زور به هم قدر همین. ندارم دوست-

 .کنم تحمل وضعو این مدت یه مجبورم خب، اما یاد می فشار بهم قدر همون! قبره تو خوابیدنم

 !نکردی؟ موافقت بخره خونه برات خواست طاهر حاج وقتی چرا:

 !خوام نمی اونو پول-

 آره؟ باشه مستقل خواد می که پولداری بچه! اوه اوه:

 !کردم می کار اش حجره تو رفتم می باشم وابسته بهش بود قرار اگه-

 هم رو خوان این که بریم: گفتم و کردم پوفی و باال کشیدم رو دستی ترمز. خونه در دم رسیدیم

 !بذاریم سر پشت

 به نگاهم اصالً کردم سعی. بودن هال تو مامان و بابا و آرمان و آفاق تو رفتیم وقتی و انداختم کلید

 .داشتم الزم رفتن به مامان کردن راضی واسه خونسردیمو نیافته، آرمان

 خوبی! خوبین؟! اومدیم که بودیم کم ما فقط بود جمع جمعتون: گفت و کرد گرمی سالم یه ونداد

 !طاهر؟ حاج آقا

 چه! اتاق زدن دید به کردم شروع و گردنم پشت گذاشتم دستمو. اتاقم تو چپیدم و کردم سالم

 رو هایی تلخی چه! بود رفته و اومده سرم تو اینجا فکرایی چه! بودم کرده سر اینجا رو روزایی

 !بود تنهاییم روزای پناه چقدر! بودم شده شریک باهاش
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 ریه: پرسید مامان و نشستم کنارش. میز پشت نشستن دیدم و بیرون رفتم. کرد صدام بلند ونداد

 شد؟ خوب ات

 ساکت و سرد کامالً فضای یه تو ناهار. کشیدم غذا خودم برای و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 نخ یه دلم جوری بد ناهار بعد. بود سردی این باعث میز دور آرمان و من حضور مطمئناً. شد خورده

 بودیم نشسته ونداد با. بود روم که فشاری اون با مخصوصاً چسبید می خیلی! خواست می سیگار

 می مامانت: گفت و نشست کنارمون اومد بابا که زد می حرف مشتریش یه از داشت و مبل روی

 .داری کارمون گفت

 .گم می بیاد مامان: گفتم و سمتش برگشتم

 و من روبروی بابا، کنار نشست اومد دیقه چند بعد و گفت یام می اآلن یه آشپزخونه تو از مامان

 بودنش. ناهارخوری میز پشت بود نشسته همچنان که آرمان روی رفت چشمم و برگشتم. ونداد

 .بیاد پیش درگیری باز و بزنم حرفی ترسیدم می! کرد می معذبم

 کنم جمع هامو وسیله که اومدیم ونداد همراه: گفتم و کردم بسته و باز خرده یه دستمو انگشتای

 .باغ خونه برم و

 !عجیبیه؟ چیز: گفت بابا

 !برم؟ که رم می دارم بگم خوام می منتها. نه-

 !چی؟ یعنی: پرسید مامان بار این

 های وسیله اومدیم! جان عمه هیچی: گفت ونداد که بدم توضیح رو جریان کنان من و من اومدم

 .اونجا بره و بیاره گیر شهر وسط خونه یه فرصت سر تا. باغ خونه کنه کوچ کنیم جمع آبانو

 !چی؟ یعنی بفهمم بزنین حرف درست: پرسید و انداخت صورتش به اخمی مامان

 این از بره کنه می جمع داره آبان! بدم؟ توضیح این از تر واضح جان عمه: گفت لبخند با ونداد

 !همیشه واسه! خونه
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 بابا نگاه از! شد ساکت و کرد نگاهم برگشت که آوردم پهلوش به کوچیکی فشار آرنجم با آروم

 می: پرسید و دوخت نگاهم به نگاهشو. بود ریخته بهم کامالً مامان اما فهمید شد نمی چیزی

 !همیشه؟ واسه اینجا؟ از بری خوای

 و چشماش به زدم زل و جلو به برداشتم خیز و زانوهام به دادم تکیه دستامو و خوردم تکونی

 .بشم مستقل دم می ترجیح. مامان آره: گفتم

 !اینجام؟ من چون چرا-

 دیگه من: گفتم و مامان سمت برگردوندم رومو. سرمون پشت بود وایساده! آرمان سمت برگشتم

 !سالمه 32

 !است بچه پدرش و مادر واسه ابد تا بچه-

. نگم بهش چیزی تا دادم فشار هم روی چشمامو! کرد می ترم عصبی داشت دخالتش با آرمان

 بحث این توی تو دخالت برای دلیلی کنم نمی فکر: گفت و سمتش برگشت من جای اما ونداد

 !باشه

 می مربوط هم من به پس منم آبان رفتن دلیل چون اتفاقاً: گفت و مبل روی نشست اومد اما آرمان

 !شه

 گفتی نمی همیشه مگه: گفت بابا. کرد می نگاهم داشت هم اون! بهش زدم زل و کردم بلند سرمو

 ! کنی؟ زندگی خونواده با داری دوست

 خونه این توی که بود موقعی مال قضیه این ولی آره: گفتم و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 !کردم می آرامش احساس

 !ریزه؟ می بهم آرامشتو من بودن-

 !کنم می خوشبختی احساس هم خیلی کنارت در اتفاقاً نه: گفتم و آرمان سمت برگشتم

 دوران! کنی می اشتباه داری کنن، دک منو که بدی قرار فشار تحت رو اینا مامان که اینجایی اگه-

 !اومده سر من تبعید
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 .اتاق تو برو پاشو آرمان: گفت بابا که بدم رو جوابش خواستم

 !باشم داشته حضور من به رسه می مستقیم ورش یه که بحثی تو خوام می! بابا نیستم بچه من-

 !نکن دخالت! نزن حرف و بشین پس: گفت و کرد روشن سیگاری کالفه بابا

 اگه! بود خودت خواست به رفتن این اگه: گفت بترکه بغضش قراره آن هر بود معلوم که مامان

 ... که حاال ولی شدم نمی ناراحت بودت، شدن مستقل واقعاً قصدت

 !برم؟ من خوای می مامان! شه می ناراحت مامان ری می داری دیگه یکی خاطر به که حاال-

 آرمان به رو کردم بازشون وقتی و بشم مسلط اعصابم به که گذاشتم هم روی چشمامو دوباره

 تو وجود مشکلم که بشنوی من از خوای می! بشه؟ چی که اینجا نشستی! چیه؟ مشکلت: گفتم

 گم گورمو باید! نیست من واسه جایی اینجایی که تو! تویی مشکلم! آره! است؟ خونه این توی

 !کنم

 رضایت تا خوندی دختره گوش تو حسابی شنیدم! پایین؟ کشیدی دار طناب از رو یارو شنیدم-

 !نیست وجودت تو گذشت جو یه خودت وقتی کرده قبول دروغاتو چطوری موندم فقط! داده

 بابا و آورد بهش فشاری و گرفت محکم بازومو ونداد و پریدن جا از هم ونداد و بابا! پاشدم جام از

 !کنین بس: گفت

 زدین من زندگی به زنت و تو که گندی به ربطی رفتنم! کشی می نفس داری اآلن که گذشتم ازت-

 !نباشم چشمت جلوی که رم می! نداره

 !؟ تو چشم جلوی من یا نباشی من چشم جلوی تو:

 !بیافته زنت عاشقونه های نامه یاد بینی می منو که ثانیه هر و لحظه هر خوام نمی! دوش هر-

 !نیست من زن اون:

 !کیه دنبال چشمش که نباشه مهم ات واسه پس! خوبه-

 !بود تو دنبال بود من زن وقتی چشمش:
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 !بود دنبالش تو چشم بود من زن که هم وقتی دقیقاً-

 !اتاق تو برو پاشو آرمان! بسه: کشید داد کالفه بابا

 دستم درد! بودم گرفته گر! خواست می سیگار واقعاً دلم. بیرون کشیدم ونداد دست از بازومو

: گفتم و مامان به زدم زل و جام سر نشستم! لرزه می تو از تنم کردم می حس و بود شده بیشتر

 مسائل به متهم رو یکی اون همیشه مون یکی! شه نمی حل وقت هیچ تا دو ما مشکل! بینی؟ می

 ! مامان اینا نیست چیزی کم! کنه می ناموسی

 !گردی می بر که بود خوش این به دلم نبودی که مدتی این تو! کنم می دق من بری-

 !هست؟ خونه این از آرمان رفتن به امیدی مگه:

 !کرد ول جامعه تو نباید رو روانی آدم یه! برم که ندارم رو جایی من: بحث وسط پرید دوباره آرمان

 و بارونیش چشمای به زدم زل گرفتم، دستاشو و نشستم مامان کنار رفتم پاشدم بهش توجه بی

 یام می هم باغ اون از! شهر همین تو! جام همین! آخه؟ کنی می گریه چرا برم قربونت: گفتم

 ! باشی نگرون بخوای که مونم نمی هم جا اون! بیرون

! کرد نمی اذیت انقدر منو بود خودت دل به رفتنت اگه: گفت و کشید چشماش به دستی مامان

 ! برگردی نیست قرار ببینم کنم می دق من! ایم خونواده یه ما آبان

 تنها طوالنی مدت یه خوام می! مامان خودمه دل به رفتنم: گفتم و دادم تکون تأسف به سری

 قصد! اونور برم که کردم می ریس و راست کارامو داشتم! دونه می ونداد! دارم نیاز بهش. باشم

 .باشم دور چی همه از خرده یه خوام می الاقل شدم پشیمون که حاال! برم ایرون از داشتم

 ...وی با خاطرات! کنی؟ مرور تر راحت خاطراتتو که باغ اون تو ری می -

 !شو خفه: کشیدم داد آرمان سر عصبی

 چشم که واقعیت این شم خفه من: گفت و شد بلند جاش از بار این بود نشسته دوباره که آرمان

 ! شه؟ می محو عمری یه بوده تو دنبال زنم
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 و ایوون تو بود رفته آرمان پرتای و چرت خاطر به شد می ای دیقه ده که ونداد. پاشدم جام از

 بهم هم رو اون اعصاب هیچ بود نکرده بهم که کمکی آوردنش. کشید می سیگار حرص با داشت

 !بود ریخته

 مشکل بزرگت پسر با من اینکه از بیشتر! مامان؟ بینی می: گفتم مامان به و اتاقم سمت رفتم

 !ناموسم دزد اون مثل منم کنه می خیال! داره مشکل من با اون باشم داشته

 !نبود تو زن که داشتم دوست وقتی از رو ویدا من: گفت که شنیدم رو آرمان صدای

 برو! آبان برو: گفت و ام سینه روی گذاشت رو دستش و گرفت قرار بینمون بابا. طرفش برگشتم

 از یکی سیاه باید اینجا بمونی که برو! گیرم می خونه یه ات واسه خودم! کن جمع هاتو وسیله

 !بپوشم پسرامو

 باید. کردم می جمع هامو وسیله داشتم. بود مغزم روی آفاق های دلداری و مامان ی گریه صدای

 یه. انبار تو رفت می که هم سری یه. دیگه وقت یه ذاشتم می باقیشو و بردم می رو سری یه

 .شد می شروع کالسم هم دیگه ساعت

 !خوای؟ نمی کمک: گفت و اتاق تو اومد آفاق و شد باز در

: گفت مکث یه بعد. بهم بود شده خیره. پربغض صداش و بود خیس چشماش. سمتش برگشتم

 !داداش رفتی نمی کاش

 نظرت؟ به مونده هم ای دیگه ی چاره: گفتم و وایسادم روبروش و پاشدم جام از

 !آره شاید! دونم نمی: گفت و کرد نگاهم و باال آورد سرشو

 !بدم انجامش من تا بگو! چی؟-

 !دونم نمی:

 می امتحانش حتماً باش مطمئن. آفاق بده خبر بهم کردی پیدا درد این واسه چاره یه وقت هر-

 .کنم
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 نمی زندگی خونه تو کی هیچ انگار نبودی که وقت چند این! کوره و سوت خیلی تو بدون خونه:

 !بشه دائمی قراره وضعیت این که کنم تصور تونم نمی! کرد

 بیایم باید فردا پس تو خود همین. رن می مادرشون و پدر ی خونه از روزی یه همه حال هر به-

 !عروسیت

 !کردن بیرونش اینکه حس با نه! ره می پدریش خونه از دلخوشی با کنه می ازدواج که اونی:

. روزامه این حال و حس به مربوط باقیش آرمانه، به مربوط مقدارش یه. خودمه تصمیمه این-

 . خواد می آرامش دلم. آفاق ام خسته

 !گیری نمی آرامش اتاق این ی اندازه به جا هیچ تو بودی گفته بهم روزی یه:

 شه می جا اون. کنم می عادت برم هم ای دیگه جای هر. بودم کرده عادت اتاق این به چون-

 .پناهم

 که جوری همون و کردم بغلش. نبینم رو اشکش اینکه برای احتماالً. پایین انداخت سرشو آفاق

 دارغوز. پیشم بیا شد تنگ دلت وقت هر: گفتم موهاش روی دستم یه و بود ام سینه روی سرش

 !شهر همین سقف زیر جام، همین! رم نمی که کالته

 !بینیمت نمی روز هر و شب هر اما-

 !شه؟ نمی! گرفتم زن کن خیال:

 !داداشم؟ زن کو پس-

 !کن خیال جوری این:

 !باغ اون تو بری تنهایی خوای می اآلن! داشت هواتو زنت داشتی زن -

 ازش چی هر دارم زن یه تازه!کنه زندگی دقیانوس عهد باغ اون تو بیاد شد نمی پا که داشتم زن:

 !گفتم کم بگم

 چه که زن:گفتم و زدم لبخندی. بهم زد زل اشکیش چشمای با و کرد بلند سرشو متعجب آفاق

 !داره منم هوای خوب ولی منه هوی شبیه بیشتر کنم عرض
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 !گی؟ می وندادو-

 !آره:

 تابی بی نذار برو. مامان پیش برو: گفتم و کردم پاک دست با اشکاشو. لباش روی نشست لبخند

 .برم می یام می بعداً هم رو دیگه سری یه. کنم جمع رو ها وسیله این از خرده یه من تا کنه

. بیرون اومدم و چمدون تا دو تو ریختم و برداشتم رو خواستم می چی هر سریع رفت، که آفاق

. نبود هال تو کسی.  ورودی در کنار گذاشتم رو ساکا. کردم می کتابام حال به فکری یه بعداً باید

 !کجا؟: گفت سر پشت از بابا کنم وا رو درش اینکه از قبل. آرمان اتاق سمت رفتم

 .دارم کار آرمان با: گفتم و طرفش برگشتم

 ! آبان کن ول:گفت و شد نزدیک بهم نگرون بابا

 !بزنم حرف باهاش خوام می ندارم خاصی کار-

 !نیست نیازی:

 !هست من نظر از-

 کشیده دراز که آرمان. بستم رو در و تو رفتم بشه مانعم بتونه بابا اینکه از قبل و کردم وا رو در

 !بکوبی؟ مشتاتو رفته یادت! چیه؟: گفت و نشست جاش سر تعجب با تختش روی بود

 ویدا سر بالیی چه آرمان بودم فهمیده که روزا همون از. بودم نیومده اتاق این توی بود سالها

 رو پاکی آب و جلوت بشونم رو ویدا: گفتم و بهش دوختم و گرفتم اتاق از نگاهمو! هه! بال؟! آورده

 !شی؟ می احمقانه افکار این خیال بی تو دستش رو بریزم بار هزارمین برای

 !شه می زحمتت: گفت ای مسخره لحن با

 یا تو با زدن حرف!طوره همین دقیقاً: گفتم و کردم مشت دردناکم انگشتای به توجه بدون دستمو

 !بکنم رو لطفی همچین حقت در حاضرم اما! من واسه دنیاست کار ترین پرزحمت اون با

 که مسئله این تو دستش رو بریزی که هم رو پاکی آب: گفت و پنجره کنار رفت و پاشد جاش از

 !کنه نمی ایجاد تغییری تواِ گیره سالهاست دلش
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! ور اون گشتم می بر بودم تو جای! کن حل مشکلتو جوری یه خودت پس: گفتم و در سمت رفتم

 !باشه کمکی درمونت تو بتونه شاید ویدا یا من ندیدن

 سختی به! شدم کنده زمین از تقریباً. کشید پلیورمو پشت از که بود در ی دستگیره روی دستم

 چشمام جلوی انباری اون های صحنه لحظه یه! قرمزش چشمای به زدم زل و کردم حفظ تعادلم

 !شد مجسم

 !باغ اون تو نرو: گفت و کشید پشیونیش به دستی

 بودنو ویدا با خاطرات داری کنم خیال که اونجا نرو: گفت و گرفت فاصله ازم! بهش زدم زل متعجب

 !کنی می مرور

 !دارم؟ خاطره ازش باغ اون تو فقط مگه:پرسیدم آرومی صدای با

 ! کنه می وصل هم به رو ویدا و تو و من که باغه اون فقط: گفت و صورتم به زد زل خشم با

 ویدا اسم! هامونه شناسنامه اولیش! کنه می مربوط هم به رو ما که هست هم دیگه چیزای خیلی-

 ! همین هم تو مال تو! هست من شناسنامه تو هنوز

 ! شدن نفر یه عاشق برادر تا دو توش که دنیاست این تو جایی تنها باغ اون:

 پیش سال هفت که لجنی بوی از کدوممون هیچ کشیم می نفس وقتی تا! است بهونه باغ-

 به روزی یه هم اون چشمای! آرمان نیست ویدا دنبال چشمم! نداریم خالصی گرفته گریبونمونو

 ! شه می باز من نخواستن واقعیت روی

 !خواد نمی منو -

 حس خاطر به هم منو! خواد نمی خودم خاطر به مطمئناً هم منو! خواد نمی که سالهاست رو تو:

 ! ذارم نمی تو پای جای پا! نیستم تو من باش مطمئن آرمان ولی! خواد می وجودشه تو که حماقتی

 جنون به منو نداشتنش! لرزه می براش دلم هنوز اون سوای! امه بچه مادر! خوامش می هنوزم من-

 !رسونده
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 نتیجه این به اونو تو! شه دور ازت کنی رفتار جوری شده باعث که بوده دادنش دست از ترس:

 واسه تونم نمی نیستم، شناس روان من! کرد می انتخاب منو تو انتخاب جای به کاش که رسوندی

 بهت بتونم که هست زخم اونقدر خودم وجود تو اما بپیچم، نسخه کسی روحی دردای و زخما

 مال دوباره رو ویدا که اینجا موندی اگه! شی چیزا خیلی خیال بی باید وقتا گاهی کنم توصیه

 پیش سال هفت بار یه! شه نمی کسی مال زور به کرده ثابت بار یه! اشتباهه تصمیمت کنی خودت

 تو منو دیروز حماقت!زده پا پشت بهم راحت خیلی و کنم حفظش دندون و چنگ با کردم سعی

 ! نکن امروز

 شاید! زیاد خیلی! بود شکسته! سمتش برگشتم و دستگیره روی گذاشتم دستمو. در سمت رفتم

 عذاب تو! بودیم مشترک بچگیمون های خاطره تو! بودیم خون هم! بودیم برادر! من از بیشتر

 ! شکستن تو! شدن خرد تو! داشتن دوست

 می ای نانوشته قانون یه! نبود هم ای کینه اما نبود، صاف باهاش دلم. بستم رو در و بیرون رفتم

 و شد بلند مبل روی از بابا. انداختم مامان اتاق ی بسته در به نگاهی! بمونم نزدیکش نباید گفت

 .نبینه رفتنتو بهتره. خوابیده و خورده دادیم آرامبخش بهش کرد می درد سرش: گفت

 .زنم می سر بهش-

 ! هست بینمون کاره نیمه حرفایی یه هنوز. بزن سر منم به:

. پوشیدم پالتومو. دادم تکون مثبت عالمت به سری! گفت می بهار از داشت احتماالً. کردم نگاهش

 اون بدون! بود ونداد که بود خوب چه! تنهایی پر فصل یه! بود شده شروع زندگیم از جدیدی فصل

 !بیرون خونه از رفتم و برداشتم رو چمدونا! آوردم نمی دووم مطمئناً

** 

. کمکم اومد و شد پیاده ماشین تو بود نشسته که ونداد. بستم رو در و زمین گذاشتم چمدونو یه

 .برو خودت بعد آموزشگاه برسون منو بشین گفتم و سمتش گرفتم رو سوییچ

 سیگار یه. رل پشت نشست و ماشین تو گذاشت رو چمدونا و داد تکون مثبت عالمت به سری

. ناراحته داد می نشون این و بود ساکت ونداد. صندلی پشتی به دادم تکیه سرمو و کردم روشن

 .بیای باهام خواستم می ازت نباید ببخشید: گفتم طوالنی سکوت یه بعد
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 حرف ندارم دوست یعنی این! کرد زیاد رو ضبط صدای خرده یه و گفت زیرلبی نیست مهم یه

 دنبالم؟ یای می: گفتم رسیدیم که آموزشگاه دم. کنم سکوت دادم ترجیح منم. بزنیم

 باشم؟ اینجا ساعتی چه. آره-

 .شیم آماده و باغ خونه بریم سر یه که بیا جوری یه:

 شه؟ می تموم کی کالست-

 .7 ساعت:

 .اینجام 7. خوبه-

 .فعالً. باشه:

 کالس. دیدم رو ونداد اومدن داشت دید خیابون به که کالس ی پنجره از. بود 7 ساعت نزدیکای

. نیست خبری ظهر ناراحتی از داد می نشون ونداد گرم سالم. پایین رفتم و کردم تعطیل رو

 !خوبی؟: گفتم و لبم رو نشست لبخندی

 !بترکی حسادت از که آره گم می-

 !باشه خوب حالش الاقل یکی وانفسا این تو خوبه:

 !زد زنگ بهم مامانت! اومدی خوب رو وانفسا: گفت و افتاد راه

 بهار مورد در: گفت و انداخت جا رو دنده. کردم نگاهش منتظر و سمتش چرخوندم رو ام تنه نیم

 !کرد می جو و پرس

 !خب؟-

 .بپرسین آبان خود از موردش در بهتره گفتم:

 !خوبه-

 .بزنه زنگ بهت شد قرار:

 .شده تموم شارژش. خاموشه گوشیم-



 
 

593 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 بگی؟ بهش خوای می چی:

 جریان از بابام وقتی:گفتم کردن فکر دیقه چند بعد و انداختم باال ندونستن عالمت به هامو شونه

 .دونه می مطمئناً هم مامانم باشه خبر با

 .دونه می اندازه همون به دقیقاً بهار، مثل هم طاهر حاج-

 !چی؟ یعنی: پرسیدم و سمتش کردم رومو دوباره و شد بیشتر اخمام

 اونی: گفت و انداخت من گیج ی قیافه به نگاهی نیم!گه می چی فهمیدم نمی! کردم فکر خرده یه

 !صفا نه بودم، من نه زده حرف بابات با نشسته که

 !بوده؟ کی پس-

 !بهار به زده زنگ طاهر حاج:

: پرسیدم و دادم قورت زور به دهنمو آب! بیرون زده حدقه از چشمام کردم حس لحظه یه برای

 !چی؟

 ! زدن حرف نشستن و گذاشته قرار باهاش و بهش زده زنگ-

 !نداره خبر من قسم از که بهار:

 !ریختی؟ هم به ریختی اون که دیشب زد بودی خورده که قسمی از حرفی طاهر حاج مگه-

 سرمو و ام چونه زیر انداخت دست کنه نگاهم اینکه بدون. کردم نگاه رو ونداد سوالی دوباره

 که ساده جریان یه! نکن نیگا منو اومده در چشمای اون با اینقدر: گفت و روبروم به برگردوند

 ! نداره کردن تعجب اینقدر

 !کردی؟ جناییش شدی خبر با ماجرایی یه از باز! شده چی ببینم بزن حرف درست: توپیدم

 .بهار به زده زنگ حاجی-

 آورده؟ گیر کجا از اشو شماره:

 !بپرسم؟ و بچسبم اشو یقه برم خوای می! دونم می چه من-
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 !خب؟:

 با پدرشوهر و عروس کلی و نشستن. کرده قبول هم بهار. ببینن همو خواسته ازش دیگه هیچی-

 !گرفتن قلوه و دادن دل هم

 رو ماجرا باقی ونداد بودم منتظر و دادم می مالش داشتم دستمو تو بودم گرفته محکم دستمو

! زد می حرف مقطع مقطع که بود کرده فوران وجودش تو من کردن اذیت حس انگار! کنه تعریف

 !کنی؟ سرم به جون خوای می یا بوده چی جریان کنی می تعریف: گفتم شمرده شمرده

 !رو قضیه بگم ات واسه بعد کنم سرت به جون خرده یه خوام می-

 !جوریاست چه دم می نشون بهت باغ رسیدیم کردنو سر به جون! خب خیلی: 

 !بود؟ چی ماجرا اصل برات کنه می فرقی چه: گفت و سمتم برگشت و زد لبخندی

 !خبراییه؟ چه سرم پشت بدونم خوام می-

 !کنه می دوری ازم آبان اما خوایم می همو دومون هر گفته بهش بهار! خبری هیچ:

 !رکی؟ همین به-

 !نه یا کرده هم چینی مقدمه دونم نمی دیگه حاال:

 !گفته؟ ات واسه مامان! دونی؟ می کجا از رو اینا تو-

 .حجره بودم رفته! نه:

 !موضوع؟ این فهمیدن واسه-

 !کیه داده لو جریانو که اونی بدونم خواستم می! آره:

 خب؟-

 !گذاشته ای دیگه چیزای پای رو بهار از کردنت دوری واقع در. خیلی بود ناراحت بابات:

 !ویدا؟ خواستن پای-
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 !رسیدم من که رسیده ای نتیجه همون به هم اون! نه: 

 !ای؟ نتیجه چه-

 !هستی خواجه تو احتماالً اینکه:

! بگیری کوفت! آخ آخ:گفت و چسبید بازوشو و کرد ول فرمونو که بازوش تو زدم محکم مشت یه

 !کنی؟ ثابت من به باید فقط مردونگیتو یعنی

 !زهرمار-

 !خرزور مرتیکه! ندارم جانی تأمین بشم همخونه تو با! باغ خونه یام نمی اصالً من: 

 گذاشته؟ چی پای رو بهار نخواستن بابام: پرسیدم غرغراش به توجه بی

 از یا بدونی خوای می چی هر! گم نمی هیچی دیگه من! درد پای! کوفت پای: گفت و کرد اخمی

 !بابات از یا بپرس بهار خود

 خبر چه نفره دو ی جلسه اون توی بدونم و بزنم حرف اونا از کدوم یک با بود بهتر. گفت می راست

 !بوده

 نمی که دالیلی به تو دونه می فقط. نداره خبر قسم جریان از بابات: گفت سکوت خرده یه بعد

 که بکشه زبونتو زیر جوری یه اینکه شده هم غمش و هم ی همه! کنی می دوری بهار از چیه دونه

 !بدونی که گفتم! قراره چه از جریان

 بدم اجازه بهش بود خواسته ازم فقط بابا من اتاق تو دیشب. گفت می راست. فکر تو رفتم

 ! مشکلی چه بود نگفته. دستم تو بذاره رو بهار دست و کنه حل مشکلمو

 رفتم و پوشیدم سیرمو طوسی شلوار کت و کردم اصالح گرفتم، دوش یه. باغ خونه رسیدیم

 به کمتر الاقل خان، خوشتیپ: گفت و بست رو کمربندش ونداد نشستیم که ماشین تو. پایین

 !بخوره نداشتنتو حسرت کمتر خدا ی بنده اون که رسیدی می خودت

 این از: گفت و صورتم به دوخت نگاهشو. کردم نگاهش سوالی و برگشتم و بود سوییچ رو دستم

 !گذشت شه نمی ها راحتی همین به نشسته من کنار که آبانی
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 !شه می که دادن نشون قبالً: گفتم و زدم پوزخندی روبرو، به زدم زل

 !بود کور چشماش! بود احمق ویدا-

 .بنده می چشماشو هم بهار:

 !گفتی چی شنیدم: گفتم و زدم استارت.کرد نثارم عوضی خودخواه مرتیکه یه لب زیر ونداد

 !نیستی کر فهمیدم شکر رو خدا خب: گفت حرص پر ونداد

 !نداری؟ ای دیگه دی سی چاوشی جز ماشینت تو تو ببینم: گفت غر با نزدن حرف خرده یه بعد

 .هست داشبورد تو.  چرا-

 !ماتمن؟ جوری همین اشون همه:

 !مالیمن اشون همه! آره هستی، برقص و بزن های آهنگ دنبال اگه-

 گوش بذاریم برقصنو باید خوشگال آهنگ باید اآلن! ببرن رو بودنت مالیم اون و تو شور مرده:

 !بدیم

 !چیه؟: گفت دید که لبخندمو

 !بده گوش خودت جدید ماشین تو بذار رو آهنگا اون! هیچی-

 گوش شاد آهنگ کامل دی سی یه کردم وادارت وقتی! که شینی می من ماشین تو باالخره! باشه:

 !شی می آدم وقت اون بیای قر باهاش و بدی

 !نکش زحمت الکی نیستم بشو آدم من:گفتم و خاروندم باالمو لب ی گوشه پایینم دندون با

 خوایم می! بگذرونیم خوش خوایم می! ها کنی بق و میز پشت بشینی نیای آبان: گفت و شد جدی

 !باشه؟! بشه چی بعدش قراره که نکنیم فکر این به شب یه

 اون بدون روزای ی غصه و بود بهار کنار شد نمی که چند هر دادم تکون مثبت عالمت به سری

 !نخورد رو بودن
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! نبود دلم تو دل. بودیم بهار و صفا اومدن منتظر رستوران تو بعد ساعت نیم. ملیکا دنبال رفتیم

 هیجان ابد تا و همیشه شد می دیدنش برای! ببینم رو بهار خواستم می که بود اول بار انگار

 !داشت

 مراسم: گفت آروم و گوشم زیر برد سرشو ونداد. کردم تر گلومو لیوانو تو ریختم آب خرده یه

 !نشستی معذب اینقدر نیست که خواستگاریت

 یه نیای راه من با بخوای امشب: گفت زیرگوشم دوباره. رفتم بهش غره چشم یه و سمتش برگشتم

 !ها نمونه ازت هیچی حرص و خجالت از کنم می کاری

 !نذار آبان سر به سر ونداد: گفت لبخند با ملیکا که رفتم بهش غره چشم یه دوباره

 قیافه این با این یعنی! هستی؟ این طرف هم تو اآلن: پرسید تعجب با و ملیکا سمت برگشت ونداد

 !زده؟ گول هم رو تو مظلومش

 چه تو دونم می اما نزده گول منو عزیزم نه: گفت و ونداد دست رو گذاشت دستشو ملیکا

 !هستی مارمولکی

 !سوسماره این مارمولکم اگه من:گفت و ملیکا سمت برگشت کامل ونداد

 !اومده؟ خوشت اینقدر سوسماری گفتم: گفت دید لبخندمو وقتی بگه چیزی یه من سمت برگشت

 شناخت بهت نسبت حد این تا خانوم ملیکا اینکه از:گفتم و برداشتم میز رو از دستمال پر یه

 !خوشحالم کرده پیدا درستی و دقیق

 پی اخالقیت صفات به کامالً بهار امشب وقتی حاال: گفت و داد تکون مثبت عالمت به سری ونداد

 ... که بگو منو! نیست کننده خوشحال هم خیلی من بودن مارمولک فهمی می برد

 موندم مات بهار دیدن با و ورودی در سمت برگشتم. برید رو ونداد حرف اومدن گفتن با ملیکا

 این از ببرم در به سالم جون نبودم مطمئن! کنم سر قراره خوبیو شب نبودم مطمئن! بهش

 روبروم بهار. پاشدم جام از و اومدم خودم به پشتم رو نشست که ونداد دست! نداشتن و خواستن

 کی نفهمیدم اصالً! نه یا دادم دست صفا با نفهمیدم! نه یا کردم سالم نفهمیدم! بود وایساده

 چشمامو دلم ته بزرگ درد یه با. میز به دوختم و برداشتم بهار صورت از نگاهمو کی و نشستم
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 هم ام بسته پلکای پشت. برم فرو تفاوتم بی نقش تو بتونم تا گذاشتم هم روی ای لحظه برای

 آبی تو بود ماه عکس انگار! دید شید می رو ای سرمه شال اون قاب تو بهار صورت قشنگی

 ! اقیانوس

 و پایین انداختم سرمو. لبش ی گوشه لبخند یه با. کرد می نگاهم داشت بهار کردم باز که چشممو

 فقط باید حاال که آبان کردی کار چی! خودت با لعنتی کردی کار چی: زدم فریاد خودم سر دلم ته

 کار چی! نداشتن و خواستن و داشتن دوست تو دوباره شکست این از بچسبی خودتو ی یقه

 !دلت؟ با کردی کار چی! خودتی؟ خوردن حسرت مقصر خودت فقط که کردی

 چی: گفت منو به اشاره با. کردم نگاهش و کردم بلند سرمو. پام رو نشست میز زیر از ونداد دست

 خوری؟ می

 !خوری می خودت چی هر-

 !بخورم هالهل زهر بخوام شاید من:

 !خورم می همونو منم-

 !بدم سفارش رو شما ی خونه ظهر ناهار بخوام شاید من:

 !ناهار؟ مگه بود چی: پرسید ملیکا خورم می همونو منم بگم اینکه از قبل

 !سر سه کارد: گفت و میز رو گذاشت رو منو ونداد

 انتخاب غذاشونو تا خواست هم صفا و بهار از و رفت بهم غره چشم یه لبم، رو نشست که لبخند

 . کنن

 من: گفت ونداد به رو و انداخت من به نگاهی چشمی زیر. رفت می پایین و باال منو روی بهار نگاه

 !خوام می شیشلیک

 نمی چیزی من: گفت می مطمئنم خیلی و روبروم بود نشسته اخمو و بداخالق که افتادم شبی یاد

 !خورم
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! بودیم نزده بهش لب و کرده بازی فقط شب اون غذای ی همه با که بود شده حیف واقعاً پس

 . گرفتم بهار از نگاهمو و لبم رو نشست لبخندی

 از. شکوندن می حرفاشون با رو میز سکوت که بودن کسایی تنها ملیکا و ونداد بیارن رو غذا تا

 سر مختلفش های قسمت به الکی و موبایلم تو بودم کرده سرمو که بودم معذب انقدر شرایط اون

 پیامی یا تماس منتظر اگه اینجاست بهار: گفت آروم و کرد نزدیک گوشم به سرشو ونداد. زدم می

 !هستی ازش

 گرمم. کناریم صندلی رو گذاشتم و آوردم در رو کتم پاشدم جام از و جیبم تو گذاشتم رو گوشی

 داغ یه مثل دیدنش! بیشتر خیلی! کرد می گرمم باید که چیزی اون از بیشتر بهار دیدن! بود شده

 فهمیدم وقتی کردم نمی قبول کاش! اومدم نمی کاش! بمونه دلم توی ابد تا بود قرار که داغی! بود

 چشمم ای بهونه هر بی و هی که روم به رو بشینه درست رفت نمی الاقل کاش! هست هم بهار

 !بشه صورتش مات

 که بود خوب. بود شده ملیکا با زدن حرف مشغول که بود خوب! سمتش رفت می ناخودآگاه نگاهم

 ! بدوزم چشم بهش ببینه منو اینکه بدون تونستم می

 بودم مطمئن. خوردم حسابی و درست رو ناهار اینکه از بودم خوشحال شد آماده که سفارشمون

 .بود ذهنم تو که خیالی و فکر همه اون با ره نمی پایین گلوم از زیادی چیز

 چی: پرسیدم. کنه می نگاهم داره دیدم و کردم بلند سرمو. کرد جدا افکارم از منو ونداد صدای

 !گفتی؟

 ساز و ساخت عظیم ی پروژه به کردناتون فکر وسط گفتم: گفت و کرد غذا به ای اشاره ونداد

 !قربان کنین میل غذا هم خرده یه مملکت

 به خانوم ملیکا که شد چطور که کردم می فکر این به داشتم: گفتم و برداشتم رو چنگال و قاشق

 ! کرد اطمینان تو

 !خوردم گولشو که کرد بازی زبون انقدر راستش! موندم خودمم واقعاً: گفت ملیکا
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 می هم تنها هم با خانوم ملیکا: گفت و ملیکا سمت برگشت و جویید رو دهنش توی غذای ونداد

 !بینی می بد بشی آبان همدست! ها شیم

 اون تو قراره شب که کنم یادآوری خواستم می منم اتفاقاً: گفتم و کردم سوا رو گوشت از تیکه یه

 !باشیم تنها تو و من باغ خونه

 !شه نمی بلند بخاری تو از: گفت خونسرد خیلی ونداد

 من ی اندازه به اونم! شاهده اینجا هم صفا! گم؟ می بد مگه! چیه؟: گفت که کردم نگاهش متعجب

 !شناستت می

 ... صدای سرت تو زنم می که بود این منظورم-

 !زنم می بلبلی سوت شینم می اتون واسه شام بد! بدم؟باشه بلبل:

 بهار از و زدم لبخندی! خندن می دارن ملیکا و بهار که دیدم و کردم نثارش لبی زیر منحرف یه

 !بخارم؟ بی من اینکه یا داره خنده منحرفه ونداد اینکه: پرسیدم

 !دوش هر: گفت و چشمام به زد زل

 کردین تأیید منو بودن منحرف یعنی اآلن! خانوم بهار نکنه درد شما دست: گفت معترض ونداد

 !دیگه؟

 !نیست؟ هیچکی بساطتت تو چرا تو: پرسید صفا از و داد من تحویل زهرمار یه! خنده زیر زدم

 !من؟ رو کردی زوم نشده شروع آبان به دادنت گیر: گفت و کشید خوردن از دست صفا

 خودتون به آیینه تو نگاه یه! دیگه شدین پیر هم تا دو شما بابا! پرسم؟ می دارم جدی-

 !انداختین؟

 !کنن پیدا خوب دختر یه ام واسه گفتم خواهرام به! اتفاقاً چرا: گفت و شد خوردن مشغول صفا

 بهش هم خوب دختر یه: گفت بهار که گه می جدی یا کنه می شوخی داره ببینم کردم نگاهش

 !جلو بریم که بدن اکی منتظریم. دادیم نشون
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 !جدی؟: پرسیدم

 .جلو رفته اش واسه مامانم. هستن ما ی همسایه: گفت و داد تکون مثبت عالمت به سری بهار

 !صفا؟ بودی نگفته-

 !نشده جدی مسئله که هم هنوز. نیومد پیش فرصتش:

 هم رو تو دست! آبان تو موندی حاال! خب: گفت ونداد که بخورم خواستم و برداشتم رو آب لیوان

 !تمومه گردو پوست تو بذاریم که

 خوب دختر یه: گفت بار این و کرد وا دهن ونداد دوباره که حلقم تو فرستادم می زور به آبو داشتم

 !خواستگاری بره ات واسه کنیم راضی بهارو مامان تونیم می بدی رضایت اگه دارم سراغ

 ببینیم بگیرین سامون و سر تا دو شما فعالً: گفتم و سمتش برگشتم و میز رو گذاشتم لیوانو

 !شین؟ نمی پشیمون

 خبر مامانش به خانوم بهار! نگفتی؟!باش نداشته کاری ما پشیمونی به:گفت نبود کن ول که ونداد

 !بده؟

! ونداد نیمرخ به زدم زل و کردم پاک لبمو دور دستمال با بشقاب، تو گذاشتم رو چنگال و قاشق

 خانوم بهار: پرسید و داد تکون طرف دو به سری و سمتم برگشت و کشید خوردن از دست هم اون

 !بشیم؟ مزاحمشون خوایم می خیر امر واسه که مامانش به بده خبر

 به کرد رو و مالید پاشو شد، دال و گفت بلند آخ یه که پاش ساق به کوبیدم محکم پام با میز زیر از

 !باشم گفته! ناجور داره بزن دست این: گفت و بهار

 .کرد می نگاهم و بود لبش رو گرم خیلی لبخند یه! بهار به شد دوخته نگاهم

 یه کردن پیدا زحمت که اینه منظورم وحشی: گفت بعد و کرد غر غر و اوخ و آخ خرده یه ونداد

 ! بدیم بهار مامان به خوبو دختر

 !افتاد دهن از! غذاتو بخور: گفتم حرص با
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 اش نوشابه از خرده یه. کشید طول دیقه چند فقط بودنش ساکت اما شد خوردن مشغول دوباره

 کنیم دوماد آبانو آقا این اینکه واسه شه می راضی مامانتون نظرت به خانوم بهار: گفت و خورد

 !کنه؟ همکاری باهامون

 !ونداد: بهش توپیدم

 داریم! یاری؟ می جوش چرا من برادر چیه: گفت و بود میز رو که دستم روی گذاشت دستشو

 !زنیم می حرف

 !کنی سوژه منو زدنت حرف واسه نکرده الزم-

 !تو؟ دادن زن از بهتر سوژه:

 شده گرون انرژی حاملهای! شود می اژدها آبان: گفت که بیرون دادم دماغم از نفسمو حرص با

 دوماد واسه خانوم؟ بهار نگفتی! اژدها؟ آقا بیاد آتیش دماغت از خودت تو بریزی نداری سوخت

 !کنیم؟ حساب مامانتون و شما کمک رو شه می ما آبان آقا این شدن

 آبان نظر مد دختری جور چه بگین باید قبلش فقط: گفت و داد تکون مثبت عالمت به سری بهار

 !خانه

 سرمو! بیافته راه من کردن اذیت واسه ونداد پای به پا هم بهار که بود مونده همین! عالیه! خوبه

 فقط من و بدن ادامه بازیشون به دادم ترجیح. کردن بازی غذام با کردم شروع و پایین انداختم

 !باشم بیننده

 !پسندی؟ می خانومو بهار! آبان؟! هان؟! خوبه باشه خودتون عین یکی: گفت فوری ونداد

 ای مسخره لبخند! دماغش تو بیام سر با خواست می دلم! صورتش به زدم زل و کردم بلند سرمو

 یعنی کنه می نگاه حرص با منو جوری این وقت هر آبان! دیگه آره: گفت بهار به رو و داد تحویلم

 !زدم دلشو حرف

 مسخره این با منو کردی خفه: گفتم و شدم بلند عقب، دادم رو صندلی و شدم خیز نیم جام از

 !هات بازی
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 کردن قهر! بگی کلوم یک تونی می یاد نمی خوشت بهار از خوب! کنی؟ می قهر چرا! حاال؟ کجا-

 !کنه پیدا ات واسه بهتر یکی خوایم می مامانش از! که نداره

 صورتم به آب خرده یه و کردم باز پیرهنمو باالی ی دکمه! دستشویی سمت رفتم و ندادم جوابشو

 می راحت خیلی! کنه معذب آدمو تونست می راحت خیلی ونداد! عجیب بود شده گرمم. زدم

 کردن خاموش برای آب خنکی. گردنم پشت به کشیدم خیسمو دست! کنه اذیت آدمو تونست

 آیینه تو از زدم زل و کردم پاک صورتمو دستمال با! نداشت ای فایده بود وجودم تو که ای شعله

 می بهار! بودم پیر من اما جوونیه اوج سالگی 32! بودم شده پیر. گفت می راست ونداد! خودم به

 سر چی همه کاش! کنه رو اون به رو این از زندگیمو تونست می! بده جوونی احساس بهم تونست

 ازش ونداد چینی مقدمه همین با و امشب همین نبود بهش رسیدن واسه مانعی اگه! بود جاش

! دیگه بود خیر امر نوع یه اینم! خیر امر! هه! خیر امر واسه! اشون خونه بریم که گرفتم می اجازه

 شد می کاش! بهار! بمونه بهار! بمونه سبز بهارت تا بکشی احساستو و بگیری خون خفه اینکه

 دیوونه منو لبخنداش با انقدر بگم بهش شد می کاش! یاد می بهش ای سرمه رنگ چقدر بگم بهش

 حسش راحت خیلی بو و عطر همه اون بین من و زده که عطری بپرسم ازش شد می کاش! نکنه

 !چیه؟ اسمش کنم می

 بقیه و کرد می تعریف دانشجوییشو دوران های خاطره از یکی داشت ونداد میز سر برگشتم وقتی

 گذاشتن من سر به سر از دست و دیگه کانال یه زده که کردم می شکر رو خدا! خندیدن می

 آب با جونت به افتاده که آتیشی این: گفت کنه نگاهم اینکه بدون نشستم که همین اما برداشته

 ! شه نمی خاموش

 !کنی می ناراحت آبانو داری! ونداد دیگه بسه: گفت ملیکا بگم چیزی اینکه از قبل

 از باغ تو شد مجبور که امشب! نباشین نگرون: گفتم و زدم ملیکا به لبخند یه و کردم بلند سرمو

 !چی یعنی گذاشتن من سر به سر فهمه می بزنه لرز سگ سرما

 ! اینا جونم ملیکا خونه رم می! چی؟ واسه باغ: گفت بیافته تا و تک از اینکه بدون هم ونداد

 !داد راهت هم بابام آره:گفت و زد من به چشمکی ملیکا

 !اینا جونم صفا خونه رم می خب:گفت و صفا به دوخت نگاهشو ونداد
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 !سر باالی: گفت و کرد بلند سرشو بود خودش تو اینقدر چرا دونم نمی که صفا

 زدن لرز سگ واسه! داره صفا با حیاط یه هم اینا صفا ی خونه اتفاقاً: گفتم و صندلی به دادم تکیه

 !خوبیه جای

 خونه بری تو نیست بهتر آبان گم می! اینا خانوم بهار ی خونه مونه می خب: گفت و خندید ونداد

 !نشم؟ آواره و باغ خونه همون برم منم بهار، ی

 داشت ونداد! کرد می بازی غذاش با داشت که بهار به دوختم نگاهمو و نشستم سینه به دست

 فکر خودم با داشتم! داد می هول بهار سمت به منو واقع در! داد می هول هم سمت به رو ما عمداً

 از شد نمی ونداد وجود با! ذارم می پا ونداد هم و هست بهار هم که جایی باریه آخرین کردم می

 !کرد فرار بهار خواستن زیر

 که شنیدم صداشو. پایین انداختم سرمو مکث با! بهش من ی خیره چشمای به شد قفل بهار نگاه

 شیرینی بهش و بیارین آبانو آقا باید نیستیم، ما که وقتی یه دیگه، روز یه: گفت ونداد به

 !نخورد غذا قاشق تا دو یکی از بیشتر ها شوخی این با! بدین ماشینتونو

 شیشلیک سیر دل یه ما نبود قسمت انگار! بهش شدم خیره بعد و بشقابش به نشست نگاهم

 اون از ناهار ما: گفتم و زدم بهش لبخندی! بود نخورده دست تقریباً هم خودش غذای! بخوریم

 !بودم سیر همین واسه خوردیم زیاد سر سه کارد

 !دیگه؟ چیز یه یا کرده گیر گلوت تو کارده: گفت و خورد اش نوشابه از خرده یه ونداد

 خرمای با ماشینتو شیرینی ها بچه نکن کاری یه ونداد: گفتم و کردم پاک دستمال با عرقمو

 !بخورن جا یه ختمت

 !ساکتی؟ اینقدر چرا! صفا؟ شده چیزی: پرسیدم و صفا سمت برگشتم

 ونداد! بسته خودش قتل به کمر! که ده نمی اجازه ونداد: گفت و داد تکون منفی عالمت به سری

 !بذاری؟ سرش به سر نباید دونی نمی! چرا؟ دیگه تو جان

 انقدر! آبانه کرد اذیت حسابی و درست شه می که رو کسی تنها اتفاقاً: گفت و کرد نچی ونداد

 !بجزوندش همش داره دوست آدم که خوره می حرص خوشگل
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 دانشگاه؟ تو رو کاظمی جابر پسره اون! آبان؟ یادته: گفت و زد لبخندی صفا

: گفت ونداد لبم رو نشست که لبخند! زنه می حرف کی مورد در اومد یادم و کردم فکر خرده یه

 چیه؟ جریان

 هم از یکی: گفتم کردم می پایین و باال دستم پشت روی رو نوشابه سرد لیوان که جوری همون

 اگه! کرد می اذیت خیلی هم منو و بود گرفته همه پر به پرش! قلدر خیلی و بود دانشگاهیمون

 رفتم می و بود نشسته که کالس تو! نندازه تیکه بهم نداشت امکان بشم رد کنارش از بودم مجبور

 از سوال یه وقتی کالسا از یکی سر! آخر سیم به زدم دیگه روز یه! نپرونه متلکی نداشت امکان تو

 درسه جمع حواست بفهمونی استاد به اینکه واسه! خان خوشگل: گفت فارسی به. پرسیدم استاد

 !نیست پرسیدن سوال به نیازی

 و گوشم زیر شد دال تری آروم صدای با بار این که شدم سوالم جواب منتظر اش تیکه خیال بی

 !خوشگله بودم نوکرت خودم شدی می خانوم گفت

 مچ صفا پاشدم که جام از! بود کرده عصبیم رفیقش ی خنده حرفش از بیشتر! شدم کفری واقعاً

 !صفا؟ یادته! آبان خیال بی: گفت و گرفت دستمو

 بزن اآلن گفتم! جابر سمت برگشت و پاشد جاش از شیک خیلی آبان آقا،! بره یادم شه می مگه-

 استاد حرف خیال بی آبانم! جاش سر بشینه خواست ازش و کرد صدا و آبان استاده! شه می بزن

 کاری بندازی تیکه من به کنی وا دهنتو جایی هر دیگه بار یه: گفت محترمانه ولی محکم خیلی

 !ندی تشخیص مردو و زن بین فرق دیگه وقت هیچ که کنم می

 ! جان آبان خیال بی: گفتم و گرفتم آبانو بازوی و شدم بلند. بگیره باال دعواشون که اآلنه دیدم

 ...گفت گوشش زیر و شد دال هم آبان

 مثبت اش جمله اون دیگه: گفت و کرد بلند سرشو. گذاشت تموم نیمه رو صفا حرف من ی خنده

 !بگم شه نمی! هیجدهه

 خبر من و کردی می هم کارا این از: گفت و من سمت کرد روشو صفا به بود زده زل که ونداد

 !شم می پناهنده یکیتون ی خونه شب واقعاً من آقا! نداشتم؟
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 !شد؟ چی بعدش: پرسید بهار و خندیدیم

 اگه جان ونداد حاال! شد من کردن اذیت خیال بی پسره دیگه هیچی: گفتم و بهش دوختم نگاهمو

 !بده ادامه گفتنات پرت و چرت به بیارم تو سر نیاوردم جابر سر که بالیی داری عالقه خیلی

 صورت تو کوبیدی که باشه مشتی یادگاری دردت دست نکنه: گفت بعد و زد لبخندی بهار

 !همکالسیت؟

 دستم درد ی متوجه که بود جالب برام! شد کشیده صورتش به بعد و دستم به صورتش از نگاهم

 !بود شده

 !نرفت اونورتر تهدید از کار جابر با! نه: گفتم

 گوش زیر رو کارساز تهدیدای این از یکی:گفت و کرد ونداد به رو و گفت ای خوبه داد، تکون سری

 !بکنه دستش درد حال به فکری شه راضی شاید کنین زمزمه رفیقتون

 !نباشه بهت نسبت ترحمی وجودش تو که یکی! کنه توجه بهت اینقدر یکی داشت لذتی چه

 !کنه معاینه دکتر ببریم عقلشو باید آبان دست جای به:گفت و انداخت دستم به نگاهی ونداد

 !نذاشته ام واسه عقلی تو با رفاقت! موافقم: گفتم و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 قدم خرده یه یا بشینیم جا یه. باز فضای تو خرده یه بریم بیاین: داد پیشنهاد ملیکا بعد خرده یه

 . بزنیم

 شما الاقل بخوابم حیاط تو باید که من! باغ خونه بریم. بریم دیگه آره: گفت و پاشد جاش از ونداد

 !کنم حس رو سرما کمتر که کنین همراهیم هم

 چی بابا با ببینم خواستم می. بزنم حرف بهار با کلوم دو بتونم که جا یه رفتیم می اگه بود خوب

 ! شنیده ازش چی و گفته

 کجا. یام می صفا با من: گفتم بعد و بشه تموم ملیکا با ونداد حرف موندم منتظر و پوشیدم کتمو

 !بریم؟ خوایم می

 !یایم می سرتون پشت مام برو اینا خانوم بهار با شما باشه: گفت طعنه با و زد لبخندی



 
 

617 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 با دارم باشی تنها خانوم ملیکا با اینکه واسه! نداری لیاقت:گفتم و پشتش تو زدم محکم دونه یه

 !رم می صفا

 مردونه حضور جا همه دم می ترجیح من! کیه؟ دیگه ملیکا عزیزم: گفت بازومو به انداخت دست

 !کنم احساس کنارم در رو تو ی

 که بود خوب! خنده می بهمون که دیدم رو بهار کردم می خالص دستش از خودمو داشتم وقتی

 !موقتی و بود گذرا بود، کم بود، سطحی خوشحالی این اگر حتی بود خوشحال

 . برم باید من خب: گفت و جلو آورد رو دستش صفا بیرون رفتیم که رستوران از

 !کجا؟: گفتم و گرفتم رو دستش صورتم، رو نشست اخمی

 برسونی؟ رو بهار کشی می زحمت تو. دارم کار خرده یه: گفت و زد لبخندی

 !بدی؟ انجامش باید که شبی نصفه کاریه چه-

 .تنهان خونه هم خواهرام:

 !نیستن که بچه-

 .برم باید! دیگه نده گیر: گفت و زد بهم چشمکی

 بچه از خرده یه کشیدم، بازوشو! بود شده خل اینم! موهام بین کشیدم کالفه و کردم ول دستشو

 !شده؟ چیزی: پرسیدم و گرفتیم فاصله ها

 چی؟:پرسید و داد تکون نشدن متوجه عالمت به سری

 !بودی؟ دمغ شب کل چرا-

 .ده می آزار منو بهشون کردن فکر یا دیدنشون که هست وسط این چیزایی یه دونی؟ می. خب:

 چی؟-

 .برم منم شما، برین اآلن! باشه؟ زنیم می حرف هم با بعد:
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 داد پیشنهاد ونداد. رفت و کردن خداحافظی ازش هم ها بچه و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 و برداشتم پالتومو و زدم رو ماشین دزدگیر. پایین سمت به بیافتیم راه پیاده رو خیابون همون

 !ها برگردیم نگی نیومده راه قدم دو ونداد: گفتم

 اون فقط که بهار تو بسوزنیم، رو خوردیم که غذایی باید ما:گفت و ملیکا بازوی دور انداخت دست

 !بکنین خودتون حال به فکری یه زدین هم بدبختو غذای

 بریم یه و پوشیدم پالتومو. دوخت من به و گرفت اونا از رو نگاهش بهار. افتادن راه ما از جلوتر

 همون از و ونداد بازوی به بود انداخته دست ملیکا.بود ونداد و ملیکا به نگاهم. افتادیم راه و گفتم

 می زمزمه گوشش زیر چیزایی یه ونداد. شنید رو سرخوشش های خنده صدای شد می هم فاصله

 دل از کشیدنم نفس با تونستم می رو بهار عطر. پاهام نوک به زدم زل و پایین انداختم سرمو! کرد

 !انگار بود کرده ترش خواستنی بودنش ممنوعه. کنم حس جون و

 سکوت. بود بدی شرایط! کرد حس رو بهار وجود گرمای نشه که اونقدر نه اما بود سرد هنوز هوا

. بشکنه رو سکوت این که رسید نمی ذهنم به چیزی. بود شده قفل مغزم! داد می آزارم بینمون

 ! انگار بود رفته یادم بودنشو کنارم که بودم شده بودن بهار کنار محو اونقدر

 می نگاه رو ما شونه روی از و بود برگردونده سرشو که ونداد به افتاده نگاهم و باال آوردم سرمو

 درد بود شده باعث بینمون سکوت! بده ادامه زدنش قدم به راحت خیال با که زدم لبخندی. کرد

 دیگه دست با و انداختم بهشون نگاهی و صورتم جلوی گرفتم انگشتامو. کنم حس بیشتر دستمو

 ملیکا و ونداد برای: گفتم و کردم بسته و باز مشتمو خرده یه. دادم ماساژشون خرده یه ام

 !ونداد مخصوصاً. خوشحالم

 ادامه و رو پیاده کفپوش به زدم زل دوباره و انداختم بهش گذرایی نگاه. چرخید سمتم به بهار نگاه

 و دور پیش سال چند! داشته جوونیشو خاصی های شیطنت. دارم دوست خیلی رو ونداد: دادم

 رو ملیکا داشتن دوست چشماش تو. رسیده ثبات یه به انگار حاال اما بوده، شلوغ خیلی ورش

 .دید شه می راحت خیلی

 شناسم، می رو ملیکا نیست زیادی مدت اینکه با: گفت حال همون در و برد شالش به دستی بهار

 چقدر که بینم می زنیم می حرف هم با وقتی. شدیم صمیمی هم با خیلی کوتاه زمان همین تو اما

 .داره دوست وندادو
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 !برن پیش جوری همین آخرش تا امیدوارم: گفتم و زدم لبخندی

 مشت ی پنجه داره بهار دست کردم حس رفتن راه خرده یه بعد و شد بینمون سکوتی یه دوباره

 این با ونداد تو به لعنت! دادم قورت زور به دهنمو آب! کنه می لمس رو راستم دست ی شده

 و دستم ی گره توی نشست بهار ی اشاره انگشت! کردی ایجاد من واسه که ای دوگانه شرایط

 نفسمو و کردم باز مکث با و گذاشتم هم رو پلکامو! بود دستش تو دستم دیگه حاال. کرد وا مشتمو

 !بیرون فرستادم دماغم از هیجان پر

 ی همه بود شده اما یه! اما خواست می رو بهار وجودم تمام! نزدیک تماس این از بودم گرفته گر

 دستش تو دستمو و کرد باز مشتمو بهار! بود کرده تلخ شیرینمو های لحظه ی همه اما یه! ام آینده

 رفتی می باید: گفت مالید می انگشتامو آروم که جوری همون و انداخت بهش نگاهی و گرفت

 !دکتر

 دردش تا بگذره مدت یه باید: گفتم و کنم پنهون هیجانمو کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 !سراغم یاد می درد این بار دو یکی سالی. ده می مسکن فقط برم که هم دکتر. شه ساکت

 !باشه اساسی درمون یه باید حال هر به! شه نمی که جوری این -

 سرمو و زدم لبخندی. بود دستم توی دستش که بودم من این حاال. چرخوندم دستش تو دستمو

 اما! داره درمونی یه دردا ی همه کنه می خیال هم اون! زنی می حرف بابام مثل: گفتم و برگردوندم

 وقتایی یه روزایی، یه! مونن می آدم همراه ابد تا! مزمنن! ان موزی دردا سری یه! نیست جوری این

 !هستن هنوز که یارن می یادت به شن، می رو کنن، می باز سر جاهایی یه خاموشن،

 موضوع:گفتم شوخی لحن با و آوردم دستش به کوچیکی فشار. گفت لبی زیر دونم می یه بهار

 !بود؟ چی اتون جلسه

 !گم می بابامو: گفتم لبخند با و بهش دوختم نگاهمو. سمتم برگشت متعجب

 نرم پوست شصتم انگشت با که جوری همون. رو به رو به زد زل و دزدید چشمام از نگاهشو

 می. زنیم نمی موردش در حرفی خواد نمی دلت اگه. نیست مهم: گفتم کردم می لمس دستشو

 !بپرسم بابام از تونم
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 !نزد؟ حرفی هم اون اگه و: گفت و زد لبخندی

 !پرسم می ونداد از: گفتم و نیمرخش به شد دوخته نگاهم و برگشتم

 !باشه نداشته خبر اصالً اون شاید: گفت و خندید

 !خبره با چی همه از! داره غیب علم اون: گفتم و خندیدم

 کردیم می خبرت بدونی تو خواستیم می اگه! نباش بدجنس: گفت و آورد دستم به آرومی فشار

 !بیای باهامون که

 !بودین؟ رفته کجا مگه! بیام؟-

 !زدیم حرف هم با و نشستیم! خوب و آروم و دنج جای یه:

 !حرفی؟ چه-

 فاصله همون از و برگشت سمتمون به ملیکا و ونداد سر! شد تر عمیق لبخندم! بلند! خندید بهار

. دستامون روی شده قفل که ببینم تونستم می رو ونداد نگاه! دید رو اونا لبخند شد می هم

 !یاد می بهت خیلی ای سرمه: گفتم مقدمه بی دادن ادامه رفتنشون راه به و برگشت که سراشون

. بود صورتم به نگاهش. ببینم رو واکنشش خواستم می. طرفش برگردوندم گردونمو و گفتم اینو

 انگار. اومد ذهنم جلوی تصویر یه دیدمت رستوران تو که اولی لحظه: گفتم و چشماش به زدم زل

 !توش بود افتاده ماه عکس و اقیانوس یه ساحل لب بودم وایساده که

 !هستم؟ ماه اون من-

 !آره:

 !برات؟ ام نیافتنی دست و دور قدر همون-

 !آره:

 !چرا؟-
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 شده ثابت بهم حاال: گفتم سکوت تو زدن قدم خرده یه بعد. نپرسید چیزی هم بهار! کردم سکوت

 !گفتی حقیقتو ، کنی نمی کار خونه تو گفتی روز اون وقتی که

 !چطور؟-

 !زنی نمی سفید و سیاه به دست معلومه کامالً لطیف پوست و نکرده کار دستای این از: 

 انجام بیاد بر دستم از که کاری هر دارم دوستش که اونی واسه اما نباشم خوبی کدبانوی شاید -

 !دم می

 !گی؟ می متلک من به داری:

 !جورایی یه-

 دارم منم دونست نمی بهار! تلخه خنده این چقدر که دونستم می خودم فقط! خنده زیر زدم

! کنم می دارم دوستش که کسی فدای وجودمو ی همه دارم من نداشت خبر! کنم می رو کار همین

 .بزنیم حرف و بشینیم جا یه شد می کاش: گفتم آروم

 !ای؟ خسته-

 نداشتم دوست. کردم اکتفا نه یه گفتن به اما شم نمی خسته باشم که تو کنار بگم خواستم می

 . کنم نگاهش بتونم من و روبروم بشینه خواست می دلم بیاد، راه ام شونه به شونه

 اونجا بریم بیا: گفتم و انداختم بود خیابون سمت اون جلوتر خرده یه که ای کافه به نگاهی

 .بزنیم حرف هم با بتونیم هم و شی گرم هم که بخوریم چیزی یه بشینیم،

 کنیم؟ کار چی عشقو مرغ تا دو اون: گفت و زد لبخندی

 !بسوزنن کالری و بزنن قدم بذار کن ولشون رو اونا-

 و خیابون سمت اون ی کافه رفتیم بدیم خبر ملیکا و ونداد به اینکه بدون و کشیدم رو بهار دست

 بوی وجود با! دید چشماشو شد می که بود خوب حاال. روبروم بود نشسته. دادیم سفارش قهوه

 رو فنجون ی لبه انگشتام. کنم حس عطرشو تونستم می هم باز خورد می مشامم به که ای قهوه

 .دارم دوست رو عطر این: گفتم آروم. کرد می لمس
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 !قهوه؟ عطر:گفت و چشمام به دوخت و گرفت خیابون از نگاه

. صفا ی کافه اومدی می که ندازه می وقتی یاد منو!شه می قاطی تو عطر با که ای قهوه عطر-

 چیه؟ اسمش. میزت رو ذاشتم می رو قهوه فنجون وقتی

 ! بخری؟ تولدم واسه خوای می: گفت و زد صورتم به لبخندی

 !کنم نمی قبول عطر! خوام می بزرگتری کادوی ازت من: گفت و خندید شایدم به

 !چی؟: گفتم و زدم زل چشماش به

 !من تولد روز تا مونده سال 3! داری وقت خیلی هنوز تازه! بگم تونم نمی فعالً حاال-

 !اسفندی؟ 32 متولد: پرسیدم متعجب

 !نیاوردم شانس هم تولدم روز از: گفت و خندید

 .شه می سرد بخورش: گفتم و کردم اشاره قهوه به

 !داشت کار چی باهات بابام نگفتی: گفتم و زدم هم خودم فنجون به لبی

 !بکشی؟ حرف زبونم زیر از که اینجا آوردی منو-

 !بکشم حرف خودم زبون زیر از که اینجا اومدم! نه:

 !خب؟-

 می اش مچاله دستم تو که جوری همون و برداشتم دستمال پر یه میز، رو گذاشتم رو فنجون

 !شده تو عین هم صفا: پرسید بهار و شد سکوت خرده یه. دادم تکون تأسف به سری کردم

 رو چی دونم نمی: گفت و زد لبخندی. بهش شدم خیره اومد در چشمای با و کردم بلند سرمو

 خیره خورده ترس نگاه همین با پرسیدم موردت در هم صفا از وقتی که کنین می پنهون دارین

 اتفاقی چه سهیل پیش رفتین وقتی بدونم دارم دوست. بدونم خواد می دلم خیلی اما بهم شد

 خیلی! کنه نمی چشمام به نگاه و پایین ندازه می سرشو بینه می منو وقت هر صفا بعدش که افتاد



 
 

613 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 یه کردن پنهون از معلومه کامالً!لک تو رفته جوری این که گفتی بهش چی بدونم خواد می دلم

 !چیه؟ موضوع بگی خوای نمی! است شرمنده من پیش چیزی

 !آره؟ زنین می حرف من از زیاد صفا و تو-

 !است عرضه بی خیلی رفیقش گفتم بهش یادمه حتی! کنیم می غیبت سرت پشت خیلی! تقریباً:

 !من؟ یعنی رفیقش: گفتم و خندیدم

 !دقیقاً-

 !حاال؟ عرضه بی چرا! داری لطف:

 !دونی؟ نمی چراشو خودت-

 توجیح اش واسه رو عرضگی بی این باید جوری چه! بگم بهش داشتم چی. پایین انداختم سرمو

 اگه چیه، جریان بگی بهم اگه امشب، همین آبان: گفت و دستم رو نشست دستش! کردم؟ می

 به کنی، می دوری ازم چرا بگی بهم صادقانه اگه دی، می زجر خودتو جوری این داری چرا بفهمم

 بدونم حقمه این! دم نمی نشون بهت خودمو هرگز دیگه و رم می داری قبولش که خدایی همون

 !خوای نمی منو که کمه وجودم تو چی

 !مربوطه خودم به! بهار نداره تو به ربطی-

 از! ندارم قبول هم رو اش ذره یه که نزن حرف چیزا این و بودن ترسو مورد در کنم می خواهش:

 بیگانه تو بگم جرأت با تونم می دیدم مدت این تو ازت که چیزایی و شنیدم موردت در که حرفایی

 چیه؟ موضوع! آبان بزن حرف! ترسی با آدم ترین

 !بگم تونم نمی-

 !چرا؟:

 ... تو چون-

 !کرده؟ مرددت که دیدی ازم چیزی! چی؟ من:
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 !نه نه-

 با منو که بینم می دارم اما! حرفو این غرورم و خودخواهی پای نذار! آبان بینم می دارم تابیتو بی:

 توجهات این از یواشکیت، های حمایت این از دزدیدنات، نگاه این از! خوای می وجودت تمام

 !؟ شده سد بینمون چی! کنی؟ وا لب شه می مانعت چی! خوای می منو بفهمم تونم می دزدکیت

 

 جام از! شکستم می قسممو! دادم می وا خودمو پرسید می بهار و اونجا نشستم می دیگه دیقه دو

 !شه می نگرون ونداد اآلن! بریم پاشو: گفتم و پاشدم

 !نیست؟ مهم من نگرونی-

! خواست می حقشو! داشت حق! طلبکار و سینه به دست! صندلی روی بود نشسته. بهش زدم زل

 برق! بود تموم زدم می حرف اگه! کنم وا لب تونستم نمی ولی! چیه جریان بدونه که بود حقش

 داری معذوریت تو که قدر همون: گفتم التماس با. کرد می ام دیوونه کافه نور کم فضای تو نگاهش

 تر دیوونه تا بریم پاشو. بهار پاشو. بگم چیزی تونم نمی منم زدی، بابام با که حرفایی گفتن واسه

 !نشدم

 رو ونداد ی شماره و آوردم در موبایلمو. یاد می دنبالم داره گفت می پاهاش صدای. در سمت رفتم

 ! ها گذاشتین قال رو ما خوب داداش: گفت برداشت و گوشی که همین. گرفتم

 گردین؟ نمی بر. ماشین سمت گردیم می بر داریم ما: گفتم و انداختم موهام بین دستی عصبی

 . کن پیدا رو پیاده تو رو ما و بیار ماشینو برو-

 .باشه:

 !آبان؟-

 جان؟:

 !شده؟ طوری-

 !فعالً! نه:
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 روی تونستم می نگاهشو سنگینی. ماشین سمت افتادیم راه هم کنار دوباره و کردم قطع تماسو

 هم اون و وایسادم. کنه می نگاهم داره دلخور ی چهره یه با دیدم و برگشتم. کنم حس صورتم

 خواست می دلم! کنم بغلش محکم خواست می دلم هم، قدمی یک تو بودیم، هم روبروی. وایساد

 می دلم! بزنم فریاد براش احساسمو ی همه خواست می دلم! خواستنیه برام چقدر بگم بهش

 نفس یه بعد و گزیدم لبی عصبی. بود خیره هم به نگاهمون! بشکنم دهنمو لعنتی قفل این خواست

 .بهار ببین: گفتم گرفتن

 زور به بزنی حرف نداری دوست وقتی خوام نمی: گفت و آورد باال سکوت عالمت به دستشو

 !کنی وا لب که کنم وادارت

 حرف آرزومه لحظه این تو که چیزی تنها! خبره؟ چه من وجود تو دونی می چه تو! ندارم؟ دوست-

 ... اما ندازه می کار از قلبمو داره که دردی این از زدن حرف!  تواِ با زدن

! کنین می پنهونش ازم صفا و ونداد تو، و شده مخفی اما این پشت که حرفی همین! اما همین:

 !تعلیق تو ذاره می! راهی دو سر ذاره می آدمو ندونستن آبان! ده می زجرم داره که همینه

 از بیشتر من خوای نمی که تو! من آزار شه می چیه، جریان بفهمی که وقتی ندونستن، این ته-

 !بکشم؟ عذاب کشیدم زجر زندگیم تو که اینی

 ! فهمم نمی:

! من نخواستن سمتش یه منه خواستن سمتش یه زنی، می حرف ازش داری که دوراهی اون بهار-

 که هم وقتی! کشم می زجر کنی اصرار من با بودن همراه به بخوای وقتی! ده می آزار منو دوش هر

 ! کشم می زجر هم نخوای منو و بری بخوای

 می زجر باشم باهات بخوام اگه چرا! گفتی هم قبالً اینو! بینی؟ می آزار بخوام رو تو وقتی چرا:

 !آبان؟ کشی

 !باشه؟. دم می توضیح ات واسه وقتش به بذار. بیام کنار خودم با بذار! نیست وقتش اآلن-

 !ازم نباش دلخور: گفتم و کردم حرکت دنبالش. افتاد راه و داد تکون مثبت عالمت به سری
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 ایمان تصمیمات به! نیست درست حتماً ندونی درست رو کاری یه انجام وقتی دونم می. نیستم-

 نداده یاد که چی هیچ بهم زندگی! کنم می صبر اما شم می اذیت خبری بی این از درسته. دارم

 ! داده یاد خوب رو کردن صبر باشه

! بود کرده باغو هوای دلم! بشه تموم شب این زودتر خواستم می خدا از که بود خراب حالم اونقدر

 بهار که بزنم فندک خواستم و لبم روی گذاشتم نخ یه و آوردم در جیبم تو از رو سیگارم پاکت

 تحمل! برسونی آسیب خودت به نکن سعی هستی که من با: گفت و برداشت لبام بین از رو سیگار

 !ندارم دیدنشو

 دلم! بهار سر! خودم سر! بکشم داد خواست می دلم! نشه بلند هوارم صدای که گزیدم محکم لبمو

 می دلم! نکنه محبت بهم اینقدر! نکنه توجه بهم اینقدر بخوام ازش و بکشم هوار خواست می

 متنفر ازم! کنه محلی کم بهم! نخواد منو! نبینه منو! بگیره نادیده منو کنم التماس بهش خواست

 وقتی! کنم تحمل رو نداشتنش بتونم که بره! بره و بذاره منو بخوام ازش خواست می دلم! باشه

 !شدم می دیوونه من نزدیک اینقدر هم اون بود،

 می فرار وضعیت اون از باید.دادم بیشتری سرعت پاهام به و کشیدم دردناکم پیشونی به دستی

 !رفتم می باید! شدم می تنها باید. کردم

 رو ملیکا و ونداد تا رو پیاده تو بندازه چشم خواستم بهار از و افتادم راه نشستیم، که ماشین تو

 زدم بوق تا دو! رفتن می راه هم چیک تو چیک داشتن همچنان رسیدیم بهشون وقتی. کنیم پیدا

 و شه پیاده بهار نداد اجازه ونداد و ماشین سمت اومدن داشتم، نگه. سمتمون برگشت ونداد سر و

 کجا! گذشت؟ خوش! خوبین؟: گفت و کرد انرژی پر سالم یه ونداد و نشستن عقب رفتن تایی دو

 !نبردین؟ خودتون با رو ما و رفتین

 .بخوریم گرم چیز یه کافه یه تو نشستیم رفتیم بود، سرد: گفتم و کردم نگاهش آیینه تو از

 با کرد می سعی داشت. کرد نگاهم آیینه تو از و انداخت پیشونی به ریزی اخم و گفت آهانی ونداد

 جا به جا رو آیینه. بپرسه رو من ناراحت و عصبی ی قیافه و بهار سرد سکوت دلیل اشاره و ایما

. ملیکا ی خونه سمت روندم حرف بدون و نیافته سوالش پر چشم به چشمم دیقه هر که کردم

 .رفت و کرد خداحافظی و نذاره من سر به سر زیاد کرد سفارش ونداد به و شد پیاده
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 بمونم قسمم پای قراره اگه دونستم می خوب! افتاد می اتفاق باید اما بود سخت بهار از کندن دل

 کمتر دومون هر تا. بشم اذیت کمتر تا کنم دوری ازش کردم می سعی باید. ببینمش زیاد نباید

 . بیای کوچه توی تا نداره لزومی مرسی: گفت بهار رسیدیم که اشون کوچه سر به. بشیم اذیت

. ترمز رو زدم جا همون. ببینه پسر تا دو ماشین سوار اونو کسی خواد نمی شاید کردم حس

 ممنون: گفت ونداد به و عقب برگشت حال همون در و گذاشت در ی دستگیره روی رو دستش

 .بچرخه براتون ماشینتون چرخای امیدوارم. امشب شام بابت

 وقتی برو، شما: گفت و جلو صندلی رو نشست اومد و شد پیاده بهار همراه و کرد تشکر ونداد

 . افتیم می راه ما خونه، تو رفتی

 که اشون خونه در. داد تکون دستی و برگشت لحظه آخرین. خونه توی بره بهار تا موندم منتظر

 !خب؟: پرسید ونداد بعد و گذشت سکوت تو مسیر از خرده یه. افتادم راه شد بسته

 حس که بودم جنگیده احساسم با و خودم با اونقدر. کنم باز لب بخوام که بود نمونده برام حالی

 دنده رو که دستم روی گذاشت دست دم نمی جواب دید وقتی! بودن تهی حس! کردم می ضعف

 !آبان؟ شده چی: پرسید و بود

 !دمغی؟ جوری این نشده هیچی: گفت و کرد پوفی. دادم تکون طرف دو به هیچی، عالمت به سری

 شده؟ حرفت بهار با

 !نه-

 !چی؟ پس:

 !نده گیر امشبو یه خواهشاً! ندارم حوصله! ونداد هیچی-

 !ببخشید ناراحتی حرفام و رستوران بابت از اگه! شم می ناراحت بینمت می جوری این خب:

 !کنم می تسویه باهات فرصت سر بعداً! جداست حسابش اونا-

 !ریخته؟ بهمت جوری این که چیزی اون! جداست؟ چی با حسابش:
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 اتفاق. زنیم می حرف هم با دیگه وقت یه بذار: گفتم و کردم عوض رو دنده و کشیدم عمیقی نفس

 .نیافتاده خاصی

 آره؟ ناراحتی قسم اون خاطر به-

 !نیست خوب حالم واقعاً بزنیم؟ حرف بعداً شه می: گفتم و انداختم بهش نگاهی نیم

 برونم؟ من خوای می! کامالً معلومه:گفت و من صندلی پشت گذاشت رو چپش دست

 که اتاقی به بتونم زودتر و برسیم باغ خونه به زودتر تا دادم فشار گاز روی بیشتر پامو و کردم نچی

 .ببرم پناه بودم کرده اطراق توش

 بعد و گفت الو و برداشت رو گوشی.شکست ونداد موبایل زنگ صدای مدتی بعد رو ماشین سکوت

! ... چی؟ یعنی! بدونم؟ باید اآلن من: گفت عصبانیت با مقابل طرف حرف به دادن گوش خرده یه

 !خدافظ! خب و خیلی! ... باشه! ...آره! ... گشتین می بر هم با خب

 شده؟ چی: پرسیدم کنجکاو. کشید پوفی و داشبورد روی انداخت رو گوشی کالفه

 وقتی و بهشون زده زنگ مامانم. خونه برگشتن آیدین و ویدا: گفت و کشید موهاش به دستی

 !من به زده زنگ شاکی خونه ام نرفته هنوز من فهمیده

 شاکی؟ چی واسه-

 !بیرونی هنوز چرا تو تنهاست خونه خواهرت گه می:

 !برگشته اصفهون از ویدا فهمیدی می کردی می استفاده غیبت علم از! خب داره حق-

 انرژیت گذاشتن من سر به سر واسه! نیست؟ خوش حالت بزنی حرف بهار از خوای می وقتی فقط:

 !فراوونه؟

 !دیگه؟ شما خونه سمت برم-

 !بذارم تنها باغ اون تو حالت این با رو تو خواد نمی دلم:

 ! حالم؟ کدوم: گفتم زدم می دور رو بردگی اولین که حالی در
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 !نیست؟ خوش حالم گفت می بود کی االن همین: گفت و سمتم چرخید کامالً

 !کردم عادت ناخوشی این به که عمره یه! نیست دیروز و امروز به مربوط من ناخوش حال-

 !ما ی خونه بریم بیا! داره هم خطر تازه! آبان باغ اون تو بچپی بری تنهایی بذارم تونم نمی:

 !شدی؟ خل-

 !نیا بیرون و من اتاق تو برو! مگه؟ چیه خب:

 !زندگیت و خونه سر بری باید! شی می جدا ازم هم بگیری زن که فردا پس. ونداد نیست مشکلی-

 می پا دست دار امنیت آپارتمان واحد یه شهر تو تو، واسه بگیرم، رو ملیکا من که فردا پس تا:

 !کنیم

 !نباشه کار در آرمانی اگه البته! داره امنیت آپارتمان تا صد از بیشتر باغ اون -

 !کرد آمد و رفت شه می راحت باغ اون پشتی دیوار از! آبان نده شعار:

 زیر منو سر و یاد می خبری بی خدا از یه که اینه کنیم فکر که حالتش بدترین به! چی؟ که خب -

 !بار فالکت زندگی این از کنه می راحتم! بهتر! کنه می آب

 !آبان؟ گی می چی: گفت و داد بیرون نفسی حرص پر ونداد

 !ور و شر -

 !زدی؟ باال چیزی قرصی مشروبی کافه اون تو! معلومه آره:

 !شیراز اصل! بود ام ساله هفت شرابش اتفاقاً! آره-

 نیاز بهش خیلی منم تو خراب حال کردن فراموش واسه! کافه همون ببر هم منو بزن دور پس: 

 !دارم

 !دیگه؟ باال یای می: گفت روندم که خرده یه. بشه ساکت هم اون تا ندادم جوابشو

 !باغ رم می! نه-
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 !مار زهر:

 بیاد شب نصف ترسم می نوشته برام ویدا که ای عاشقانه و شاعرانه های نامه اون با راستش-

 !کنه تجاوز بهم و سراغم

 !باغ یام می باهات منم بزن دور پس! بابا شو خفه:

 واقع در! ناراحتم کم خیلی خیلی خرده، یه فقط! خوبم من! نیست نیازی خودت، جان به ونداد-

 تا بگیرم خوام می. ندارم کالس فردا. زنم می زنگ بهت صبح! همین! حسرتم تو! نیستم ناراحت

 ! بخوابم تخت ظهر

 !نداری؟ کالس چی واسه هفته وسط:

 کالسا هست هم عید نزدیک. شه نمی تشکیل کالسا از بعضی که خبره چه دانشگاه تو دونم نمی-

 .لقه و تق دیگه

 اما باال برم و باغ برنگردم تنهایی من که کرد اصرار پشت اصرار ونداد دایی، ی خونه در دم تا

 و کرد خم سرشو. پایین دادم رو شیشه. پنجره به زد ضربه تا دو شد که پیاده. کنه راضیم نتونست

 !باال یومدی می کاش! نگرونی از بره نمی خوابم صبح تا: گفت

 !خیر به شب! بره نمی خوابم من باال بیام-

 . بفرست ام واسه اس یه باغ رسیدی:

 .باشه-

 !ها منتظرم:

 .دیگه برو. دم می خبر بهت-

 وقتی تا. باغ سمت افتادم راه و دادم تکون براش دستی زدم، دور.  برم من تا موند منتظر ونداد

 رفتم می امشب که خاکی ی کره این جای هر. ماشینم به زده زل که ببینمش تونستم می بشم دور

 خودش به بشینم، صبح تا تونستم می. بود ام شامه تو هم هنوز بهار عطر. برد نمی خوابم صبح تا

 زنگ بار یه ونداد برسم باغ به تا. کردم روشن سیگار یه! کنم حس وجود ی همه با عطرشو و فکر
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: نوشت اس تو و نکردم قبول که برگردم شدم پشیمون اگه گفت تلفن پای! داد اس هم بار یه و زد

 ! هستی مالحظه بی خرابِ کله یِ دنده یه سرتقِ نفهمِ خرِ خیلی

 خیلی هم خودم. باشه نگرون داشت حق.کنارم صندلی روی گذاشتم رو گوشی و زدم لبخندی

 تو و بیرون بزنم شم مجبور شب نصفه ترسیدم می! بیارم دووم باغ اون توی امشب نبودم مطمئن

 می خودم از! نداشتم ترسی ارواح و اجنه از ترسیدم، نمی آدما از لحظه اون تو! شم آواره خیابونا

 سیگار یه! کنه نابودم تنهاییم که ترسیدم می این از! کنه ام دیوونه خیال و فکر اینکه از! ترسیدم

 هیچ و شدم می الل کاش! بیرون فرستادم مکث با دودشو و زدم محکمی پک. کردم روشن دیگه

 کاش! شدم نمی آشنا بهار با وقت هیچ کاش! کار ی واسه صفا ی کافه برم کردم نمی قبول وقت

 کاش! بردم نمی ویدا خیانت به پی وقت هیچ کاش! بشم نزدیک بهش کردم نمی سعی وقت هیچ

 اون تموم مثل کاش! بشه باز حقیقت به چشمم اینکه جای موندم می اون دادن دست از غم تو

 ! خواستم نمی رو بهار اما نشستم می پوچ عشق اون عزای به سال هفت

 و پالتو و کردم قفل رو سالن در. باال رفتم و کردم پارک محوطه تو رو ماشین. باغ خونه رسیدم

: دادم ونداد به اس یه آشپزخونه سمت رفتم می که جوری همون و مبل روی انداختم رو کتم

 . بینمت می فردا. امانه و امن جا همه رسیدم، من. سالم

 .بینمت می صبح. بخوابی کن سعی هم تو: داد جواب

 و کردم روشن رو سماور و آشپزخونه میز روی گذاشتم رو گوشی. فرستادم و نوشتم اکی یه

 روی نشستم! بود اونورتر خرده یه هم کور و سوت از ونداد حضور بدون خونه. سالن تو برگشتم

 ادامه تونستم نمی وضع این با. بود زانوهام روی آرنج از که دستام به دادم تکیه سرمو و کاناپه

 تونستم نمی کنم فراموشش بود قرار اگه! نبینم رو بهار اصالً دیگه که شد می باید جوری یه! بدم

 ! نبودنش به چسبیدم می نقد باید! باشم کنارش نسیه

 تو ماهی و بود ابری هوا. باغ تاریکی به زدم زل پنجره از و کردم روشن سیگاری پاشدم جام از

 بود ای سرمه رنگ هرچی از امشب از! توش بیافته ماه تصویر که نبود هم اقیانوسی. نبود آسمون

 تا کنار کشیدم می باید! شدم می متنفر باید! ماه هرچی از! اقیانوس هرچی از! شدم می متنفر

! خوردم می زمین دوباره کردم نمی کمک خودم به خودم اگه! بیرون بیام منجالب این از بتونم

 نگه سرپا آدمو خشم! خشم شد شکستم پیش ی دفعه! قبل بار از بدتر اینبار! شکستم می دوباره
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 برای فرصتی! کنی پیدا خشمت بروز برای فرصتی تا مونی می منتظر و شی می بلند! داره می

 هیچ بهار نداشتن! بوده مسببش که کسی صورت به بکوبی مشتاتو تو بریزی خشمتو اینکه

 خفه بغض! بود بغض فقط! بود آه فقط! تنهایی و بود حسرت فقط! کرد نمی ایجاد وجودم تو خشمی

 !کرد می نابود منو که! نداخت می پا از مردو که! آورد می بند نفسو راه که ای

 می دیرتر بود کنارم بیشتر چی هر! شد می بیشتر ازش هام خاطره دیدمش می بیشتر چی هر

! کن کمکم خودت! خدایا! کنم باور نداشتنشو تونستم می تر سخت. کنم عادت نبودنش به تونستم

 خاطر به نذار! شم شرمنده پیشت نذار! نلرزه پاهام کن کاری یه! بذار روم پیش راهی یه خودت

 چشمم و چیزم همه بشه داشتنش و بهار خواستن نذار! ببینه آسیب ای دیگه کس خودخواهیم

 !ببندم چیزا باقی روی

 ی همه ی اندازه با.چایی کردن دم سراغ رفتم و کردم خاموش میز روی زیرسیگاری تو سیگارمو

 عشق نبود سرمای هم باز! شد نمی گرم وجودم سرمای هم باز خوردم می چایی که هم سماور اون

. دوش زیر وایسادم و آوردم در لباسامو. باال رفتم. کرد می یخم کوه یه به تبدیل! لرزوند می منو

 ی تجربه یه داد می نشون بهم بهار که توجهی! بود کرده آرومم همیشه. کرد می آرومم آب

 دردامو وقت هیچ! نبود مهم براش ناراحتیهام وقت هیچ! دید نمی منو وقت هیچ ویدا! بود جدیدی

 فرصت این تو! بهار اما! رفت و گذاشت تنهام و بهم زد زخم جوری اون که ندید دردامو! دید نمی

 این خدایا! کرد لمس وجود تموم با رو داشتنش دوست شد می که بود دیده منو جوری کوتاه

 که رو سالی هفت این تقاص خوای می! بودی؟ داده بهم که عمری از ناشکری تقاص یا! امتحانه؟

 ! بگیری؟ ازم نکردم زندگی

 پاک صورتمو آب ام حوله آستین با. تخت روی کشیدم دراز رفتم و پوشیدم امو حوله و بستم آبو

 روشن نخ یه و آوردم در فندک یه و سیگار پاکت یه پاتختی کشوی تو از کردم دراز دست و کردم

 تا صفا ی کافه از و اول از که هایی لحظه تموم. سقف به زدم زل سیگار اون شدن تموم تا. کردم

 .افتادم چیزی یه یاد یهو. شد رد چشمام جلوی از بودم گذرونده بهار کنار امشب

 شد می اما بود نیاورده اینجا اصالً شاید. کنم پیداشون ونداد های وسیله تو بتونم بودم امیدوار

 !بگردم
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 روی تاپش لپ دیدم خوشحالی و تعجب کمال در و ذاشت می هاشو وسیله که اتاقی تو رفتم

 !تخته

 نداده نشون من به رو کابین تله تو روز اون عکسای! گشتن به کردم شروع و کردم روشنش سریع

 باز رو عکس های پوشه و کنار زدم پیشونیم روی از خیسمو موهای! کردم می پیداشون باید! بود

 کرده سیو برفی روز یه آفتابی، روز یه اسم به! کنم پیدا اشو پوشه تا برد وقت ساعت یه. کردم

 !بودش

 دوره بارها و بارها رو روز اون تموم! بیشتری دقت با بار هر و دیدم رو عکسا بار بیست از بیشتر

 کرده زندگی وجود ی همه با که رو هایی لحظه اون تموم! کابینو تو های لحظه اون ی همه! کردم

 !بودم کرده عاشقی مدتها از بعد راحت خیال با که رو هایی لحظه تنها! بودم

 رفتم و توش ریختم رو روز اون عکسای و برداشتم فلش یه و پوشیدم لباس. اتاقم تو برگشتم

 بودم گرفته مشتم تو رو فلش که جوری همون و مبل روی نشستم ریختم، چایی لیوان یه. پایین

 !فلش اون توی عکسای از بیشتر نه اما کرد می گرمم! بود داغ. خوردم چایی از ذره ذره

 ترکید می داشت سرم. دادم فشار دردناکمو پیشونی محکم دست با و میز روی گذاشتم رو لیوان

 !افتادم می پا از داشتم بود وجودم تو که درگیری همه این از! تناقض همه این از

 منو! بگیر دستمو شنوی، می صدامو کردی ثابت بهم که حاال خدایا! درد این از کن راحتم خدایا

 !درد همه این از کن خالصم! وضعیت این از بیرون بکش

 هوا. برد خوابم تا زدم حرف بهار با خدام، با خودم، با اونقدر کردم، فکر اونقدر رفتم، راه اونقدر

 کنارم انگار! بود باهام بهار انگار! رفتم خواب به بود مشتم تو که فلشی با وقتی بود شده روشن

 !نبودم تنها انگار! بود

 یادم اما بود برده خوابم کاناپه روی. کردم باز زور به چشمامو آشپزخونه توی توق و تق صدای با

 با و ترکید می درد از داشت که پیشونیم روی گذاشتم دستمو! باشم کشیده تنم پتویی اومد نمی

 !شدی؟ بیدار: گفت و بیرون انداخت آشپزخونه از سری! زدم صدا رو ونداد حرص

 !صبحی؟ سر خبرته چه-
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 !ظهره یک ساعت! صبحی؟ سر:

 می سوال یه: پرسید و شد نزدیک صداش. بستم چشمامو و چرخیدم پهلو به کردم پوفی کالفه

 !باشه؟! آبان بده جوابمو حسینی و راست پرسم

 هوم؟-

 !بودی؟ گرفته پارتی اینجا دیشب یا تواِ مال زیرسیگاریه تو که سیگار ته همه این:

 چشماش توی عصبانیت از! نه یا پرسه می جدی داره ببینم بهش زدم زل ام کرده پف چشمای با

 !گه می متلک داره فهمید شد می

 !بودم گرفته پارتی: گفتم و بستم چشمامو دوباره

 ! کردی غلط-

 !داریم؟ چایی:

 !آبان داری رو خیلی-

 !ترکه می داره سرم:

 می خاصی چیز دنبال تاپم لپ تو: گفت و روبرو مبل روی نشست و گرفت فاصله ازم ونداد

 !گشتی؟

 !بمونی؟ خبر بی ازش تو که هست چیزی دنیا این تو: گفتم غر با

 کشیدم رو پتو و نشستم جام سر. دیدم رو منتظرش نگاه و کردم وا چشمامو. ده نمی جواب دیدم

 .بودم توچال عکسای دنبال: گفتم و دورم

 !اونوقت؟ چرا-

 !داشتم؟ حضور توشون هم خودم که بودم عکسایی دنبال چرا:

 یا طوسیه رنگم: گفت و آشپزخونه سمت رفت و پاشد جاش از سفیه اندر عاقل نگاه یه با ونداد

 !بهار؟ یا بودی عکسا تو خودت دنبال! مخملی؟ هیکلم
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 !زدی گندی چه دیشب ننداز یادم ونداد: گفتم و کردم بلندتر خرده یه صدامو

 کردم چینی مقدمه اینکه! بوده؟ گند زدم دلتو حرفای اینکه! گندی؟ چه: گفت که شنیدم صداشو

 !کردم؟ بد بشه راحت خیالمون و بدیم زنت و جلو ات واسه بریم اینکه واسه

 ! قرآن به هستی روانی: گفتم و پیشونیم به گرفتم محکم دستمو

 تو رفتم. بود خودم واسه خردکنی اعصاب فقط تهش کردن بحث ونداد با. پاشدم زور به جام از

 صورت! کرده پف و قرمز قرمز چشمای. بود دیدنی ام قیافه. خودم به آینه از زدم زل و دستشویی

 خیلی دیشب آبان با آبان این! بود وایساده آیینه تو دیگه آبان یه انگار! آشفته موهای پریده، رنگ

 !داشت فرق

 .ریختم چایی برات: گفت آشپزخونه تو از ونداد بستم که رو دستشویی در

 بود، ونداد تا 5! داشتم کال میس تا 7. برداشتم بود میز روی که موبایلمو و آشپزخونه تو رفتم

 !بهار هم یکی مامان، یکیش

 چیه یه. کنه می نگاهم داره انداخته باال ابروی یه با ونداد دیدم بیرون آوردم موبایل تو از که سرمو

 و کرد گوشی به ای اشاره سر با. خودم سمت کشیدم رو چایی لیوان و میز پشت نشستم و گفتم

 داغون، چشمای و ریخته هم به ی قیافه این با و کردی دود تو که سیگاری همه اون با: گفت

 !ندادی؟ جواب گوشیتو پس چرا! بودی بیدار صبح تا که معلومه

 .نشنیدم موبایلمو صدای دیگه. خوابیدم 6 ساعت-

 !صبحه 2 ساعت من زنگ آخرین!زدیم زنگ بهت دیشب همون بهار و من:

 ام اشاره و شصت انگشت با! نخوابیده دیشب اونم بود معلوم! اش خسته نگاه به دوختم نگاهمو

 . نبود گوشیم به حواسم. ببخشید:گفتم و مالیدم چشمامو ی گوشه

 آرمان اینکه مثل. خونه بری ناهار بگه خواست می مامانت: گفت ونداد بعد و شد سکوت خرده یه

 .نیست خونه

 !بشم جایگزینش برم من نباشه اون وقت هر نیست قرار-
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 .ببیندت خواست می مامانت:

 . دیگه وقت یه حاال رم می-

 !آبان؟ خوبی:

 !نه-

 ! کامالً معلومه:

 .ندارم کالس امروز که خوشحالم! ترکه می داره سرم-

 .بخواب بگیر برو بعد بخور چیزی یه:

 .بزنم بابا ی حجره به سر یه باید. یاد نمی خوابم دیگه نه-

 شده؟ چیزی:

 .بپرسم بابام از که رم می! زدن حرف چیزی چه مورد در بابام با نگفت بهم بهار-

 !داره؟ اهمیتی چه:

 خبر بی شه می انجام موردم در که کارایی و سرم پشت از خواد نمی دلم دیگه! داره من برای-

 !باشم

 !چی؟ نکنه وا لب طاهر حاج اگه:

: بپرسه کنجکاو ونداد شد باعث که لبم رو نشست لبخندی! افتادم خودم جواب و بهار حرف یاد

 !نکنه؟ وا لب حاجی شی می خوشحال! داشت؟ خنده سوالم

 !بشی عمل وارد خوام می تو از نزنه حرف اونم اگه! نه-

 گرفته شور چی سر نگفتن تو به که طاهری حاج و بهار کنی می فکر چرا! اونوقت؟ جوری چه!من؟:

 !بگن؟ من به باید بودن

 !دونی؟ نمی موضوع از چیزی نشستی اینجا که اآلن همین مطمئنی-
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 !چی؟ یعنی:

 !نزده؟ حرفی بهت بابام حجره رفتی که دیروز مطمئنی-

 حتماً بهت بود گفته اگه. نزد حرفی من به: گفت و خورد چاییش از خرده یه و کرد سکوت ونداد

 .گفتم می

 وسوسه. باال رفتم خورم نمی هیچی چرا گفت می که ونداد اعتراض به توجه بدون و پاشدم جام از

 رو پنجره. گرفتم می خودمو جلوی جوری یه باید اما کرد می ام دیوونه داشت بهار به زدن زنگ ی

 می مسکن یه بیرون برم خونه از اینکه از قبل باید. اتاق تو بیاد تازه هوای تا کردم باز خرده یه

 دادم می حرکت چشمامو یا گردوندم می سرمو وقتی که اونقدر. بود وحشتناک سردردم. خوردم

 خرده یه. پیشونیم روی گذاشتم دستامو کف و مبل روی نشستم. شد می تحمل غیرقابل دردش

 یه یا خشن روح یه ونداد جای به بودم حاضر! اتاق تو اومده ونداد فهموند بهم در لوالی صدای بعد

 !بهم بده گیر بخواد که نباشه ونداد اما بیاد زامبی

 .زده زنگ دوباره مامانت: گفت در دم همون از

. کردم دراز دست. شد می خاموش و روشن موبایلم ی صفحه. کردم بلند سرمو و برداشتم دستامو

 گوشیو و راست سمت کشیدم رو سبز ی دکمه. دستم کف گذاشت گوشیو و جلوتر اومد قدم یه

 الو؟: گفتم و گوشم دم گذاشتم

 !دی؟ نمی جواب گوشیتو چرا! آبان؟ خوبی: گفت دلخور صدای یه با مامان

 .بودم خواب-

 !نیست؟ خوب حالت! اآلن؟! خواب؟:

 داشتین؟ کارم جان. بودم خوابیده نداشتم کالس! مامان خوبم-

 .اینجا بیا ناهار ونداد با پاشو:

 !نخوردم هم صبحونه هنوز من-

 .بخور هم با ناهارتو و صبحونه اینجا بیا. نیست آرمان:
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 .دارم کار خرده یه. مامان مرسی-

 !نداری؟ کالس امروز گی نمی مگه! داری؟ کار چی:

 !کنم می خواهش مامان-

 !دیگه؟ یای نمی:

 خوبه؟. اونوری یام می جمعه-

 !خدافظ:

 !مامان-

 وایساده که ونداد به زدم زل و تخت روی انداختم گوشیو. کرد قطع تماسو ناراحت و دلخور مامان

 بزنی؟ حرف خوای نمی: گفت و کرد نگاهم خرده یه. دیوار به بود داده تکیه و در دم بود

 !نیست جدیدی حرف! نه-

 !الاقل بزن حرف خوردت می داره خوره عین که قدیمی حرف همون مورد در:

 دوش یه برم: گفتم شدم می رد کنارش از که جوری همون و پاشدم جام از و کشیدم عمیقی نفس

 !نکنه مواخذه سیگار بوی این خاطر به منو طاهر حاج که بگیرم

*** 

 نشده دور باغ خونه از زیاد هنوز. بابا پیش برم بعد و برسونم رو ونداد بود شده قرار. بود 2 ساعت

 به نگاهی زیرچشمی. کشید پوفی و انداخت شماره به نگاهی. خورد زنگ ونداد گوشی که بودیم

 بعد! نداره دادن جواب به ای عالقه خیلی که خطه پشت کی ببینم نتونستم اما انداختم موبایلش

 چی ببینم بزن حرف درست نکن گریه! الو! شده؟ چی: پرسید تعجب با بعد و داد جواب مکث یه

 !یام می دارم بمون! ... اآلن؟ کجایین! ...شده؟

 شده؟ چی: پرسیدم. کشید موهاش به دستی کالفه و داشبورد روی داد سر گوشیو

 .خونه برسون منو: گفت و گزید لبشو پایین
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 !شده؟ طوری-

 .شده زخمی خورده، زمین آیدین اینکه مثل:

 !بود؟ ویدا-

 .یاد نمی بند خونریزی کنه می کاری هر گه می. کرد می گریه داشت:

 !شده؟ زخمی کجاش: گفتم و کردم بیشتر سرعتمو

 ! نگفت! دونم نمی-

 در اینکه عکس بر! ببینم ونداد حرکات تو رو نگرونی و تابی بی تونستم می دایی ی خونه برسیم تا

 که داد می نشون داشت باشه، تفاوت بی اش خواهرزاده و خواهر به نسبت کرد می سعی ظاهر

. برو تو: گفت و پایین ماشین از پرید. کردم ترمز خونه در دم! براش نیستن اهمیت بی هم خیلی

 !کنم می خبر آژانس

 ویدا دست و بود بغلش تو بچه پایین اومد وقتی. خونه سمت دویید و کردم اش حواله نگو چرت یه

 زیر سالم یه ویدا. کردم وا رو عقب در و شدم پیاده. آیدین دهن و لب روی دستمال عالمه یه با

 رو عقب در هم ونداد. رل پشت نشستم. پاش رو گذاشت رو بچه هم ونداد و نشست و گفت لبی

 .بیمارستان برو: گفت و شد سوار عجله با و بست

 .هست درمونگاه پایینتر خیابون تا دو-

 .بیمارستان برو! مونه می جاش بزنن بخیه بخوان اونجا:

 نگرون نگاه به افتاد نگاهم بگیرم عقب دنده تا برگشتم وقتی و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 سمت کردم حرکت و بیرون رفتم کوچه از سرعت با. کرد می نگاهم داشت که ویدا ی کرده گریه و

 کمتر خونریزی ببینه تا انداخت می آیدین به نگاهی و عقب گشت می بر مرتب ونداد. بیمارستان

 زمین جوری چه: پرسید عصبی ونداد که بیمارستان به رسیدن تا بود مونده هنوز. نه یا شده

 !شده؟ پاره جوری این لبش زیر که خورده

 ! عسلی میز روی شد پرت: نالید گریه با. ماشین تو پیچید ویدا ی گرفته صدای
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 !بودی؟ کجا تو-

 !چی؟ یعنی:

 !بودی؟ می مراقبش نباید! آخه عسلی میز روی شده پرت جوری چه -

 می قاطی که آیدین ی گریه صدای با دادش صدای! باشه آروم که ونداد پای روی گذاشتم دستمو

 چیزی چالش و چشم کرد رحم خدا: گفت و داد بیرون نفسی کالفه! شد می بیشتر سردردم شد

 !نشد

 بیا! الین اون برو! بگیر سبقت! بده گاز! باش زود! برو تندتر! دیگه برو: گفت بار صد ونداد برسیم تا

 کار چی ببینم بگیر دهن به زبون لحظه یه! ونداد دیگه بسه: توپیدم عصبی هم آخرش! الین این

 !اه! کنم می دارم

 سمت دویید و گرفت رو بچه و بیرون پرید ونداد نداشته نگه بیمارستان های پله دم ماشینو

 تو رفتم وقتی و کردم پارک ماشینو. افتاد راه دنبالش عجله با و شد پیاده هم ویدا. ساختمون

 پشت ویدا و ونداد. بزنن بخیه صورتشو که عمل اتاق بردن رو بچه گفت اطالعات مأمور ساختمون

 می دلم بیشتر! کرد می معذبم ویدا حضور. نه یا برم جلو بودم مردد. بودن وایساده عمل اتاق در

 که ونداد. بشم نزدیک بهشون دیگه قدم سه دو با اینکه تا بیرون بزنم بیمارستان اون از خواست

 .آبان دیگه برو تو: گفت و انداخت بهم نگاهی و کرد حس حضورمو بود زدن قدم مشغول

 .رم می بعد رسونمتون می-

 . کشه می طول کارمون:

 . ندارم واجبی کار. نداره عیبی-

 باباش به: گفت و عمل اتاق در کنار دیوار به بود داده تکیه که ویدا سمت چرخوند سرشو ونداد

 !زنی؟ نمی زنگ

 !نه: گفت کنه بلند سرشو اینکه بدون ویدا

. کفشام به زدم زل و نشستم کنارش رفتم. رو راه کنار صندلی روی نشست و زد پوزخندی ونداد

 !ببینی دهنشو توی شکافش از تونی می که شده پاره طوری لبش: گفت آروم ونداد بعد خرده یه
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 می دیوار و در به خودشونو و دوان می! ان بچه! ونداد یاد می پیش: گفتم پاشو روی گذاشتم دست

 !یاد؟ نمی یادت خودمونو بچگی! کوبن

 ویدا سمت برگشتم ناخودآگاه. شد زوم ویدا روی بعد و من روی اول و چرخید روبرو از ونداد نگاه

 لحظه از بود پر کنیم یادآوری بچگیمونو بود قرار اگه! داشتن حق! کنه می نگاه منو داره دیدم و

 !بودیم شریک هم با تایی سه خاطراتمون ی همه تو! بودنمون هم با های

 تو که حاال خوای می: گفت ونداد. دادم فشار هم روی محکم چشمامو و دیوار به دادم تکیه سرمو

 جوری این که هم سرت. قرمزه بدجوری چشمات! بدی؟ نشون دکتر یه به خودتو بری بیمارستانیم

 .باشه شده پایین باال فشارت شاید کنه می درد

 که گفت و اومد پرستار یه بعد دیقه ده. بینمون شد سکوت دوباره و گفتم لبی زیر خوبم یه

 هست؟ همراهت پول: پرسیدم. پاشد جاش از ونداد. صندوق بره باید یکیمون

 رفت ها پله از و گرفت بود پرستار دست تو که رو ای برگه و داد تکون مثبت عالمت به سری

 ! موندم می تنها ویدا با باید وقتی برام لحظه اون بود جهنم. پایین

 نزدیک بهم که شنیدم می رو هاش قدم صدای. بستم چشمامو و دیوار به دادم تکیه سرمو دوباره

! بگیرم نادیده حضورشو کردم سعی! کنارم نشسته که کنم حس بسته چشم تونستم می. شد می

 فکر ترم لعنتی درد دست و لعنتی سردرد به کردم سعی! نشه حرص پر نفسام ریتم کردم سعی

 دوست. ببخشید: گفت آروم. کنم وا چشمامو شد باعث صداش اما! کنارم ویدا بودن به تا کنم

 !بشم مزاحمت نداشتم

 !ساله خیلی! مزاحممی وقته خیلی تو: گفتم کنم نگاهش اینکه بدون

 پاشدم جام از! پایین بود انداخته سرشو بهش زدم زل. کرد ترم عصبی که گفت دونمی می لب زیر

 چه دونست می باید! زدی می زنگ باباش به باید: گفتم و شلوارم جیب توی گذاشتم دستامو و

 !افتاده اش بچه برای اتفاقی

 !بشه خبردار مشکالتش از بخواد حاال که نکرده پدری آیدین واسه اون: گفت پرخاش با و عصبی

 !ندادی فرصتو این بهش تو! کنه پدری که نذاشتی تو-
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 !کنی می دفاع عزیزت برادر از که خوبه این! عالیه: گفت و پاشد جاش از و زد پوزخندی

 رو تو ی احمقانه رفتار دارم! کنم نمی دفاع ام نداشته برادر از: گفتم و چشماش تو زدم زل

 !کنم می یادآوری

 !است؟ احمقانه کنم زندگی روانی آدم یه با نخواستم اینکه-

 !است وقیحانه کشوندی جنون به جوری این برادرو تا دو اینکه:

 ! بینم نمی جنونی تو وجود تو من-

 !باشه خطرناک تونه می چقدر من های دیوونگی بفهمی هنوز زوده:

 منو داشتن دوست چون زده می تهمت من به! شده غرق کرده تو به که خیانتی توهم تو آرمان -

 !نکرده باور

 ات عاشقونه های نامه یا کرد می قبول باید داشتنتو دوست! داری؟ دوستش که کرد می باور باید:

 !منو؟ به

 عصبی. نشست صندلی روی و رفت و کرد مکثی و صورتم به زد زل ای لحظه برای ام جمله این با

 ای دیقه چند مکث یه بعد. دیوار به دادم تکیه رفتم و کردم بسته و باز باری چند دستمو ی پنجه

 و کردم می زندگی اصفهون تو تنهایی! بودم شده جدا آرمان از که نوشتم سالی دو تو رو اونا: گفت

 !باشم خوش و باشم تو کنار شد می که خوردم می رو روزایی حسرت همش

 کردی فکر چی! بدی؟ نشونشون آرمان به داشت لزومی چه: گفتم عصبانیت با و سمتش برگشتم

 بس! ندازی؟ می هم به اونو و من اینکه از بری می لذت! بکنی؟ خوای می کار چی! خودت؟ با

! نیست؟ کافی برات خونی دشمن تا دو جز نداریم هم با نسبتی هیچ برادرم و من اینکه! نیست؟

 توهماتش ی همه کردی ثابت بهش و صورتش جلوی گرفتی رو ها نامه وقتی بودی چی دنبال

 !بوده؟ درست

 !خوام نمی اونو دیگه من! برداره سرم از دست خواستم می فقط-

 !بخوای نباید هم منو:
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 !کنی درک روزامو این حال تونی می! دونی می خوب که خودت! نیست خودم دست-

 دنیا که نشدم پست اونقدری هنوز! کنم درکت که خوام می نه و کنم درکت تونم می نه وقت هیچ:

 !ببینم تو چشم از رو

 !بلدی خوب که اینو! چی؟ بازنده یه چشم از-

 جریان اون تو اتفاقاً! اشتباهی در سخت دونی می خودت دادن دست از تو منو بودن بازنده اگه:

 نه! جلو رم می دارم و دوباره شدم بلند! پام رو هنوز! بینی؟ نمی! منم اون باشه برنده نفر یه اگه

 ی اندازه به که دارم زندگیم تو رو کسی! دوباره شدم عاشق! کنی می رفت پس داری که تو مثل

 ! داشتنش به! بودنش به کنم افتخار و برم راه کنارش تونم می که کسی-! +خواد می منو خودم

 از رو عصبیم نگاه اینجا خبره چه پرسید که ونداد صدای. صورتم رو نشست اش خیره نگاه

 و پله راه سمت رفتم و پایین انداختم سرمو!  کرد می نگاه رو ویدا و من متعجب. گرفت چشماش

 ! منتظرم پایین: گفتم

 طول ساعتی دو. ماشین تو نشستم و کردم دود سیگار نخ یه و زدم قدم خرده یه و حیاط تو رفتم

 پله دم رفتم و کردم روشن ماشینو. منتظرن البی تو که گفت و زد زنگ موبایلم به ونداد تا کشید

. پایین اومد می داشت غلیظ اخم یه با بغل به بچه که دیدم رو ونداد. بیمارستان ساختمون های

 خرده یه و نشست جلو اومد و ویدا دست سپرد رو بچه. کردم باز رو عقب در و انداختم دست

 آیدین. بود ساکت ساکت ماشین بیمارستان به رفتن وقت برعکس بار این. پایین داد رو شیشه

 ! دیدم نمی هم رو ویدا و بود نشسته کرده بغ ونداد و بود خواب

 بمون تو: گفتم و سمتش برگشتم گرفت، ویدا بغل از رو خواب آیدین که ونداد اشون خونه در دم

 !دارم کارت

 !آبان خیال بی: گفت و کرد تر غلیظ اخمشو ونداد

 !گردونمش می بر زود! باال برو تو -

 !ویدا شو پیاده! ماشین طاق به بکوب کنه می درد سرت! آبان کن ول: گفت پرحرص و کالفه ونداد
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 و سمتش رفتم و شدم پیاده. خونه سمت رفت و کوبید پا با رو در عصبی ونداد! نشد پیاده ویدا

 !کنم وا ات واسه درو بده کلیدو: گفتم

 !آبان؟ داری کار چی ویدا با: گفت و من به زد زل عصبانیت با

 ! کنم خواستگاری ازش خوام می:گفتم تمسخر با

 که جوری همون و آوردم در رو کلید و کاپشنش جیب تو انداختم دست! چشمام به زد زل حرص با

 !بزنم حرف باهاش خوام می! باشم داشته باهاش تونم می کار چی:گفتم کردم می وا رو در

 !باهاش؟ داری حرفی چه: گفت ببندم رو در اینکه از قبل و پارکینگ توی رفت

 !ونداد: توپیدم حرص با

 جلو بود اومده ویدا. ماشین سمت برگشتم و بستم رو در و سمتش گرفتم رو کلیدش دسته

 خرده یه! رم می دارم کجا دونستم نمی اصالً. گرفتم عقب دنده و رل پشت نشستم. بود نشسته

 داشت درد از که پیشونیم به دستی. کردم پارک خیابون یه گوشه بعد و کردم رانندگی هدف بی

 !؟ چیه ات برنامه: گفتم و کشیدم شد می منفجر

 زل! من صورت به دوخته نگاهشو دیدم و سمتش برگشتم! نزد حرفی اما بده جواب موندم منتظر

 !کنی؟ می نگاه داری چی به! چیه؟: پرسیدم عصبی و چشماش به زدم

 وسوسه بارها بودم، ایران که سالی دو این ی همه تو: گفت و روبرو به زد زل و برگردوند ازم روشو

 بهش روزی یه کردم نمی خیال! آرزوم بود شده این! ببینمت وایسم جایی یه و تهرون بیام شدم

 !برسم

 از که نیستم آبانی اون من!  نشسته اینجا که نیست اینی ساختی من از ذهنت تو که آبانی اون-

 !شناختی می قبل

 !دونم می:

 !کنی؟ جبران رو گذشته بتونی داری امید هم درصد یه چرا! هستی؟ چی دنبال-

 !آبان ندارم امید هم درصد یه حتی:
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 !نیستی؟ ماجرا این کن ول چرا! چی؟ پس-

 !سراغت؟ اومدم مگه ؟!کردی برداشتی همچین یه که دیدی من از رفتاری مگه:

 !پس؟ چیه ها نامه اون -

 !کاغذی آبان یه با! کاغذ روی دالمه و درد! است گذشته سال 4 به مربوط ها نامه:

 سالم! من پاییز سالم! من عشق سالم با که هایی نامه! افتاده؟ آرمان دست ها نامه اون چرا پس-

 !هان؟! بخونه؟ افتضاح روحی شرایط اون با آرمان باید چرا رو شه می شروع من آبان

 عاشقش که روزایی اون ی همه من که بود کرده پیله بود اومده! برداره سرم از دست خواستم می:

! کرد می متهم منو که بود هزارم صد بار برای! برخورد بهم! کردم می خیانت بهش داشتم بودم

 !کردم کار چی نفهمیدم! ریخت بهم اعصابمو

! مزخرف های نامه اون دادن نشون با کردی کار چی دونی نمی هم هنوز! همینه مطمئناً! آره-

 !خودت و آیدین و آرمان و من زندگی با کنی می کار چی داری دونی نمی هنوزم

 !متأسفم:

 منو، چیه دونی می یعنی! بیرون بکش من زندگی از پاتو! ویدا خوره نمی من درد به تو تأسف-

 حتی دیگه! کنی خودت مال منو تونی نمی! بیرون بریز زندگیت از منو خواستن منو، یاد منو، اسم

! ویدا شده زندگیم ی همه بهار! بهارم مال! تو مثل یکی سمت بیام بخوام که نیستم هم خودم مال

 !خوام می اونو وجودم ی همه با

 !داره رو تو که خوشبخته! حالش به خوش:

 ! داریم همو که خوشبختیم-

 !خوشحالم برات:

 به آرمان و تو ماجرای ته ایرانی سریاالی این عین دارن توقع که بقیه برعکس ویدا ببین! خوبه-

 بست بن به که دونم می! کنم تصور تونم نمی رو چیزی همچین من بشه تموم خوشی و خوبی

 رو کسی وقتی تو دونم می! کنین شروع نو از دوباره تونین نمی بکنین که هم کاری هر و رسیدین
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 محکمی و قوی ی انگیزه هم آیدین دونم می! بیای کنار باهاش نیستی حاضر جوری هیچ نخوای

 به اتفاقاً! نیست مربوط اصالً هم من به! نیست ببندی خودت خودخواهی روی چشم اینکه واسه

 شه نمی رو تو که گفتم بهش! بیرون مغزش از رو تو فکر و کنه جمع خودشو بهتره گفتم هم آرمان

 و اشک با زور، به تونی نمی منو! گم می تو به هم خودم مورد در دارم همینو! آورد دست به زور به

 که ای دیگه جای هر برو! زندگیت پی برو! کنی خودت مال التماس و گریه و عاشقونه نامه و آه

 جبران رو گذشته بتونی اینکه فکر به اما! بساز زندگیتو خواستی که ای دیگه جور هر و خواستی

 !نباش کنی

 !خودم پیش! خیالم تو! همین فقط! آبان دارم دوستت من-

 آرمان سر تو اینقدر منو داشتن دوست و من! ویدا نکن استفاده سوء خیالی داشتن دوست این از:

 !هاتون خودخواهی این با نزنین بهم منو آرامش انقدر! ننداز من جون به اونو اینقدر! نکوب

 !آبان بزنم بهم آرامشتو که نخواستم وقت هیچ-

 خیالت تو دادم نمی اجازه حتی بود من دست اگه! کردی رو کار همین دقیقاً جا همه و همیشه اما:

 !خودشه دست آدمی هر ذهن و فکر اختیار که حیف! بخوای منو هم

 می محبت بهم که روزایی به کنم می سعی خیلی! آبان نیست خودم اختیار به تو داشتن دوست-

 خودم اختیار به اما نخورم رو روزا اون حسرت خواد می دلم خیلی! شه نمی اما نکنم فکر کردی

 !نیست

 مجبور که گم می بهت چیزی یه من نیست خودت دست داشتن دوست این که حاال! خب و خیلی:

 !ویدا ببین! دستت تو بگیری افسارشو شی

 و کردم می پرتاب باید که بود ترکشی تیر آخرین. سمتم بود برگشته کامالً! چشماش به زدم زل

 آقاجونو سال منتظرم:زدن حرف به کردم شروع شمرده شمرده! هدف به بخوره بودم امیدوار

 رو تو روزی یه که قدری همون! بهار خواستگاری بریم بعد بیاره، در پدرشو سیاه مامانم بدیم،

 وقتی چون! بیشتر؟ چرا دونی می! بیشتر بگم تونم می حتی دارم دوست اونو اآلن داشتم دوست

 جوری این بهار اما بودی فراری ازم! کردی نمی محبت بهم! خواستی نمی منو تو داشتم دوستت

 هیچ بدونی که گم می رو اینا! کنه می محبت بهم! ده می اهمیت بهم! داره دوست منو! نیست
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 دست به منو بتونی شاید اینکه به باش نداشته امیدی هیچ! بگیری اونو جای تونی نمی جوری

 آرمان ات آینده تو که خودته با تصمیمش! خودت زندگی پی بری اینکه واسه گم می رو اینا! بیاری

 با باشی من زندگی روی بختک یه عین مرتب بخوای اینکه تصمیم اما! نه یا باشه داشته سهمی

 !گم؟ می چی شنوی می!کنی استفاده آرمان کوبیدن واسه من از دم نمی بهت رو اجازه این! منه

 . افتادم راه و زدم استارت. نداد نشون واکنشی بود، برگردونده ازم روشو حرفم وسطای از که ویدا

 نخورده تکونی دیدم وقتی. بشه پیاده که موندم منتظر و داشتم نگه ماشینو دایی آپارتمان دم

 پیاده خوای نمی: پرسیدم و کشیدم موهام به دستی کالفه. کرد می نگاهم داشت. سمتش برگشتم

 !شی؟

 حاال داشته دوستت عاشقانه روزی یه که اونی ببینی که اینه دنیا اتفاق ترین سخت:گفت بغض با

 اون از! خودتی فقط و فقط هم تنفر این مقصر بدونی وقتی شه می تر سخت! متنفره ازت

! باشی داشته دوستش عاشقانه که باشی تو این حاال و برگردی پشیمون که اینه هم زجرآورتر

 آرمان و من! بده آزار منو تونه می ابد تا نداشتنت حسرت! آبان منه مجازات انگار داشتنت دوست

 از ذره ذره لعنتی غربت اون تو من! کردیم تحمیل تو به زمانی که شدیم اسیر زجری تو دقیقاً

! کنم حس تونستم می وجودش تو رو من نخواستن ذره ذره! دیدم چشم به رو آرمان دادن دست

 من آوردن دست به برای حاال که رو اصراری! نخواست دیگه مدت یه بعد منو بودیم که جا اون

 رو تو شاید! کرده خطر احساس چون شاید! کنم درک تونم نمی! چیه خاطر به دونم نمی داره

 ی بچه برای! کنه آروم خودشو من ی دوباره آوردن دست به با خواد می و بینه می نزدیک خیلی

 و جر و دعوا و داد توش مرتب که ای خونه تا شه بزرگ آروم محیط یه تو که بهتره خیلی هم من

 زندگیتو داری تصمیم بینم می وقتی اما خوشحالم که بگم باشه دروغ شاید هم بهار بابت از! بحثه

 . باشم نداشته ساختن نو از این تو سهمی من هرچند. شم می خوشحال بسازی نو از

 به بودم داده تکیه سرمو و شیشه به بودم گذاشته آرنجمو زد می حرف داشت که مدتی تموم تو

 اون از! ره می و پنجره دم یاد می گاهی هراز که ببینم رو ونداد ی سایه تونستم می. دستم کف

. شد وصل برق بهم انگار راستم دست روی نشست که ویدا دست گرمای! بودم شده کالفه شرایط

 ! ویدا بری باید: گفتم عجوالنه و عقب کشیدم دستمو و سمتش برگشتم
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 تالشی هیچ اما بمونم، دور زندگیت از که کنم می سعیمو ی همه:گفت و چشمام به دوخت نگاهشو

 خدافظ! کنم نمی داشتنت دوست از موندن دور برای

 داد جواب فوراً که بود منتظر انگار. گرفتم رو ونداد شماره و آوردم در موبایلمو و کردم پوفی کالفه

 شده؟ طوری جان؟: پرسید و

 .تو دست بمونه ماشین که بابام ی حجره برسون منو بیا-

 . نیست احتیاجی نه:

 اگه! بخوای ماشین بچه اون خاطر به ممکنه شبی نصفه شبی! ندارم زدن چونه حوصله ونداد -

 !برم خودم که بگیر سوییچو پایین بیا برسونی منو نداری حوصله

 !اومدم خب و خیلی! گیری؟ می چرا پاچه! چته؟ هوی:

 یا عصبی که بود معلوم سکوتش از. بست رو کمربندش و ماشین تو نشست ونداد بعد دیقه سه دو

 شاکی چی از! ونداد؟ چیه: پرسیدم و کردم خاموش رو ضبط بعد و روندم خرده یه. دلخوره

 !هستی؟

 !هیچی-

 ! بشه خونک دلت که کن بارم! بگو! نیست که هیچی:

 با اینکه: پرسیدم زنه نمی حرف دیدم وقتی. شنیدم می رو ونداد حرص پر کشیدن نفس صدای

 ناراحتی؟ زدم حرف ویدا

 !بعد واسه باشه! آبان ندارم حوصله-

 کن ول تو ندارم حوصله گم می من که وقتایی اون چطور! رسیم می هم به داریم تازه حاال! آهان:

 !ای؟ کالفه انقدر چی از نگفتی! شم؟ ساکت باید من حاال! نیستی

 !بابا خفه: گفت و کرد بازوم ی حواله مشتی ونداد

 حرف هم با بعداً پس: گفتم کردم می روشنش که جوری همون و ضبط ی دکمه سمت رفت دستم

 .زنیم می
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 من! باغ بیا نیافت راه صبح فردا: گفتم شم پیاده خواستم وقتی. نزد حرفی دیگه و گفت ای باشه

 . دارم کالس

 ! بده جواب رو نمرده صاحب گوشی اون هم تو -

 قرص خوام می امشب! بزنی زنگ بهم صبح سه و وقت بی و وقت و باشی نگرون نداره لزومی:

 !برداره سرم از دست لعنتی سردرد این شاید بخوابم تخت و بخورم

 بهار مورد در چاخان سری یه ویدا به: گفتم ببنده رو در اینکه از قبل و رل پشت نشست ونداد

 .کن تأیید حرفامو پرسید ازت چیزی اگه دادم، تحویل

 !مگه؟ گفتی چی-

 !بهار خواستگاری بریم خوایم می آقاجون سال بعد گفتم:

 !جدی؟-

 !جدی؟ چی:

 !بریم؟ خوایم می-

 هیچ! کنم پیدا آمادگی من گفتی می الاقل: گفت و پایین داد رو شیشه! هم به کوبیدم رو در

 !تو خواستگاری مراسم واسه ندارم لباسی

 !بیافت راه! نگو چرت-

 گرفتم می ماشین کورس 4 باید بود کرده پیاده منو ونداد که جایی از. بابا حجره سمت افتادم راه

 ذهنم به باید. کنم فکر و بزنم قدم خرده یه خواست می دلم. افتادم راه پیاده اما حجره به برسم تا

 !حتماً شدم می دیوونه کردم نمی مرتبشون اگه که بود قاطی و درهم اونقدر افکارم! دادم می نظم

: گفت و شد نزدیک در به قدم یه متعجب دید که منو. داشت مشتری بابا حجره دم رسیدم وقتی

 !آبان؟

: گفت و گرفت دستمو نگرون! بیارم در کارش محل از سر که اومد می پیش کم خیلی. داشت حق

 !شده؟ چیزی
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 .زنیم می حرف هم با بعد برسین مشتریتون به. نه: گفتم و زدم لبخندی

 کرد می نگاهم مرتب. بود من پی حواسش داد می رو مشتری اون جواب داشت که مدتی تموم در

 !بدونه حجره تو رو من بودن دلیل سریعتر چه هر کنجکاوه بود معلوم و

 .بشین: گفت و صندلی به کرد اشاره سر با رفت که مشتریه

 !خبر؟ چه: گفت و میزش پشت نشست اونم و میزش کنار صندلی روی نشستم

 خبر؟ چه شما:گفتم و کردم تر زبون با لبمو

 !شده؟ چیزی: پرسید و انداخت صورتم به دقیقی نگاه

 .بپرسم ازتون سوالی یه اومدم -

 !مورد؟ در:

 ! بهار مورد در-

 خوام می:گفتم و حجره در سمت چرخوندم سرمو. کرد معذبم خرده یه صورتم روی بابا مات نگاه

 !زدین حرف هم با چی مورد در بدونم

 در بهار با: گفت و سمتم برگشت و انداخت بیرون به نگاهی و حجره در دم رفت. پاشد جاش از بابا

 !کردیم صحبت تو مورد

 قرار و زدین زنگ بهش چی واسه اصالً! دونم می که اونو: گفتم و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 !ببینینش؟ که گذاشتین

 که چیه تو گرفتاری و گیر ببینم خواستم می هم و بشم آشنا باهاش و ببینمش خواستم می هم -

 !شی نمی نزدیک بهش

 !همین؟: پرسیدم. چشمام به زد زل و جاش سر برگشت. بابا به زدم زل سکوت تو

 !کمیه؟ چیز: گفت و انداخت اش چهره به اخمی

 !بابا کنم درک کارتونو این دلیل تونم نمی-
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 !آبان؟ هستی فراری بهار از چرا! کنم درک تونم نمی رو تو کارای از خیلی منم:

 !نرسیدین؟ ای نتیجه به جلسه اون تو-

 ! نه:

 !بوده ای فایده بی مالقات پس-

 رو مهربونی و محبت قدر! کرده بزرگش عذاب همون اما است کشید عذاب!خوبیه دختر بهار:

 تو درد به که باشه کسی همون شاید کردم حس زدم حرف باهاش و نشستم وقتی! دونه می خوب

 تونین می! کنه کمک تو به تونه می هم اون کنی کمک بهش تونی می تو که قدر همون! خوره می

! آبان؟ چیه ازش کردنت دوری این دلیل پس! کنین جبران هم واسه روزگارو این مهریای بی

! خواستی می همینو که هم تو! گیره تو پیش دلش که فهموند من به زبونی بی زبون با عمالً دختره

 می پسش تو بشه نزدیک بهت کنه می کاری هر که شد چی! افتاد؟ اتفاقی چه تصادف اون بعد

 !آبان؟ زنی

 !گفته؟ بهتون بهار رو اینا-

 پوکت و جیک از دونم می! دونه می خوب ونداد رو کارت این دلیل دونم می! ونداد هم بهار، هم:

 پای! نکنه وا لب که کردی تهدیدش و دادی قسمش که دونم می هم رو این حتی و داره خبر کامالً

 بهار! زنی نمی حرف که هم تو! بکشم زبونشو زیر نتونستم کردم کاریش هر! وایساده بهت قولش

 ! چیه جریان دونه نمی کالً که هم

 با: داد ادامه بابا. کردن بازی بود شده گره هم تو که انگشتام با کردم شروع و پایین انداختم سرمو

 به! یاد می کجا از سرگردونی همه این بفهمم که! آبان چیه دردت ببینم که گذاشتم قرار بهار

 که رفتم! زنه می پس رو تو داره که اونه بودم کرده فکر! خواد نمی رو تو بهار که بود خیالم

 پا برات اصطالح به خواستم می! کنم راضیش شده طور هر برات، دونستمش مناسب اگه و ببینمش

 که هستی تو این گفت وقتی ندار، مشکل تو کنار بودن با که گفت برام و نشست وقتی! بذارم پیش

! دختر؟ اون دل با کنی می داری کار چی دونی می خودت آبان! شدم شوکه خوای نمی اونو دیگه

 ویدا جایگاه تو جورایی یه اآلن تو! گیری؟ می بهار از داری رو اومده سرت که بالیی تاوان نکنه
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 و کردی جذب خودت سمت به بهارو هم تو! زد پست بعد و کرد خودش عاشق رو تو! وایسادی

 !دی می آزارش روندنش با داری حاال

 !هوس یه خاطر به نه بهاره خود خاطر به کنم می رو کاری همچین اگه من: بابا صورت تو شدم براق

 دختره اون هم ده می زجر داره خودتو هم که غریبیه و عجیب خاطرخواهی چه این! بهار؟ خاطر-

 !رو؟ نوا بی ی

 پر نفسمو! بود کرده پیدا ویدا و من بین بابا که تشابهی این از بودم شده عصبی! بودم کرده عرق

 پامو روی گذاشت دستشو و نشست کنارم اومد بابا. پایین انداختم سرمو و بیرون دادم حرص

 تهدیدت اون قبلیش، نامزد پسره، اون! چی؟ یعنی خودش خاطر به! چته؟! آبان؟ چیه: گفت

 !کرده؟

 

 !نه-

 !کجاست کارت ی چاره ببینم بزن حرف! دیگه بزن حرف دِ! چی؟ پس:

 می خبر من به بهار پیش رفتنتون قبل کاش! بابا نداره چاره کارم:گفتم و پاشدم جام از کالفه

 بره این از جلوتر نیست قرار که ای رابطه! بشه جدی اینقدر رابطه این ذاشتین نمی کاش! دادین

 !بشه کشیده ها خونواده دخالت به داره لزومی چه

 !شده کشیده ماجرا این به پاش وقته خیلی که اون مادر: گفت و پاشد جاش از عصبی هم با

 حرف به بابا که گفته بابا به مادرش از چیزی بهار البد که بودم فکر این تو! بابا به زدم زل متعجب

 تنها نگرون! داشت هم حق! بکنیم فکری یه باید گفت که بود اون اصالً! زد زنگ بهم: گفت و اومد

 حرفاشو من! ده می بازی دخترشو داره و رسیده راه از هم دیگه نامرد یه بینه می داره! دخترشه

 تونم نمی هم اآلن همین حتی! خواد نمی منو پسر که شماست دختر این گفتم بهش! نکردم باور

 حرفا این اهل شناسم می من که آبانی! رونی می خودت از رو بهار داری که تویی این که کنم باور

 با نیست حاضر! بیاره درد به رو کسی دل نیست حاضر و اومده درد به خودش دل! نیست

 !کنه بازی کسی احساسات
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 داره ارزش خیلی برام! مهمه خیلی برام گفتم! گفتم بهش هم صادقانه! بابا ندادم بازی بهارو من-

 !بذارم پیش پا تونم نمی اما

 بهش محکم و قرص جور اون تصادف اون قبل تا که شده پیدا اش کله و سر کجا از نتونستن این:

 !گوشه؟ یه افتادی خالی تو طبل یه عین جوری این حاال و کنی عوض دنیاشو بودی داده وعده

! بوده مادرش خاطر به بهار دیدن پس: گفتم و در سمت رفتم و موهام تو کشیدم کفری دستمو

! هستین بهار فکر به که مرسی! درکه قابل ام واسه مالقات قرار اون حاال! بدونم خواستم می همینو

! اون نه منم مشکل که بفهمونم بهش کنم می سعی! کنم حل جوری یه مشکلشو کنم می سعی

 !خدافظ

 !دارم کارت وایسا! کجا؟: گفت دلخوری با بابا

 به واسه دیگه من! نکنین خسته خودتونو بهتر بهاره مورد در کارتون اگه: گفتم و سمتش برگشتم

 ! بخوره بهم بودن ویدا از تر پست انگ اگه حتی! ذارم نمی پیش پا اون آوردن دست

 می سر یه رفتی می ناراحته ازت که کرد ات متوجه و زد زنگ وقتی الاقل! دلخوره ازت مامانت-

 !دیدیش

 و میز به گرفته لبش و خورده زمین آرمان پسر. نداره ماشین ونداد. بودم درگیر خرده یه امروز:

 .زنم می بهش سر یه فردا. بودیم اون کارای درگیر عصری. شده پاره

 !خوبه؟ حالش اآلن: گفت و شد نزدیک بهم قدم یه نگرون بابا

 .خورده بخیه صورتش! دونم نمی یعنی. آره-

 !بابا ای: 

 . ممنون کنین می که مسئولیتی احساس و نگرونیتون بابت-

 !کجایی؟ شب:

 .باغ خونه-
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 چیه دردت بگی بهم مردونه و مرد و بشینی خوام می! بزنیم حرف هم با مفصل تا اونجا یام می:

 حضورش هم اونقدر اتفاقاً که گناه بی دختر یه رنجوندن به کمر اینکه دلیل بدونم خوام می! آبان

 تباه جوونیت از بزرگی قسمت گذاشتم و بستم چشمامو بار یه! چیه بستی بوده اهمیت با برات

 حق از دیگرون واسه همیشه که تویی بدونم خوام می! ذارم نمی دست رو دست دیگه اینبار بشه،

 .بینمت می شب! ذاری می ناحق راه تو پا داری چرا گذشتی خودت حقوق و

 کسی با نشم مجبور که پایین انداختم سرمو. بیرون حجره از زدم و پروندم لبی زیر خداحافظی

 ونداد که بودم باغ خونه نزدیکای! تحمل رو کنجکاوشون های نگاه و کنم پرسی احوال و سالم

 !چطوره؟ آیدین. سالم الو: گفتم و برداشتم رو گوشی. زد زنگ

 کردی؟ کار چی تو. هنوز خوابه. خوبه-

 .باغم خونه نزدیکای:

 !ای؟ پیاده-

 !هستم شخصیم جت سوار! نه:

 !نگرفتی؟ دربست چرا اینه منظورم خره-

 . برم راه خرده یه خواستم می:

 .اونوری یام می دیگه ساعت یه تا من-

 !چی؟ واسه:

 .یان می دارن و افتادن راه فهمیدن که جریانو. رسن می شب آخر بابام و مامان-

 !بهشون گفتین نمی خب:

 !بذارم تنها باغ اون تو رو تو هم امشب کن فکر درصد یه-

 !نباشم؟ تنها من که کردی نگرونشون دیوونه:

 !تو؟ تنهایی چیزیه کم-
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 !ونداد خلی خیلی:

 .نکن درست چیزی. یام می و گیرم می چیزی یه شام! دونم می-

 .یاد می اتفاقاً هم بابام. منتظرم. باشه:

 !چرا؟! طاهر؟ حاج-

 !گذاشته ناحق راه تو پا بحقش پسر چرا که بدونه و بیاد خواد می:

 !چی؟-

 .فعالً. دم می توضیح برات بیا! بابا هیچی:

! کاناپه روی کشیدم دراز و کردم آویزون پالتومو. تو رفتم و انداختم کلید و کردم قطع تماسو

. خوردم می مسکن یه باید! کرد می سنگینی دوشم روی عمر یه خستگی انگار! بودم خسته چقدر

! نداختم می راه رو چایی بساط باید! شستم می رومو و دست باید! کردم می عوض لباسامو باید

 ! بخوابم دادم ترجیح! خوابیدم می باید

 بود وایساده ها پله دم انگار! اومد می باال ی طبقه از صداش! شدم بیدار خواب از ونداد غرغرای با

 !بشنوم کرد می نثارم که رو هایی راه بی و بد صدای وضوح به تونستم می من که

 !شنوم می رو پرتات و چرت دارم: گفتم بلند

 ! درک به! جهنم به-

 !کنی؟ می غرغر پیرزنا ننه این عین چرا نیومده! باز؟ چیه:

 !خونه؟ سرمای از نمردی! قطعه؟ شوفاژا نفهمیدی! آبائته و جد هفت پیرزن ننه-

 شوفاژا؟ قطعه مگه: گفتم و زدم آلودم خواب صورت به دستی و نشستم جام سر

 خونه سرمای متوجه واقعاً! خواب صحت: گفت و کرد نگاهم چپ چپ و پایین اومد ها پله از

 !نشدی؟

 !نه: گفتم و دستام بین گرفتم سرمو
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 !توجهی بی اطرافت به کامالً شکر رو خدا! خوبه-

 !رفت سرم بابا نزن غر: گفتم و پاشدم جام از

 یام می بعد چیه جریان ببینم خونه موتور تو رم می: گفت باال زد می آستیناشو که جوری همون

 سرما این شر از فقط کن دعا! بیاد جا حالت خرده یه که دم می بهت حسابی گوشمالی یه باال

 !کشمت می واال شیم خالص

 و بودم کرده صداش و آشپزخونه در دم بودم رفته بار سه. موتورخونه تو بود رفته ونداد بود ربع یه

 !بود داده تحویلم بلند کوفت یه بار سه هر

 پنجم یا چهارم ی دفعه. شکست می رو خونه ساکت و سرد فضای مرتب هم موبایلش زنگ صدای

 سالم: گفت احسان الو گفتم که همین! احسانه دیدم و جیبش سر رفتم خورد، زنگ موبایلش که

 !ونداد

 .بهش بدم گوشیو برم داری واجبی کار. بنده دستش ونداد. احسان سالم: گفتم

 بهش؟ بدی گوشیو تونی می! آره هان؟: گفت و کرد مکثی احسان

 و وایسادم موتورخونه دم رفتم و زدم دور ساختمونو و حیاط تو رفتم و گفتم دستت گوشی یه

 ونداد؟: گفتم

 !داره کار باهات خطه پشت احسان: گفتم که کرد نثارم دیگه کوفت یه

 !گوشیو گوشم دم بذار: گفت و بیرون اومد روغنی دستای با

  جان؟ احسان جانم: گفت. گوشش زیر گرفتم گوشیو. بود سیاه سیاه دستاش داشت حق

 خورده هول بعد و شد تر هم در اش چهره جوری همین و داد گوش احسان حرفای به خرده یه

 افتیم می راه! خب و خیلی! اآلن؟ کجان! احسان؟ گی می داری چی! کی؟! ... چی؟ یعنی: گفت

 ! باشه باشه. سریع

 نگرون و متعجب! ببینم تونستم می پیشونیشو روی عرق هم تاریکی تو عقب برد که سرشو

 شده؟ چی: پرسیدم
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 می راه تو بریم بپوش هیچی: گفت و ساختمون سمت افتاد راه و کرد خاموش رو موتورخونه برق

 !گم

 !شده؟ چی! گم؟ می راه تو چی یعنی: گفتم و افتادم راه دنبالش

 نیست خوب آیدین حال: گفت و دستاش شستن به کرد شروع و سینک سر رفت مستقیم ونداد

 .بیمارستان بردنش

 !چی؟ یعنی:پرسیدم گنگ و گیج

! نیست خوب بچه حال گم می! که نداره چی یعنی: گفت و صورتم تو برگشت عصبی حالت یه با

 !بریم بپوش برو

 !دیگه برو خودت! بیام؟ کجا من خب: گفتم و میز روی گذاشتم رو موبایلش

 ندارم من رو تو ماشین قلق: گفت شمرده شمرده و گرفت بازومو خیس دستای همون با جلو اومد

 !بیافتیم راه تنت بپوش چیزی یه برو! برونی تونی می سریعتر تو! آبان

 دید که منو. رفت می ور موبایلش با داشت ونداد.  پایین برگشتم و کردم عوض لباسامو و باال رفتم

 .بریم: گفت و در سمت رفت عجله با

 !بشینم؟ من نگفتی مگه: پرسیدم متعجب. رل پشت شینه می داره دیدم ماشین دم

 !بیا! آره! آهان: گفت یهو بعد و شد صورتم مات

 تو نشست و بست رو در وقتی. کنه بازش تا باغ در سمت دویید و دستم کف گذاشت رو سوییچ

 !شما ی خونه سمت برو: گفت ماشین

 !چی؟ واسه اونجا! ما؟ ی خونه-

 از رو بچه حاال زده زنگ اینا مامانت به ندادم جواب من وقتی و زده زنگ من به ویدا اینکه مثل:

 . اونجا ان برده بیمارستان

 .کردن مرخصش که خوبه حالش دیگه خوب! چیه برای نگرونی همه این پس-
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 !زودتر فقط برو! خوبه! آره آره: گفت و کرد پفی کالفه ونداد

 می! دستش بودن امانت آیدین و ویدا اینکه پای گذاشتم اما نبود درک قابل برام ونداد رفتار

 !برسن راه از باباش و مامان تا بمونه منتظر باغ خونه بیاد پاشه اینکه جای به تونست

 و گفت باشه و آره تا چند فقط بار این و خورد زنگ موبایلش دوباره که بودیم ما ی خونه نزدیکای

 !شد؟ چی:پرسیدم. کرد قطع

 همراهت؟ داری سیگار. دار نگه سوپری یه دم. هیچی-

 .هست داشبورد تو:

 با و سمتم گرفت و کرد روشن نخ یه. آورد در داشبورد تو از رو سیگار پاکت و کرد دراز دست

 . اونجا دار نگه: گفت سوپری یه به اشاره

 !کنه می درد سرم. کشم نمی: گفتم و انداختم دستش به نگاهی نیم

 همونجا اما شه پیاده بودم منتظر. داشتم نگه سوپری یه جلوی من و زد سیگار به عمیق پک یه

 !دیگه برو سوپر هم این: گفتم و سمتش برگشتم کامالً! خورد نمی تکون و بود نشسته

 !خوبه؟ آیدین: پرسیدم متعجب! گرفت سیگار از دیگه کام یه بخوره تکون اینکه بدون

 می منو داری! ونداد؟ شده چی: پرسیدم نگرون! زد هم دیگه پک یه و داد مثبت جواب سر با

 !ترسونی

 !نیست خوب حالش آرمان: گفت و داد قورت دهنشو آب و کرد مکث خرده یه و سمتم برگشت

 !چی؟ یعنی-

 !دیگه نیست خوب حالش:

 !کرده؟ کار چی دوباره! نیست جدیدی چیز که این خب-

 !اونجا بریم که خواست مامانت! دونم نمی:

 !شه؟ می بدتر روزش و حال که ببینه منو آرمان! کار؟ چی اونجا بریم ما! کرده قاطی باز البد-
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 ! دونم نمی:

 ! باغ؟ خونه تو گفتی دروغ چرا تو پس-

 !بیای که نشی راضی شاید گفتم:

 اصالً فهمم نمی! بزنی گول منو بشه خودت حرف اینکه واسه نیست درست: گفتم و افتادم راه

 ! بده توش آرمان حال که ای خونه تو بیام پاشم باید من چی واسه

 خونه دم که ببین تونستم رو بابا و احسان و دایی ماشین و کوچه تو رسیدیم. نداد جواب ونداد

 !رسیدن اینا بابات: گفتم و سرشون پشت گذاشتم ماشینو. بودن پارک

 !آره-

 !دونستی؟ می:

 !نه-

 !باز شده خبر چه ببینیم بریم:

 تو باغ، خونه تو روز اون مثل! بود یخ یخ دستاش! گرفت دستمو مچ ونداد که شم پیاده اومدم

 که اتاقی همون تو! کرد می مواخذه آرمانو داشت و وسطش بود وایساده آقاجون که اتاقی

 !من صورت تو بود خوابونده

 !آبان افتاده اتفاقی یه: گفت و گرفت ازم نگاهشو. سمتش برگشتم متعجب

 !شده؟ چی:پرسیدم هول با

 !آرمان: گفت و چشمام به زد زل قرمز چشمای با و باال آورد سرشو

 !خب؟-

 !خورده هم به حالش:

 

 !چی؟-
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 !بیمارستان رسوندتش و کرده پیداش حاجی. خودش ی خونه تو:

 هست یکی همیشه: گفتم و بشه کم بودم گرفته که استرسی از خرده یه که کشیدم عمیقی نفس

 ! برگردونه زندگی به رو تا دو ما و برسه موقع به که

 دیر: گفت و وایساد جلوم اومد ونداد اما بود باز نیمه که خونه در سمت برم اومدم و شدم پیاده

 !رسیده

! رسیده؟ دیر چی یعنی: پرسیدم متعجب! دونستم نمی اشو جمله مفهوم! صورتش به موندم مات

 !رسیده؟ دیر کی

 ! بیمارستان رسونده دیر آرمانو! رسیده دیر حاجی: گفت و گرفت بازومو ونداد

 !چی؟ یعنی-

 به بودم زده زل! بده توضیح این از بیشتر ونداد نداد اجازه اومد می خونه تو از که جیغی صدای

 می که جیغایی بین ارتباط! بودم گرفته گر تو از اما لرزید می تنم! بود وایساده زمان انگار و حیاط

 !بفهمم تونستم نمی رو ونداد حرفای و شنیدم

 !تو بریم: گفت و کشید بازومو ونداد

! بیافته اتفاقی هر ممکنه تو اون بریم! منو ببین آبان: گفت و داشت ام نگه دوباره ها پله به نرسیده

 !دیگه؟ داره حالی چه بفهمی تونی می! بیاره زبون به حرفی هر مامانت ممکنه

 شده چی! کشن؟ می جیغ و کنن می گریه دارن چرا! بزنه؟ حرف باید چی برای: پرسیدم پته تته با

 !ونداد؟

! رسیده دیر بابات! آبان شده بد حالش آرمان: گفت و داد تکونم آروم و باال داد ابروشو یه ونداد

 !گفتم؟ چی نشنیدی

 !دیگه رسیده دادش به بابام خب-

 ! مرده! رفته آرمان! آبان کرده تموم:
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 اونقدر هنوز! نبود خودم اختیار به پاهام رفتن دیگه. ساختمون سمت شدم کشیده ونداد همراه

 !شده چی نفهمم که بودم گیج و گنگ

 به زدم زل! درد صدای! ناله صدای ، گریه صدای! شد بلندتر مامان جیغ صدای تو رفتیم که در از

 می گریه از نشون لرزونش های شونه و دستاش بین بود گرفته سرشو و مبل رو بود نشسته که بابا

 بندازه گریه به طاهرو حاج که غمی! کرد می گریه جوری این داشت غمی چه از طاهر حاج! داد

 !کشه می مامانو

 زور به داشتن دایی و دایی زن! کرد می زاری و گریه و زد می خودشو! مامان سمت چرخوندم رومو

 تحمل و بود شده سست پاهام! لرزید می تنم ی همه!شدن نمی حریفش اما گرفتن می جلوشو

 نه غم، نه ناراحتی، نه! نبود وجودم تو احساسی هیچ! شده مرگم چه دونستم نمی! نداشت وزنمو

! شوکه؟ گفتن می حالت این به یعنی! شده؟ چم فهمیدم نمی! همدردی نه ترس، نه خوشحالی،

 و کرده تنم مرگشو سیاه پیش سال 7 که برادری! بودم؟ شده شوکه آرمان مرگ از من یعنی

 ! بودم؟ گذاشته سر پشت خودم خلوت تو عزاداریهامو

! ببین مادر بیا! بیا: گفت و کرد اشاره بهم بود کشیده که جیغی همه اون از گرفته صدای یه با مامان

 ! مادر بیا! رفت پسرم نشده خشک پدرم کفن ببین بیا! شدم بدبخت ببین بیا

 خرده یه فقط! بود ابری چشماش. کردم نگاهش و برگشتم منگ. پشتم رو نشست ونداد دست

 ذهنم ناخوداگاه جلو برم خواد می ازم دوباره دیدم وقتی و مامان طرف برگشتم! بباره تا بود مونده

 .سمتش برم که داد فرمان پاهام به

 وقتی و جلو رفتم. بود گرفته بغلشو زیر دایی زن! خمیده کمر یه با اما بود شده بلند جاش از

 آرامشو روی دیدی! آبان؟ شد چی دیدی: گفت و صورتم طرف دو گذاشت دستاشو بهش رسیدم

 ! موند؟ دلم به ام بچه داغ دیدی! شدم؟ بدبخت دیدی! ندیدم؟

 من به حاال اش تکیه ی همه. پایین آوردمشون و دستاش روی گذاشتم دستمو. گفت و گفت مامان

 گرفته محکم پشت از دستش یه و لباسم به بود شده چنگ دستش یه! من به بود چسبیده! بود

. بودم کرده بغلش بود وجودم تو که نیرویی ی همه با! بده دست از هم منو ترسید می انگار! بودم

 فقط. کرد می گریه بغلم تو مامان و بودم مات فقط! دلداری برای حتی! نبود حرفی نبود، ای گریه

 کرد شروع! شد شدید جیغاش و ها گریه صدای! کنه تکیه بهم تا وایسم محکم باید بودم فهمیده
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. طور همین هم ونداد. جلو اومد بابا! بشم مانعش تونستم نمی کردم می کاری هر! خودش زدن به

 . برسونه آسیب خودش به که شدن این مانع و نشوندنش زور به

 نمی آفاقو! لرزید می هاش شونه و بود زانوش روی آتنا سر. بود نشسته آتنا کنار که دیدم احسانو

 اولین روی نشستم! بگیره آروم که دادم فشار محکم شد می منفجر داشت که رو سری! دیدم

 گرفته گلومو راه چیزی یه! آوردم می باال داشتم! شدم می خفه داشتم! نبود خوش هیچ حالم! مبل

 دستام بین از سرمو. ام شونه رو نشست ونداد دست! بکشم نفس درست ذاشت نمی که بود

 .بخور اینو: گفت و جلوم گرفت آب لیوان یه و زد زانو جلوم. بهش زدم زل و کردم بلند و برداشتم

 بستم چشمامو. مبل پشتی به دادم تکیه و عقب بردم سرمو دستش توی لیوان به توجه بی

 دیدن برای اما دیدم نمی چیزی! بود چشمام جلوی دستام تا دو ساعد! سرم روی گذاشتم دستامو

 یادآوری گفتنش با و گفت می و گفت می و گفت می مامان! نبود چشم به نیازی اصالً مصیبت اون

 ! بشه خوب کاری زخم این نیست قرار! بشه درمون نیست قرار ساله هفت درد این که کرد می

 که سیگارایی با بابا. بود کرده آروم مامانو آرامبخش آمپول یه با احسان. گذشت چقدر دونم نمی

 با. رسیدی نمی گوش به دیگه آتنا ی گریه صدای و کرد می تخلیه خودشو کشید می پک به پک

 این از که من! بود؟ من مال هم هنوز! اتاقم؟. اتاقم سمت رفتم و پاشدم جام از مبل ی دسته کمک

 !بودم؟ رفته خونه

 تنم تو بدی حس یه! کنم توجهی کم داشتم که تهوعی حالت به کردم سعی و تخت روی نشستم

 ذهنم از قسمت یه! بیاد خونواده این سر به چی قراره حاال! شه می چی حاال اینکه حس! بود

 خونم هم! بود برادرم! کنم باور رفتنشو تونستم نمی! باشه مرده شد نمی باورم! بود آرمان درگیر

 نمی و خواد می رو ویدا دیدم می اینکه از! نبودم؟ دلگیر شکستش از! بودم؟ راضی مرگش به! بود

! باشم شده خوشحال آرمان و ویدا طالق جریان فهمیدن از اومد نمی یادم! باشدش؟ داشته تونه

 ! نبود؟ دیگه یعنی! بود؟ شده تموم واقعاً یعنی

 ازش من جلوی که داری طناب! بود چشمام جلوی لعنتی زیرزمین اون توی روز اون های صحنه

! افتاده؟ اتفاقی چه اصالً! بود شده بزرگش پسر منجی و اومده موقع به که پدری! بود شده آویزون

 ! کرده؟ خودکشی! کرده؟ تموم طوری چه آرمان
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 حس که زد می نامنظم اونقدر قلبم! شدم می خفه داشتم! کردم باز اتاقو پنجره و پاشدم جام از

 رو هوا کشیدن نفس برای باید انگار! کشیدم عمیق نفس تا چند! بایسته ممکنه آن هر کردم می

 انداختم و آوردم در پلیورمو و پالتو! زدم می پا و دست باید نشم خفه اینکه برای انگار! بلعیدم می

 ! گلوم روی گذاشتم دستمو و کردم باز پیرهنمو باالی ی دکمه! زمین رو

*** 

 !آبان؟ نوشتی! داد نان بابا! آمد اسب با مرد آن:

 .اوهوم-

 .ببینم:

 !داد؟ نان برادر گفتم من مگه! نوشتی؟ چیه این-

 ! گیری می نون روز هر تو! دیگه گرفتی نون امروز تو خب:

 !بنویسی باید رو نوشته کتابت تو که اینی-

 !داد نان برادر بنویسم دارم دوست من خب:

 !کنم می کم ات نمره از منم! بنویس! باشه-

*** 

 !آرمان؟ هستی قوی خیلی تو-

 !ترم قوی تو از:

 !چی؟ بابا از-

 !نیست تر قوی بابا از کس هیچ! نه:

 !تره قوی باباش از داداشش گه می هام همکالسی از یکی اما-

 ! گه می دروغ داره اون:
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 !نیستی قوی تو پس-

 !بابا ی اندازه به نه اما! قویم هم من:

 !کنی؟ بلند دست یه با منو تونی می تو-

 !آره خب:

 !هستی قوی هم تو پس-

*** 

 !بدم؟ یاد سواری دوچرخه بهت خوای می:

 !نه-

 !چرا؟:

 !ترسم می دوچرخه از من! ترسم می-

 !که نداره کاری:

 !نداره رو ها کوچولو چرخ تا دو اون تو ی دوچرخه اخه-

 !است چهارچرخه شی می سوارش تو که اونی! دیگه است دوچرخه! باشه نداشته خب:

 !بگیرم یاد تونم می رو دی می انجام تو که کاری هر شدم تو ی اندازه وقتی گه می مامان-

 .کنم سوارت بیا! دم می یاد بهت سریشو یه خودم اما! کاری هر حاال نه:

 !یاد می دردم! ها زمین نندازیم-

*** 

 زدی زمینم! درد! بود همین کردم نمی پیدا که رو حسی! آره! لحظه اون تو بود درد وجودم ی همه

 ! اومده دردم که بفهمی و ببینی و بمونی اینکه بدون! چندم بار برای! آرمان
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 صدای بعد و اومد در شدن باز صدای. بودم روبروم مات. زمین رو خوردم سر و دیوار به دادم تکیه

 یکی دست. داد نمی دادن جواب واسه فرمونی مغزم. آورد زبون به باری چند اسممو که ونداد

 به! بود بابا. اش چهره روی نشوندم و دادم حرکت سختی به روبروم از رو زلم نگاه. پام رو نشست

 از بابا! بود پا رو هنوز! بود جا سر حواسش هنوز اما! ساعت چند این تو بود شده پیر سالها ی اندازه

 ! مَرده بابا! تره قوی منم از! بود تر قوی آرمان

 !آبان؟ گم می چی شنوی می: گفت و داد تکونم ونداد

 من: گفت می مرتب که صدایی! بود گوشم تو آرمان صدای فقط! گه می چی بودم نشنیده! نه

 ! دارم دوستش

! آرمان صورت رو بود نشسته جمله اون جواب به که انگشتایی! بود گرفته بیشتری درد انگشتام

 تجربه اون با بار اولین برای بچگی تو رو چیزا خیلی که کسی صورت رو! بزرگتر برادر صورت رو

 ! بودم کرده

 می خواب یه دلم! باشم خودم حال تو خواستم می! باشم تنها خواست می دلم! بستم چشمامو

 !نشه نازل بالیی! نباشه مصیبتی بیداریش بعد که خوابی! خواست

 بغضی همراه دهنمو آب زور به. بکش دراز خرده یه. آبان پاشو: گفت و گرفت بازومو زیر آروم بابا

 روی کشیدم دراز و گرفت امو دیگه بازوی یه زیر هم ونداد. دادم فرو کرد می ام دیوونه داشت که

 شده؟ چی: پرسیدم وار زمزمه روم نداخت می که رو پتو. تخت

 !شده؟ چی چی: گفت و زد زانو تخت کنار بابا

! بیارم زبون به آرمانو اسم خواست نمی دلم! چیه منظورم بفهمه خودش که کردم نگاهش خیره

 !مرده چرا آرمان بپرسم خواست نمی دلم

. بذار هم رو چشم خرده یه خودت برو. حاجی برو شما: گفت و بابا ی شونه رو گذاشت دست ونداد

 .باشی پا رو باید. امون همه واسه سختیه روز فردا

 !برام مونده پسر یه همین! ونداد باش مراقبش: گفت آروم و پاشد جاش از بلندی آه و مکث با بابا
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 می حس نگاهشو سنگینی. تخت ی لبه رو کنارم ونداد نشستن با شد همراه در شدن بسته صدای

 !افتاده؟ اتفاقی چه: پرسیدم و بستم چشمامو. کردم

 . سرش باالی رسیده حاجی وقتی بوده خواب اش خونه بخاری کنار! انگار بودش گرفته گاز-

 !کرده؟ می کار چی اونجا:

 .اینجا گشته می بر شب و خونه رفته می ناهار بعد روز هر-

 !بوده؟ عمدی:

 !دونه نمی کسی! دونم نمی! نه-

 !ترکه می داره سرم:

 بزنه؟ بهت مسکن یه بیاد احسان بگم-

 !سرده چقدر:

 .یام می اآلن: گفت و پاشد جاش از ونداد

 خوابی! شد می منتهی کابوس یه به هم باز که خوابی. برد خوابم زد بهم احسان که آرامبخشی با

 برادرم سال 7 اگه که آرمانی! آرمان کردن خاک کابوس! قبر یه کابوس شد می بعدش بیداری که

 ! بود بزرگم برادر سال 7 اون از قبل سال 32 اما نبود

 صدای گریه و جیغ صدای همه اون بین. توش بذارن آرمانو بود قرار که قبری کنار بودم وایساده

 رو سرش و آفاق ی شونه روی دستم. کرد می اذیتم همه از بیشتر مامان گفتنای آرمان آرمان

 اومده خیلیا. بود پا رو زور به و شده حال بی دیگه که بود کرده گریه اونقدر. بود من ی سینه

 که عموهایی هام، پسرعمه و پسرعموها. کردن می گریه آرمان رفتن واسه داشتن خیلیا. بودن

 بازاریها، آشنا، و دوست. بودن ندیده منو بود سالها که هایی عمه بودمشون، ندیده بود مدتها

 دوستی! آرمان رفیق گفت بهش بشه که دیدم نمی رو کسی آدم همه اون بین محل، کاسبهای

 !سال؟ 7 این تو بوده خبر بی دوستاش از یا نداشته
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 با. افتاد نگاهش به نگاهم و پایین آوردم سرمو. صورتم به دوخت چشم و کرد بلند سرشو آفاق

 !داداش؟ کشی می نفس جوری این چرا: گفت اومد نمی در تقریباً دیگه که صدایی

 یا بازوم، چفت یا دستش! بود من به حواسش ی همه! من به بود چسبیده شده بیدار که صبح از

 هم منو ترسید می انگار! بمونه برادر بی ترسید می انگار! ترسید می انگار. بود پلیورم به چسبیده

 به اصراری منم. بود فایده بی اما کنن جداش ازم بودن کرده سعی بقیه باری، چند! بده دست از

 ایرادی چه باشم نفر یه برای کوچیکی دلگرمی شد می وانفسا این تو که حاال. نداشتم کار این

 !داشت؟

 خانوم تا دو یکی و دایی زن و ای گوشه یه آوردنش قبر کنار از. رفت حال از چندم بار برای مامان

 تو حسی هیچ چرا دونم نمی. بیارن هوشش به کردن سعی و گلوش تو ریختن آب خرده یه زور به

 مراسم به داشتم بودم وایساده مجسمه عین. بدم خودم به تکونی اینکه برای نبود وجودم

 اعماق تو فقط! حرکتی نه حرفی، نه آهی، نه اشکی، قطره نه. کردم می نگاه برادرم خاکسپاری

 تونستم می نه که بغضی! بود گرفته نفسمو راه دیشب همون از که بغضی. بغض و بود درد وجودم

 !بشکونمش تونستم می نه بدمش فرو

 زیر آروم و دستش تو گرفت آزادمو دست. است صفا دیدم و برگشتم. ام شونه سر نشست دستی

! بود؟ نمرده پیش سال 7 آرمان مگه! نبود؟ دیر گفتن تسلیت برای! تسلیت؟. گفت تسلیت گوشم

 حس این پس! بودم؟ نشده برادر بی پیش سال 7 مگه! بودمش؟ نداده دست از پیش سال 7 مگه

 !گلوم؟ بیخ بود نشسته کجا از بغض این پس! بود؟ چی درد

 ونداد! نزدیک نزدیک! بود کنارم. گرفت شد می پر خاک با داشت که قبری از نگاهمو بهار صدای

 به افتاد که ونداد به آفاق نگاه. کرد جدا ازم آفاقو و انداخت دست و پیشمون اومد جمعیت بین از

 توان انگار نبود کنارم آفاق که حاال. شد جدا ازم صبح از بار اولین برای و کرد اعتماد دستاش

 برای بود کرده تکیه من به اون. شد می خم داشت و لرزید می زانوهام انگار. نداشتم وایسادن

 ! اون؟ به من یا وایسادن

 شده نزدیک هم به ناخودآگاه. نگاهش رو نشست دوباره نگاهم. دستم روی نشست بهار دست

! شدیم می شبیه هم به بیشتر روز هر داشتیم! شد می مشترک دردامون داشت ناخودآگاه. بودیم

 به نفسام! گرم آغوش اون توی ببرم یاد از دردامو ی همه بتونم که اونقدر! محکم! کردم بغلش
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 دیگرون نبود مهم برام! رفت می پایین و باال پشتم روی آروم خیلی دستاش! بود افتاده شماره

 گرمش دستای به من چرا و کیه دختر این دونستن نمی که متعجبی های نگاه! کنن فکر چی

 بهم محکم خواستم می فقط! شم آروم بودنش با خواستم می فقط. نداشت اهمیت برام محتاجم

 ! بلرزم نذاره! شه خم زانوهام نذاره! بیافتم پا از نذاره و بچسبه

 دیدنش. چشمام به زد زل. نکرد ول دستمو اما گرفت فاصله ازم بهار که گذشت چقدر دونم نمی

 !سخته چقدر برادر داغ دونم می! آبان متأسفم: گفت بغض پر و آروم. کرد می دلگرمم

 پس نداشتیم اگه! نداشتیم؟! داشتیم؟ نسبتی هم با ما مگه! بود؟ برادرم مگه آرمان! برادر؟! داغ؟

 اون چرا پس نبودیم برادر هم با ما اگه! کرد؟ می نابودم داشت جوری این که بود چی آشفتگی این

 چرا پس! لرزید؟ می بود روبروم که قبری دیدن از زانوهام چرا پس! رفت؟ نمی بین از لعنتی بغض

 !بودم؟ شده ناراحت اتفاق این از اونقدر

 می دور! رفتن می حاال و بودن گفته رو ها تسلیت بودن، خونده رو ها فاتحه. بود شده کم جمعیت

 موندم می من! داغ و تنهایی! درد و تنهایی و موندیم می ما و موندن می دور سیاهی این از! شدن

 افتاد نگاهم! شد نمی خالص داغ این از وقت هیچ دیگه! شد نمی پا رو هرگز دیگه که خونواده یه

 از! بهش بود چسبیده محکم! بود بغلش تو آرمان ی بچه اش، بچه. بود وایساده دورتر کمی! ویدا به

 اش بچه پدر مرگ واسه ببینم تونستم می! کرده گریه که ببینم تونستم می هم فاصله اون

 آروم صفا. بود دستم توی محکم محکم دستش حاال که بهاری و من به! بود ما به نگاهش! ناراحته

 .آبان دیگه بریم: گفت و گرفت بازومو

 .ببر بهارو: گفتم و کردم جدا بهار دست از دستمو و دادم تکون مخالفت عالمت به سری

 .آبان بریم هم با: گفت و بازوم رو نشست بهار دست

 .برو تو! بگم آرمان به خوام می که هست چیزایی یه: گفتم و چشماش به زدم زل

 حرفات. مونم می منتظرت تر پایین خرده یه! مونم می: گفت و داد تکون مخالفت عالمت به سری

 !باشه؟. بیا شد تموم که

 دیگه حاال. دادم تکون مثبت عالمت به سری و بیرون دادم پرصدا نفسمو و کشیدم گلوم به دستی

 برم همراهشون خواستن ازم و سراغم اومدن هم دیگه نفره دو یکی و بابا و ونداد. بودن رفته همه
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 حاال. گذاشتن تنهام و کردن درک رو شرایط. کردم مخالفت و دادم تکون منفی عالمت به سری اما

 دو قدم، یه! بود؟ گرفته آروم یعنی. بود گرفته آروم توش آرمان که قبری و بودم مونده من دیگه

 انداخته قبر روی که مشکی ی پارچه. زدم زانو قبر کنار! لرزون اما بلند، قدمای قدم، سه قدم،

 !پسرش قبر روی بندازن بود داده چادرشو خودش! بود گفته خودش. بود مامان چادر بودن

 

 فهمیدم نمی! کنم حس دهنم تو تونستم می رو خون شوری که محکم اونقدر! گزیدم محکم لبمو

! رفته؟ که بود وقت خیلی اینکه نه مگه! بود رفته آرمان! کنم درک خودمو تونستم نمی! مرگمه چه

 دوست رو ویدا هنوز که بود گفته بهم پیش شب چند وقتی اش درمونده ی چهره! بستم چشمامو

! آرمان؟ حاال آرومی! بزرگه داداش قبر. قبر سمت رفت ناخودآگاه دستم! بود چشمام جلوی داره

 باور باید! نبوده؟ کار تو عمدی که کنم باور! مرگت؟ قاصد شده لعنتی بخاری اون که کنم باور باید

 اتفاق یه فقط که کنم باور باید! نکردی؟ تموم باغو خونه زیرزمین توی تمومت نیمه کار که کنم

 ! بوده؟

 حاال! شده؟ آروم دردات که! شده؟ تموم دنیات اینکه از هستی راضی حاال! خوشحالی؟ حاال

 دنبال نگاهم وقت هیچ! خوابی؟ نمی بشه من مال دوباره ویدا اینکه ترس با دیگه که خوشحالی

 به راضی وقت هیچ! خواستم نمی زندگی این از رو تو سهم وقت هیچ! آرمان نبوده برادرم ناموس

 !هم برای باشیم نابرادر خواستم نمی وقت هیچ! آرمان نبودم مردنت

 لزومی دیگه! کنم پنهون ازش بغضمو بخوام که نبود کی هیچ دیگه! بود صورتم جلوی دستام

 تظاهر نداشت لزومی دیگه! بدم پایین و باال زور به نفسامو و وایسم سنگ تیکه یه عین نداشت

 که بغضم! نکرده دارم داغ نو از بود مرده برام پیش سال 7 که برادری آرمان، مردن که کنم

 خودم بین درگیری همه اون از شدم می خالص انگار کردم می که گریه! شدم سبک انگار شکست

 !چی یعنی بزرگتر برادر داشتن اومد می یادم داشت انگار! آرمان و

 بعد و ام شونه روی نشست دستی که بود زانوهام روی دستام بین سرم و زمین رو بودم نشسته

 به بود شده خیره و زده زانو کنارم. کردم بلند سرمو. کرد صدام آروم خیلی. شنیدم رو بابا صدای

 می سراغتو هی! تواِ دنبال چشمش مامانت! آبان پاشو: گفت و گرفت بازومو مکث یه بعد. صورتم

 . کنه می صدات مرتب و ماشین تو نشسته. گیره
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 بود قرار! پیرمرد؟ و پیرزن این دلخوشی ی همه بشم بعد به این از بود قرار! پایین انداختم سرمو

 !نبود؟ وجودم تو دلخوشی ای ذره که منی بودن به! باشن؟ دلخوش من بودن به

 کردن نگاه تاب. پایین انداختم سرمو. ایستاد روم به رو هم بابا. شدم بلند و دادم خودم به تکونی

 شه می آروم روحش: گفت و ام شونه روی گذاشت دست. نداشتم چشماشو توی غمِ همه اون به

 بفهمه وقتی! ریخته اشک براش کوچیکش برادرش ببینه وقتی! اتش بخشیده برادرش ببینه وقتی

 ! بوده داشتنی دوست یه هنوز دلت ته

 یه داغ از من پسرش، داغ از اون! کردیم می گریه دو هر و بودم بابا بغل تو. لرزید هام شونه دوباره

 می یادم باید! شدم می محکم باید! شدم می مرد باید شدم می رد که قبر این کنار از! درد عالمه

 بود کشیده زجر همه این آرمان و من خاطر به که خونواده این واسه باید! رنگیه چه گریه رفت

 !شدم می مرهم

 و مامان. بابا بریم: گفتم و کردم پاک اشکامو و کشیدم صورتم به دستی. بیرون اومدم بابا بغل از

 .منتظرن بقیه

 منتظرم ونداد کنار که دیدم رو بهار ماشینا به رسیدیم وقتی. افتادیم راه و داد تکون سری بابا

 و شدن بلند دوباره و دوباره برای من که دستایی! بود پالتوش جیب توی دستاش. وایساده

 از! کنه محکمم تونست می! بده گرما بهم تونست می که دستایی! داشتم احتیاج بهشون ایستادن

 خودم دست همراه و گرفتم بیرونو بود اومده جیبش از که دستش. سمتم اومد دید منو که دور

 امنیت من به! شد نمی جدا دستم از! بود امن جاش من جیب تو دستش. پالتوم جیب توی گذاشتم

 چقدر که برد می یادم از ای لحظه برای قبرستون، اون توی زمستون، اون سرمای سوز تو! داد می

 اینجا و اآلن! هست بهار فهموند می بهم! داد می نشون بهارو بهم دستش! پاییزم چقدر! سردمه

 !نباشه من مال فردا اگه حتی! نباشه فردا اگه حتی هست کنارم

 پاییزه هفته هر پاییزه، روز هر

 پاییزه سال هر پاییزه، ماه هر

 ابرم پس ماه چشمات، از خونم دل

 !لبریزه کاسه این صبرم، ی کاسه من
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 دستم تو هنوز دستش. عقب بهار و من و بودن جلو ونداد و صفا. ونداد ماشین تو بودیم نشسته

 و صندلی پشتی به بودم داده تکیه سرمو. کرد می لمس دستمو روی شصتش انگشت با. بود

 قرار که رستورانی جای به خواستم ونداد از حرکتمون بعد خرده یه. هم رو بودم گذاشته چشمامو

 . نکرد هم مخالفتی هیچ که بود جالب. خونه ببره منو بدن رو آرمان ختم ناهار توش بود

 اصالً. خورد می ویبر هم پشت موبایلم. ما ی خونه بریم بعد که رسوندیم می رو بهار و صفا داشتیم

 داشته کار باهام کسی نبود مهم دیگه بود اینجا بهار وقتی! خطه پشت کی بدونم خواست نمی دلم

 !باشه

 وقتی بود زده زنگ من به که کسی. ماشین فضای تو پیچید ونداد صدای طوالنی سکوت یه بعد

 .بود گرفته رو ونداد موبایل دادنم، جواب از بود شده ناامید

 مگه... باشه...  نه. خونه ریم می داریم ما نه: گفت بعد و داد گوش خرده یه و گفت الویی ونداد

 کاریش یه! خب خیلی! بار؟ تره میدون ببرمش دارم ورش! همراهمه آبان من، پدرِ... نرفت؟ میثم

 !خدافظ! باشه! نه! کنم می

 و انداخت بهم نگاهی. صورتش به زدم زل آیینه تو از و کردم باز چشمامو سرم دادن حرکت بدون

 . میوه دنبال رم می خودم بعد خونه رسونم می رو تو: گفت

 هم رو چشمامو دوباره. بذاره تنها منو قراره اینکه از نیست راضی خیلی که بود معلوم لحنش از

 . شم خالص لعنتی سردرد اون از جوری یه خواست می دلم. گذاشتم

 .ونداد بگو بهم یاد می بر من دست از اگه کاری: گفت آروم صفا

 . گم می جدی خدا به: داد ادامه صفا و گفت دستت قربون یه ونداد

 . شم می مزاحمت حتماً داشتیم کاری اگه: گفت هم ونداد

 من نداره ایرادی اگه: گفت بهار که اینا بهار ی خونه سمت بره زد دور ونداد و رسوندیم رو صفا

 .برگردین شما تا مونم می آبان پیش

 که وقتی تا! داره؟ ایرادی: گفت و سمتم کرد روشو. سمتش چرخوندم سرمو و کردم باز چشمامو

 .مونم می پیشت من برگرده میدون از ونداد آقا



 
 

662 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 و آورد دستم به کمی فشار بهار. پنجره سمت چرخوندم رومو و نیست نیازی گفتم وار زمزمه

 .بمونی تنها شرایط این تو نباید! آبان نیازه: گفت

 !بپان منو بخوان که هستن خونه اون تو آدم نفر چهار-

 !باشم کنارت که خوام می خودم! بپام رو تو اینکه واسه باشم همراهت که نیست این منظورم:

 !نداره لزومی-

 !آبان نباش غیرمنطقی انقدر:

 می بر برادرم خاک سر از دارم وقتی نخواه ازم: گفتم و چشماش تو زدم زل! بهار سمت برگشتم

 بهار ی خونه سمت برو! بیافته اتفاق باید که چیزیه ترین منطقی این ضمن در! باشم منطقی گردم

 !ونداد اینا

! بود کم براش هم گذاشت رو اسمش شه می که چی هر یا باز لج یا سرتق! نبود کن ول اما بهار

 !ونداد آقا اینا آبان ی خونه سمت برو: گفت محکم خیلی

 !نذارم تنها رو تو که اینه اآلن دنیا کار ترین منطقی: گفت و برگشت که بهش بودم زده زل

 و عجیب های نگاه و خونه ی حوصله. ونداد باغ خونه برو: گفتم ونداد به و کشیدم عمیقی نفس

 !ندارم رو بقیه غریب

 !غریبی؟ و عجیب نگاه چه: گفت اخم با و انداخت بهم نگاهی آیینه تو از ونداد

 !کنه می تظاهر داره که کنن نگاه بهم کسی چشم به خوام نمی:

 رو تو ریخت و سر! ناراحتی؟ به کنه می تظاهر باشه شده فوت داداش آدم! آبان؟ تظاهری چه -

 !هم؟ به ریختی جوری این که بینن نمی

 ! ببینن خواد می دلشون که بینن می رو چیزایی اونا:

 !داره؟ اهمیتی چه! جهنم به-

 !ندارم حوصله اآلن من اما نداره اهمیتی:
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 داغونی که اینی از بیشتر بری که اونجا مطمئنی اما باغ، خونه برمت می من. نیست حرفی باشه-

 !شی؟ نمی داغون

 !شم نمی تیکه تیکه این از بیشتر! شدنم خرد نهایت تو دیگه! تکمیله ظرفیتم دیگه! نه:

 افتاده خوره مثل آرمان خودکشی فکر. بستم چشمامو دوباره و صندلی پشتی رو گذاشتم سرمو

 خاطر به! افتادم می پا از واال کردم می پیدا خودم کردن آروم واسه راهی یه باید! جونم به بود

 پشت غمو و درد این جوری یه باید! کردم می پیدا افکارم از فراری راه یه باید شده که هم مامان

 !داشتم می نگه قلبم در

 وا که چشمامو. کرد صدام و داد فشار دستمو آروم بهار. بودم نشده باغ خونه به رسیدنمون متوجه

 هم بهار. خوبم: گفتم داری خش صدای با. کنه می نگاهم نگرون و برگشته هم ونداد دیدم کردم

 . باشه جمع خاطرت. هست

 جلوی خواد می عمه. خونه گردونم برت که دنبالت یام می عصری:گفت و زد کمرنگی لبخند

 .باشی چشمش

 یه. بود جونم ی همه تو شدید ضعف حس یه. کردم وا رو در و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 همون در و کرد باز برامون رو در و شد پیاده هم ونداد. بودم بند پاهام روی زور به انگار که جوری

 یه بکش زحمت. هست قرص و دارو توش که قوطیه یه سماور باالی کابینت توی: گفت بهار به حال

 .بگیره آروم خرده یه که بده بهش آرامبخش

 ونداد و بهار. ساختمون سمت افتادم راه. کنه آرومم خرده یه که چیزی به داشتم نیاز واقعاً آره

 به منو سفارش داشت ونداد احتماالً. زدن می حرف هم با داشتن و بودن وایساده در دم همچنان

 !کرد می بهار

 یعنی! شد؟ می هم منفجر آدم مغز. دستام بین گرفتم سرمو و مبل روی نشستم و خونه تو رفتم

 آدم مغز شد می باعث زیاد خیال و فکر! بترکه؟ که بشه بزرگ و بزرگ و کنه ورم اونقدر بود ممکن

 من مغز چرا پس! گرفت؟ می باد غم که بود دل فقط! بترکه؟ و بگیره باد غم! کنه؟ باد! کنه؟ ورم

 و بغض اینکه نه مگه! شد می بدتر داشت لحظه هر لعنتی سردرد این چرا! شد؟ می منفجر داشت

 !افته؟ می پا از سرت داری نگه بغضتو کنی می سعی وقتی چرا پس آدمه ی سینه توی جاش درد
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 اومد بهار. کردم بلند سرمو و برداشتم بود زانوهام روی که دستامو. اومد در شدن بسته صدای

 درست چیزی یه برات خوای می. نخوردی چیزی دیروز از گفت می ونداد: گفت و وایساد روبروم

 کنم؟

 دنبال اآلن! بود غذا نداشتم نیاز که چیزی تنها به. بشینه کنارم کردم مجبورش و کشیدم دستشو

 هیچ بدون! بشنوه فقط! بشنوه بغضمو! بشنوه دردامو! بشنوه منو که! بشنوه که بودم گوشی یه

 یه که بود موقعی اون اآلن! پیچیدنی نسخه یا داوری پیش هیچ بدون! ترحمی هیچ بدون! قضاوتی

 !اشکام واسه! دردام واسه خواستم می شونه

 .بیارم آرامبخش یه برات کن عوض لباساتو پاشو: گفت و دستم روی گذاشت آزادشو دست بهار

 که همین! بهار آرامبخشه مثل برام هستی تو که همین: گفتم مکث یه بعد و بهش دوختم نگاهمو

 !کافیه بپیچه نسخه برام اینکه بدون باشه دردام کنار فقط قراره که هستی ای شونه اون مالک تو

 و بزنم سماورو رم می: گفت و آورد در دستم از رو دستش پاشد، جاش از و داد خودش به تکونی

 .بیار در رو پالتوت الاقل پاشو. بیام

 دلم. کاناپه روی کشیدم دراز پهلو به و روبرو مبل روی کردم پرت و آوردم در پالتومو و ایستادم

 تا دو دستش تو بیرون اومد آشپزخونه از که بهار. کرد می درد ناجور سرم اما! خواست می سیگار

 بخوری؟ رو اینا شی می پا: گفت و زد زانو کنارم. بود آب لیوان یه و قرص دونه

 شینم می بعد بخور رو اینا: گفت و زد کمرنگی و گرم لبخند. نگرونش چشمای به دوختم نگاهمو

 .دم می گوش حرفات به بخواد دلت که وقت هر تا و کنارت

 بودم گذاشته سرمو. نشست سرم باالی و اومد بهار. خوردم رو قرصا و شدم خیز نیم آرنجم روی

 این به. داشتم نیاز همدردی این به چقدر. کرد می نوازش موهامو آروم آروم دستش. پاهاش روی

: کردم زمزمه آروم و گذاشتم هم روی چشمامو. ای دیگه چیز نه باشه همدردی فقط که همدردی

 کله و سر موقع به اینقدر هم اون اتفاق، یه کنم باور تونم نمی! بوده عمدی رفتنش کنم می خیال

 خودشو انگار! یاد؟ می! یاد نمی آدم سراغ وقت سر اینقدر که مرگ! بشه پیدا کسی زندگی تو اش

 ! کرده نیست به سر عمداً

 !اش خونواده دل به داغ یه شده که اینه مهم! نیست دیگه که اینه مهم! داره؟ اهمیتی چه-
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 گفته بهش. زد می حرف ویدا داشتن دوست از هنوز. دیدمش که بود پیش شب چند بار، آخرین:

 بود خواسته ازم! شه نمی کسی مال زور به ویدا بودم کرده یادآوری بهش! بشه ویدا خیال بی بودم

 گفته بهم! کنم می مرور بودنمو ویدا با خاطرات و اینجا شینم می کرد می خیال! باغ این تو نیام

 کرده تموم کارشو جنون این ترسم می! کشوندش می جنون به ویدا نداشتن هنوزه که هنوز بود

 !باشه

 !؟ مهمه-

 که نبود اونجا کسی هیچ! کردم می نگاه بودن اومده که آدمایی به داشتم خاک، اون سر امروز،:

 ونداد مثل رفیقی! مرده تنهایی تو! خیلی! بوده تنها! گذاشت روش رو آرمان رفیق اسم بشه

 و برسه بزنگاه سر که نداشته هم من مثل برادری! باشه کنارش جا همه و همیشه که نداشته

 !بده نجاتش

 ! آبان بدی عذاب خودتو نباید-

 از! دارم احساسی چه فهمم نمی! شم می خرد وجودمه تو که درگیری این از تناقض، این از دارم:

 اون! بوده باغ این تو بچگیمون ی همه! شم می نابود دارم ام کرده گم خودمو حال و حس که این

 تو باغ، همین تو روزی یه! دیدن جوونیمونو و نوجوونی بچگی، ی همه که درختایی بین! بیرون

 بهش! اونه عزای پیرهن تنمه که سیاهی پیرهن این که گفتم و روش تو وایسادم ساختمون همین

 حاضر که بود برادر برام اونقدر بهار، ولی! یارم می درش حاال و امش پوشیده روز چهل بودم گفته

 اون آقاجون که روزی همون از! نشه آلوده اون خون به دستم اما ببرم بین از خودمو بودم شده

 بندازم کالمو بود گفته بهم که روزی همون از کرد، می غیرتی بی به متهم منو اتاق اون توی باال،

 همون از! برادرمه ابد تا آرمان دونست می وجودم ته کشه، می نفس داره هنوز آرمان وقتی باالتر

 ! مهمه برام آرمان بودن زنده ذهنم ناخودآگاه تو که بود معلوم روزا

 از رو چیزا خیلی جریان، اون تو: گفتم مکث یه بعد و دادم فرو بغضمو و کشیدم عمیقی نفس

 و خوب من با اش رابطه وقت هیچ شاید! بود بزرگ خیلی برام که بود برادری یکیشون دادم، دست

 بهم منفی دید یه با همیشه که کرد یادآوری بهم زیرزمین این توی روز اون شاید! نبود صمیمی

 انجام تونست می که کارایی ی همه با بچگیم روزای تموم تو بود، برادر من برای اما کرده می نگاه

 قهرمان این شد رو ویدا با اش رابطه جریان وقتی! بود قهرمان یه ام واسه نبودم، بلد من و بده
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 به واسه که کرد جلوه ضعیف آدم یه برام! ریخت بهم بهش نسبت ذهنیتم! ریخت فرو! شد پوشالی

 رو چی همه جریان اون سر! بده بازی برادرشو شده حاضر داشته دوست که چیزی آوردن دست

 خوب! عشقمو نفسمو، به اعتماد خاطراتمو، بچگیمو، دوران قهرمان برادرمو، جوونیمو،! بهار باختم

 ! بوده ویدا دادم دست از روزا اون که چیزی مقدارترین بی بینم می کنم می فکر که

 زل و خوابیدم باز طاق و برگشتم و کردم تر زبون با خشکمو لب کردم، تازه نفسی کشیدم، آهی

 و شنید می که بود خوب چه! بود که بود خوب چه. کرد می نگاهم داشت. بهار صورت به زدم

 !زد نمی حرفی

 بهار وجود از خواستم می انگار. دردناکم و داغ پیشونی رو گذاشتم دستشو و کردم بلند دستمو

 ! کنه دور وجودم از دستاش گرمای با دردامو ی همه خواستم می انگار! بگیرم شفا

 از آرمان، از ویدا، از زدم، حرف باغ خونه این اتفاقات از دوباره و دوباره وقتی بود بسته چشمام

 یه روی نشست بهار ظریف انگشت! دردام از حسرتام، از هام، تنهایی از بچگیمون، شیطنتای

 بخواب: کرد زمزمه که شنیدم آرومشو صدای. بود کرده باز راه پلکام بین از که سمجی اشک قطره

 .عزیزم بخواب خرده یه! کنه نمی بهت کمکی گذشته مرور! کافیه دیگه! آبان

 اثر داشت انگار قرصا. داد می لذت بهم بودنش نگرون این. شدم نگاهش محو و کردم وا چشمامو

 پای اگه: گفتم بیداری و خواب تو و شکسته شکسته. بود شده هذیون شبیه حرفام که کرد می

 دستام تو دستات اگه! قسم اون شکستن تاوان پای ذاشتم می آرمانو رفتن بودم، نایستاده قسمم

 سست پای به آرمانو مرگ کردم، بودنت زنده نذر عشقتو که بره یادم کردم می سعی اگه بود،

 وقت هیچ کنه خدا! چقدره رفتنش از سهمم دونم نمی هم اآلن که چند هر! ذاشتم می ایمانم بودن

 می جنون به کارم! بهار شم می نابود بفهمم روزی یه اگه! برده بین از خودشو که نشه ثابت بهم

 !کشه

 وسط گفتم چی بدونم اینکه بدون برد خوابم. برد خوابم که کرد می لمس پیشونیمو بهار انگشتای

 رو بهار واسه زندگیمو بزرگ راز آسون چقدر باشم متوجه اینکه بدون برد خوابم! دال و درد اون

 !کردم

. نشسته جلوم نگرون صورت یه با ونداد دیدم و کردم باز چشمامو. داد می تکونم آروم داشت یکی

 !شده؟ چی: پرسیدم هول با و شدم خیز نیم
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 !تو؟ خوبی. نکن هول بابا هیچی: گفت بازومو روی گذاشت دستشو

 در و پاشد جاش از ونداد. کشیدم عمیق نفس یه و بود سرم زیر که بالشتی روی گذاشتم سرمو

 !گرفت سراغتو که بس کشت منو عمه! شی؟ بلند خوای نمی: گفت حال همون

 !مگه؟ چنده ساعت: پرسیدم کنم باز چشممو اینکه بدون پیشونیمو روی گذاشتم دستمو

 !دکتر بریم پاشو نیست خوش حالت اگه. شبه 8:گفت شد می دور ازم صداش که جوری همون

 ! خوبم-

! بود بهار پاهای رو سرم برد، می خوابم داشت وقتی آوردم خاطر به لحظه یه و نشستم جام سر

 !کو؟ بهار: پرسیدم و انداختم اطراف به نگاهی متعجب

 رسوندمش و دنبالش اومدم پیش ساعت پنج چهار. رفت: گفت و بیرون اومد آشپزخونه از ونداد

 . خونه

 فکر! بده بهم کردی سفارش شم تا دو بود چی قرصِ: گفتم و کشیدم موهام و صورتم به دستی

 !بود کافی فیل یه انداختن پا از برای هم یکیش کنم

 اگه گفت عمه. اتون خونه بریم کن جمع پاشو. بوده بیشتر اثرش خوردی هم خالی شیکم با -

 !گیوتین زیر ذاره می منو سر نباشی اونجا شام واسه

 چطوره؟ حالش:گفتم و پاشدم جام از

 عمه؟ کی؟-

 .آره:

 فرار زور به که آفاق دست از! گیرن می رو تو سراغ مرتب فقط همه! باشه؟ باید چطور نظرت به -

 !یام می منم باغ خونه ری می داری گفت می مرتب! کردم

 بهشون مجبورم برم بخوام که هم دستشویی کنم فکر دیگه! وضعیت این با دارم دردسرها حاال:

 !بدم گزارش
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 .ترسیده چشمشون خب، ولی حد اون تا نه حاال-

 نزدی؟ آرمان مورد در حرفی بابام با: پرسیدم و مبل روی بود نشسته که ونداد چشمای تو زدم زل

 حرفی؟ چه-

 شده؟ چی اینکه:

 !بهت؟ گفتم که من-

 !گفتی؟ اشو همه مطئمنی:

 !دادم تو تحویل منم رو گفته طاهر حاج که چیزی اون-

 !بوده؟ اتفاقی آرمان مرگ واقعاً:

 خوان می. بریم شو حاضر ها بازی کارآگاه این جای آبان! آره نوشته قانونی پزشکی که جور اون-

 !اَن تو و من معطل کنن پهن شامو سفره

 !داره فرق گفته چی و دیده چی بابام! داده فوتو گواهی قانونی پزشکی:

 داره تو حال به توفیری چه آورده، خودش سر بالیی یه بفهمیم که هم فرضاً! هستی؟ چی دنبال-

 !آبان؟

 باال برم اینکه از قبل و ها پله سمت رفتم. نبود باشه دادن توضیح قابل که حرفی. کردم سکوت

 می تو بوده، چیزی بفهمم اگه که ونداد باشه یادت رو ثانیه این و امروز: گفتم و سمتش برگشتم

 !ره نمی بیرون دلم تو از دلخوریش وقت هیچ کردی پنهون ازم و دونستی

 تو که دونم می قدر همون منم ملیکا جان به. ندارم خبر چیزی از من کن باور: گفت و کرد پوفی

 با چی هر. شه نمی پیدا اش کله و سر اما برگرده آرمان بوده منتظر مامانت اینکه مثل. دونی می

 هم حاجی و زنه می زنگ طاهر حاج به ده، نمی جواب گیره می تماس اش خونه تلفن و موبایلش

 و 002 و نشانی آتیش زنه می زنگ کنه، نمی وا روش به درو وقتی. اش خونه ره می افته می راه

 !دیگه معلومه که هم باقیش دیگه
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 راه و کردم عوض لباسامو و باال رفتم! عجیب بودم کرده سیگار هوس. کشیدم موهام به دستی

 . خونه سمت افتادیم

. کردم باز سیگار پاکت برداشتن قصد به رو داشبورد در و کردم دراز دست نشستم که ماشین توی

 کو؟ سیگارم: پرسیدم و ونداد سمت برگشتم! نبود توش سیگاری پاکت

 !بزنی سیگار به لب نذارم کرده سفارش مامانت: گفت و کرد عوض رو دنده

 کی رو تو خالف کارای جلوی باید که نگفتی کنه می تو به منو سفارش دیقه به دم که من مامان-

 !بگیره؟

 دیگه که اونجایی از و شه نمی تو حریف کسی که اونجایی از خب ولی! نزده حرفی مورد اون در نه:

 !شی خفه تا بکش انقدر! بیا شدی، خرپیره

 خواهرت: پرسیدم سکوت خرده یه بعد و کردم روشن سیگار یه. سمتم گرفت رو سیگار پاکت

 !ناراحته؟

 !نیستی؟ ناراحت تو-

 !بوده من برادر آرمان:

 متزلزل جایگاهشو خودش که عشقی اتفاقاً! بوده هم عشقش زمونی یه! بوده هم اون ی بچه پدر-

 !کرده

 سر از بزرگی مانع! براش داره هم خوشحالی جای البته: گفتم و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 !شده برداشته راهش

 !چی؟ برای مانع-

 !من به رسیدن واسه:

 !آرمان نه باشی تو باید بزرگش مانع: گفت و رفت بهم ای غره چشم و برگشت عصبی ونداد

 حرفای البته! ناراحته هم خیلی! ناراحته آره: گفت بعد و کرد رانندگی خرده یه. ندادم رو جوابش

 !نبوده تأثیر بی ناراحتی این شدن بیشتر تو هم عمه



 
 

671 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 !مامانم؟-

 بیرونش اتون خونه از و پرش و کرک تو زده: گفت بعد و خورد تکونی مثبت عالمت به ونداد سر

 !کافیه باشی پسرم ی جنازه تشییع تو دادم اجازه که قدر همین گفته! کرده

 !کنه می کار چی داره نیست متوجه! داره داغ اآلن-

 !اآلن نیست خوشبخت خیلی هم ویدا حال هر به:

 !کنی می دفاع خواهرت از که خوبه-

 ...فقط دارم! کنم نمی دفاع! نکن مسخره:

 !داره تو مثل دایی یه آیدین که خوشحالم! پشتشی که خوشحالم! ونداد گفتم جدی-

 !دیگه؟ عموشی هم تو که هست یادت:

 اونی: گفت و انداخت بهم نگاهی نیم! بگه خواد می چی فهمیدم نمی! ونداد سمت برگشتم متعجب

 !است بچه اون شده تباه زندگیش ی همه وسط این که

 !معتقدم؟ این از غیر به من مگه-

 !موضوع این رفته یادش انگار عمه آخه:

 !چی؟ یعنی-

 بکشونه رو ویدا خواد می! بگیره ویدا از رو بچه خواد می کرده می زمزمه هی پیش وقت چند از:

 !گفت می همینو تأکید با هم امروز! حرفا این از و دادگاه

 !پس شده دعوا-

 کردن مطرح خب، ولی نیست خودش حال تو اآلن عمه که دونم می البته! ها مایه این تو چیزی یه:

 که گفتم البته! کنه می فکر بهش داره یعنی یاره می زبون به وقتی! نیست درست هم موضوع این

 !باره چندمین این

 !ویداست مال سال 7 تا بچه-
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 گذاشته انگشت عمه! نزن حرف داره فرار واسه غیرقانونی راه تا هزار که قانونی از! آبان خیال بی:

 به آشنا و دوست جلوی دعوا، اون وسط امروز! نذاشته کدوممون هیچ واسه آبرو کالً که چیزی رو

 ... اما پسرمه یکی اون دنبال چشمت دونم می گفته ویدا

 !گفته؟ رو اینا من مامان-

 !بود وضعیتی چه دیدی می و بودی باید: گفت و کشید پوفی کالفه ونداد

 ! ندیدیم و نبودم که بهتر همون:

 پک! بکنه بخواد رو کاری همچین یه مامان کنم باور تونستم نمی! شد می بیشتر لحظه هر اخمام

 !کنه خالی خودشو جوری یه خواسته فقط. کنه نمی کارو این مامان: گفتم و زدم سیگار به محکمی

 بره بوده خواسته آرمان از باری چند اینکه از اما! دونم نمی: گفت و انداخت باال ابرویی ونداد

 ! خبرم با کنه شکایت و دادگاه

 ! شه نمی که کشکی شکایت -

 !بدی شهادت و بری که خواد می تو از بوده گفته آرمان به! هه! نبوده کشکی هم خیلی عمه نظر از:

 !چی؟ شهادت-

 ... ویدا اینکه:

 !ونداد؟ رو اینا گی می جدی داری! است مسخره-

 !دارم؟ شوخی شرایط این تو نظرت به:

 هم ویدا امیدوارم البته! بیافته اتفاقی همچین یه ذارم نمی من:گفتم و بیرون دادم نفسمو حرصی

 ! بده نشون نیتشو حسن

 حتی! داره نیاز مادرش به کسی هر از بیشتر بچه اون! آیدین پای یا! وسطه من پای کن خیال تو-

 !نیست بد هم اندازه اون تا ویدا البته که باشه دنیا مادر ترین لیاقت بی مادر اون اگه

 !بره کاری همچین یه بار زیر کنم نمی فکر هم بابا. زنم می حرف مامان با:



 
 

672 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 .گی می تو که باشه طوری همین امیدوارم-

 ! نباش نگرون:

 دست و کرد پارک ونداد. ریخت بهمم بیشتر بود نصب خونه دیوار رو که هایی مشکی پارچه دیدن

 .بذاری تنهاشون امروز نداشت توقع! آبان دلخوره ازت بابات: گفت و پام روی گذاشت

 !نبود خوش حالم-

 به کنن می خیال! کردن ای دیگه برداشت خب ولی گفتم بهشون هم همینو! دونم می اینو من:

 بابات حال هر به. باشی مراسم تو نخواستی و باغ خونه رفتی داشتی آرمان با که جریاناتی خاطر

 .نیست چیزی کم بچه داغ! شکسته کمرش اآلن

 .کرده برداشت اشتباه که دم می توضیح براش! دونم می-

 . کافیه باشی کنارش که قدر همین:

 هایی خیلی. بودن ها خیلی هنوز. بود شلوغ خونه. شدم پیاده و دادم تکون تأیید عالمت به سری

 خیال که فامیالیی و آشناها و دوست! محضه تظاهر یه تنمه که سیاهی کردن می فکر بابا مثل که

 روی بود نشسته که رو بابا دلخور نگاه! نداشته اهمیتی کوچیکترین برام آرمان مردن کردن می

 تو برم اینکه از قبل و اتاقم سمت رفتم و کردم سالم. ببینم هم در دم همون از تونستم می مبل

 !بیاین؟ لحظه یه شه می: گفتم بابا به اتاق

 در و رفتم دنبالش هم خودم. اتاق تو بره شدم منتظر و کردم باز رو در. پاشد جاش از تعلل با بابا

 !دلخورین دستم از گفت می ونداد: گفتم و بستم رو

 ربطی امروزم نبودن و رفتن: گفتم و شدم نزدیک بهش قدم یه. نداد جوابی و دوخت بهم نگاهشو

 .کنم استراحت خرده یه رفتم نبود، خوش حالم! نداره آرمان و من بین ی گذشته به

 خوب کدوممون هیچ! ونداد! احسان! آتنا! آفاق! من حال! آبان نیست خوش هم مادرت حال-

 ! نیستیم
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 چه دونم نمی اما من! معلومه احساستون و خودتون با تکلیفتون شماها! گیجم من بابا اما دونم می:

 خواستم می! بوده برادرم آرمان بیاد یادم خواستم می! بیام کنار خودم با که رفتم! دارم احساسی

 ! همین فقط! مرده برادرم که کنم یادآوری خودم به

 ندارم خوش!باشه دستم عصای که دارم پسر یه هنوز بفهمن همه که باش کنارم! باش پس! خوبه-

 !هستی تو وقتی بدن انجام میثم یا ونداد مراسمو کارای ی همه

 .چشم:

 .بگیره آروم خرده یه که ببیندت برو. نیست خوش اصالً حالش. بزن مامانت به سر یه برو-

 !چشم هم اون:

 ! سوزونه؟ می بدجوری دلمو داره چی دونی می: گفت کنه بازش اینکه از قبل و در سمت رفت

 روز سه دو: گفت و چشمام به زد زل و باال آورد سرشو. بزنه حرف تا موندم منتظر و کردم نگاهش

 کنم کمکش کرد التماس بهم! کرد دل و درد. زد حرف باهام ها گذشته از! حجره بود اومده پیش

 دو هر! آبان نتونستم! دستش تو بذارم دوباره رو ویدا دست کرد خواهش ازم! بسازه نو از زندگیشو

 برای درده خیلی این! بدم بهشون نتونستم که خواستن رو چیزی ازم التماس با روزی یه پسرام تا

 !پدر یه

 وضوح به تونستم می باغ خونه توی روز اون خودمو التماسای صدای. بست رو در و رفت بابا

 مثل درست! ناامیدی از پر! بود غم از پر که بیارم یاد به تونستم می رو بابا ی شرمنده نگاه! بشنوم

 ! امروزش نگاه

 می بازم درد همه این بعد! داشتم؟ تحملشو! دستام بین گرفتم سرمو و تخت ی لبه نشستم

 تونستم می! بگیرم؟ مادرمو و پدر دست و وایسام تونستم می! بکشم؟ روزگار این از تونستم

 این گاه تکیه! نداشتم امیدی هیچ لحظه اون تو خودم! شدنشون؟ بلند دوباره واسه باشم کمکی

 !نبودم هم شنی ی تپه یه حتی من! خواست می بودن کوه شدن درد

 کارای دوندگی کلی با امروز و بود آرمان هفتم فردا. تخت روی کشیدم دراز کار همه اون از خسته

. هفته یه این تو بود شده خسته خیلی هم ونداد خدا ی بنده. بودیم کرده راه به رو رو فردا
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. شد بلند موبایلم اس ام اس زنگ اما کنم استراحت خرده یه که بودم گذاشته هم رو چشمامو

 دیگه باغ خونه بعد از! بود بهار. برداشتم پاتختی روی از رو موبایل تاریکی تو و کردم دراز دست

 درگیر و آرمان مراسم کارای درگیر اونقدر. نداشتم باهاش هم تماسی حتی و بودمش ندیده

 نوشته. کردم باز رو اس ام اس. بود نشده فرصت که بودم بابا و آتنا و آفاق و مامان های ناراحتی

 آبان؟ خوبی. سالم: بود

 خوبی؟ شما. مرسی: نوشتم

 .باشی خواب شاید گفتم بزنم زنگ خواستم می. ممنون-

 .نخوردیم شام هنوز. کشیدم دراز تازه. بیدارم نه:

 .بخور چیزی یه برو پس-

 . ننداختن سفره هنوز. حاال رم می:

 شدی؟ آروم-

 !بیام کنار هام بدبختی با جوری چه گرفتم یاد. خوبم:

 .اتون واسه باشه خوشی بعد به این از ایشااهلل-

 ریم می هم آفاق و من! برداره؟ بابام یا مامان دل از آرمانو فوت داغ تونه می خوشی هیچ نظرت به:

 !چی؟ اونا اما زندگیمون پی

 .بگذره زمان خرده یه باید. آبان شه می درست-

 !بهار نیست وضعیت این شدن بهتر به امیدی:

 صدای که پاتختی روی بذارم رو گوشی اومدم. نفرستاد اسی ام اس اما بودم بهار از جوابی منتظر

 !بدی؟ روحیه بابات و مامان به خوای می جوری این: گفت بهار گفتم که الو. شد بلند زنگش

 .کنم می دل و درد تو با دارم. زنم نمی حرفا این از که خودشون جلوی-

 .خوبه:
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 !چی؟-

 !هستم شنیدن دل و درد الیق الاقل اینکه:

 سرتو حرفام با که دونم می. نشدم رفتنت متوجه اصالً. ببخشید برد خوابم اینکه و باغ خونه بابت-

 !آوردم درد

 !نگرفت درد سرم نه! سرمو؟:

 .ببخشید حال هر به-

 !برات؟ بودم بودی اش پی که ای شونه:

 !برام بودی شونه از بیشتر-

 ! خوبه:

 ! شده؟ چیزی-

 !چطور؟ نه:

 !دلگیری چیزی از انگار-

 !نیست مهم یعنی! نه:

 ...دادی بهم که قرصایی کن باور ناراحتی روز اون بابت اگه-

 !نداره توضیح به نیاز خوابیدنت الاقل یا! آبان بدی توضیح بخوای که نیافتاد اتفاقی:

 !گی می چی فهمم نمی-

 .بیاد پیش فرصتی اگه البته. کنیم می صحبت فرصت سر هم با حاال:

 !بری؟ خوای می جایی-

 !نه:

 .بیاد پیش فرصتی اگه گی می چرا پس-
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 ... و شده بیشتر مسئولیتت روزا، این شلوغه سرت خب:

 خواد می دلم. باشه شده تموم جریانا این کنم می باز وقتی و ببندم چشمامو خواد می دلم فقط: 

 شلوغی و همدردی این به شاید بقیه و مامان و خودخواهیه دونم می! شه ساکت خونه و برن همه

 .بگیره نرمال حالت خرده یه چی همه خواد می دلم فقط! ام خسته من اما باشن داشته نیاز

 و من زودتر خواست می دلم رفت، بابک وقتی منم. کنم درک تونم می. گی می چی دونم می-

 و آورده دووم مامانم که ببینم بتونم تا بگذره خرده یه زمان داشتم دوست. بشیم تنها مامانم

 کجاست؟ مراسم فردا! سخت هم چقدر هر حاال. کنیم می زندگی داریم

 .کنی شرکت که نیست اجباری البته. فرستم می برات ساعتو و آدرس:

 اما بیایم خواستیم می سوم مراسم واسه. بیاد خواد می هم مامان واقع در یعنی. خوام می خودم-

 شدم مجبور نداره حال خیلی و تنهاست مامان دیدم بیام اومدم که منم. نبود خوب حالش مامان

 .بمونم پیشش

 !بهترن؟ اآلن:

 جواب گوشیشو زدم زنگ صفا به. بپرسم رو آدرس که داشت اصرار خودش. شده بهتر خیلی. آره-

 .نداد

 مراسمی همچین تو دیده داغ خودش وقتی سخته که دونم می. مامانت برای شه می زحمت:

 .کنه شرکت

 .بپرسم همینو که بودم داده اس اصالً. بفرست برام رو آدرس حتماً. نه-

 . باشه:

 .دیگه برو-

 !دلخوره اینقدر صدات چی از آخر نگفتی:

 !نیست مهم-

 !مهمه من واسه:
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 .زنیم می حرف هم با بعد-

 !کی؟ یعنی بعد:

 و ببینیم همو بشه، خلوت سرت بگیری، آروم خرده یه شه، تموم مراسما این وقتی یعنی بعد-

 !بزنیم حرف هم با رو در رو بشینیم

 . راحتی جور هر. باشه:

 فعالً پس-

 هیچ و رفت باغ خونه از یهویی اونقدر بهار چرا اصالً که افتادم فکر این به تازه شد قطع که تماس

 ! شده؟ دلخور زدم حرف ویدا از چون نکنه که رسید ذهنم به!نداد بهم هم خبری

 شام؟ یای نمی: گفت و اتاق تو اومد ونداد که بشم خیز نیم جام از اومدم

 تو؟ یای می دیقه یه: گفتم و نشستم

 !خبریه؟: گفت و بست رو اتاق در تو، اومد

 ی خونه رسوندی می باغ خونه از که رو بهار: گفتم و کشیدم ام روزه چند ریش ته به دستی

 نزد؟ حرفی خودشون

 !چطور؟-

 !ندی؟ جواب سوال با منو سوال شه می:

! نه یا زد رو تواِ منظور که حرفی اون که گم می ات واسه من! چیه؟ نزد حرفی از منظورت بگو تو-

 !نزنه حرف و ماشین تو بشینه شه می مگه

 دنبالش؟ بیای بهت زد زنگ چرا اصالً:

 کارم وقت هر گفت و زد زنگ! بود نگرون هم مامانش بودی، خواب که تو خب! اآلن؟ بازجوییه-

 . برسونمش که کردم راضیش اصرار با منم! خونه بره اون که تو پیش بیام شد تموم

 .زد زنگ بهم اآلن:
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 خب؟-

 .بود دلخور چیزی یه از انگار. بود گرفته خیلی صداش:

 !آبان؟ برات مهمه-

 !ونداد نگو چرت:

 خودت از که شی می راضی جوری چه مهمه برات ناراحتیش اینقدر اگه! دیگه گم می راست خب-

 !کنی؟ دورش

 !نیست حرفا این وقت اآلن:

 صحبت موردش در بگو رسید وقتش وقت هر! نداره اهمیتی نبودنش و بودن ناراحت هم اآلن پس-

 !کنیم

 !چی؟ یعنی:

 من خیال بی دیگه تو! هست مرغی...  گ عمه حرفای از اعصابم کافی اندازه به آبان ببین! هیچی-

 !امشب شو

 !باز؟ شده چی:

 ی خونواده از هم غیرت بی من که ره می یادش وقتایی یه عمه فقط! نیافتاده جدیدی اتفاق-

 !برادرشم

 قضایا این کنم می راضیش شده جور هر و شینم می. بگذره فردا بذار. ونداد زنم می حرف باهاش:

 .دم می قول بهت. کنه تموم رو

 .یاد می در همه صدای اآلن. شام بیا پاشو-

 !ناراحته چی از بهار دونی می تو پس:



 
 

679 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 من ندونستن و دونستن: گفت و کشید پوفی و برگشت اتاق از رفتن بیرون راه نیمه تو ونداد

 ناراحتیشو کنی سعی جوری یه خودت و ناراحته چی از بفهمی خودت که اینه مهم! نداره اهمیتی

 !بتونی دارم شک البته که کنی برطرف

 !چیه؟ جریان بگو ونداد من جان: گفتم و وایسادم در جلوی روبروش، رفتم و پاشدم جام از

 !کنم سکوت خواست نمی ازم بگم من بود قرار اگه -

 !خواسته؟ ازت بهار:

 !اوهوم-

 دونم نمی و باخبری من ور و دور آدمای ی همه ی پرده پشت مسائل ی همه از تو چرا دونم نمی:

 !کنی مخفیشون من از که داری اصراری چه

! کنه صحبت باهات خودش که بدم اجازه خواسته ازم بهار خود! جان آبان ندارم اصراری من-

 . نیست جدیدی مسئله! نشو هم نگرون

 بعد: گفت حال همون در و عقب داد هولم در کنار از آروم ونداد. کشیدم موهام به دستی کالفه

 کنیم، روشن باید که هست چیزا خیلی تکلیف شد، آروم خرده یه شرایط وقتی مراسما، این

 !بهار هم دومیش آیدینه، اولیش

. سالم گفت بهار که کردم می خداحافظی مهمونا با داشتم و مسجد حیاط تو بودم وایساده

 و نشست صورتم به اخمی. است کرده پف و قرمز گریه زور از چشماش دیدم و سمتش برگشتم

 !بیای نداره لزومی گفتم که بهت:گفتم

 !شدم سبک خرده یه. نیست مهم: گفت و زد محوی لبخند

 خوبی؟-

 !ها نداره من از کمی دست هم تو چشمای: گفت و داد تکون مثبت عالمت به سری

 تا شب هر مامان. بخوابم حسابی و درست نتونستم شبه چند. ام خسته فقط نکردم گریه من-

 . گیره می منو سراغ و پره می خواب از مرتب! کنه می تابی بی صبح
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 وندادو آقا. برم باید من: گفت پوشه می کفشاشو داره مامانش دید وقتی و چرخوند سری بهار

 .گشت می دنبالش ملیکا! ندیدی؟

 ... ملیکا به خودش گفت. برسونه خواهرشو و مامان رفته-

 بهار به و کنارمون اومد سمتش، برگشتم. گذاشت تموم نیمه حرفمو برد می اسممو که صفا صدای

 نداری؟ کاری جان آبان. بریم که یاد می داره خاله: گفت

 . اومدین که کردین لطف. ممنون-

 . بود وظیفه-

 دوباره. اومده پاشده اوضاع و حال اون با که کردم تشکر ازش. شد نزدیک بهمون هم بهار مامان

 بریم؟: گفت صفا و بهار به و باشم داشته مامانمو هوای کرد سفارش و گفت تسلیت بهم

 بهش. دارم کارش چی ببینه موند منتظر و برگشت. زدم صدا رو بهار لحظه یه برن افتادن که راه

 ببینیم؟ همو جایی یه فردا شه می: گفتم و شدم نزدیک

 .شرکتم 9 ساعت تا: گفت و داد تکون مثبت عالمت به سری بهار

 .خونه ری نمی شام که بگو مامانت به. دنبالت یام می. خوبه موقع همون:

 .کن استراحت خرده یه خونه برو. باشه-

 صبر فردا تا تونستم می یعنی. چیه از دلخورش بفهمم نبود دلم تو دل. رفت بهار و زدم لبخندی

 !کنم؟

*** 

 دراز کاناپه روی و خورده قرص مامان. بیرون رفتم اتاق از و پوشیدم پالتومو که بود 8,32 ساعت

 جاش سر دید کرده کاله و شال منو تا. داد می گوش پروین خاله حرفای به داشت و بود کشید

 آبان؟ کجا: پرسید و نشست

 . ونداد شرکت رم می-
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 !اینجا بیاد اون گفتی می خب:

 می چی از: گفتم و دستم تو گرفتم دستشو نشستم، کنارش رفتم بعد و کردم نگاهش خرده یه

 !مامان؟ ترسی

 !بیرون بری خوام نمی-

 !باشم؟ زندونی اینجا کالً قراره! کی؟ تا:

 !باشی پیشم خوام می اآلن-

 !گردم می بر و بیرون رم می ساعت دو یکی جان مامان:

 !آبان بری خوام نمی: گفت و گرفت دستمو محکم مامان

 من واسه نیست قرار: گفتم و چشماش به زدم زل دوباره و انداختم پروین خاله به نگاهی مستأصل

 .گردم می بر شام بعد و ونداد پیش رم می! مامان بیافته بدی اتفاق

 شام واسه و خونه ره می گفت! گفت همینو هم آرمان: گفت و چکید مامان چشم از اشک قطره یه

 !بری خوام نمی! آبان نرو تو! نگشت بر دیگه! گرده می بر

 چه بعد به این از قراره دونستم نمی واقعاً. موهام به کشیدم و آوردم در دستش از دستمو کالفه

 برگرد شب و برو خواستی جا هر صبح! آبان نرو: گفت گریه با دوباره مامان! کنم زندگی جوری

 !خونه

 ! مامان نکن گریه! رم نمی خب و خیلی: گفتم و مبل رو انداختم و آوردم در پالتومو و پاشدم جام از

 رو مامان. پیشش برم دیقه چند خواست ازم و کرد صدام آشپزخونه تو بود رفته که پروین خاله

 می خوابش دیگه خرده یه خورده، آرامبخش: گفت آروم. خاله پیش رفتم و بکشه دراز کردم وادار

 .برو خواستی اگه اونوقت. بره

 چرا بابا:گفتم خوردنش بعد و ریختم خودم واسه آب لیوان یه دادم تکون مثبت عالمت به سری

 نیومده؟

 .یاد می دیرتر گفت زد زنگ: گفت و انداخت ساعت به نگاهی
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 قراره پیش سال 7 مثل باز دونستم می. ببینیم رو بابا کمتر و کم قراره بعد به این از دونستم می

 که گفتم می بهش باید. زدم می حرف باهاش باید! بره یادش درداش که کنه غرق کار تو خودشو

 . داره احتیاج شدیداً حضورش به مامان

 .رم نمی جایی. مامان بخواب: گفتم و روبروش نشستم. بود بیدار و خواب مامان. هال تو برگشتم

 به زدم زل و مبل پشتی به دادم تکیه سرمو. گذاشت هم رو چشماشو و زد تشکرآمیزی لبخند

 یاد. سال 7 این تو بود کشیده عذاب چقدر. روز هفت این تو بود شده داغون چقدر. صورتش

 تا آورد می فشار بهم که روزایی یاد. ببخشه آرمانو خواست می بابا از التماس با که افتادم روزایی

 به نشدن نزدیک روی خودم پافشاری یاد! برگرده آرمان بده اجازه بخوام ازش و بزنم حرف بابا با

 حتی خواستیم نمی کدوممون هیچ که هایی لحظه اون تموم تو! بود مادر! نبخشیدنش! آرمان

 زدنای زنگ از! کرد می پسرشو خوشبختی آرزوی باشیم، داشته آرمان از خبری کوچکترین

 باهاش داره که بودم دیده و برگشته کار سر از بود شده بارها. داشتم خبر آرمان به یواشکیش

 درست چی همه روزی یه که ده می اطمینان بهش و ره می اش صدقه قربون داره کنه، می صحبت

 !شه می تموم جدایی روزای! شه می

: گفتم خاله به و آشپزخونه تو رفتم و کردم تنم پالتومو. برد خوابش مامان تا نشستم ساعت نیم

 .بیام که بزنین زنگ بهم گرفت سراغمو و شد بیدار اگه

 شماره. ونداد شرکت دم رسیدم که بود ربع و نه. افتادم راه و کردم خداحافظی و گفت ای باشه

 .پایینم من: گفتم برداشت که همین و گرفتم رو بهار

 .کرد قطع تماسو و گفت یام می اآلن یه

 لبم رو از خاموشو سیگار. کرد سالم ماشین، تو نشست که کردم می روشن سیگارمو داشتم

 و خونه بمونم که بود داده گیر مامان ولی بدقولی به ندارم عادت. شد دیر ببخش: گفتم و برداشتم

 .ببره خوابش تا بمونم شدم مجبور. نرم بیرون

 .است ریخته بهم خیلی خدا ی بنده: گفت و کرد نچی بهار

 کامالً رفتاراش! برنگردم رم می جا هر منم قراره نگشت، بر و رفت آرمان چون کنه می خیال-

 .بینمش می جوری این شم می اذیت خیلی. هیستریکه
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 .بدین زمان بهش باید خب ولی سخته. دونم می:

 !بشه بدتر بگذره که زمان ترسم می-

 . مادر یه واسه سخته:

 من پیش بود قرار: گفت بهار که کنم روشن سیگارمو اومدم و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 !نکشی

 هم؟ با داشتیم قراری همچین مطمئنی: گفتم و انداختم بهش نگاهی نیم

 !داریم اآلن از: گفت و بیرون کشید انگشتام بین از رو سیگار

 !حرفاست این از تر کلفت پوستم! شه نمی چیزیم سیگار نخ تا چهار با: گفتم و زدم لبخندی

 می نخ چهارتا روزی اگه:گفت و بیرون کرد پرت رو سیگار و پایین آورد رو پنجره ی شیشه

 !خطرناکه خرده یه کنم می فکر تا چهل اما نبود مشکلی کشیدی

 و جا به نگرونی این به! محبت این به. داشتم نیاز توجه این به چقدر. سمتش برگشت سرم دوباره

 تونه می هم رانندگی تو توجهی بی البته: گفت و کرد اشاره جلو به و سمتم برگشت! موقع به

 !باشه خطرناک

 بیرونی؟ شام گفتی مامانت به: گفتم و کردم عوض رو دنده

 .آره-

 منی؟ با گفتی:

 .آره-

 نزد؟ حرفی:

 ولی برام بود کننده قانع دالیلش البته! نشد موفق که کنه منصرفم زدن حرف با کرد سعی! چرا -

 !بشنوم حرفاتو و بزنم بهت حرفامو و بیام دادم ترجیح خب

 !بدی توضیح برام رو دلخوری این دلیل باالخره قراره پس:
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 !نیست دلخوری-

 !باشه سرد اینقدر لحنت شده باعث که چیزی هر! دلگیری ناراحتی،:

 .خوبه اینجا غذاهای گفت می ونداد: گفتم و داشتم نگه رستوران یه دم. نداد جوابی بهار

 رستوران بریم وقت هر تو و من داده نشون تجربه: گفت کرد می باز رو کمربند که جوری همون

 .باشه جوری چه غذاش کیفیت کنه نمی فرقی خیلی پس! بیرون یایم می گرسنه

 درست است هفته یه از بیشتر: گفتم و دادم جواب لبخند با رو لبش روی لبخند و سمتش برگشتم

 !خورم می ته تا غذامو من بکشه، هم بزن بزن به کارمون اگه امشب نخوردم، غذا حسابی و

 کرده فرار غم همه اون از ساعت دو یکی برای ای، لحظه برای انگار بودم، خوشحال. شدیم پیاده

 ! کردم می فراموش هامو غصه باشه، موقتی حضورش بود قرار اگه حتی بهار کنار بودم،

 نگفته؟ بهت من دلگیری دلیل از چیزی ونداد که کنم باور: گفت بهار غذا دادن سفارش بعد

 اون برعکس! کنه سکوت خواستی ازش تو که گفت بهم! کن باور:گفتم و چشماش به دوختم چشم

 حرف دهنش تو از شه نمی هم بادکش با وسط بیاد که قرار و قول پای ده، می نشون که چیزی

 اون شده؟ چی که بشنوم خودت زبون از خواستم می. نکردم اصرار خیلی منم البته! کشید بیرون

 !شم؟ بیدار نموندی منتظر حتی و کردی فرار که دیدی ازم حرکتی یا حرفی باغ تو روز

 !رفتم که شدم ناراحت کردی من و خودت با که کاری از: گفت و گرفت ازم نگاهشو بهار

 اونقدر دونی می یعنی! یاد نمی یادم چیزی من کن باور! کاری؟ چه: پرسیدم اومده در چشمای با

 ... که بودم ریخته هم به

 که قسمیه اون منظورم! کردی برداشت تو که نیست اونی منظورم:گفت و حرفم وسط پرید بهار

 !آبان خوردی

 روی گذاشت که دستشو! داره خبر قسم اون از بهار کنم باور تونستم نمی! بهش زدم زل زده بهت

 ! کردی؟ تعجب اینقدر چرا: گفت که شنیدم دستم

 گفته؟ بهت کی...  کجا از تو...  تو: پرسیدم لکنت با
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 !خودت-

 !من؟:

 نذرت و قسم پای اگه که گفتی بهم هذیونات و ها گریه قاطی! باغ خونه تو روز، همون! آره-

 !قسم اون شکستن تاوان پای ذاشتی می آرمانو رفتن بودی نایستاده

. بهش دوختم نگاهمو دوباره و کردم لمس پیشونیمو خرده یه و کشیدم دستش زیر از دستمو

! برادرم! پدرم! آبان بودن خودخواه من زندگی مردای ی همه: گفت و لبش رو نشست لبخندی

 !تو! سهیل

 دوباره. پایین انداختم سرمو! دونست؟ می نزدیک حد این تا منو! بودم؟ بهار زندگی مرد من! مرد؟

 بود گفته بهش دکتر وقتی نشد حاضر هاش خودخواهی خاطر به پدرم:گفت و شکست رو سکوت

 اینکه خاطر واسه بابک! کنه ترک رو لعنتی اون اش خونواده خاطر واسه بکشه، سیگار دیگه نباید

 سهیل! خوام می چی من ببینه اینکه بدون بکنه کاری هر بود حاضر اومد نمی خوشش سهیل از

 این وقتی! آبان؟ بکنی کارو این من زندگی با اومد دلت چطور! تو حاال و معلومه تکلیفش که هم رو

 تو بدون رو دنیا من شاید که نکردی فکر این به خودت پیش هم لحظه یه خوردی می قسمو

 بدم خوری می تو که قسمی خاطر به باید من که تاوانی شاید که نکردی فکر لحظه یه! نخوام

 رقمه هیچ دیدم کردم نگاه موضوع این به که جوری هر هفته یه این توی! باشه؟ سنگین خیلی

 ! آبان بینم می خودخواه زندگیم مردای ی همه ی اندازه به هم رو تو! بدم حق بهت تونم نمی

 بود شده ساکت که حاال و بود پایین سرم زد می حرف داشت که مدتی تموم تو. شد ساکت بهار

 !متأسفم: گفتم و چشماش تو زدم زل. کردم می نگاهش داشتم

 تشنه منو! ده؟ می! ده نمی وضعیت این تو تغییری تو تأسف: گفت و داد تکون طرف دو به سری

 کردم می خیال! داری فرق بقیه با تو کردم می خیال! آبان؟ راحتی همین به! کویر؟ تو کردی ول

 ! بیرون بکشی سیاهی همه اون از منو که اومدی

 ...ولی بودم اومده همین واسه-

! خواد می چی بهار که نکردین فکر این به لحظه یه فقط! لحظه یه هیچکدومتون چرا! چی؟ ولی:

 همه قراره وقتی گفت می! نیام خواست می ازم امروز مامانم! خوشحاله چی از راضیه، چی از اون
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 پیش نزنم بهت حرفامو اگه کردم حس! نیومد دلم ولی! بشه تموم زودتر چه هر بذار بشه تموم چی

 قراره چرا دلگیرم، ازت چرا بدونی که حقته این کردم حس تو، برعکس! شم می شرمنده خودم

 !نمونم کنارت

 جدیدی اتفاق مگه! دونستم نمی دلیلشو! افتاد تپش به قلبم زد رفتنو حرف که بهار! ریخت دلم

 این بود زده حرفشو بهار که حاال چرا پس! بودم؟ رفتن این مسبب خودم اینکه نه مگه! بود؟

 می دلم فقط ها لحظه اون تو: گفتم و کشیدم موهام به دستی! بودم؟ ریخته بهم و گرفته گر جوری

 روزگار این از خرخره تا که منی برای! آسونه؟ من واسه کنی می خیال! بیای هوش به خواست

 !کنم؟ تماشا رفتنتو و وایسم که آسونه کشیدم

 !کردی نمی ای معامله همچین یه نبود آسون-

. کنم دفاع کارم و خودم از خوام نمی! نباشی خواستم نمی! بهار بود نبودنت تر سخت رفتنت از:

 تو ی خواسته خوردم می قسم وقتی اینکه از باشی شاکی داری حق! خودخواه بگی بهم داری حق

 این! کنم می افتخار خودخواهی این به! راضیم خودخواهی این به من ولی گرفتم نمی نظر در رو

 !تو بودن زنده شده تهش وقتی دارم دوست رو خودخواهی

 !باشم؟ راضی کی باید من! چی؟ من پس -

 بهم روزی یه خودت مگه! کمه؟ وایسادی ات دیده رنج مادر اون کنار که همین هستی، که همین:

 که بودی نکرده بودن ترسو به متهم منو مگه! شدی؟ روپا که بوده مادرت خاطر واسه بودی نگفته

 گذشتم آرزوم از! نزنم؟ خودکشی به دست مادرم خاطر به ام، خونواده خاطر به نشدم حاضر حتی

 برام که چیزی از عزیزه برام که کسی خاطر واسه بلدم که! نیستم ترسو کنم ثابت خودم به که

 !بگذرم مهمه

 خیال: گفتم و دستش روی گذاشتم دستمو. بود گریه ی آماده. دیدم می رو بهار ی چونه لرزش

 همه که منی کار الاقل یا! بهار نیست کسی هر کار گذشتن تو از! بوده آسون خیلی من واسه نکن

 اون تو کن باور! شدم مجبور ولی! نیست! نبوده بگذرم، داشتم که چیزی هر از شدم مجبور عمر ی

 بینم می وقتی ناراحتم! نیستم پشیمون هم اآلن! نکردم فکر بودنت زنده جز چیز هیچ به لحظه

 من جای اینجا، بیا و شو بلند بار یه فقط بار، یه! هستی که خوشحالم ولی ریختی بهم جوری این

 این از که داشتی حق دونم می! بشی؟ راضی مردنت به تونی می ببین! ببین من نگاه از بیا! بشین
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 بخوای که ترسیدم این از. بگم بهت رو قضیه اصل ترسیدم می ولی بشی خبر با زودتر جریان

 سست ایمانم ترسیدم! بلرزونه بیشتر دلمو بیشترت اصرار ترسیدم! کنی اصرار موندن من با واسه

 !وایسم قسمم پای نتونم ترسیدم! شه

 داشتیم بهش توجه بدون ما و بودن آورده بود وقت خیلی رو غذا. داد تکون تأسف به سری بهار

 شدم می نابود داشتم! زد دلم به بزرگی زخم چکید بهار چشم از که اشکی قطره! زدیم می حرف

 هم روی ای لحظه برای چشمامو و پایین انداختم سرمو! بودم خودم مسببش که اش گریه دیدن از

 که بزنم بهش لبخندی کردم سعی. صورتم به بود شده خیره بهار کردم بازشون وقتی و گذاشتم

 حرف متأسفم چقدر کردنت ناراحت از بگم اینکه جز: گفتم و فشردم هم به لرزونمو دستای! نشد

 . بهار بزنم ندارم ای دیگه

 به بخوام که هستی مهم برام اونقدر:گفت و خورد آب قلپ یه کرد، پاک اشکاشو انگشتش با

 لحظه هر و روز هر اینکه واسه وایسی، خدات با قولت پای اینکه واسه. بذارم احترام ات خواسته

 برای پات به پا شده، هوار سرت قسم اون شکستن از که باشی نداشته رو بالیی شدن آوار ترس

 اونقدر! بذاری من داشتن و من بودن پای رو ناگواری اتفاق هر خوام نمی! یام می ازت موندن دور

 این تو منو بعد به لحظه این از! کنم خدات و خودت ی شرمنده رو تو نخوام که هستی عزیز برام

 کنم می کاری هر بردنت یاد از واسه نداشتنت، واسه ندیدنت، واسه! بدون خودت همدست بازی

 ! آبان

 اینکه بدون! بدم خودم به تکونی اینکه بدون! کردم می نگاهش و بودم نشسته! پاشد جاش از

 زود برام اومدن در زانو به دوباره شدن، خرد دوباره! بود زود برام! کنه باور رفتنشو بخواد ذهنم

 گفتم بهت وقتی کردم اشتباه! کردم اشتباه: گفت بغض با و برداشت میز روی از کیفشو! بود

 ! ده می آزار آدمو وقتا گاهی که حدته از بیش خودگذشتگی از! خودخواه

 که شدم غرق بدبختیام تو اونقدر و کردم فکر اونقدر و میز اون پشت نشستم اونقدر! رفت بهار

 صندلی به نگاه شدم می پا که جام از! کنن تعطیل رستورانو خوان می دیدم اومدم خودم به وقتی

 براش ابد تا قلبم ته جایی یه داشتم ایمان لحظه اون تو! بود خالی بهار جای! افتاد روبروم خالی

 ! مونه می خالی

 بارونیه هوا که رم می تو پیش از روز یه
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 پنهونیه اشکام که رم می تو پیش از روز یه

 ذارم می زانوم رو سر جدایی تلخ ی لحظه

 دارم دوست چقدر که بدونه آسمون گم می

 !نه؟ مگه بهاریم ابرای عاشق تو من

 !نه؟ مگه قراریم بی دوباره دیدار واسه

 !کنم می وعده تو با آبی آسمون پشت

 !نه؟ مگه داریم رو دنیا دلخوشی همه که

 توی بابا و مامان حضور به توجه بدون و باغ خونه های پله روی بودم نشسته. بود عید سوم روز

 حساب دیگه! نداشت حد که بودم عصبی و ریخته هم به اونقدر! کردم می دود سیگار سالن

 با جدل و جنگ و بحث! بود رفته در دستم از بودم کرده سر ناراحتی تو که هایی ثانیه و ساعتها

 اون تو ساعتهام ی همه که منی هم اون! بود ظرفیتم از بیشتر من خراب اعصاب واسه مامان،

 !بود جهنمی ها لحظه

 وقتی دیدنش. بودمش دیده دور از و ونداد شرکت دم بودم وایساده باری دو یکی بهار، رفتن بعد

 که همین. داد می دلگرمی بهم بود لبش روی که لبخندی و بیرون اومد می شرکت از ملیکا همراه

. بود کافی ام واسه بزنه لبخندی تونست می الاقل من برعکس که همین و بود کارش گرم سرش

 . گرفت می آروم خیالم دیدمش می دور راه همون از که همین

 مامان های گیردادن طرف یه از! بحران و بود جنجال از پر هفته 3 اون تموم تو هم خونه وضعیت

 و آیدین مورد در جدل و بحث دیگه طرف از! هاش بودی کجا و یای می کی و ری می کی و من به

 !بگیرم آروم توش تا بودم قبر یه ی اندازه حتی جایی یه دنبال واقعاً دیگه! اش آینده

 که رو ای بچه به زورکیش محبتای سکوت تو خونه، بود آورده زور به رو آیدین مامان که باری چند

 خوش زبون با هم باری دو یکی. دیدم می مبل روی نشست می کرده بق و اومد می اول لحظه از

 نمی تو: بود جمله یه فقط جوابش که نده زجر و نکنه معذب اینقدر رو بچه این بودم خواسته ازش

 !ده می آرمانو بوی ام واسه بچه این! کنین نمی درک شماها! فهمی
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 از. بود گرفته بیشتری شدت بحثمون باغ خونه بیایم پاشیم بود داده گیر مامان که هم قبل روز از

 همراهمون هم رو بچه و دایی ی خونه برم خواست ازم ماشین توی نشست که ای لحظه همون

 راه بیداد و داد کلی شد متوجه وقتی. گرفتم پیش در باغو راه حرفش به توجه بدون. ببریم

 ! کرد قهر گم نمی چیزی دید وقتی و انداخت

 همون. خونه بودم رفته پرت و خرت و کتاب تا دو یکی آوردن واسه ناهار بعد هم کذایی روز اون

 هم محوطه توی از حتی رو آیدین ی گریه صدای باغ خونه بودم برگشته وقتی و زده چرتی یه جا

 زنگ موبایلم که باال برم اومدم و کردم پارک احسان ماشین سر پشت رو ماشین. شنید شد می

 !آبان؟ کجایی: گفت که شنیدم صداشو و گفتم الو. بود ونداد. خورد

 !چطور؟! باغم خونه:پرسیدم ناراحتش صدای از متعجب

 واسه ویدا، با افتاده لج! بابا وضع نشد که این! برده رو بچه اومده عمه نبودم خونه ساعت یه من-

 !ده می زجر رو بچه اون هی کوبیدنش

 !چیه جریان ببینم باال برم بذار! اومدم اآلن همین من: گفتم و صورتم روی نشست غلیظی اخم

 رفته آیدین وقتی از! اینجا هم ویدا! کشه می زجر اونجا بچه اون! باشه؟ چی جریان خواستی می -

 آروم مغزم بیرون بزنم الاقل نیستن که هم مامان و بابا! عزاخونه شده امون خونه! گریه به نشسته

 !ببرم رو بچه بیام من بمون! شه

 ! یارمش می دیگه ساعت نیم تا خودم: گفتم و کشیدم عمیقی نفس کالفه

 که دونستم می و اصفهون رفتن دایی زن و دایی دونستم می. کرد قطع تماسو و گفت ای باشه

 که داشته خبر موضوع این از هم مامان و تنهان خونه تو اش بچه و ویدا باشه بیرون ونداد وقتی

 بود زده زانو آتنا. کردم باز رو سالن در و باال رفتم یکی تا دو رو ها پله عصبی! آورده رو بچه و رفته

 مامان دیدم و چرخوندم سر. کنه آرومش کرد می سعی و بود نشسته روش آیدین که مبلی پایین

 ! سجاده سر نشسته

 !داداش سالم: گفت کالفه و برگشت دیدنم با آتنا

 !کنه؟ می کار چی اینجا بچه این: پرسیدم و دادم جوابشو



 
 

691 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 زانو و آیدین سمت رفتم. کرد مامان به ای اشاره سر با و داد تکون تأسف به سری و پاشد جاش از

 مامانت؟ پیش بریم خوای می! کنی؟ می گریه چرا آیدین چیه: گفتم و مبل کنار زدم

 تونه می ببینه بود منتظر انگار. بهم زد زل اشکی چشمای با و برداشت صورتش جلوی از دستشو

 می آرمان یاد منو نگاهش اما بود ویدا شبیه اش قیافه اینکه با! نه یا کنه اعتماد حرف و من به

 برمت می اآلن همین باشی، خوبی پسر و نکنی گریه اگه: گفتم و کشیدم موهاش به دستی! نداخت

 !مامانت پیش

 !کجاست؟ کالهش و کاپشن: گفتم آتنا به و کردم بغلش و پاشدم جام از. بود صورتم مات فقط

 که در سمت برم اومدم. آیدین کاپشن و کاله سمت رفت و انداخت مامان به نگاهی مستأصل

 !کجا؟: پرسید تحکم با و سمتم برگشت و کرد تموم نمازشو مامان

 !بدم مادرش تحویل رو بچه رم می: گفتم و کردم نگاهش محکم خیلی

 !نکرده الزم: گفت و جانماز روی گذاشت و برداشت سرش از نمازشو چادر مامان

 ورداشتی رو بچه! مامان؟ نکرده الزم چی: گفتم کنم کنترل خودمو کردم می سعی که حالی در

 !مادرش هم کنه می گریه داره این هم! اینجا آوردی

 !مادرش؟ یا سوخته بچه این برای دلت تو: گفت و صورتم تو شد براق

 عصبانی! نچرخید زبونم اما بگم چیزی یه کردم باز لب باری چند که اونقدر! خورد بر بهم خیلی

 !بچه؟ این کاله و شال شد چی پس: گفتم آتنا به و باال بردم صدامو

 4 بچه! یاد نمی خوش رو خدا مامان: گفت حال همون در و آورد رو آیدین کاله و کاپشن آتنا

 !آخه؟ یاد می دلت چطوری! کنه می گریه ریز یه داره ساعته

 الزم شماها! کنه می عادت ما پیش بمونه: گفت و کشید آتنا دست از رو کاله و کاپشن مامان

 !بسوزونین دل الکی نیست

 رو بچه این رم می: گفتم و عقب کشیدم خودمو که بگیردش بغلم از تا آیدین سمت اومد دستش

 ! مامان زنیم می حرف هم با و گردم می بر مامانش، به دم می
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 سالن از زدم نیست تنش کاله و کاپشن بچه باشه یادم اینکه بدون ، بیرون سرمای به توجه بدون

 عقب در. نکردم توجهی کرد می بیداد و داد بلند بلند و اومد می سرم پشت که مامان به. بیرون

 استارت سریع و رل پشت نشستم و بستم رو در و صندلی رو گذاشتم رو بچه و کردم باز ماشینو

 مامانو کنن می سعی دارن که ببینم رو آفاق و آتنا تونستم بگیرم عقب دنده اینکه از قبل. زدم

 وا درو بابا دیدم که شم پیاده اومدم و ورودی در سمت گرفتم عقب دنده و دادم گاز! کنن آروم

 !سالم: گفتم و پایین دادم رو شیشه. پنجره دم وایساد و جلو اومد من دیدن با. کرد

 !خبره؟ چه: گفت و انداخت ماشین پشت کرده بغ آیدین به نگاهی و من برزخی قیافه به نگاهی

 !زنیم می حرف هم با گردم می بر-

 جلوی از بود آوردن خونه تو ی آماده که رو ماشینش و در سمت رفت و کرد نگاهم خرده یه متفکر

 آروم آیدین وجود خاطر به کردم می سعی راه طول تموم تو. بیرون برم بتونم من تا داد حرکت در

 شماره دایی خونه به نرسیده! ذاشت می تأثیر رانندگیم روی اعصابم ناخودآگاه اما کنم رانندگی تر

 !اونجام دیگه دیقه دو پایین بیا: گفتم و گرفتم رو ونداد

 پیاده کردم، ترمز پاشون دم. وایساده ونداد کنار که ببینم تونستم می هم رو ویدا کوچه سر از

 رو بچه و کرد دراز دست. ونداد سمت رفتم و هم به کوبیدم رو در برداشتم، عقب از رو بچه و شدم

 . دارم کارت آبان وایسا: گفت که ماشین سمت برم اومدم. گرفت بغلم تو از

 اآلن من باال، ببرش: گفت ویدا دست داد رو بچه. طرفش برگشتم و کشیدم موهام به دستی کالفه

 .یام می

 !رل؟ پشت نشستی روز و حال این با: پرسید و سمتم اومد بعد

 !اتون؟ واسه بیارم کنه تقدیمم دستی دو رو بچه قراره مامانم کردی خیال: توپیدم برزخی

 .برو بعد شو آروم خرده یه بشین باال بیا: گفت بازومو رو گذاشت دست

 توضیح دلیلشو برام بشینه باید که زده حرفی یه مامان! باغ خونه برگردم باید: گفتم و کردم پوفی

 !بده

 !چی؟ یعنی: پرسید متعجب ونداد
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 !خدافظ! هیچی-

! ببینم وایسا: گفت و گرفت بازومو دوباره ونداد برسه ماشین در دستگیره به دستم اینکه از قبل

 !رل پشت بشینی شه نمی که جوری این

 !سگی زندگی این از شم می راحت یارم می خودم سر بالیی یه فوقش! مگه؟ شه می چی-

 حاضر من دیقه دو وایسا! چی؟ بیاری دیگه خدای ی بنده یه سر بالیی یه بزنی! ندارم کار خودتو:

 !شده خبر چه ببینم بیام شم

 ببره رو بچه این دیقه به دم نتونه من مامان که خواهرت سر باال بمون کن لطف تو! نیست نیازی-

 !خودش پیش

 !بیام و کنم عوض لباس برم بمون: گفت تحکم با ونداد

 راه سر از جونمو: گفت که شنیدم صداشو ببندم رو در اینکه از قبل و رل پشت نشستم کالفه

 !رونم می خودم! بشین اونور برو! نیاوردم

! کالفه و بودم عصبی! راننده کنار صندلی رو نشستم و کردم عوض جامو ماشین توی همون از

 چشمم هنوز من کنه می خیال واقعاً یعنی! زده حرفی همچین یه مامان چی واسه بودم مونده واقعاً

 !ویداست؟ دنبال

 ونداد. کردم خالی سرش زدم بهش که محکمی پکای با حرصمو ی همه و کردم روشن سیگار یه

 رومو. رخم نیم به شد میخ اما بره عقب دنده که برگشت و زد استارت رل، پشت نشست و اومد

 !چیه؟: پرسیدم و سمتش کردم

 ندیدنه به مربوط هم اش خرده یه یا مامانته به مربوط عصبانیت این همه اآلن موندم فقط! هیچی-

 !بهاره

 !زد؟ نباید رو حرفایی یه وقتایی یه فهمی نمی واقعاً:

 اون وقت همه و همیشه باید من نظر از! نه بهاره، به مربوط حرفای حرفایی، یه از منظورت اگه-

 !آورد یادت به رو کذاییت حماقت
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 !نکردم پارت و لت نزدم تا ونداد بیافت راه:

 چی:گفت جلو سمت برگشت وقتی و گرفت عقب دنده رو کوچه کل و عقب برگردوند سرشو ونداد

 !هم؟ به ریختی جوری این که گفته چی عمه شده؟

 ! استغفراهلل...  گه می من به برگشته-

 به! خیابون؟ تو بیافتی راه جوری این باید تو! پرونده چیزی یه بوده ناراحت! بابا که نزده حرفی:

 !بچه دنبال اومدم می خودم بشینی رل پشت حال این با قراره دونستم می اگه قرآن

 !چیه؟: گفت و انداخت بهم نگاهی نیم. طرفش برگشتم

 !خبری؟ با جریان از تو بازم-

 !برگردی تنهایی نذارم کرد التماس زد زنگ آتنا:

 !شی می خبردار تو بذارم دماغم تو انگشت من! عالیه-

! خودمی پیش آخر و اول دونن می همه شی، می دیوونه وقت هر ولی! حد اون تا دیگه نه حاال:

 !باشم داشته هواتو که زنن می زنگ همین واسه

 !نکرده الزم-

 !شد کر گوشم! وحشی یواش! هوی:

 !بریدم دیگه ونداد قرآن به-

 !شم؟ می خبر با من ذاری می دماغت تو انگشت اینکه از:

 !ونداد؟ باشی جدی شده عمرت تو بار یه فقط! بار یه-

 اومدم! اونورتر هم جدی از! بودم جدی واقعاً زدم زنگ بهت که پیش ساعت یه همین! بابا آره:

 !شدم عصبی خیلی کنه می گریه داره اونجوری ویدا و نیست بچه دیدم و خونه

 گل لودگیت رسی می که من به فقط تو: گفتم و صندلی پشتی به دادم تکیه سرمو و کردم پوفی

 !کنه می
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 !نبود خشن هم اینقدر شه می وقتایی یه بیارم یادت که کنم می رفتار باهات جوری این-

 !گرفت می آبغوره داشت همچنان باغ خونه اون مبالی کنج اآلن بچه اون کردم می رفتار لطیف:

 !است هفته 3 این کل به منظورم! نکنه درد هم دستت! آره که اون-

 ! بابا کن ول:

 !شه؟ می درست خود به خود تو اخالق نگم چیزی و کنم ول-

 !پیشت؟ کردن منو چغلی باز:

 !بکنه چغلیتو کسی که نیست این به نیازی بینم می دارم خودم وقتی تا-

 جریان تا وسواسیش گیردادنای از! کنه می ام چاره بی داره مامان! ونداد فشاره روم خیلی علی به:

 !آخر سیم به زنم می دارم واقعاً دیگه! بچه این

 باید البته. آیدین مورد در هم تو، مورد در هم. بزنیم حرف حسابی و درست عمه با و بشینیم باید-

 !بهار مورد در هم! خودت مورد در هم! بزنیم حرف حسابی درست هم تو با بشینیم

 !کنم بیرونش ذهنم از کنم می سعی دارم! نمونده گفتن واسه حرفی بهار مورد در:

 آدم و اتفاقات کردن فراموش تو عجیبی استعداد کالً تو! کار این تو بودی موفق که هم چقدر-

 سال 7 قبلیت عشق واسه عزاداریت هم همین واسه! داری کنن می پیدا جایی قلبت تو که هایی

 !کشید طول

 یه کردن فراموش واسه! بگیرم آلزایمر شبه یه من نیست قرار یا! بشه معجزه نیست قرار یهویی:

 !نیازه زمان چیزی همچین

 برای شدنت وسوسه جلوی که اینه هم اولیش! آبان نیازه هم ای دیگه چیزای زمان غیر به-

 می داشتم باال اون از! بزنی چوب سیاهشو زاغ و شرکت دم بیای پاشی اینکه نه! بگیری رو دیدنش

 !دیدمت
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 دستشو! نبود کن ول اما شه خیال بی ونداد اینکه امید به بستم چشمامو و کشیدم عمیقی نفس

 یاد نمی خوش رو خدا! آبان کشه نمی زجر تو از کمتر بیچاره ی دختره: گفت و پام روی گذاشت

 !براش باشی ناراحتی همه این بانی و باعث

 بهش باید که حرفایی و مامان روی کنم تمرکز خوام می اآلن: گفتم و برداشتم پام روی از دستشو

 !ببند دهنتو کن لطف! زنیم می حرف هم با دیگه وقت یه بهار مورد در! بزنم

 ماشین ونداد که نموندم منتظر و کردم باز رو در و شدم پیاده باغ، خونه رسیدیم. شد ساکت ونداد

! کنم معلوم رو بچه اون تکلیف امشب خواست می دلم! ساختمون سمت افتادم راه! تو بیاره رو

 باید! بدم انجام لحظه همون خواست می دلم بودم انداخته گوش پشت بود هفته 3 که رو کاری

 ! من واسه هم طور همین! بهتره خیلی باشه مامانش پیش اینکه بچه اون واسه پذیرفت می مامان

 و تو اون برم خوام می ونداد، ببین: گفتم و سمتش برگشتم. کرد صدام ونداد ها پله به نرسیده

 کنم، مراعات باشم، آروم که نخواه ازم و کن لطف پس کنم معلوم همیشه واسه جریانو این تکلیف

 !حرفا این از و شم خفه

 می پاچه راه به راه که وخیمه خیلی حالت اینکه مثل نه: گفت و باال انداخت ابروشو یه و بهم رسید

 !گیری

 خودت! آبان ببین: گفت و کنارم اومد دوباره. ها پله سمت افتادم راه و رفتم بهش ای غره چشم

 درک باید هم رو شرایطش خب، ولی شکارم، چقدر عمه های دزدی بچه این سر من دونی می که

 جریانو این تکلیف که اومدم خودمم اتفاقاً. نزنی بهش حرفی و شی خفه گم نمی من! دیگه؟ کرد

 و جمع خودشو نتونسته هنوز عمه حال هر به! بیافته راه بیداد و داد ندارم دوست ولی کنم معلوم

 !گم؟ می چی متوجهی! کنه جور

 روی بودن نشسته آفاق و آتنا و احسان و بابا. سالن تو رفتیم و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 !کجاست؟ مامان: پرسیدم آفاق از و کرد سالم! نبود مامان از خبری اما مبال

 .دارم کارت بشین بیا: گفت و پاشد جاش از بابا بده جواب بخواد اینکه از قبل

 !دارم کار مامان با اآلن! بابا بعداً باشه: گفتم و ها پله سمت رفتم حرفش به توجه بی
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. کردم پیدا مامانو آخریش تو دقیقاً و کردم وا دونه دونه رو اتاقا در و باال رفتم یکی تا دو رو ها پله

 !مامان؟ بیداری: گفتم و بستم رو در و تو رفتم. تخت رو بود کشیده دراز و بسته شال یه با سرشو

 !بیرون برو: گفت گرفته صدای یه با

 ! بزنم حرف باهاتون اومدم:گفتم و جلو رفتم قدم یه

 !شمام با مامان: گفتم مصر! نداد جوابی مامان

 !جونت ویدا همون به بچسب برو! ندارم حرفی تو با من: گفت و چشمام تو زد زل شد، خیز نیم

 !شما؟ زنی می حرفیه چه این! چی؟ یعنی: توپیدم عصبی

 رو بچه اینکه نه مگه! فروختی؟ اون به منو اینکه نه مگه! گم؟ می دروغ: گفت و شد بلند جاش از

 !بهش؟ دادی بردی کردی بلند

 می آرمانتو بوی گی نمی مگه! کنی؟ ناراحت جوری این رو بچه اون یاد می دلت جوری چه شما-

 بود که آرمان خود! کنی؟ می محافظت جوری این یادگاریش از! اونه؟ یادگار گی نمی مگه! ده؟

 بچه فکر به اینقدر الاقل! نبود؟ پدر مگه! خونه؟ بیاره زور به بگیره رو بچه این دست رفت بار چند

 !بده زجرش نخواد که بود اش

 !کنی؟ می فکر چی من مورد در-

 ویدا دیقه به دم که کنم می تماشا و شینم می کنی می خیال! کنی؟ می فکر چی من مورد در شما:

 ! مادرشه؟ دنبال چشمم من یعنی داره گناه بچه اون گم می اینکه! ببیندی؟ من به رو

 !کنه عادت ما به باید! ام بچه اون مادربزرگ من-

! بجزونی رو ویدا اینکه واسه کردی سالح آیدینو که دونم می خوب هم اینو! نیست کار در بایدی:

 باید من! شه می سرت پیغمبر و خدا مثالً! شینی می قبله به رو مثالً شما! مامان نیست راهش این

 !گناهه؟ اش بچه طریق از مادر یه کردن اذیت کنم یادآوری بهت بیام

 !دارم حالی چه من فهمی نمی تو-
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 کشم می دارم منم شی می اذیت داری شما که اندازه همون اما! نیستم مادر چون فهمم نمی بله:

 یاری می داری می ور لحظه هر مادرش و خودش رضایت بی رو بچه! انداختی راه که بازی این از

 !بکشم زجر بچه این دیدن از شاید من که کنی نمی فکر این به هم لحظه یه و خونه

 تونی می رو اینا! کنارمه آرمان انگار کنم می نگاهش وقتی! است بچه اون من دلخوشی ی همه-

 !چی؟ یعنی بفهمی

 !مادرش؟ دادن زجر یا دلخوشیه برات دیدنش:

 ! امه نوه اون-

 برو پاشو ببینیش خواستی وقت هر شی، می آروم بینیش می گی نمی مگه! هست هم ویدا ی بچه:

 عیاق ما با بینی نمی! ببر و بیار مادرش با رو بچه خب بری اونجا نداشتی دوست! برادرت ی خونه

 ! ات؟ واسه نیست مهم! گیره؟ می بهونه و کنه می گریه سره یه ماست با وقتی بینی نمی! نیست؟

 

 !نداری؟ مشکلی ویدا دیدن با کشی، می زجر بینی می رو بچه-

 قلبم که بودم شده عصبی اونقدر! بیرون یاد می دهنم از آتیش نفس، جای به کردم می حس

 می زجرم همونقدر هم اون دیدن: گفتم و مامان چشمای تو زدم زل. اومد می در ام سینه از داشت

 مادری! مامان شناسمت نمی دیگه!شماست رفتارای این کنه می ناراحتم بیشتر که چیزی اما! ده

 پسر کردن اذیت به راضی جوری چه نشد پسرش موندن تنها به راضی دلخوری اوج تو حتی که

 شمایی! ویدا؟ از گرفتن انتقام واسه کنی وسیله رو بچه اون یاد می دلت چطور! شه؟ می پسرش

 گناهی خاطر به نبودی حاضر و بودی تماس در باهاش تلفنی آرمان رفتن اول روزای همون از که

 یاد می دلت جوری چه کنی، دوری ازش کوتاه مدت یه واسه حتی شده، مرتکب من حق در که

 !پسرش؟ تنها ی آینده از کنی نگرونش و بلرزونی گور تو تنشو

 زور از بود شده قرمز و کرده پف صورتش! شد می بلندتر لحظه هر من از بدتر هم مامان صدای

 ! عصبانیت
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! ام واسه ده می آرمانمو بوی گم می دارم! دیدنش با گیره می آروم دلم گم می: توپید و شد براق

 ی زنیکه اون دست یا لرزه می گور تو تنش باشه ما پیش اش بچه! زنی؟ می انتقام از حرف تو

 !هرجایی؟

 ! بسه مامان بسه-

 !گم می بهش چیزی یه من تا بخوره بر بهت جوری همین! کن دفاع آره:

 می تو و ره می ورتر اون خونه تا هفت تا صدامون وقتی شم می ناراحت! خوره می بر بهم! آره-

 این اگه ونداد! کنی می خواهرش بار رسه می ذهنت به چی هر و نشسته پایین اون برادرش دونی

 ! مامان بوده شما به احترام خاطر واسه فقط نزده حرفی مدت

 حرف درسته گم می خواهرش مورد در چی هر دونه می چون! نبوده من به احترام خاطر واسه-

 مورد این در حرفی ازت دیگه بار یه! آبان کن تموم رو پرتا و چرت این و انتقام بحث! زنه نمی

 ! دونی می خودت بشنوم

 ویدا کردن اذیت فکر تو خونی می نماز و روبروش شینی می که ای قبله همون به! خداییش:

 نمی کنی می خیال! دادگاه؟ بکشونیش خوای می نرسیده من گوش به کنی می خیال! نیستی؟

 چه دونم نمی کنی می خیال! دنبالمه؟ ویدا چشم که بدم شهادت و بیام من که اینه قصدت دونم

! غیرتم؟ بی انقدر! مامان؟ ببین منو! بگیری؟ صالحیتشو عدم اینکه واسه کشیدی هایی نقشه

 چی منو! آره؟! دارم؟ رابطه مرحومم برادر زن با بگم دروغ به و دادگاه تو بیام که ناموسم بی انقدر

 که اینه بر دلیل کنم می نگاه دارم و گوشه یه وایسادم چون! زنم نمی حرف چون! کردی؟ فرض

 ! اللم؟

 !شه می تباه ویدا با اش آینده بچه اون: 

 زندگی! نرفته؟ یادت که اینو! مامان بوده مریض آرمان! کنه؟ زندگی آرمان با نخواسته چون! چرا؟-

 نداشت دلیلی! کردی می تحملش تو! بودی مادرش تو! نیست آسونی خیلی کار مریض آدم یه با

 !بتونه هم ای دیگه کس هر یا ویدا

 ! فهمی؟ می آبان مرده برادرت! نزن حرف جوری این آرمان سر پشت:
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 یادت! سیاهشه امون همه تن هنوز کردی فراموش! کردی فراموش شما انگار اما فهمم می من-

 بچه از بعد بشه خشک پدره کفن ذاشتی می! داریم نگه توشیم که رو عزایی این حرمت باید رفته

 کنم می سعی هی! خیالی بی به زنم می خودمو هی است هفته سه! کردی می استفاده سوء اش

 دارم هی است هفته سه! شه می معذب بودن ما پیش از اینقدر بچه اون که نبینم و ببندم چشمامو

 هممون واسه کافی اندازه به آرمان رفتن! مامان بیای خودت به بلکه عاری بی طبل به زنم می

 ! نزن دامن جدید تنش یه به دیگه شما مامان، بوده زجرآور

 ! نباشه؟ تنش به سر خواستی می همیشه که تو!آرمان؟ مردن از کشی می زجر تو! زجر؟-

 آیینه تو شد کوبیده که مشتم! شد چی نفهمیدم که بودم شده عصبانی مامان جمله این از اونقدر

 کردی کار چی: گفت ونداد و اتاق تو اومدن بابا و ونداد و شد باز در شد، بلند که مامان جیغ و

 !دیوونه؟

 تو کردی خیال! مامان؟ خودت با کردی فکر چی: زدم هوار و کنار کشیدم بود دستش تو که بازومو

 خوشحالم دل ته از! خوشحالم! آره اصالً! شناختی؟ جوری این منو! مرده؟ داداشم دادم سور خودم

 اما ببرم بیخ تا بیخ باغ همین تو هم رو اش بچه و ویدا سر هستم هم حاضر! مرده آرمان که

 یاد و ببینمش خوام نمی! بیافته بچه اون به چشمم دیقه به دم خوام نمی من! نکنم تحملشون

 دیگه بار یه فقط! بار یه! مامان منو ببین! بیافتم قضیه این از خودم بودن خوشحال و آرمان مردن

 باالیی قبر تو خوابم می رم می! بینی نمی منو دیگه مادرش سر تو بکوبی و چماق بکنی رو بچه این

 !کنم می راحت اتونو همه خیال و آرمان

 ! آبانو بیرون ببر ونداد! خانوم بسه!دیگه بسه: توپید بابا که بده جوابمو اومد مامان

 و گرفت بازومو ونداد! بود افتاده شماره به نفسام و رفت می پایین و باال شتاب با سینم قفسه

 و پدر که نیست جوری این همیشه: گفتم مامان به بیرون برم اینکه از قبل اما در سمت کشید

! ببنده ویدا به منو دیگه بار یه که کسی هر از گذرم نمی! نگذرن هاشون بچه گناه از بتونن مادرا

 ! باشی شما کس اون اگه حتی

 آبان بیا: گفت و کشید دستمو و جلو اومد بود وایساده رو راه توی اتاق بیرون حاال تا که احسان

 ! دیگه بسه! جان
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 نوه جوری این که گذرم نمی ازت من! نگذری؟ من از خوای می تو:گفت که شنیدم رو مامان صدای

 !بدی ادامه کردنات دخالت به بخوای اگه گذرم نمی ازت من! کردی جدا ازم امو

 در و کنم خالص اتاق سمت گردم بر ذاشتن نمی که احسان و ونداد دست از خودمو کردم سعی

 هر! کن نفرینم خواست دلت چقدر هر! کن عاقم! نکن حاللم! نگذر! مامان باشه:گفتم حال همون

 شما که جایی به مادرش، بدون بچه اون پای ذارم نمی اما نیست مهم ام واسه بیاد سرم بالیی

 !کنم می ای معامله چه من افتاد اتفاقی همچین یه اگه ببین بشین! بشه باز هستی

 التماسای همراه و ونداد و احسان زور به باشیم، ساکت خواست ازمون و باال برد صداشو دوباره بابا

 مامان! ها پله سمت رفتم نگم هیچی دیگه خواست می ازم و رفت می ام صدقه قربون که آتنا

 گرفتم سرمو و آخر به مونده پله تا دو یکی روی نشستم. زد می حرف و کرد می گریه همچنان

 رو ونداد. بودم خورده که حرصی از وامیساد داشت قلبم. بود زانوهام روی آرنج از که دستام بین

 . آفاق بیار قند آب لیوان یه: گفت و آفاق به کرد

 عمه با خودم من! منو ببین! کنی می سکته اآلن! آبان بسه: گفت و من شونه رو گذاشت دست بعد

 ! بشه تکرار چیزی همچین یه دیگه ذارم نمی! زنم می حرف

 به سر باید من یا: گفتم و دادم تکون تأسف به سری و چشماش به زدم زل و کردم بلند سرمو

 !بشه راحت نخواستنش بابت از همه خیال تا ویدا یا بشم نیست

 .بخور این از خرده یه بیا: گفت و سمتم گرفت لیوانو ونداد و اومد قند آب لیوان یه با آفاق

 آرمان اینکه از خوشحالی گه می من به گرده می بر: گفتم بود گرفته جلوم که لیوانی به توجه بی

 بشه باورتون که کشتمش می پیش سال 7 همون مردنش، از باشم خوشحال بود قرار اگه من! مرده

 !ببندم گذشته اتفاقای رو چشم نیستم غیرت بی هم اونقدرا

 فشار محکم و دستم زخم روی گذاشت رو سفید ی پارچه یه نشسته، پله روی کنارم اومد آتنا

 همچین هم دیگه زدی، بهش که حرفاتو ناراحته، مامان آبان: گفت و چشمام به زد زل بعد داد،

 ! باشه؟ دیگه کافیه! افته نمی اتفاقی

 می یا مونی می: گفتم ونداد به و ورودی در سمت رفتم پاشدم و بیرون کشیدم دستش از دستمو

 !خونه؟ برگردی خوای
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 صحبت عمه با خوام می قبلش ولی یام می: گفت و انداخت من به بعد و آتنا به نگاهی مستأصل

 .یام می اآلن کن صبر دیقه چند یه. کنم

 کردم روشن سیگار یه و ها پله روی نشستم. بیرون سالن از زدم منم ها پله سمت رفت که ونداد

 !ببینه وضعیت اون تو منو بابا باشه مهم برام اینکه بدون

 عادی حالت به نفسام ریتم هنوز. کرد می رانندگی سکوت تو ونداد و ماشین تو بودیم نشسته

 زخمای روی بودم چپونده دستمال مشت یه! بودم عصبانیت و حرص پر هنوز و بود برنگشته

 . بگیرم رو خونریزی جلوی که دستم

 و قاپیدش دستم از ونداد که بیرون بکشم ازش نخ یه اومدم و آوردم در جیبم تو از سیگارمو پاکت

 موندم منتظر و سمتش چرخوندم گردنمو! داد ادامه کردنش رانندگی به بزنه حرفی اینکه بدون

 پاکت و پایین کشید رو شیشه و وایساد آشغال سطل یه جلوی خونسرد خیلی اما بگه چیزی

 !افتاد راه و توش کرد پرت رو سیگار

 یه. صندلی پشتی به دادم تکیه سرمو و گذاشتم هم رو چشمامو. نداشتم کردن بحث حوصله

 بی. بودیم بیمارستان یه جلوی. کردم باز چشم. ایستاد حرکت از ماشین دیدم گذشت که خرده

 نشسته جوری همون ای دیقه سه دو شاید. ونداد نه کردم حرکتی من نه. روبروم به زدم زل حرف

 آدم تو از مردتر: گفت و داد فشارش محکم و ام شونه سر گذاشت دست ونداد اینکه تا بودیم

 بچه شی نمی راضی بازم کردن حقت در بزرگو نامردی اون آرمان و ویدا اینکه با! آبان ندیدم

 بیخ پیش ماه چند شاید و هفته چند از که رو حرفایی! بزرگه خیلی دلت خدا به! بشه اذیت اشون

 عمه به امروز پایین، فرستادم می زور به و اومد می زبونم نوک تا بار هر و بود کرده گیر گلوم

 باید عمه که بود حرفایی اما! خوشحالم شده دعوات مادرت با اینکه از کنی خیال خوام نمی! گفتی

 !آبان مرسی!شنید می

 راه: گفتم و برداشتم ام شونه سر از دستشو. چشمام به دوخت قدردانشو نگاه. سمتش برگشتم

 !کردن خلق رمانتیک های صحنه عوض بیافت

 .ریم می بعد ببینه دکتر دستتو: گفت و کرد بیمارستان به ای اشاره سر با

 !ندارم حوصله ونداد برو: گفتم و سوییچ سمت بردم دستمو
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 پر چهارتا با خونش بود قرار اگه این آبان، بریم: گفت و آورد در رو سوییچ و زد پس دستمو

 !بود اومده بند حاال تا بیاد بند دستمال

 !شه می قطع خونریزیش کنم می پانسمانش خونه بریم-

 خودم شم پیاده بگو بیافتی راه خوای نمی اگه: گفتم تحکم با و سمتش برگشتم افته نمی راه دیدم

 !برم

 این حال: گفت سکوت خرده یه بعد. افتاد راه و زد استارت داد، تکون تأسف عالمت به سری

 !کنه درمون تونه می نفر یه فقط بدتو روزای

 !شو خفه: گفتم کنم جدا صندلی پشتی از سرمو یا سمتش برگردم اینکه بدون

 !بهار: گفت مقدمه بی یهو بعد و نزد حرفی هیچ ربع یه حدود شاید و شد ساکت دوباره ونداد

 ! ونداد؟ شو خفه نگفتم مگه: گفتم و سمتش شدم براق

 می دارم! تواِ؟ بهار بهاری هر مگه! چی؟ یعنی: گفت و انداخت بهم نگاهی نیم خونسرد خیلی ونداد

 !عنق مرتیکه!بزنه حرف آدم دی نمی مهلت! خوبشه هوای به خوبیش بهار گم

 تنها امشب خوام می من! خودتون ی خونه سمت برو: گفتم و کردم نثارش زیرلبی خودتی یه

 !باشم

 !بیمارستان برسونم زده سکته رو تو دفعه این مونده همین! نکرده الزم-

 !اتون خونه سمت برو! گذشته سکته از کارم شدم کلفت پوست دیگه:

 !نذارم تنهات گفت حاجی! نچ-

 بیای تو خواد نمی دلم! باشم تنها خوام می! ندارم حوصله امشب ونداد! استغفراهلل...  واسه حاجی:

 !امون خونه

 اصالً!! دی؟ می راه اتون خونه منو! شی؟ می راضی نزنم حرف باهات کام تا الم بدم قول بهت من-

! داره صدا خرده یه باز اون! نه تلویزیون نه نه! تلویزیون میز، آباژور، مبل، من کن خیال تو یام، می

 دود تو خودتو بشینی اینه خالفت نهایت! بکنی خوای نمی که کاری! نیستم من اصالً کن خیال
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 یام می من! کنی دک بخوای منو نیست کارت تو که مختر دختر! دیگه؟ بکشی سیگار و کنی خفه

 جوار در امشب ندارم ای عالقه هم خیلی تو جان به! خوابم می گیرم می خودم واسه گوشه یه و

 !نذارم تنهات دادم قول حاجی به دیگه خب ولی باشم تو مثل ای منکسره عنق

 و شدم نمی ونداد حریف. دادم فشار و گذاشتم دستم روی بیشتری دستمال و کردم پوفی کالفه

 هم خودش مطمئناً اما کنه عوض هوامو و حال که کرد می شوخی! بود فایده بی باهاش کردن بحث

 !است فایده بی چقدر دونست می

 رو شدم ولو و باال رفتم و بستم رو در من و حیاط تو کرد پارک رو ماشین ونداد خونه، رسیدیم

 جام از. کنم ضعف احساس خرده یه بود باعث هم دستمم خونریزی! بودم خسته خیلی! مبل

 رو ونداد صدای که زیرش بگیرم دستمو تا کردم وا رو آب شیر دستشویی، تو رفتم و پاشدم

 !شه می ناسور کنه می چرک! ها نزنی آب زخمت به: شنیدم

 و آورده در رو کاپشنش. بیرون رفتم و برداشتم رو اولیه های کمک جعبه و بستم رو آب شیر

 خیلی خونریزی. برداشتم دستم رو از رو دستماال و میز رو گذاشتم رو جعبه. مبل رو بود نشسته

 روز رو دست این جواب! بود خراش هم جایی چند و بودم بریده دستمو چندجای. نبود کم هم

 جعبه در و جلو کشید خودشو حرف بی ونداد! دونست می خدا بدم خواستم می جوری چه قیامت

. کردن پانسمان به کرد شروع و خودش سمت کشید دستمو و برداشت بتادینو و پنبه. کرد باز رو

 !خوری؟ می چایی:پرسیدم و شدم بلند جام از شد تموم که کارش

 !نداد جواب

 !بخوابی؟ خوای می: گفتم و انداختم بهش نگاهی

 !کرد سکوت باز

 !من؟ اتاق تو یا خوابی می هال تو: پرسیدم دوباره

 !نزد حرفی بازم

 !مردی؟ الل! چیه؟: پرسیدم و کرد می نگاه منو که چشماش به زدم زل و مبل روی نشستم
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 پس خب: پرسیدم و دادم تکون نفهمیدن عالمت به سری! نه ی نشونه به باال انداخت ابروهاشو

 !چی؟

 برداشتم خیز! خواستم من چون زنه نمی حرف و کشیده دهنشو زیپ فهموند بهم اشاره و ایما با

 یه پرونده مونده فقط! آبان خیال بی بابا: گفت حال همون در و رفت در فشنگ عین که سمتش

 !بشه اضافه روزات این های هنرنمایی به قتل

 بدونم دارم دوست خیلی:گفتم و آشپزخونه سمت رفتم و مبل روی انداختم و آوردم در پالتومو

 !داده بهت کی منو های هنرنمایی گزارش

 الین آن صورت به! شده زوم روت همه دوربینا عزیزم هستی خاص و عام شهره تو چون واهلل-

 ! شه می پخش نت تو زندگیت

 هم خیلی! ام خسته خیلی خدا به! ونداد بگو چرت کم:گفتم و گاز رو گذاشتم و کردم آب رو کتری

 !ها کنم می خالی تو سر دلیمو دق! ام کالفه و عصبی

 باشی نکرده خالی که مونده هم دلیی دق هنوز: گفت و میز پشت نشست و آشپزخونه تو اومد

 !که؟ دادی قورت درسته بدبختتو مامان که تو! آبان؟

 به منو اینکه از بزنم دست براش و بشینم داشتی انتظار پس: گفتم عصبانیت با و سمتش برگشتم

 !بنده؟ می ویدا ریش

 !ابرو بند واسه آرایشگاه ره می بار یه ای هفته ویدا خدا به! داری؟ تو که رو ریش-

 ره می که رو ساعتی اون چون دارم دقیقشو آمار خب: گفت که بهش زدم زل عصبانیت با

 !کنم نگهداری آیدین از مجبورم من آرایشگاه

 بلبل جوری این و نزنی حرف بود قرار خوبه حاال: گفتم اتاقم در نزدیک و بیرون رفتم آشپزخونه از

 !شدی

 زنم نمی حرف! ها نیست معلوم خودت با تکلیفت: گفت بلندتری صدای با آشپزخونه همون از

 !چندیم چند بفهمم من کن روشن اتو موضعه! گی می متلک زنم می حرف! بهم کنی می حمله

 !کافیه باشی جدی و برداری لودگیت از دست-
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 داده لم که ونداد سمت کردم پرت هم شلوارک و تیشرت یه. بیرون اومدم و کردم عوض لباسامو

 .لباساتو آر در پاشو: گفتم و کاناپه رو بود

 حرص امروز که انقدر! ام خسته خیلی من شبه سر اینکه با: گفت و داد خودش به قوسی و کش

 !خورده بهم نسم فیت کنم فکر خوردم

 که هم رو دنیا های شوخی ترین شوخی و بشینی که هم صبح تا: گفتم و روبروش مبل رو نشستم

 !نکن خسته خودتو! ونداد شه نمی خوب من حال بیاری زبون به

 !شه می خوب بهار وجود با فقط حالت بهت که گفتم! دونم می-

 تکون چیه عالمت به سری! کشیدم دماغم از عمیق نفس یه و بهش زدم زل کالفگی با و سکوت تو

 داده لم مبل این روی اون اصالً من جای! بود اینجا بهار اآلن کن خیال! گم؟ می بد مگه: گفت و داد

 مهم برات ای دیگه چیز اصالً! کنارته؟ اینکه از کردی نمی کیف! بود نشسته! ببخشید نه لم! بود

 یه هر که شده خاطرخواهت اونقدر دختره! آبان خودت بخت به زدی لگد! نبود قرآن به! بود؟

 یه خوام می آبان وسط! زبان کالس برم خوام می آبان اول!توشه آبان تا صد گه می که ای جمله

 سرد خیلی هوا امسال آبان! بخرم پالتو یه باید شه می سرد هوا دیگه آبان آخر! مشهد برم سفر

 باهاش جوری این نیست دختره این حق آبان! سره بر خاک همیشه آبان! سرده همیشه آبان! بود

 !شو پیاده شیطون خر از و بیا! کنی تا

 !نایستم قسمم پای من کنی می کاری یه داری که تویی شیطون اآلن-

 تونه می بهار! شه می بهتر خیلی حالت باشی باهاش اگه خدا به: داد ادامه حرفم به توجه بی ونداد

 یه ات واسه شه می! مونی می دور جوش و حرص این از! رخوت این از! آبان کنه معجزه ات واسه

 !دوباره نیروی

 !بزن آتیش رو مرده صاحب دل این بیشتر و بگو رو اینا-

 من از بیشتر اما! خبره چه دلت اون تو دونی می من از بهتر خودت! برم قربونت گم نمی که بد:

 !کشه می چی داره بهار که دونی نمی

 !کنه می عادت-
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 من! یاد نمی بهت بودن سرد! آبان یاد نمی بهت بودن سنگ! سنگی خیلی که نکن تظاهر انقدر:

 جوری چه! مهربونیه چقدر وجودت ته که دونم می من! دنیایی این گرم آبان تنها تو که دونم می

 ! موندم خدا به کنی می پنهون سرد و سنگی و خشن چهره این پشت خودتو داری

 زندگیم ی همه اینکه نه مگه! کنم می عادت منم: گفتم و آشپزخونه سمت رفتم و پاشدم جام از

! دیدن خیانت به کردم عادت! شدن قضاوت به کردم عادت! شکست به کردم عادت! عادت؟ شده

 بلند دوباره به کردم عادت! خوردن زمین به کردم عادت! خوردن خنجر پشت از به کردم عادت

 می راه خرده یه! شم می بلند و دیوار به گیرم می دستمو دوباره! کنم می عادت هم بار این! شدن

 ! وجودم تو شه می بایگانی هم درد این کم کم و رم

 می داشتم و توش بودم کرده سرمو. داره سیگار پاکت یه یخچال توی همیشه بابا دونستم می

 ونداد و بستم رو یخچال در نکردنش پیدا از کالفه. پشتم رو نشست ونداد دست که گشتم

 !بکشی سیگار نذارم هستم باهات وقتی گرفته قول ازم بهار:گفت

 اومده جوش کتری. خوردم آب با و برداشتم مسکن یه کابینت تو از و رفتم بهش ای غره چشم

 با که جوری همون و میز پشت نشستم. قوری سراغ رفت و گفت کنم می دم من یه ونداد. بود

 !داره درد: گفتم رفتم می ور بود کرده قرمز روشو تازه خون که دستم پانسمان

 .گفتم کی من ببین حاال! الزمه بخیه: گفت و انداخت دستم به نگاهی و سمتم برگشت

 بخوای داره درد! کنی فراموش داری، دوستش مهمه، برات که رو اونی بخوای که داره درد-

 اونقدر! وجودت از جزئی شه می! شی می عجین باهاش کم کم! شه می مزمن دردش اما! نخواییش

 به رو اینا! کنی می عادت بهش اما کنه می باز سر وقتا بعضی هست،! کنی می فراموشش گاهی که

 !که؟ دونی می! داشتم قبالً اشو تجربه! کشیدم دردو این. گفتم هم بهار

 اآلن همین! آبان کشه می جنون به کارت! ظرفیته از بیشتر آدم یه واسه دادن دست از دوبار-

 چه گفتی بهار به جریانو که روزی اون از روزت و حال ببین! بکن مرور یه هفته چند این تو خودتو

 همه به دلیل بی و بهونه بی روز چند! نخوردی؟ غذا حسابی و درست روز چند! بوده جوری

 باکس تا چند! خونه؟ برگشتی شب نصفه و رفتی راه خیابونا توی هدف بی روز چند! توپیدی؟

 نیستی بازی این مرد تو! شد؟ سفید موت تار تا چند! شدی؟ الغر کیلو چند! کردی؟ تموم سیگارو

 رو بهار مثل دختری یاد نمی دلش مردی هیچ! باشه بازی این اهل تونه نمی مردی هیچ! آبان
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 رو از گفتی بهش و گرفتی دستشو! اش دوباره امید بودی شده تو که رو دختری! برنجونه اونجوری

 بار این! آبان زمین خورده محکم! کردی ولش وایسه پاهاش روی خواست که همین! شه بلند زمین

 تواِ حق نه این! اصالً نداره شدن بلند به امید دیگه! شه بلند تونه نمی حتی که زمین خورده چنان

 ... من کن باور! بکن بهار واسه فکری یه کنی نمی اگه خودت حال به فکری یه! اون حق نه

 دیگه که بودم فشار تحت اونقدر! بهتر! بمونه کاره نیمه حرفش شد باعث ونداد موبایل زنگ صدای

 ساعدمو و تخت روی کشیدم دراز و اتاقم توی رفتم! نبود ونداد پاشیدنای زخم به نمک به نیازی

. بود کرده بهارو هوای دلم! داشت حق ونداد کردم می فکر که جوری هر. چشمام روی گذاشتم

 باالخره بد روزای ی همه داد می اطمینان بهم و موهام تو کشید می دست کاش! بود اینجا کاش

! کنه درک منو تونه می دنیا این تو نفر یه که کنم باور تونستم می من و بود کاش! شه می تموم

 دوست خالف! کنه شنا رودخانه این مسیر خالف من پای به پا و من خاطر به که زیاد اونقدر

 هوای دلم! بود کرده اشو کننده دلگرم لبخند هوای دلم! بودیم شده درگیرش دو هر که داشتنی

! نداشتم رو بهار اما بود اومده بهار! بود کرده بهارو هوای دلم! بود کرده باریکشو و ظریف انگشتای

 من با زمستون بهار بدون! بودم تقویم ماه ترین زمستونی بهار، بدون! نبودم هم پاییز دیگه حتی

 !بودم زمستون ماه اولین بهار بدون! شد می شروع

*** 

 رم می که نوشتم یادداشت یه. زد می حرف ملیکا با داشت که اومد می آفاق اتاق از ونداد صدای

 اگه بودم مونده فقط! حیاط تو رفتم و کردم عوض لباسامو. تلویزیون به چسبوندم و بخرم سیگار

 در! بیرون برم می ماشینو دارم چرا پس بخرم سیگار پاکت یه و برم کوچه سر سوپری تا قراره

 ی خونه سمت شدم کشیده کنم فکر ای لحظه اینکه بدون و رل پشت نشستم و بستم رو حیاط

 پنجره پایین خواستم می فقط! ببینمش بتونم اینکه از اطمینانی نه بود، کارم پشت منطقی نه! بهار

 و قهوه بوی خواستم می! شه می باز بهار اتاق به رو کدومش دونستم نمی که باشم ای خونه های

 بهش، ممکن جای ترین نزدیک تو و برم که بود نیاز کار این واسه و بیارم یادم به رو بهار عطر

 عصر اون بهار به کردن فکر با داشتم نیاز فقط! بکشم عمیق نفسای و بذارم هم روی چشمامو

 !کنم فراموش رو بودم شنیده مامان از که حرفایی و جهنمی
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 یه! کردم می فکر و بودم بسته چشمامو و بهار ی خونه پایین بودم نشسته که بود ساعتی یه

 به کردن فکر با کردم می سعی بهش اهمیت بی من و کرد می زق زق دستم زخم که بود ساعتی

 . کنم فراموش بودو خورده دلم به مامان حرفای از که زخمایی بهار

! دیدمش و برگردوندم سرمو و کردم باز چشم! توش پیچید عطری و شد بسته و باز ماشین در

 ی همه با که بود نشسته بهاری کنارم! زندگی بوی! داد می بهار بوی که بود نشسته بهاری کنارم

 ! خواستمش می وجود

*** 

 بهم ونداد: گفت طوالنی سکوت یه بعد. کرد می نگاهم داشت هم اون صورتش، به بودم زده زل

 !اینجا بیای که داد احتمال و زد زنگ

 !کنه می بینی پیش منو راحت خیلی! حفظه وجودمو ی همه-

 !خوبی؟:

 !نداره حد که خوبم اونقدر! خیلی! آره-

 .شنوم می من داری حرفی اگه! وضعت و سر از کامالً معلومه:

! خواستم نمی اینو من و سراغم پایین بود اومده ونداد اجبار و زور به شاید. بود سرد بهار لحن

 .بزنم که ندارم حرفی: گفتم و پنجره سمت برگردوندم سرمو

 !اینجایی؟ چرا پس-

 !دونم نمی واقعاً خودمم! دونم نمی:

 می بود مطمئن ونداد که دونی می رو بودنت اینجا دلیل مطمئناً! کنم نمی فکر طوری این من اما-

 !اینجا یای

 می! شم می آروم که اونه دیدن با فقط که دونستم می! دونستم می! داشت حق! کردم سکوت

 هواشو دلم اینکه به داشتم اطمینان! اش خونه پنجره زیر بودم اومده شب وقت اون چرا دونستم

 ! بوده کرده
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 بری، تونی می! آوردم در اینجا از سر بخرم سیگار پاکت یه خواستم می:گفتم و زدم استارت

 !شم نمی مزاحمت

 عقب دنده. گردیم می بر زود و ریم می گفتم مامان به هست، درمونگاه یه تر پایین خیابون تا دو-

 !چپ سمت برو بگیر

 و داد نشونم و کرد بلند پام روی از زخمیمو دست! بده توضیح شدم منتظر و طرفش برگشتم

 داری آمپول فوبیای تو نکنه ببینم! دکتر بری باید دیگه بار این رفتی، در قسر رو دفعه اون: گفت

 !ری؟ نمی دکتر که

 !بابا نه: گفتم و لبم رو نشست لبخندی

 !چی؟ پس-

 !ام واسه بدیه روزای یادآور! ندارم درمونگاهو و بیمارستان و دکتر ی حوصله:

 یا باشه؟ داشته رو جاها جور این حوصله که دیدی رو کسی حاال تا! ها؟ زدی حرفا اون از -

 !باشه؟ خوبی روزای ی کننده تداعی براش درمونگاه و مطب و بیمارستان

 !اوهوم:

 !کی؟-

 !شن می دار بچه که اونایی:

 کوبه می مشتشو عاقل آدم! بگیریم تحویل زاییدی که رو ای بچه بریم خوایم می اآلن هم ما خب-

 !ناسورو؟ دست اون هم اون! شیشه؟ تو

 من برای دیگرون که رو ای بچه بریم باید:گفتم و انداختم راه ماشینو و عقب سمت برگشتم

 !بگیریم تحویل زاییدن

 ! شه می تموم روزا این! آّبان شه می درست-

 و کردم پارک بیمارستان نزدیک! نداشتم امید آرامشی هیچ به دیگه. لبم رو نشست پوزخندی

 .بمونی منتظر همینجا تونی می داری دوست اگه: گفتم
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 !تو ری می شم مطمئن که اومدم همراهت: گفت و انداخت صورتش به اخمی

 ونداد که شامی بعد که افتادم روزی اون یاد. بیمارستان سمت افتادیم راه و شدیم پیاده

 گرفتن به شدیدی تمایل ناخودآگاه چپم دست. کردیم می روی پیاده داشتیم بود کرده مهمونمون

 قدر همون. جیبم تو گذاشتمش کنم دور خودم از رو وسوسه این اینکه برای اما داشت بهار دست

 !ام واسه بود غیرقانونی هم کشیدم می نفس عطرشو بوی داشتم که

 کرد تخت به ای اشاره بود اومده زدن بخیه برای که دکتری خانوم. اومد تخت پای تا همراهم بهار

 .بکش دراز و باال بزن آستینتو و بیار در پالتوتو: گفت و

 رو ها بخیه رد کسی خواست نمی دلم! باال بزنم آستینمو خواست نمی دلم! بودم متنفر کار این از

 نهادم از آه خواد می بخیه و عمیقه زخما از تا دو یکی که بود گفته دکتر وقتی! ببینه دستم روی

 !موند می روش هم دیگه رد تا دو یکی حاال بود خطی خط دستام کم! شد بلند

 !شه می تموم سریع خیلی کن باور! آبان؟ چیه: گفت آروم و جلو اومد دید منو تعلل که بهار

 ای که دادم خودم به بود بیراه و بد و فحش چی هر دلم تو. گزیدم لبمو و پایین انداختم سرمو

 بهار جلوی! برم باهاش شدم می راضی بود وایساده بیمارستان جلوی ونداد که عصری همون کاش

 . بودم معذب

! داره درد آمپولش فقط شنیدم من بابا! دیگه بیار در: گفت پالتومو سمت کرد دراز دستشو بهار

 بعدش! خوب پسر آفرین!خان ترسو پالتتو من به بده! فهمی نمی هیچی دیگه بشه حس بی که بعد

 یه ات واسه تونم می نکنی هم گریه و باشی خوبی پسر اگه تازه! خرم می نبات آب یه برات

 !بخرم هم بستنی

 زحمت تو: گفتم کردم می باز آستینمو دکمه که جوری همون و دستش دادم و آوردم در پالتومو

 ! وقت؟ یه نیافتی

 !پررو بکش دراز برو: گفت و تخت سمت کشید بازومو
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! کنم می تجربه پوستمو و گوشت شدن دوخته دارم باره اولین انگار که کرد می رفتار جوری

 و بچگی تو بار دو یکی اما زدن می بخیه دستامو وقتی نبودم هوش خودزنی اون بعد درسته

 !بودم داده قرار عنایت مورد انگشتمو و سرم جوونی

 کنار صندلی روی نشست دستم به توجه بی. بود بهار نگاه به نگاهم باال دادم می که آستینمو

 کردنتو گریه دارم دوست خیلی که بکش دراز: گفت و دستش روی کرد مرتب پالتومو و تخت

 !ببینم

 و آورد لب به لبخندی کرد می آماده رو بخیه های وسیله داشت که جوری همون دکتره خانوم

 !داری ارادت شوهرت به چقدر: گفت

 تو بزنم زل خواد می دلم اآلن که زیاده ی عالقه از! خیلی: گفت و بهار لب رو نشست لبخندی

 !بخندم اش گریه به و صورتش

 دراز: گفت و عقب داد هول هامو شونه و پاشد جاش از بهار. تخت روی نشستم و زدم لبخندی

 !دیگه بکش

. نبود اولش سردی از خبری انگار. زد ای کننده دلگرم لبخند. صورتش به زدم زل و کشیدم دراز

 داری؟ احساسی چه: گفت مکث یه بعد

 !خوشحالم خیلی-

 !مسخره:

 !دارم استرس اما ترسم نمی نه! ترسم می که بشنوی خوای می اگه! بهار؟ سواله اینم-

 ! دیگه؟ هستی ایشاهلل هم پشیمون:

: گفت و خندید بهار کشیدم که آه. برید نفسم زخمم توی نشست که حسی بی سرنگ و خندیدم

 !گیره می ات گریه داره که بینم می! خب

 !باش مطمئن اینو! بینی نمی منو ی گریه وقت هیچ وقت هیچ دیگه: گفتم و چشماش به زدم زل

 !گیری می پس حرفتو آوردم در اشکتو خودم که بار یه حاال: گفت و خندید
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 اما شد می جا به جا زخمم توی که سرنگی به زدم زل و برگردوندم سرمو. بودم گرفته گر درد از

 !کمتره دردش نکنی نگاه: گفت و خودش سمت چرخوند سرمو و گرفت امو چونه بهار

 !خیلی! آره-

 آه حتی کردم سعی و دادم فشار و گذاشتم هم رو چشمامو من و گفت شه می تموم اآلن یه دکتره

 !خندی؟ می...  چی به: پرسیدم بریده نفس! خندید می بهار چشمای کردم، باز چشم! نکشم هم

 زنم می خودمو من نیست مشکلی کنی ناله و آه خواد می دلت اگه:گفت و شد تر عمیق لبخندش

 ! نشنیدن به

 !که... آخ... نداره درد! ناله؟ و آه...  چی واسه-

 !کامالً معلومه شده لبو شبیه که ات قیافه از: گفت و داد تکون مثبت عالمت به سری بهار

 مچمو وقتی دکتره دستم، پانسمان موقع شد تموم که بخیه کار. کرد اثر حسی بی کم کم

 داشتی اشو تجربه هم قبالً: گفت بعد و صورتم به زد زل ای لحظه دید رو ها بخیه رد و برگردوند

 !پس

 اما نبودم هوش چون نیست یادم که اینو: گفتم و زدم لبخندی بودم شده معذب خرده یه اینکه با

 !خورده بخیه قبالً هم سرم و دست

! کرد می نگاهم لبخند با همچنان. بهار به افتاد نگاهم و داد تکون تأیید عالمت به سری دکتره

 دکتر خانوم: گفت بهار و نشستم جام سر شد تموم گفت که دکتر حرف با و زدم بهش چشمکی

 !شم می ممنون بدوزین هم به بکشین زحمت هم لباشو اون

 !ها پره دلت خیلی اینکه مثل: گفت و زد لبخندی دکتره

 که بکشین زحمتشو اومدیم اینجا تا که حاال! خیلی: گفت و داد تکون مثبت عالمت به سری بهار

 !بریم راحت خیال با

 مو از من گردن: گفتم پوشیدم می که جوری همون و گرفتم ازش پالتومو و پایین اومدم تخت از

 !روش هم تو زده منو که دنیا! بیار سرم خواد می دلت بالیی هر! تره باریک
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 .بریم: گفت و برداشت کیفشو بعد و چشمام به زد زل. شد محو بهار لب روی از لبخند

: پرسیدم و دستش روی گذاشتم امو شده بانداژ دست. بود ساکت بهار و ماشین تو بودیم نشسته

 !کردم؟ ناراحتت! بهار؟ چیه

 !نیست پیش ی دیقه چند و امروز مال تو از ناراحتیم-

 !ناراحتی ازم پس:

 !دلگیرم اومده وجود به شرایط از تو از بیشتر اما ناراحتم تو از-

 !بدم؟ انجام یاد می بر دستم از ناراحتی این رفع برای کاری:

 !آره-

 !جان؟:

 ازت اثری هیچ که جوری! نبودی اول از انگار که شو محو جوری یه! شو محو زمین ی کره روی از-

 ! نمونه هم من ذهن توی

 !بگی؟ هیچی خوای نمی: گفت سکوت خرده یه بعد! بگم که رسید نمی ذهنم به حرفی هیچ

 !زدی؟ بهم که حرفی مورد در-

 !اومده دستت سر بال این و افتاده که اتفاقی مورد در نه:

 !کشیده زحمتشو که ونداد-

 !درمونگاه بریم باید چرا و شده چی نگفت! درمونگاه بریم که کنم راضیت گفت بهم فقط:

 . شده بحثم آرمان ی بچه سر مامانم با-

 !یاری؟ می خودت سر بالیی یه بحثا ی همه تو:

 !ها ماشین تو نشستی پر توپ با: گفتم و کردم اخمی سمتش، برگشتم

 !سمتت کردم پرواز عاشقونه احساس یه با! پس نه-
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 بهش شدیداً که کن من خرج ات عاشقونه احساس اون از خرده یه پس! شکر رو خدا! خوبه:

 !دارم احتیاج

 !بیای؟ باهام داد اجازه که گفتی چی مامانت به: گفتم و خندیدم بازوم رو نشست که بهار مشت

 !من برعکس نداره تو پیش من بودن با مشکلی مامانم-

 !تو عکس بر باکماالتی مامان چه:

 سر زده شیطون پسر یه گفتم مامانم به: گفت اون و خندیدم دوباره! بازوم به خورد بهار دوم مشت

 !کنم بازی براش رو آمبوالنس نقش قراره من آورده، بالیی یه خودش

 !برسیم زودتر خرده یه بکش آژیر پس! دیگه؟ آمبوالنسی تو اآلن-

 برادر پسر خاطر به! نیست بد باشی هم خودت فکر به خرده یه: گفت و شد جدی بعد و خندید

 !کردی؟ می ناکار جوری این خودتو زدی می باید بیامرزت خدا

 خودت دست رفتارت کنترل دیگه کنن عصبانیت مرگ حد به وقتی! بود ناخودآگاه واکنش یه-

 !نیست

 و سر و دیوار و در به نکوبی مشت افته می اتفاقی یه تا که کنی کار خودت رو خرده یه باید:

 ! اون این صورت

 !نکردی کبود منو بازوی دیقه چند همین توی تو نکه-

: گفتم و سمتش برگشتم. شنیدم می اشو خنده صدای وقتی رفت می قنج دلم! خندید دوباره بهار

 !بکوبی؟ منو فصل یه کنار بزنم خوای می کنه، می خوشحالت اینقدر من کردن کبود اگه

 مالت و مشت حسابی و درست بذاریم وقت یه ونداد با گذاشتم قرار که اونو: گفت خنده با بهار

 !بدیم

 !جدی؟-

 نتیجه این به آخرش کردیم، می رو غیبتت ونداد با داشتیم عید قبل روز چند! کن باور آره:

 !شه نمی خنک دلمون نگیریم حالتو حسابی و درست تا که رسیدیم
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 !ندارم دشمن به نیازی اصالً من شماها وجود با! عالیه-

 !چطوره؟ مامانت:

 !نیست خوب-

 !آوردی؟ خودت سر جلوش رو بال این و بهش پریدی جوری این تو و نیست خوب:

 !افتاده اتفاقی چه باشم داده توضیح یاد نمی یادم-

 و رفتی در کوره از شده، بحثت مامانت با! افتاده اتفاقی چه دیگه معلومه! نزن تهمت ونداد به:

 !چیزی ای، آیینه ای، شیشه به کوبیدی دستتو

 !مندن بهره نعمت این از من اطرافیان ی همه داره، غیب علم که نیست ونداد فقط پس-

 !شده؟ چی بگی خوای نمی! کردن دل و درد واسه فرصته بهترین ترافیک این:

 !بزنم حرف ازش اگه خودم صورت تو گرده می بر که سرباالیی تف! بهار نیست تعریفی قابل چیز-

 !کنم عمل خودم ی وظیفه به که ام آماده من حال هر به:

 !وظیفه؟-

 !حرفا این از و دل و درد و شونه جریان همون:

 !بهار که واقعاً-

 !گرفتی؟ نظر در من برای هم ای دیگه نقش نقش این جز ذهنت تو! گم؟ می بد مگه:

 و دادم تکون مثبت عالمت به سری! زنه می طعنه بهم داره که دونستم می! شدم ساکت خرده یه

 !تره پررنگ خیلی خیلی که داری من ذهن تو هم دیگه نقش یه آره: گفتم

 .بدم توضیح موند منتظر و کرد نگاهم کنجکاو

 نمی حرفی خبیثه ونداد اون و تو سر تو من زدن کتک شوم ی نقشه وقتی تا:گفتم و زدم لبخندی

 !زنم
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 ذهنم تو که نقشی: گفتم و بهش زدم بوسه یه آروم و گرفتم دستشو. سمتم اومد دوباره بهار مشت

 ! رازه یه دارم ازت

 شده بیشتر ماشینا حرکت سرعت و روون ترافیک. شد ساکت و بیرون کشید دستم از دستشو

 بودین؟ کجا تحویل سال: پرسیدم سکوت از فرار برای و انداختم بهار رخ نیم به نگاهی نیم. بود

 نبودین؟ آرمان خاک سر شما. بابک پیش ریم می سال هر-

 !بودن بقیه ولی نه من:

 !نرفتی؟ چرا تو-

 !زهرا بهشت نرفتم دیگه جنازه تشییع روز بعد! نتونستم:

 ! چرا؟-

 !کشه نمی دلم. دونم نمی:

 !داری؟ کینه ازش هنوز-

 بودم زده حرف باهاش که آخری روز! نداشتم ای کینه بهش نسبت دیگه رفتنش از قبلتر خیلی: 

 جهنم تو سال 7 من! من از بدتر حتی! بهار باختن بد دوشون هر! بود وجودم تو ترحم حس فقط

 عیدت راستی! کشه می داره هنوزه که هنوز که هم ویدا عمرش، آخر تا آرمان! کردم زندگی

 !مبارک

 !بابک خاک سر بودن اومده هم اش خونواده و سهیل! مبارکه چقدر معلومه اولش همین از-

 بدی حواستو باید! اومدیم در ترافیک از: گفت و کرد جلو به ای اشاره! بهار سمت برگشتم متعجب

 !جلو به

 !بودن؟ اومده چی واسه-

 روی گذاشتن هم گل دسته یه. اومدن برادرش و مادرش همراه دیدیم بودیم نشسته! دونم نمی:

 .رفتن و خوندن فاتحه. قبر
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 !حرفی؟ هیچ بی-

 .کرد گریه هم کلی. خواست حاللیت و بوسید و گرفت مامانم چادر پایین مامانش:

 !بود؟ چی مامانت واکنش-

 !نخورد تکون جاش از. هیچی:

 !بود؟ چی تو واکنش-

 ! برسی؟ چی به که پرسی می رو سواال این:

 !هیچی به-

 چند هر! نباش نگرون! بیاد من سراغ دیگه کنم نمی فکر گرفتی سهیل از تو که چشمی زهره با:

 !نداره تو به ربطی من ی آینده که

 از قبل داشتم نگه که ماشینو. نزدم حرفی بهار ی خونه به رسیدن تا و بیرون دادم نفسمو پرحرص

 !بهار؟: گفتم و گرفتم دستشو بشه پیاده بهار اینکه

 ازم چقدر دونم می: گفتم و چشماش به زدم زل. بزنم حرفمو که موند منتظر و سمتم برگشت

 چشمام تو خواد می دلم اما سخته چقدر برات من با شدن مواجه که کنم درک تونم می! دلخوری

 تنفر از گرفته لحن این سردی، این بدونم خواد می دلم! نیستی متنفر ازم که بگی بهم و کنی نگاه

 ! نیست

 درست چیزی نیست قرار وقتی! ناراحتم ازت خیلی! آبان ازت دلخورم: گفت و گرفت ازم نگاهشو

 ! نیستم متنفر ازت! نه تنفر اما مونه می همراهم ابد تا دلخوری این بشه

 شه نمی جوره هیچ! آبان همینه تو بدی:گفت و من سمت برگشت شدن پیاده قبل و کرد وا رو در

 !خدافظ! بدی انجام رو دنیا کار انگیزترین نفرت اگه حتی! بود متنفر ازت

. برگشت دوباره اما گرفت فاصله ماشین از قدم چند. کردم می نگاهش داشتم. شد پیاده ماشین از

 من با نشی مجبور تا بیاری بال خودت سر کمتر کن سعی: گفت و شد دال. پایین دادم رو شیشه
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 تا اینکه نه! بخر محلتون سوپری همون از بخری سیگار خواستی که هم بعد ی دفعه!بشی روبرو

 خدافظ! کنه نمی فرقی هم با شهر وسط و شهر باالی سیگارای! بیای اینجا

 روی ونداد دیدم کردم وا که هالو در و پارکینگ تو گذاشتم ماشینو. خونه رسیدم که بود دیروقت

 میز روی گذاشتم رو داروها نایلکس کردم، آویزون و آوردم در پالتومو. برده خوابش کاناپه

 !گذشت؟ خوش: گفت آلود خواب صدای یه با که بخورم مسکن تا آشپزخونه تو رفتم و ناهارخوری

: پرسیدم و روبروش نشستم رفتم و خوردم قرصو. کرد می نگاهم و بود نشسته سمتش برگشتم

 !نخوابیدی؟ چرا

 !ترس از -

 !ترسیدی؟ چی واسه نیستم تنها که داشتی آمارمو! ترس؟:

 !سرگردونه خونه این تو کردم می حس همش! آرمان روح از! که نه تو از-

 !نگو چرت: گفتم و پاشدم جام از و رفتم بهش ای غره چشم

 نخوردی؟ شام:گفت و کشید دراز دوباره

 خوردی؟ تو:پرسیدم کردم می عوض لباس اتاقم تو که جوری همون

 .یخچاله تو تو مال. دادم سفارش غذا:گفت و وایساد در دم اومد و پاشد جاش از

 !هستی شکمت اون فکر به شرایطی هر در که خوبه-

 !خورده؟ بخیه تا چند دستت:

 !دونه یه هم یکی و تا سه دیگه یکی تا، دو یه تا، سه یه-

 !آبان؟ گی می جدی! تا؟ نه:

 !نبود؟ دار خنده! بخندی کردم شوخی نه-

 !بود؟ خوب بهار!شی می خل واقعاً دیگه ها سرت به زنه می وقتی یعنی: 

 !بود خوب-
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 !مطمئنی؟:

 !طور؟ چه: پرسیدم و بهش دوختم نگاهمو و ونداد سمت برگشتم

 نیم یه گفت زدم زنگ که بهش! ندادی جواب موبایلتم به و کردی دیر آخه! جوری همین هیچی-

 !خونه رسوندیش هست ساعتی

 !داره؟ نبودنش خوب به ربطی چه این! خب؟:

 !زدم زنگ من وقتی کرد می گریه داشت-

 !شد؟ دعواتون: پرسید و هال تو برگشت ونداد. موهام الی بردم دستمو و کشیدم پوفی کالفه

 !نه-

 !بوده چی اش گریه دلیل زد حدس شه می! پس خب:

 شامو: گفت و کنارم اومد ونداد. بستم چشمامو و پشتی به دادم تکیه سرمو و مبل روی نشستم

 .کنم گرم برات

 . نه یعنی باال انداختم ابروهامو

 !خوری؟ نمی هم چایی: پرسید

 !بخوابم خواد می دلم: گفتم و باال انداختم ابرومو باز

 !بخواب برو پاشو خب-

 !نداری؟ خبری باغ خونه از:

 !گیری می دوش داری و خوبی گفتم. بودن نگرونت. زد زنگ حاجی-

 !خوبه:

 چی واسه پوره پاره دست اون با که بیداد و داد زد زنگ آتنا بعد دیقه دو! خوبه؟ کجاش بابا نه-

 !حموم بره گذاشتی
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 !گه می راست:

 !مسخره کن جمع پاشو-

 !خندید می بده روحیه من به اینکه واسه ولی بود ناراحت خیلی بهار:کردم زمزمه آروم

 !است ریخته بهم خیلی وقته خیلی گفتم که بهت-

 ! بدم انجام ناراحتیش رفع برای بخوام که یاد نمی بر دستم از کاری:

 ریختیه، اون که دستتم وضع نداشتی، خوبی روز. زنیم می حرف هم با موردش در فردا بذار -

 .بخواب بگیر برو پاشو

 محو زمین ی کره روی از باید بشه خوب حالش اینکه برای گفت من به: گفتم و کردم وا چشمامو

 !افتاد می اتفاقی همچین یه اگه شد می خوب چقدر! کن فکر! بشم

 می هذیون داری بگم نداری هم تب: گفت و من پیشونی رو گذاشت دستشو و پاشد جاش از ونداد

 !شدی خل گذشته 04 از ساعت که بخواب بگیر آبان پاشو! گی

 !نمونه ازم اثری که بشم محو جوری یه گفت-

 !نگیر جدی زیاد تو گفته چیزی یه بوده ناراحت:

 می کاش! نبینیم همو دیگه وقت هیچ وقت هیچ شد می کاش واقعاً:گفتم و مبل روی کشیدم دراز

 !نزنی حرف من پیش اون از اینقدر و ببندی دهنتو تو شد

 ! کنی؟ نمی فکر بهش اصالً هم تو نگم، بهار از هیچی و ببندم دهنمو من-

 !نکنم فکر بهش کنم می سعی منم بکن، کارو این تو:

 !دم نمی قول اما کنم می سعیمو هم من. باشه-

 . کردم اش حواله زهرمار یه و بستم چشمامو

*** 
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 تخت پایین مامان دیدم و کردم باز چشمامو. کنار زد می پیشونیم رو از آروم موهامو داشت دستی

 روز از روز 3! نه یا بینم می خواب دارم ببینم تا زدم پلک باری چند. کنه می نگاهم داره و زده زانو

 و خونه بود برگشته مامان نه و باغ خونه بودم رفته من نه روز سه این تو و بود گذشته دعوامون

 هم اون و شدم خیز نیم! زده زانو تختم پایین که دیدمش می و بودم کرده باز چشم صبح سر حاال

 !خوبی؟: گفت و دستش تو گرفت امو شده بانداژ دست و تخت ی لبه نشست و شد بلند پاش رو

 !کنین؟ می کار چی اینجا-

 !پیشت اومدم من باغ خونه نیومدی تو:

 به دوخت و گرفت دستم از نگاهشو. بود ناراحت و گرفته خیلی خیلی خیلی. صورتش به زدم زل

 !نرفتی بار زیر تو کرده کاری هر گفت اما باغ گردونه برت بودم خواسته ونداد از: گفت و چشمام

 !کنم خلوت خودم با خرده یه خواستم می-

 !بودی؟ قهر من با یا کنی خلوت خودت با خواستی می: 

 سرمو امو چونه زیر انداخت دست! نیستم دلگیر ازش گفتم می اگه بود دروغ. پایین انداختم سرمو

 !گم می دارم چی فهمیدم نمی! آبان بودم عصبانی: گفت و چشمام به زد زل باال، آورد

 از نه اتاق اون توی شما روز اون حرفای! مامان کنم نمی باور:گفتم و دادم تکون طرف دو به سری

 !نشده فکر نه بود عصبانیت روی

 !آبان-

 !کنم نمی قبولش بگی بهم اینو که هم دیگه روز صد تا:

 !چطوره؟ دستت: پرسید بعد و کرد سکوت خره یه مامان

 !خوبه-

 !مشت؟ یه واسه نیست زیاد خرده یه بخیه تا 9:

 !بریزه بیرون خشمی چه قراره مشت اون با که داره بستگی-
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 نمی! آبان روز چند این تو کشیدم چی دونی نمی:گفت بغض با و اش سینه تو کشید سرمو مامان

 !شم می دیوونه دارم! آشوبه چقدر دلم تو دونی

 کنیم کمک هم به اینکه جای به! نیست خوب خیلی منم روز و حال: گفتم و عقب کشیدم خودمو

 ! تنش رو تنش! زخم رو زخم شدیم بشیم رد بحران این از و

 !آبان بگذرم آیدین از تونم نمی:گفت و وایساد روبروم اومد و شد بلند کنارم از

 !چی؟ یعنی-

 ! کنم محبت بهش و ببینمش بتونم خواستم وقت هر خوام می. باشه کنارم خوام می:

 !نیست راحت ما با! مامان ترسه می شما از بچه اون!زورکی؟ محبت-

 !هست؟ که کنم فراموش! کنم؟ چیکار گی می:

 دلت وقت هر! برادرته ی خونه اونجا! شه؟ نمی نکنی نثارش یهوی رو قلمبه محبت همه این-

 که قدر همون نفهمه کن کاری یه! بهت کنه عادت کم کم بذار. دیدنش بری تونی می خواست

 محبت تونم نمی من مامان! باشی دور مادرش از خواد می دلت شی نزدیک اون به داری دوست

 نمی دفاع ویدا از! است بچه یه که اون حال به وای بپذیرم نداره رو شما دندی چشم که رو کسی

 اون اما بکشم پیش رو دنبالشه هنوز چشمم اینکه تکراری بحث دوباره خواد نمی هم دلم! کنم

 بچه اون مادر که کن فکر این به کوچولو یه! کنی تحمل هم مادرشو باید بخوای اگه رو بچه

 واسه طالق جز راهی و داشته روحی مشکل آرمان که بیار خاطر به هم ولوکوچ یه! اته برادرزاده

 !بوده نذاشته ویدا

 راه از رو تو بخواد و بشه باز زندگیم و خونه به پاش ترسم می! آبان ویدا از ترسم می! ترسم می-

 رو ویدا من! شناسم می خوب خودمو همجنسای من ولی بلغزه پات ممکنه تو گم نمی! کنه در به

 !داره دوستت چقدر اون که دونی می خوب هم خودت! شناسم می خوب

! مامان؟ ببین منو: گفتم و پوشیدم رکابیم روی دار آستین پیرهن یه و پایین اومدم تخت رو از

 فرق بودن نزده دورش هنوز که آبانی پیش، سال 7 آبان با وایساده جلوت اآلن که آبانی این چقدر

 یکی من بینی می کنی نگاه که خوب! اخالقی؟ خصوصیات همون با! آبانم؟ همون هنوز من! داره؟
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 جز! بود فکرش به وقت همه و جا همه که آبانی عاشق! شناخت می که آبانیه عاشق ویدا! ام دیگه

 شناختی هیچ! داد می انجام خواست می اون که چی هر و آورد نمی زبون به ای دیگه چیز چشم

! باره می روم و سر از حوصلگی بی چقدر دونه نمی! گنددماغم چقدر دونه نمی! نداره اآلن منِ روی

 اون نوشتن از باش مطمئن شناخت می هستم که طوری همین منو و اومد می پیش فرصتی اگه

 بار دو اشتباهو یه! مامان خودمم زندگی دنبال! گفتم هم خودش به! شد می پشیمون ها نامه

 اسم این با باشه دیگه آدم یه اگه حتی! دم نمی راه زندگیم تو رو ویدایی هیچ! شم نمی مرتکب

 !مشابه

 

 است بسته ها راه ی همه که ببینه باید! آبان بگیری زن باید: گفت و شد نزدیک بهم قدم یه مامان

 !تواِ سمت برگشت به امیدش ی همه اون گردی می مجرد جوری این وقتی تا! اش واسه

 !داریم عزا و تنمونه آرمان سیاه که نرفته یادت-

. گیریم می مراسم آرمان سال بعد و کنیم می محضری عقد یه. دیگه ماه چند! گم نمی اآلنو همین:

 !بشه دلسرد ازت دیگه ویدا که راه تنها این. کردم فکر خیلی من

 که خوشبخت دختر این فقط! عالیه خیلی: پرسیدم مسخره به هال تو رفتم می که جوری همون

 ! کیه؟ بشه من زن دیگه ماه چند تا قراره

 !بهار: گفت که شنیدم دستشویی توی برم اینکه از قبل رو صداش و اومد دنبالم هم مامان

 بگیره، خون خفه خودش گرفت تصمیم ونداد:گفتم و کردم نگاهش ای ثانیه چند. سمتش برگشتم

 !جلو؟ انداخته رو شما

 ! ونداد؟-

 قضیه این خیر از که کن راضی رو مامان بیا حاال. دستشویی تو رفتم و دادم تکون تأسف به سری

 آبان:گفت مامان که بودم نیومده بیرون هنوز. صورتم رو ریختم آب مشت یه و کردم پوفی! بگذره

 بلند سرمو حتی! بود بهار. دستم داد رو موبایل رفتم که بیرون. خوره می زنگ داره موبایلت

. کردم آن رو گوشی و بستم رو در و اتاقم تو رفتم! بدوزم چشم مامان دار معنی نگاه به که نکردم

 بهتره؟ دستت: پرسید و کرد سالمی
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 !کی؟ به نسبت-

 !بیمارستان توی شب اون به نسبت:

 !بپرسی افتاده یادت تازه روز همه این بعد که جالبه! بهتره خیلی روز اون از آره-

 !نگیرم تماس باهات خودی بی دادم ترجیح اما بود یادم:

 !بیخودیه؟ کار پرسیدن منو ی زده بخیه دست حال-

 ! خودیه بی کار شدن نزدیک تو به:

 !ندی انجام خود بی کار این از بیشتر که کن قطع! منفعت شه می بگیری وقت هر رو ضرر جلوی-

 ! امروز؟ شدی بیدار چپ ی دنده! چیه؟:

 !وندادی؟ پیش: پرسیدم و رسید گوشم به آشنایی صدای یه که بدم جواب اومدم

 .شرکتم آره-

 بازه؟ شرکت مگه: 

 . اوهوم-

 !ونداد؟ گه می چی:

 !چپ ی دنده رو افتادی که عمره یه تو گه می-

 !من؟ یا تو:

 ! تو-

 ! آهان:

 !تونی؟ می بدی انجام دستت اون با تونی نمی که تو. است ترجمه کار یه بگم زدم زنگ-

 ! نشدم که فلج:
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 !ببرش بیا گه می ونداد نیستی، فلج و تونی می که حاال خب-

 !خودش بیاره ورداره پالسه ما ی خونه همیشه که اون بگو ونداد به:

 و شنیدم رو ونداد گنگ صدای بعد و کرد منتقل ونداد به عذرخواهی یه با منو ی جمله عین بهار

 هم 9 ساعت تا! ببریش بیای باید شما خود و بیاد تونه نمی گه می ونداد آقا:گفت بهار دوباره

 خدافظ. منتظره و هست شرکت

 و تخت ی لبه نشستم! بمونه من خداحافظی منتظر اینکه بدون کرد قطع تماسو و گفت اینو بهار

 ! بشه من دادن زن خیال بی که کنم متقاعد رو مامان جوری چه که کردم فکر این به فقط

 میز به. داره کارم چی ببینم موندم منتظر و هال تو رفتم. کرد جدا افکارم از منو مامان صدای

 . کنم عوض دستتو پانسمان بعد بخور. چیدم برات رو صبحونه: گفت و کرد اشاره

 کجاست؟ آفاق: پرسیدم و میز پشت نشستم

 یای می شام واسه هم تو. رم می عصری منم. باغ خونه: گفت و جلوم گذاشت چایی لیوان یه

 !دیگه؟

 .کنم نمی فکر-

 !آخه؟ چرا:

 .شه تموم زود که پاش بشینم خوام می. بگیرم ونداد از ترجمه یه برم باید عصری-

 شه؟ نمی. بده انجام باغ خونه بیار خب:

 .شلوغه اونجا -

 !دیگه؟ یاری می داری بهونه:

 !تقریباً-

 !بینمت می اونجا شام واسه:
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 وقتی صبحونه بعد! بود رفته اش عمه به بودن گیر تو ونداد احتماالً! لبم رو نشست لبخند یه

 تو اشک دیدم لحظه یه کرد می عوض دستمو پانسمان داشت مامان و مبل روی بودیم نشسته

 انجامش خودم کنی، گریه قراره اگه: گفتم و بیرون دستش از کشیدم دستمو. نشسته چشماش

 !دم می

 !زدم؟ بهت که حرفایی خاطر به گذری می ازم:گفت و چشمام به زد زل

 !مامان-

 !گذری نمی گفتی خودت:

 مورد در گفت می چیزایی یه بابات: گفت و داد ادامه کارشو و گرفت دستمو. پایین انداختم سرمو

 !خوای نمی بهارو دیگه اینکه

 که اونی! آبان؟ چرا: گفت و شکست سکوتو مامان! بگم؟ که داشتم چی. بهش زدم زل سکوت تو

 !داره؟ ای دیگه دلیل یا! نیست؟ خواستی می

 !داره ای دیگه دلیل-

 !دلیلی؟ چه:

 !ندارم ازدواج قصد دیگه که اینه مهم! مامان نیست مهم-

 !کل؟ طور به یا بهار با:

 در سخت هم شه می درست چی همه من کردن ازدواج با کنی می خیال اینکه! کل طور به-

 ! اشتباهی

 !گی؟ می چی بفهمم تونم نمی! آخه؟ چی یعنی:

 کامل ات واسه بعد بگذره زمان خرده یه بذار! گم می چی دونم نمی اصالً اآلن خودمم مامان-

 .دم می توضیح

 بابات به که رو حرفی امیدوارم:گفت و پاشد جاش از بود کرده تموم رو پانسمان کار که مامان

 ! چیه جریان بدونم تا بگی من به الاقل نگفتی



 
 

727 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 .آشپزخونه تو رفت هم اون و برداره سرم از دست لحظه اون تا دادم تکون مثبت عالمت به سری

  باغ؟ خونه برسونمت: پرسیدم مامان از و کردم کاله و شال عصری و بودیم تنها مامان با رو ناهار

 .بشه پیداش باید دیگه بابات برو، تو:گفت و زد روم به لبخندی

 بمونین؟ خواین می عیدو آخر تا-

 .بمونن بسته در پشت زشته دیدن واسه یان می که دوست و فامیل. اونجاییم گفتم همه به:

 باز نیمه در.ونداد شرکت سمت افتادم راه و کردم خداحافظی دادم تکون مثبت عالمت به سری

 آورد مانیتور پشت از سرشو من ورود با و بود باز ونداد اتاق در. تو رفتم و دادم هول رو شرکت

 تو بیا: گفت و کرد سالم و بیرون

 تنهایی؟: پرسیدم و اتاقش تو رفتم

 . آره-

 کجان؟ بقیه:

 بازدید و دید به که کنم می تعطیل دیگه عصرا. خونه رفت نبره، اسمشو به منظورت اگه-

 چطوره؟ دستت! برسن عیدشون

 .خوبه:

 !بکشه؟ پسرشو دونه یه ناز اومده عمه شنیدم-

 دو اینجا بهار یا کردی استخدام جدید منشی! خبر یه از افتادی می عقب واال شنیدی که خوبه:

 !شده؟ شغله

 !چطور؟: پرسید و انداخت باال ابرویی ونداد

 با بهار بگیرم، رو ترجمه بیام بخواین ازم و بزنین زنگ منشیت یا خودت اینکه جای آخه-

 !زده زنگ موبایلش

 !شده قطع شرکت تلفن اینکه ضمن! بپرسه رو لیاقت بی توی حال بهونه این به خواست می:
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 !بود گرمی پرسی احوال و حال که هم چقدر-

 واسه خالی و خشک تبریک یه حتی وقتی! هستی گرم پرسی احوال و حال الیق تو که هم چقدر:

 !نگفتی بهش تولدش

 !که است دیگه سال چند که تولدش-

 !اسفنده 32 متولد یادته شکر رو خدا خب اه:

 ! بکنم کاری همچین یه بخوام که ندیدم هم دلیلی-

 !پیش پا با زنه می پس دست با که کسی حکایت شده تو حکایت! خب آره:

 !پیش دل با زنم می پس پا و دست با-

 !باشه کرده سرویس پاتو و دست این دهن دلت که ببینم رو روزی باشم زنده من ای:

 !خونه؟ رسونی می منو کنم جمع. ندارم ماشین من: گفت و خندید هم ونداد خندیدم،

 !کجاست؟ ماشینت-

 .ویداست دست:

 !چسبه می خیلی کاری بی روزای این تو. ببرم نره یادم که بده فقط رو ها ترجمه. باشه. آهان-

 !بمونی تونی نمی کار بی! کارگر ی مورچه که هم تو آره:

 و پیشونیش تو زد ونداد یهو که دایی ی خونه سمت رفتم می داشتم و بودیم نشسته ماشین تو

 !گرفتم می فایل سری یه ها بچه از یکی ی خونه رفتم می باید! شد؟ چی دیدی! آخ آخ: گفت

 !بری؟ اآلن شه نمی مگه خب-

 !بیافتی زحمت تو تو خوام نمی ولی! چرا:

! نیافتم؟ زحمت تو من نگرونی تو:گفتم و انداختم بهش نگاهی نیم متعجب و سمتش برگشتم

 !واقعاً؟
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 چه! اه: گفتم رفتم می من و داد می آدرس که جوری همین. داد رو آدرس و گفت بابا خفه یه

 .ایناست صفا ی همسایه طرف جالب،

 اینجاست؟ هم صفا خونه-

 .تر پایین خیابون یه آره،:

 !تر پایین خیابون یه. دارم کار جا همون منم خب-

 ! جدی؟:

 !باشن آپارتمان یه تو خوبه حاال-

 .داره حیاط اینا صفا خونه:

 !جالبه باشن هم دیوار به دیوار اگه خب! آهان-

 .است آبیه در اون اینا صفا ی خونه: گفتم و دادم نشون انگشت با رو صفا ی خونه دور از

 .دارم کار روبرویی آپارتمان با من دار نگه جا همون: گفت و داد تکون تأیید عالمت به سری

: گفت پایین دادم که رو شیشه. شیشه به زد و بست رو در شد، پیاده ونداد و کردم ترمز خونه دم

 !کنیم عرض صفا خدمت هم سالمی یه اومدیم اینجا تا شو پیاده

 خونه برم خوام می اآلن! پیشش یایم می فرصت سر حاال: گفتم و پیشونیم رو نشست اخمی

 !ها ترجمه این پای بشینم

 می چایی یه! حاال شه نمی دیر: گفت زد می زنگ که جوری همون و صفا ی خونه سمت رفت ونداد

 !ریم می و خوریم

 !بگیر فایالتو رفیقت این از برو الاقل:گفتم و زدم ماشینو دزدگیر شدم، پیاده و کردم پوفی

 !بخوریم چایی یه اول بذار گیرم می هم رو اونا-

 !من؟ رفیق ی خونه بری خوای می یاد نمی گیر چایی خودت رفیق خونه:



 
 

731 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 بریم خوایم می عیده! دیگه خالیه و خشک چایی استکان یه بابا! کنی؟ می رفیق رفیق چقدر اوه-

 !بده هم عیدی ما به باید هستیم، هم سال بچه و سن کم مجردیم، ما تازه! دیدنی عید

 و شدیم هال وارد که رسید خودش اوج به وقتی تعجبم و شد باز جویی و پرس هیچ بدون در

 بهار به نگاهی و ونداد به نگاهی متعجب! بودن اونجا هم بهار و ملیکا صفا، خواهرهای تا 4 بر عالوه

 بگم، چیزی یه ونداد سمت برگشتم! خورده جا من دیدن از بود مشخص هم بهار چهره از! انداختم

 !دارین صفایی با حیاط واقعاً صفا: گفت و مبل رو نشست رفت خونسرد خیلی

 !شینی؟ نمی: گفت من به و کرد تشکری صفا

 با و ونداد روبروی نشستم و دادم تکون بهار برای سری و کردم پرسی احوال ملیکا و خواهرهاش با

 داده قرار شده انجام عمل تو منو باز مرتیکه! نکنه نگاهم اصالً کرد می سعی! بهش زدم زل اخم

 پرس و صفا پرسی احوال به و مبل روی کنارم گذاشتم و آوردم در پالتومو و شدم بلند جام از! بود

 پچش پچ و بهار به هواسم و هوش ی همه اما دادم جواب کرد می دستم بانداژ مورد در که جویی و

 !بود ملیکا با

 !جان؟ ملیکا شده چیزی: پرسید یهو که خبره چه جریان بدونه بود شده کنجکاو احتماالً هم ونداد

 !نه: گفت و انداخت من به گذارایی نگاه و زد لبخندی ملیکا

 ! شکر رو خدا خب: گفت و داد تکون سری ونداد

 بلند دید که نگاهمو و سمتم برگشت! بدم ونداد به حسابی گوشمالی یه تا بودم فرصت یه منتظر

 بابا: گفت گوشم زیر آروم و نشست کنارم و مبل ی دسته رو گذاشت برداشت پالتومو اومد و شد

 خودم پیش ولی کنی جدا گردنم از بدبختو من سر خواد می دلت اآلن دونم می!دیگه خیال بی

 !بدی دست از رو ساده همی دور این حیفه گفتم

 !بیام؟ نخوام من شاید بهار وجود با که نکردی فکر خودت پیش-

 !نیای؟ دادی می ترجیح هست بهار چون! خداییش؟:
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 از! هست اون که باشم جایی بود خدام از! ببینمش بود خدام از ای بهونه هر به که من! نزدم حرفی

 می اگه بود دروغ پس! بشنوم صداشو و کنم حس عطرشو بتونم که باشه جور موقعیتی بود خدام

 !خودم یا نباشه بهار یا که بود این به ترجیحم گفتم

 جا اگه هم میوه کنیم، می میل هم شام یه خوریم، می چایی یه: گفت گوشم زیر دوباره ونداد

 !همین! ریم می بعد و رگ تو زنیم می داشتیم

 ! جان؟ ونداد شده چیزی:پرسید ملیکا و ندادم جوابشو

 ! بهار و تو های پچ پچ به کردیم حسادت! نه: گفت و زد پهنی و پت لبخند هم ونداد

 رو ملیکا دیقه چند بعد. صبا و صدف پیش آشپزخونه تو رفت و پاشد جاش از و زد لبخندی بهار

 خبر؟ چه خب: پرسید و روبرومون نشست اومد هم صفا. کرد صدا هم

 داشت که بهار صدای سمت بود رفته ناخودآگاه حواسم ی همه. زدن حرف به کرد شروع ونداد

 بخوام اینکه از بیشتر دلم ته. داد می توضیح ملیکا واسه رو چیزایی یه هاش دخترخاله همراه

 برم خواست می دلم کنم شرکت اقتصادیشون و سیاسی بحثای تو و ونداد و صفا کنار بشینم

 !کنم کمک بهار به ساالد اون کردن درست تو و صدف جای بشینم

 برد، که اسممو. جلوم گرفته رو چایی سینی یه صبا نشدم متوجه که بودم غرق افکارم تو اونقدر

! خوابه می باز چشم باشه خسته خیلی وقتی من ی پسرعمه این:گفت ونداد و کردم بلند سرمو

 !بود وقتا اون از یکی هم اآلن

 از بهتر خیلی بخوابه باز چشم آدم البته: گفتم کردم تشکر و برداشتم رو چایی و زدم لبخندی

 !داری؟ عادتی همچین یه وقتا گاهی گفتی خانوم ملیکا به! ونداد بخوابه ایستاده که اینه

 ها زرافه و اسبها گورخرا، فیال، دونم می که اونجایی تا واهلل: گفت و نیافتاد تا و تک از ونداد

 !کدومشونم جزو من کن مشخص دقیق جان آبان! خوابن می وایساده

 !رفت یادتون رو فالمینگوها: گفت آشپزخونه تو از بهار و شد بلند ها بچه ی خنده صدای

 امیدوار تونم می اآلن یعنی آهان: گفت و آشپزخونه سمت رفت پاشد، جاش از و کرد اخمی ونداد

 !آره؟ فیل و خر و اسب جای به هستم فالمینگو که باشم
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 شیر زیر گرفت دستشو و پاشد جاش از بهار. کردم می نگاه آشپزخونه به و بودم برگردونده سرمو

 ... خب باشه دلفین یا مار خرگوش، گرگ، آبان آقا قراره اگه خب: گفت حال همون در و آب

! ها وسیعه خیلی حیوانات مورد در اطالعاتت ماشاهلل: گفت و کرد اخمی ونداد! خنده زیر زدم

 !خوابن؟ می باز چشم با کردی ردیف هم سر پشت که اینایی

 یه! اوهوم: گفت و شد گرفتنش پوست مشغول و برداشت خیار یه میز، پشت نشست دوباره بهار

 !خوابن می باز چشم یه با که هم سری

 !صفا به بدیم نسبت هم رو اونا که ببرشون نام خب:گفت و کرد صفا به ای اشاره ونداد

 ! نکش خجالت خدا رو تو بگو نه: گفت ونداد که بگه چیزی یه اومد بهار و خنده زیر زدیم دوباره

 !ونداد آقا کردی شروع خودت خب: گفت و خندید بهار

 که کرده می کار وحش باغ تو کامل ی دوره یه کنم فکر: گفت و ملیکا سمت برگشت ونداد

 وحش باغ و من شرکت بین هایی شباهت نکنه بهار ببین! داره جونورا و جک از دقیقی اطالعات

 !کنی؟ کار ما پیش کردی قبول که دیدی

 !بزنی؟ سیخ رو کبابا یای می: گفت و کرد صدا رو صفا صدف و خندید دوباره بهار

 خوری؟ می چایی:پرسید ازم و برداشت میز روی از رو چاییش لیوان صفا

: گفت و زد بهم چشمکی ونداد. آوردم در هم پلیورمو پاشدم جام از و کردم تشکری و گفتم نه یه

 نگن خانوما بعداً که بده نشون آشپزخونه تو خودی یه کنی نمی کمک الاقل بیا! جان آبان بیا

 ! نزد سفید و سیاه به دست

 و ونداد. بود شده تموم ساالد کردن درست کار. اپن صندلی روی نشستم و آشپزخونه سمت رفتم

 بانداژ دستم اگه یا بزنم، باال آستینامو تونستم می اگه. بودن شده کبابا زدن سیخ مشغول صفا

 یکی هم صفا و گذاشتن خانوما سر به سر به کرد شروع ونداد! کردم می کمک بهشون حتماً نبود

 می! کنه بارش متلک هی بخوره حرص ونداد شد می باعث همین و میخ به یکی و زد می نعل به

 صدای. کنم کنترل بهار سمت شد می کشیده ناخودآگاه که نگاهمو کردم می سعی و خندیدم

 .بابا سالم الو: دادم جواب و ایوون تو رفتم. بود بابا. شم بلند جام از شد باعث موبایلم زنگ
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 باغ؟ خونه یای می امشب: گفت و داد رو سالمم جواب

 . نه شام واسه-

 .بزنیم حرف هم با بشینیم که بیا بعدش پس خب:

 شده؟ چیزی مورد؟ چه در-

 اگه تعطیلی که حاال خوام می. بدم انجام کنم نمی وقت خودم که هست کتاب حساب سری یه:

 .کنی کمکم تونستی

 .یام می. چشم-

 وندادی؟ با:

 . آره-

 .گیرم نمی وقتتو دیگه برو پس:

 سلیقه چقدر! گلدون چقدر گل، چقدر. حیاط به زدم زل و ها پله روی نشستم و کردم قطع تماسو

 پال و پخش فکرم! بودن نشده خشک باغ خونه گالی و درختا کاش. بود شده خرج باغچه اون پای

 نبود، ازش اثری حاال و داشت قبالً که سرسبزی همه اون یاد. افتادم می باغ خونه یاد لحظه یه بود،

 سر پشت اونجا تا که اتفاقاتی و افتادم می بهار یاد بعد لحظه یه و بچگیم روزای یاد و آقاجون یاد

 .بودیم گذاشته

 شدنم سرد از که بودم کرده بغل دستامو. بود سرد هنوز هوا. خواست می سیگار نخ یه دلم

 اعماق از حسی یه! بیاره پالتومو بخوام بهار از داد می قلقلکم وجودم ته حسی یه. کنم جلوگیری

 شد می شیشه پشت از. هال در سمت برگشتم! باشه کنارم بهار لحظه اون تو که خواست می قلبم

 با و کرد غلبه بهم زدنش صدا ی وسوسه. دستشه رو پالتوم که مبلی روی نشسته بهار که ببینم

 !بهار؟: گفتم بلندی صدای

 کردی؟ صدا منو: پرسید و وایساد در بین اومد دید نمی منو جا اون از چون و در سمت برگشت

 !کردم سیگار نخ یه هوس هم سردمه هم یاری؟ می پالتومو: گفتم خواهشمند
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 جیبم توی بردم دستمو. بود دستش تو پالتوم بیرون اومد وقتی و تو رفت و کرد نگاهم خرده یه

 شدم منتظر و بود وایساده سرم باالی که بهش زدم زل. نیست دیدم بردارم، رو سیگار پاکت که

 داده قول من به چون گفت! داشته برش ونداد! نداشتمش بر من: گفت و زد لبخندی. بده توضیح

 !کنه می کارو این بگیره، رو تو کشیدن سیگار جلوی که

 ذهنشون تو منو کوبیدن ی نقشه که همزمان من دوستای که خوبه چقدر: گفتم و زدم لبخندی

 !هستن منم ی ریه وضع نگرون کنن، می ترسیم

 !امون نقشه کردن پیاده واسه خوبیه موقعیت امشب! گفتی شد خوب آخ: گفت و کنارم نشست

 گناه شرایط این با کنی نمی فکر خرده یه! مصدومم من: گفتم و رخش نیم به دوختم نگاهمو

 !دارم؟

 !بره بشه تموم بخور! دیگه لگده و مشت تا چهار همش بابا:گفت و زد لبخندی

 سرم از بشه نسیبم بودن تو کنار از که هم لگد و مشت تا چهار همون: کردم زمزمه ناخودآگاه

 !زیاده

 صداشو مکث یه بعد. پایین انداختم سرمو و نداشتم نگاهشو تاب! من سمت برگردوند روشو

 .اینجا یای می امشب هم تو دونستم نمی: گفت که شنیدم

 .اومدم نمی واال اینجایی که نداشتم خبر: گفتم و نگاهش به دوختم چشم و کردم بلند سرمو

 !النفسی؟ ضعیف انقدر یعنی: گفت و زد پوزخندی

 !بشم محو زمین روی از گفتی اینکه واسه! گم می تو خاطر واسه-

 !گفتم چیزی یه من حاال:

 !حرف؟ اون نبود جدی یعنی-

 کنی؟ کار چی خوای می آبان:پرسید مقدمه بی بهار

 کنی؟ کار چی خوای می ات آینده با: داد توضیح که کردم نگاهش متعجب
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 !دونم نمی-

 !شم نمی خوشحال اصالً کردی، ازدواج که بشنوم روزی یه اگه:

 !همین منم-

 !بترشیم قراره دومون هر معلومه که طور این پس:

 !بترشی؟ قراره اینکه از خوشحالی: گفت و صورتم به زد زل لبخند با!  خندیدم

 شد می کاش. قشنگه خیلی مالکیت حس این: گفتم و جوییدم پایینمو لب خرده یه زدم، لبخندی

 . باشه ابد تا

 برداشتم دوشم رو از پالتومو. بود سردش انگار بود، کرده بغل دستاشو. پایین انداخت سرشو بهار

 یه به فقط شب 04 ساعت تا تحویل سال بین ی فاصله تو: گفتم و هاش شونه روی انداختم و

 .کردم می فکر چیزی

 تا شه می تحویل سال که ای لحظه از کردم می حس! تو به: گفتم.بدم ادامه تا بهم دوخت نگاهشو

 !تواِ تولد تاریخ فروردین 0 روز تو ریم می که ای لحظه

 !گفتی تبریک بهم که هم چقدر: گفت و انداخت صورتش به دلخوری روی از اخمی

 تبریک نشد روم بدم بهت نتونستم خواستی می ازم که رو کادویی چون: گفتم و زدم لبخندی

 !بگم

 عطر همون به اگه: گفتم و کشیدم آهی ناخودآگاه و آسمون سمت بردم سرمو. بهم زد زل متعجب

 !بودی گرفته کادوتو اآلن هم بهت بودم گفته تبریک هم شدی، می راضی

 ! خوام می عطرو این: گفت آروم و پالتومو ی یقه تو برد فرو سرشو کشید، عمیقی نفس بهار

 عیدی واسه اما! هیچی که تولد: گفت و کشید ای دوباره عمیق نفس. سمتش برگردودنم سرمو

 !بده کادو عطرو این بهم

 !عطر؟ کدوم: پرسیدم متعجب
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. دارم دوستش من! زنی می همیشه که همینی! خودت عطر! عطر این: گفت و کرد اشاره پالتوم به

 یه که شه می الاقل گذروندیم هم فکر تو که روزایی این مقابل در! بدی کادو بهم اینو خوام می

 خودت با شرکت اومدی که بعد ی دفعه. گیرم می کادو یه ات واسه منم. باشیم داشته هم از کادو

 . بیارش

 !داره؟ هم ای دیگه ی فایده بده آزارت اینکه جز! خوای؟ می چی واسه منو عطر-

 !شیش ی شماره میز اون مثل! بده آزارم که خوام می! خوام می همینو:

 کنم می استفاده من که رو عطری! ای کینه از پر چقدر بمونه یادت که نشستی می میز اون پشت-

 !بگیری؟ فاصله ازم باید چقدر و دلگیری ازم چقدر بمونه یادت تا خوای می

 زندگیم بشم، آشنا باهات اینکه از قبل تا: گفت و شد بلند جاش از مکثی با. شد نگاهم میخ بهار

 تو! بود همینا ذکرم و فکر ی همه دنیام، ی همه! سهیل اعدام و بابک مرگ توی بود شده خالصه

 می عطرتو! شیرین خیاالی و فکر هم سرگرمی، و کار هم گذشت، هم اومد، عشق هم اومدی، که

 !بمونه ذهنم به ناچیز، که هم چقدر هر بودنمون هم با کم ساعتهای که خوام

 !بهار؟: گفتم و گرفتم دستشو مچ هال توی بره اینکه از قبل و پاشدم جام از

 من پرستی می که خدایی اون به: گفتم و پایین انداختم سرمو. چشمام به زد زل و سمتم برگشت

 فاصله، این خاطر به که داری منو مثل یکی اگه تو! سوزم می دارم وجودمه تو که جهنمی تو خودم

 از دلگیریت با تونی می تو! خودمه سرزنش از پر سلوالم تک تک من کنی، سرزنشش دوری این

 کنی خیال خواد نمی دلم! شم می له بار این فشار زیر دارم من! کنی سبک خرده یه خودتو من

 باور بهار! شده گذاشته کنار که باشی داشته رو آدمی یه حس ندارم دوست! آسونه خیلی من واسه

 همین به! پیش راه نه ام واسه مونده پس راه نه! کنم بازی غرورت با که نبوده این قصدم کن

 ! نبینی منو اصالً تا بشم محو زمین روی از من بخوای تو اگه حتی راضیم گاه بی و گاه دیدنهای

 اال گذره می چیزی هر از کردی، معامله باهاش من خاطر به که خدایی! آبان بدون رو چیزی یه:

 داری ببین و کن فکر بیشتر خرده یه! گیری می ازم حقو این داری! منه حق تو داشتن! الناس حق

 !کنی می کار چی
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 رفتم و کشیدم موهام به دستی بعد و ایوون روی وایسادم ویج و گیج ای ثانیه چند. تو رفت بهار

 می ونداد حرفای به داشتن. بود کرده پر رو خونه فضای صدف و صبا و ملیکا ی خنده صدای. تو

 کبابا خوایم می دیگه لحظه چند تا رئیس، آقای: پرسید ونداد و مبل روی نشستم رفتم. خندیدن

 !کن راه به رو شما رو منقل اون الاقل شه نمی زحمت. آتیش رو ببریم رو

 رم می بعد بیاد کن رد رفتی کش جیبم از که رو پاکتی اون اول: گفتم و سمتش چرخوندم گردنمو

 !آتیش سراغ

 !باشم زده بهش دست من اگه کن باور! بود؟ نامه! پاکتی؟ چه! پاکت؟: گفت و باال داد ابروشو یه

 ! بهم بده سیگارمو پاکت! گم می سیگارمو: گفتم و سمتش رفتم و پاشدم جام از

. چشمام به زد زل و باال آورد سرشو که کردم می نگاهش منتظر! نگفت چیزی و زد لبخندی

 .دار برش برو خوای می اگه! جیبمه تو: گفت پالتوشو به کرد اشاره سر با و شد محو لبخندش

 سمت برگشتم دوباره و کردم مکثی بود، ورودی در نزدیک که لباسی چوب سمت برگشتم

 کجاست؟ ذغال و منقل: پرسیدم صفا از و آشپزخونه

 . یام می خودم اآلن: گفت و پاشد جاش از

 اش خواسته به تن شد نمی بود که بهار! حیاط تو رفتم بزنم ونداد پالتوی به دست اینکه بدون

 ! ندیدش و بود کنارش شد نمی! نداد

 .زدن حرف به نشستیم و انداختیم راه منقلو بساط صفا همراه

 وایساده در بین شده کشیده سیخ به کباب سینی یه با ونداد. برگردوند سرمونو ای سرفه صدای

 !کباب بساط واسه بیام زنین نمی 08 مثبت حرفای اگه: گفت دید که رو ما نگاه. بود

 حاج ی شماره:گفت من به رو ونداد و گرفت ازش رو سینی و پاشد جاش از و زد لبخندی صفا

 من؟ با یا داشته کار تو با. منه گوشی روی طاهر

 ندادم جواب تماسشو اولین احتماالً. داشت کار من با: گفتم منقل روی ذاشتم می که کبابو سیخای

 .کتاباش حساب انجام واسه باغ خونه برم باید شب. زده زنگ تو به
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 !جدیداً؟ شدی هم حاجی حسابدار! اوه-

 !کاره هیچ و ام کاره همه: گفتم و بود حیاط ی گوشه که تختی روی نشستم رفتم و پاشدم جام از

 و صفا دست داد رو بادبزن انداخت، ام قیافه به دقیقی نگاه و سمتم برگشت دست به بادبزن ونداد

 شده؟ چیزی: پرسید آروم و نشست کنارم اومد پاشد بعد

 !نه-

 !نه؟ گی می بعد ریختی بهم جوری این:

 !ونداد بری از منو اینکه از متنفرم: گفتم آروم! چشماش به زدم زل

 از دیگه حاال کردم حفظت نشستم بودم بیکار روز یه! کنم؟ کار چی خب:گفت و زد بهم لبخندی

 !ری نمی بیرون ذهنم

 !مسخره گمشو: گفتم بازوشو تو زدم

 کو؟ بهار: پرسید صفا! نبود بینشون بهار اما. شدن اضافه جمعمون به هم خانوما

 .یاد نمی سرده بیرون گه می: گفت و تخت روی نشست صدف

 از! منه خاطر واسه خونه توی خودش کردن حبس دونستم می. تو برگردم که بودم بهونه یه پی

 !خورین؟ می چایی: گفتم و پاشدم جام

 . ریزم می من بشینین شما: گفت و شد خیز نیم جاش از صبا و آره گفتن دیگه هم با ونداد و صفا

 بده نشون خودی یه هم آبان آقا بذار جون صبا دیگه نه: گفت ملیکا که بودم مونده هوا در پا

 !داره مهارت خونه کارای انجام تو چقدر ببینیم

 داده تکیه سرشو آشپزخونه، میز پشت بود نشسته بهار. ساختمون تو رفتم ملیکا حرف از راضی

 بهش زدم زل و روبروش نشستم. کرد می فکر داشت و بود میز روی آرنج از که دستش یه به بود

 کردی حبس خودتو که ده می آزارت اونقدری من حضور: گفتم و بود کرده بلند سرشو حاال که

 اینجا؟
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 .کنم فکر خرده یه خواستم می: گفت و زد محوی لبخند

 !چی؟ به-

 !خودم و خودت ترشیدگی به:

 !رسیدی؟ هم ای نتیجه به: گفتم و خندیدم بلند

 !یاد نمی گیر توش بریزن رو ما بشه که ظرفی کنم می فکر جوری هر: گفت و کرد نچی

 !بترشی بخوای تو اینکه به ندارم امید خیلی من چیه دونی می:گفتم و کردم حفظ لبخندمو

 شوهر بی کنم نمی فکر کماالت همه این با: گفتم. بزنم حرفمو باقی موند منتظر و چشمام به زد زل

 !بهار بمونی

 !داشتی؟ ای دیگه نظر که ماشین تو پیش روز چند: گفت و انداخت صورتش به اخمی

 !ماشین؟ تو: پرسیدم و کردم نگاهش

 با خیلی من مامان بودی معتقد که پیش روز چند! آره: گفت و داد تکون مثبت عالمت به سری

 !من برعکس کماالته

 و شد محو لبخندم بود، میز رو که دستش روی گذاشتم دستمو بار این و خنده زیر زدم دوباره

 !کنم می دق من کنی شوهر! بترشی و باشی کماالت بی که بهتر همون: گفتم

 از بیشتر منو! آبان نگو اینجوری: گفت و بیرون کشید دستم زیر از دستشو و پایین انداخت سرشو

 !نکن اذیت این

 توی نیتی و قصد: گفتم و شدم چشمش تو چشم باال، آوردم سرشو و اش چونه زیر انداختم دست

 حرفای نبودم بلد وقت هیچ! دلمه حرفای زنم، می و بزنم نباید که حرفایی! نیست کردن اذیت این

 !زده حرف حد از بیش! چرخیده دهنم تو حد از بیش زبونم خدا ی همیشه! نگم دلمو

 و کردم پاک اشکشو و کردم دراز دست. شد آشوب دلم. بهار صورت رو نشست اشک قطره یه

 !نزن آتیش این از بیشتر منو! بهار نکن: گفتم
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 وقتای یه! دیدمت نمی وقت هیچ کاش گم می خودم با وقتایی یه: گفت و پایین انداخت سرشو

 !عالیه! خوبه! کافیه هم شناختمت خرده یه و شدم آشنا باهات که همین گم می خودم با دیگه

 تو اسمتو ونداد: گفت اشکی چشمای با و زد لبخندی بهار یهو بعد! دومون هر. شدیم ساکت

 !داده تغییر موبایلش

 دست با. بود چشماش توی اشک و صدا توی بغض به حواسم بیشتر کردم، نگاهش منتظر

 !نوشته؟ چی دونی می: گفت و کرد پاک چشماشو

 !یونسکو نوشته: گفت و شد تر پهن لبخندش. دادم تکون منفی عالمت به سری

 !چی؟ واسه! یونسکو؟: پرسیدم و کردم اخمی

 بشر حقوق مدافع تو که اونجایی از گه می: گفت و سینک سمت رفت و شد بلند میز پشت از بهار

 !یاد می بهت بیشتر اسم این جدیداً شدی

 !کرد شه نمی کاریش! دیگه ونداده-

 !خوره می حرص کلی ببینه اگه! آرزو گوشیت تو بنویس اسمشو! کن کاری یه هم تو:

 گوشی روی چیزی همچین یه دیدن حال در رو ونداد قیافه لحظه یه تو! خنده زیر زدم غش غش

 صدای شه می وقتا گاهی که خوبه خیلی: گفت و سمتم برگشت خنده با بهار! کردم تصور موبایلم

 !شنید هم رو تو ی خنده

 چند همین تا خودم من! یاری؟ می کجا از اطالعاتو همه این: پرسیدم و پاشدم جام از لبخند با

 یه! کنم می کارو همین کن باور ولی! آرزو و امید یعنی ونداد اسم معنی دونستم نمی پیش سال

 بهش کلی بذار! باشین شماها ببینه، گوشیم روی اسمشو وقتی که ریزم می برنامه هم جوری

 !بخندیم

 چایی اومدم مثالً کجاست؟ فنجونا: پرسیدم و برداشتم سینی یه. داد تکون تأیید عالمت به سری

 !کنه می بارونمون متلک کلی جان آرزو بیرون بریم! براشون ببرم

 کابینت باالی فنجونای به دستش تا شد بلند پاهاش روی و کرد باز رو کابینت در و سمتم اومد

 !دارم می بر خودم کنار بری کوچولو: گفتم و کردم دراز سرش باالی از دستمو راحت خیلی. برسه
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 هم به نزدیک اینقدر حاال تا! شد میخ نگاهش به نگاهم بگه، چیزی خواست و سمتم برگشت

 باالی از دستمو بود کافی فقط! بشنویم همو هیجان پر قلب تپش صدای که نزدیک اونقدر! نبودیم

 حرکتی باید دونستم می! شنیدیم می همو نفسای صدای! کنم بغلش محکم و پایین بیارم کابینت

 تفاوت بی که بود این راه بهترین شاید...!  باید دونستم می! بزنم حرفی باید دونستم می! بکنم

 بهاری که نیارم خودم روی به و بیرون برم و بریزم چایی! سینی توی بذارم و بردارم رو فنجونا

 بودم شده قفل اما داره دوستم و دارم دوستش که! دارم نیاز بهش که! خوامش می من که! هست

 ! بود نمونده وجودم تو ای اراده! انگار

 خودتون ی اندازه به. خورم نمی من: گفت و رفت کنار دستم زیر از. اومد خودش به زودتر اما بهار

 !بردار فنجون

 ریختم رو چایی و برداشتم رو قوری و سماور کنار گذاشتمش و سینی توی چیدم رو فنجونا

 گذاشتم رو قوری. کرد می پرشون جوش آب از دونه دونه و بود وایساده کنارم هم بهار. توشون

 .یارم می من برو، تو: گفت بهار و سماور روی

 روی گذاشتم پیشونیمو کردم، بغلش پشت از و وایسادم. لرزید پاهام... اما شم رد کنارش از اومدم

 ی همه بابت! ببخش منو ساعتا این و روزا این ی همه بابت! بهار ببخش: کردم زمزمه آروم و سرش

 ! غم همه این رفع واسه یاد نمی بر دستم از کاری که ببخش! ریزی می که اشکایی این

 شدنی رد! شدم رد کنارش از و کشیدم نفس سلوالم تک تک با عطرشو زدم، موهاش به ای بوسه

 ! بودم سخت روزای مرد انگار من و بود دنیا کار ترین سخت که

 با بهار. کردم روشنش و هال توی مبل روی نشستم برداشتم، سیگارمو ونداد پالتوی جیب تو از

 و انداخت دستم توی سیگار به نگاهی و من به نگاهی و بیرون اومد آشپزخونه از چایی سینی

 بیرون؟ یای نمی: گفت

 !دیگه پاشو: گفت و نشست کنارم اومد و میز روی گذاشت رو چایی سینی. بهش زدم زل

 ! آبان؟: گفت و پامو روی گذاشت دستشو. کردم نگاهش فقط

 .یام می منم برو تو: گفتم و کردم فوت دیگه سمت یه سیگارو دود
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 لحظه از باید همیم دور که حاال! باشی ناراحت جوری این خوام نمی: گفت و کرد نگاهم خرده یه

 .پاشو! ببریم لذت هامون

 .یام می و کشم می سیگارمو من. برو تو: گفتم و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 !نکشی من پیش بود قرار: گفت و انداخت انگشتم توی سیگار به نگاهی

 برو پاشو! برم پیش شدن دیوونه مرز تا نبود قرار که بود موقعی مال قرار این:گفتم و زدم لبخندی

 .یام می منم برو! کنه می امونو کله یاد می ونداد اآلن

. کردم می نگاهش داشتم. بیرون رفت حرف بدون و برداشت رو چایی سینی پاشد، جاش از بهار

 واال کردم می خودم حال به فکری یه باید! خوردم می حسرتشو داشتم! بود حسرت نبود نگاه

 این شد می جوری یه کاش! بود راهی یه کاش! شدم می تر دیوونه بودم دیوونه! شدم می دیوونه

 ! بگیره آروم مرده صاحب دل

: پرسید و انداخت صورتش به ریزی اخم و تو اومد ونداد. آورد خودم به منو در شدن باز صدای

 !آبان؟ شده چی

 !هیچی-

 اینجا؟ نشستی چرا پس:

 !کشم می سیگار دارم-

 تو نشستی تو کشن، می آزاد هوای تو یان می سیگارو! روشن هم با تایی دو من و بهار چشم:

 !اتاق؟

 که اونی مطمئنی:گفت و نشست روبروم اومد دید که لبخندمو! آرزو یاد! افتادم بهار حرف یاد

 !خندی؟ می چی به! سیگاره؟ کشی می داری

 خوای؟ می کی واسه رو ها ترجمه اون: گفتم و کردم خاموش میز روی زیرسیگاری توی سیگارو ته

 !خوبیه؟ جای چپ علی کوچه: گفت و کرد نگاهم متعجب

 بدم؟ تحویل بهت باید کی واسه! عالیه آره-
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 !شده؟ دعواتون! بود؟ کرده گریه چرا بهار. در به سیزده بعد:

 !جورم چه! آره-

 !خندی؟ می داری نشستی ها دیوونه عین چرا تو پس:

 !یونسکوام؟ من:پرسیدم مقدمه بی

 !من؟ موبایل سراغ رفتی باز: گفت مکث یه بعد و کرد نگاهم متعجب

 !نه-

 !داده آمار بهار! آهان:

 باغ؟ خونه یای می شب -

 ! شاخه؟ اون به پریدی شاخه این از چقدر دیقه 5 این تو کردی دقت جان آبان:

 !یای؟ می -

 !بیام؟-

 !اوهوم:

 !بدم آشتی هم رو برادر و خواهر این ی میونه بتونم شاید بیام. باشه -

 !برادر؟ و خواهر:

 !خانوم عمه! تو مامان و بابام-

 !هم؟ با قهرن مگه:

 !شده دعواشون هم با ویدا سر آرمان هفتم بعد از! آبان خواب صحت-

 !نداشتم خبر من:

 ای دیگه دنیای تو تو روزه، به و اول دسته خبرام من چقدر هر! منی معکوس نقطه تو الحمداهلل-

 !دیگه پاشو! حیاط تو ببرم رو تو اومدم مثالً! کنی می سیر
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 شه؟ می چی ملیکا و تو ی برنامه:

 !کنیم می عقد محضر ریم می دیگه ی هفته-

 !جدی؟:

 ! اوهوم-

 !عالیه:

 !باشیم هم بهار و تو عقد شاهد که شه می عالی وقتی-

 که حاجی ی شماره:گفت و گرفت بازومو بشم، رد کنارش از اومدم. پاشدم جام از و کردم اخمی

 !تو با نه داشته کار من با بود گوشیم روی

 مورد در خواد می: گفت و آشپزخونه سمت رفت! بده توضیح موندم منتظر و چشماش تو زدم زل

 ! عمه هم اون هم! بدونه بهار جریان

 !زنی؟ نمی حرفی که تو-

 !بدونن؟ هم اونا داره ایرادی چه:

 !بدونن خوام نمی من-

 !نه؟ یا باشه داشته منطقی دلیل یه باید خواستن این:

 !بدونن اونا خواد نمی دلم فقط! نیست پشتش منطقی هیچ! نداره-

 عمه که هم حاال! بهم داده گیر حاجی هاست هفته! آبان کنم سرشون به دست تونم نمی دیگه من:

 !شم نمی حریفشون دیگه! گود وسط اومده

 !نداری خبر چیزی از بگو تو-

 ! آبان خبرم با پوکت و جیک از که دونه می:

 !بره می بیخ تا بیخ سرمو بزنم حرف اگه گفته آبان بگو-
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 !کردی غلط:

 !هست هست که همینی! نکردم یا کردم غلط حاال-

! گم می بهش جریانو بپرسه ازم چیزی حاجی اگه امشب منو ببین! آبان هستی خری عجب:

 !کن ریس و راست بشین خودت دیگه باقیشو

 !کنم می ای معامله چه تو با من ببین بشین بعد بگو تو: گفتم و هال در سمت رفتم

 !بکنی داری جرأت ای معامله چه من با تو ببینم شینم می بعد گم، می من-

 !ها افتادی زحمت تو: گفتم و صفا سر باالی وایسادم و حیاط تو رفتم حرفش به توجه بی

 !هست؟ یادت! اینجا؟ نیومدی ساله چند! خیلی آره: گفت و زد لبخندی و کرد بلند سرشو

 !خالیه؟ هنوز باال اتاق-

 می که بار هر. باالست اون هنوز هم پرتت و خرت سری یه اتفاقاً! موند خالی دیگه تو بعد! آره:

 .رفت می یادم ببریشون بیای بگم بهت خواستم

. کردم می سر اتاق اون توی بودم، بریده خونه از که رو روزایی. انداختم خرپشته اتاقک به نگاهی

 !خوردن غصه و کشیدن حسرت خوابیدن، خوندن، درس واسه بود جایی یه

 نگاهی یه باال، برو داری دوست اگه. بشه آماده کباب تا مونده ربع یه: گفت دید نگاهمو که صفا

 .بنداز بهشون

 منتهی خرپشته به حیاط ی گوشه از که هایی پله سمت رفتم و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 می نگاهم داشت بهار. حیاط ی گوشه تخت سمت برگشتم و گذاشتم پله اولین روی پا. شد می

 و کردم پیدا تاریکی تو رو برق کلید و باال رفتم. داد جوابمو لبخند یه با که زدم لبخندی. کرد

 مثل! بود تمیز اتاق کردم می تصور که چیزی اون برعکس. تو رفتم و دادم هول رو در. دادم فشار

! میز روی کشیدم دست و تخت روی نشستم! گذروندم می اونجا رو شبا اکثر که هایی موقع همون

 تا دو یکی بود، اتاق ی گوشه کوچیک ی کتابخونه توی هنوز درسیم کتابای! نبود خاکی هیچ

 دست دو یکی. کردم باز رو کمد در و پاشدم جام از. جزوه و سررسید تا چند و غیردرسی کتاب

 و برگشتم. اومد در شدن بسته و باز صدای. بود مونده جا اینجا ها موقع همون از شلوار، و پیرهن
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 صدف با عید قبل: گفت و شد وارد لبخند با. اون به نگاهم و بود کمد در به دستم! بهاره دیدم

 !کردیم گردگیری رو اینجا

 !تو؟-

 !اوهوم:

 اتو و شستن: پرسیدم و کردم بو آوردم، در شونو یکی و انداخت کمد توی لباسای به ای دیگه نگاه

 !بوده؟ گردگیری جزء اینام کشیدن

 !افکارت حتی داره، گردگیری یه به نیاز باشه تو به مربوط که چیزی هر:گفت و زد لبخندی

 وسیله اینکه عشق به و باال این بود اومده! افته می داره اتفاقی چه فهمیدم نمی! بودم شده گیج

 !بود؟ کرده تمیز و مرتب رو چی همه مونده اتاق این تو من های

 با رو خونه کل: گفت و داد تکیه بهش و بست و داد هول رو درش و شد نزدیک کمد به قدم یه

 !من نام به افتاد هم باال این ی قرعه! کردیم تکونی خونه صبا و صدف

 ! قرعه؟-

 !کرد کمکم هم صدف که گفتم البته:

 نمی بودم زده رقم بهار برای که ای فاجعه عمق فهمیدن یا بهار حضور یا بود اتاق سقف کوتاهی

 باالی ی دکمه! بودم شده عرق خیس سرما اون تو! بود گرفته نفسمو راه بود که چی هر دونم،

 !خوبی؟: پرسید کنجکاو بهار. کشیدم گردنم به دستی و کردم باز پیرهنمو

 رفتم! خواستن از بودم پر چقدر! بود شده وسوسه پر وجودم ی همه چقدر! بهش دوختم نگاهمو

 ! کن خاموش...  برقو یای می داری: گفتم و اتاق در سمت

 رو ریختم هم سرد آب مشت یه و شستم دستامو و دستشویی تو رفتم. بود شده چیده شام میز

! آیینه تو خودم صورت به زدم زل! شدم می خالص گرفتگی گر این شر از باید جوری یه. صورتم

 چه! یای؟ می کنار وجدانت با جوری چه! آبان؟ کردی کار چی: گفتم و دادم تکون تأسف به سری

 بکشی راحت اینقدر تونی می جوری چه! کنی؟ بازی احساسش با جوری این اومد دلت جوری
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! احساس؟ همه این از عشق، همه این از بگذری تفاوت بی راحت اینقدر تونی می جوری چه! کنار؟

 !نباشم ات بنده و خودت ی شرمنده کن کاری یه خودت خدایا! کن کمکم خودت خدایا

 !شد سرد شام آبان: گفت آروم ونداد و در به خورد ای ضربه

 کردم سعی و میز پشت نشستم شدم، رد کنارش از کنجکاوش نگاه به توجه بدون و کردم وا رو در

 قشنگ خیلی که خوردم ته تا شامو! نداشتم چیزی هیچ شرمندگی جز! نیافته بهار نگاه به نگاهم

 ! بودن خوب به تظاهر! تفاوتی بی به تظاهر! باشم کرده تظاهر

 ! بشه میوه خوردن خیال بی و بریم که کردم بلند جاش از زور به رو ونداد اصرار به هم شام بعد

 و آورد در جیبم تو از رو سوییچ. بشینم من بده سوییچو: گفت و کرد دراز دست آروم ونداد در دم

 اول بود قرار. افتادیم راه و کردیم خداحافظی بود اومده در دم تا که صفا با. دستش کف گذاشتم

 . باغ خونه بریم و برسونیم رو ملیکا بعد و بهار

 حرف بهار با خواست می دلم هم که بودم ریخته بهم اونقدر! بود سکوت تو ماشین راه از خرده یه

 سکوت خرده یه بعد. بسازم جمله تا چهار و کنم مرتب ذهنمو تونستم نمی جوری هیچ هم و بزنم

 !ساکتی؟ اینقدر چرا شما کالفگیه، و ناراحتی اوج تو آبان ونداد، آقا: گفت بهار

 !کنم می فکر دارم: گفت و انداخت من به نگاهی نیم ونداد

 !چی؟ به: پرسید ملیکا

 به کی قراره و کنه مقاومت کجا تا قراره آبان اینکه به: گفت و انداخت من به نگاهی دوباره ونداد

 !بیاد در زانو

 می نگاه منو داشت که بهار به زدم زل و عقب به چرخید اون روی از نگاهم! ونداد سمت برگشتم

 ونداد آقا حرف جواب به مشتاقم خیلی منم خب! چیه؟: گفت و زد لبخندی مکث یه بعد. کرد

 !رسه می راه از کی روز اون ببینم منتظرم واقع در!برسم

! چیه؟: گفت و خندید بلند بلند ونداد! کردم پوفی و صندلی پشتی به دادم تکیه سرمو و برگشتم

 !گل؟ تو موندی رنگ خاکستری و مخملی موجود اون عین
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 تو از بعد و موند ساکت دیگه خرده یه ونداد! شد نمی وا زدن حرف به دهنم اصالً! ندادم جوابشو

 منتظر ما که ایه لحظه همون اآلن اصل در بهار دونی می: گفت و بهار به دوخت نگاهشو آیینه

 می سعی داره کلفته پوست هم خیلی و داره خودآزاری روح کالً آبان چون منتها هستیم، دیدنش

 !کنه می سعی داره فقط البته! بده نشون مقاوم خودشو که کنه

 لحن با بهار! داد ادامه رانندگیش به و زد بهم ای مسخره لبخند! ونداد سمت برگردوندم سرمو

 !خوابی؟ می باز چشم با گاهی که آبان مطمئنی: گفت شوخی

 کنم نمی فکر آخه: گفت و زد باری شیطنت لبخند! بده توضیح موندم منتظر و سمتش برگشتم

 !باشن داشته خوابیدنو باز چشم با قابلیت هم کرگدنا

 گذاشت دستشو ونداد! کنم نثارش کوفت یه و پاش رو بزنم محکم شد باعث ونداد بلند ی خنده

 ! آبان بشکنه دستت! آخ آخ: گفت و پاش روی

 ! ها بود تو سهم کتک این و کوفت اون: گفت بهار به آیینه تو از بعد

 سرتغی و قدبازی و بددهنی و بزن دست! خانوم بهار بله: گفت ونداد و خنده زیر زدن بهار و ملیکا

 !آورد در احساس با آدم یه توش از شه می کنار، بذاریم که آبانو بودن دودکش و دندگی یه و

 !بدیم؟ توضیح خانوم ملیکا واسه هم رو تو شاخص های ویژگی: گفتم و بمونم ساکت نتونستم

 ببینم بگو: گفت و بود نشسته من سر پشت که ملیکا به دوخت نگاهشو و چرخوند رو آیینه ونداد

 !باغ خونه یام می همراهت شب که باشه حواست فقط! بگی خوای می چی

 !کنی؟ می تهدیدش داری که بگه چی آبان قراره مگه: گفت و خندید ملیکا

 !خانوم ملیکا نیست گفتنی قابل چیز! هیچی: گفتم و صندلی به دادم تکیه سرمو دوباره

 !؟ چی یعنی: پرسید کنجکاو ملیکا

 !کنه می باور اآلن! زهرمار: گفت بازومو تو کوبید مشتی پرحرص ونداد و خندیدم

 !نه؟ نداره عیبی کنه می باور منو مورد در صفت همه اون بهار: گفتم لبخند با و سمتش برگشتم
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 براش داری جوری این اینکه از و بشناسدت بهتر خرده یه بهار که گم می واقعیاتو دارم من-

 !نشه اذیت زیاد ذاری می باال طاقچه

 !ونداد: توپیدم اعتراض با

 من سر بکشی هوار! آبان؟ چیه: گفت و من سمت چرخید کامل و داشت نگه ماشینو و کنار زد

 !شه؟ می عوض چیزی

 !نیست جاش اآلن جان ونداد: گفت آروم ملیکا

 بهترین اآلن کنم می فکر من اتفاقاً: گفت و انداخت بهار به بعد و ملیکا به نگاهی برگشت ونداد

 این مورد در هم با و بشینیم نیومده پیش وقت هیچ! من یا آبان یا بوده بهار یا همیشه! وقته

 !بزنیم حرف موضوع

 به مربوط که ای مسئله مورد در بشینیم جمعی دسته که نداشته هم لزومی:توپیدم عصبانیت با

 !بزنیم حرف من

 خرده یه بودن شخصی برای مسئله این کنی نمی فکر:گفت و بیرون داد پرصدا نفسشو ونداد

 ! است؟ گنده زیادی

 و من به نشستی که حرفایی! بهار؟ زنی نمی حرف چرا: گفت بهار به رو و عقب سمت برگشت

 ! گفتی؟ هم خودش به رو گفتی ملیکا

 ! پایین بود انداخته سرشو. بهار سمت برگشتم

 جای اگه من! بردار خودخواهی این از دست و کن وا چشماتو خرده یه! آبان ببین: داد ادامه ونداد

 ! نشکونم دخترو این دل اما جهنم ناف وسط برم مستقیم بودم حاضر بودم، تو

 شکنم می گردو دمم با دارم من کنین می خیال! راضیم؟ وضعیت این از خیلی من کنی می خیال-

 !پیش؟ راه نه دارم پس راه نه که

 !کنی انتخابش بخوای خودت که شرطی به داری پیش و پس راه: گفت تری مالیم لحن با ونداد

 !بهت دم می خبر کنم انتخابش خواستم وقت هر باشه: گفتم و کشیدم موهام به دستی کالفه
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 به زده زل و پنجره سمت کرده روشو کامالً دیدم و بهار سمت برگشتم. افتاد راه و کرد پوفی ونداد

 !دار نگه جا یه: گفتم ونداد به آروم! ناراحته که اونه من از بیشتر دونستم می! خیابون

 !بزنی؟ قدم کردی هوس شبی نصف: گفت و سمتم برگشت

 ! خوبه جا همین! دارم کار دار نگه! نه-

 .دارم کارت بیا بهار: گفتم و بهار سمت برگشتم. داشت نگه پارک یه جلوی ونداد

 !دارم کارت لحظه یه شو پیاده:گفتم و چشمش به زدم زل و کردم وا رو در. سمتم برگشت بهار

 نیم و بزن دور یه برو: گفتم ونداد به. کنارم اومد و شد پیاده خیابون سمت از هم بهار. شدم پیاده

 .دنبالمون بیا دیگه ساعت

. بود ماشین سمت نگاهم! وایسادم جلوتر خرده یه و پارک سمت رفتم و گرفتم رو بهار دست

 و بهار سمت برگشتم شد دور که ماشین افتاد راه ونداد و نشست جلو رفت و شد پیاده ملیکا

 !کن نگاه منو! توام با بهار! کنم می کارو همون منم کنم کار چی بگو بهم: گفتم و وایسادم روبروش

 حرف شدم منتظر و دادم تکون بالتکلیفی عالمت به سری! چشمام به زد زل و باال آورد سرشو

 این با بکنم غلطی چه بگو من به! بهار؟ کنم کار چی: پرسیدم دوباره. نگفت چیزی اما بزنه

 ! وضعیت

 !دونم نمی من: کرد زمزمه آروم خیلی

 رو گه می ونداد که پیشی و پس راه! موندم گل تو خر عین! گه می راست ونداد! دونم نمی منم-

 ! راهه کدوم دونم نمی! فهمم نمی

 !بده توضیح برات ذاشتی می:

 تنها بگه خواد می! بگذرم قسم این خیر از و بدم کفاره بگه خواد می! بگه خواد می چی دونم می-

! بذارم کاله خدا و خودم سر تونم نمی! بهار تونم نمی! نیست راهش این اما! همینه هست که راهی

 رو تو تونمم نمی! بخوام رو تو تونم نمی! وایسم قسمم پای تونم نمی! بشکونم قسممو تونم نمی

 کردم تحمیل تو به که زجری وجدان عذاب از دارم! زنم می بال بال دارم! شم می نابود دارم! نخوام

 ! بذار من روی پیش راهی یه! بگو بهم تو! کنم کار چی بگو بهم! شم می دیوونه
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 سرشو اشو چونه زیر انداختم دست. زمین به زد زل و داد تکون ندونستن عالمت به سری بهار

 ازت جوری چه بگو! بهار بریزم سرم تو خاکی چه بگو بهم: گفتم و چشماش به زدم زل ، باال آوردم

 !خدا ای! باشم؟ داشته رو تو که کنم کار چی بگو بهم! بگذرم؟

 پات به پا گفتم بهت رستوران اون توی که روزی: گفت آروم و دستم روی نشست بهار سرد دست

 نتونم کردم نمی فکر! باشه سخت اینقدر کردم نمی خیال وایسی، قَسَمِت پای اینکه واسه یام می

 !سخته نرسیدن دوباره! سخته شکستن دوباره من واسه! آبان سخته! کنم فکر بهش حتی

 که خدایی همون به رو تو! بهار نگو! هیش:گفت و لبش روی گذاشتم سکوت ی نشونه به انگشتمو

 همه این! بکنم باید کار چی دونم نمی من! نکش جنون به منو کار حرفات این با پرستی، می

 و اومدم در پا از هم اآلن همین! گه می راست ونداد! پکونه می درون از منو داره درگیری و تناقض

 !بهار؟ گم می چی دونی می! نیست فراری راه کوبم می دری هر به قفس یه تو کردم گیر! بریدم

 ! آبان فهممت می! آره: گفت آروم و چشمام به زد زل بهار

 خیال! خوام نمی شه، نمی تونم، نمی گم می دارم بند یه و ریز یه و فقط و کنار نشستم نکن فکر-

 چی داری تو نیست حالیم که گذرم می قضیه این از دارم درد بی اونقدر و خیالم بی اونقدر نکن

 می جوری چه فکرم این تو کشم می نفس دارم که رو هایی ثانیه تموم و ها لحظه تموم! کشی می

 یه! شده تموم دیگه تحملم! نجات راه یه! ام معجزه یه منتظر بهار! شد خالص وضعیت این از شه

 و زود که ام خسته! ام خسته ی خسته! تونم نمی دیگه! بودم خوددار فقط! کردم تحمل فقط عمر

 می دلم حرفی کوچکترین با که اعصابم بی و خسته! رم می در کوره از باید که چیزی اون از بیشتر

 !ام خسته خیلی! بهار ام خسته! بریزم هم به زمانو و زمین خواد

! بودم بدهکار خودم به صفا ی خونه آشپزخونه توی شب سر از اینو! محکم! بلغم تو کشیدم بهارو

 این به نباید! بهار پشیمونم: گفتم و کردم لمس شال روی از موهاشو و سرش روی گذاشتم دستمو

 تو ازش خواستم پشیمونم! کردم ای معامله همچین یه خدا با که پشیمونم! باختم می رو تو آسونی

! گذشتم می خودم از باید! بذاره ات زنده اگه گذرم می ازت که گفتم اشتباه! ببخشه عشقم به رو

 بار صد روزی! ندم جون بار صد روزی حاال که کردم می معامله بودنت زنده با خودمو جون باید

 خود به! قرآن به! پشیمونم! بهار؟ شنوی می! گم؟ می چی فهمی می! نداشتن این از نبُره نفسم

 !پشیمونم خدا همون
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. بود گریه از نشون هاش شونه لرزش. ام سینه تخت به بود چسبیده بهار سر که بود ای دیقه چند

 !نکن گریه بهار! منو ببین! من عزیز نکن گریه: گفتم و دادم هول عقب به بازوهاشو

 شناختم، که رو تو دیدم، که رو تو! چیه؟ دونی می: گفت بغض با و بهم دوخت اشکیشو چشمای

! نیستن و باشن زندگیم تو باید که مردایی ی همه گاهم، تکیه برادرم، پدرم، بشی تونی می دیدم

! بمونم زنده من تا دادی کسمو همه! آبان نکردی معامله خدا با منو خواستن و من داشتن دوست

 ی همه خوام نمی! باشم من و نباشه عشقم برادرم، پدرم، خوام نمی! خوام نمی بودنو زنده این من

 ! آبان نباشی تو خوام نمی! باشم من و نباشن زندگیم مردای

 .برگشته ونداد:گفتم بهار به و کردم رجکتش. بود ونداد. آورد خودم به منو موبایلم زنگ صدای

 !بریم: گفت و گرفت محکم دستمو

 استقامت حس من به همیشه بلند قد مردای: گفت و داشت ام نگه و کشید دستمو ماشین نزدیک

 ! مطمئنم اینو! جدایی این واسه کنی می پیدا راهی یه! محکمی! هستی قوی! بلندی تو! دن می

! داشت ایمان! بود خوشحال! خندید می! صورتش به زدم زل! بود امید پر! چشماش به زدم زل

 ! داشتم نیاز ایمان این به عجیب من! بودم محتاج بهش من که ایمانی

*** 

 آیینه تو از بعد و من به نگاهی گشت می بر گاهی از هر. افتاد راه ونداد و ماشین تو نشستیم

 همه که بود خوب چه! گفت نمی چیزی که خوب چه و زد نمی حرفی و نداخت می بهار به نگاهی

 !بودیم ساکت

 مورد در بخواد بابا که بود این ام غصه ی همه! باغ خونه سمت افتادیم راه و رسوندیم رو ها بچه

 ! نداشتم رو تازه بحث یه ی حوصله و بود رفته تحلیل انرژیم واقعاً! بزنه حرف بهار

 !بهش گم می جریانو کنه پیچم سوال حاجی اگه آبان: گفت یادآوری محض ونداد باغ خونه نزدیک

 !چیه؟ واسه کردنت نگاه چپ چپ این اآلن! چیه؟: گفت و انداخت بهم نگاهی نیم سمتش، برگشتم

 !ریزم می سرم تو خاکی یه خودم من نزنی حرفی کنی لطف تو -
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 !بزنی؟ حرف حاجی با مورد این در خوای نمی چرا کنم نمی درک اصالً من کن باور:

 !بشه کشیده کجا به قراره تهش دونم می چون-

 !دیگه کردی که حماقتی همچین یه خاطر به سرت تو بکوبه تا چهار خواد می فوقش! کجا؟ به:

 !حماقت؟-

 !اشتباه:

 !نبوده اشتباه من نظر از-

 !گم می رو زدی زندگیت به که گندی همین! موندی توش و کردی که غلطی همین:

 !نکن دخالت تو کن لطف! بگیرم سرم به گلی یه خودم بذار زدم، گند خودم-

 که بودم فکر این تو باال رفتم می ساختمون های پله از داشتم وقتی و رسیدیم. نگفت چیزی ونداد

 !باغ خونه بکشونه منو بهونه این به خواسته بابا و بوده کشک هم کتاب و حساب جریان احتماالً

 سرشو کردیم که سالم. دید می اخبار داشت و بود نشسته مبل روی سالن توی بابا. تو رفتیم هم با

 ونداد. ها پله سمت رفتم و گفتم ای بهتره. پرسید دستمو روز و حال و داد جوابمونو و برگردوند

 !باشه حواست! ها پره توپش حاجی: گفت ونداد کردم می عوض که لباسامو. اومد دنبالم هم

 

 !بود کم بابا توپ بودن پر همین امشب شدن کامل واسه: گفتم و زدم پوزخندی

 !هنوز مونده هم گرامی خانم عمه با بحث یه البته خب: گفت و تخت روی نشست ونداد

 و من جریان افتادن صرافت به چی برای اینا موندم من: گفتم و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 !بفهمن بهارو

 !بوده علت بر مزید هم تو رفتارای اینکه ضمن. ترسیده چشمشون-

 !رفتارایی؟ چه:

 !شده هم شدیدتر تازگی که سگی اخالق همین-
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 !نگو چرت:

 تغییر رفتارت چقدر بینی نمی که غرقی ماجرا عمق تو انقدر خودت! آبان گم می جدی دارم-

 !کرده

 بهم کسو هیچ آرمان مرگ اینکه نه! سابقن آدمای همون بقیه اینکه نه: گفتم و اتاق در سمت رفتم

 !نریخته

 !ریختی بهم جوری این که نیست آرمان مرگ از تو-

 !ریزه نمی هم بهمت نباشی، متأثر و ناراحت کسی مرگ از وقتی! خب آره:

 !نگو مزخرف: گفت و شد رد کنارم از و پاشد جاش از ونداد

 پاشد، جاش از کردیم که سالم. بود سالن توی حاال هم مامان. پایین رفتیم باهم و ندادم جوابشو

  خورین؟ می چایی: پرسید و داد جوابمونو

 !بدم؟ انجام که کجاست کتاباتون حساب: پرسیدم بابا از و مبال روی نشستیم و کردیم موافقت

 ای عجله. رسیم می اونام به حاال: گفت بعد و خاروند خرده یه لبشو پایین شصتش انگشت با

 .نیست

. پام روی گذاشت دستشو ونداد که بگم چیزی یه خواستم و انداختم ونداد به داری معنا نگاه

 !کنه وا حرفو سر بابا خود تا ببندم دهنمو بهتره فهموند بهم اشاره و ایما با کردم که نگاهش

 گذاشت رو چایی سینی مامان. کردن بازی دستم بانداژ با کردم شروع و پام رو انداختم پامو

 .بودم منتظرتون شام:گفت و جلومون

 .بودیم صفا ی خونه شام: گفت و برداشت چایی لیوان یه ونداد

 !خانم؟ عمه نفرمودین آشتی داداشتون با هنوز: پرسید ونداد و مبل روی نشست مامان

 نداره لزومی! هست کردن صحبت واسه هم مهمتری چیزای:گفت و مامان صورت رو نشست اخمی

 !بکشی پیش باباتو بحث
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 می داداش یه که دیروز تا! من؟ بابای شد حاال! اِ؟: گفت لبخندی با و نیافتاد تا و تک از ونداد

 !اومد؟ می در توش از داداش تا صد گفتین

 !ونداد: توپید مامان

 !بستریه بیمارستان! نیست خوب هیچ هم بابا حال تازه! گم؟ می بد! جانم؟-

 کشید جلو مبل روی خودشو! شد نگرونی پر وضوح به صورتش و داد یهویی موضع تغییر یه مامان

 !چرا؟! وای ای: گفت و

! شدین؟ نگرونش زود چه دیدن! داداشتونه؟ هم هنوز دیدین: گفت لبخند همون حفظ با ونداد

 !کرده رودل خورده، زیاد تنقالت جونم عمه هیچی

 که گفتن دروغ: گفت و خورد چاییش از خرده یه ونداد و ونداد صورت به زد زل مشکوک مامان

 !هست هم مفید بدن لو خودشونو آدما اینکه واسه وقتایی یه تازه! نداره کنتور

 !گفتی؟ دروغ: پرسید و ونداد به موند خیره اخم با مامان

 هم هنوز من بابای که کنم یادآوری خواستم می: گفت و داد تکون مثبت عالمت به سری ونداد

 !جان عمه شماست داداش

 بودیم نشسته که مبلی پشت بود دستش که لیوانی همراه و پرید فوری ونداد! پاشد جاش از مامان

 ! ها شدی خشن عمه: گفت و گرفت پناه

 که هم ماجرایی تو! نسوزون آتیش انقدر: گفت آشپزخونه سمت رفت می که جوری همون مامان

 !نکن دخالت نداره تو به ربطی

 کردین اخالق چیز منو بابای! نداره؟ ربط چرا: گفت و من کنار نشست اومد دوباره ونداد

 صدا شما اسم با اشتباهی مامانمو دفعه صد روزی! نداره؟ ما به ربطی اونوقت ما، دل ور انداختینش

 هم اون! کنن؟ صداش خواهرشوهرش اسم به اشتباه به هی داره دوست زنی کدوم خب! زنه می

 !شما مثل خواهرشوهری

 تو از شده براق مامان! کرد من ی حواله چشمک یه و سمتم برگشت! بازوش تو زدم مشت با آروم

 !گی؟ می اینو که مامانت واسه حاال تا کردم خواهرشوهری: گفت و بیرون اومد آشپزخونه
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 ! جونم عمه نه کم-

 !ها بزنمش و جونش به بیافتم گه می شیطونه: گفت و من به کرد رو عصبی مامان

 !عمه؟ یاد می دلت:گفت و خندید ونداد

 در دم رفت و پاشد جاش از هم ونداد. نداد جوابشو و آشپزخونه سمت برگشت دوباره مامان

 عصبی شما اینکه ترس از اما دیدنتون، بیان خواستن می مامان و بابا: گفت و وایساد آشپزخونه

 !نیومدن نگیری تحویلشون و بشی

 !بهتر-

 !کشی؟ منت بیان که خواست نمی هم دلتون ته ته! جداً؟:

 !ندارم برادری دیگه من-

 اون برو پاشو آبان! نداریم؟ هم با نسبتی هیچ هم با هم شما و من اآلن یعنی ندارین برادر! اه؟:

 !بگیره حجاب الاقل نامحرم من جلوی که بیار مامانتو چارقد

 رفت قدم یه ونداد. کرد می نگاهش چپ چپ و ونداد سمت بود برگشته. دیدم می داشتم مامانو

 تو خیلی بابا کنم نمی فکر اما قهرین بابا با که ویداست خاطر به: گفت و شد جدی و آشپزخونه تو

 !طالقشون جریان تو نه ویدا، و آرمان ازدواج جریان تو نه! باشه بوده مقصر جریانا اون

 !مقصره؟ گفتم من مگه-

 خیلی تازه! زده آبانو حرفای همون هم بابا خب! دلخورین؟ ازش آیدین جریان سر! چی؟ پس:

 !آیینه تو کوبیده مشت که وحشی این مثل نه! کرده رفتار هم تر مهربونانه و تر مالیم

 !خودتی وحشی: گفتم بلند

 آرمان رفتن بابت از که دم می حق بهتون: گفت مامان به دوباره و زد لبخندی و سمتم برگشت

 ! بگردین مقصر دنبال نداره دلیلی اما باشین ناراحت

 ! معلومه مقصر چون نیستم مقصر دنبال-
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 !ویدا؟:

 !آره-

 چه من بدبخت بابای! قضیه این از بگذریم حاال! ندارم قبول حرفتونو اما کنم نمی دفاع ازش:

 بوکس کیسه شدم که کردم گناهی چه بقیه از تر بدبخت من! نه هم اون اصالً! آخه؟ کرده گناهی

 !وسط؟ این

 !چی؟ واسه بوکس کیسه:گفت و سمتش برگشت اخم با مامان

 !رو شما غرغرای طرف یه از کنم، تحمل باید خلقیاشو کج و بابا حرفای طرف یه از-

 !کنم؟ می غرغر کجا من! ادب بی:توپید مامان

 فالن بابای اون بگو، بابات اون به برو! دین؟ می تحویلم درشت کم! کنین؟ می من بار متلک کم-

 اون بری نداری حق! بودی؟ باغ خونه: ده می گیر راه نیم و راه هی بابا هم ور اون از! ات شده فالن

 به! اونایی؟ پیش زنن می تهتو و سر دیقه به دم چی واسه تو! ات عمه پسر یا منی پسر تو! جاها

 !اوضاع و وضع این تو! شرایط این تو مخصوصاً! زشته خدا

 !بگو بابات به برو اینو: گفت و مبل روی نشست اومد و شد رد کنارش از مامان

 ... تنتونه تو آقاجون رگ یه اتون همه شماها که نه منتها! ام گفته اونم به-

 !بود؟ چش مگه آقاجون:

 !منظورمه خیرگی مفید و خوب رگ یه! که گم نمی بد رگ! جان عمه هیچی-

 !ونداد:

 !قضایاست روی کردن تأکید و داشتن کار پشت رگ منظورم خب-

 انگار اما مامان! تلویزیون به بودم زده زل همین واسه کنم پنهون لبخندمو کردم می سعی داشتم

 !خندی؟ می داری چی به: پرسید و انداخت من به نگاهی و من سمت برگشت که شد متوجه

 !هیچی:گفتم و کنم جمع لبخندمو نتونستم
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 !باش راحت بگو نه-

 !نمایانه سخت هم ونداد وجود تو رگه این که کنم می فکر موضوع این به دارم! خدا به هیچی:

 !اینجا؟ بیان فردا بگم: گفت و نشست مامان کنار و رفت من به غره چشم یه ونداد

 !نه-

 !اونجا؟ رین می فردا شما بگم:

 !کشی منت برم مونده همینم! عمراً-

 !اینجا؟ بیان اآلن بگم:

 !ونداد بسه-

 !اونجا؟ رین می شما اآلن بگم:

 نمی که بود شوخی از پر اونقدر بودن جدی عین در ونداد زدن حرف لحن! خنده زیر زد دیگه بابا

 !کرد می واکنش به وادار آدمو که بود جرأتش و سماجت اون بیشتر! نخندی شد

 !اینجا بیان فردا گم می پس: گفت لبخند با ونداد و رفت بهش غره چشم یه مامان

 مامان تا و باال و آورد تسلیم حالت به دستاشو تا دو ونداد سمتش، برگشت عصبانیت با مامان

 ... رین می فردا شما گم می خب: گفت برگردوند روشو

 راست: گفت و نشست من کنار اومد و پرید جاش از ونداد بده، نشون واکنشی مامان اینکه از قبل

 ! دستبوس اینجا بیان اینا بابا که بهتره بزرگترین شما گین می

 !بچه؟ آخه سمجی چقدر تو: گفت و بهش زد زل مامان

 !آقاجونه از رسیده ارث رگای از یکی:گفت و زد لبخندی ونداد

 !اینجا بیان فردا بگو: گفت لبخند با بابا و داد تحویلش زهرمار یه مامان



 
 

759 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 روزی اون! آبان خب: گفت مقدمه بی و من به کرد رو دلخوریش به توجه بی بابا و کرد اخم مامان

 صحبت و بیای که بهت زدم زنگ امشب! بزنیم حرف باهم و بشینیم بود قرار حجره اومدی که

 !گذشته بهار و تو بین چی و چیه جریان بدونم خوام می. کنیم

 !نگذشته چیزی: گفتم و میز رو گذاشتم رو چایی لیوان. پرید لبم روی از لبخند

! چیه جریان بگی ما واسه تو قراره! کنیم بازی ها کلمه با و بشینیم اینجا نیست قرار! آبان ببین-

 !بگین هم ما واسه خبرین با ازش ونداد و تو که رو چیزی اون قراره

 !باشه؟ زود حرفا این واسه کنین نمی فکر ضمن در! بابا نیست خاصی خبر:

 موضوع!شده هم دیر! نیست زود وقت هیچ کنه می کار چی داره پسرم بفهمم بخوام اینکه واسه-

 !آبان؟ چیه

 سین و بشینم جا همین صبح تا شده اگه امشب! گفتم مادرتم به: گفت که کشیدم پوفی کالفه

 !بدی پس جواب بهم باید کنم، جیمت

 !چرا؟-

 !داره؟ چرا گذره می چی مغزت تو بدونم خوام می اینکه! چرا؟ چی:

 !گذره نمی هیچی من مغز تو-

 و پاشد جاش از و انداخت من به نگاهی و اون به نگاهی ونداد! ونداد به دوخت نگاهشو ناامید بابا

 دست به یا عمه، دست به یا حاال! بدم باد به سرمو خونه این تو امشب من قراره کنم فکر: گفت

 از باشه، زدن واسه اگه حرفی! حاجی کنم نمی دخالت من! شوهرعمه دست به هم شاید! عمه پسر

 !بیرون بکشین آبان خود

 انداخت و میز روی کرد دراز پاهاشو و نشست مبال روی سالن ی دیگه سمت یه رفت و گفت اینو

 !هم رو

 می باور یا دادی، بازی رو دختره این اینکه واسه بیار موجه دلیل یه یا آبان: پرسید بار این مامان

 حاال! گذشته برادرش قاتل کشتن قید از تو خاطر به دختره! نشناختم اصالً پسرامو که کنم

 !سمتش؟ بری خوای نمی گی می راحت خیلی نشستی
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 !مامان نیست هم راحت خیلی-

 !بگیریش خوای نمی گی می که مجبوری و ایه دیگه چیز دلت ته پس:

 !سمتش برم نباید که طوریه شرایط باشه، که چی هر دلم ته:

 مورد در حدسم پس: گفت و نشست کنارم اومد و کرد روشن سیگار یه پاشد، جاش از بابا

 !آره؟ بود درست پسره اون تهدیدای

 ! من پدر نه: گفتم و نگرونش نگاه به دوختم نگاهمو و زدم لبخندی

 تن به چنان آبان لگد و مشت و تهدید پی یادمه من که اونجایی تا واهلل: گفت که اومد ونداد صدای

 به سال های ماه و فصل چهار از اسمی اصالً کنم نمی فکر دیگه که خورده بدبخت ی پسره اون

 !ای دیگه ماه و فصل هیچ نه آبان نه بهار نه! بیاره زبون

 !چیه؟ جریان پس: پرسید مصر بابا

 سمت رفتم! نداخت می جونم به رو کشیدنش ی وسوسه بدجوری سیگار بوی! شدم بلند جام از

 !عزاداریم هنوز ما اینکه ضمن! ندارم ازدواج قصد! نیست هیچی جریان: گفتم و آشپزخونه

 می هم ماها! کنی؟ یادآوری موضوعو این چیزی هر سر قراره تو حاال: گفت و سمتم برگشت مامان

 و حجره رفتی اتفاق اون از قبل! نیست آرمان فوت به مربوط بهار نخواستن اما! عزاداریم که دونیم

 رو چیزایی چه بدونیم مهمه برامون اما نداریم، بهار به کاری! بگیریش خوای نمی گفتی بابات به

 ! کنی می پنهون ازمون داری

 !مختلف موضوعات نه موضوعه یه یعنی! چیزه نیست چیزا: گفت دوباره ونداد

 !اللی گه نمی کسی بشی خفه تو: گفتم ونداد به و بیرون اومدم آب لیوان یه با

 در اآلن من: گفت و من سمت برگردوند سرشو و برداشت بود چشماش روی که ساعدشو ونداد

 !نکنی وا وقت یه منو دهن که باشه حواست! برم می سر به شده خفه حالت

 حرف تو الاقل ونداد! دارن؟ خبر هم پوک و جیک ی همه از اینا نگفتم: گفت و مامان به کرد رو بابا

 !چیه؟ جریان ببینیم بزن
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 کافی اندازه به! ننداز در پسرت این با منو حاجی: گفت و باال آورد تسلیم حالت به دستاشو ونداد

 ! هیچی دیگه بگیره پرش به هم پرم بخواد! هست اخالق سگ

 مشکلت ببینم بزن حرف درست و آبان بشین: گفت قاطع خیلی بابا و گفتم ونداد به ادب بی یه

 !کجاست

 !خوام نمی بهارو دیگه فقط! نیست مشکلی:گفتم و کشیدم گردنم به دستی کالفه

 !البته هست مشکالتی! نیست مشکلی: پروند سالن ته از باز ونداد

 !دیدی نمی منو ی غره چشم که حیف

 !گی؟ می اینو که شنیدی ازش حرفی یا کرده کاری یا دیدی ازش چیزی مگه: پرسید مامان

 !شدین؟ بهار طرفدار یهو چه شماها-

 چرا! دادی بازی چرا رو دختره بدونم خوام می! باشیم کسی طرفدار که نیست جنگ و مسابقه:

 !خون چشمش یه و اشکه چشمش یه گه می ونداد که کردی بازی احساسش با اونقدر

 !شد می راحت خیالت گفتی می هم رو ماجرا اصل کاره یه: پرسیدم توپی با و ونداد سمت برگشتم

! رازداری همه این از پوکیدم می داشتم! بگم؟ تونم می خب! اِ؟: گفت و سمتم اومد و پاشد جاش از

 ! عمه ببین

 !ونداد-

 !بگم گی می داری خودت خب:

 و بابا به کردم رو پس بگم جریانو اگه ترم سنگین خودم و زنه می حرف ونداد نکنم وا لب دیدم

 نظرتون به! کردم موندنش زنده نذر رو خواستنش و بهار داشتن دوست! حاجی خوردم قسم:گفتم

 !بشم؟ خدا با معامله این خیال بی تونم می! بگو پیغمبری و خدا اهل که شما! داره؟ ای چاره

 !آبان؟ کردی کار چی-
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 واقع در! خدا زدن گول شه می تهش بشکنم قسمو این بخوای که جوری هر! بابا نیست راهی: 

 راحت خیلی کنه فراموشم هم بعد و کنه سر من خیال با رو روزی چند بهار اینکه! خودم زدن گول

 !بندازم در خودم با خدامو و بذارم کاله خودم سر بخوام و بشکنم قسممو من که اینه از تر

 کردن فراموش دونی می چه تو! کنی؟ فراموشش تونی می هم تو کنه فراموشت اون: پرسید ونداد

 !اونی؟ جای مگه! باشه؟ آسون یا سخت بهار برای تونه می چقدر تو

 !باش ساکت تو: توپیدم ونداد به عصبی

 باید هم بیچاره بدبخت من اینکه نه مگه! خوب؟ پسر باشم ساکت باید من چرا: گفت محق ونداد

 بی ی دختره اون های گریه و ها ناراحتی هم و نزنم دم و ببینم رو تو های سرخوردگی و بدقلقیا

 دارم که منم چون! منم باشه داشته زدن حرف واسه رو حق بیشترین وسط این اگه یکی! پناهو؟

 !بهار و خودت زندگی به زدی گندی چه خوردی که قسمی این با بینم می

 کردی که نذری و خوردی که قسمی:گفت و کرد وا لب فکر تو بود رفته ماجرا فهمیدن بعد که بابا

 !آبان اساسه بی پایه از

 !باشه؟ اساس بی پایه از باید چرا کنم اش برآورده تونم می وقتی! چرا؟-

 معامله چه این! شه می تموم دیگه خدای ی بنده یه ضرر به داره که کردی نذری خوردی، قسمی:

 و اول نذری کدوم! بشینه؟ ای معامله همچین پای شه می راضی خدا کنی می خیال! آبان؟ ای

 از برسونه خدا ی بنده یه به زیانی توش که نذری اشتباه، نذر! شه؟ می سیاه جوری این آخرش

 !آبان باطله بنیان

. ایناست از بهتر الیق بهار: گفت و پام رو زد باری دو یکی آروم! درگیر و مات و گیج! بابا به زدم زل

 رو خدا! کنی می اذیتش داری جوری چه که ببین و کن وا چشماتو! کشیده زجر کافی اندازه به

 هشد گفته ونداد کنه، می کار ونداد شرکت تو داره! روحش سوهان بشی بخوای یاد نمی خوش

 و وقت هر! خوردین گره هم به دیگه تا دو شما حال هر به پس! ونداد ی آینده زن صمیمی رفیق

 ای عالقه به داشتنش، دوست به تونی نمی! کنی فرار ازش تونی نمی! ببینیش که ممکنه لحظه هر

 با کنه می سعی داره! تواِ پیش سال 7 جایگاه تو دقیقاً اآلن اون! باشی تفاوت بی داره بهت که

 فرار ازت مرتب که ویدایی نشو! بکشونه خودش سمت به رو تو داشتنت دوست با حرف، با محبت،
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 این روی رو آدمی یه بینی می و یای می خودت به وقت یه! آبان ندونسته رو محبتت قدر و کرده

 تنفر کافی ی اندازه به! نباشه تنت به سر حاضره که کردی متنفر خودت از اونقدری خاکی ی کره

 تونی نمی دیگه بشه دلسرد که تو از! آبان نکن بیشترش دیگه تو! هست دختر اون زندگی تو

 رو انسانی ی عاطفه و احساسات دیگه برونیش خودت از و برنجونیش اگه! بشر بذاری اسمشو

 آدما ی همه! بینه می اعدامش به محکوم نامزد اون و تو چشم به رو همه اونوقت! کنه می فراموش

 شه می راضی خدا مگه! آبان؟ گم می چی فهمی می! رو قوی ظاهر به جنس این ی همه اقلال یا رو

 به اش بنده شه می راضی خدا مگه! کرد؟ محرمشون هم به نشه و بخوان همو اونقدر جوون، تا دو

 گفتیم! چیه موضوع که رفت راه هزار دلمون! نگفتی؟ جریانو این زودتر چرا! آبان؟ بیافته معصیت

 شاید گفتیم! داری دوستش که دختری سمت بری خوای نمی که داری مرضی و درد یه نکنه

 می بازش خودت سر از داری که بمونیم عصا بی پیری سر مادرت و من و بری ایرون از اینه قصدت

 ! رو ماجرا اصل اال گفت می چیو همه هم خورده پاک شیر پسر این! کنی

 بی و فضول بشم و کنم وا لب نشدم مجبور من که شکر رو خدا خب: گفت و پاشد جاش از ونداد

 !حاجی ببخشید البته! دهن و چاک

 !بخوری انگ تا هزار اگه حتی! ونداد گفت باید مسائلو جور این-

 بیافتم در بخوام این با! ایه مزه چه ببینی که نخوردی آبانو پاس حاال تا شما ولی حاجی خوبه انگ:

 !روزاش این گند اخالق با مخصوصاً! الکاتبینه کرام با حسابم

 !نداری کارم به کاری هیچ که نه: گفتم و سمتش برگشتم

 تو با من که کارایی مشکل اآلن: گفت ها پله سمت رفت می که جوری همون و انداخت بهم نگاهی

 رو دختری دل برو پاشو! کردی که معصیتیه! شدی مرتکب که گناهیه سر قضیه اآلن! نیست دارم

 و بابام به بزنم زنگ برم منم! بده قرارت عفو مورد خدا بلکه بچسبون هم به جوری یه شکوندی که

 !اینجا بیان فردا بگم

 پشت جان عمه: گفت ها پله وسط همون از ونداد و کرد نازک براش چشمی پشت یه دوباره مامان

 !کنی ثابت بهش بودنتو خواهرشوهر که مامانم واسه فردا بذار کردنتو نازک چشم
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 و کرد می جمع رو چایی لیوانای که مامان دست به داشتم! باال دویید ونداد و پاشد جاش از مامان

 بنیان از چند هر خوردی که قسمی این واسه: گفت بابا که کردم می نگاه سینی تو ذاشت می

 هر! بگیری روزه روز سه تونی می و کنی سیر فقیرو تا ده تونی می بدی، کفاره تونی می اما باطله

 ! نداره ات واسه ای دیگه چیز گناه جز وایسادن قسم این پای اما بکن کنی می کاری

 نمی قسمم پای اگه حاال تا! بود شده رو اون به رو این از دیقه چند تو انگار چی همه! بودم فکر تو

 یه! بودم کرده قاطی! بود گناه موندم می پایبندش اگه برعکسش حاال و بودم گناه تو ایستادم

 پاشو! آبان برو پاشو:گفت و پاشد جاش از. بابا به زدم زل منگ و گنگ! بود وجودم تو عجیبی حس

 کشیده زجر وقت چند این تو خیلی که گناه بی دختر اون و خودت روز و حال به فکری یه برو

 ! بکن

 خاطر به خودمو از جمله یه تهش ته موندم، که افکارم غرق موندم، که زمین مات موندم، که تنها

 توی اآلن، یعنی! باشه؟ تونست می هم روشنی راه یعنی! بود؟ هنوز هم معجزه یعنی! آوردم می

 یعنی! بود؟ افتاده اتفاق معجزه یه بود، شده آوار سرم رو سقفش روزی یه که باغ خونه بزرگ سالن

 حد در حتی! باشه کوچیک خیلی تونست می ها معجزه از بعضی! باشم؟ داشته بهارو تونستم می

 !جمله یه

 تاب روی نشستم رفتم! باغ تو رفتم! پایین رفتم باال، برم رو ها پله اینکه جای به و پاشدم جام از

 می هضم باید! کردم می فکر باید. کنم فکر خواست می دلم! آسمون به زدم زل و محوطه ی گوشه

 و وایسادم دنیا این کجای فهمیدم می باید! شده چی کردم می درک باید! گفته چی بابا کردم

 !بشه چی قراره

 چی همه! شده؟ معجزه بیا بهار گفتم می کاره یه و رفتم می! کردم؟ می کار چی بهار با باید حاال

 نذرم، روی قسمم، روی چشم ناچاری روی از گفت نمی! هوس؟ پای به ذاشت نمی! شده؟ درست

 داشته رو بهار تونم می که حاال شده، معجزه که حاال! چی؟ خودم! ام؟ بسته خدا با ام معامله روی

 عشق و برادر و پدر بشم که اونقدری! دارم؟ اعتماد خودم به! کنار؟ رفته تردیدهام ی همه باشم،

 درست بنیان از قسمم گفته بابا اینکه صرف! زندگیش؟ ی نداشته مردای ی همه جای بشم! بهار؟

 هم سهم ما اگه! چی؟ بده پس اون تاوانشو و بشم تر نزدیک و نزدیک بهار به اگه! تمومه؟ نبوده

 ! چی؟ نباشیم



 
 

765 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

! بشه؟ چی قراره خدایا! کنم فکر و تمرکز موضوع یه روی تونستم نمی که بود آشفته ذهنم اونقدر

 می باور شده حل چی همه بگم بهار به! کنم؟ کار چی باید خدایا! جدیده؟ امتحان یه اینم خدایا

 خودم! کنه؟ می باور نذر،منو اون خیال بی قسم، اون خیال بی بگم و بگیرم دستشو و برم! کنه؟

 !اصالً؟ تونم می! دیگه؟ یکی گاه تکیه بشم اصالً خوام می! دارم؟ آمادگیشو! چی؟

 همه یهویی که بود سخت چقدر! بود سخت چقدر! بستم چشمامو و سرم روی گذاشتم دستامو

! خواستنش شدید حس! بود چشمام جلوی بودن بهار با های صحنه! بشه رو اون به رو این از چی

 از ترس! بود داده دست بهم باشم عشقش و برادر و پدر تونستم می من گفت وقتی که ترسی حس

 ! نباشم اینا کدوم هیچ الیق! باشم اینا کدوم هیچ نتونم اینکه

! بود گرفته وجودمو تموم ترس انگار! هام شونه روی بود نشسته مسئولیت از کوه یه انگار یهویی

 و آوردم می در بال خوشحالی از باید که حاال که بود چی! فهمیدمش نمی که حس این بود چی

 پنهون شومش ی سایه زیر بهارو داشتن خوشی که بود چی! بود؟ بسته پرمو و بال کردم، می پرواز

 من! ترسیدم؟ می خوردن بازی از بشه جدی چی همه بود قرار که حاال! ترسیدم؟ می! بود؟ کرده

 دست چی همه که حاال! داد؟ می آزارم زخمام هنوز! خوردم؟ می تلخم ی گذشته از داشتم هنوز

! بوده؟ سد یه اصالً قسم اون نذر، اون نکنه! ساختم؟ می سد خودم واسه داشتم بود شده یافتنی

 ! داده؟ می یاد بهم رو بهار سمت نرفتن ذهنم ناخودآگاه نکنه

 این و بودم شده درگیر خودم با خودم! بودم مونده خودم کار تو خودم! خبره چه بودم مونده خودم

 ! دنیاست درگیری بدترین

*** 

 و سرما تو نشستم شه می ساعتی 0 شدم متوجه دیدم که ساعتو. آورد خودم به منو ونداد صدای

 .کنم می فکر دارم

 پالتو شد نزدیک که بهم! سیگار پاکت یه و بود من پالتوی دستش تو. پایین اومد ها پله از ونداد

 !سرما؟ این تو نبستی قندیل: گفت و سمتم گرفت رو

 نخوابیدی؟-
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 هم صبح! تختم توی برگردونی منو آروم بیای باید اآلن! کنم خوابگردی دارم عادت منتها! چرا:

 !نیاری روم به رو چیزی

 !مسخره-

 ! پرسی؟ می سواله اینم آخه:

 !نخوابیدی چرا اینه منظورم:گفتم و ام شونه روی انداختم پالتومو

 !کشی؟ می! نبرد خوابم! آهان-

 گوشه از سیگارشو دود زد، بهش پک یه و کرد روشن سیگار یه. دادم تکون مثبت عالمت به سری

 ! کنم دورت سیگار از گفته بهار: گفت و کرد هدایت دیگه سمت یه به لبش ی

 !نه؟ نرفته آدمیزاد به تو چیز هیچ آبان:گفت و صورتم به شد خیره دقیق. بهش زدم زل

 خوشحالی اآلن خب: گفت و باغچه ی لبه روی روبروم نشست. انداختم ابروهام به ای گره متعجب

 وقت هر و زنی می غمبرک هم ناراحتی وقت هر! پس؟ ریختیه این چرا خوشحالیت! قاعدتاً

 !گیری؟ می بغل غم زانوی هم خوشحالی

 !گیجم اآلن-

 !هستی همیشه که اونو:

 !مسخره-

 !گیجی؟ چی واسه:

 !دونم نمی-

 !نبودی گیج که دونستی می! داری حق! آره خب:

 !کنی می من بار لیچار داری نشستی که شبی آخر تو داری حالی چه-

 !ده می حال آدم به کردن تو بار لیچار:
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 باغچه سیمانی ی لبه رو کنارش بود گذاشته که رو فندکش و سیگار پاکت رفتم و پاشدم جام از

 کنی می داری که کاری از چقدر: گفتم آوردم می در توش از نخ یه که جوری همون و برداشتم

 !ونداد؟ مطمئنی

 !کشیدن؟ سیگار! کار؟ کدوم: پرسید و صورتم به زد زل متعجب

 !نه-

 حرف تو زبون زیر از دیگه یکی! کشیدن سیگار یکی! کنم می کار تا دو دارم اآلن من خوب:

 ... خب ولی داره کشیدن فعل دوش هر! کشیدن

 !مطمئنی؟ بگیری رو ملیکا خوای می اینکه از چقدر: پرسیدم و حرفش وسط پریدم

 !آبان؟ خبره چه مغزت تو:پرسید و چشمام تو شد دقیق

 !دونم نمی: گفتم و تاب روی نشستم و زدم سیگار به پکی

 اشتباه بیخ از قسمت و نذر جریان اینکه از ناراحتی اآلن! گیجی که گفتی! گی می راست آهان-

 !بوده؟

 ! ونداد دونم نمی:

 !کنی؟ فرار بهار از که دادی قرار بهونه قسمو و نذر! کردی؟ مسخره رو ما! دونم نمی زهرمارو-

 !نه:

 !چی؟ پس-

 می که رفتن روز! کنه می دوندگی کلی سفری یه به رفتن واسه آدمی یه که اینه مثل دونی می:

 !نه رفتن پای اما دارم رفتن دل! گیره می دلشوره بره، باید و رسه

 خواستگار اشون واسه داره که بخت دم های دختربچه این عین چیه! آبان بری جایی نیست قرار-

 !یهو؟ شد چی! داشتنش؟ واسه زدی نمی بال بال شب سر همین تا مگه! داشته؟ ورت هول یاد می

 !ولی خوامش می وجودم ی همه با هم اآلن همین! ونداد خدا به دونم نمی:



 
 

768 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر* رهایش|!  است زمستان اول ماه آبان

 رو ملیکا که دم می تضمین درصد صد بگم تونم نمی! من همین! آبان نداره اگر و اما و ولی-

 زندگی یه شروع واسه که چیزایی یه اما! کنه خوشبخت منو بتونه اون حتی یا کنم خوشبخت

 بهار آبان! گرفتیم تصمیمی همچین که دیده من وجود تو البد هم اون دیدم، وجودش تو رو الزمه

 !جلو بری بهش اتکا با تونی می که ایه گزینه بزرگترین این و داره دوستت

 و وایساد نزدیک اومد و پاشد جاش از ونداد. دادم تکون طرف دو به بالتکلیفی عالمت به سری

 برو اومدی کنار که خودت با! کنی هضم جریانو این بذار! بده فرصت خودت به! آبان ببین: گفت

. بگذرون وقت باهاش مدت یه نبودین، هم با زیاد که شماها چیزی یه اصالً. بگو بهار به چیو همه

 تونی نمی که بینی می خودت اونوقت شدی، اش تشنه که حسابی درست. بشناسش بیشتر و بهتر

 !بکشی دست ازش

 ذهنم اونقدر. بخوابیم بریم: گفتم و کردم لگدش پا با زمین، رو انداختم سیگارمو ته پاشدم، جام از

 !خوبه نگیرم سرسام که است آشفته

*** 

 بیداری؟: پرسید ونداد و شد باز آروم در که کردم می فکر داشتم و تخت روی بودم کشیده دراز

. کاناپه روی نشست و بست رو در و تو اومد. بهش زدم زل و کردم بلند بالشت روی از سرمو

 !نبرد؟ خوابت هم تو: پرسیدم

 !کن بیدار آروم منو پاشو! خوابگردیمه ی ادامه اآلن منتها چرا: گفت و کرد نگاهم سفیه اندر عاقل

 !نخوابیدی چرا که اینه منظورم مسخره-

 !نخواد تعبیر و تفسیر که بزن حرف جوری یه بابا خب! آهان:

 !یعنی؟ چیه منظورم دونی نمی تو-

 ترسیدی که کردم می فکر این به داشتم! شی می حرصی ریختی این یاد می خوشم ولی چرا:

 ی دفعه! کنی می وا سرت از بهارو ای بهونه هر به داری که ترسیدی گذشته تلخ ی تجربه از! آبان

 کنه، رفع دلخوریتو و بیاد تا بیرون خونه از زده شبونه که مهمی براش اونقدر فهمیدی وقتی پیش،
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 دیگه مانع یه دنبال داری رفته، بین از مانع اون که هم خوردی،حاال رو نذر و قسم اون ترسیدی

 !گردی می

 و پاشد جاش از! بودم رسیده بهش حدودی تا هم خودم که زد می حرف چیزی از! بهش زدم زل

 !آبان؟ داری قبول چقدر منو: گفت و نشست تخت ی لبه اومد

 !چطور؟: پرسیدم متعجب

 !چقدر؟-

 !خیلی:

 !باشه؟ بوده ضررت به که زدم حرفی و کردم کاری بچگی، همون از-

 ! نه:

 ولی! ها مهمه البته! شه می چی تهش که نیست این مهم! نده دست از رو بهار! گم می هم اآلن -

 حتی ویدا! آبان نیست ویدا بهار! نیست درستی کار بافی منفی و قضیه اون به اآلن از کردن فکر

 اگه که نداشته، قبول هم برادر یه اندازه به حتی رو تو ویدا! نداشته دوست رو تو اون صدم یک

 بهار! کرد می رو چیو همه عقد از قبل و بکنه رو معامله اون باهات شد نمی راضی بودی برادرش

 هواتو منم! جلو برو و ببند داشتی که ای گذشته روی چشمتو و بشنو من از! آبان داره دوستت اما

 می که خودت! دم؟ می خبر بهت لنگه می کار جای یه یا اشتباهه، راه کنم حس که جا هر! دارم

 !دارم غیب علم! دونی

 دوباره رو گذشته اشتباه: گفت و صورتم به زد زل. پشتش به زدم لگد با آروم لبخندی با همراه

 کردم، می نباید و کردم که سکوتی جبران خاطر به! بمونی تنها ذارم نمی! آبان شم نمی مرتکب

 روزای از بیا. باشی داشته خاطری اطمینون یه الاقل که گم می رو اینا. دارم هواتو بار این

 ! باشیم تر غصه بی! باشیم شادتر که امونه همه حق! کنیم استفاده بیشتر جوونیمون

 و اومد در جدی قالب از یهو. گوش اش کننده دلگرم حرفای به و کردم می نگاهش لبخند با داشتم

 !جام سر بخوابم برم که کن بیدار منو پاشو: گفت
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 به شب!گم می خوابگردیو جریان همون: گفت و پاشد جاش از. بده توضیح که کردم نگاهش گنگ

 !خیر

 !اینجایی؟ فردا راستی،: گفت و برگشت یهو در دم

 چطور؟. آره-

 .اینجا یام می شرکت بعد منم هیچی:

 .خوبه-

 .یان می هم بابام و مامان که اینه خوبتر:

 !کنونه آشتی پس اه-

 !یان می هم آیدین و ویدا که اینه هم تر خوبتر اون از آره،:

 و داد تحویلم ای مسخره حالت به و کرد چفت بهم دندوناشو اما ونداد! ماسید لبم روی لبخند

 !ببینی خوب خوابای: گفت

 فهمید خودش انگار که سمتش کنم پرت شه می پیدا چیزی ببینم که پاتختی سمت بردم دستمو

 ! دونم می خودم! طلبم یکی: گفت و

 تو که بود خوب چقدر! بست هم رو در و رفت و زد لبخندی کردم، اش حواله آبدار فحش تا چند

 ! بود شده من نسیب دنیا، دوستای بهترین از یکی عالم، کل

*** 

 پیشونیم به دستی و تخت روی نشستم. بود 00 نزدیک ساعت. شدم بیدار خواب از بد سردرد یه با

 به ای تقه که کردم می نگاه ها بخیه به داشتم. دستم پانسمان کردن باز به کردم شروع و کشیدم

 !اومدن؟ مهمونات: پرسیدم و کردم سالم. تو آورد در الی از سرشو ونداد و خورد در

 من مهمونای:گفت حال همون در و ها بخیه وارسی به کرد شروع و گرفت دستمو تو، اومد ونداد

 .کنم بیدارت بیام گفت مامانت! اینجا مهمونم خودم من! که نیستن
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 شرکت؟ نرفتی چرا تو. پایین یام می و گیرم می دوش یه:گفتم و پاشدم

! بشه پا به جنگ اینجا و بیان زود اینا مامان ترسیدم! داشتم؟ جرأت: گفت و اتاق در سمت رفت

 !حجره نرفته هم حاجی

 من مامان از: گفتم داشتم می بر لباس داشتم و دراور کشوی جلوی بودم زده زانو که جوری همون

 !ساختینا هیوال

 ! نداره زره فوالد مادر از کم ولی نیست هیوال ما خانوم عمه-

 همون گرفتن دوش بعد! بیرون رفت اتاق از توجه بی. رفتم بهش غره چشم یه و سمتش برگشتم

 سالم. بودن آشپزخونه تو مامان و ونداد. پایین رفتم کردم می خشک حوله با موهامو که جوری

: گفت و داد جوابمو مامان. داشتم چایی یه به نیاز شدیداً. سماور سراغ رفتم مستقیم و کردم

 .ریزم می برات من بشین

 شدی؟ پا کی: پرسیدم و ونداد کنار نشستم

 !تو از زودتر ساعت 4: گفت و انداخت ساعتش به نگاهی

 !ای؟ صبحونه میز پای هنو چرا پس:پرسیدم و باال انداختم ابرومو یه

 !کنم می دل و در ام عمه با دارم نیستم صبحونه میز پای-

 !گیری؟ می و دی می آمار یا کنی می دل و درد:

 !زدیم می حرف بهار مورد در! امتیاز 42! زدی حدس درست: گفت و زد باری شیطنت لبخند

 عمه: گفت و داد باال ابرویی. بهش زدم زل و گرفتم کردم می درست داشتم که ای لقمه از نگاهمو

 بهار گفتم، براش منم! بدونه اش آینده عروس های ویژگی از بیشتر خرده یه خواست می خانوم

 !داره فرق خرده یه ابعادش فقط! جونم عمه خود مثل یکیه درست خانومه خیلی

 تو گذاشتم رو لقمه فوری و بخندم حتی نکردم جرأت آورد زبون به مامان که ای اعتراضی وندادِ از

 !دهنم
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 که برم جونم عمه این قربون:گفت و کرد بغل مامانو پشت از و پاشد جاش از خندید، اما ونداد

 !گنددماغشه تخس پسر این نگرون اینقدر

 می شفته اآلن برنجم ونداد کن ول: گفت و بیرون کشید ونداد دست زیر از خودشو زور به مامان

 ! شه

 ای: گفت و قاپید دستم از بودم کرده درست که رو ای لقمه و میز پشت نشست اومد دوباره ونداد

 !کنی؟ وا اخماتو این نداره راهی هیچ جون عمه بابا

 یه خانوم عمه گم می پرت و چرت دارم ساعتو دو این عین قرآن به: گفت و من به کرد رو بعد

 ! نداشته ای فایده هیچ ولی! بشه خارج تدافعی حالت این از خرده

 باهاشون مامان و بیان اینا بابات اینکه! ترسی؟ می چی از: پرسیدم و خوردم چاییم از خرده یه

 !حرفاست این از تر نازک دل من مامان نترس! کنه؟ تخم و اخم

 !خودتی: گفت و کشید موهامو آروم پشت از برگشت مامان. زدم ونداد به چشمک یه بعد

 !منم! باشه: گفتم و پاشدم جام از و برداشتم چاییمو لیوان

 روشن تلویزیونو داشت که ونداد از. نبود بابا از خبری. بیرون اومد آشپزخونه از همراهم هم ونداد

 !کو؟ بابام پس: پرسیدم کرد می

 !بچینه گل رفته-

 !حجره نرفته نگفتی مگه! نگو چرت:

 !بچینه گل رفته که گفتم-

 !وقت؟ اون کجا: گفتم و روبروش نشستم

 ! مخوف انباری اون دم! باغ ته-

 !یاری؟ می در بازی مسخره یا گی می جدی داری:
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. بود اومده در گل سری یه باغ ته! شوخی؟ به کنین می وصلش شماها گم می چی هر من!  بابا ای-

 !بیاره گالب هم بچینه، گل هم بکشه، سیگار هم بزنه، قدم هم رفته حاجی

 ! جدی یا شوخیه و گی می داری چی فهمه می آدم بزنی حرف درست اگه اول از-

 یاری؟ نمی نه بگم چی یه آبان:

 چی؟-

 !بگم من تا یاری نمی نه بگو تو:

 !آره یا نه بگم من تا چی بگو تو-

 !شیراز؟ بریم:

 !چی؟-

 !بریم؟! حافظیه شهر! شعرا شهر! شیراز! مسافرت:

 !کنی؟ می کار چی شرکتو خب-

 !دیگه کنم می تخته درشو! چی یعنی کنم می کار چی شرکتو! گیرم می مرخصی رئیسمون از:

 بریم؟ کی با-

 !تو کلفت سبیل رفقای از تا دو یکی و صفا با:

 !چطوره؟ بریم تو مامان و تو بابای و بابام و مامانم با: گفت حرصی ونداد و خنده زیر زدم

 ذارن؟ می اش خونواده بیاد؟ تونه می ملیکا-

 .کنیم می عقد محضر ریم می شنبه یک: 

 !صدا؟ و سر بی چه-

 !نداری؟ که برقص و بزن و جی دی و بازی آتیش و کرنا و بوق توقع اوضاع این با:

 !باشه؟ دیگه هفته نبود قرار مگه! شد یهویی خیلی آخه-
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 یه ریم می شب فردا پس ما! دیگه ی هفته شه می هم فردا پس است، جمعه فردا گلم، پسر: 

 سال بعد تا کنیم می عقد محضر ریم می هم بعدش کنیم، می اجرا خواستگاری فرمالیته مراسم

 .بگیریم جشن که آرمان

 صدای! کرده پیدا راهشو که بودم خوشحال. بودم خوشحال ونداد واسه. لبم رو نشست لبخند

 ! اومدن مهموناتون: گفت و پاشد ونداد. شد بلند در زنگ

. کردن صدا و سر از پر باغو خونه اومدنشون با رها و احسان و آتنا و آفاق اما نبودن اینا دایی

 در صدا به در زنگ باز که دادم می گوش احسان و بابا حرفای به داشتم و مبل روی بودم نشسته

 سرشون پشت و دایی بعد و دایی زن اول. پاشدم جام از بقیه همراه. بودن اینا دایی بار این و اومد

 دستشو لبخند یه با منو روبروی اومد احسان و بابا با دادن دست بعد دایی. تو اومدن آیدین و ویدا

 حالمو و فشردش تعجب با. جلو بردم چپمو دست. نداشت پانسمان دستم حموم بعد از. جلو آورد

 معذب کامالً قیافه یه با که ویدا برای و کردم احوال و حال هم دایی زن با و کردم تشکری. پرسید

 یای؟ می لحظه یه: گفتم ونداد به و دادم تکون سری هم دایی زن کنار بود وایساده

 منو دست زشت منظره این بیا: گفتم و تخت روی گذاشتم پانسمانو های وسیله. باال رفتیم

 !نیافتادن خوردن غذا از مهمونامون تا بپوشون

 !یای؟ می! کنی؟ می کار چی شیرازو: گفت و من روبروی تخت ی لبه نشست

 ببریم؟ خودمون با هم رو بهار داری خیال-

 هم بهار به! بریم می خودمون با اونو! دارم نظر در برات رو دیگه خوشگل و خوب دختر یه! نه:

 !گیم نمی چیزی

 !مسخره-

 .بریم می هم آفاقو. بیاره خواست اگه هم خواهراشو بیاد، داشت دوست اگه گیم می هم صفا به:

 !نده اجازه مامانش اصالً شاید! نه یا بیاد بشه راضی بهار دونم نمی -

 سفت حالتِ، این از و ذاری می وقت باهاش بیشتر خرده یه تو و ریم می. حله مشکل بیاد که صفا:

 نبستم؟ که
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 .خوبه نه-

 .بیرون یای می تردید حالت این از گفتم، می داشتم آره:

 .بذاریم تنهاش یهو وضعیت این با داره گناه. کنم صحبت مامان با بذار. دونم نمی -

 .پیشش بیاد گیم می آتنا به:

 !ها کردی جاشو همه فکر-

 .باباست دوست. احمدی سوییت ریم می! آره:

 !نره؟ و شیراز باشه داشته خونه آدم عید! اونجا نیست خودش-

 .نیست ایرون خودش:

 !تو با مامانم کردن راضی پس. آهان-

 این دندونای زیر ندازین می منو هی همه چرا:گفت و صورتم به زد زل اومده در چشمای با ونداد

 ! زره؟ فوالد مادر

 !ونداد-

 کبود و سیاه دستمو زده! کن نیگاه بیا! کوفت و ونداد:گفت باال زد می آستینشو که جوری همون

 !گرفته نیشگون منو امروز که بس کرده

 نشستم سالن ته مبل روی. پایین رفتیم و پاشدیم جامون از و کرد نثارم کوفت یه! خنده زیر زدم

 منو و بود کرده پر رو خونه هاشون خنده صدای. کردم آیدین و رها با بازی توپ سرگرم خودمو و

 .نداخت می خنده به هم

 تو هم آتنا و آفاق و دایی زن و مامان و کردن می سیاسی بحث داشتن آقایون وقتی بعد، خرده یه

 دست که جوری همون و سمتمون اومد آیدین لباس کردن عوض بهونه به ویدا بودن، آشپزخونه

 .جریان اون بابت ممنون: گفت آروم بود گرفته آیدینو
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. آیدین جریان بابت: گفت و چشمام به زد زل و باال آورد سرشو. جریان کدوم بگه موندم منتظر

 نمی کسی نبودی تو اگه. شنیدم منم کرد می تعریف جریانو بابا برای داشت که ونداد. واقعاً مرسی

 .کنه راضی رو عمه تونست

 . نکردم کاری: گفتم معمولی و سرد خیلی

 داشتن از خیالمو. بود دنیا کار بزرگترین من واسه اتفاقاً: گفت و داد تکون مخالفت عالمت به سری

 .لطفت خاطر به مرسی. کردی راحت ام بچه

 تو به لطفی: گفتم کرد می پرت سمتم به هم اون و نداختم می رها برای رو توپ که جوری همون

 ساکت خونه دم می ترجیح! ندارم رو ها بچه زاری و گریه حوصله! بود خودم حق در لطف یه! نبود

 !باشه

 داشت که آفاق صدای! گرفته حرفمو ی تیکه احتماالً داد می نشون کرد می رفتن برای که مکثی

 نگاهم. داره کارم چی ببینم تا شم بلند جام از و بردارم بازی توپ از دست شد باعث زد می صدام

 گه می مامان: گفت که گفتم آفاق به جانم یه. بود گرفته نظر زیر رو ما که ونداد نگاه به افتاد

 بگیری؟ ری می. بگیره رفته یادش ماست

 .رم می من: گفت و پاشد جاش از ونداد

 . یام می منم: گفتم و شدم دور ویدا از

 !کشیدن سیگار واسه بود بهونه بهترین

*** 

 یه بابا به حاجی ولی بفهمه ویدا رو عمه با دعوات جریان خواستم نمی: گفت ونداد افتادیم که راه

 .شنید هم ویدا گفتم می اش واسه داشتم وقتی پرسید، جریانو من از هم بابا. بود گفته چیزایی

 داره؟ ایرادی چه بفهمه خب. نیست مهم-

 !بیای قهرمان یه چشمش به این از بیشتر خوام نمی:
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 از نفر دو! آی آی آی: گفت و گرفت مچمو محکم ونداد که جیبم سمت رفت دستم و کشیدم پوفی

 !بکشی سیگار نذارم خواستن ازم وجودشون اعماق

 !بهار و جان خانوم عمه: گفت و انداخت بهم نگاهی نیم سمتش، برگشتم

 من کشیدن سیگار فقط شده حل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و خونوادگی معضالت ی همه-

 !است؟ مسئله اآلن

 جریان! است مسئله بزرگترین مسئله این آره کساشونی، عزیزترین جزو تو که نفری دو واسه:

 .کنم می راضی مامانتو جوری یه منم. بگو صفا به شیرازو

 ...چیزی یه فقط. باشه-

 جان؟:

 با لبمو باالی خرده یه. بکنه حرفم از اشتباهی برداشت ترسیدم می. نه یا بگم که بودم مردد

 ... ولی بکنی ای دیگه فکر خوام نمی! دونی می راستش: گفتم من و من با و خاروندم شصت

 !چیه؟ دردت ببینم بگو! ازم بکنی خوای نمی که خواستگاری! ری؟ می حاشیه چقدر! اوه-

 !یاری؟ نمی که رو ویدا:

 نمی ولی، ندارم مشکلی ویدا بودن با من:گفتم و شدم رد کنارش از. وایساد و سمتم برگشت یهو

 می. هم جون به بیافتن نشده هیچی هنوز اینا خوام نمی. باشه هم اون هست بهار که جایی خوام

 ! ندارم رو زنونه جنگ یه ی حوصله! گم می چی که دونی

 و چینم می رو برنامه من پس. گی می چی ام متوجه: داد ادامه مکث یه بعد و گفت ای آره ونداد

 .دم می خبر بهت

 بی بود جیبم توی که سیگاری پاکت ی وسوسه به کردم سعی و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 !باشم توجه

*** 
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 یه همچنان دایی با اما زد می حرف دایی زن با. بود شده آب خرده یه مامان یخ ناهار، میز سر

 !انگار دیدش نمی اصالً! نداشت ای مراوده هیچ کالً که هم ویدا با. بود سرسنگین خرده

 هستی؟ ناهار فردا آبان: گفت مقدمه بی مامان که ریختم می نوشابه لیوان یه خودم برای داشتم

 چطور؟: پرسیدم دستمو توی گرفتم لیوانو

 !اینجا بیان بگم مامانش و بهار به خوام می-

 و ریخت غذاش روی خورشت خرده یه کنه نگاهم اینکه بدون! بهش زدم زل دراومده چشمای با

 دیگه؟ هستی: گفت

 سمت برگشت مامان. پایین دادم زور به رو نوشابه از خرده یه و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 !هیکل خوش و رو و بر خوش! جواهر تیکه یه! ماه! ی؟ دختره چه بدونی اگه: گفت و دایی زن

 خنده به هم ونداد من سر پشت! خنده زیر زدم ناخودآگاه افتادم که ابعاد مورد در ونداد جمله یاد

 !شنیدین؟ داری خنده چیز: پرسید آتنا و ما سمت برگشت همه متعجب نگاه و افتاد

 ! شد ویدا دل سوزوندن مشغول دوباره و رفت ما به غره چشم یه مامان

 !کماالته با خیلی خالصه گفتم، می داشتم آره:

 خیلی هم مامانش: گفتم و لبم رو نشست لبخند یه و افتادم بهار به خودم حرف یاد بار این

 !باکماالته

 رو بهار مثل دختری که نبود شعوری و فهم با زن اگه دیگه اره: گفت و انداخت بهم نگاهی مامان

 !کرد نمی تربیت

! ونداد پهلوی تو زدم بازوم با آروم! کرد می یکسان خاک با رو ویدا و دایی زن داشت کالً مامان

 راه دعوا تا فهموندم بهش جوری یه و کردم مامان به ای اشاره ابرو با. کرد نگاهم برگشت ونداد

 !بکنه کاری یه نیافتاده

 .شیراز ریم می سر یه دیگه هفته ما: گفت و خورد بود جلوش که آبی لیوان از خرده یه ونداد

 !ما؟: پرسید دایی! شد ساکت مامان! آخیش
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 !آبان و من: گفت و داد قورت دهنشو توی ی لقمه ونداد

 !چی؟ واسه: گفت معترضی لحن با و متعجب مامان

 .ببندیم خوایم می قرارداد یه-

 ! قرارداد؟:

 !شهری کالن های پروژه از یکی به مربوط عظیم قرارداد یه! آره-

 !کرد باور اشو ذره یه بشه که بگو دروغی یه الاقل پدرصلواتی،: گفت اعتراض با میز ور اون از بابا

 !داره؟ چی واسه آبان و من رفتن شیراز: گفت و خورد ساالدش از خرده یه ونداد

 جایی نکرده الزم! پیشمه عید تو خوشه دلم! بینم نمی آبانو که خوشش روز:گفت معترض مامان

 !برین

 .بریم بیاین هم شما خب: گفت و نیافتاد تا و تک از ونداد

! مسافرت؟ بیام پاشم! سالمتی سر بیان که بازه مهمونا واسه خونه این در! عزادارم من: گفت مامان

 !برام مونده دماغی و دل! دارم؟ مسافرت ی حوصله اصالً

 می در مامانت این با منو که آبان روحت تو تف: گفت زیرلبی و آروم مامان غرغرای بین در ونداد

 ! افته می آهنی گرز یاد کنه می نگاهش آدم! ندازی

 !خودتون با برین می هم رو بهار: پرسید مامان یهو و پاش به زدم میز زیر از

 مامان و ونداد نه دادم جواب من نه! اولمون خونه سر رفتیم! کن بار باقاال و بیار خر حاال وای

 !آبان؟ ری می بهار با: پرسید

 .ریم می صفا خواهرای و آفاق و صفا با-

 ملیکا: پرسید ونداد به رو دایی زن. خرید جون به هم رو مامان اخم که گفت جون آخ یه یهو آفاق

 !دیگه؟ بری می هم رو
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 کنجکاو چه شماها حاال: گفت و پاشد جاش از نوشابه لیوانی با بود کرده تموم غذاشو که ونداد

 اینکه! شیراز بریم خوایم می آبان و من! ریم؟ نمی کی با و ریم می کی با ما ببینین شدین

! مهمه بردارین انداختن هم به تیکه از دست شماها اینکه نیست، مهم ان کسایی چه همسفرامون

 !شد سرد بخورین غذاتونو

 با. نده ادامه دیگه مامان شد باعث پرتحکمش صدای و بود کرده روشن ونداد که تلویزیونی صدای

 بهونه چه به اینکه به کردن فکر کلی بعد. باال رفتم ناهار بعد و خوردم رو غذا آخر تا راحت خیال

 خیلی که آرامشی! داد می آرامش بهم صداش شنیدن. گرفتم رو اش شماره بزنم، زنگ بهار به ای

 ! بود شده نادر برام و گشتم می دنبالش بود وقت

 !گذاشتی جا اتو کوله: گفتم بست می رو در داشت که آفاق به و رل پشت نشستم

 تا صفا ی خونه دم رفتم می بعد و بهار دنبال رفتم می باید. خونه تو برگشت و پیشونیش تو زد

 این بر تصمیم آخر بریم، هواپیما یا قطار یا ماشین با اینکه مورد در بحث کلی بعد. بیاد هم ونداد

 که الو. گرفتم رو بهار شماره! جاده یه و سفره یه که بود معتقد شدیداً ونداد! بریم ماشین با که شد

 !خانوم؟ حاضری: پرسیدم گفت

 . آره. سالم: گفت انرژی پر صدای یه با

 .بریم: گفت و بستم رو در و ماشین تو نشست آفاق

 .کشه می طول دیقه بیست ربع یه برسیم بخوایم تا ولی افتیم می راه داریم ما: گفتم بهار به

 دو و کردم ترمز اشون خونه در دم بعد ربع یه. افتادم راه و کردم گفت،خداحافظی دونمی می باشه

 خوام می: گفت و زد من به چشمکی آیینه تو از. نشست عقب رفت و شد پیاده آفاق. زدم بوق تا

 !بخوابم عقب این

 اومدن می داشتن که مامانش و بهار و اینا بهار ی خونه باز در به خورد چشمم و زدم بهش لبخندی

. پرسید رو مامان حال و کرد پرسی احوال باهام گرمی به. جلو رفتم و شدم پیاده ماشین از. بیرون

 هستی بهار مراقب: گفت من به رو بعد و کرد پرسی احوال و سالم بود شده پیاده که هم آفاق با

 پسرم؟ دیگه
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 . جمع خاطرتون: گفتم و زدم لبخندی

 شما: گفت اعتراض با بهار عقب، نشست که آفاق ماشین دم و بوسید روشو بهار و کرد تشکری

 . بشین جلو

 .باش راحت شما بخوابم خوام می من: گفت و زد لبخندی آفاق

 !بست چشماشو مثالً بعد

 !کنن می سرم از پوست ونداد و صفا برسیم، دیر دیقه دو که بشین: گفتم بهار به

 خرده یه بعد. افتادیم راه و زدم بوق ریخت می سرمون پشت آب کاسه یه که بهار مامان برای

 خوبی؟: پرسیدم سکوت

 !دارم هیجان خیلی نرفتم شیراز حاال تا چون! دارم دوست مسافرتو. خوشحالم. آره-

 !خوشحالی که خوبه: 

 !شیراز؟ قبالً رفتی شما:گفت بازه چشماش دید وقتی و آفاق سمت برگشت بهار

. کرده دعوت رو ما باری چند که داره دوستی یه اونجا داییم. رفتم باری چند یه آره: گفت آفاق

 .اش خونه ریم می داریم هم اآلن که همون

 وقتی. بهار با پیشم روز چند ی مکالمه پیش من ذهن و بودن کردن صحبت مشغول بهار و آفاق

 شده؟ چیزی: پرسید متعجب. بود خورده جا انگار بهش بودم زده زنگ

 شده طوری باید حتماً تو به زدن زنگ برای مگه نه: گفتم و لبم رو نشست پهنی و پت لبخند

 ! باشه؟

 ... ولی نه: پرسید بعد و کرد سکوت خرده یه بهار

 خوبی؟. بشنوم صداتو خواستم بود گرفته دلم! نداره ولی: گفتم و حرفش وسط پریدم

 .ممنون-

 .بذارم میون در باهات و بزنم زنگ گفتم داده پیشنهاد یه ونداد:
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 چی؟-

 دلت اصالً یا بیای؟ تونی می هم تو. بیان بگیم هم خواهراش و صفا به قراره شیراز، بریم خوایم می:

 !بیای؟ خواد می

 .دونم نمی-

 !نه؟ یا بیای تونی می دونی نمی یا داری دوست دونی نمی:

 .خدامه از اال و نه یا بیام بتونم که دونم نمی-

 کنی؟ صحبت مامانت با باید:

 .اوهوم-

 بکنم؟ کارو این من خوای می:

 نمی مخالفت احتماالً بگه بهش هم صفا اگه خب ولی نه یا بذاره دونم نمی. گم می بهش خودم نه-

 . کنه

 باشه؟ بده بهم خبرشو:

 !نه؟ مگه شدی اذیت خیلی دیشب. باشه-

 !من؟:

 !گذاشتیمت فشار تحت خیلی کردم می حس بخوابم خواستم می که شب! آره-

 ! نبود تلخی اذیت! نه:

 !داره؟ شیرین و تلخ اذیت مگه-

 ! داره! آره:

 !شناس زبان تا شدی می فیلسوف یه باید تو کنم می حس وقتا گاهی! جالبه-

 !بود؟ جفتش هر شه نمی:
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 !فیلسوف شناس زبان آبان! شه می چرا-

 !خواه بهار فیلسوف شناس زبان آبان:

 .هستم: گفت آروم و گفتم الو یه. کرد سکوت بهار

 !کرده نگرونم فقط نکرده، اذیت منو دیشبت حرفای -

 !کدوماش؟:

 از کنی می فکر چرا! بهار سنگینیه مسئولیت! گفتی ات نداشته برادر و پدر از که قسمتی اون-

 !بهار؟ الو! یاد؟ می بر من عهده

 .کنیم صحبت رو در رو مورد این در دارم بزنیم؟دوست حرف موردش در فرصت سر بعداً شه می:

 .باشه-

 !است دیگه جور یه امروز صدات کنم می حس:

 جوری؟ چه-

 خوشحالی؟ چیزی از:

 !شاید! دونم نمی-

 !شده عوض ات روحیه احتماالً مسافرت برنامه خاطر به:

 !شه می عوض ام روحیه یای می که بدی اکی تو که وقت هر مسافرت مورد در-

 !خریدی؟ برام کادومو:

 !کادو؟-

 !خواستمو می که عطری:

 !بکنم کارو این بینم نمی دلیلی!نه-

 !آخه؟ چرا:
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 !باشه؟ دم می توضیح برات رو در رو هم اینو-

 !کنی؟ تالفی خوای می بدجنس:

 ! نیست تالفی قصدم ولی! آره کن خیال تو:گفتم و خندید

*** 

 !خوابیدی؟ باز چشم: گفت و کرد نگاهم متعجب. طرفش برگشتم. آورد خودم به منو بهار صدای

 !ها کردی باور وندادو حرف اینکه مثل: گفتم و زدم لبخندی

 !خوره می زنگ داره موبایلت ساعته دو خب-

 گفتم که بله. بود ونداد شماره بود افتاده روش که ای شماره. برداشتم داشبورد روی از رو موبایل

 کجایی؟: گفت

 چطور؟ صفام ی خونه نزدیک-

 .منتظریم درشون دم ما:

 . یایم می داریم-

 آورد؟ دوربینو بپرس آفاق از:

 .آورده آره-

 فعالً. خب و خیلی:

 !خب؟: پرسید بهار و داشبورد روی گذاشتم موبایلو

 .نه یا آوردیم دوربینو بدونه خواست می:گفتم و انداختم بهش نگاهی نیم

 !داشتین تشریف کجا عالی جناب که اینه خب از منظورم-

 !هیجا:

 !رسه؟ نمی بهت من صدای و موبایلت صدای که دوره خیلی هیجا-
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 !آوردی؟ منو کادوی! تقریباً:

 !کادو؟-

 ... گفتی خودت که همون! بدیش بهم عطر ازای به بود قرار که همون:

 !گرفتی؟ برام عطرو تو مگه-

 ! نه:

 داداشت این نکنه آفاق ببینم! دی نمی و بدی کادو بهم باید که شده بار دو! بار دو شد این-

 !خسیسه؟

 !نبوده خسیس دارم خاطر به من که جایی تا واهلل: گفت و خندید پشت از آفاق

 !خان؟ خسیس بدی توضیح برام کارتو دلیل شه می -

 !نچ: گفتم و انداختم باال ابروهامو

 !خوای می کادو ازم که پرویی خیلی پس-

 !نگرفتیش؟ هم تو نکنه:

 !نچ-

 !خسیسی خودم ی اندازه به پس:

 تا! شد شروع باز! بیا: گفتم مظلوم قیافه یه با! بازوم تو کوبید مشت یه بهار و خنده زیر زد آفاق

 !کنن قطع کتف از دستمو باید گیرم می قانقاریا! بزنی منو جوری همین بخوای اگه شیراز

*** 

 دیقه 5: گفت و بیرون اومد حیاط از ونداد نزده رو زنگ و شدم پیاده. اینا صفا ی خونه دم رسیدیم

 !اومدی دیر

 !اومدم زود دیقه 5: گفتم و انداختم ساعتم به نگاهی
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 اومدی دیر گم می من: گفت کرد می لمسش که جوری همون و پیرهنم ی یقه به انداخت دست

 ! چشم بگو

 زود دیقه 5 هم اون ساعت با دیدم. چنده خودش ساعت ببینم برگردوندم و گرفتم دستشو مچ

 !گردی؟ می بهونه دنبال شده چی باز! چیه؟: گفتم و کردم نگاهش متعجب. اومدم

: گفت و ماشینش سمت رفت بعد. زد صدا رو صفا و حیاط توی برد سرشو و بیرون کشید دستشو

 !کنم می خالی تو سر دلیمو دق که بهم نده گیر اساسی، کردم دعوا مامانم با

 !چی؟ سر-

 !مزخرف مسافرت همین سر:

 !آخه؟ چرا-

 !کن ولش! بابا هیچی:

 !بزنم بنزین باید من فقط: گفتم و کنارش وایسادم رل، پشت نشست

 !نزدی؟ چرا دیشب-

 راه هم ور اون و ور این ساعت نیم حاال! بزنیم کارت رسیدیم که اونجا نیست قرار جان ونداد:

 !بیاد پیش مشکلی کنم نمی فکر بیافتیم

 !ده می انجام مسافرت از قبل شب آدم رو کارا این-

 !شه؟ خونک دلت بزنی منو خوای می یا! نزنم؟ خوای می:

 !خدامه از! آره که اون-

 !بوده؟ من سر دعواتون:

 !مسافرت این سر گم می دارم! مسافرتی؟ تو! شیرازی؟ تو -

 خوش ریم می داریم بابا خیال بی! حاال خب:گفتم و ریختم بهمشون و موهاش توی انداختم دست

 !بگذرونیم
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 صبا و صفا ما، ماشین تو نشست صدف. رل پشت نشستم و رفتم در که بیرون بیاد شد خیز نیم

 سمت رفتم شدم، پیاده دوباره. نیست ملیکا چرا اینکه از متعجب. ونداد ماشین تو رفتن هم

 کجاست؟ ملیکا: پرسیدم و ماشین

 .دنبالش ریم می راه سر-

 نرفتی؟ قبلش چرا:

 .بود نشده آماده. داشت کار-

 !شه؟ می دیر بزنم بنزین خوام می من شه نمی دیر بریم اون دنبال:

 می شم می پیاده: گفت و گرفت محکم دستمو مچ پنجره ی لبه بود گذاشته آرنجشو که ونداد

 ! نزن حرف زیادی برو! ها کوبمت

 !نخوره بهت این ترکش باش خودت مراقب: گفتم صفا به و کشیدم دستمو

 این به خیلی. بودم خوشحال. جاده به زدیم زدن، بنزین بعد و رفتیم هم ملیکا دنبال. افتادیم راه

 آهنگ و گوشش تو بود گذاشته هندزفری یه هم صدف و بود خوابیده آفاق. داشتم نیاز مسافرت

 خاطر به ساکتی؟ اینقدر چرا: پرسیدم آروم. بیرون به پنجره از بود زده زل اما بهار. داد می گوش

 !کردی؟ قهر عطر

 !مطمئنم اینو! داری منطقی دالیل کارات ی واسه: گفت و کرد نگاهم لبخند با. سمتم برگشت

 !خساست! دارم منطقی کامالً دلیل یه کارم این واسه اتفاقاً: گفتم و زدم لبخندی

 این تو کردم می جمع هامو وسیله داشتم که ای لحظه آخرین تا: گفت و شد جدی بعد و خندید

 !نیام که بودم فکر

 !آخه؟ چی واسه-

 !تو خاطر به:
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 نمی: گفت و پنجره سمت برگردوند سرشو. بده توضیح موندم منتظر و انداختم بهش نگاه یه

 اومدنم دونم نمی نشستم اینجا که هم اآلن همین! بشه تکرار باز صفا ی خونه جریان خواستم

 !نه یا بوده درست

 !شد می کنسل برنامه این کالً احتماالً! رفتم نمی منم اومدی نمی اگه-

 !بشی من ی وابسته این از بیشتر خوام نمی:

 !بخوام ای دیگه چیز من شاید-

 و کردم کم ضبطو. باال برد ذره یه آهنگو صدای بعد و کرد نگاهم خرده یه. سمتم برگشت متعجب

 همو بیشتر خرده یه. بذاریم وقت هم برای خرده یه خوام می. بهار باشیم هم با خوام می: پرسیدم

 .بشناسیم

 !افتاده؟ بیافته اتفاق بود قرار که ای معجزه مگه-

 !بیافته اتفاق شاید باشیم داشته ایمان بهش اگه:

 !نبوده ای معجزه هیچ وقت هیچ من زندگی تو-

 !هست باری اولین یه همیشه:

 چیز هر به کردن فکر بدون رو روز چند این و رم می گفتم خودم با بیام، گرفتم تصمیم وقتی-

 ! گذرونم می خوش بدی

 !خوبیه فکر:

 بعد اینکه! کنم زندگی لحظه تو خوام می! کنم فکر شه می چی تهش اینکه به خوام نمی-

 .بدم زجر خودمو بهش کردن فکر با خوام نمی اما مهمه نه، یا هستی برگشتنمون

 وجود اصالً من کن خیال دونی می یعنی! نکن فکر من به اصالً. کرد شه می که کاریه بهترین این:

 !ندارم خارجی

 هم دقیقاً:گفت و نزد اما بازوم سمت آورد دستشو لبمه روی لبخند یه دید وقتی و سمتم برگشت

 !وجود بی! نداری هیچی و داخلی و خارجی وجود! همینه
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 !ها دادی فحش: گفتم و سمتش برگشتم

 !دقیقاً: گفت و خندید

*** 

 دیگه حاال و بودیم زده حرف آفاق و صدف و بهار با چی همه از. بود گذشته ظهر از ساعتی یه

 کله یه شیراز تا قراره: پرسیدم الو گفت وقتی و ونداد به زدم زنگ. بود امون گرسنه خیلی

 !نیست؟ خبری هم ناهار! ندادی بهمون که صبحونه! برونیم؟

 !سالم علیک-

 !سالم:

 !شده؟ حرفت بهار با یا هستی عصبانی شده ات گرسنه چون اآلن-

 !باشه؟ سیر تونه می آدم ظهر از بعد 4 ساعت تو نظر به:

 نسبتی شترها با! دم می ناهار بهت دیقه یه ظرف بود، مثبت جوابت اگه پرسم می سوال یه-

 !داری؟

 !چی؟ یعنی:

 !شده ات گرسنه خار همه این دیدن با شاید گفتم خوای، می ناهار ازم بیابون این وسط آخه -

 !مسخره:

 !گیرم می هم ناهار ات واسه چشم آبادی، یه به برسیم خوب پسر خب-

 !وایسی؟ تونستی نمی قبلی شهر:

 !نبود امون گرسنه خوردیم پرت و خرت کلی ما-

 !کنه؟ می سیر آدمو پرت و خرت:

 نگه بعدی شهر! شکم؟ سر هم اون کنیم می خالف رل پشت داریم ربعه یه کردی دقت جان آبان-

 !شکمتی ی بنده کنه می خیال دختره نیار، در بازی دله انقدر! خوبه؟! داریم می
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 .داره می نگه بعدی شهر: گفتم و داشبورد روی گذاشتم گوشیو و کردم اش حواله شو خفه یه

 . خوبه: گفت کرد می چک موبایلشو که جوری همون بهار

*** 

 در ریموت ونداد. اومد می خوابم شدیداً و بودم خسته. شیراز رسیدیم که بود شب دیروقت

 دو! شده خشک تنم ی همه کردم می حس شدم که پیاده.تو بردیم ماشینو تا دو و زد رو پارکینگ

 !افتم می پا از دارم من که باشین زود! شما با باقیش: گفتم ونداد به و برداشتم رو ساکها از تا سه

 !که نبود راهی! آخه؟ چرا: گفت و برداشت ماشین پشت از دیگه ساک تا چند و جلو اومد خنده با

 !نبود؟ راهی گی می من به بعد رل پشت نشستین نفری دو: گفتم و رفتم بهش غره چشم یه

 !برونه بهار دادی می هم تو خب-

 .نداشت رانندگی حوصله بهار:

 !بخواب بگیر باال برو اآلن تو خب-

 !رقصم می بندری براتون ایستم می پس نه:

 !خوبه روحیه تغییر واسه! نیست بدی فکر هم اون-

 و کرد باز رو در و انداخت کلید ونداد 2 طبقه رسیدیم وقتی! آسانسور سمت رفتم و ندادم جوابشو

! بپاشین و بریزین خواست دلتون چقدر هر! نکنین غریبگی اصالً! خودتونه منزل. بفرمایین: گفت

 !خدا ی بنده ی خونه صاحب بابای گور

 آبان: گفت می که شنیدم می رو ونداد صدای. کاناپه رو شدم ولو و هال ی گوشه گذاشتم رو ساکها

 !بخوریم شام پاشو کنی غش اینکه از قبل جان

 لباس داشتن و خوابها اتاق از یکی تو بودن رفته خانوما.شدم بلند و کشیدم صورتم به دستی

 . کردن می عوض

 نداره؟ ایرادی بگیرم دوش یه برم من: گفتم و برداشتم خودمو ساک
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 می دهن از غذا که بیا زود فقط! باشه؟ داشته ایرادی چه نه: گفت و خواب اتاق توی اومد همراهم

 . افته

 نزدی؟ حرفی بهار به: پرسید ازم آروم بعد

 !نه-

 بگی؟ جریانو بهش خوای نمی:

 .گم می -

 و بالکن صندلی روی بودم نشسته شام، بعد. بیرون اتاق از رفت و داد تکون مثبت عالمت به سری

 در دم دیدم و برگشتم. آورد خودم به منو بهار صدای که کردم می نگاه روبروم ی منظره به داشتم

 و نشست صندلی روی کنارم اومد و دستم تو گذاشت دستشو. کردم دراز دستمو. وایساده بالکن

 !کنی؟ می فکر چی به: پرسید

 .چی همه به-

 گذشته؟:

 .کنم می فکر آینده به دارم اآلن بودم، گذشته تو عمر یه! آینده-

 ! شه می چی که نکنیم فکر این به بود قرار:

 ! شه نمی چی که نکنیم فکر این به بود قرار-

 طوالنی مدت یه. چشماش به دوختم نگاهمو. صورتم به زده زل دیدم و برگشتم. نداد جوابی بهار

 تجربه خوبو چیزای خیلی بود حقش. ببره لذتو نهایت سفر این از بود حقش. کردیم نگاه همو فقط

 بابام. باغ خونه رفتم وقتی. شب همون. افتاد اتفاق بودیم منتظرش که ای معجزه:گفتم آروم! کنه

 ! بوده اشتباه اساس از چی همه گفت بهم و فهمیدم جریانو. زد حرف باهام و نشست

 !بهار؟: گفتم و آوردم دستش به آرومی فشار. بود وایساده زمان اصالً انگار! بود صورتم مات

 !بود؟ اشتباه...  چی! چی؟...  یعنی: پرسید بریده بریده و لکنت با
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 !کردم ات واسه که نذری. قسمم-

 !یعنی؟:

 !بخوایم همو اینکه واسه نیست بینمون مانعی: گفتم و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 !آره؟ کنی مقاومت من خواستن مقابل در تونی نمی چون گی می رو اینا-

 در زانو به پای ذاری می بودم مطمئن! نگفتم بهت جریانو شب اون از خاطر همین به دقیقاً! نه:

 !اومدنم

 !بودی؟ نکرده معامله خدا با تو مگه! فهمم نمی-

 !کنی فدا رو خیر نذرت توی تونی نمی! شینه نمی ای معامله همچین پای خدا اینکه پای بذار:

 یه هفته یه این توی: گفتم و کردم لمسشون انگشتام با خرده یه. بود دستم توی بهار دستای تا دو

 رو برادرت و پدر جای تونم می! بهار؟ باشم کست همه تونم می اصالً! کرده فکری خیلی منو چیزی

 می جوری چه! اتفاق پر و استرس پر ی گذشته اون با دارم، که ضعفی همه این با من! کنم؟ پر هم

 !کنی؟ تکیه بهم تونی

 هم با بعد کنم هضم جریانو این بذار: گفت و پاشد جاش از و بیرون کشید دستم از دستاشو بهار

 !آبان؟ باشه. زنیم می حرف

 بری؟ خوای می-

 هم با و شینیم می بعدش. کنم کم هیجانم از خرده یه برم خوام می. کنم فکر برم خوام می. اوهوم:

 . قرمزه حسابی چشمات. بخواب بگیر برو پاشو هم تو. زنیم می حرف

 .یام می منم برو: گفتم و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 فکر بدون تونه می هم بهار که بودم خوشحال. بودم هم خوشحال. بودم شده راحت. رفت بهار

 . ببره لذت مسافرت این از بینمون مانع به کردن

 به تکونی. شدم بیدار زدن حرف صدای با. برد خوابم بالکن توی جا همون سیگار یه کشیدن بعد

 چه نفهمیدم اصالً که بودم خسته اونقدر! کشیدم ام شده خشک گردن به دستی و دادم خودم
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 ازم و نکرده بیدارم کسی چرا بودم فکر این تو! بودم خوابیده وضعیت اون تو صبح تا جوری

 !بخوابم جام سر برم نخواسته

 و صفا سر همزمان و شد بلند دخترا جیغ صدای هال تو گذاشتم پامو که همین و شدم بلند جام از

 !سمتمون برگشت بودن آشپزخونه تو که ونداد

: گفت و جلو اومد قدم یه ونداد که کردم می نگاه ترسیدنشون منظره به داشتم زده بهت و متعجب

 !ای؟ خونه تو

 !بودم؟ می باید ای دیگه جای:پرسیدم طوالنی خواب از ای دورگه صدای با

 کار چی بالکن تو! کردیم سکته آبان وای: گفت و رفت وا مبل روی بود وایساده هال وسط که بهار

 !جایی؟ اون گی نمی پاشدیم ما ساعته دو چرا پس! کنی؟ می

 !خب بودم خواب: گفتم و کشیدم گردنم و موهام به دستی

 نیومدی چرا! بالکن؟ تو! بودی؟ خواب جدی:شد همراه ونداد تر متعجب صدای با بقیه متعجب نگاه

 !بخوابی؟ جات سر

 از گی می همیشه خودت خوبه حاال بودم؟ خواب نیست معلوم:گفتم و دستشویی سمت رفتم

! بزنین صدام نیومدین چرا شماها! است کرده پف بادکنک اندازه به ام قیافه شم می پا که خواب

 !اسفبار وضعیت اون تو شد خشک گردنم

 همون بهار اومدم که بیرون. دستشویی توی رفتم و گرفتم نشنیده رو ها بچه ی خنده صدای

 .پهنه صبحونه میز: گفت بهم بود زده زل که جوری

 !نیستم؟ من دیدی وقتی زدی غر چقدر بگو راستشو:پرسیدم ونداد از و آشپزخونه سمت رفتم

 .ناهار واسه بریم خوایم می دیگه نکن سیر خودتو زیاد! دادم فحش بهت کلی! خیلی-

 اتاق تو بودن رفته هم خانوما. هال مبل روی نشستم رفتم و ریختم خودم برای چایی لیوان یه

 کلی: گفت و زد لبخند دید که لبخندمو. کرد می نگاهم و مبل روی بود نشسته اما بهار. خواب

 یه و اومد می زودتر الاقل! بیرون خونه از زده پاشده معرفت بی گفتیم! زدیم حرف سرت پشت

 !بود مونده جا خواب اتاق میزتوالت روی زدیم زنگ هم موبایلت به! گرفت می هم گرمی نون
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 همون چرا موندم رو تا دو این! ندارم کاری رو شماها: گفتم و کردم مزه مزه چاییمو از خرده یه

 !نگرفتن ازم سراغی نیست من از خبری دیدن وقتی دیشب

! کشیدی می سیگار داشتی تو خوابیدیم می داشتیم وقتی ما:گفت و روبروم نشست اومد ونداد

 !خوابی می یای می بعد و شهر منظره به زنی می زل متفکرانه خرده یه بعدش البد گفتیم

 از هر. بودم بهار احساس کردن پیدا دنبال که بود حالی در این و خوردم چاییمو باقی سکوت تو

 بی ناراحته، بدونم خواستم می! گذره می چی مغزش تو بفهمم تا نداختم می بهش نگاهی گاهی

 !فهمید شد نمی چیزی هیچ اش چهره از اما! مردد یا شاد تفاوته،

 از نگاهشو. کردم صداش و نشستم کنارش و پاشدم جام از شن حاضر رفتن که صفا و ونداد

 ناراحتی؟ جریان اون بابت هنوز: پرسیدم آروم. صورتم به زد زل و گرفت تلویزیون

 جریان؟ کدوم-

 ... و بابام حرفای و قسم:

 بودم؟ ناراحت مگه-

 ... و کنی هضمش بری باید گفتی دیشب آخه:

 !بشه؟ هضم تا زمان به داره نیاز بد خبرای فقط مگه-

 گاهی: گفت و دستم روی گذاشت دستشو و زد لبخندی. صورتش به شدم خیره و کردم سکوت

 !کنه شوکه آدمو که باشه کننده خوشحال اونقدر تونه می خبر یه وقتا

 بزن پس:گفتم و شه بلند کردم وادارش و کشیدمش شدم، بلند جام از و دادم فشار محکم دستشو

 !ببریم لذت مسافرتمون از که بریم

*** 

 با بود داده پیشنهاد آفاق. رستوران یه به برسیم تا رفتیم می راه چمران بلوار تو پیاده داشتیم

 آدمای نقش کرد می سعی. بود لک تو همچنان ونداد. بودیم کرده موافقت هم بقیه و نریم ماشین

 خنده هاش، شوخی بفهمم، تونستم می بودم شده بزرگ باهاش که منی اما کنه بازی خیالو بی
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 بود نتونسته هنوز عقد مراسم خوردن بهم بعد. مصنوعیه همه و همه گفتناش، متلک هاش،

 و بود کرده خودشو کار مامان های طعنه و ها متلک باغ خونه تو روز اون. کنه جور و جمع خودشو

 بندازین باید چیو همه و زوده گفت می. بود نشده خواستگاری مراسم به رفتن به راضی دایی

 سکوت بود عجیب برام که چیزی اما نداشت ای فایده بابا و من اصرارهای. دیگه ماه سه حداقل

 محرم بهم تا دو این بذاره اینکه برای کردیم می بحث دایی با که هایی لحظه تموم تو! بود ونداد

 باغ خونه از بود زده هم آخرش! کرد می نگاه روبروشو و کشید می سیگار بود نشسته بشن،

 ! بیرون

 ملیکا خونواده دونستم می! بوده جنگیده کلی هم مسافرت این به ملیکا آوردن واسه دونستم می

 . بیاد بذارن که کنه راضیشون زور به بود تونسته بهار دونستم می و نبودن اومدنش به راضی

 یه. نبود جا هیچ و بود جا همه ذهنم. حرفی هیچ بدون. زدیم می قدم بقیه از جلوتر بهار، کنار

 به خرده یه گذشته، به خرده یه مامان، به خرده یه بهار، به خرده یه کردم، می فکر ونداد به خرده

 کنی؟ می فکر چی به: پرسید که شنیدم رو بهار صدای. آینده

 !آینده هم حال، هم گذشته، هم! چی همه به: گفتم و کردم نگاهش و سمتش به چرخوندم سرمو

 !کدومشونم؟ تو من-

 !گذشته! حال! آینده: 

 چرا اینکه به! کردم می فکر تو دیشب سوال به داشتم ولی من: گفت که شنیدم رو شادش صدای

 ... هم و پدرم هم و باشی برادرم تونی می هم تو خیالم به

 !عشقت-

 !پررو:

 !داری؟ جوابی! خب؟: پرسیدم. خندید هم اون! خندیدم

 تونی می! فکراست اون از این! کنی؟ فکر دلت با شده حاال تا! دلی فکر یه! درونی حس! حسه یه-

 می مادرم پسر! باشی مادرمم پسر تونی می تازه! ندارم هیچکدومشونو من چون باشی اونا ی همه

 !داره دوستت خیلی اآلن همین از چون باشی تونی
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 عهده از نتونم اگه! ترسونه می منو! ترسم می! بزرگه زیادی مسئولیت این من واسه! بهار سخته:

 !چی؟ بیام بر اش

 !درسته دلم فکر مطمئنم که چند هر! کافیه همون! کنی؟ می که سعیتو-

 یه. دستم توی بگیرم رو بهار دست شد نمی روم اومد می سرمون پشت که صفا حضور خاطر به

 که رو بهار نگاه سنگینی! بود برادرش جورایی یه هم اون حال هر به! بودم معذب پیشش جورایی

 از مطمئنم: گفت و بود لبش روی ای کننده دلگرم لبخند. سمتش چرخوندم سرمو کردم حس

 برای تو! باشه کس همه بتونه واحد آن در که ندارم سراغ بهتر تو از! آبان یای می بر اش عهده

 درسته البته! ای العاده فوق پسر یه مامانت برای! بودی هم آرمان برای! برادری آتنا و آفاق و ونداد

 می افتخار بهت خیلی مامانت! خب ولی دی می دقش و شی می تخس وقتا بعضی خرده یه که

 تو! هستی و بودی خوبی پسر هم بابات برای! فروخته فخر بهت کلی و گفته مامانم به رو اینا! کنه

 می! هستی هم ای العاده فوق پدر که دید شه می هم محکمت و قاطع همیشه لحن توی چشمات،

 ... مونه

 !عشق-

 دندون و چنگ با! هستی هم خوبی همسر: داد ادامه و کرد ام حواله دیگه پرروی یه دوباره

 دیگه چیز یه همیشه اول عشق که دونم می! کرده ثابت اینو ویدا ندادن دست از واسه جنگیدنت

 تونم می مهمم، برات کردی ثابت که حاال. کنی جایگزین رو دیگه یکی تونستی که حاال ولی است

 تحمیل خودت به وقت چند این تو که رو زجری همه اون. داری من به احساسی یه که بفهمم

 خودت به رو تو که بده فرصتو این من به حاال! کرده ثابتت من به! آبان کرده ثابت رو تو کردی

 !کنم ثابت

 !نیستم ساده هم خیلی! دارم زیادی های پیچیدگی من! ها سختیه کار:گفتم و زدم لبخندی

 یه فقط کنی دقت خوب اگه پیچیده تصاویر این پشت تو! است قضیه ظاهر فقط این اما! دونم می-

 !کنه تحمل وندادو های متلک مجبوره همش که مظلوم و ساده آبان یه تصویره

 که اونیه از تر گرفته خیلی خیلی ونداد دیدم و برگشتم. دادم تحویلش مسخره یه و خندیدم

. چیه دردش بفهمم تونستم می. زد می حرف براش داشت ملیکا و بود ساکت.کردم می فکرشو
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 کاری یه قراره وقتی بود مهم براش که بود آدمی! رفت نمی قولش رفت می سرش که بود آدمی

 مونده حاال و نبود مهم براش چیزی هیچ دیگه بود وسط که حیثیتش پای! بشه حتماً بشه انجام

 شده شرمنده! شده شرمنده ملیکا خونواده پیش کرد می حس! زندگیش مسأله بزرگترین تو بود

 !بود شده البد مغموم و بود سرافکنده اونقدر وقتی! بود؟

 اذیت رو دمغ شیطون بچه این خرده یه باید! کردم سیو آرزو نام به اش شماره و آوردم در موبایلمو

 !بود فرصت بهترین این! کردیم می

 !ها عصبانیه خیلی! داری؟ جرأت: گفت بعد و خندید اول گفتم بهار به که جریانو

 مواقع اکثر! رسه نمی بهم دستش! دنبالم بیافته خواد می فوقش فوق: گفتم و زدم لبخندی

 !کنم فرار تونستم

 تو سر رو مراسمش خوردن بهم دلی دق برسه بهت دستش اگه ولی:گفت و خندید دوباره بهار

 !کنه می خالی

 !بخورم کتک حاضرم! نیست مهم بشه سبک جوری این اگه: گفتم و کشیدم گردنم به دستی

 می ظاهر مهربان آبان: گفت و فشرد دستش توی صفا نگاه و حضور به توجه بدون و محکم دستمو

 !شود

 !گرفتم دستام توی خودش از تر محکم دستشو و خندیدم

 بهار با. برد وقت ساعتی یه دیدن رو باغ. ارم باغ بریم تاکسی با گرفتیم تصمیم ناهار خوردن بعد

 لبخند به وادار زور به و گذاشتیم ونداد سر به سر خرده یه گرفتیم، عکس خندیدیم، زدیم، حرف

 و کردیم خرید خرده یه و پاساژ تا دو یکی رفتیم ها خانوم اصرار به هم باغ بعد. کردیم زدنش

 . خونه برگشتیم هالک و خسته

 راه اینقدر بخوایم اگه فردا از: گفتم و مبل روی نشستم. کرد می ذوق ذوق رفتن راه زور از پاهام

 !شم می فلج من بریم

 !نبود پات بلند پاشنه خوبه حاال: گفت غر حالت به ونداد

 !باشه؟ پام داشتی توقع نکنه-
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! شدی اینجا بالکن عاشق که هم تو! است آماده کبابا جوجه: گفت و انداخت بهم نگاهی حوصله بی

 !توا با امشب شام پس! یعنی توش! بودی خوابیده روش که هم صبح تا دیشب

 بیشتر تا برو تو. کبابا سراغ رم می بعد بشینم خرده یه: گفتم و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 !نکردی کباب منو دل پنچرت ی قیافه اون با این از

 !بخوابی؟ بالکن همون تو هم امشب داری خیال نکنه: پرسید و رفت بهم غره چشم یه

 !بکنم کارو همین شدم مجبور شاید دیدی چه رو خدا:گفتم و پاشدم جام از و خندیدم

 کردن عوض مشغول و اتاق توی رفتم و زدم بود وایساده خواب اتاق در دم که بهار به چشمکی

 . شدم لباسام

 سمت اون و بهار، هم ام دیگه سمت یه بود، نشسته من کنار عادت طبق ونداد. بودیم شام سر

: گفتم و پاشدم جام از یهو شام وسط. بود ونداد و خودم بین میز روی موبایلم. ملیکا هم ونداد

 کجاست؟ موبایلم

 و برداشتم اپن روی از رو ونداد موبایل سریع. سمتم برگشت بهار از غیر به بقیه متعجب نگاه

 !یاد می در کجا از صداش ببینم بنداز، تک یه: گفتم و سمتش گرفتم

 نداری دختر دوست دنبالش، گشتی می بعد خوردی می شام حاال: گفت و گرفت رو شماره غرغر با

 !بزنه زنگ بهت بخواد که

 و من بین شیطنت با بهار نگاه! شد بلند دستش جلوی میز روی از موبایلم صدای ننشسته هنوز

 ! بود دستت کنار جا همین! خان عاشق بیا: گفت غر با. اومد می و رفت می ونداد

 دیگه بار یه دقیق و تعجب با! شد فعال شاخکهاش دید که را آرزو اسم و شد دقیق خرده یه بعد

 تعجب با و من سمت برگشت و میز رو گذاشت موبایلشو خونسرد خیلی. انداخت موبایلم به نگاهی

 می نگاهمون فقط متعجب بقیه! هم من! خنده زیر زد بهار! بود توضیح منتظر. بهم شد خیره

 باری آخرین: پرسید و سمتم برگشت و پاشد خونسرد خیلی هم ونداد. عقب رفتم قدم یه. کردن

 یاد؟ می یادت رو کردی صدا اسم این به منو که

 !دادم تکون مثبت عالمت به سری خنده با
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 !دیگه؟ اومد سرت بالیی چه که یادته پس: پرسید و شد نزدیک بهم قدم یه

 !سالمه 32 اآلن! بود ام ساله چهارده سیزده فقط موقع اون ولی! آره: گفتم و هال سمت رفتم

 برگشتم! بست رو در و تو اومد ببندم رو در اینکه از قبل اما خواب اتاق سمت دوییدم و گفتم اینو

 خدا! کنی؟ تلخ ما و بدبخت ملیکای اون کام به سفرو کل قراره: پرسیدم و شدم جدی و سمتش

 ! کنی عمل زنی می که حرفی یه به شه نمی هم وقتی یه! نیستی که

 !کنی حالل خونتو نبود نیازی بگی رو اینا اینکه واسه: گفت در به داد تکیه

 !بریزی؟ منو خون خوای می تو: گفتم و خندیدم

 !گوشمه تو هنوز پیشت ی دفعه کردمای غلط کردم غلط: گفت و گرفت فاصله در از

 !یارمش نمی زبون به بیافتم هم کردن غلط به اگه بار این: گفتم و عقب رفتم دیگه قدم یه

 با! افتادم کردن غلط به که داد قلقلکم اونقدر! تخت روی افتادیم دوتایی و روم پرید شیرجه یه با

 خنده اینکه ضمن! رسید نمی بهش زورم من! بود ورزشکار اون اما بودیم هیکل هم تقریباً اینکه

 تقال، از افتاد که نفس نفس به! خندید می هم خودش دیگه حاال! بود گرفته ازم مقاومتو تموم هم

 بعد و بیاد جا نفسم کردم صبر خرده یه! چشماش روی گذاشت دستاشو کف و تخت روی شد ولو

 ! هستی؟ جوری این چرا! ونداد؟ چیه: پرسیدم

 !جوری؟ چه: پرسید و بهم زد زل چشم یه با و برداشت دستشو یه

 !گیر پاچه سگ! ریختی همین-

 !داره؟ ایرادی چه! باشم تو جای خوام می من بار یه حاال هستی ریختی این تو همیشه:

 ور اون و ور این ماه دو یکی خب! شده چی مگه بابا! ندارم عادت هستی که وندادی این به من-

 !باشی؟ خودار تونی نمی یعنی! کنه؟ می حالت به فرقی چه

 !وحشی چته:پرسیدم و شدم جمع خودم تو و گفتم آخی! ام سینه وسط کوبید محکم مشت با

 که هست چیزی یه اما کرده ناراحتم مراسم افتادن عقب! نیست حرفا این دردم: گفت و نشست

 !بیام کنار باهاش تونم نمی جوری هیچ که دارم بهش نسبت بدی حس یه! کرده نگرون خیلی منو
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 !چی؟: پرسیدم و سرم زیر کردم قائم دستمو و سمتش چرخیدم

 !شما و ما ی خونواده رابطه: گفت کرد می باز ساعتشو که جوری همون

 !چی؟ یعنی: پرسیدم و صورتم رو نشست اخمی

 در عمه که وضعیتی این با:گفت و کرد باز بلوزشو باالی های دکمه و پاتختی روی گذاشت ساعتشو

 پایدار خیلی من های تالش ی همه رغم علی خونواده تا دو این رابطه کنم نمی فکر گرفته، پیش

 !بمونه

 !ده می ادامه رابطه این به آیدین خاطر به شده اگه مامانم-

 !شه می تر سیاه هست که اینی از روابط خود به خود بده، ادامه کاراش این به بخواد اگه مامانت-

 !نداری؟ دوست اینو تو:

 رابطه! شه می بریده بیشتر شما خونه از من پای بشه، بدتر و بد مامانت و بابام ی رابطه چی هر-

 !تر کمرنگ هم ها

 !کنیم دخالت و بگیریم قرار بینشون بخوایم نداره دلیلی تو و من خب:

 با عمه دیدی خودت! بود تلنگر یه من واسه! باغ خونه تو شنبه پنج جریان! نیستی متوجه تو-

 ببینه اینکه بدون زد بهم مراسمو راحت چقدر متلکاش و هاش کنایه با هاش، طعنه با حرفاش،

 شما ی جبهه تو همیشه مدت این تموم تو که منی! منم زنه می حرف موردش در داره که اونی

! ببره خودش با وقت بی و وقت رو آیدین عمه نذاری خواستم می ازت که موقع اون حتی! بودم

 که چیزیه این! نیست منتی! بودم تو فکر به باشم ویدا فکر به اینکه از بیشتر هم موقع اون حتی

 می کار چی داره نبود مهم اش واسه اصالً! ندید منو انگار عمه اما! خوام می خودم! خواستم خودم

 مرد حرف مهمه برام که منی برای! نیست مهم و خورده بهم و مراسمه یه گیم می ظاهر به! کنه

 بهم قراره که دختری ی خونواده جلوی و اهلل بسم اول همین هم اون! است فاجعه باشه یکی

 ی خونواده تدافعی حالت بودن شما ی جبهه تو! دستم تو بذارن دخترشونو دست و کنن اعتماد

 ام خسته! پایان بی کشمکش این از ام خسته! نجس سر دو چوب شم می! کنه می بیشتر خودمو

 کردم سعی هی نیاوردم، خودم روی به هی خندیدم، هی اینکه از ام خسته! تنش همه این از
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 مامانم! دادم پس جواب نفر هفتاد به مسافرت این به اومدن خاطر واسه اآلن همین!باشم محکم

 !تو مامان هم بعدترش! ملیکا بابای و مامان بعدیش! بابام بعدیش! اولیش

 !چی؟ واسه من مامان:

 دوم بیاد، ما با هم ویدا شاید اینکه خیال به اول! گفته من به اومده در دهنش از چی هر زده زنگ

 ! کنم می دور ازش کوچیکشو پسر دارم بزرگش پسر دادن دست از عید اولین توی اینکه خاطر به

 !ناراحتی؟ اینقدر زنکی خاله حرفای این خاطر واسه! ونداد خیال بی-

 بی و خود بی های مسئولیت شم، رد کنارشون از خیال بی داری توقع تو که زنکی خاله حرفای:

 عید گرفتی تصمیم عوضی خره نره توی که چه من به! من ی شونه رو انداختن دیگرون که جهتیه

 خرخره زیر بود گذاشته چاقو کسی! کردی قبول تو! دادم پیشنهاد من! مسافرت؟ بیای بهار با

 ... خودشو آرمان که چه من به! ات؟

 !چی؟ خودشو: گفت و پریدم جام از

 بلندتر بار این و دوباره! وایساده بدنش تو خون جریان کردم حس! شد صورتم مات ای لحظه برای

 !ونداد؟ چی آرمان: پرسیدم

 !هیچی-

 !کشته؟ خودشو!  خودشو آرمان که چه من به گفتی:

 !پرید دهنم از! دونه نمی کی هیچ! دونم نمی من-

 !داری؟ خبر چی از!ونداد نگو چرند: گفتم و روبروش وایسادم و پایین اومدم تخت رو از

 !هیچی از-

 !گی می چرت داری:

 منتظر پراسترس! تو بود اومده صفا و باز اتاق در بدم کشیده که دادی از! وایساد روبروم پاشد

 دهنم از یهویی! آبان نداشتم منظوری خودم جون به: گفت و گرفت دستمو مچ. بودم جوابش

 !همین! مشکوکه مرگش منم ذهن تو چون شاید!پرید
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 حوله که جوری همون و ساکش سراغ رفت و کرد ول مچمو. کردم نگاهش زیاد شک با و دقیق

 !آیدین جون به! ملیکا جون به! دونم نمی چیزی تو از بیشتر کن باور: گفت داشت می بر اشو

 ای چهره با که کسیه تنها بهار دیدم و برگشتم. آورد خودم به منو! حموم در شدن بسته صدای

 به چقدر!هست که خوبه چه که کردم فکر این به و تخت ی لبه نشستم! وایساده اتاق وسط نگرون

 !داشتم نیاز بهار به شوم ی گذشته اون از فرار برای! دارم نیاز بودنش

 پر و محکم!دادم فشارش خودم به اشو شونه روی انداختم پشتش از دستمو نشست که کنارم

 چیز همه بشم براش بود قرار من که قدر همون! شد می هام نداشته ی همه جایگزین باید! قدرت

 ! کس همه و

 !که؟ رفت می کوچه سر تا اتون خنده صدای! یهو؟ شد چی: پرسید آروم

 !نگرونی از بود پر اگه حتی داد می آرامش آدم به چشماش ته ته. کردم نگاهش و سمتش برگشتم

 !آبان؟:گفت و آورد پام به فشاری دست با شد طوالنی که نگاهم

 خدا ی همیشه ونداد:گفتم و مالیدم بود شده دردناک که پیشونیمو و برداشتم پشتش از دستمو

 رو قضیه همیشه! داره کردن مخفی برای چیزی یه همیشه! کنه می رو آخر آخر آسشو های برگه

 !زنه می مشکوک همیشه! کنه نمی تعریف باید که جوری اون

 !نداشتی؟ خبر که گفته رو چیزی-

 !نیست مهم:

 !رو تو ریخته بهم جوری این که مهمه البد-

 .شام سر بریم: گفتم و پاشدم جام از

 شدم متوجه کوتاه مدت همین تو ولی ندارم ونداد از زیادی شناخت: گفت بشه بلند اینکه بدون

 !منطقین واقعاً دالیلش زنه، نمی رو حرفی اگه یا کنه می پنهون رو اتفاقی اگه

 .شام پاشو: گفتم و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 .کن تموم غذاتو برو تو! خوردیم شاممونو ما هم جون به بودین افتاده شماها که موقع اون-
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 !کنم تموم غذامو من بشین، من کنار بیا پاشو تو! باشه: گفتم و کشیدم رو دستش

*** 

. بخوریم بیرون هم رو شام و بیرون بریم بعد و بمونیم خونه عصر تا بود شده قرار روز اون فردای

 نگاه ها بچه ورق بازی به و مبل روی بودم نشسته کسل حاال و بودم شده بیدار خواب از زود صبح

 ! آفاق و صدف های اعتراض و صفا و ونداد های جرزنی به. کردم می

 !خب بخواب بگیر برو: گفت و انداخت بهم نگاهی بهار

 !کنین بیدارم ناهار واسه: گفتم و کشیدم ای خمیازه و پاشدم جام از

 !خوریم نمی رو تو سهم نترس: گفت که شنیدم رو ونداد صدای

 و تخت روی بودم کشیده دراز. گذشتم کنارش از و جلو به دادم هول سرشو پشت از آروم

 باز چشممو و بلند دستمو. اومد در شدن بسته صدای که چشمام روی بودم گذاشته ساعدمو

 و تخت روی کردم قائم دستمو و سمتش برگشتم.  نشست تخت ی لبه کنارم اومد. بود بهار. کردم

 !خبر؟ چه: پرسیدم و روش گذاشتم صورتمو

 !خبر؟ چه تو! سالمتی: گفت و زد لبخندی

 ریسک اهل پس: گفتم و لبم رو نشست لبخند یه ناخودآگاه و کردم نگاهش سکوت تو خرده یه

 !هستی هم کردن

 !ریسک؟: پرسید و کرد نگاهم متعجب

 !اوهوم: دادم تکون مثبت عالمت به سری

 !ریسکی؟ چه: پرسید و سمتم برگشت کامالً

 ... و بستی پشت از هم رو در و اتاق این توی اومدی همینکه-

 مجبور و کشیدم دستشو و خندیدم. بره که پاشد جاش از بازومو روی نشست بهار محکم مشت

 !بشینه شد
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! کردم شوخی کوچولو: گفتم و باال آوردم سرشو و اش چونه زیر انداختم دستمو! کرد نمی نگاهم

 !بخورمت که نیستم لولو من

 می بیدار خواب از وقتا گاهی که هست خاموش لولوی یه اتون همه وجود تو: گفت و زد لبخندی

 !شه

 !کنیم می بیدارش بخوایم خودمون وقتی! نیست وقتا گاهی اما! آره که اون-

 .ببینم نزدیک از رو جا اون دارم دوست! حافظیه بریم دارم دوست:

 !بود نامحسوس نامحسوس! کردی عوض بحثو خوب! آفرین-

 حتی یا! سال هفت اون تموم از بیشتر خیلی! خندیدم می بیشتر خیلی روزا این! هم من! خندید

 !بودن ویدا با روزای تموم از بیشتر

 تموم گفت می ونداد: گفت و شکست رو سکوت بهار بار این و بهم شدیم خیره سکوت تو خرده یه

 !بودی تاب بی و کردی می ناله خواب تو شبو

 تا نذاشت چون بخوابیم، اتاق یه توی تو و من بده اجازه گفتم بهش شب سر همون! خب آره-

 !دیدم آشفته خوابای صبح

 و سر تو بکوبه بالشو دوباره و دوباره بهار شد باعث همین و خندیدم! صورتم تو خورد محکم بالش

 !زدی شبیخون نامرد: گفتم زیر همون از و کردم سرم هایل دستمو! صورتم

 !کجا؟:گفتم و گرفتم دستشو مچ بیرون بره اینکه از قبل و پریدم جام از در، سمت رفت زنون نفس

 بهم وضع و سر این با: گفتم و کشیدم اش آشفته موهای به دستی لبخند با. کرد نگاهم متعجب

 !بکنن؟ ای دیگه فکرای خودشون پیش بقیه بیرون بری کنی نمی فکر ریخته

 به کرد شروع و عقب داد هولم و ام سینه تخت زد محکم بود، کرده اخم لبخند با که جوری همون

 !وضعش و سر کردن مرتب

 یه: گفتم و سقف به زدم زل هم، توی کردم قفل سرم زیر دستمو تخت، رو کردم پرت خودمو

 نمی ولم خواب توی صبح تا وقتا، خیلی که هست زندگیم های صحنه سری یه از کابوس، سری
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! بینم می اشو ادامه خوابم می دوباره و شم می بیدار وقتی حتی. سراغم یاد می شبایی یه! کنه

 !شده اضافه کابوسا این به هم آرمان مشکوک مرگ ی قصه! دوباره دوباره

 دیگه نه. چشماش به دوختم و گرفتم سقف از نگاهمو. نشسته بهار فهموند بهم تخت تکون

: گفتم و دستم کف به دادم تکیه سرمو و پهلو به چرخیدم! من لب رو نه بود اون لب روی لبخندی

 از تر خسته خیلی انگار. نخوابیدم اصالً انگار شم می بیدار وقتی! بوده شبا اون از یکی هم دیشب

 هم رویا حاال اما بوده، کابوس همیشه و همیشه تو، با شدنم صمیمی قبل تا. بودم بیدار که وقتیم

 پاییز و زمستون همش! هست بهار! هستی تو هم بیشترشون تو. بینم می هم خوب خوابای! هست

 !نیست

 و بستم چشمامو دستم، تو گرفتم دستشو و خوابیدم باز طاق دوباره. کرد دلگرمم بهار لبخند

 !کرده قشنگو رویای یه هوس دلم! بخوابم من که بمون جا همین: گفتم

 .برد خوابم تا نشست کنارم اونقدر و خندید

*** 

 خیال بی که سرم رو کشیدم رو پتو! بود ونداد. کردم وا چشمامو زور به. داد می تکونم داشت یکی

 !بره و شه

  بریم؟ خوای نمی جان آبان: گفت و داد تکونم تر محکم بار این و دوباره

 !نداره ایرادی نشه تشکیل کالسا هم روز یه. نه: گفتم گنگ و گیج

 نهایت در و اطرافم به زدم زل و بیرون اومدم پتو زیر از. کرد هوشیارم ونداد ی خنده صدای

 می شب 8 تا کله یه اگه منم! خواب صحت: گفت و کنار کشید روم از رو پتو! ونداد خندون صورت

 !توییم معطل بریم خوایم می خودتو بده تکون پاشو! کردم می گم مکانو و زمان خوابیدم،

 کجا؟: گفتم و کشیدم صورتم به دستی

 !همون نداره؟ ایراد نشه تشکیل کالساش اگه کدومشون! آموزشگاه نه یا هان! دانشگاه-

 .دیگه بود همین هم قرارمون. بیرون بریم شام خوایم می: گفتم و خندید پروندم براش لگد یه
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 .شام واسه بریم بعد ببینیم رو جایی یه بریم اول بود قرار-

 !تو دنبال اومدیم اآلن و رفتیم ما. نشدی بلند کرد صدات بار چند اومد بهار پیش ساعت سه دو:

 حاال؟ بودین رفته کجا-

 !بودی داده اجازه خودت البته! دیدیم رو داشت وکیل پسوند یه تهش که جا هر رفتیم:

 !من؟-

 !یام نمی من برین گفتی بیداری و خواب تو خودت گفتم، بهت اومدم آره:

 !بود تر واجب برام خواب دیدم، باری چند رو جاها این حال هر به. نیست مهم. آهان-

 منو بازم نباشم آماده و حاضر دیگه ربع یه تا اگه داد التیماتوم و در سمت رفت و گفت ذوق بی یه

 !برن نمی خودشون با

 ونداد از خونه خلوتی از متعجب. بیرون رفتم و زدم صورتم و سر به آبی یه پاشدم، آلود خواب

 کجان؟ بقیه: پرسیدم

 !وکیل بازار:گفت بود وایساده یخچال سر که جوری همون

 !کنی؟ می شوخی داری یا گی می جدی: پرسیدم و مبل رو نشستم

 ها بچه دیدیم، رفتیم داشت وکیل تهش هرچی که گفتم: گفت و هال تو اومد و بست رو یخچال در

 !آخه؟ یوبس انقدر آدم! اه! دیگه شو حاضر پاشو. تو دنبال اومدم منم بازار، موندن

 ... بعد بزنیم دیگه چرت یه بریم شام، برای زوده که حاال: گفتم و پاشدم جام از

 !شم حاضر که رفتم و خندیدم! پشتم تو خورد محکم ونداد مشت

*** 

 کسل زیاد خواب از. منتظرمونن اونجا ها بچه که داد توضیح و رستوران یه سمت افتاد راه ونداد

 چیزی: پرسید ونداد که کردم می نگاه بیرونو داشتم و بود صندلی پشتی روی سرم و بودم شده

 شده؟
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 .نه-

 !پکری:

 !خوابیدم ساعت شیش زدن چرت دیقه 42 جای به! زیاد خواب از-

 می همینقدر شدم می خواب سگ و کردم می آرمان آرمان هی قبل شب اگه منم. خب آره:

 !خوابیدم

 !نیمه و نصفه جمله یه اون با شبم به زدی گند-

 از کلمه یه! ها بقاپی رو طعمه و بپری که نشستی عقاب عین: گفت و انداخت بهم نگاهی نیم ونداد

 !زدیش؟ هوا رو! بیرون پرید چرتی یه اشتباهی من دهن

 کنار خودت با چطوره؟تونستی بهار با ات رابطه:گفت سکوت خرده یه بعد ونداد و ندادم جوابی

 بیای؟

 .انگار آره-

 !انگار؟:

 ... ولی خوامش می دل ته از! دونم نمی ولی! نه انگار خب،-

 !مطمئنم! تمومه! دیگه خب:

 که آبان خوشحالم برات:گفت و زد لبخندی و انداخت بهم نگاه یه برگشت.لبم رو نشست لبخندی

 !خوشحالی اینقدر

 مرسی-

 می کم خیلی خیلی بود وقت خیلی! بودم ندیده رو تو روی این بود وقت خیلی. گم می جدی:

 !خندیدی

 !دیگه؟ اینا و اخالق سگ جریان همون-

 !هستی همچنان که اونو نه:
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 با: گفتم کردم می روشن نخ یه که جوری همون و آوردم در رو سیگار پاکت کتم جیب تو از

 نزدی؟ حرف اینا مامانت

 بگو زنه، نمی که زد زنگ تو به احیاناً و داشت کار باهام هم کسی! خاموشه موبایلم! راستی آهان-

 !نیست دست دم

 !افتضاحه؟ اینقدر اوضاع:

 !ببرم لذت اینجام که روزی چند این از خوام می ولی نه-

 .شدم سیگارم کشیدن مشغول و گفتم ای باشه

*** 

 پاشد جاش از. دید رو ما که بود نفری اولین صفا و تو رفتیم در از. بودن نشسته میز یه دور ها بچه

 !خوابیدی می بیشتر خرده یه! کرده پفی چه ببین: گفت و داد دست بهم و

 برگشتم. نشست ملیکا و من بین هم ونداد همیشه عادت طبق و نشستم بهار کنار و زدم لبخندی

 گذشت؟ خوش خوبی؟: پرسیدم و بهار سمت

 .دیدیم رو جا همه. بود خوب خیلی: گفت و داد تکون مثبت عالمت به سری لبخند با

 داشتن؟ وکیل پسوند که جاهایی اون ی همه یعنی رو جا همه-

 البته. خوردیم هم فالوده تازه. رفتیم جاها خیلی داداش نه: گفت آفاق بده جواب بهار اینکه از قبل

 !فالوده خوردن واسه بریم هم تو با شب فردا شد قرار

 خوردن با مطمئناً! خورم می من رو امشبتون شام نصف پس! عالیه: گفتم و زدم بهش لبخندی

 !سیرین فالوده

 گه می آفاق وقتی آبان آقا: گفت و انداخت من به ای موشکافانه نگاه و شد خم ونداد کنار از ملیکا

 !شیرازها دیدنی های مکان سوم یه شه می تقریباً جاها خیلی

 هم رو سعدی مقبره و حافظیه یعنی: پرسیدم و رفت ونداد صورت به ملیکا صورت از نگاهم

 !رفتین؟
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! مهمه ام واسه جا دو همین! نداره عیبی: گفتم و زدم لبخند! نه معنی به انداخت باال ابرویی ونداد

 .دیدم قبالً باری چند هم باقیشو

 !وکیل خانوم نگفتم! بیا: گفت و بهار سمت برگشت و کشید پوفی ونداد

 !چیو؟:پرسیدم متعجب

 هم آبان نریم اینجا خب داره، گناه آبان گفت که بس! کرد ترید خانوم بهار رو ما مغز:گفت ونداد

 !آبان دنبال برو رفیقشی که شما خب بیاد،

 !داره؟ خنده شد ترید ما مغز: پرسید و کرد نگاهم اخم با برگشت ونداد! شد تر پهن لبخندم

 . خندیدم نمی اون به ولی آره که اون: گفتم و خندیدم

 بازار اون جان بابا که بدیم توضیح خانوم بهار این به کردیم سعی ما هی خالصه: داده ادامه ونداد

 انقدر هم آخرش! رفت؟ می کتش تو مگه! نداریم وکیل بهارِ! وکیله حمام! وکیله مسجد! وکیله

 !شه خفه بود نزدیک خدا ی بنده صدف این که کرد نفرین و ناله و آه دلش تو خوردن فالوده موقع

 !گلوم تو جست یهو فالوده آب ونداد، آقا نه: گفت صدف و خنده زیر زدن ها بچه

 !زد؟ حرف نباید من حرف رو که نیستن توجیه خواهرات: گفت صفا به رو جدی خیلی ونداد

 اجراشون به که اجباری و آوردی در من قوانین اون و تو امروز بازی با واال: گفت لبخند حفظ با صفا

 !ره می در دستشون از وقتایی یه حاال! هستن توجیه احتماالً گذاشتی،

 خواب از زودتر صبح فردا گرفتیم تصمیم جا همون و شد صرف بخند و بگو فضای یه توی شام

 .سعدی آرامگاه بریم و شیم بلند

*** 

! وجودمه تموم تو خوب حس یه. ریم می راه سعدی آرامگاه محوطه تو داریم دستمه، تو بهار دست

 و بریم خواد می ازم بهار! زیاد شعف حس! امید حس! شدن جوون نو از حس! بهار داشتن حس

 رو ذاره می دستشو و زنه می زانو بهار. مقبره سمت ریم می و زنم می لبخندی. بخونیم ای فاتحه

 :کنم می زمزمه لب زیر باال برم می حد آخرین تا سرمو. خونه می فاتحه زیرلب و قبر
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 آید عشق بوی شیراز سعدی خاک ز بویی گرش او مرگ از پس سال هزار

 شاعرانه خیلی. است عاشقانه خیلی! دارم دوست رو جا این واقعاً: گم می و بهار سمت گردم می بر

 !است

 !تو و من عشق! ده می عشق بوی! است عاشقانه! آره: گه می و شه می بلند جاش از

! ده می خون بوی تو و من عشق: گه می و شه می نزدیک بهم! کنم می نگاه اش چهره به زده بهت

 !آبان عاشقتم! عاشقم ولی! دونم می اینو من! شیم نمی خوشبخت برسیم هم به اگه

 زیرلب مرتب! شده وصل دستام به چسب با انگار اما عقب کشمشون می. گرفته دستامو دستاش

 !نه نه: گم می

: گه می و خنده می بلند صدای با! شه نمی اما کنم خالص ویدا دستای از خودمو کنم می سعی

 !عاشقتم من هم باز ولی! ام بچه پدر خون بوی! ده می آرمانو خون بوی تو و من عشق

 و بدم خودم به تکونی تونم نمی شه نمی اما کنم فرار بتونم که کنم می سعیمو تموم زده وحشت

 می صدام و ده می تکونم داره ویدا. ام افتاده زدن نفس نفس به! کنه می وارد بهم زیادی فشار این

 !آبان! آبان: کنه

*** 

 و نشستم جام تو. اومد نمی باال نفسم و بودم عرق خیس! پریدم خواب از دستی محکم تکونای از

 آب لیوان یه با ونداد. لرزید می جونم تموم که بود فشار روم اونقدر. دستام بین گرفتم سرمو

 !شی آروم خرده یه بخور اینو بیا: گفت امو شونه روی گذاشت دستشو زد، زانو کنارم

 نشسته تخت روی نگرون هم صفا. انداختم اتاق به نگاهی و کردم بلند سرمو طوالنی مکث یه با

 . بود

 !بخور آب این از خرده یه آبان: گفت دوباره ونداد

: گفت که شنیدم رو صفا صدای. سرم روی گذاشتم دستامو کف و کشیدم دراز و زدم پس دستشو

 آبان؟ خوبی
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 شقیقه و بودم گرفته عجیبی درد سر! بودم ریخته بهم خیلی ولی! آره معنی به دادم تکون سرمو

 می آرامبخش یه: گفت و بهم زد زل و برداشت چشمام روی از دستامو ونداد. زد می نبض هام

 خوری؟

 !خوبم نه-

 .گم می بخوابی اینکه واسه:

 .نمونده صبح به چیزی-

 .خوابیدیم دیر خب:

 و رفته ها بچه که جاهایی از شنیدن و زدن حرف به بشینیم و خونه برسیم تا گفت می راست

 . صبح 3 بود شده ساعت بودن دیده

 .کردم بیدارتون ببخشید. بخواب بگیر: گفتم ونداد به و برگشتم پهلو به

 برق هم ونداد. کشیده دراز که فهمیدم تخت قیژ قیژ صدای از و گفت حرفیه چه این بابا نه یه صفا

 وقت خیلی: پرسید آروم سکوت خرده یه بعد. کشید دراز جاش توی کنارم و کرد خاموش رو اتاق

 !دیدی نمی خوابا این از دیگه بود

 نور زیر و پاشدم جام از. بودم کابوس اون جو تو هنوز. بود نیومده جا حالم هنوز. گفتم اوهوم یه

 یه رم می: گفتم و برداشتم رو فندک بیرون، کشیدم نخ یه کردم، پیدا سیگارمو پاکت خواب چراغ

 .یام می و کشم می سیگار

 !سرده هوا! ها بخوابی بگیری بالکن تو نری: گفت و شد خیز نیم ونداد

 سیگار به زدن پک با همراه و بالکن صندلی روی نشستم. بیرون اتاق از رفتم و گفتم زیرلبی نه یه

 چقدر هست، ها خونه این توی زندگی چقدر بودم فکر تو. شهر کل به. روبروم منظره به زدم زل

 کردم کاری هر آخر در و بهار بودن به! بهار به! کردم فکر خودم سرنوشت به!سرنوشت چقدر آدم،

 سیگارم شد می ربعی یه. رفت نمی بیرون ذهنم از! شم خالص لعنتی کابوس اون شر از نتونستم

 بیا پاشو: گفت آروم. ونداده بزنم حدس تونستم می. ام شونه روی نشست دستی. بود شده تموم

 .بخواب
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 اش سایه! شه نمی پاک وقت هیچ گذشته! کنن نمی ول منو کابوسا این: گفتم و سمتش برگشتم

 !هست همیشه

! شده بزرگ آدم با! آبان آدمیه هر وجود از جزیی گذشته: گفت آروم و صندلی روی کنارم نشست

 به! کنار گذاشتش شه می! بشه بایگانی تونه می ولی! شه نمی جدا آدم از! شده همراه آدم با

 یه! شه می مخفی. بایگانی تو ره می خود به خود نکنی، فکر که گذشته تاریک و سیاه های قسمت

 نمی عفونی! بیرون زنه نمی چرکش بگیری جلوشو اگه ولی! کنه می باز سر! بیرون یاد می اییوقت

 !شه

: گفتم و دستم کف به دادم تکیه سرمو و جلوم میز روی گذاشتم ،آرنجمو کشیدم عمیقی نفس

 دارن می بر سرم از دست دارن کنم می فکر که وقت هر! بکنم کابوسا این حال به فکری یه باید

 !شن می ظاهر

 اتفاقای ردیابی به کنه می شروع ذهنت! عقب به گردی می بر تلنگری کوچکترین با چون آره-

 کمک بهت تونن می اونا.گفتم بهت هم قبالً اینو ولی نیستم روانپزشک یا روانشناس من. گذشته

 !شی خالص بد و آشفته خوابای این شر از که کنن

! شده زابراه هم خدا بنده که سوخت دلم. پاشدم جام از و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 .بخواب بعد بخور مسکن یه: کرد زمزمه آروم و هال توی اومد بالکن از همراهم

 هال توی کاناپه روی قرص خوردن بعد. آشپزخونه تو رفتم و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 تا اش صفحه به زدم زل اونقدر و کردم روشن صدا بی حالت روی رو تلویزیون و کشیدم دراز

 .برد خوابم

 *** 

 جای یه از که شنیدم بیداری خواب تو رو ونداد صدای. کرد بیدارم و پیشونیم روی نشست دستی

 !نگیره اتو پاچه که وایسا عقب خانوم بهار:گفت دورتری

 می نگاهم نگرون و پیشونیمه روی دستش و زده زانو کاناپه کنار بهار دیدم و کردم باز چشممو

 دوباره. داد جوابمو رویی خوش با و برداشت دستشو. کردم سالم آروم و لبم رو نشست لبخند. کنه
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 من! ها سگه شب تا کنی بیدار خواب از اینو! سالمی؟ خانوم بهار: گفت که شنیدم رو ونداد صدای

 !باشم گفته

 سرمو دوباره. گاز دم آشپزخونه تو وایساده دیدم و کشیدم گردن و شدم خیز نیم آرنجم روی

 ای دورگه صدای با و بود شده پیداش سرم زیر جوری چه و کی دونم نمی که بالشتی رو گذاشتم

 تو اسم به پسری بره یادش دایی زن که دم می نشون بهت سگی چنان شم بلند وقتی ونداد: گفتم

 !داشته

 

 !نیست مهم باقیش شو بلند فقط تو:گفت جا همون از

 بهم سعدی آرامگاه ی برنامه. کردی می صدام زودتر:پرسیدم بهار از و انداختم ساعت به نگاهی

 !که خورد

 .افتیم می راه بخوری صبحونه پاشی اگه:گفت و پاشد جاش از

 گذاشتم دستمو کف و دادم خودم به قوسی و کش یه کشیدم، عمیق نفس یه و نشستم جام سر

 .یام می اآلن برو تو:گفتم و کرد می در شدیداً که پیشونیم روی

 !نگرفته؟ گاز جاییتو! خانوم؟ بهار سالمی: گفت ونداد آشپزخونه تو رفت که بهار

 این تو تحولی یه اینکه مثل شکر رو خدا نه: گفت ونداد دوباره و شنیدم رو بهار ی خنده صدای

 هم کزاز و هاری آمپول بیمارستان، رسوندیم می باید اآلن رو شما عادی حالت در! شده ایجاد بچه

 !بهت زدیم می

 رومو و دست: گفتم و انداختم صبحونه میز پشت بود نشسته حاال که ونداد به نگاهی و وایسادم

 !بیمارستان بره باید کی دم می نشونت بیرون اومدم و شستم که

 !بمیرم بیافتم نشه عفونی گازات جای که بکن هم مسواک پس: گفت و زد بهم ای مسخره لبخند

 .بستم رو در و دستشویی تو رفتم و دادم تکون نیاوردنش کم از تأسف به سری

 من خاطر به مطمئنین: پرسیدم بقیه آلود خواب های قیافه دیدن با آشپزخونه تو گذاشتم که پامو

 !بیرون؟ نرفتین
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 . بودیم خواب هم ما داداش نه: گفت و پاشد جاش از آفاق

 !خیز سحر ونداد آقا این غیر به امون همه البته: گفت کردن درست لقمه حال در صفا

 سرش باالی بشینم ونداد کنار اینکه از قبل و میز روی گذاشتمش و ریختم خودم برای چایی یه

 !گفتی؟ می داشتی خب: گفتم و وایسادم

 بشین بفرما! شما؟ خوبی: گفت محترمانه خیلی و انداخت من به نگاهی اش شونه روی از برگشت

 .کن میل شما بگیرم لقمه برات من

 پودل یه بودی نگفته: گفت و بهار سمت برگشت ونداد! کنارش نشستم و کردم نگاهش اخم با

 !آرومه خیلی یکی این! خریدی جدید

. عزیزم بیا: گفت و دهنم تو چپوند لقمه یه بگم، چیزی یه کردم وا دهن و دادم خودم به تکونی یه

 !بخور امروزتو استخون سهمیه

 تبدیل قهقهه به هم ملیکا و صبا و صدف ی مخفیانه لبخندهای و گرفت ام خنده هم خودم دیگه

 !شد

*** 

. من ماشین رل پشت بود نشسته صفا! سعدی آرامگاه بریم که بودیم افتاده راه بعد ساعت یه

 .کرد می درد شب نصف همون از هم سرم و نداشتم رانندگی حوصله

 آیینه تو از صندلی پشتی به بودم داده تکیه سرمو. زد می حرف آفاق و صدف با داشت بهار

 کردم می فکر بیشتر چی هر و کرد می مقایسه ویدا با اونو ذهنم ناخودآگاه. کردم می نگاهش

 !است فرشته یه بهار که رسیدم می نتیجه این به بیشتر

: پرسیدم و سمتش برگشتم. کرد جدا خیال و فکر و بهار خندون تصویر و آیینه از منو صفا صدای

 چی؟

 !نیستی فرم رو: گفت نکنه گم رو ونداد ماشین کرد می سعی که حالی در و انداخت بهم نگاهی نیم

 .شم می خوب. نیست چیزی: گفتم و دادم تکون مثبت عالمت به سری
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 ریختی؟ بهم دیشب خواب همون از-

 .شدم کسل. نبرد خوابم صبح نزدیکای تا:

 .بهم بود زده زنگ ام خاله عصر دیروز-

 .بود بهار نگرون:گفت و آورد تر پایین صداشو صفا. بده ادامه شدم منتظر

 چطور؟-

 .حده چه تا و جوریه چه تو با اش رابطه بدونه خواست می:

 !حده؟ چه تا چی یعنی-

 ...قبالً بار یه که دختری. دخترشه نگرون که مادر یه! مادره اون آبان؟ دونی می:

 گفتی؟ چی بهش تو. فهمیدم-

 .بره می لذت مسافرت این از داره هم بهار! عادیه چی همه فعالً گفتم:

 زنگ که دفعه این: گفتم و انداختم بهار به نگاهی روش ی آیینه از و پایین کشیدم جلومو سایبون

 !کن راحت خیالشو خرده یه زد

 سر تونم نمی بهار بدون دیگه: گفتم و باال دادم بونو سایه. بهم زد زل تعجب با و سمتم برگشت

 !کنم

 !باشه؟ زنیم می حرف هم با بعداً: گفتم آروم که بزنه حرفی خواست صفا

 دلم. خواست می سیگار دلم. باال برد خرده یه رو ضبط صدای و داد تکون موافقت عالمت به سری

 کشیدم پاکت از سیگار نخ یه پایین، دادم ذره یه ماشینو شیشه. خواست می رو خونه اون بالکن

 و جلو اومد صورتم راست سمت از بهار دست بزنم فندک خواستم تا و لبم رو گذاشتم و بیرون

 !قاپید لبم رو از سیگارو

 !گرفتم مچتو! سک سک: گفت لبخند با اون و سمتش کامالً برگشتم
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 دیگه ی دفعه! بودها بارت آخرین: گفت و انداخت اش چهره به مصنوعی اخم دید که لبخندمو

 !کنم می تنیبهت

 !کنه تنبیه منو خواد می بهار باشین شاهد ها بچه: گفتم و خندیدم و جام سر برگشتم

 !تونم؟ نمی کنی می خیال! مگه؟ چیه خب: گفت اعتراض با

 !نه یا تونی می که ببینیم و بشینیم: گفتم باز نیش با

 !یارم می سرت بالیی چه ببین بشین آره: گفت و گرفت بازوم از نیشگون یه بهار

 ! باشه: گفتم و مالیدم دستمو

*** 

 رو دیشب کابوس داشتم انگار! شد گرفته بدتر حالم انگار آرمگاه ی محوطه تو گذاشتم که پامو

 رو بهار دست. بهش کردن فکر از کردم می منحرف ذهنمو جوری یه باید. دیدم می زنده زنده

 .دارم دوست بیشتر خیلی رو اینجا من ولی بینی می ریم می هم رو حافظیه حاال: گفتم و گرفتم

 !داره عارفانه فضای یه-

 !باشه هم عاشقانه تونه می:

 ! عاشقانه – عارفانه: گفت و سمتم برگشت و زد لبخندی بهار

 !خبر؟ چه خب: گفتم و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 !حاال؟ تا دیشب از-

 به نذاری زدنت حرف با خواد می دلم! بزنی حرف خواد می دلم! حاال تا دیشب همون از آره:

 !کنم فکر بد چیزای

 !بد؟ چیزای-

 !آره:

 !شده؟ چیزی-
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 !نه:

 !کنه؟ می اذیتت که داری خاصی خاطره اینجا از-

 !نه: گفتم تحکم با و سمتش برگشتم و صورتم رو نشست غلیظی اخم

 !چی؟ پس: گفت و چشمام به زد زل

 خوب حالم خرده یه که بزنی حرف گفتم! است ریخته هم به اعصابم کالً! هیچی: گفتم و افتادم راه

 !شه

 .اینجا بیای خواد نمی دلت شاید گفتم بودی هم تو که صبح از! خب ببخشید! آهان-

 !اینجا بیام خواست نمی دلم! همینه دقیقاً:

 !چرا؟-

 دوباره اومدنم با خواست نمی دلم! بود افتاده اتفاق اینجا گرفت ازم دیشبمو خواب که کابوسی:

 !برام تداعیشه

 !فهمم می-

 آبان؟ داری دوست رو گلی چه: گفت اینکه تا بود بینمون سکوت خرده یه

 !گم نمی: گفتم و خاروندم دماغمو ی گوشه

 !خب؟ چرا:پرسید اخالقی خوش با

 !خندی می بهم اینکه برای-

 !بگو! چی؟ واسه بابا نه:

 !دیگه بگو: گفت و کشید و گرفت آستینمو. کردم سکوت خرده یه

 !بهار همیشه گل! ها نکنی ام مسخره:گفتم و سمتش برگشتم

 !بدجنس: گفت بازومو تو کوبید مشت با محکم و صورتش رو نشست اخمی کرد، فکر خرده یه
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 !چرا؟ خب! اِ: پرسیدم و خندیدم

 ات مسخره گی می بهم که داره خنده باشه داشته دوست بهار همیشه گل آدم: گفت حرص با

 !نکنم؟

 ...ولی افتضاحه ام سلیقه دونم می خودم خب: گفتم و کردم حفظ لبخندمو

 تونستی می سریع خیلی بهار کنار! گرفتم فاصله ازش خنده با که بزنه منو باز اومد حرص با

 به سر اینکه از اومد می خوشت که خورد می حرص شیرین اونقدر! کنی فراموش هاتو ناراحتی

 !کنه می کیفی چه گذاشتن من سر به سر از ونداد فهمیدم می تازه! بذاری سرش

 منم طرف از تونستی خانوم بهار:  شنیدم رو اومد می سرمون پشت فاصله با که ونداد صدای

 !بزنش

 !کنم می تسویه شب آخر یکی تو با: گفتم و سمتش برگشتم

 !نگفتی؟ خب: گفتم و گرفتم دستشو و شدم نزدیک بهار به دوباره

 !چیو؟-

 !داری؟ دوست رو گلی چه تو:

 !خرزهره-

 !جوره روحیاتت با کامالً! سلیقه این و انتخاب این به آفرین:گفتم و خندیدم

 !شده زیاد گل این به عالقم شدم آشنا تو با وقتی از اتفاقاً-

 !افتی؟ می من یاد شنوی می اسمشو نکنه! آهان:

 !دقیقاً-

 !طلبت یکی! آفرین:

 !شدیم حساب بی تازه-

 !داشتی؟ دوست رو گلی چه اون قبل تا:
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 !عالیه واقعاً که داره خنکی بوی یه! میخکم گل بوی عاشق-

 !گی؟ می جدی:

 !چیه؟ مگه! خب آره-

 !هیچی:

 !باش راحت بگو نه-

 !افتم می قبر سنگ یاد بینم می که میخکو! چیه دونی می آخه من:

 و خندیدم! بکنه منو موهای خال خال خواد می دلش که فهمید شد می بهار حرص پر ی چهره از

 !بشه بهتر خرده یه که کنم می کار ات سلیقه رو بعداً حاال! نداره عیبی: گفتم

 !کنین صبر! کنین صبر: گفت ونداد یهو عمارت نزدیک

 خانومای: گفت ونداد و رسیدن بهمون هم آفاق و صبا و صفا و صدف. سمتش برگشتیم و ایستادیم

 شماها، اگه که هست قدیمی باور یه. خانوم آفاق صبا، صدف، خانوم، بهار جان، ملیکا! جمع مجرد

 پایین، برین کنون لی لی ماهی حوض به رسه می که هایی پله اون از جوون خانومای شما یعنی

 به دونه! لطفاً بفرمایین! شیم می خالص ترشیدگی بوی این شر از ما و شه می وا حتماً بختتون

 !نوبت به نوبت و دونه

 به: گفت و گرفت فاصله ازمون خرده یه! ونداد دنبال افتادن هم آفاق و ملیکا خنده، زیر زد صفا

 !دیگه بیافتیم عروسی یه ما برین! نداره زدن که این! نیست بیشتر پله تا 48 خودم جون

 ! کنم صبر شب تا من نیست نیاز!کندی خودتو گور: گفتم ونداد به بلند و کشیدم بهارو دست

 به توجه بدون کردم می سعی.همین هم من. نشست قبر کنار و زد زانو بهار عمارت، توی رفتیم

 دقیقاً! نگیرم ازش ای ثانیه برای حتی نگاهمو مختلف آدمای آمد رفت و اطرافمون شلوغی

 و بگیرم ازش نگاهمو لحظه یه ترسیدم می انگار! اش چهره به بودم شده میخ و نشسته روبروش

 و دید نگاهمو و باال آورد سرشو دیقه چند بعد! بشه تعبیر خوابم ترسیدم می! بیاد ویدا جاش به

 آروم کشیدم می دست قبر سنگ های برجستگی روی انگشتم با که جوری همون.زد بهم لبخندی
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 و دومادم و خواهرامو با. بود پیش سال چهار شیراز اومدیم که باری آخرین:گفتم گوشش زیر

 !سفر این خوبی به نه ولی خیلی بود خوب. ونداد

 کنم فکر ولی یاد نمی یادم سفر رفتم که رو باری آخرین:گفت گوشم زیر و شد تر پهن لبخندش

 !بمونه خاطرم به ابد تا سفر این

 سعدی روح بزنین، حرف گوشی در که هم چقدر هر: گفت که شنیدم گوشم زیر رو ونداد صدای

 !باشه حواستون! شنوه می حرفاتونو بزرگوار

 !شد دور ازمون و زد بهم چشمکی و وایساد راست! بهش زدم زل لبخند با و سمتش برگشتم

**** 

 .بگیریم عکس بده دروبینو: گفتم آفاق به بیرون عمارت از بریم اینکه از قبل

 !مونده جا ماشین تو! آخ آخ: گفت و کرد کوله و کج لبشو

 .بگیر موبایلت با: گفت و من به کرد رو و گفت نداره عیب یه ونداد

 یه اون کیفیت. بیارم دوربینو برم من تا بگیرین عکس سری یه: گفتم و بهار دست دادم موبایلمو

 .است دیگه چیز

 شوهر واسه ماهی حوض سراغ بریم گفت ونداد گرفتیم، که رو نفری چند ،عکسای برگشتم وقتی

 !گلم خواهرای دادن

 بودیم نایستاده هنوز. بریم و بگیر ما از هم نفره دو عکس یه گفتم، ونداد به و گرفتم رو بهار دست

 سایلنت. ناشناسه شماره دیدم و انداختم اش صفحه به نگاهی. خورد زنگ موبایلم که هم کنار

 باز و چشمش جلوی گذاشت رو دوربین ونداد و وایسادم بهار کنار. جیبم تو گذاشتمش و کردم

 رو دوربین دوباره باز و رفت بود شده رد دوربین جلوی از که آقایی به غره چشم یه و پایین آورد

 !گیرین؟ نمی ژست: گفت بهار و من به و پایین آورد دوباره نگرفته عکس باال، برد

 این غیر! بگیرم عکس من تا وایسین کشتی ی لبه رز و جک عین: گفت که کردم نگاهش تعجب با

 !گیرم نمی باشه
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 !شد دیر عکسو اون بگیر نیار در بازی مسخره: گفتم و کردم اخمی لبخند با

 !بگیر: گفتم ونداد به بهش توجه بی. خورد زنگ موبایلم دوباره

 !دیگه وایسین: گفت بده حرکت رو دوربین اینکه بدون

 عین! جهنم به: گفت و صورتش جلوی گرفت فوری دوربینو که سمتش برداشتم قدم خورده یه

 !چه من به! وایسین هم کنار اومده در گور از تازه زامبیای این

 عکس که بزنین لبخند یه الاقل: گفت بندازه عکسو اینکه از قبل و دکمه رو گذاشت دستشو بعد

 !باشین نگرفته نفره دو پرسنلی

 بیرون اومدیم عمارت از. بود کشته خودشو موبایلم. انداخت رو عکس ونداد گرفت که امون خنده

 !شدم شوکه آبان، سالم گفت که ویدا صدای باشنیدن و دادم جواب موبایلمو و

 !بفرمایید: گفتم سرد خیلی گوشی پای و بهار به دوختم نگاهمو تعجب با برگشتم

 ! خوبی؟: گفت خاصی مکث با و خورد جا صدام سردی از انگار

 !داشتی؟ کاری-

 بهش؟ بدی گوشیو تونی می. خاموشه زنیم می زنگ که چقدر هر ونداد گوشی به:

 !ویداست: گفتم ونداد به زدن لب با

 بهش ولی نیست اینجا: گفتم ویدا به. شد دور ازمون و نیستم من یعنی که داد عالمت دستش با

 !زدی زنگ که گم می

 !باشه؟ بگیره تماس حتماً بزنه حرف باهاش خواد می مامان بگو بهش-

 !باشه:

 که شدم منتظر و گوشم دم گذاشتم گوشیو دوباره. نداد اجازه الوش صدای کنم قطع تلفنو اومدم

 !خدافظ. بگذره خوش: گفت آروم. بزنه حرف
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 بودن رفته که ها بچه پیش بریم بگیرم رو بهار دست تا کردم دراز دستمو و کردم قطع و تماس

 !افتاد راه من به توجه بدون دیدم اما ماهی حوض دیدن برای

 !بهار؟ شده چی: پرسیدم و بهش رسوندم خودمو بعد و کردم نگاهش مکث با خرده یه

 !هیچی: گفت جدی و خشک لحن با

 !ریختی؟ بهم یهو جوری این و نشده هیچی-

 !بزنه؟ زنگ داداشش گوشی به تونه نمی ویدا:

 !کرده خاموش تلفنشو ونداد-

 !بگیره؟ ازت رو ونداد سراغ و بزنه زنگ تو به تونه نمی ویدا بجز ای دیگه کس:

 !چی؟ یعنی: پرسیدم و بایسته کردم وادارش و گرفتم دستشو

 !هیچی-

 !بدونم خوام می بگو نه:

 ! هیچی: گفت و افتاد راه و کرد آزاد دستشو

 ساعتای داشت ویدا نحسی! شد می تعبیر داشت خوابم عمالً! ریخت می هم به داشت اعصابم

 !گرفت می ازم خوشمونو

 !بهار باشی حساس نباید: گفتم و شدم پاش هم

 دستشو. نگفت چیزی و کرد نگاهم خرده یه! ناراحتی هم شاید یا! عصبانیت با! سمتم برگشت

 !بزنیم حرف بشینیم بریم بیا: گفتم و محوطه سمت کشیدمش و گرفتم

 حرفام شنیدن و همراهیم به رغبتی خیلی فهمید شد می رفتنش راه طرز از اما اومد همراهم

 عصبانی زده زنگ ویدا چون! بهار؟ چیه: گفتم و بشینه خواستم ازش و نیمکت روی نشستم. نداره

 !هستی؟

 !نیستم عصبانی: گفت ناراحت و بغض پر صدای یه با و پایین انداخت سرشو
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 !دیگه؟ شدی ناراحت موضوع این از! هستی که ناراحتو-

! نکنه نگاه چشمام تو کرد می سعی. باال آوردم سرشو اشو چونه زیر انداختم دست. نداد جوابمو

 تونم می راحت خیلی هم جوابشو! پرسیدم سوال یه! بهار ببین منو: گفتم و کردم کنترل صدامو

 !بگی خودت خوام می اما بزنم حدس

 !بشم ناراحت بخوام که ام کاره چی من!اصالً؟ چه من به! نه: گفت و چشمام به زد زل

 مادر! دوستمه ترین صمیمی خواهر! بهار دخترداییمه ویدا! شدی ناراحت موضوع همین از پس-

! کرد قطع رو ارتباطی های رشته این شه نمی! اشم بچه عموی! اشم پسرعمه من! اشه عمه من

 بهار توام با! هست؟!نیست عجیبی کار خیلی بگیره برادرشو سراغ و بزنه زنگ من به اینکه

 !هست؟

 ونداد! داره موبایل هم اون! همراهمونه هم آفاق:گفت و چشمام تو زد زل و گرفت زمین از نگاهشو

 !بگیرن سراغشو تونن می هم اونا! داره هم مادر و پدر

 اون و من ای دیگه ی بهونه هر به! دیگه روز هر! دیگه جای هر! بهار ندارم کاری مسئله این به-

 دارم! زنم نمی حرف تلفن این از! باشه هم اون که باشیم جایی ممکنه! بشیم روبرو هم با ممکنه

 !بعدها از! آینده از! گم می فردا از دارم! گم می کلی

 !حساسم بهش نسبت! نیست خودم دست:

 !منو هم کنه می اذیت خودتو هم حساسیت این! ببریش بین از باید-

 !منه دست مگه:

 !ندارم ویدا کار به کاری دیگه من که کنم یادآوری هم تو به باید اینکه مثل-

 !داره کار باهات اون انگار ولی:

 !بهار-

 ! گم؟ می دروغ:
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 و سست اونقدر! دیگه؟ شناختی جوری این منو: گفتم و دادم تکون تأسف عالمت به سری

 !آره؟ آورده سرم بزرگی بالی همچین یه که کسی سمت برم راحت خیلی که متزلزل و نامتعادل

. کردم روشن سیگار یه و گرفتم فاصله ازش و پاشدم جام از! نکرد نگاهمم حتی. نداد جواب بهار

 و کردم می ولش جا همون معطلی بی بود بهار غیرِ دیگه کی هر که بود ریخته بهم اونقدر اعصابم

 اخم با. ام شونه رو نشست دستی! مزخرف اعتمادی بی همون و مسخره حرف همون! رفتم می

 .یان می دارن فاصله به هام بچه و ونداده دیدم و برگشتم

 !اومدین؟ شناسی باستان تور! دیگه بریم: گفتم و ماشین سمت افتادم راه

 آیینه از هم بار یه برای حتی. نزد حرفی کسی خونه تا. بیان بقیه شدم منتظر و رل پشت نشستم

 شاید. نداشتم رو حساسیت این توقع! چرا دلخور اما نبودم عصبانی ازش. ننداختم بهار به نگاهی

 تو ابد تا بود قرار که ای گذشته از نگرون! بودم نگرون باشم دلخور و ناراحت اینکه از بیشتر هم

 !بسوزم آتیشش

 می باز پیرهنمو های دکمه حرص با که جوری همون و اتاق تو رفتم مستقیم رسیدیم که خونه

 کارت مامانت:گفتم کرد می نگاهم و بود وایساده در جلوی درهم ای چهره با که ونداد به کردم

 !بزن بهش زنگ یه داره

 !شده؟ چی: پرسید و بست رو در و اتاق تو اومد

 !هیچی-

 !جوری؟ اون بهار و هستی ریختی این تو و نشده هیچی:

 بهار از برم: گفت که کردم می عوض شلوارمو داشتم. ندادم جوابشو و تخت روی انداختم پیرهنمو

 !بپرسم؟

 من از نه! نه: گفتم و سمتش برگشتم و پوشیدم گرمکنمو و دادم فشار هم روی حرص با چشمامو

 !بهار از نه بپرس

 .ناهار بیا پس! باشه-

 !بخوابم خوام می! سیرم:
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 !آبان: گفت و شد نزدیک بهم قدم یه و کرد نچی

 ی لبه نشستم و پوشیدم شرت تی یه دستم های بخیه رد همیشگی کردن پنهون به توجه بی

 می بهت چیزی یه ناراحتم اآلن! ونداد برو: گفتم آوردم می در جورابامو که جوری همون و تخت

 !گم

 !آره؟ شده بحثتون ویدا سر: گفت پامو روی گذاشت دست و نشست کنارم

! طبیعیه ها حساسیت این آبان:گفت و آورد زانوم به فشاری! دادم تکون مثبت عالمت به سری

 !بیاد کنار که بدی مهلت بهش باید

 این! کثیف ی گذشته این اینکه از! ناراحتم اینقدر چی از دونی می: گفتم و چشماش به زدم زل

 سرم از دست خواد نمی کرده ام دوره عمره یه که نحسی این! گردنم دور افتاده که داری طناب

 ! شه نمی تموم لعنتی! شه تموم خواد نمی! برداره

 !آبان! هیس-

 حل مشکل عصبانیت و بیداد و داد با: گفت و پاشد جاش از ونداد! اتاق تو اومد بهار و شد باز در

 !بزنین حرف هم با بشینین! شه نمی

 گذاشتم ساعدمو و تخت روی کشیدم دراز بهار حضور به توجه بی. بست رو در و رفت و گفت اینو

 . چشمام روی

! آبان داری حق:گفت بعد و کرد سکوت خرده یه. روش نشسته بهار داد می نشون تخت تکون

 !بوده مورد بی حساسیتم پس! نیستم تو کس هیچ من چون دادم می نشون واکنش نباید

 نیست نیستی من کس هیچ اینکه خاطر به: گفتم و بهش زدم زل و برداشتم صورتم روی از دستمو

 و باشی داشته بهم باید که اعتمادی خاطر به! خودمه خاطر به! نباشی حساس دارم توقع که

 !نداری

 !نیست نداشتن و داشتن تو به اعتماد به ربطی-

 ! چیه؟ ربطش پس:
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 !داد توضیح مردی یه که تو برای حساسیتو این شه نمی آبان ببین-

 می رو خطیا خط این! ببین: گفتم و صورتش جلوی گرفتم و کردم بلند راستمو دست و نشستم

 کوبیده چی برای مشت این دونی می! اشون بخیه واسه اومدی من با خودت که همینایی! بینی؟

 تو! مادرم ذهن تو که رو غلطی تصویر این اینکه برای! بشکنه منو تصویر اینکه برای! آیینه به شده

 لعنتی ی گذشته اون کار به کاری من بفهمین اینکه برای! بشکنه تکتونه تک ذهن تو! تو ذهن

 !گم؟ می چی شنوی می! ندارم

 دستم تو رو نیست کسم هیچ که دختری دست که فاسدم اونقدر! آره؟ نیستی من کس هیچ تو که

 که پسری با تو ده می اجازه که غیرته بی اینقدر صفا! آره؟! ببرم؟ لذت بودن کنارش در از و بگیرم

 کار چی اینجا نیستی من کس هیچ اگه! بزنی؟ حرف و بشینی تنها اتاق یه تو نیست کست هیچ

 !زنی؟ می حرفو این که دونی نمی شدن نزدیک خودت به واسه منو نیت! هان؟! کنی؟ می

 نخ یه پاشدم جام از! کرد ناراحتم بیشتر! کرد عصبیم بیشتر چکید بهار چشم از که اشکی قطره

 االن! بهار بیرون برو: گفتم و سمتش برگشتم بعد و رفتم راه اتاق تو خرده یه و کردم روشن سیگار

 !زنیم می حرف هم با بعداً برو! کنه ناراحتت که بگم چیزی خواد نمی دلم! دلخورم! ناراحتم

 سعی و کردم بازش و پنجره دم رفتم. بست رو در و بیرون رفت و پاشد جاش از طوالنی مکث یه با

 سرم دادن تکون بکنم تونستم می که کاری تنها. کنم آروم خودمو خرده یه عمیق نفسای با کردم

 !بودم متأسف خودم برای! بود تأسف به

*** 

 بسته چشمای با داشتم و تخت رو بودم کشیده دراز باز طاق.اومد در شدن بسته و باز صدای

 تا کنم وا چشمامو نداشت لزومی. بدم تشخیص تونستم می رو ونداد عطر. کردم می دود سیگار

 .اآلن یام می برو: گفتم دار خش صدای یه با. غذا میز سر ببره منو زور به اومده بفهمم

 کنی نمی فکر! آبان برخورده بهت اینقدر چرا بفهمم تونم نمی: گفت و تخت ی لبه نشست

 !بوده؟ تند غیرطبیعی خرده یه واکنشت

 یه! برام؟ بکنی تونی می کاری یه: گفتم و چشماش به دوختم چشممو بعد و موندم ساکت ذره یه

 !کن پاک منو ی گذشته وردار پاکن
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 این نباید من: گفت و کرد خاموش تختی پا روی زیرسیگاری توی و گرفت انگشتام الی از سیگارو

 می نشون داری که موردی بی های حساسیت این با چند هر! بدی انجامش باید خودت! بکنم کارو

 !بتونی هم خودت کنم نمی فکر دی

 !مورده؟ بی حساسیت ویدا به چسبونین می منو وقت بی و وقت کدومتون هر اینکه! مورد؟ بی-

 !نچسبونده اون به رو تو امروز کسی:

 !چسبیده من به که ویداست! داری حق آره-

 !چسبیده بهت ویدا اینکه از! شده ناراحت همین از هم بهار:

 ! منه؟ گناه-

 !کنی؟ درک تونی نمی اینو! آبان شده ناراحت ویدا تماس از! اتفاق این از! تواِ؟ گناه گفته بهار مگه:

 !شناخت می منو اگه نداشت وجود ناراحتی واسه دلیلی-

 حساس تو بزنه زنگ بهار به سهیل اگه اآلن همین! همین؟ با وقته چند مگه! خوب پسر همین دِ:

 و تهرون گردی می بر پرواز اولین با که قسم نداشتم شرافتِ به! شی؟ نمی ناراحت! شی؟ نمی

 این سر ریخته بهمت جوری اون و دیدی دیشب که رو بدی خواب دلی دق! جویی می اشو خرخره

 !آبان نکن خالی بدبخت دختر

! اشم بچه عموی من! فامیلیم هم با ویدا و من! دلیله بی! مورده بی بهار به سهیل زدن زنگ-

 !برادرشه رفیقم ترین صمیمی

 هم ابد تا! هست حساسیته این گم می! دونی می خودت رفیق ترین صمیمی منو که برم قربونت:

 دیدن چشم داره دوستت خیلی که اونجایی از و اومده تو سر که بالیی واسطه به بهار! مونه می

 نمی! کنی حذفش تونی نمی! هست ولی! منه بدشانسیه از اینم! نداره رفیقتو ترین صمیمی خواهر

 بهش داری! آبان اینجوری کنی می حساسش بیشتر داری! نباشه حساس بگی بیداد و داد با تونی

! کن فکر منطقی خرده یه! باشه برت و دور نباید ویدا بگه یکی اگه خوره می بر بهت فهمونی می

 اون و خودت کام به سفرو خوشی الکی پاشو. ناهار واسه بیا شدی آروم بگیر، دوش یه برو پاشو

 !خوب پسر شو بلند! نکن تلخ طفلی
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 کرد آروم اعصابمو زیادی حد تا که سرد آب دوش یه بعد و شدم بلند. بیرون رفت اتاق از ونداد

 حال در و نشسته مبل روی هم ونداد و صفا و کردن می آماده رو ناهار داشتن خانوما. هال تو رفتم

 مامان داداش: گفت آشپزخونه تو از آفاق و مبل روی نشستم. نبود بهار از خبری. بودن زدن حرف

 .بزنه حرف باهات خواست می بود، زده زنگ

 که بود حالی در این و تلویزیون صفحه به زدم زل. دادم تکون باشه عالمت به سری حوصله بی

 .بود افتاده اتفاقات و بهار به حواسم و هوش همه

 و شد بلند جاش از صدف. نشد خبری اما بیاد هم بهار بودم منتظر نشستیم، که ناهار میز سر

 . کنم صدا بهارو رم می: گفت

 .سیرم گه می: گفت و برگشت تنها بعد دیقه چند و رفت

 رو گذاشتم دستمو. شه بلند جاش از که شد خیز نیم و کرد نچی صفا جاش سر نشست صدف تا

 . دیدم صورتش روی رو ونداد لبخند لحظه آخرین تو و شدم بلند جام از و دستش

 گفتم صدف: گفت پتو زیر از تودماغی صدای یه با. پایین دادم رو دستگیره و زدم در به ضربه دو

 !سیرم

 اش گریه از حکایت دماغش فین فین صدای. در به دادم تکیه خرده یه و بستم رو در و تو رفتم

 اون هست یااهلل: گفتم کنار بکشمش اینکه از قبل و گرفتم رو پتو ی گوشه و جلو رفتم. داد می

 !وردارم؟ رو پتو تونم می! زیر؟

 و پتو زیر دادمش و برداشتم رو کاغذی دستمال جعبه اتاق ی گوشه توالت میز روی از.نداد جوابمو

 !یاد می بدم خیلی که نکن پاک دماغتو آستینت با! بیا: گفتم

 !صدایی نه بود، واکنشی نه هم باز

 جلوی بود گذاشته بازوش و بود شده جمع خودش تو پهلو به. کنار کشیدم سرش روی از رو پتو

 که آوردی می در رو مانتو الاقل: گفتم و کردم نگاهش خرده یه و تخت ی لبه نشستم. صورتش

 !کنی گریه تر راحت
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 روی از زور به و گرفتم دستشو مچ! کنه می گریه داره هنوز داد می نشون هاش شونه تکون

 همچنان بسته ی کرده پف چشمای و سرخ بینی و شده قرمز صورت یه با. کنار کشیدم صورتش

 منو اگه بود گفته بهت که ونداد! بهار توام با! منو ببین! بهار؟: گفتم آروم! کرد می گریه داشت

 در من ببین! بهار؟! ندادی؟ گوش حرفش به چرا گیرم می پاچه و شم می سگ شب تا کنی بیدار

 نشدم پشیمون تا کن استفاده فرصت از! ها؟ کنم نمی کشی منت بیشتر بار دو یکی سال طول

 !کنیم آشتی

 و کردم نچی! صورتش جلوی گذاشت دستشو دوباره! شد می بیشتر اش گریه من ی جمله هر با

 ی همه! شدی پیتی سرندی توی خرچنگای اون شبیه! ببین خودتو پاشو: گفتم و برداشتم دستشو

 ! ورداشته اشکات اتاقو

 صورتش به صورتمو! لبش رو نشست کمرنگ خیلی خیلی لبخند یه گریه حین در کردم حس

 دیگه راه یه از نداری بر گریه از دست و نشی پا جات از خوش زبون با:گفتم آروم و کردم نزدیک

 !ها شم می وارد

 دادم باال ابرویی کنار، کشیدم خودمو! بود صورتش نزدیک که صورتم به زد زل و کرد وا چشماشو

 !دانی خود: گفتم و

 !بیرون برو: گفت دماغی تو صدای یه با و کرد غلیظی اخم

 !شدم؟ بدهکار چیزی یه-

 !باشم تنها خوام می! نیستی بدهکار! خیر نه:

 !باش تنها خواست دلت وقت هر تا بعد بخوریم ناهار بریم پاشو! باشه-

 !خورم نمی: 

 ! آخه؟ چرا-

 !سیرم:

 ! گرسنمه خیلی من ولی-
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 !بخور غذاتو برو! چه من به:

! خورم می افتادن قیافه و ریخت از گریه زور از که رو دخترایی معموالً گرسنمه خیلی وقتی من-

 !ندادم دستت کار تا پاشو

 شوخ اینقدر یهو ساعت 4 عرض در شده معجزه! آبان ندارم حوصله: گفت حرص با و شد خیز نیم

 !کرده؟ گل طبعیت

 !اومدیم؟ وقتی از گذشته ساعت 4-

 !خبری؟ بی که بهت گذشته خوش خیلی انگار! بله:

 !کردم می دود سیگار داشتم ساعتو دو این عین! دقیقاً-

 سرشو و کرد جمع پاهاشو و تخت تاج به داد تکیه باال، کشید خودشو و رفت بهم غره چشم یه

 !کوچولو؟ نی نی کنی می گریه داری باز: گفتم و کردم نچی! روش گذاشت

 !آوردی؟ جوش جوری اون که گفتم چی مگه: گفت و صورتم به زد زل و کرد بلند سرشو

 نشستن خدا های بنده شو بلند! آوردم جوش جوری اون که شنیدم چی بفهمی تا باشی مرد باید-

 !باشه؟ زنیم می حرف و بیرون ریم می ناهار بعد! مان منتظر میز سر

 !ره نمی پایین گلوم از چیزی اآلن من:

 !گرسنمه خیلی من ولی-

 خوری می ناهار! خودته با انتخاب: گفتم و دادم تکون سری و باال ابرویی. صورتم به زد زل اخم با

 !شی؟ می خورده ناهار عنوان به یا

 !ادب بی: گفت و بود خم راستم پای زیر که چپم پای به زد آروم پاش با

 اآلن! ندازم می امضا پاش منم کن لیست منو گند صفات بشین ناهار بعد اصالً! ادب بی من باشه-

 !شکم این تو بریزیم چیزی یه بریم بشور دماغیتو و کرده پف صورت اون برو پاشو

 !زنیم می حرف ریم می ناهار بعد:
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 چه من اینکه مثالً! بشه روشن باید چیزایی یه! بزنیم حرف که مایلم تو از بیشتر خودم اتفاقاً! آره-

 !بریم؟ دی می رضایت حاال!داشت خواهم یا دارم باهات نسبتی

 بزن صورتت به آبی یه: گفتم و کشیدم گرفتم دستشو و شدم بلند جام از. داد خودش به تکونی

 !گیوتین زیر بره می منو سر ببینه ریختی این رو تو صفا آشپزخونه، تو بیا بعد

 جریان اون از ناراحتم هنوز: گفتم و سمتش برگشتم بیرون بریم اینکه از قبل و در سمت رفتیم

 بازی بشاشو کامالً آدم یه نقش دارم ندارم، رو ناراحتیت و گریه تحمل اینکه واسه تو، خاطر به ولی

 !گم؟ می چی بهار ای متوجه! بکنی رو کار همین هم تو سعدیه، تو امروز داشتم توقع ازت! کنم می

 خوام نمی دیگه: گفتم و ام سینه رو گذاشتم سرشو و کشیدم دستشو. چشمام به زد زل متفکر

 ! بارته آخرین! گم؟ می چی شنوی می! کنی گریه من جلوی

 ناراحت رو تو اینکه خاطر به بیشتر: گفت و صورتم به زد زل اشکی چشمای با و عقب برد سرشو

 !ناراحتم کردم

 کردن ناراحت به ندارم عادت ولی! ها ناراحتی این به دارم عادت من: گفتم و زدم لبخندی

 نمی کسش هیچ منو که کسی هم اون! باشم کسی شکستگی دل باعث خواد نمی دلم! دیگرون

 !کسه همه من برای اما دونه

 همه! کنی؟ می کار چی:گفتم و عقب کشیدمش و گرفتم بازوهاشو. نگفت چیزی و کرد بغلم محکم

 کردی دماغی لباسمو

 !شد بد حالم! مسخره: گفت بازومو به زد دونه یه و گفت بلند ایش یه

 تحویلم کشیدنمو سیگار تنبیه امروز، بساط این با: گفتم و در دستگیره روی گذاشتم دستمو

 !باشه یادت این! ندادی هنوز منو کادوی ضمن در! باشه یادت! دیگه شدیم حساب بی! دادی

 دنیا این توی دلخوشیم ی همه بدم اجازه تونستم نمی! داشت ارزش دنیا یه برام که زد لبخندی

 نشستم و آشپزخونه تو برگشتم من و بزنه صورتش به آبی تا دستشویی تو رفت! باشه دلگیر ازم

 بود نشسته روبروم استثنائاً که ونداد از و کردم بلند سرمو! بود صورتم به همه نگاه. میز پشت

 !چیه؟: پرسیدم
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 !نداد؟ نتیجه کردمات غلط: پرسید و میز روی شد خیز نیم خرده یه ونداد

 شد باعث کنارم نشستنش و بهار اومدن. غذا کشیدن به کردم شروع و گفتم بهش ادب بی یه

 بهم چشمکی و شد تر پهن لبخندش ونداد، به افتاد نگاهم. بشینه همه صورت رو رضایت لبخند

. خوردن به کرد شروع اما نداشت میل اینکه با. کشیدم غذا بهار برای. خوردن به کرد شروع و زد

 ! کردم بازی غذا با فقط که من برعکس درست

 زیرلبی تشکر یه. شدم بلند جام از اونوقت و شد خالی بهار بشقاب که میز سر نشستم اونقدر

 و بود نشسته مبل روی آفاق کنار بهار. بیرون اومدم و کردم عوض لباسامو. اتاق تو رفتم و کردم

 از رو سوییچ. سمتم چرخید زمان هم بهار و صفا و ونداد نگاه. داد می گوش اون حرفای به داشت

 شی؟ نمی حاضر: گفتم بهار به و برداشتم کانتر روی

 می جایی باشه؟ خیر: پرسید و سمتم اومد هم ونداد. خواب اتاق توی رفت و شد بلند جاش از

 رین؟

 حافظیه؟ رین می شماها: گفتم صفا به و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 چیه برنامه دونم؟ نمی واهلل: گفت بعد و صبا و صدف به نگاهی و انداخت ساعت به نگاهی صفا

 ونداد؟

 . اونجا بریم خوایم می ما آره: گفت خواب اتاق سمت رفت می که جوری همون ونداد

 افتین؟ می راه چند ساعت-

 .اونجا بیاین مستقیم شما خوای می: گفت و سمتم برگشت ونداد

 رین؟ می کی. بریم هم با که خونه یایم می نه-

 .افتیم می راه دیگه ساعت دو:

 .فعالً. رسونیم می خودمونو. باشه-

 به: گفتم آفاق به و کردم خداحافظی هم بقیه از و دادم تکون صفا برای دستی و کردم پام کفشامو

 .منتظرم ماشین تو بگو بهار
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 و باز در که فرمون روی بودم گذاشته شد می منفجر داشت که سرمو و رل پشت بودم نشسته

 و زدم استارت. بود صورتش توی گریه آثار هنوز. بهار سمت برگشتم و نشستم صاف. شد بسته

 .افتادم راه

 .بزنیم قدم خرده یه بریم شو پیاده: گفتم و کردم پارک سعدی آرامگاه دم

 !اینجا؟: گفت و مقبره سمت به برگشت تعجب با

 !نداری؟ دوست! مگه؟ چشه آره:پرسیدم و در به دادم امو تکیه و سمتش برگشتم کامالً

 .اینجا بیایم زدن حرف برای نداشت لزومی-

 باشه؟.کنیم می تمومش هم جا همین شد، شروع اینجا از حرفمون:

 باشه قرار اگه: گفت و کرد لمس پیشونیمو روی ی برجسته و شاخه دو رگ و جلو آورد دستشو

 !شه می حل قضیه و کنم می عذرخواهی یه من! زدن حرف به نیست احتیاجی اصالً بخوری حرص

 . بزنیم حرف که شو پیاده: گفتم حال همون در بزنم لبخند یه کردم سعی و گرفتم دستشو

 روی انداختم هم پامو صندلی، پشتی روی انداختم دستمو. ها نیمکت از یکی روی نشستیم رفتیم

 جا این خواب دیشب:گفتم سکوت خرده یه بعد و بودن آمد و رفت در که آدمایی به زدم زل و پام

 اون پای بودی نشسته.بودیم زده عاشقونه حرفای کلی. بودیم زده قدم هم با کلی. بودم دیده رو

 از لحظه اون که رو بدی حس! بود ویدا! نبودی تو دیگه پاشدی وقتی و بخونی فاتحه که قبر سنگ

 انزجار، ترس، حس یه! کنم لمس وجودم تموم با تونم می هم اآلن همین داد دست بهم دیدنش

 وقتی تا! بگم؟ چی خوام می دونی می! بود کرده حمله بهم لحظه اون دنیا بد حسای ی همه! تنفر

 همراهم خوب حسای ی همه زدم می قدم محوطه این توی داشتم تو با وقتی تا بودی، کنارم تو

 که کنی درک تونی می! شدم عصبی ممکن حالت بدترین به ویداست تو جای دیدم وقتی و بود

 ! ویداست؟ جایگاه از متفاوت چقدر من کابوسای و رویاها و خوابها توی حتی جایگاهت

 هر ی گذشته تو بهار ببین: گفتم و بود زمین به رو که نیمرخش به زدم زل بهار، سمت چرخیدم

 که بوده همین شاید اصالً. بمونه همراهمون ابد تا قراره که داشته وجود مسائل سری یه ما دوی

 اینکه! برداره سرم از دست خواد نمی جوری هیچ گذشته این اینکه! ریخته بهم انقدر منو امروز
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 حاال اتفاق یه کنم شروع نو از اومدم که بار هر! بکشم زجر وجودش از ابد تا و همیشه مجبورم

 نمی رو تلنگرا این من! بشه کشیده رخم به لعنتی ی گذشته اون شد باعث کوچیک خیلی حتی

 چند و چندین! کنم حرکت جلو به رو ذاره نمی! ده می آزار منو یادآوردنا به هی و هی این! خوام

 دیدم کردم بلند که سر و رفتم هی و رفتم هی اینکه از ام خسته! زنم می درجا دارم که ساله

 که ای گذشته اون یاد به منو طریقی هر به همه اینکه از ام خسته! وایسادم قبلیم جای همون

 ! انداختن خوره می روحمو داره و خوره شده ام واسه

 وقتی گفتی بهم روزی یه:دادم ادامه و زدم بهش محکمی پک کردم، روشن سیگاری گرفتم، نفسی

 به منم حاال! ببری بین از خودتو که نکردی فکر این به وقت هیچ مادرت خاطر به بودی بحران توی

 می دارن هم هنوز و کشیدن زجر مدت همه این خاطرم به که ای خونواده همون ام، خونواده خاطر

 بوده همراهم هام ناراحتی توی من پای به پا و است بسته جونش به جونم که ونداد خاطر به کشن،

 به زندگیم از رو ویدا تونم نمی نزده، دم و کشیده زجر جاهایی یه هم من از بیشتر شاید حتی و

 این با قراره که نیست این معنی به این اما! ذاره نمی خونوادگی پیوندای این! کنم محو کامل طور

 با ممکنه هم مقصد یه به برسن تا شینن می اتوبوس توی که نفر دو! باشم داشته ای مراوده آدم

 من واسه اآلن ویدا! دارن؟ نسبتی هم با! دوستن؟ هم با اینکه یعنی این بزن، حرف کلوم چهار هم

 هم به هایی رشته یه با هست و هستم که وقتی تا دنیا، آخر تا! اتوبوسه ی غریبه مسافر همون

 و دختردایی از بیشتر نسبتی قراره یا خاطرخواهشم من که نیست معنی این به این اما وصلیم

 این مهم! بشیم روبرو باهاش وقتی یه جایی، یه ممکنه گفتم بهت هم امروز! باشیم داشته پسرعمه

 که انتخابیه مهم! چیه من به شدن نزدیک از نیتش و قصد یا گذره می چی اون سر تو که نیست

 خیال! باشم؟ داشته تعارف کسی با که شناختی آدمی منو مدت این تو! بهار منو ببین! کردم من

! کنم؟ می ریسک زندگیم با دوباره بزرگ باخت اون بعد افتاده، ام واسه که اتفاقی بعد کنی می

 کسی! باشم؟ داشته خودم برای هم رو ویدا و بشم نزدیک تو به کنم سعی که احمقم اونقدر یعنی

 !شبم؟ هر کابوسای از جزیی شده وقته خیلی که رو

 رو ریخت می خاکسترش و کرد می دود الکی که رو سیگاری. چشمام به شد دوخته بهار نگاه

 نه داشتم ابایی کسی از نه ویدا، سمت برگردم بود قرار اگه:پرسیدم و کردم خاموش زمین

 رو برادری مراعات نه بودن رابطه این مخالف که کردم می امو خونواده مراعات نه! ای رودروایسی

 کافی برام باختن بار یه چون! چرا؟ دونی می! برسه جنون به بود که چه اون از بیشتر بود ممکن که
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 این توی امروز! بهار نیست انتخابم ویدا اما! بود بس ام واسه نرسیدن دلم مراد به بار یه چون! بود

 که گفتی می بهم اگه و زنگش از شدی می حساس اگه ویدا، زنگ از شدی می ناراحت اگه محوطه

 مؤاخذه منو بخوای اینکه نه ولی آوردم می در بال خوشحالی از بزنه زنگ بهم ویدا خواد نمی دلت

 تو اگه! نشدم مرتکب که جرمی به کنی متهم منو و لک تو بری کنی، قهر بخوای اینکه نه! کنی

 ی شماره گرفتن برای دختره اون انگشتای نداری دوست که گفتی می و کردی می نگاه چشمام

 به منو ی شماره دیگه وقت هیچ و هرگز که کردم می کاری کنه، لمس رو تلفن های دکمه من

 نزدی حرفی! بزنی من سر رو لعنتی ی گذشته اون سرکوفت بخوای نداشتم توقع اما! نیاره خاطر

 ! بود بدتر هم جمله صدتا از رفتارت اما

 گردنم به دستی! بهاری مطبوع هوای تو بودم شده عرق خیس. دستم روی نشست بهار دست

 ویدا که روزی! بهار نیستم شدن واقع شک مورد همه این مستحق من کن باور: گفتم و کشیدم

 و روم تو وایساد خونه توی بابام آرمان، از جدا هم اون برگشته ویدا فهمیدم من که روزی برگشت،

 به رو ویدا! گذره می آرمان مثل هم من از بیارم رو ویدا اسم بخوام اگه که کشید نشون و خط برام

 خواست ازم! رم نمی ویدا سراغ که داد التیماتوم بهم! کنه نمی قبول جدیدش عروس عنوان

 یه تو فقط روبروش هال توی بودم وایساده وقتی لحظه اون! سراغش رم نمی که بگم بلند و محکم

 که بخوام اگه! نیست بابا تهدید این خاطر به نرم ویدا سمت باشه قرار اگه اینکه! بودم فکر

 بیافتم دوباره نخواستم خودم! نخواستم خودم اما! کنه دور ازش منو تونه نمی کس هیچ بخوامش

 و کردم انتخاب اینو خودم که بدونی خوام می ازت پس. بیرون بودم اومده ازش تازه که لجنی توی

 گم؟ می چی که متوجهی! مطمئنم خودم انتخاب به

 دونی می من مشکل مهمترین: گفت و چشمام به زد زل. برداشت دستم روی از دستشو بهار

 من به مطمئنی ویدا نخواستن از گی می بهم داری و نشستی اآلن که قدر همون که اینه! چیه؟

 نگفتی بهم هنوز! شده حل قسم اون مشکل که گفتی بهم فقط تو! انتخابتم من که ندادی اطمینان

 توی جایگاهم من! آبان نگرفتی قاطع تصمیم یه من مورد در هنوز تو! زندگیتم کجای من که

 اینقدر که کسی دادن دست از خاطر به کنم خطر احساس که بدی حق بهم باید! متزلزله تو زندگی

 نمی من گفتم وقتی برخورد بهت اتاق اون توی امروز! دارم دوستش قدر این و داره ارزش برام

 چی اتاق این تو پس نداری نسبتی من با اگه گفتی بهم عصبانیت با! دارم باهات نسبتی چه دونم

 دوست تا دو فقط تونن می پسر و دختر یه آبان! زنی می حرف من با داری چرا و کنی می کار
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! باشم داشته برات جایگاهی همچین یه خوام نمی من ولی! پسر دوست و دختر دوست! باشن

 که کسی به چون چرا دونی می! باشم کسی روزه دو و روزه یه دختر دوست نخواسته دلم هرگز

 خوام نمی! کسم همه شه می! چیزم همه شه می شم، می نزدیک که کسی به کنم، می اعتماد

 روز یه و هستی روز یه شدم آشنا باهات وقتی از که تو مثل دقیقاً! نباشه فردا و باشه امروز

 قسم اون مشکل گفتی و اومدی که پیش روز چند داشتم توقع ازت! ای بهونه هر به حاال! نیستی

! پرسیدی تردید پر سوال یه فقط! کردی؟ کار چی تو اما! چیه ات برنامه که بگی بهم شده حل

 به دو که نیستم متوجه کنی می خیال!دونم می عشقم و برادر و پدر جایگاه تو رو تو من چرا اینکه

 خاطر به بودن عصبی همه این و ریختگی بهم همه این سوال، اون فهمم نمی کنی می فکر! شکی؟

 همون! آبان نیستم نهاییت انتخاب من هنوز! داری تردید من مورد در تصمیمت تو هنوز تو! چیه؟

 هم قدر همون کنم، باور رو نداشتن بهش احساسی و ویدا گذاشتن کنار خوای می من از که قدر

 !نیستی مطمئن من خواستن و داشتن برای هنوز که دی می نشون بهم داری

 هایی پرده دونه دونه داشت که زد می رو حرفایی! من دستای توی بود نشسته بهار دستای حاال

 ی جمله همین رسید می ذهنم به که ای جمله تنها! داشت حق! برد می کنار چشمام جلوی از رو

 !داشت حق! بود ای کلمه دو

: گفت و نگاهم به دوخت نگاهشو. من سمت به بود برگشته کامالً. آورد خودم به منو بهار صدای

 دستات توی کامل طور به باشی نتونسته هنوز و بخوای وجودت تموم با رو چیزی یه وقتی

 من مال به که بخواه و بذار اول آبان! جونت به افته می خوره مثل دادنش دستت از ترس بگیریش،

 !کنار بذارم دادنتو دست از ترس باش داشته توقع ازم بعد بیارم ایمان بودنت

 اینا همه و بکشم نفس راحت تونستم نمی و باال بود رفته قلبم ضربان! بود شده خشک گلوم

 بودم داده خرج به رو خودخواهی نهایت! داشت حق! گرفت می نشأت شرمندگیم حس از احتماالً

! بودم زده حرف براش مانع اون شدن برداشته از نبودم مطمئن باهاش بودن به خودم هنوز وقتی

 !بترسه من نداشتن از داشت حق! باشه حساس که داشت حق! باشه دلگیر که داشت حق

 بندازیم سکه یه بریم بیا. ماهی حوض اون لب بریم بیا: گفتم و کردم بلندش و گرفتم دستشو

 !کنیم آرزو و توش
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 تردید! پاشد جاش از کنم می عوض رو حرف مسیر دارم بحثمون وسط چرا اینکه از متعجب

 کنار تردیداشو من داشتن دوست ایمان به که قبل بارهای ی همه مثل! اومد اما بیاد که داشت

 و دستم توی گرفتم دستشو بودیم وایساده که حوض کنار. پایین رفتیم ها پله از! بود گذاشته

 که بیارم زبون به باید کردم فراموش! ببخشید! بگم همینو تونم می فقط! بهار داری حق: گفتم

 تو با که بیارم خاطرتت به کردم فراموش! کنم سر دنیا این تو تونم نمی هم دیقه یه حتی تو بدون

 اونقدر! بگیرم روزگار این از و دنیا این از شدنو داشته دوست و داشتن دوست از سهمم خوام می

 !کنم مطمئن داشتنم از هم رو تو رفت یادم که بودم مطمئن داشتنت به

 و هرگز من کرد یادآوری بهم چشماش تو نشست که اشکی صورتش، روی نشست که بهار لبخند

 ام سینه تو قلبم! واقعی اینقدر! ناب اینقدر! خالص اینقدر! نشدم داشته دوست جوری این هرگز

: گفتم و کشیدم دستشو! احساس از بودیم شده پر دومون هر! احساس از بودم شده پر! کوبید می

 ! ارشاد گشت به بزنن زنگ نشدن مجبور ملت تا بریم بیا

 داشتن دوست که آورد خاطرم به بهار بهار، عطر از بود پر که شهری آسمون زیر! خندید بهار

 کنم یادآوری دارم دوستش که اونی به جا هر و لحظه هر باید که آورد خاطرم به! چی یعنی واقعی

 !خواستنیه برام چقدر که

 برگشتم. شدم پشیمون اما بزنم استارت که جاش سر گذاشتم رو سوییچ. ماشین تو نشستیم

 سمتم، برگرده اینکه برای دستم تو گرفتم دستشو. بست می رو کمربندش داشت که بهار سمت

! بوده ترس! بهار نداشتم هرگز رو نداشتنت و داشتن دوست تردید: گفتم و شدم چشمش تو چشم

 رو زندگیت بزرگ های خالء نتونم! برات کس همه بشم نتونم! کنم خوشبختت نتونم اینکه از ترس

 دیدمت کافه توی که اولی روز همون از! شده دور ازم هم تردید و ترس این دیگه حاال اما کنم پر

 خودش به منو توجه اخمو و میزه ریزه دختر یه دیدن سالها بعد بار اولین برای. بهار لرزید دلم

 رفیقم ی کافه شیش شماره میز مشتری فقط نیست قرار کردم حس موقع همون! کرد جلب

 تموم وجودمو زمستونای قراره اینکه به!بهار نداشتم شک وقت هیچ داشتنت دوست به! بمونی

 مهمتر همه از! باشم داری بهم تو که هم اطمینانی همه اون الیق امیدوارم! ندارم شکی هیچ کنی

 وجودی با خوام می هم تو از اما! کنم ایفا مامانت برای رو خوب پسر یه نقش بتونم امیدوارم اینکه

! ببری سوال زیر منو که نکنی رفتار جوری یه باشی حساس ویدا به نسبت دم می حق بهت که

 بکنم تالشمو تموم دم می قول بهت! باشه دور زندگیمون از که بکنم سعیمو تموم دم می قول بهت
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 هم تو خوام می ازت اما زندگیمون برای خطره زنگ یه ویدا که نده دست بهت حس این هرگز که

 توی کمتر اشو سایه و دارم نگه گذشته تو رو لعنتی ی گذشته اون بتونم که بکنی تالشتو تموم

 !کنم تجربه دوباره رو امروز بد حس نذار! بهار بده قول بهم. کنم احساس زندگیمون

 همه دم می قول! دم می قول: گفت لبخند با و کرد لمسم خرده یه صورتم، روی نشست بهار دست

 !بکنم تالشمو ی

 !شن می شاکی اآلن ها بچه که بریم: گفتم و زدم روش مکثی پر و طوالنی ی بوسه گرفتم، دستشو

 !مونیم نمی امان در ونداد های متلک از بریم وقتی مطمئنم: گفت و خندید

 !بیارم سرش بالیی چه دونم می خونه برگردیم شب بذار! دارم اون واسه: گفتم و خندیدم

 !آبان؟ چی یعنی: پرسید و چشمام تو زد زل و کشید موهاش به دستی کالفه ونداد

 از! داره؟ چی یعنی: گفتم و پیشونیم باالی گذاشتم ساعدمو و تخت روی کشیدم دراز تفاوت بی

 !عمرت؟ به شنیدی ای جمله تر واضح این

 !چیزی؟ همچین شه می مگه: پرسید و شد تر نزدیک تخت به قدم یه

 !دیگه شده: گفتم و چشمام روی دادم سر ساعدمو

 آخ به توجه بدون و پام رون روی کوبید محکمی مشت و تخت ی لبه نشست خرد اعصابی با

 کنی می کارو این چی واسه بده توضیح درست بشین! ببینم شو بلند! زهرمار: گفت من اعتراضی

 !آبان

 تو حاال! خودم به مربوط ایه مسئله یه:گفتم مالیدم می رو مشتش جای داشتم که جوری همون

 !؟ بشه چی که خوری می منو دل و سر داری رستوران دم از! آوردی؟ جوش اینقدر چرا

! آسونی؟ همین به: گفت و بهم زد زل بیاره در کاسه از چشمامو آرزوشه بود معلوم که نگاهی با

 دیگه همو که چی یعنی! زدیم؟ بهم که چی یعنی! کرد؟ عرق زودی این به که بود تند اونقدر تبت

 !باشیم؟ هم با دیگه نیست قرار که چی یعنی! خوایم؟ نمی
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 به چایی بساط خونه اومدیم وقتی بود قرار: گفتم و تخت تاج به دادم تکیه و باال کشیدم خودمو

 !کنی؟ عمل ات وظیفه به بری شه می! باشه تو عهده

 کرد می باز رو آستینش های دکمه که جوری همون پاشد، جاش از و رفت بهم ای غره چشم ونداد

 درست! داری نمی بر سرم از دست ندی دق منو تا که آبان چایی عوض بخوری کوفتو تو: گفت

 !گرفتین تصمیمی همچین یه که شد چی ببینم بنال

 تحمل من زندگی تو رو ویدا حضور تونه نمی جوری هیچ که گفت بهار! زدیم حرف هم با هیچی-

 بچه که وقتی تا و رفیقم تو با من و تواِ خواهر اون که وقتی تا گفتم منم! ثانیه یه برای حتی کنه،

 که رسیدیم نتیجه این به و زدیم حرف خرده یه! کرد پاک رو رابطه این شه نمی مادرمه ی نوه اش

 !شیم هم خیال بی بهتره

 !آسونی همین به-

 تکرار برامون ساعت هر و دیقه هر صبحمون امروز حال که اینه از بهتر اما نیست آسون هم خیلی:

 حل جوری یه رو قضیه این تونم می من نه و بیاد کنار مسئله این با تونه می اون نه وقتی! بشه

 !بشیم هم خیال بی که اینه گزینه بهترین کنم

 روی کرد پرت پرحرص و آورد در پیرهنشو. بود شده سرخ ناراحتی و عصبانیت فرط از ونداد

 جوش اونقدر که امروز به نه! آبان موندم کارت تو: گفت و داد تکون تأسف عالمت به سری تخت،

 !زنی می حرف مسئله این مورد در داری راحت اینقدر که اآلن به نه! بودی آورده

 !زنم؟ می حرف موردش در دارم راحت خیلی مطمئنی-

 !ندازه می تعجب به منو این و نگرفتی بغل غم زانوی الاقل:

 کوفتتون مسافرتو خوام نمی! همین هم شماها خاطر به! کنم تظاهر که مجبورم بهار خاطر به-

 !کنم

 بی رو احساساتش کوچکترین که آبانی! بوده صاف صاف دست کف عین عمر یه که آبانی! آهان:

 ولی بشن متحول ممکنه آدما دونستم می! شده خوددار قدر این حاال داده می نشون برگرد برو

 !کرد تغییر اینقدر شه می هم روز یه عرض در نداشتم خبر دیگه
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 کنی می ولز و جلز داری آتیش رو اسفند عین که چیه مشکلت: پرسیدم و پایین اومدم تخت رو از

 !ونداد؟

 !ری می اشتباهو راه داری باز که اینه مشکلم-

! کنم قبولت تونم نمی وضعیت این با گه می! رم؟ می اشتباهو راه دارم من! خواد نمی منو دختره:

 مامانم از! کنم؟ محو زندگیم از رو ویدا تونم می! بزنم؟ رو تو قید تونم می! کنم؟ کار چی گی می

! ونداد خیال بی! بشه؟ اش مرده پسر ی نوه خیال بی! کنه؟ رابطه قطع برادرش با بخوام تونم می

 !زنیم می حرف هم با بعد بگذره روز دو یکی این بذار

! چی؟ بکنم کارو این اگه من! بشه؟ محو زندگیتون از ویدا که اینه دردتون! ویداست؟ دردتون -

 برم من! گردین؟ می بر تصمیمتون از شین نمی روبرو باهاش هرگز دیگه بدم قول بهتون اگه من

 و من خیال بی اصالً! چی؟ شه می محو زندگیتون از ویدا که بدم تعهد بهش و بزنم حرف بهار با

 !چی؟ بشی من رفاقت

 بهار و من مشکل مگه! ونداد نشو خل: گفتم و بوسیدم سرشو و گردنش دور انداختم دست

 بهم پیچ در پیچ کالف یه عین ما! نیست؟ هم آیدین نباشی تو! نیست؟ هم ویدا نباشی تو! توییم؟

 !هستی؟ چی ناراحت تو! خیال بی! خوب پسر شه نمی وا هم دندون با حتی گره این! خوردیم گره

 می شیرین زندگی امید به! ناراحتم؟ چی از من: گفت حرص با و بیرون کشید دستم زیر از خودشو

 !اولت ی خونه سر گردی می بر داری باز بینم می حاال بودم شود

 !ونداد؟ کجاست اولم ی خونه سر-

 و زدن غمبرک ی حوصله دیگه آبان کن باور! سریه بر خاک ی خونه سر اولت ی خونه سر:

 چیو همه و بگیرم اتونو میونه من بذار و شو خیال بی بیا! ندارم رو تو بازی چل و خل و افسردگی

 !کنم درست

 !گرفتیم تصمیم این هم با تایی دو و زدیم حرف هم با رفتیم گم می دارم خوب پسر-

 یه مورد در ساعت 4 سر شه می مگه! مزخرفتون تصمیمای این با ببره هم با جفتتونو شور مرده:

 !گرفت؟ تصمیم زندگی
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 !بگیریم طالق گرفتیم تصمیم ساعت 4 سر و بودیم شوهر و زن ما انگار گی می همچین-

 من کردی می نگاهش عشق با که اونقدر و کردی می احساسات ابراز دختر این به تو که اونقدر:

 !نبودیم شوهر و زن گی می حاال! بدی دستش کاری یه سفر همین تو بودم نگرون

 !بنداز راه رو چایی بساط برو بیا کن عوض لباساتو! دیگه نگو چرت: گفتم و کردم اخمی

 رفتم. تلویزیون به بود شده خیره و کشیده دراز کاناپه روی صفا. بیرون اتاق از رفتم و گفتم اینو

 تخت ریم می فردا: پرسیدم صفا از و هال توی برگشتم و کردم آب پر رو کتری آشپزخونه، توی

 !جمشید؟

 !نداری؟ اشو حوصله. آره:گفت و گرفت تلویزیون از نگاه

 . خوبه چرا-

 دیگه؟ گردیم بر فردا پس: پرسید و نشست هم صفا و مبل روی نشستم

 .خوبه هم برگردیم اما کنه نمی فرقی من برای-

 و شد نزدیک بودم نشسته روش که مبلی به قدم یه. برگردونم سرمو شد باعث ملیکا صدای

 !آبان؟ آقا شده طوری: پرسید

 !چی؟: پرسیدم متعجب

! است گرفته خیلی بیرون اومدیم رستوران از وقتی از ونداد: گفت و پایین آورد خرده یه صداشو

 !دونین؟ نمی شما! شده چی نگفت بهم کردم کاری هر

 !ره می یادش صبح تا! ناراحته خرده یه من از. نیست خاصی مسئله: گفتم و زدم لبخندی

 !شده؟ بحثتون! شما؟ از-

 !خودش شه می آروم بگذره خرده یه! نیست مهم کن باور:
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 چرخید سرمون! ظروف و ظرف توق و تق صدای بندش پشت و اومد در شدن بسته و باز صدای

 سر دلیتو دق نداره لزومی! ها هستم اینجا من ونداد: گفتم بلند! بود شاکی حسابی که ونداد سمت

 !کنی خالی بیچاره ظرفای

 می بد که نیای من پر دم کن سعی هم اآلن! کنم می آدم وقتش به رو تو: گفت بلند جا همون از

 !بینی

 خواستی بالیی هر! تر باریک مو از من گردن! بیا: گفتم و آشپزخونه سمت رفتم و پاشدم جام از

 ! نکن لورده و له مردمو امانت نزن ولی بیار من سر

 بیا: گفتم و میز پشت نشستم رفتم! نگفت چیزی و کشید عمیقی نفس و رفت بهم غره چشم یه

 !خوب پسر بیا! بخور میوه خوردن حرص جای بشین

 به حالمو که نیار در رو تفاوت بی آدمای ادای آبان: گفت و میز رو کوبید محکم و سمتم برگشت

 !زنی می هم

 !خبره؟ چه! هیس: گفت و سمتمون اومد و پاشد جاش از صفا

 !داره دیدن هم ونداد خشم! جان صفا بیا: گفتم و کردم حفظ صورتمو روی لبخند

: گفت صفا به و گشت می چیزی یه دنبال توش و بود کرده بازش که کشویی سمت برگشت دوباره

 !نکاشتم بادمجون چشمش زیر مشت با تا صفا بیرون ببر اینو

 دستمو ، سرش پشت رفتم و پاشدم جام از و دادم تکون صفا واسه نیست چیزی عالمت به سری

 !حاال؟ گردی می چی دنبال: پرسیدم و اش شونه روی گذاشتم

 خیال بزنم آتیشت گردم می کبریت دنبال: گفت و آورد در دستم زیر از تکون یه با اشو شونه

 !کنم راحت خودمو

 رو کشوییش در و بالکن تو رفت و کرد روشن رو سیگارش! بود کرده پیدا موقع همون رو کبریت

 ! هم به کوبید محکم

 و موند بالکن در به خیره ثانیه چند برای بیرون، بود اومده اتاق از تازه که بهار و صفا و ملیکا نگاه

 !ها آورده جوش: گفت و آشپزخونه توی اومد بهار بعد
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 !شدیداً! آره: گفتم خیار یه کردن پوست حال در و میز پشت نشستم

 می بحثش شرکت های مشتری با که وقتا بعضی حتی:گفت شست می دستشو که جوری همون

 !شه نمی عصبانی جوری این هم شه

 !اوهوم:گفتم و زدم خیارم به گازی

 !آوردی شانس ازش نخوری کتک-

 !اوهوم:

 !بزن حرف باهاش برو-

 !اوهوم:

 !چی؟ یعنی اوهوم: گفت و روبروم نشست

 !دیگه این شده که زدم حرف باهاش: گفتم و دادم قورت رو خیار

 !خب؟-

 یه گم می چی هر! کرده سرویس منو دهن حاال تا پیش ساعت یه از! دیگه؟ همین! خب؟ که خب:

 ! بهتره بشم خیالش بی! ده می جوابمو دیگه چیز

 داشت بهار که بود پرتقالی به نگاهم! شد پشیمون اما بگه چیزی خواست و چشمام به زد زل بهار

 !بود بالکن توی نشسته ونداد به حواسم ی همه اما گرفت می پوست

*** 

 با رو حافظیه. پایین اومدن ها بچه و نرفتیم باال دیگه برگشتیم، که سعدی مقبره از روز اون عصر

. رستوران رفتیم شام واسه و گشتیم هم رو دیگه جای دو یکی و دیدیم بود شلوغ خیلی اینکه

: پرسید آروم و جلو اومد. سمتش برگشتم. کرد صدام ماشینم دم ونداد که بود برگشتن موقع

 !شد؟ حل مشکل

 !مشکل؟: گفتم و کردم نگاهش خرده یه
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 !صفاست؟ و صلح! زدی؟ حرف بهار با-

 !هست هم صلح آره...  صلح ولی! هست که صفا-

 !دیگه؟ خوبه اتون میونه! گی؟ می جوری این چرا پس:

 !بگم بهت تهرون برگشتیم خواستم می که گرفتیم تصمیمی یه منتها آره-

 !تصمیمی؟ چه:

 !شیم خیال بی شد قرار:گفتم رل پشت نشستم می که جوری همون و کردم وا رو ماشین در

 !چی؟ یعنی: پرسید اومده در چشمای با و شد مانع که ببندم رو در اومدم

 و زدیم حرف هم با! شنیدی که همین!هیچی یعنی: گفتم و صورتش سمت به باال بردم نگاهمو

 !زنیم می حرف خونه حاال برو! بشیم هم خیال بی گرفتیم تصمیم

 فهمیدن بعد و چیه جریان بفهمه تا اتاق توی بود کرده پرتم و کشیده بازومو خونه به نرسیده

 ! بود چسبونده آمپر موضوع

 دم رو چایی و شدم بلند. نبرد خوابم دیگه و شدم بیدار خواب از که بود نشده روشن هنوز هوا

 از دست یه که خوردم می چایی داشتم و میز پشت بودم نشسته. چیدم رو صبحونه میز و کردم

 !عزیزم خیر به صبح: گفت گوشم زیر آروم بهار. شد حلقه گردنم دور پشت

 پچ و نشوندم اش گونه به ای بوسه و سمتش برگردوندم سرمو گرمش، خیر به صبح از خوشحال

 !خوبی؟! گل خانوم بخیر صبح: گفتم وار پچ

 من بدون یاد می دلت! آره: گفت صورتم به بود چسبونده پهلو از محکم صورتشو که جوری همون

 !بخوری؟ صبحونه

 داشتم فقط. خوردم نمی صبحونه: گفتم و دهنش توی گذاشتم و کردم درست کوچیک لقمه یه

 .خوردم می چایی

 ! خوشبواِ خیلی عطرت:کرد زمزمه آروم و جویید رو لقمه
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 !خوبه؟! دم می کادو بهت هم با رو عطر صاحب و عطر: گفتم و شد تر پهن لبخندم

 تو منظورم خوام، می بزرگ خیلی خیلی کادوی یه تولدم واسه گفتم که روز اون: گفت و خندید

 ! خواستم می کادو تولدم واسه رو خودت ازت! بودی

 !آخه نزدیکه! برداری کادو عنوان به منو تونی می زن روز مناسبت به نداره عیبی حاال-

 !ده نمی کادو بهش طرفه خوده مال که رو چیزی آدم:گفت و کرد تر تنگ دستاشو حلقه

 !کردی؟ کار چی وندادو: پرسید آروم و خندیدم

 !هیچی-

 !دونه؟ نمی هنوز:

 !نه-

 ! آبان کشتت می:

 دیدم و برگشتم! بگیره فاصله ازم سریع بهار شد باعث کسی مصلحتی ی سرفه و اهم اهم صدای

 به تعجب حالت از اش قیافه و شد نزدیک بهمون قدم یه! متعجب و آلود خواب قیافه یه با! ونداده

 !خیر به صبح: گفتم و زدم لبخندی. صورتم به زد زل و رفت شدن برزخی سمت

 !اینجا؟ خبره چه: پرسید و کرد طی سریع رو آشپزخونه به مونده قدم چند

 !است صبحونه بساط: گفتم و عقب دادم صندلیمو خرده یه

 به حرص پر! موند بازوم روی انگشتاش جای گفتم که چسبید بازومو چنان و آشپزخونه توی اومد

 !گیرم می قرض آبانو دیقه چند یه من! خانوم بهار ببخشید: گفت بهار

 بدی صدای زمین به برخوردش با و شد چپ صندلی که کند صندلی روی از منو محکم اونقدر

 !کرد ایجاد

 آقا: گفت می مرتب بهار که بود حالی در این و خواب اتاق سمت به شدم می کشیده همراهش

 !کنم می خواهش ونداد! ونداد
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 خبر چه: پرسید و پرید خواب از متر دو صفا و تخت به خوردم محکم که اتاق تو کرد پرتم آنچنان

 !شده؟

 جمع رو ام یقه انداخت دست صفا، ی خورده ترس ی قیافه و بهار التماسای به توجه بی اما ونداد

 !آبان؟ خبره چه اینجا: پرسید و دیوار به کوبیدم محکم و کرد

 ونداد که بزنم حرفی اومدم! بود بهار چشمای نگرونی برام لحظه اون ی کننده نگران مسئله تنها

 از نذاشتم هم رو چشم که بفهمی تونی می! کشیدم؟ چی حاال تا دیشب از دونی می: کشید هوار

 ! ناراحتی؟

 تو و بودم حوصله بی که روزایی اون ی همه تالفی به این: گفتم و دادم ول صورتش توی لبخندی

 آمارش اصالً! بشی؟ خیالم بی کردم می التماستو چقدر یاد می یادت! ذاشتی می سرم به سر

 ! دادی؟ حرص منو اذیتهات این با چقدر که هست دستت

 یه و کرد دال سرمو انداخت دست کرد، ول امو یقه یهو بعد و چشمام به زد زل اخم با خرده یه

 موهامو که جوری همون و سرم روی گذاشت دستشو یه و کرد بغلم محکم. زد بهش طوالنی بوسه

 !خوشحالم برات خیلی! دیوونه خوشحالم خیلی: گفت ریخت می بهم

 آروم و کشیدم ونداد پشت به دستی. داد می راحتش خیال از نشون کشید بهار که عمیقی نفس

 !گیره می پاچه و شه می سگ کی دادی نشون کردی جمع که ای یقه این با: گفتم گوشش زیر

 کنم می تالفی جوری! اساسی طلبت یکی: گفت گوشم زیر آروم و پشتم تو کوبید محکم مشت با

 !بیاد در اشکت که

 دستی ونداد! کرد جدا هم از رو ما بگه هم ما به یکی چیه؟ جریان: پرسید می متعجب که صفا صدا

 دستای با آبان هیچی: گفت در سمت رفت می که جوری همون و کشید نامرتبش موهای به

 ! کنده گورشو خودش

 بهار دارم هم تو واسه: گفت و گرفت نشونه بهار سمت به رو اش اشاره انگشت و برگشت بعد

 اردیبهشت خیال بی و کنی پیدا موش سوراخ یه نشده تموم فروردینت شدی مجبور وقتی! خانوم

 !کنی می درک منو با افتادن در معنی اونوقت بشی خردادت و
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 خندون ی چهره و بود وایساده اتاق در دم که ملیکا و صفا متعجب ی قیافه بهار، و من ی خنده

 ! چشممه جلوی هنوزه که هنوز ونداد

! امید دنیا یه با! واقعی خیال آرامش یه با! خوردم روز اون رو عمرم ی صبحونه ترین شیرین شاید

 آبان دیگه روز اون! بود کرده پر وجودمو ی همه عطرش بوی که بهاری با! مهر از پر قلب یه با

 !واقعی بهار یه! بودم بهار روز اون! نبودم زمستون دیگه! نبودم پاییز دیگه! نبودم

 صدای! شم می خیره اتاق توی ریخته در باز درز از که هال لوستر نور به و کشم می ای خمیازه

 روی گردم می بر و دم می خودم به قوسی و کش. زنه می حرف تلفن با داره که شنوم می رو بهار

 یه شد می کاش ای! نیست شدن بلند برای حسی هیچ! بالش زیر برم می دستمامو و شکمم

 !بخوابم دیگه ساعت

 تو و بیرون یارم می بالش زیر از راستمو دست.زنه می صدام آروم بهار و خوره می در به ای تقه

 .بیدارم یعنی دم می تکونش هوا

 شروع و شینه می اش لبه که جوری همون و شه می نزدیک تخت به که شنوم می قدماشو صدای

 !خان تنبل دیگه پاشو: گه می هام شونه دادن ماساژ به کنه می

 به و چرخم می! گیره می دندون به گوشمو ی الله و شه می دال بهار و لبم رو شینه می لبخندی

 !بریم؟ هم با همه اصالً یا! نرین؟ حاال شد نمی: گم می نوق و نق با و سمتش به شم می پهلو

 !زدیم حرف موردش در قبالً کنم فکر: گه می و بهم ریزه می موهامو و ندازه می دست

 !نداره؟ راهی هیچ حاال: گم می و صورتش به زنم می زل و کنم می باز چشممو یه

 می اجازه کنین سرتون شال یه نفری ونداد و تو اگه! چرا: گه می و زنه می بازوم به آرومی مشت

 !رسن می بگیری دوش یه تا پاشو! بیاین ما با دیم

 گردین؟ می بر کی: پرسم می و کشم می صورتم به دستی و جام سر شینم می

 !شب آخر:گه می و لباسا کمد سمت ره می

 !بهار: گم می اعتراض با
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 می داریم عزیزم خب: گه می و سمتم چرخه می کمده، در ی لنگه یه به دستش که جوری همون

 . کردم آماده هم رو شام! یایم می شد تموم که کارمون. خرید ریم

 هنوز: گه می و ندازه می بهم نگاهی بهار. شم می پا جام از و کشم می دردناکه که کتفم به دستی

 !داری؟ درد

 !شد خوب شاید بگیرم گرم آب دوش یه برم-

 !ره نمی گوشت تو که حرف! کنی می قلنج کولر زیر! نخواب لباس بدون گفتم دفعه صد:

 !چشم! کوچولو خانوم چشم: گم می لبخند با و کشم می لپشو و ایستم می روبروش

 از منو آخرش! نده گوش هی و چشم بگو هی: شنوم می صداشو که حموم سمت رم می دارم

 !کشی می نگرونی

 و کرده دلسوزی برام سالها این توی اونقدر! حموم تو رم می و زنم می رضایت سر از لبخندی

 اتفاقات از خیلی که داشته دوستم خالصانه اونقدر و کرده محبت بهم اونقدر داشته، هوامو اونقدر

 شدم بلند خواب از و دیدم کابوس که رو باری آخرین دیگه!سپردم بایگانی به ذهنم ته رو گذشته

 ! یاد نمی یادم

 !تو؟ بیام یااهلل: گه می که شنوم می رو ونداد صدای و خوره می در به ای ضربه

 !یام می اآلن سالم:گم می لبخند با

 !تو یام می اآلن من نکش زحمت تو دیگه نه-

 !یام می دارم بشین! بابا خفه:

 سر داره که شنوم می رو ونداد صدای! بیرون رم می و پوشم می امو حوله و بندم می رو آب شیر

 بعد و خواب اتاق تو رم می و دم می تکون تأسف عالمت به سری! ذاره می بهار و ملیکا سر به

 و احوال و حال بعد و ده می دست باهام شه می بلند جاش از ونداد! هال تو یام می لباس پوشیدن

 غصه: گه می و کشه می پشتم به دستی که فکرم تو. کنارش شینم می ملیکا به آمدگویی خوش

 ریم می تایی تو خودمون کارش، پی بره شه تموم و بگیره سر عروسی این بذار! جان آبان نخور

 !حال و عشق
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! ها امشب خوای می شام ونداد: گه می آشپزخونه تو از بهار و سمتش گردم می بر لبخند با

 !باشه حواست

 !بخواین ما از باید امشب شماها که شامو: گه می و زنه می دستش تو که سیبی قاچ به گازی ونداد

 !بازار ره می داره کرده درست رو غذا! کدبانواِ من خانوم: گم می و کشم می پاش به دستی

 گم می بهت اومد در اشکت که دیگه ساعت یه حاال: گه می و ره می من به غره چشم یه ونداد

 !چی یعنی کردن طرفداری

*** 

 !وندا:گم می بلند آشپزخونه توی از

 !یام می اآلن زنم می حرف تلفن با دارم: شه می بلند خواب اتاق توی از ونداد صدای

 !وندا: گم می دوباره و دم می تکون تأسف به سری

 !یام می اآلن:گه می ونداد باز

 !وندا: گم می و بیرون یام می آشپزخونه تو از قدم یه

 !رو صدا اون کنین کمش: گم می و اتاق در به زنم می تا دو رم می ده نمی جواب بینم می وقتی

 با رفتم دیقه دو! سرت؟ رو انداختی صداتو بابا چیه:گه می و بیرون یاد می خواب اتاق از ونداد

 !بزنم حرف تلفن

 تو کردی پاتو! نکن کارو این گفتیم می هی ملیکا و بهار و من که موقع اون!شد سرد ریختم چایی-

 ! بیا حاال! هست که همینی! خواد می دلم! دارم دوست گفتی و کفش یه

 !چیو؟:

 بگو بهشون برو! زدم می صدا رو وندا داشتم! گیره؟ می خودش شبیه اشو بچه اسم انقدر آدم-

 !کنن کم رو صدا اون
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 بیارم صداشو! بینن می کارتون دارن ان بچه! ها نداری اعصاب: گه می و مبل روی شینه می ونداد

 !ما جون به افتن می یان می کنن تمرکز تونن نمی پایین

 !کنه می آویز حلق هم با رو تو و من کارتون پای نشوندیشون ساعتو 3 این عین بفهمه بهار-

 واسه حاال! خوره می بر بهم که کن صحبت درست هم دخترم اسم مورد در! بتونه عمراً که اونو:

 !باشه ست ملیکا اسم با خوام می! دارم برنامه هم پسرم اسم

 !خبریه؟: پرسم می و باال دم می ابروهامو

 !گم می امو آینده پسر! فعالً خیر نه-

 ! آهان:

 !بخونه ملیکا اسم با که متکا بگیرم اونو اسم خوام می! آره-

 رفتی: پرسه می و پشتم تو کوبه می محکم تا دو! گلوم تو پره می چایی افتم می که خنده به

 !محضر؟

 .زدم نامشون به دونگ دو دونگ دو. آره-

 !دونگ؟ دو دونگ دو:

 !آبتین و سپهر و آیدین دیگه، آره-

 !چیه؟: پرسم می و زنم می بهش لبخندی. مونه می صورتم به ونداد مات نگاه

 !بودی؟ شده خیال بی که آیدینو-

 !بخوابه بهار حساسیت که بودم کرده سکوت بودم، نشده خیال بی:

 !خودش؟ دونه می-

 !فهمن می خودشون شدن بزرگ که ها بچه. نگو چیزی فعالً ویدا به. آره:

 !کنه می ات چاره بی بابام-
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 ! بفروشمش بهش خواد نمی دلم خودمه باغ:

 ! آیدینه و سپهر و آبتین باغ-

 !دونن نمی که دیگرون! دونیم می ملیکا و بهار و تو و من اینو: گم می لبخند با و شم می پا جام از

 می ور رو خونه بودن افتاده هم دنبال که وندا و آبتین هوار و جیغ و خواب اتاق در شدن باز صدای

 !کن جمع هاتو بچه پاشو: گم می آشپزخونه سمت رم می که جوری همون! داره

 !من؟ های بچه شدن حاال! تواِ ماله که جن تخم اون هوی:گه می اعتراض با

! کردم دم چایی! دادم غذا ها بچه به که دیدی! خونه بابای تو! ام خونه خانوم امشب من دیگه آره-

 ! شورم می رو لیوانا دارم هم حاال! ریختم چایی

 سمت بردشون می که جوری همون و گیره می رو آبتین و وندا دست و شه می بلند جاش از ونداد

 به افته می کمربند با کنین بلند رو بابایی روی اون اگه گلم، های بچه ببینین: گه می آبتین اتاق

 ینا و ببینین مکعبیتونو شلوار مزخرف اسفنجی باب اون و اتاق تو برگردین پس! اتون ننه جون

 !آپارتمان تو نرین یورتمه جوری

 !ونداد کنه می اعدامت بهار: گم می بلند و دم می تکون تأسف به سری لبخند با

 مبل رو ندازه می خودشو کنه، می ول رو وندا و آبتین دست و ره می بهم غره چشم یه گرده می بر

 که غلطی هر بذار! سوخته تو ی خونه های شکستنی واسه دلم بگو منو! اصالً چه من به:گه می و

 از نبودی نازنینش ی جهیزیه مراقب اینکه خاطر به رو تو بهار که اینه نهایتش! بکنن خوان می

 !شی می خواب کارتون و بیرون ندازه می خونه

 و گیرم می وندا دنبال افتاده که رو آبتین دست هال، تو یام می و کنم می خشک حوله با دستمو

 !دویید؟ نباید خونه تو بود نگفته بهت مامانی:گم می و جلوش زنم می زانو

 !دیم می مسابقه داریم: گه می گونه بچه صدای اون با آبتین

 !بدین؟ مسابقه باید مادرجون ی خونه حیاط یا پارک توی بودم نگفته بهت-

 !دن نمی بازی منو و کنن می بازی هم با وندا و آیدین اونجا ریم می وقت هر:
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 می جمع اشو خنده! کنم می نگاهش تعجب با و گردم می بر! شه می بلند ونداد ی خنده صدای

 و پیچوندی می منو بودیم بچه چقدر! کند می حلول آبتین در ونداد عمو روح وقتی: گه می و کنه

 !یادته؟! کردی نمی بازی باهام

 و گیرم می تر محکم بیاره در دستم از خواد می زور به که رو آبتین دست و گیرم می ونداد از نگاه

 با هم رو تو مسافرت بریم خوایم می که آفاق عمه عروسی بعد باشی، خوبی ی بچه: گم می

 !بریم می خودمون

 جایی اصالً که من بدون! برین می خودتون با منو که معلومه بگو جون عمو: گه می دوباره ونداد

 !برین تونین نمی

 بهار مامان تا کنین بازی لگوها با بشینین برین: گم می آبتین به و رم می ونداد به غره چشم یه

 !خب؟ بیاد

 !کنه نمی بازی لگو با وندا: گه می و چینه می ور لب آبتین

 می و ندازم می وایساده آبتین اتاق کوچیک تلویزیون جلوی و اتاق تو برگشته که وندا به نگاهی

 !هم با کنین بازی خاله بشینین خب: گم

 !دخترم؟ من مگه: گه می و کنه می اخمی آبتین

 ! کنن نمی بازی خاله که دخترا فقط: لبم رو شینه می لبخندی

 درست غذا هم شست، ظرف هم کرد، دم چایی هم آبانت بابا اآلن همین عمو ببین: گه می ونداد

 !بشن خاله تونن می هم آقایون وقتا بعضی بینی می! کرد

 بیام: گم می ونداد به برم می اتاقش در سمت به رو آبتین که جوری همون و شم می بلند جام از

 !خدا به نشدی عوض شدی هم پدر! است خاله کی دم می نشونت بیرون،

 ! نشدم که آدم! شدم پدر: گه می و خنده می

 این جوری یه که آبتین های بازی اسباب وسط شینم می رم می و دم می تکون تأسف به سری

 !دارم اشون نگه سرگرم بتونم ملیکا و بهار برگشت تا مونده ساعت دو یکی
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* 

 شدی خوشگل خیلی: کنم می زمزمه گوشش زیر آروم و حلقه بهار کمر دور پشت از دستمو

 !خانوم خوشگل

 !آقا بینه می خوشگل خوشگلت چشمای:گه می و کنه می نگاهم لبخند با آیینه تو از

 !عروسی نریم شد می کاش:کنم می زمزمه شیطنت با

 !موقوف شیطونی:گه می و ندازه می ابروهاش به ریزی اخم

 دستام ی حلقه به رو کمرش که حالی در و طرفم به گرده می بر. کنم می نگاهش و زنم می لبخند

 !زدی؟ لبخند یه روز دو یکی بعد عجب چه: گه می داده تکیه

 ! نریم که شد می واقعاً کاش! نگو اوف:گم می و کنم می اخم که منم این حاال

 ندازه می گوشش به هاشو گوشواره داره که جوری همون و یاره می در دستام ی حلقه از خودشو

 !ذوق بی خواهرته عروسی: گه می

 داره آفاق اینکه از: گم می بندم می رو کرواتم گره دارم که جوری همون و تخت ی لبه شینم می

 ! معذبم کنم شرکت عروسی این تو باید اینکه از! خوشحالم کنه می عروسی

 !ناراحتی؟ بشی روبرو ویدا با خوای می سال چند بعد چون: پرسه می و چشمام تو زنه می زل

: گه می و شه می نزدیک بهم قدم یه! چشماش به زنم می زل و صورتم رو شینه می غلیظی اخم

 !کنه می القا آدم به برداشتو این دی می نشون داری تو که واکنشی خب

 می بلند جام از و تخت روی کنم می پرتش کروات، سایز نیومدن در جور از کالفه و حوصله بی

 خاطر به فقط باشه، هم ویدا هستیم که جا هر ندادم اجازه که ساله چند بینی می اگه:گم می و شم

 !ریختی روز اون که اشکایی خاطر به! شیراز توی روزت اون ناراحتی خاطر به! بوده تو

 چرا! چشه؟ آبان پرسه می من از و زنه می زنگ ونداد که چیه مشکلت! چیه؟ مشکلت پس -

 !است؟ ریخته بهم اینقدر

 .سقف به زنم می زل و بهشون دم می امو تکیه و عقب برم می دستامو تخت، رو شینم می دوباره
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 !ای؟ ریخته بهم اینقدر چی از بدونم نباید من آبان؟ چیه: گه می و شینه می کنارم و یاد می بهار

 کشم، می دستشو و شینم می صاف. نگرونش چشمای به دوزم می چشم و گیرم می سقف از نگاه

 !ترسم می: گم می و بشینه کنارم کنم می وادارش

 !چی؟ از-

 و عقد الاقل کاش! شه می هم تر سنگین امشب که هامه شونه روی انگار سنگینی مسئولیت یه:

 به نسبت بیشتری شناخت تا موندن می نامزد هم با خرده یه کاش! گرفتن نمی هم با رو عروسی

 ! کنن پیدا هم

: گم می و صورتش به دوزم می نگاهمو. صورتم به زنه می زل متعجب و گردونه می بر سرشو بهار

 !آقاجونم جایگاه تو بشینم من روزی یه ترسم می! بهار ترسم می آفاق ی آینده از

 خوش حالت! نداری هم تب نه: گه می بعد و پیشونیم رو ذاره می و کنه می بلند دستشو بهار

 این خودشون! بالغن و عاقل خودشون! کردی؟ ازدواج این به وادار آفاقو تو مگه! انگار ولی نیست

 !گرفتن رو تصمیم

. کنه می ساکتم و باال یاره می دستشو بهار اما بگم چیزی خوام می و دم می تکون تأسف به سری

 خود بی وسواس: گه می ام یقه دور ندازه می رو کروات که جوری همون و ایسته می روبروم

 خالص ونداد شر از باید جوری چه که کن فکر این به فقط هم اآلن! نکن الکی فکرای! آبان گرفتی

 !برقصی بندری نکنه وادارت تا شی

 رو کروات شه می تموم که کارش. ببنده رو کروات بهار تا مونم می منتظر و کشم می پوفی کالفه

! شه می مانع حرکت یه با که بزنم حرفی خوام می. کنه می نزدیک صورتش به صورتمو و کشه می

 می مات گیره می فاصله که ازم! شه می محو هام دلنگرونی تموم ای لحظه برای! شم می شیرین

 می منتقل بهم داره ساله چند و چندین که آرامشی این روی! داره که آرامشی این روی! روش شم

 !کنه

 !ندیدی؟ خوشگل چیه: گه می لبخند با پوشه می مانتوشو که جوری همون
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 خوشگلی ولی ام دیده خوشگل:گم می پوشم می کتمو دارم که جوری همون و شم می بلند جام از

 !ندیدم حاال تا باشه زده الک دستشو یه فقط که

 !دیدی شد خوب! وای ای: گه می بعد و شه می دستاش مات متعجب

 !خوشگلو؟! چیو؟:پرسم می و خواب اتاق در سمت رم می

 از شده گوله بوده تنم شدنم آماده از قبل که شرتی تی. دزدم می سرمو چیزی پرتاب احساس با

 زنم می بهش چشمکی و بهار سمت گردم می بر! زمین افته می پام جلوی و شه می رد سرم باالی

 !بیرون رم می اتاق از و

*** 

 رو صدا و سر این تا نداره وجود ای همسایه که خوشحالم! یاد می هم کوچه سر تا آهنگ صدای

 تو نریم! اومده؟ مامانت که مطمئنی: پرسم می بهار از و کنم می پارک گوشه یه ماشینو!کنه تحمل

 !خونه؟ موندن جا آبتین و مامانت ببینیم

 .اینجاست صبح از مامانم: گه می و دستش تو گیره می رو گل دسته

. سمتش گردم می بر بهار نگاه سنگینی حس با و ندازم می خودم به نگاهی دیگه بار یه آیینه تو از

 !ندیدی؟ خوشگل! چیه؟: پرسم می و باال دم می ابرومو یه. لبشه روی قشنگی لبخند

 ونداد اصرار به امشب هم باشه، آبان اسمش هم که خوشگلی اما! دیدم چرا: گه می و خنده می

 !ندیدم برقصه بشه مجبور

! ونداد هم! ملیکا هم! تو هم! هم با تاییتون سه هر! باشین خیال همین به: گم می و خندم می

 !دمه می دولتتون صبح که ایشاهلل

 خونه محوطه دور تا دور رو میزا. تو ریم می و بازوم به کنم می گره رو بهار دست شم، می پیاده

 دیر خرده یه انگار. شده زنده دوباره باغ خوب، باغبون تا دو همت با که خوشحالم. چیدن باغ

 جیغی دیدنمون با آفاق. جایگاهشون سمت ریم می. اومدن ما از قبل دوماد و عروس که رسیدیم

 چقدر داداش وای: گه می و کنه می بغلم محکم کنارشون رسیم می وقتی! پره می جا از و کشه می

 !اومدین؟ دیر
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 می همه اآلن! بچه یواشتر:گم می گوشش زیر آروم و کشم می پشتش به دستی زنم، می لبخندی

 !جلفی زیبای عروس چه گن

 یاد می دیر وقتی بدونن که ندارن من آبان داداش مثل داداش یه همه:گه می و خنده می سرخوش

 !شم می دار غصه چقدر

 حس که بگی نباید شوهرت این جلوی رو اینا:گم می و کنم می خالص دستش از خودمو

 !کنی تحریک حسادتشو

 خوش! کنم می بغلش و ده می بهم محکمی و مردونه دست! شه می بلند دوماد آقا ی خنده صدای

 ! ریزم می خونتو خواهرمو کنی بدبخت: کنم می زمزمه گوشش زیر و گه می بهم آمدی

 منو قراره دیگه بار چند: گه می و ندازه می ابروهاش به مصنوعی ای گره گیره، می فاصله ازم

 !بودیش کشته کاری اول همین حتماً بود غریبه! ام شناخته دیده من خوبه حاال! آبان؟ کنی تهدید

 لبخند یه با که ونداد بینم می و عقب به گردم می بر. ام شونه روی شینه می دستی و خندم می

 !سرم پشت وایساده

 !رقص؟ واسه کردی آماده خودتو! خوشتیپ؟ چطوری: گه می و ده می دست باهام و کنه می سالم

 رو چاره بی این آفاق اگه دم می قول بهت من:کنه می زمزمه گوشم زیر و شه می نزدیک بهم بعد

 !کنه می خوشبختش تضمینی صفا نکنه، بدبخت

 خوش ملیکا با داره که بهار سمت رم می و ندازم می صفا خندون نگاه به نگاهی زنم، می لبخندی

 . بشینیم بریم: گم می و بازوم دور کنم می گره دستشو. کنه می بش و

 !خوبی؟: پرسه می آروم ونداد و میز یه پشت شینیم می. ده می تکون مثبت عالمت به سری

 می همین واسه! اخالقت بود شده بولداگی روز چند این خرده یه: گه می کنم می که نگاهش

 !پرسم

 !حفظی؟ رو سگا ی همه نژاد: پرسم می حال همون در و پرتقال یه کندن پوست به کنم می شروع

 !چطور؟-
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 رو متفاوت نژاد یه اسم کنی تشبیه منو اخالق خوای می وقت هر که شه می سالی چند یه آخه:

 ! یاری می

 کنم کسب اطالعات خرده یه بود الزم کنم سر تو با اینکه برای! زیاده سگا مورد در اطالعاتم خب-

 !موردشون در

 چند و شم می بلند. زنه می صدام و سمتم دواِ می جمعیت بین از آبتین بدم جوابشو اینکه از قبل

 !گذره؟ می خوش! خوبی؟: پرسم می و کنم می بغلش و گیرم می فاصله میز از قدم

 !کردیم بازی سپهر با کلی! اوهم: گه می خوره می وول بغلم تو که جوری همون

 میز، یه کنار! خوره می گره ویدا نگاه به نگاهم جام، سر بشینم که گردم می بر و زنم می لبخند

 می خاطر به دیدمش که رو باری آخرین! کنه می نگاهم داره و وایساده آیدین، دست تو دست

 اون از سال هزار انگار! گذشته سال هزار انگار! آیدین دست تو دست! باغ خونه همین توی! یارم

 که نگاهمو! کرده دور ها تلخی اون از ها، سال اون از ها فرسنگ منو بهار انگار! گرفتیم فاصله روزا

 و شینم می کنارش!صورتم به زده زل لبخند با! بهار به افته می چشمم گیرم می صورتش از

 ! بهار بهارِ! بهارم! خوشحالم خیلی! خوشحالم! گیرم می دستم توی محکم دستشو

 لبخندتم مدیون صبرو این من

 منه با تو رویای تا خوام می چی

 نبند سردم دنیای تو چشاتو

 روشنه تو چشم تو آینده که

 بخوای وقتی شه می بده نشونم

 کنم گل هم زمستونی برف تو

 نیست ساده زندگی روزها این تو

 کنم تحمل من شدی باعث تو

 کسی بی از ترسم نمی هستی تو
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 سرنوشت بازی از ترسم نمی

 کنم می حس اما بینمت نمی

 بهشت تا زنی می قدم کنارم

 کنم صبوری دی می یاد من به

 شم خسته زندگی از ذاری نمی

 نیست خوب جهان هوای اینکه با

 .کشم می نفس دارم تو عشق به
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