
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه ی کتاب

 دسته بندی: رمان

 به شرط چشمانتقمار رمان نام اثر:

 دانلود نگاه انجمن کاربر   badriنویسنده: 

 جنایی.عاشقانهژانر: 

 DENIRA  : ویراستار

 F.sh76 طراح جلد:

 rum.negahdl.com/threads/129152/http://foمنبع نگارش: 

 

سایت نگاه دانلود تهیه و منتشر شده، و تمامی حقوق آن نزد این   دراین کتاب 

 سایت محفوظ است.

 

http://forum.negahdl.com/threads/129152/
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 خالصه :

گرده؛ اما هیچ کار درمورد دختری نوزده ساله به اسم بهاره که برای تامین مخارج زندگی خودش و مادرش دنبال کار می 

ره، یکی از اون ها بهش پیشنهاد روز که بهار همراه همکالسی هاش به کوه نوردی می کنه. یکمناسبی پیدا نمی

 .شهده و بهار ناخواسته وارد گروهی قمارباز میکاری رو می

 .شه؛ اما این تنها ظاهر ماجراستبهار وارد زندگی تجمالتی آدم هایی به ظاهر خوشبخت و بی مشغله می

و با  دیدتوی زندگی بهار میوفته...خوب و بد!اتفاقاتی که روزی حتی تو خواب هم نمیو با پذیرفتن این کار اتفاقاتی 

 !شه...خوب و بدآدم هایی با شخصیت های متفاوت آشنا می

شون به طرز عجیبی آدم هایی با زندگی ها و سرگذشت های متفاوت هستن که سرنوشت  رمانشخصیت های این 

 .بهم گره خورده

 

http://forum.negahdl.com/forums/5/
http://forum.negahdl.com/forums/5/
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 مقدمه

 .دوزمبه آسمان تیره و تار شب چشم می

 زنند،ستاره ها به من چشمک می

 !کنندانگار که دارند اسم تو را تکرار می

 .زنملبخند می

 .نگاهم به ماه میوفتد

 ماهی که آسمان شب را نورانی کرده

 ...درخشیدرست شبیه تو که در آسما ن تیره و تار قلبم می

 توقلب تاریکم را روشن کردی

 !درست مثل ماه

 .ماه به من لبخند زد

 !دهمانگار فهمیده که دارم تو را به او نسبت می

 !اما نه

 اخمی به ماه کردم و رویم را از او برگرداندم

 !چون تو شبیه اون نیستی

 !دانی چرا؟می

 چون تو خیلی زیباتر هستی

 !اما فقط این نیست

 .اه آسمان شب را درخشان و نورانی کرده؛ اما این نور از خودش نیستدرسته که م

 !اما تو نه

 .تو با نور و روشنایی دل خودت قلب من را روشن کردی

 یه نور از وجودت

 از قلب پاکت

 از دل مهربونت

 !و این جوری من را شیفته خودت کردی

 بانگاهت من را فریب دادی

 با چشمات من را مسخ کردی

 ـراب عشقت من را مست کردیبا شــ 

 !و حاال هم من را وارد این قمار کردی

 !ولی من ناراحت نیستم

 !کنمقمار می

 !اما این قمارم کار بدی نیست

 ...پذیرمو من بی هیچ بهانه ای اون را می

 چون این قمار،

 !قماری ست به شرط چشمانت
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اق کشیده شد و روی چهره مهربون مامانم ثابت موند. مثل پوفی کشیدم. حوصلم خیلی سر رفته بود. نگاهم به اون طرف ات

همیشه در حال دوخت و دوز بود. خیاطیش حرف نداشت و واسه همین هم از ما بهترون همیشه برای پارتیا و جشنای وقت و 

 .دادنبی وقتشون بهش سفارش لباس می

و خسته بودن. بلند شدم و به سمتش رفتم . من رو که مامان با دقت مشغول دوختن یقه لباس بود. به چشماش نگاه کردم؛ قرمز 

 .منم معطل نکردم و رفتم پیشش و سرش رو بوسیدم .دید لبخندی روی لبای قشنگش نشست

 .خسته نباشی مامان جون-

 .سالمت باشی دخترم-

م و اون طرف کنارش نشستم و ب*و*س*ه ی دیگه ای به گونش زدم. لباس رو به آرومی از تو دستاش بیرون کشیدم کشید

 .گذاشتم. ب*و*س*ه ای به دستای خستش زدم و سرم رو باال آوردم و به چشمای مهربونش خیره شدم

 .بسه دیگه مامان گلم! چشمات از خستگی قرمز شدن. برو یکم استراحت کن-

 .لبخندی بهم زد و دستام رو توی دستای گرمش فشرد

 .بدمشه عزیزم! باید زودتر این سفارشا رو تحویل نمی-

 دی. مگه آسمون به زمین میاد!؟حاال فوقش یکم دیرتر تحویل می-

 .خندید و لپم رو کشید

 .شه که دخترم! برای مهمونی لباسشون رو الزم دارنره. نمینخیر، زمین به آسمون می-

 .اینا این همه لباس دارن. خوب یکی از همونارو بپوشن دیگه-

 .ذارنکنن و آبرو واسمون نمیکنن! تازه بعدش هم میان یه آشوب اینجا درست مینمی دونی که این کار روشه دخترم! مینمی-

 بی جا کردن! مگه من مردم؟-

 شی!؟خدا نکنه دختر گلم! ولی مگه آخه توی فسقلی حریف اونا می-

 .اخمی کردم

 !شم. مگه من چیم از اونا کمتره؟شم، خوبم حریف شون میحریف شون می_

 .رو به غم داد و گونم رو نوازش کرد لبخند رو لبش جاش

 .دنخواد انجام میدونی؛ اونا با پول هر کاری دلشون میهیچیت دخترم! ولی... تو که می-

 !گفت. پولدارای خودخواهاه لعنتی!مامانم راست می

رو یه متر تو به چهره غمگین مامانم خیره شدم. همین طور محو تماشاش بودم که زنگ در با اون صدای گوش خراشش من 

 .جام پروند. مامان خواست بره جواب بده که جلوش رو گرفتم و دستش رو کشیدم و نشوندمش. خودم بلند شدم

  .دممن جواب می-

 .ترسم دوباره اون پسره عالف باشه، بخواد اذیتت کنهنه دخترم! می-

 .اخمی کردم

 .غلط کرده! نگران نباش مامان گلم-

 :و داد زدم به سمت در اتاق حرکت کردم

 کیه؟-

 .صدای نکبت فرید به گوشم خورد

 !منم دخترخاله-

 !کرددونم چرا! شاید به خاطر اینکه گاهی وقتا زیادی رو آدم زوم میکنه؟! ازش بدم میومد. نمیاه! این اینجا چه غلطی می
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 .با صدای مامان به خودم اومدم

 کیه بهار؟-

 .فریده-

 .نفس راحتی کشید

 .ا خریدام و آوردهدرو باز کن! حتم-

داد من برم بیرون دونستم منظور مامان از خرید، همون وسایل خیاطی و خوراکی و اینجور چیزاست. آخه مامان اجازه نمیمی

رفتم زیر نگاه های خیره رفتم بیرون اما هربار هم که میگفت هیچ اعتمادی به مردم نیست! من که خیلی کم از خونه میو می

 .عذب بودمی پسرای جوون م

قیافم هم خوب بود و چشمای درشت و سبز کمرنگ با  .آخه خدا از قیافه و اندام برام کم نذاشته بود. اندام خوب و قد بلندی داشتم

ابروهای کمونی و مشکی رنگ، پوستم سفید و بدون چاله چوله بود و لبای غنچه ای و کوچیکی داشتم. موهام هم مشکی و 

 .دل*خ*ت و کمی حالت دار بو

 .مانتوم رو پوشیدم و شالم رو سر کردم و سمت در حیاط دوییدم

 .اومدم-

 !بجنب بهار! علف زیر پام سبز شد-

 .داد که با سالم من به خودش اومددرو باز کردم. وای، نه! دوباره داشت با چشماش من رو قورت می

 سالم خوبی؟-

 :بدون اینکه بهش نگاه کنم گفتم

 خاله خوبن؟خوبم ممنون. شما خوبی؟ _

 .ممنون-

 .پاکتای تو دستش رو به سمتم گرفت

 .اینم خریدای خاله جون-

 .پاکتارو از دستش گرفتم

 !ممنون. خوش اومدی-

 .واضح بود از رفتارم ناراحت شده اما چیزی نگفت و ظاهرش رو حفظ کرد

 .ممنون، فعال-

 :یه دفعه مامانم از تراس داد زد

 !ری فرید جون؟ بیا داخلکجا می_

 !ندازه پایین و میاد توشه االن سرش رو میوای نه! اخه این چه حرفی بود؟ این بشر که تعارف سرش نمی

 .اما با حرف فرید این فکر از ذهنم پرید

 .ممنون خاله. باید برم-

 !چه عجب! پس باالخره فهمید تعارف چیه
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 :مامان گفت

 .خیلی خب پسرم، پس صبر کن! پول خریدا رو بیارم

 !اره خاله جون. )مامانم رفت تو خونه( من رفتم بهارقابل ند-

 کجا؟بگو چقد شد؟-

 !بیخیال بهار-

 .اخمی کردم

 .مامان خوشش نمیاد به کسی بدهکار باشه-

 :مامان صدام زد

 .بهار جون! بیا قربون دستت این کیف رو بگیر، حساب کن-

 :رو به فرید با اخم گفتم

 !جایی نریا-

 .رو ازش گرفتم. دوباره دم در رفتم بعد رفتم سمت مامان و کیف

 شه؟چقد می-

 .گفتم که قابلی نداره-

 :با اخم بهش نگاه کردم و کنایه آمیز گفتم

 !انقدر تعارفی نبودی پسرخاله-

باالخره به زور پول رو بهش دادم و شرش رو کم کرد. توی خونه رفتم. مامان داشت وسایلی رو که فرید خریده بود جدا 

سمتش و کمکش کردم. بعدش رفتم سمت سماور تا چایی بذارم. بی حوصله روی زمین نشستم و خودم رو به کرد. رفتم می

چایی مشغول کردم که گوشیم زنگ خورد. بلند شدم وبه سمتش رفتم. به صفحه شکسته اش نگاهی انداختم. با دیدن اسم شادی 

کردیم و دوران دبستان باهم شناختیم. تو یه محل زندگی میلبخندی روی لبم اومد. شادی تنها دوستم بود! از بچگی هم رو می

 .همکالس بودیم. کلی به هم وابسته شده بودیم اما مجبور شدیم که از هم جدا بشیم

پدرم کارگر ساده ی ساختمون بود که تو  .تصادف پدرم بزرگترین شوک زندگیم بود. اون زمان یازده سال بیشتر سن نداشتم

جونش رو از دست داد. تو شرایط بدی بودیم که خانواده شادی به د دمون رسیدن و از اون وضعیت اون تصادف وحشتناک 

خواستیم چیکار کنیم. من واقعا دونم اگه اونا نبودن ما مینجات مون دادن. شادی مثل یه دکتر مراقبم بود و بهم دلداری داد. نمی

گرفت کار پیدا کنه اما چون تحصیالت کافی نداشت، بهش کاری ندادن مدیونش بودم. بعد از اینکه حال مامان بهتر شد تصمیم 

  .و نتونستیم اجاره خونه رو بدیم و صاحب خونه با بی رحمی تمام از خونه بیرون مون انداخت

ن هنوز یادمه که چجوری با اشک و ناراحتی از شادی خداحافظی کردم و از اون محل رفتیم. خالم برامون این اتاقی رو که اال

خیلی کمک مون کردن. با وجود اینکه خودشون هم شرایط خوبی نداشتن. شاید برای همینم  .کنیم، پیدا کردتوش زندگی می

تونه هرطور که دلش کنه حاال که به خاله مدیونیم پس میکنه؛ چون فکر میهست که فرید انقدر باهام احساس راحتی می

 !خواست رفتار کنه

 .دادکرد اما بعدش تصمیم گرفت از هنر خیاطیش استفاده کنه و هردوتا کار رو باهم انجام مییه مدت مامانم کلفتی می
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تا اینکه کم کم شرایطمون بهتر شد و خدارو شکر دوباره تونستم برم مدرسه. چون آخرای سال اخراج شده بودم، از درسم عقب 

 .نیوفتادم

اید دونستم از شدت خوشحالی بتو دبیرستان با شادی روبه رو شدم، نمیدوران راهنمایی رو تموم کردم و رفتم دبیرستان. وقتی 

ریختیم هم رو بغل کردیم و خالصه اونقدر ضایع بازی در آوردیم که کل مدرسه با چیکار کنم! در حالی که اشک شوق می

رو به من هم انتقال دهنای باز رومون زوم کرده بودن. شادی همیشه مثل اسمش شاد و پرانرژی بود و این انرژی خوبش 

 .شد غم هام یادم بره. شادی بهترین دوست دنیا بودداد. بودن در کنار اون باعث میمی

دم پررنگ لرزید. لبخنبعد از اینکه کنکور دادیم، دیگه هم رو ندیدیم و فقط با تلفن باهم در ارتباط بودیم. گوشی توی دستم می

 .تر شد و جواب دادم

 الو؟-

 .سرخوش شادی توی گوشی پیچید صدای جیغ جیغو و

 به به! سالم بهار خانوم! چطوری عزیزم؟-

 خوبم شادی جون. تو خوبی؟ خانواده خوبن؟-

 !من که عالیم-

 :شیطون گفتم

 .خونه؟! نکنه بخت نحست باز شده و شوهر برات پیدا شده!؟ آخ جون! یه عروسی افتادیمچی شده؟ کبکت خروس می-

 .رو بست خندیدم که صدای حرصیش دهنم

زهرمار! نه بابا، شوهر کجا بود!؟ من که مثل شما با کماالت و خانوم نیستم که مثل شما خواستگارام پشت در خونه صف _

 !بکشن

 .خندیدم

 !اوه! پس صداشون رو از پشت گوشی شنیدی؟-

 !شهآره بابا! همین چند لحظه پیش یکیشون داد زد بهار جون، زمستون من بی تو بهار نمی-

 ی خب، بسه! حاال انقدر شر و ور نگو! بگو ببینم واسه چی اینقدر خوشحالی؟خیل-

 !چون قراره با بچه های مدرسه بریم کوه. گفتم بهت بگم که آماده باشی-

 .نه، شادی جون! ممنون. خودت برو-

خوشم نمیومد با  شه و از طرف دیگه هم خودم هم زیاددونستم مامان راضی نمیاین حرف رو بهش زدم؛ چون از طرفی می

 .همکالسی هام جایی برم. اکثرا رو مخ بودن

 .صدای جیغ جیغوی شادی از پشت گوشی بلند شد

 !خوای بیایکنی که نمیتو غلط می-

 .تونم شادینمی-

  . ...چرا؟ به خاطر بچه ها؟ اگه به خاطر اوناست که کافیه یک کلمه بهت بگن تا جفت پا برم-

 .وسط حرفش پریدم
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 !نه-

 !دوروغ گو ای-

 .خیل خب! ولی یه چیز دیگه هم هست-

 چی؟-

 !مامانم-

 !نترس سنیوریتا اون بامن-

 ...ولی شادی-

 !گه، بگو چشمدیگه ولی و شاید و اگر و اما نداریم. وقتی شادی جون یه چیزی بهت می-

 :شم حرصی گفتممن که دیدم حریفش نمی

 !چشم-

 .انت تا راضیش کنمآفرین دختر خوب! حاال گوشی رو بده به مام-

گوشی رو به مامان دادم. بعد از اینکه کلی باهم سالم و احوال پرسی کردن، شادی موضوع رو بهش گفت. اولش مامان 

 .دونم این شادی زبون باز چی بهش گفت که راضیش کرد و خداحافظی کردنمخالفت کرد اما نمی

 مامان گوشی رو بهم داد و لبخندی زد

  .یلی مراقب خودت باشتونی بری ولی خمی-

 :مثل بچه ها ذوق کردم و پریدم بغلش و ابراز احساست زیاد

 .ممنون مامان جون-

 .بعدهم رفتم و دوتا چایی خوش رنگ آوردم که باهم نوش جان کنیم

*** 

 .همین که درخونه رو باز کردم یه ماشین با شدت جلوی پام ترمز کرد

 :داد زدم

 !هوی چته؟-

از تعجب خشکم زد! شادی زد زیر خنده و بروبر نگام کرد. کم کم از حالت شوک و ترس اومدم بیرون و که با دیدن راننده 

 :عصبی داد زدم

 .هر هر هر! خنده داشت؟ این چه وضع رانندگی کردنه؟! نزدیک بود سکته کنم-

 :خندید گفتهمین جور که می

 !بیخیال! بپر باال-

 :م. شیشه رو کشید پایین و متعجب گفتبه طرف در راننده رفتم و عصبی بهش زل زد

 .کنی؟! سوار شو دیگهپس چرا وایسادی و بروبر من رو نگاه می-

 :به ماشین نگاهی انداختم و گفتم

 !گه؟ماشین چی می-
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 .با تعجب نگام کرد

 !نکنه انتظار داشتی باخر تا کوه بریم؟-

 !نخیر! منظورم اینه که از کجا آوردیش؟ تو که ماشین نداشتی-

 .دزدیدمش! حاال سوار شو-

 !شمنچ! من سوار مال دزدی نمی-

 .شه هابهار به جون خودت ندزدیمش! از بابام قرض گرفتم. حاال راضی شدی؟! سوار شو دیرمون می-

 !خوری؟! جون شوهر نداشتت رو قسم بخورچرا جون من رو قسم می -

 :داد زد

 !بهار-

 خندیدم

 .خیل خب بابا. چه خبرته؟ سوار شدم-

 :ماشین رو دور زدم و سوار شدم. بعد از اینکه باهم دست دادیم راه افتاد. همین جور که خم شده بودم تا بند کفشم رو ببندم گفتم

 مستقیم میریم کوه؟-

 .نه، با بچه هماهنگ کردیم که همه یه جا جمع شیم بعد باهم بریم-

 !یگهبینیم دچه کاریه خب؟! هرکسی واسه خودش بره اونجا هم رو می-

 .همین جور که خم بودم یکی محکم زد تو کمرم که تو جام پریدم و کمرم رو گرفتم

 !آی! چته دیوونه؟ استخونام خورد شدن-

خوایم وسط راه کلی پرسی؟! اوال که ما راه رو بلد نیستیم و قراره همه دنبال هم بریم. دوما، میآخه اینم سوال که تو می-

 !شهنمیدیوونه بازی کنیم! تنهایی که 

 :حرصی گفتم

 اونوقت باید بزنی؟-

 !زنم تا آدم شیمی-

 .باشه دارم برات-

خندید و چیزی نگفت. چند دقیقه بعد روبه روی یه پارک ترمز کرد و برای بچه ها بوق زد. انگار ما آخرین نفرات بودیم چون 

 .همه بعد اینکه مارو دیدن سوار ماشیناشون شدن و راه افتادیم

 :شادی و پرسیدمرو کردم به 

 تا حاال اینجا که قراره بریم رفتی؟-

 :لبخند پت و پهنی زد و باذوق گفت

 !وای نه! ولی حتما عالیه-

 !چطور؟-

 !چون پارمیدا جاش رو انتخاب کرده-
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 پارمیدا دیگه کیه؟-

 .چقدر خنگی تو دختر! همونی که جلوتر همه ست-

 !شناخت. اما شادی برعکس من همه رو میشناختمچون کالسامون الف و ب داشت بعضی هارو نمی

 :یه کم به ذهنم فشار آوردم و گفتم

 !آهان همون دختر مغروره که مانتو براق پوشیده بود و قد یه بشکه بود؟-

 !بعله،خسته نباشی واقعا-

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

 !اه اه! مردشور خودش رو با اون تیپ و قیافش ببرن-

 .شادی خندید

 !دی؟ مگه اون بدبخت چیکارت کرده؟حاال چرا به دختر مردم فحش میای بابا! -

 .آهی کشیدم

 .هیچی، فقط از آدمای مغرور متنفرم-

 .بیخیال آبجی-

 .برای اینکه جو رو عوض کنه، ظبط رو روشن کرد و اونقدر جلو زد تا باالخره یه آهنگ خوب اومد

 من برعکس همه"

 پشت خنده هام غمه

 تو برعکس منی

 زنیو غمگین میشادی 

 ولی تو فوقش آخرش

 گی کاله رفته سرشمی

 باشه کاله رفته سرم

 "...بیرمولی تو رو از رو می

آوردیم که یه دفعه یه ماشین مدل باال از پشت سرمون ویراژ داد و اومد خوندیم و دیوونه بازی در میهردو همراه آهنگ می

اخلش بودن و صدای ظبط شون تا ته بلند بود؛ طوری که دیگه صدای کنارمون. چندتا پسر با قیافه های عجیب و غریب د

 !رسیدآهنگ ما به گوش نمی

 خوامنمره ی بیست کالس و نمی"

 خوامبهترین هوش و حواس رو نمی

 دختر خوشگل شهر پریا

 خواماون که جاش تو قصه هاست رو نمی

 خوامچشمای یه کمی شیطون نمی

 خوامموهای خیلی پریشون نمی
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 خواممخفی، عشق پنهون نمی عشق

 خوامآره تنهام ولی مهمون نمی

 خوامخوام. اونارو نمیخوام. تورو میمن تورو می

 "...خوامدونی هوارو نمینفسام تویی تو می

 :پسری که کنار راننده نشسته بود رو به من گفت

 !گوش میدی خانوم خوشگله؟! این آهنگ وصف حال منه راجب تو

عصبانی شدم اما ترجیح دادم چیزی نگم. ولی وقتی دیدم داره مثله گاو بروبر منو نگاه میکنه. حرصم گرفت و با این که 

 :عصبانی داد زدم

 !تو بیخود کردی پسره بیشعور عوضی-

 نگاهش رو ازم گرفت و من هم که تو حالت نیم خیز بودم برگشتم. رو صندلی نشستم و عصبانی به جلومون چشم دوختم که بلند

 :گفت

 !اینجوریاست؟! اوکی، دارم برات-

 :زد! خواستم حرفی بزنم که شادی هم مثل من عصبانی گفتعصبانی نگاهش کردم. به ظاهر داشت با راننده حرف می

 خوای چه غلطی بکنی؟آره آقا پسر اینجوریاست! مثال می-

 :پوزخندی زد و روبه شادی گفت

 !وم کوچولوهایی مثل شما بعیده که اینجوری با بزرگتر از خودشون حرف بزننشین! از خاندیگه زیادی دارین بی ادب می-

 !شادی:اوهو! ببخشید بابابزرگ

 .پسره پوفی کشید

 !خیلی زبونت درازه. باید کوتاهش کنم-

 !نفهمیدم؟! چه زری زدی؟-

 !شی راه نری، دخترجوندونی حریفش نمیبهتره انقدر رو مخ کسی که می-

 :رو داد باال و گفتشادی یه تای ابروش 

 !شم؟اونوقت از کجا انقدر مطمئنی که حریفت نمی-

 !تونیم دخلتون رو همین جا بیاریمدونی که میچون ما چهارتا پسریم و شما فقط دوتا خانوم کوچولو! می-

 :شادی عصبانی کوبید رو فرمون و داد زد

 .کنی پسره ی نفهمتو غلط می-

 :خندید

 !پس میوفتیا حرص نخور خانوم کوچولو!-

 !برو بابا-

شادی این رو گفت و قبل از اینکه پسره بتونه دهنش رو باز کنه پاشو رو گاز فشار داد و از ماشین شون سبقت گرفت. اونام 

 :راننده خندید و گفت .گاز دادن و دوباره بهمون رسیدن
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 !پس قصد دارین با ما کورس بذارین-

 :شادی خودش رو نباخت و گفت

 مشکلیه؟-

 دونی مدل ماشین ما چیه و از کجا اومده؟ننده: مشکل که نه، ولی راستش یه سوالی برام پیش اومده. تو اصال میرا

 !شادی: نه! به من چه که یابوی تو از کدوم قبرستونی اومده؟

 !خوای با این لکنته درب و داغونت با ما کورس بذاری؟دونی و اونوقت مید همین دیگه! اینارو نمی-

 !ارزهکنته درب و داغون من به صدتای یابوی تو میارزه. البته حاال که احمقی مثل تو پشتش نشسته دیگه اصال نمیاین ل-

 :پسره پوزخندی حرصی زد و گفت

 کجا دارین میرین؟-

 :من گفتم

 به توچه؟-

 .ریم کوه؛ همون کوهی که بغلش پارک جنگلیهخوام مسیر مسابقه رو تعیین کنم! ما داریم میمی-

 .ریمشادی: ماهم همون جا می

 .دیمخوبه، پس تا اونجا مسابقه می-

 !قبوله-

 :شد سرش رو آورد عقب و داد زدپسره گاز داد و همین جور که از جلوی ماشین مون رد می

 !دونم با این الک پشت، به گرد پای ماهم برسینبعید می-

 !دست باهامون بای بای کردنصداى خنده همشون بلند شد و یه دفعه همشون برگشتن و با 

رفت! داشتم سکته شادی پاش رو گذاشت رو گاز و سرعت رو زیاد کرد. حاال ما از اونا جلو افتادیم. وای، چقدر تند می

کردن و سعی داشتن ازمون جلو بزنن. از کنار کردم! همه دل و رودم توی حلقم اومد. مصمم پشت سرمون حرکت میمی

 !شدیم، همه از سرعت مون تعجب کرده بودن و با دهن های باز بهمون خیره شده بودنماشین بچه ها که رد می

یه کم که گذشت، اونا ازمون جلو افتادن و موقع رد شدن کلی ادا و شکلک واسمون در آوردن. شادی دوباره عصبانی شد و 

دیک کوه شدیم. از بس تند رفته بودیم، حالم سرعت رو باال برد. گاهی اونا جلو میوفتادن، گاهی هم ما. تا اینکه باالخره نز

 !شدداشت بد می

به خیابون نگاه کردیم و دیدیم بله! لشکر شکست  .شادی دوباره هم گاز داد و باالخره به کوه رسیدیم! ترمز کرد و پیاده شدیم

. از همون فاصله بهشون خورده پسرا حدودا سی متر عقب تر از ما ماشین رو نگه داشتن و با قیافه های درهم پیاده شدن

 !پوزخند زدیم که عصبانیتشون رو بیشتر کرد

همین جور که داشتیم واسه خودمون خوراکی  .بی توجه بهشون همراه شادی رفتیم سمت مغازه ها و وارد اولین سوپری شدیم

ت و بهمون نزدیک شد؛ کردیم، پسرا هم اومدن تو مغازه. همون پسر راننده رفت سمت یخچال و یه آب معدنی برداشجمع می

 :طوری که فروشنده نفهمه گفت

 !کار ما هنوز با شما تموم نشده-
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 :من و شادی پوزخندی زدیم و شادی گفت

 !مثل اینکه از باخ تتون درس عبرت نگرفتین-

 .پسره پوزخندی زد

 !خیلی مراقب خودتون باشین، خانوم کوچولوها-

من و شادی بیخیال به ادامه خرید مون رسیدیم. حساب کردیم و از مغازه  این رو گفت و همراه دوستاش از مغازه خارج شد.

بیرون اومدیم. درست روبه رومون کنار یه پایه برق ایستاده بودن و با پوزخند دستی برامون تکون دادن. ولی ما بی توجه 

 .بهشون از اونجا فاصله گرفتیم

 اول بریم کوه؟-

بهتره تا اونا میان یه ذره استراحت کنیم.  .رو گرفت! تاز، بچه هاهم هنوز نرسیدنشادی:نه، بهار جون! این رانندگی جونم 

 .سرم رو تکون دادم و باهم یه گوشی ای نشستیم و مشغول خوردن خوراکی هامون شدیم

 .از دور بچه ها رو دیدم که مشغول بیرون اوردن وسایلشون از ماشینا بودن

 .رسیدن-

، بهش نگاه کردم که دیدم به یه نقطه خیره شده. رد نگاهش رو گرفتم و به همون پسرا رسیدم. وقتی هیچ واکنشی از شادی ندیدم

 :دستم رو جلوی صورت شادی تکون دادم و گفتم

 !کجایی؟ چرا محو این نکبتا شدی؟-

 .به خودش اومد و نگاهم کرد

 !زنن، بهار! از وقتی رسیدیم همش زیر نظرمون دارنخیلی مشکوک می-

 .وی شونش گذاشتمدستم رو، ر

 .زدن! پاشو بریم پیش بچه هابی خیال بابا! اینا از اولش هم مشکوک می-

فقط سرش رو تکون داد و باهم پیش بقیه رفتیم. هستی با دیدن مون به سمتون دویید. بعد از سالم و احوال پرسی، چشمکی زد 

 :و با سر به پسرا اشاره کرد و شیطون گفت

 !ن رو گرفتینبینم که حسابی حالشومی-

 :شادی قیافه ای به خودش گرفت و گفت

 !ما اینیم دیگه! نکنه شادی خانوم رو دست کم گرفتی؟-

 :هرسه تامون خندیدیم و هستی گفت

 !خدا نکنه-

با شوخی و خنده همراه بچه ها از کوه باال رفتیم و بعد یه ساعت خسته به زمین رسیدیم. ازهم جدا شدیم و هر گروه از بچه ها 

 .جایی رفت. من و شادی هم تصمیم گرفتیم بریم تو پارک جنگلی.کنارهم روی یه تخته سنگ بغل رودخونه نشستیم یه

منظره خیلی قشنگ و هوای دلپذیری داشت. یه نفس عمیق کشیدم و هوای تمیزش رو داخل شش هام فرستادم. چشام رو بستم؛ 

 .چشام رو باز کردم و متعجب بهش خیره شدمبردم که با حرف شادی از بودن تو چنین مکانی لذت می

 !چیزی شده بهار؟-
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 :با تعجب گفتم

 !نه، چطور؟-

 !آخه از صبح تا حاال ناراحتی. خیلی تو خودتی-

 .خندیدم

 .من از صبح ناراحتم!؟ من که این همه باتو چرت و پرت گفتم و خندیدم-

ت غمات رو مخفی کنی اما من همیشه غم چشات رو کنی با ظاهر خوشحالکنی! سعی میآره! همیشه همین کار رو می-

 !فهمم، بهارمی

 .بهم خیره شد و دستام رو تو دستاش گرفت

 بهم بگو بهار! مشکلی پیش اومده؟-

کردم گفتم؟! مشکالت من که یکی دوتا نبود! اما هیچ وقت فکر نمیسرم رو انداختم پایین و چیزی نگفتم. آخه چی بهش می

 .هستم بشم! با فشار دست شادی روی دستام از فکر اومدم بیرون و بهش زل زدم بدبخت تر از اینی که

 !کردی! بگو شاید بتونم کمکت کنمبهار! تو که هیچ وقت چیزی رو از من مخفی نمی-

 مدونستم شادی تا نفهمه ولکن ماجرا نیست. از طرف دیگه هم خودم هم به یکی نیاز داشتم که باهاش درد و دل کناز طرفی می

 !و مثل همیشه اون شخص، شادی بود

 توی چشماش خیره شدم و حرف دلم رو زدم

 .آخه چی بگم؟ مشکالت من که یکی دوتا نیست-

 .حاال تو بگو چی شده؟ شاید تونستم کمکت کنم-

 .سرم رو انداختم پایین و بازم سکوت کردم

 ببینم! نکنه بازم سروکله ی اون بهرام عوضی پیدا شده؟-

 .ا مامان همیشه نگرانه که مبادا دوباره سراغم بیادنه بابا. ام-

زد. اما از شانس کرد. سال تا سال هم به خونواده بیچارش سر نمیبهرام پسر همسایمون بود که جدا از خانوادش زندگی می

 !عالی و درجه یک بنده درست روزی که من و مامان رفته بودیم به پدرومادرش سر بزنیم سر و کلش پیدا شد

ره ی پررو اومد درست جلوی من نشست و بر و بر نگام کرد؛ اما من خودم رو بی توجه نشون دادم. با وجود این اون، پس

 :پرروتر از این حرفا بود و جلوی مادرم سوتی کشید و گفت

 تونم ازشون خواستگاری کنم؟دختر شمان؟ چقده نازو خوشگلن! می-

 !بدنم لرزید و چشام گرد شد! عجب آدم پررویی بود بی شعورهمین که این رو گفت مثله برق گرفته ها کل 

 :مامانم هم نتونست استرسش رو کنترل کنه و بلند گفت

 !چی؟-

 .خندید

 !مگه تعجب داره؟! خب از دخترتون خوشم اومده-

  :خواست جلو مادرش بهش حرفی بزنه گفتمامانم که نمی
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 .تونیم چیزی بگیمنمیراستش خیلی غیره منتظره بود آقا بهرام! فعال که -

دونستیم که بهرام آدم درستی نیست؛اما با این وجود به خاطر خانوادش حرفی نزدیم و اون روز نکبت تموم شد. من و مامان می

تا اینکه چند روز بعد مامانش اومد خونمون و ازم خواهش کرد که گول پول و ثروت پسرش رو نخورم و خودم رو بدبخت 

 !نکنم

دم؛ از اینکه فکر کرد من دنبال پولم! اما وقتی نگرانیش رو دیدم فکر کردم که چه آدم خوبیه که به بد بودن اول ناراحت ش

ینان تونه منصرفش کنه. بهش اطمگفت نمیترسید و میکرد تا کسی رو گرفتار نکنه . بیچاره از پسرش میپسرش اعتراف می

دونستم چی باید بگم که شرش ترسیدم و نمیم؛ اما حقیقتش خودم هم میکندم و منصرفش میدادم که خودم بهش جواب منفی می

 !رو کم کنم؟

این شد که دست به دامن شادی شدم! همه چی رو براش گفتم و اونم یادم داد چجوری ردش کنم.االن چند وقتی بود که دیگه 

لوحی بودم من... با صدای شادی از فکر و سروکلش پیدا نشده بود و من خیلی از این بابت خوشحال بودم. اما چه آدم ساده 

 .خیال اومدم بیرون

 کجایی بهار؟-

 .بهش نگاه کردم

 !هان؟ هیچ جا-

 !کامال مشخصه!؟ االن چی ازت پرسیدم؟-

 !چی؟ چی پرسیدی؟-

 :نچ نچی کرد و گفت

 پرسیدم اگه مشکلت بهرام نیست، پس چیه؟-

خواست با یکی درد و دل کنم و مثل همیشه بازم مخاطبم شادی می دیدم هیچ جوره ولکن ماجرا نیست از طرفی خودم هم دلم

 :بود! ناراحت نگاش کردم و گفتم

خوام کارکنه. برا کنه. من نگرانشم. دیگه نمیشه. خیلی هم کار میمامانم شادی. تازگی ها خیلی زود از کار کردن خسته می-

ولی کو کار؟ هیچکس به یه دختر نوزده ساله که فقط تا سال اخر  همین هم تصمیم گرفتم خودم کار کنم. خیلی دنبال کار گشتم

 .ده. شادی دستام رو تو دستای گرمش فشرد و لبخند مهربونی زددبیرستان رو خونده کار نمی

 گردیم یه کار خوب برات پیدا می کنیم. باشه؟غصه نخور! باهم می

 .فایده نداره شادی جون. خودم خیلی دنبالش گشتم-

ست حرفی بزنه که یه دفعه جیغ کشید! با وحشت بهش نگاه کردم که یه دفعه دیدم یکی یقش رو از پشت گرفته! سرم شادی خوا

رو بردم باال و با ترس بهش نگاه کردم. همون پسر رانندهه بود. قبل از اینکه بتونم کاری کنم یکی یقه ی من هم گرفت و 

استن چی کار کنن؟ هیچ کسی هم اون اطراف نبود که به دادمون برسه. خومحکم کشیدتم عقب. خیلی ترسیده بودم. یعنی می

 :نفس هاش به گوشم خورد. آروم تو گوشم گفت

شه؟ هیچی! فقط قراره یک یک مساوی ترسیدی خانوم کوچولو؟ بهت که گفتم باما در نیوفت؛اما عیب نداره! حاال چی می-

 .رو برد عقب و هم زمان با اون یکی شروع کردن به شمردنبشیم! از صداش فهمیدم همون بغل دستی رانندست. سرش 
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 .یک...دو...سه-

کشیدیم و کشید .هر دو جیغ مییه دفعه هولمون دادن و هردو افتادیم تو آب. سرعت آب خیلی زیاد بود و مارو دنبال خودش می

خندیدن. آب به سرعت ما رو رهر میخواستیم؛ ولی هیچ کس اون اطراف نبود. اون دوتا نکبت هم که داشتن به ما هکمک می

 .کشید و هیچی هم نبود که بگیریمش و نذاریم آب ببرتموندنبال خودش می

خوندم که یه دفعه دوتا دست قوی اما ظریف من رو گرفت و باال کشید. پرت شدم رو چمنها و دیگه داشتم فاتحه ی خودم رو می

کردم، به ناجی بود؛ چون حالش جا اومده بود. همین طور که سرفه مینفس نفس زدم. انگار شادی قبل من نجات پیدا کرده 

 .مون نگاه کردم. پریا بود! با اینکه دل خوشی ازش نداشتم اما لبخندی زدم و ازش تشکر کردم. دستم رو گرفت و بلندم کرد

 خیس آب شدین. لباس اضافه آوردین؟-

 .شادی:آره. ممنون

 :عصبانی از جاش بلند شد و گفت

 !کنمیشون میحال-

رفتیم به ناچار از جلو پسرا رد شدیم. همونی که من رو انداخت تو آب بلند داد به سمت ماشین شادی رفتیم. وقتی که داشتیم می

 :زد

 !بینم که عزرائیل بهتون رحم کردهشنا خوش گذشت خانوما؟ می-

اخل ماشین عوض کردیم و اومدیم بیرون. نگاهم پشت چشمی براشون نازک کردیم و ادامه راه مون رو رفتیم. لباسامون رو د

 .به ماشین شون افتاد و با ارنج به پهلوی شادی زدم. نگاهم کرد. به ماشینشون اشاره کردم

 !خوای حالشون رو بگیری؟هنوزم می-

 :شادی لبخندی شیطانی زد و به ماشینشون خیره موند

 !؟کنمکنی که من فکر میتوهم داری به همون چیزی فکر می-

 !اوهوم. ولی حیف این عروسک که به خاطر صاحباش باید مجازات بشه-

 !زدیاعروسک؟! خوبه تا دوساعت پیش یابو صداش می-

  !خیلی خب حاال-

 .این رو گفت و رفت سمت ماشینش و با یه چاقو برگشت

 بریم؟-

 چشمکی زدم

 .بریم-

عدش اومد کنار من ایستاد. با رضایت به ماشین پنچرشده به سمت ماشینشون رفتیم و شادی هرچهارتا چرخ رو پنچر کرد و ب

 نگاه کرد! من هم ماژیکم رو از تو کیفم بیرون آوردم و رو شیشه ی جلوی ماشین نوشتم

 "!از طرف خانوم کوچولوها"

 .شادی خندید و کف دستامون رو به هم کوبوندیم

 !ایول-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود کاربر انجمن نگاه دانلودbadri  | رمان قمار به شرط چشمانت

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 18 

 .خواستیم بریم که یه دفعه یاد یه چیزی افتادم

 !شادیصبرکن -

 .به سمتم برگشت

 چی شده؟-

 ببینم این پسره به توهم گفت یک یک مساوی شدیم؟-

 !آره...چطور؟-

 :جوابش رو ندادم و برگشتم سمت ماشین شون. نوشته ی قبلیم رو پاک کردم و نوشتم

 "!دویک به نفع خانوم کوچولو ها"

 .شادی خندید

 !ایول-

 .دستم رو کشید

 !یست با دیدن ماشین شون تصمیم بگیرن چه بالیی سرمون بیارنباید زودتر بریم چون معلوم ن-

 .همراه شادی به سمت ماشینش رفتیم که با صدای پریا به سمتش برگشتیم

 رین بچه ها؟دارین می-

 .شادی:آره دیگه. خسته شدیم

 .شه بیای بهار؟ کارت دارمباشه. فقط یه لحظه می-

 .چه کاری؟ خب همین جا بگو-

  .شه. خصوصیهنمی-

 .دونمبا تعجب به شادی نگاه کردم . پرسشگر نگاهم می کرد. شونم رو باال انداختم که یعنی نمی

 .باشه، فقط اگه میشه زودتر آخه ما عجله داریم-

 .پوزخندی زد

 !دونم. نگران نباشین اونا فعال سرگرمنبله می-

تاد و من هم رو به روش ایستادم. شروع کرد با چیزی نگفتم و همراهش رفتم. یه کم اون طرف تر پشت یه درخت بزرگ ایس

  !راستش...بهار! من ناخواسته حرفایی رو که به شادی تو پارک گفتی شنیدم - :انگشتای دستش بازی کردن و آهسته گفت

 .تونست بیاد کمکمونزیاد تعجب نکردم چون اگه اونجا نبود که نمی

 :سری تکون دادم و گفتم

 خب که چی؟-

 !کنم خوام کمکتمی-

 .با تعجب بهش چشم دوختم

 کمک؟-

 !خوای پول دربیاری؟ من یه منبع درآمد خوب برات سراغ دارمآره. مگه نمی-
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 !منبع درآمد؟-

 .آره. خودم هم همون جام-

 :گه شغل؟! با این حال توجهی نکردم و گفتمفهمیدم چرا به جای منبع درآمد نمینمی

 خب... کجاست؟ -

 .د که داشت نگاهمون می کردبا سر به شادی اشاره کر

مگه عجله نداشتین؟! باشه واسه یه وقت مناسب تر. شمارت رو بده تا یه جا قرار بذاریم هم رو ببینیم که شرایطش رو بهت -

  .بگم

 :شمارم رو بهش دادم و گفتم

 . ...شماگه جور بشه ممنونت می-

 .لبخندی زد

 !شهجور می-

 .سمت شادی و سوار ماشین شدیم. یکم که رفتیم باالخره شادی سکوت رو شکستدست دادیم و خداحافظی کردیم. رفتم 

 گفت؟پریا چی بهت می-

 .گفت یه کار برام سراغ دارهمی-

 :با تعجب نگاهم کرد و گفت

 گردی؟از کجا فهمید دنبال کار می-

 .زدیم شنیدهتو پارک که حرف می-

 گوش وایساده بوده؟-

 .گه اتفاقی بودهمی-

 !م باور کردیهه! توه-

 . ...نه خب-

 حاال بی خیال! چه کاری؟-

 !دونمنمی-

 دونی؟نمی-

 .گمدید عجله داریم شمارم رو گرفت. گفت بعدا بهت می-

 آهان...یعنی هیچی راجع بهش نگفت؟-

 .نه. فقط گفت درآمدش خوبه و خودشم همون جاست-

 !رهمی کنه؟! اون که پول باباش از پارو باالجدی؟ مگه پریا کار می-

 .دونم... شاید دوست دارهچه می-

 .سرش رو تکون داد و دیگه چیزی نگفت

 !ولی خوب حال اینا رو گرفتیما! فکرش رو بکن! حتما تا االن دیگه با ماشین خشگلشون مواجه شدن-
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 .شادی خندید

 .میاره وای آره... ولی دمت گرم. این جملهه که نوشتی بیشتر از پنچر کردن ماشینه حالشون رو جا-

 !سوزهخواد بدون چرخ کورس بذاره دلم میکنم که حاال چطوری میما اینیم دیگه! ولی وقتی به ماشینشون فکر می-

 .خندید

 !سوزه؟دلت برا ماشینه می-

 !سوزهپ ن پ! واسه صاحب نکبتش می-

 !عالفای بی شعور-

 .لرزه نم موقتی یادم میاد که نزدیک بود تو آب دار فانی رو وداع بگم تمام ت-

 .اه! فراموشش کن-

 .شادی شروع کرد به جک گفتن و تا آخر راه کلی چرت و پرت گفتیم و خندیدیم

*** 

 .سرگرم مرتب کردن اتاق بودم که گوشیم زنگ خورد. به صفحش نگاهی انداختم. شماره ناشناس بود

 الو؟-

 .پریا بود

 .سالم بهار جون-

 سالم! تویی پریا؟-

 .ستم قرار بذاریم هم رو ببینیم. آدرس بده بیام دنبالتخواآره خودمم. می-

 .نه ممنون. تو آدرس بده خودم میام-

 .من ماشین دارم. بگو میام دیگه-

 .نه مرسی.خودم میام-

 .خیل خب! آدرس رو اس می زنم-

 .ممنون. منتظرم-

 .فعال-

مامان گفتم که قراره با دوستم برم بیرون. هه! دوستم! بعد از یه دقیقه آدرس رو برام فرستاد. سریع لباسام رو پوشیدم و به 

 :اومد؟! ازم پرسیدنیست که خیلی ازش خوشم می

 باشادی؟-

 .نه یکی دیگشون-

اول مخالفت کرد اما راضیش کردم و از خونه زدم بیرون. تاکسی گرفتم و به آدرسی که داده بود رفتم. پارک خلوت و 

رو نگاه کردم تا باالخره دیدمش. به سمتش رفتم. من رو که دید لبخندی زد و باهم  سرسبزی بود. یکم این طرف و اون طرف

 :سالم و احوال پرسی کردیم. کنارش نشستم. یه راست رفت سر اصل مطلب و گفت

 !دم. درآمد خیلی خوبی داره.؛ اما شاید تو اسمش رو نذاری کارببین بهار! این کاری که خودم هم انجام می-
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 :متعجب گفتم

 !منظورت چیه؟-

تونه تو رو از این وضعیت نجات بده. البته اگه ببری! ریسکش یه جور بازیه! درست که برد و باخت داره اما خوب می-

  !باالست. خیلی ها از این راه پول به دست میارن

 .عصبی خندیدم

 جدا؟! من رو دست انداختی؟ نکنه فکر کردی من خرم؟-

 .دامه دادماز رو نیمکت بلند شدم و عصبی ا

 !همینم مونده قمارباز بشم-

 شه آخه؟منطقی باش بهار! آخه برای یه دختر جوون مثل تو چه کاری پیدا می-

کنم! دیگه باید خوای من رو تو دردسر بندازی؛ چون هنوزم دلت از من پره! ولی کور خوندی من خودم رو بدبخت نمیتو می-

 .برم

 .روم رو برگردوندم که دستم رو کشید

 !من دیگه اون ماجرا رو فراموش کردم، بهار! می خوام جبران کنم-

 !هه! مشخصه-

 !تونی تمام مشکالتت رو حل کنیبهار فقط یه درصد، یه درصد به این فکر کن که قمار رو ببری. با پولش می-

 .ک کنمتونم ریسدونم و نمیدادم! چون هیچی ازش نمیحتی اگه این کار خالف هم نبود من انجامش نمی-

 !دم بهارمن یادت می-

 :عصبی گفتم

 .ممنون پریا خانوم. راضی به زحمت نیستم-

 .هر وقت نظرت عوض شد بهم زنگ بزن-

خواست من رو عجب آدم پر رویی بودا! می .رفتم، از پشت سر یه دستی به معنای بروبابا براش تکون دادمهمین جور که می

هم اونقدر نادونم که قبول کنم. هه! واقعا چه انتظاری از من داشت؟ ولی برام عجیب کرد من الکی الکی بدبخت کنه. فکر می

 .کنم! اما یه ذره که فکر کردم، دیدم همچین هم عجیب نیستگفت خودم هم قمار میبود که می

ما باید تو بدبختی کردم که وقتی به این فکر می !وقتی یه بابای میلیونر داره که هر غلطی بکنه پول داره جمع و جورش کن،

روز گرفت. اونکنن حرصم میدست و پا بزنیم و دنبال یه لقمه نون حالل باشیم، اونوقت امثال پریا انقدر راحت ولخرجی می

کردم سرنوشت من در گرو پیشنهاد اون  اما هیچوقت فکر نم !با عصبانیت از اونجا رفتم و حتی پیشنهاد پریا رو یادم رفت

 !باشه

*** 

گشتم؛ ولی بازم نتیجه ای نداشت. وضعیت مامان شتم ناامید می شدم. تقریبا یک ماه بود که همراه شادی دنبال کار میدیگه دا

 .اومدآوردن. سرگردون و ناراحت بودم اما هیچ کاری از دستم برنمیبدتر شده بود و از طرفی مشتری هاشم بهش فشار می

گشتم خونه، دیدم چند نفرجلوی خونه مون جمع شدن و ای داشتم برمی یه روز که طبق معمول خسته و بدون هیچ نتیجه
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هیاهو به راه انداختن. تعجب کردم و سریع تر راه رفتم تا اینکه نزدیکشون شدم. از لباس ها و تیپاشون معلوم بود که 

 !پولدارن. نکنه مشتریای مامانن؟! چرا همشون اینجا تجمع کردن؟

. وقتی مامان رو با اون حال خرابش دیدم که بین اونا گیر افتاده بود، نزدیک بود سکته باهم حرف می زدن و شاکی بودن

 .کنم

کردن. دوییدم سمتشون و از بینشون راهم رو باز کردم و به مامان دورش رو گرفته بودن و با داد و هوار گله و شکایت می

 .رسیدم. باترس دستم رو روی صورت رنگ پریده و گریونش گذاشتم

 خوان؟نجا چه خبره مامان؟! اینا کین؟ چی میای-

کردن و مدام تو گوش هم پچ پچ نگاهی به اطراف کردم. همه ی همسایه ها ریخته بودن بیرون و با تعجب نگاه مون می

 :کردن. بهرام و خانوادش هم بودن. یکی از همون شاکیا که زنی شیک و پرزرق و برق بود، با تمسخر گفتمی

  !کشین؟!؟ ببین مادر بی عرضت چه بالیی سر لباسامون آورده! شماها خجالت نمیپس تو دخترشی -

 :خطاب به مادرم ادامه داد

 کنی؟خب اگه خیاطی بلد نیستی چرا بی خودی ماها رو عالف خودت می-

نی اشناختم؛ چون چندسال مشتری مامانم بودن. از قدرنشناسی و حرفای زشتشون حرصم گرفت و عصببعضیاشون رو می

 :گفتم

 درست حرف بزن خانوم! مگه لباست چشه؟-

 :لباس رو گرفت جلو چشمم و گفت

 !خودت ببین-

تونه به خوبی قبل کار کنه اما با دیدن اون دونستم این چند وقت مامان نمیحق بااون بود. واقعا لباس بد دوخته شده بود. می

 !لباس واقعا تعجب کردم

 :زن گفت

 .برام خریده بود اما مادرت حرومش کرد شوهرم پارچش رو از خارج-

 :دیدم برا همین با التماس گفتمراهی جلو پام نمی

شه یه چند روز دیگه راجبش بینین... . تورو خدا تمومش کنین. میدم خانوم. اما حال مادرم رو که میبهتون حق می-

 صحبت کنیم؟

  !یمخواخوایم دخترجون. پولمون رو میهه! صحبت!؟ ما صحبت نمی-

 :یه نگاهی به کوچه کرد و گفت

 !تونم دوباره پام رو تو این آشغال دونی بذارم؟بعدشم... تو واقعا فکر کردی من می-

ترسیدم بیشتر از این آبروریزی کنن و حال مامان بدتر تونستم حرفی بهش بزنم؛ چون میاز حرفش عصبانی شدم اما نمی

 .بشه

 .دم پولتون رو بهتون برگردونمت بدین. قول میکنم یه چند روزی بهم مهلخواهش می-
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 :پوزخندی زد و با تمسخر گفت

  !البته اگه بتونی جورش کنی-

 :به جمعیت نگاهی انداخت و ادامه داد

 !آخه پول کمی نیست-

 کباالخره هرجوری بود بعد از اینکه کلی تهدیدمون کردن که چندروز دیگه میان سراغمون، گورشون رو گم کردن. به کم

 :یکی از همسایه ها مامان رو بردیم تو خونه و خوابوندیمش. باصدایی که انگار از ته چاه می اومد نگران رو به من گفت

 !خوای این همه پول رو بیاری؟آخه، چرا همچین حرفی زدی دختر؟ حاال از کجا می-

ه هیچی نبودم و فقط نگران مامان بودم. کردم؟! اما اون لحظه متوجگفت! حاال از کجا اون همه پول رو جور میراست می

 .دستش رو گرفتم و لبخندی زدم

 !کنم. حاال یه کم استراحت کننگران نباش مامان جون! باالخره، یه جوری جورش می-

لبخندی مصنوعی زد و چشماش رو بست. دیگه نتونستم جلوی اشکام رو بگیرم و سرازیر شدن. مهری خانوم زن همسایمون 

 :شش فشرد و گفتمن رو تو آغو

 .کنیمغصه نخور بهارجون...خدابزرگه! خودمون پول رو برات جور می-

 .دونستم همسایه هامونم شرایط مالی خوبی ندارنبا گریه زل زدم تو چشماش. می

 !آخه چه جوری؟-

 .نگران نباش-

 :خواستم حرفی بزنم که زنگ در به صدا دراومد. پاشدم و از تو حیاط داد زدم

 کیه؟-

 !لحظه بیا کارت دارم یه-

 .با شنیدن صدای بهرام، اون هم تو اون وضعیت از کوره در رفتم و رفتم درو باز کردم و بهش توپیدم

 !بینی شرایطم رو؟ دست از سرم بردارخوای؟ مگه جوابت رو ندادم؟ مگه نمیچیه؟ هر روز هر روز اینجا چی می-

 .پوزخندی زد

 !خوام کمکت کنمتند نرو! می-

 !م نکردهالز-

 .خواستم درو ببندم که با دستش در رو از اون طرف هل داد

زم شه! دیگه الشی که تمام مشکالتت حل میبه جای تشکرته!؟ این قدر لجباز نباش دختر! اگه زنم بشی اون قدر پولدار می-

 !شی پرنسس قصر مننیست این قدر سختی بکشی. می

 .پوزخندی زدم

 !به همین خیال باش-
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مونده بودم چیکار کنم. فوقش این بار همسایه ها  .اینکه حرفی بزنه درو محکم به هم کوبیدم. اعصابم به هم ریخته بودقبل از 

تونم بذارم مامان دیگه کار کنه. اما کمک مون کردن. بعدش چی؟ بعد از اون مخارج زندگی مون رو از کجا بیاریم؟ من نمی

جوییدم به این مسائل فکر رفتم و ناخونم رو میبا عصبانیت تو حیاط راه میتونم کاری کنم؟! درحالی که مگه خودم می

  .کردم

***  

شد. دیگه واقعا مونده بودم که باید چی کار کنم با کمک همسایه ها پول مشتریا رو دادیم. اما حال مامان روزبه روز بدتر می

گفت که "چرا امکان داره". اما یه چیزی تو وجودم می که یه دفعه فکری از ذهنم رد شد! نه نه!اصال!اصال امکان نداره!

 .سعی داشتم این فکرو از ذهنم بیرون کنم اما نتونستم

دونم چه حسی من رو به خواد بی چاره ام کنه اما نمیدونستم پریا با من دشمنی داره و با این درخواست میدرسته که می

اینکه بدجوری تو تنگنا قرار گرفته بودم و هیچ راهی هم نداشتم این  کرد! شاید به خاطرپذیرفتن این پیشنهاد تشویق می

 !تصمیم احمقانه رو گرفتم

دونستم این کار خالف قانون و دین و مجازات داره ولی چاره ی دیگه ای نداشتم! اون لحظه آره، خیلی احمقانه بود چون می

ه چه اتفاقی برام بیفته. اون لحظه همه چیز از یادم رفته بود و فقط برام مهم نبود که پریا چه نقشه ای برام کشیده یا اینکه قرار

 !دنبال یه راه چاره بودم؛ حتی اگه خالف بود

خواستم کاری رو انجام بدم که عواقبش رو خوب می دونستم! کردن چی؟! من مییعنی چی پیش میومد؟! اگه دستگیرم می

تصمیمی غیرمنطقی! و باالخره این تصمیم رو گرفتم. تصمیمی که زندگیم کرد! خواستم تصمیمی بگیرم که شاید نابودم میمی

 .کردمرو زیر و رو کرد. جوری که حتی فکرش رو هم نمی

 :.گوشی رو برداشتم و با شک و تردید شماره ی پریا رو گرفتم. بعد از چندتا بوق برداش

 سالم بهار جون! خوبی؟-

 سالم.ممنون.تو خوبی؟-

 .مرسی عزیزم-

 . ...م بگمخواست-

 .وسط حرفم پرید

 !پس باالخره نظرت عوض شد-

 :کمی مکث کردم و گفتم

کنی اونم کاری که در واقع خرابکاریه! و ازم خواهش آره... ولی راستش یه کم برام غیر عادیه! تو برای من کار پیدا می-

 !کنم فقط این نیستس میدونم که می خوای من رو توی دردسر بندازی اما احساکنی که قبول کنم! من میمی

 .مکث کرد

 !حدست درسته-

 :زیاد تعجب نکردم و گفتم
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 ! واضح تر بگو-

 !گم، اما به وقتشمی-

 وقتش کیه؟-

 .هر وقت تو آماده باشی که شرایط رو برات بگم-

 !من آماده ام-

 .باشه. پس بیا همون جا که قبال قرار گذاشتیم-

 کی بیام؟-

 !االن راه بیوفتهرچه زودتر بهتر! اصال همین -

 .باشه-

 :این و گفتم و قطع کردم. سریع لباسام رو پوشیدم و رو به زن همسایمون گفتم

 شه یه چند ساعتی مراقب مامانم باشین. وقتی بیدار شد بهش بگین من کجا رفتم که نگرانم نباشه؟نسرین خانم! بی زحمت می-

 خوای بری؟حتما دخترم! کجا می-

 .کار پیدا کردهیکی از دوستام برام -

 .جدی؟ به سالمتی عزیزم. مراقب خودت باش-

لبخندی زدم و بعد از اینکه پیشونی مامان رو بوسیدم و از نسرین خانم خداحافظی کردم، از خونه زدم بیرون. یه تاکسی 

 .گرفتم و رفتم همون پارک قبلی

 .الپرسی روی نیمکت نشستیمپریا برام دست تکون داد و لبخندی زد. رفتم سمتش و بعد از سالم و احو

 :سریع شروع کرد به گفتن

 . ...دونی؛ پس الزم نیست چیزی بگم. اما در مورد اون قمارخونه باید بدونیدرمورد شرایط بازی که می-

 .و سط حرفش پریدم

 .خوام بدونم، اون چیزیه که پشت تلفن بهم نگفتیاینا باشه برای بعد! فعال تنها چیزی که می-

 .پوفی کشید

تونی بدون این که قمار کنی پول زیادی کاسب خوام برام یه کاری بکنی. اگه این کار رو درست انجام بدی میراستش می-

 !بشی

 :با اخم نگاهش کردم و گفتم .قضیه خیلی مشکوک بود

 و اون کار چیه؟-

 !باید کارهای یه نفر رو زیر نظر بگیری-

 .پوزخندی زدم

 .یعنی یه جورایی جاسوس بشم-
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 !درسته-

حاال دیگه مطمئن شده بودم که کاسه ای زیر نیم کاسه هست و نقشه ای پشت این کار هست. خواستم بلند شم و همون موقع 

 !همه چی رو بهم بزنم اما بازم حماقت کردم

 !خوای از من برای رسیدن به هدفت استفاده کنیپس حدسم درست بوده. تو می-

 .گیری! فقط همیندی و در مقابلش پولت رو میه سری اطالعات به من میباور کن به نفعته بهار! تو فقط ی-

 !پس تو تنها نیستی. یه گروهین-

دونم چه احساسی من رو به سمت این کار خطرناک دونستم قطعا این کار به ضررم خواهد بود! اما نمیحاال دیگه می

 :کشوند! این شد که گفتممی

 درمقابلش چقدر پول گیرم میاد؟-

 !کنیستگی به خودت داره! هرچی اطالعاتت بهتر و دقیق تر باشه مسلما سود بیشتری میب-

 خب اون کی؟! کسی که باید زیر نظرش بگیرم؟-

 !شناسیشاسمش پارساست. یه آدم مغرور و لجباز! اونقدر که تو اولین نگاه می-

 .اوم-

ره یا اینکه چرت پرسم، مسلما یا از جواب دادن طفره میدونستم که اگه ازش دلیل اینکه از من این درخواست رو کرده بمی

 .کنه. واسه همین هم در این مورد چیزی نپرسیدمو پرت سرهم می

 .خیلی آدم زیرکیه! باید خیلی مراقب باشی-

 .باشه-

*** 

 :داشتم کفشام رو در می آوردم که مامان تو چارچوب در ظاهر شد

 .سالم دخترم-

 :دمبهش نگاه کردم و لبخندی ز

 سالم مامان جون. بهترین؟-

 .ممنون عزیزم-

 .رفتم داخل خونه و مشغول در اوردن لباسام شدم

 .نسرین خانم بهم گفت کجا رفتی. شرمندتم دخترم! ببخش که نتونستم مادر خوبی برات باشم-

 .با این حرف دست از باز کردن دکمه های مانتوم برداشتم و به سمتش رفتم

 مان جون؟ اخه این چه حرفیه ما-

 :بغلش کردم و ادامه دادم

 .دیگه نشنوما! تو بهترین مامان دنیایی. برام خیلی زحمت کشیدی-
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 .سرش رو بوسیدم و از آغوشش بیرون اومدم

 .لبخند غمگینی زد

 تونستی کاری پیدا کنی؟-

 :دوست نداشتم اما مجبور شدم بهش دروغ بگم

 . ...آره. تو یه شرکت نظافتچی شدم. حقوقشم-

 .نذاشت حرفم رو ادامه بدم

 کارمنداش آدمای سالمین؟-

 .و یه دوروغ دیگه

 !آره! مطمئن باش-

دونم چرا انقدر استرس داشتم! از اول صبح که بیدار شدم حتی یه لحظه هم آروم و قرار امروز روز قرارمون بود. نمی

 !ن قماربازی اتفاقای عجیب و غریبی تو زندگیم بیوفتهدونستم قراره با ای نداشتم. تو دلم غوغا بود! انگار که از همون روز م

 .باالخره پریا زنگ زد.گوشی رو چنگ زدم و با دست لرزون دکمه سبز رو زدم

 ا...الو؟-

 .صدای پریا که برعکس من آروم بود به گوشم رسید

 .سالم! بیا همون پارک-

 :تند و هول هولکی گفتم

 .باشه! االن میام

ع لباسام رو پوشیدم. مامان با لبخند اومد سمتم و ازم خواست از زیر قران رد بشم. از اینکه تو تلفن رو قطع کردم و سری

 . ...کشیدم تا حاال کوچک ترین دروغی بهش نگفته بودم ولیروش نگاه کنم خجالت می

 .لبخندی خجول زدم و از زیر قران رد شدم

 .بند کفشم رو بستم

 .خداحافظ-

 .خدا پشت و پناهت دخترم-

 .ریع تاکسی گرفتم و به همون پارک رفتم. روی همون نیمکت قبلی نشسته بود. سریع خودم رو بهش رسوندمس

 !سالم! چرا گفتی بیام اینجا؟ چرا ادرس همون جارو بهم ندادی؟-

 :با آرامش جواب داد

 !سالم! برای اینکه ترسیدم اونجا لو بره-

 :با تعجب گفتم

 !لو بره؟-
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 :گفتشونش رو باال انداخت و 

 !کنهکار از محکم کاری که عیب نمی-

 :بعدم دستم رو کشید و گفت

 .ریمبیا! با ماشین من می-

تعجب کردم که چرا با ماشین تا اینجا  .پریا ماشین رو نگه داشت و پیاده شدیم. یه کم که پیاده رفتیم به یه کوچه رسیدیم

 .. ایستادم و متعجب بهش نگاه کردمنیومدیم که کار پریا به تعجبم اضافه کرد. سر کوچه ایستاد

 چرا وایسادی؟-

 :یه در بزرگ رو که ته کوچه بود بهم نشون داد و گفت

 !از اینجا به بعد رو باید خودت بری-

 م...منظورت چیه؟-

 !یه کم با تعجب بهش نگاه کردم، اما با یاد آوری ماموریتی که بهم داده بود تازه گرفتم که موضوع چیه

 .حظه پشیمون شدمترسیدم و یه ل

 :اما پولی که پریا راجبش حرف می زد دوباره وسوسم کرد و گفتم

 باشه...اونجا چی بگم؟-

 !بگو اومدم واسه قمار دیگه-

 .کننهمین؟! اخه اینجوری که قبول نمی-

 .نترس! و فقط باید پارسا رو راضی کنی بقیه دیگه کاری به کارت ندارن-

 !دی؟کار بهم پول می چطوری مطمئن باشم در مقابل این-

 !اگه به قولم وفا نکردم من رو پیششون لو بده-

 :پوفی کشیدم و گفتم

 .امیدوارم همه چی خوب پیش بره. فعال-

 .سرش رو تکون داد و فوری از اونجا دور شد. نفس عمیقی کشیدم و در ساختمون رو که پیش بود هل دادم

 .ردهمین که درباز شد صدای بلند موسیقی به گوشم خو

 .از یه راه روی خیلی طوالنی گذشتم و به یه سالن بزرگ و مجهز رسیدم

 !اینجا دیگه کجا بود؟! واقعا یه قمارخونه بود؟

هر کسی به کار خودش مشغول بود و فقط چند نفر متوجه حضورم شدن که اهمیتی ندادن و به کارشون ادامه دادن. 

مین اون سالن رو هم رد کردم و به یه سالن بزرگ تر رسیدم! دهنم از تعجب دونستم باید کجا برم و چی کار کنم؛ برای هنمی

باز مونده بود. بهترین و زیباترین وسایل توش چیده شده بودن! من رو بگو فکر می کردم قمارخونه یه زیرزمین خرابه ست 

لی بود و این بار هیچ کس متوجهم شه توش پیدا کرد! اینجا شلوغ تر از سالن اوکه هیچی جز دود سیگار و وسایل قمار نمی

نشد. نگاهم روی فرشای ابریشمی وسط سالن خیره بود و آروم آروم جلو می رفتم که یه دفعه یکی یقه لباسم رو از پشت 
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 .کشید

 !کجا کجا؟! وایسا ببینم-

 .ساله بود 22،23با ترس و تعجب برگشتم سمتش که با یه جفت چشم عصبانی و آبی کمرنگ مواجه شدم. یه پسر حدودا 

 .یقه ام رو ول کرد و دستش رو به کمرش زد

 !زنی؟! نکنه فکر کردی این جا بی صاحابه؟همین جوری سرت رو پایین انداختی داری واسه خودت قدم می-

 :با تته پته گفتم

 !س...سالم-

 کنی؟گیرم علیک! تو کی هستی؟ اینجا چه غلطی می-

 .توهم کردم از لحن حرف زدنش عصبانی شدم و اخمام رو

 !کنم به شما ربطی داشته باشهفکر نمی-

 :پوزخندی حرصی زد و گفت

 !اگه یه مگس هم اینجا پر بزنه به من ربط داره-

 :حرصی گفتم

 شه بگین دقیقا چه ربطی به شما داره؟ا!؟ می-

 .جلوتر اومد و عصبانی تو چشام خیره شد

 !چون من صاحب اینجام-

 .پوزخندی زدم

 !در اوضاعش داغونهگم چرا انقمی-

 .حرصی خواست حرفی بزنه که صدای یه دختر مانع شد

 کجایی پارسا؟-

 !دلم ریخت! من چجوری این رو زیر نظر بگیرم حاال؟

 .پوفی کشید و دست از سرم برداشت و به پشت سرم نگاه کرد

 بازچی شده پریسا؟-

رو قیافه و اسماشون سریع فهمیدم خواهر برادرن. من هم به پشت سر نگاه کردم. یه دختر جوون کپی پارسا بود که از 

 .دهنش رو باز کرد که حرفی بزنه که با دیدن من با دهن باز بین راه ایستاد

 این دیگه کیه؟-

 .پارسا پوفی کشید

 !یه عالف-

 :عصبانی پشت چشمی براش نازک کردم و گفتم
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 !پیچیفعال که جنابالی از عالفی داری به پر و پای من می-

 :دختره که فهمیده بودم اسمش پریساست نگاهی کردم و گفتمبه 

 !شه من رو راهنمایی کنین؟ برای بازی اومدممی-

 :رفت بهم اشاره کرد و گفتبا این حرفم پارسا زد زیر خنده. همین جور که ریسه می

 . ...خوای قمارخوای...میتو!؟ اخه تو!؟ توی جوجو می-

 .مه بدهادامه ی خندش نذاشت حرفش رو ادا

 .عصبانی بهش خیره شدم

 !ببند مگس توش نره-

 .با این حرفم دست از خندیدن برداشت و اومد سمتم. آستینم رو گرفت و کشید

 .شدمرسید و دنبالش کشیده میزورم بهش نمی

 :کشیدم گفتهمین جور که می

 !تو مثل اینکه حرف حساب حالیت نیست-

 :عصبانی گفتم

 !م ولم کن! هی با توام نکبت! هویولم کن پسره ی نفهم! گفت-

 :یه دفعه ای آستینم رو ول کرد و از حرکت ایستاد. دستش رو به نشونه تهدید گرفت سمتم و گفت

 . ...کنی یا اینکه مجبورمخوب گوش کن بچه! یا مثل بچه آدم از اینجا گورت رو گم می-

 .داد زدم

 !ینجا بازی کنم. حرفای توهم هیچ اهمیتی برام ندارهخوای چه غلطی بکنی؟! من اومدم امجبوری چی؟ ها؟ می-

 . ...اوکی! پس چاره ای ندارم جز اینکه-

 .این بار با زور بیشتری کشیدم که با صدای داد همون دختره از حرکت ایستاد

 !کنی پارسا؟معلوم هست چیکار می-

 :برگشت سمتش و گفت

 !شم معلوم نیست؟! دارم سعی می کنم از شر این جوجو خالص-

 :عصبی گفتم

 . ...جرئت داری یه بار دیگه من رو این جوری صدا بزن ببین-

 .وسط حرفم پرید

 !کنی؟تهدید می-

 کنم! ای بابا تو چی کار داری به کار من؟اره تهدید می-

 !بیا برو بیرون بچه! تا اون روی سگم رو باال نیاوردی-
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 !کنی؟که خودت رو نخود آش می منم مثل همه ی اینا اومدم برای بازی. به توچه آخه-

 . ...یه بار دیگه هم بهت گفتم اگه-

 !رمشه به جنابعالی! ولی کور خوندی شازده! من زیر بار حرف زور نمیاگه مگس هم اینجا پر بزنه مربوط می-

 . ...دیگه داری زیادی رو اعصابم-

 .پریسا داد زد

 !گه دیگهبسه دیگه داداش! خب راست می-

 .دی عصبی زدپارسا پوزخن

 گه؟راست می-

 .صدای یه پسر دیگه باعث شد همه به سمتش برگردیم

 باز چی شده پارسا؟-

یه پسر مو مشکی و چشم خاکستری، تقریبا هم سن پارسا که موهاش به طرز وحشتناکی بهم ریخته بود!معلوم بود تازه از 

 !خواب پاشده

 !سهیچی نشده آقا امین! شما برو به ادامه ی خوابت بر-

 .امین دست الی موهای پریشونش کشید و خمیازه ای کشید

 !ذاره آدم خواب به چشمش بیاد؟مگه این صدای نکبتت می-

 .بی توجه به اینکه بحث سر چی بوده خواست برگرده که با دیدن من چشماش درشت شد و بهم خیره موند

 :پریسا دستش رو، روی شونم گذاشت و گفت

 معرفی کنی؟خوای خودت رو بهمون نمی-

 .پارسا حرصی به پریسا نگاه کرد و دوباره به من نگاه کرد

 !تو که هنوز اینجایی-

 .پوزخندی زدم و نگاهم رو ازش گرفتم و به پریسا دوختم.دستم رو سمتش دراز کردم

 .من بهارم،از آشنایی تون خوشحال شدم پریسا جون-

 .لبخندی زد و باهام دست داد

 .منم همین طور-

 :و ادامه داد چشمکی زد

 !چه آشنایی اکشنی بود -

 .با گوشه چشم به قیافه ی حرصی پارسا نگاه کردم و لبخند کجی زدم و دست پریسارو بیشتر فشردم

 !بله!واقعا آشنایی جالبی بود-

 .امین خواب آلود و با لبخندی رو لب اومد سمتم و سالم کرد. لبخندی زدم
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 آقا امین...درسته؟-

 .ن خوشحالم بهار خانومبله،از آشنایی تو-

 .منم همین طور-

 .پریسا دستم رو گرفت

 .دوست دارم یکم باهم بیشتر آشنا بشیم بهار جون-

 لبخندی زدم

 !حتما-

 .زیر نگاه حرصی پارسا همراه پریسا به سمت یه اتاق رفتیم.وقتی واردش شدیم پریسا درو بست و به سمت تخت هدایتم کرد

 :کردم که نشست کنارم و گفتراف نگاه میروی تخت نشستم و متعجب به اط

 !کنیمتعجب نکن ما اینجا زندگی می -

 .با تعجب بهش نگاه کردم و با دستم به زمین اشاره کردم

 اینجا؟-

 !اره.اینجا مال ماست!در ضمن از رفتارای پارسا عصبانی نشو.اون همیشه اخالقش گنده-

 !مشخصه-

 :چشمکی زد و گفت

 !این پسره ی زبون نفهم رو جا آوردی ولی دمت گرم!خوب حال -

 :خندیدم و گفتم

 !کنی؟چطور همچین برادری رو تحمل می-

 :اونم مثل من خندید و جواب داد

 .خوامبه سختی!بابت کاراش معذرت می -

 :دستم رو فشرد و ادامه داد

 .ببخشید -

 .لبخندی زدم و دستش رو فشردم

 !کنم خدا بهت صبر بدهمونه!درضمن دعا میجا آوردم!پس دیگه حرفی نمی خوای؟!بعدشم من که حالشوتو چرا معذرت می-

 .خندید

 !به توهم!چون باید هر روز پارسارو تحمل کنی-

 !اوه اوه-

 !ولی اینجوری نگاهش نکن!دل ساده ای داره...مثل بچه ها-

 .ابروم رو باال انداختم
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 !جدی؟بهش نمیاد-

 .خندید

 در مورد خودت برام بگو.چند سالته؟حاال کم کم بهش میاد!خوب،بیشتر -

 .نوزده-

 .اوم...پس یه سال از من کوچیکتری-

 کنین؟با خانوادتون اینجا زندگی می-

 .چهرش حالت غمگینی گرفت و آهی کشید

 ...نه...مادرم وقتی بچه بودیم مرد-

 .دستش رو فشردم

 متاسفم...پدرتون چی؟-

 .وض کردانگار که از سوالم خوشش نیومده باشه بحث رو ع

 خوب ببینم خواهر برادر داری؟-

 :پیگیر سوالم نشدم و گفتم

 کنه؟نه من تک بچم.بجز تو و پارسا کس دیگه ای هم اینجا زندگی می -

 .آره...امین هم با ماست-

 ...باهم دوستن؟امین و پارسا-

 !دناوهوم.اونم نه یه دوستی ساده!اونا جونشون رو برا هم می-

 :با تعجب گفتم

 !جدی؟-

 .آره...ما از بچگی با امین بزرگ شدیم-

 .از هر دری باهم حرف زدیم اما درمورد زندگیم چیزی بهش نگفتم همون طورم پریسا

 .ترسیدم مامان نگران بشهشد.از پریسا و امین خداحافظی کردم و با سرعت از اونجا خارج شدم.میکم کم داشت غروب می

 .دمتاکسی گرفتم و سریع خودمو به خونه رسون

دونستم که اون دنبال دیدم که بخوام به پریا بگم!اصال نمیمدتی به همین منوال گذشت اما من هیچ چیز خاصی از پارسا نمی

شد اما کم کم دست از سرم رفتم اونجا دعوامون میکرد و هربار که میچی هست!اوایل پارسا خیلی بدخلقی می

 !به دست بیارم..تنها امیدم قولی بود که پریا بهم داده بود برداشت.هنوز نتونسته بودم قماری بکنم و پولی

 ...یه روز که مثل همیشه نزدیک غروب اومدم خونه

کنه.با این که هوا تقریبا تاریک شده بود اما تو اون به محض ورودم مامان رو دیدم که لب حوض نشسته و مدام سرفه می

گرانی به سمتش دوییدم و کنارش نشستم. دستم رو، روی شونش تاریکی هم متوجه رنگ پریده و حال خرابش شدم.با ن

 .سرفه هاش وحشتناک بود .گذاشتم
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 چی شده مامان؟این چه وضعیه؟-

 .دستش رو از روی دهنش برداشت که یدفعه با دیدن دستای خونیش شوکه شدم

 :لروزن دستش رو تو دستم گرفتم و با نگرانی گفتم

 خون؟-

ودم که دوباره سرفه کرد.سرفه کردنش همانا و بیرون ریختن خون از دهنش همانا. با هربار هنوز از شوک بیرون نیومده ب

 .کرد.با ترس و تعجب به چهره رنگ پریدش نگاه کردمسرفه خون باال میاورد و ترسم رو بیشتر می

 از کی اینجوری شدی مامان؟-

 .جوابمو نداد

 .با وحشت داد زدم

 از کی؟ -

 .نگاه کرد و سرش رو پایین انداختبا چشمای بی حالش بهم 

 .شههفت ماهی می-

 .با تعجب و عصبانیت بهش نگاه کردم

 گی؟هفت ماه؟!هفت ماهه که حالت اینجوریه و هیچی به من نمی-

 .خواستم نگرانت کنمنمی-

 ...گی مامان؟اگه خدایی نکردهفهمی چی داری میاصال می-

 .باال اوردیدفعه ای سرفه هاش شدت گرفت و خون بیشتری 

 ...مامان-

 .چشماش بسته شد و از هوش رفت. سریع بدن سرد و بی حسش رو به آغوشم کشیدم

 :داد زدم

 !مامان-

*** 

 .کالفه روی صندلی نشسته بودم و به زمین چشم دوخته بودم که با صدای پرستار به خودم اومدم

 خانوم؟-

 :با وحشت از جام پریدم و گفتم

 تونم ببینمش؟مامانم؟می

 .خواد درموردشون باهاتون صحبت کنه.همراهم بیاینفعال نه.دکتر می-

 .با قدمای سست و لرزون پشت سر زن پرستار راه افتادم.پشت دراتاقی ایستاد و در زد

 .آقای دکتر؟آوردمشون-
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 .از پشت در صدای مردی به گوشم رسید

 .بفرمایید تو-

مکثی کردم و پام رو داخل اتاق گذاشتم.پرستار رفت و درو پرستار درو برام باز کرد و از جلوی در رفت کنار. 

 .بست.نگران به دکتر چشم دوختم. لبخندی زد وبه یه صندلی اشاره کرد

 .بشین دخترم-

 .گفت رفتم و نشستم. منتظر به دکتر چشم دوختمآهسته چشمی گفتم و به سمت جایی که می

 مادرتون هستن؟-

 :به برگه آزمایشا انداخت و گفتسرم رو به تایید تکون دادم. نگاهی 

 مثل اینکه خیلی وقته اینجورین.چرا زودتر به بیمارستان مراجعه نکردین؟-

 .من...من خبر نداشتم-

 .با تعجب نگاهم کرد

 ...من متوجه نشده بودم...تا اینکه امشب-

 .بسیارخوب، فعال باید بستری بشن-

 من چیکار کنم؟-

 .م بدین تا بعدفعال کارای بستری شدنشون رو انجا-

 تونم برم پیشش؟چشم.می-

سرش رو تکون داد. تشکری کردم و بلند شدم.از اتاق دکتر خارج شدم و همراه همون پرستار کارای الزم رو انجام دادم. 

آهسته در اتاق رو باز کردم.رفتم کنار تختش و به صورت زیبا اما رنگ پریدش چشم دوختم.متوجه حضورم شد و آهسته 

 .باز کرد. لبخندی زدم و کنارش نشستم. دستش رو فشردم چشماش رو

 بهتری؟-

 ...چرا آوردیم بیمارستان دخترم؟!من که-

 .کنم ادامه نده مامانخواهش می-

 .آهی کشید

 تا کی قراره اینجا باشم؟-

 .دونم،فعال باید اینجا بستری باشینمی-

 ...فکر خرج بیمارستان رو کردی که-

 !کنمجورش می-

*** 

 دونم چطور خوابم برد!صبح با صدای زنگ موبایلم از خواب بیدار شدم و به صفحش نگاه کردمنمی

 .زدم از اتاق خارج شدمپریسا بود.برای اینکه مامان بیدار نشه سریع جواب دادم و همین جور که حرف می
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کجا؟!یعنی اگه برم پیش پریسا اینا کردم که باید برم دنبال پول؛اما دادم به این فکر میهمین جور که جواب پریسا رو می

 کنن؟کمکم می

 سالم بهار جون.خوبی؟-

 .از پشت تلفن صدای هیاهو و جر بحث میومد

 ممنون.توخوبی؟-

 !داری میای اینجا؟-

 نه چطور؟-

 !بهتر!پارسا تو یه بازی باخته!حسابی عصبانیه.همون بهتر که این اطراف پیدات نشه-

خواستم برم از اونا پول ه گوشم خورد.اوه اوه!انگار اوضاع خیلی خرابه!منو بگو مییدفعه ای صدای شکستن یه چیزی ب

 !کردرفتم پارسا تیکه تیکم میبگیرم!اگه می

 .انگار خیلی وضع خرابه-

 آره،کارد بزنی خونش در نمیاد!خوب دیگه بهارجون کاری نداری؟-

 .نه-

رفتم پیش م. حاال چیکار کنم؟ چاره ای نداشتم باید میسریع گوشی رو قطع کرد.کالفه گوشیم رو توی کیفم انداخت

 .کشیدم اما مجبور بودم.با شادی راحت تر بودم تا خاله!با این فکر سریع از بیمارستان خارج شدمشادی.درسته خجالت می

 .زنگ درو زدم.بعد چند ثانیه شادی باهمون صدای بشاش و سرحال همیشگیش جواب داد

 کیه؟

 .منم شادی-

 .شما کجا اینجا کجا؟بیا تو!سالم بهار خانوم به به-

 .اینو گفت و در با تیکی باز شد

 :سریع گفتم

 شه یه چند لحظه بیای دم در؟نه نه!من نمیام تو، می -

 :با تعجب گفت

 .یعنی چی؟بیاتو دیگه -

 .ممنون.عجله دارم-

 .وا!باشه صبر کن االن میام-

 :متم دویید و گفتهنوز یه دقیقه نشده بود که اومد.نگران به س

 سالم؟چی شده؟ -

 .سالم...راستش برا یه کاری مزاحمت شدم-

 چه کاری؟-
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 .خب،گفتنش یکمی سخته-

 :دستم رو گرفت ونگران گفت

 .کنیچیزی شده بهار؟داری نگرانم می -

 .مامان...دیشب حال مامان بد شد-

 چی؟درست حرف بزن ببینم.االن حالش چطوره؟-

 .ن باید بستری باشهگبهتره...ولی دکترا می-

 .دستم رو به گرمی فشرد

 چه کمکی از من برمیاد؟-

 .سرم رو پایین انداختم و چیزی نگفتم

 پول الزم داری؟-

 .همون جور که سرم پایین بود تکونش دادم. چونم رو گرفت و سرم رو آورد باال.لبخندی زد

 .کشی؟بیا تو تا برم بیارمچرا خجالت می-

 .شرمندتم شادی-

 .چه حرفیه؟بیا تواین -

 .مونمنه همین جا منتظر می-

 .هرجور راحتی-

 .این رو گفت و رفت.بعد چند دقیقه با یه کیف برگشت.کیف رو جلوم گرفت

 ...فکر کنم کافی باشه اما اگه بیشتر هم خواستی-

 .دونم چجوری ازت تشکر کنمشرمندتم.نمی-

 .رم اماده بشم که باهم بریمدشمنت شرمنده.من می-

 .رمخواد شادی جون.من خودم میمین-

 !اصال حرفشم نزن-

*** 

شادی تا شب بیمارستان موند و هرچی بهش اصرار کردم بره خونه قبول نکرد.باالخره ساعت ده رفت و منم کم کم خوابم 

 .برد

 .گرمای دستی رو، روی شونم احساس کردم.آروم چشام رو باز کردم که با یه پرستار چشم تو چشم شدم

 .ر باهاتون کار دارندکت-

 .از جام بلند شدم و دنبال پرستار راه افتادم

کرد.منتظر در زدم و بعد از گرفتن اجازه وارد اتاق دکتر شدم.داشت یه سری پرونده پزشکی و عکس رو زیر و رو می
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سالم کرد و ازم بهش چشم دوختم.بعد از اینکه کارش تموم شد پرونده هارو کنار گذاشت و بهم نگاه کرد.لبخندی زد و 

 .خواست که بشینم.آهسته سالمی کردم ونشستم

 :نگران بهش چشم دوختم و گفتم

 خواین در مورد مادرم بگین؟می-

سرش رو تکون داد و عینکش رو، روی چشمش جابه جا کرد.یه پرونده رو برداشت و جلوم گذاشت .سوالی بهش چشم 

 .دوختم

 .با لحن آرومی شروع کرد به حرف زدن

 .یشای الزم رو انجام دادیم...اینا نتایجشهآزما-

 .نگران و مضطرب به دهنش چشم دوختم

 خب...نتیجه...چیه؟-

 .راستش رو بخواین...مادرتون حالش خوب نیست-

 ی...یعنی چی؟یعنی چی که حالش خوب نیست؟-

 .با انجام ازمایشا متوجه شدیم که مادرتون به سرطان معده مبتال شدن-

 :چکید و لرزون گفتمقطره اشکی از چشم 

 س...سرطان؟

 .آهسته سرش رو تکون داد.اشکام شدت گرفت.از جام بلند شدم و با التماس رو به دکتر زجه زدم

 !نه...این امکان نداره!بهم بگین که دوروغه -

ا رفتم.بوقتی متاسف سرش رو تکون داد انگار دنیا رو سرم خراب شد.همون جا وسط اتاق ولو شدم و سرم رو توی دستام گ

احساس تماس چیزی سرد روی دستم سرمو باال اوردم و از پشت پرده ی اشک به دکتر خیره شدم.لیوان ابی به سمتم گرفته 

 .بود

 !بخور یکم آروم شی-

 !شه آقای دکتر؟آروم بشم؟می-

 :انگار که تازه یادم افتاده باشه رو به دکتر گفتم

 شه؟درمان می-

 :ه شک و تردید توش وجود داشت گفتتو چشمام خیره شد و با لحنی ک

 ...راه درمان وجود داره اما درصد بهبودی خیلی پایینه،شاید اگه زودتر-

 .وسط حرفش پریدم

 چقدر؟احتمالش چقدره؟-

 ...حدودا بیست درصد .یا شایدم...باید عمل بشن...اما-

 اون لحظه فکرم کار نمی کر..با عجله گفتم:اما چی؟
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 ...هزینش-

 .پول!همیشه پول دست و پای مارو بسته بود وای! پول پول

 چقدره؟-

 :کردم سالمتی مامان بود.برا همین سریع گفتممبلغ رو که گفت مخم سوت کشید!اما فعال به تنها چیزی که فکر می

 !کنمشما آمادش کنین من هزینشو جور می-

تکون داد.از روی زمین بلند شدم و سست و لرزون دکتر که معلوم بود امید زیادی به حرفم نداره سرش رو به عالمت تایید 

 .به سمت در خروجی رفتم. یهدفعه سرم گیج رفت و دیوارو گرفتم

 .دکتر به سمتم دویید

 حالتون خوبه؟-

 !بدون اینکه جوابی بدم از اتاق خارج شدم.از بیمارستان اومدم بیرون.حاال این همه پول رو از کجا بیارم؟

رفتم کشیدم اینبار هم پیش شادی برم.باید میونه اینهمه پول رو برام جور کنه از طرفی خجالت میتدونستم که شادی نمیمی

تم تونسزد اما فعال تنها کسی که میسراغ خاله اینا.گرچه اوضاع خاله هم با یه شوهر معتاد و پسر دانشجو چنگی به دل نمی

 .ازش کمک بگیرم خاله بود

*** 

 کیه؟-

 .بهارم-

 .بیا تو-

 .ید درو باز کرد و وارد شدم.خاله سریع از خونه اومد بیرون و من رو به آغوشش کشیدفر

 !خوش اومدی بهار جون.چه عجب یاد خالت کردی؟-

 :من رو از آغوشش بیرون کشید و نگران گفت

 چرا دیروز هرچی بهت زنگ زدم گوشی رو برنداشتی؟-

 .بغضم رو قورت دادم و جواب خاله رو دادم

 .بودمبیمارستان -

 .متعجب و نگران بهم خیره شد

 ...بیمارستان واسه چی؟نکنه فرشته-

 .سرم رو پایین انداختم و دوباره اشکام جاری شدن

 .خاله چونم رو گرفت و صورتم رو آورد باال

 درست حرف بزن بهار!فرشته چی شده؟-

 :سالم کرد و گفتفرید هم اومد تو حیاط و وقتی حال روزمون رو و دید متعجب و نگران رو به من 
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 چی شده بهار؟ -

 :همون جور با گریه روبه خاله و فرید زیر لب گفتم

 ...سرطان-

 :خاله هم مثل من زیر لب گفت

 س...سرطان؟

 ...باید عمل بشه؛اما هزینش-

 :از بهت که در اومد دست روی شونم گذاشت و گفت

شه...صبر کن کنن و خوب میاز کردم.انشاهللا زود عملش میامیدت به خداباشه بهار.من برا روز مبادا یه مقدار پول پس اند-

 .االن میام

 :لبخندی زدم و زیر لب گفتم

 ...ممنون-

 .کنار باغچه نشستم.فرید اومد و با فاصله ازم نشست و بهم خیره شد

 .شهایشاال همه چی درست می-

دونستم هیچ کس کلید این خونه رو نداره می .پریدمچیزی نگفتم و سرم رو بین دستام گرفتم.یه دفعه با صدای در خونه از جا 

 ..جز هاشم شوهر خالم

کردم این موقع روز پیداش بشه!ولی از شانس گند تا یادم میومد هاشم همیشه مست بود و اغلب هم خونه نبود و فکر نمی

 ...من

 .وقتی دیدمش متوجه شدم که حال و اوضاع خوبی نداره

 .دید با چشای خمار و متعجبش بهم خیره شد مثل همیشه مست بود و وقتی منو

همون موقع خاله با کیف تو دستش از خونه اومد بیرون.وقتی با هاشم روبه رو شد ایستاد و متعجب و عصبانی بهش خیره 

 !دونستم دل خوشی ازش نداره.حقم داشتموند. می

ایستاد بازم کم نمیاورد. زرگ شده بود جلوش میکرد.اما حاال که فرید بدست بزن داشت و همیشه خاله و فرید رو اذیت می

هاشم نگاهش به کیف تو دست خاله افتاد و بعدش عصبانی نگاهش رو به من انداخت. انگار فهمید! آنچنان فریادی زد که 

 .چهارستون بدنم لرزید

 خواد؟این دختره اینجا چی می-

 :خاله با تته پته گفت

 ...اومده بود-

 .حرفش پرید هاشم پوزخندی زد و وسط

 !اومده بود گدایی؟-

 .با این حرفش بغض گلوم رو چنگ انداخت اما ترسیدم حرفی بزنم
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 :خاله سریع گفت

 .این حرفا چیه هاشم؟اومده بود به من سر بزنه -

 .هاشم پوزخندی حرصی زد

 !به تو سربزنه یا به پوالت؟-

 :یه دفعه داد زد

 !ل ندارم؟هان؟مگه تو همین چند روز پیش به من نگفتی پو

 :خاله هم از کوره در رفت و فریاد زد

 .آره گفتم.چون پول برا کثافت کاریای تو ندارم -

 :کیف تو دستش رو جلو گرفت و با گریه گفت

 فهمی؟این پول واسه عمل خواهرمه، می -

 :هاشم بی اهمیت به سمتش خیز برداشت و داد زد

 !غلط کردی-

رم سمتش.فرید پرید جلو هاشم و هلش داد عقب و خاله رو به داخل خونه هدایت از ترس جیغ بلندی کشیدم اما ترسیدم ب

 :کرد.هاشم داد زد

 !کشمتمی -

 .فرید مانعش شد و من با وحشت بهشون خیره بودم. فرید با سر بهم اشاره کرد که برم

 .سمتش با چشمای اشکی سرم رو تکون دادم و به سمت در رفتم که با صدای آخ فرید با وحشت برگشتم

 :کرد.همین جور که میدوییدم.داد زدمبا ترس به سمت فرید دوییدم.سرش رو توی دستاش گرفته بود و ناله می

 چی شد فرید؟

یکی از دستاش رو از رو سرش برداشت و به عالمت نیا، آورد باال!همونجور که با یه دست سرش رو گرفته بود آهسته و 

 :به زور گفت

 !ا بروبرو بهار!زودتر از اینج-

 :از سرش خون میومد و از شدت درد اشک تو چشماش جمع شده بود.دوباره دوییدم سمتش و گفتم

 !تونم با این حالت ولت کنمنه!من نمی-

 .اما دادش باعث شد که سر جام میخ کوب بشم

 !گفتم برو-

دفه هاشم از پشت سر دستم رو عقب عقب درحالی که نگاهم به فرید بود به طرف در خونه رفتم و خواستم برم بیرون که ی

 .تونستممحکم کشید.جیغ کشیدم و سعی کردم از دستش فرار کنم ولی نمی

 :با گریه گفتم

 .بذار برم.ولم کن! .تورو خدا ولم کن -
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 :کشیدم گفتهمین جور که می

 !کنهحسابی آدمت مییه دست کتک درست و !ذارم در بریولت کنم که به همین راحتی در بری؟!نچ!من تا جایزتو ندم نمی-

 !ولم کن،غلط کردم-

پرتم کرد گوشه حیاط و کمربندش رو در آورد و بردش تو هوا.جیغی زدم و دستام رو حفاظ خودم کردم و چشمو با ترس بهم 

 .فشار دادم

 !کشتم خیلی بودهاشم هر کاری ازش برمیومد.اگه امروز نمی

کمرم حس کردم.چشام رو آروم باز کردم و به دستای فرید که دورم  با ترس تو خودم پیچیده بودم که گرمای دستی رو دور

حلقه شده بود نگاه کردم.خودش رو سپر من کرده بود!آروم بلند شد و منم همراهش بلند شدم.سریع پشت هیکل مردونش قایم 

 :شدم.از پشت دستای لرزونم رو گرفت و روبه هاشم که مثل شیر گرسنه بهمون خیره شده بود داد زد

 !بس کن -

هاشم به طرف مون خیز برداشت که یه دفعه فرید دستم رو کشید و به سرعت از خونه دوییدیم بیرون.تا خیابون اصلی همین 

 .جور دوییدیم.هر دو به نفس نفس افتاده بودیم.فرید برگشت سمتم و شونه هام رو گرفت

 .زنم و پولو برات میارمتو برو...بهت زنگ می-

 :نگران گفتم

 ...ما چی؟هاشمپس ش-

 .وسط حرفم پرید

 .نگران نباش...زودتر برو-

 .دست گذاشتم روی کبودی پیشونیش.از درد چشماش رو بست.دستم رو سریع برداشتم و سرم رو پایین انداختم

 ...شرمنده ام فرید.اگه من نمیومدم-

 .شرمنده چی بهار؟من شرمنده ی توام...حاال زودتر برو-

 :و به سمت پیاده رو هولم داد.برگشتم و نگاهی به چهره پریشونش انداختم و زیر لب گفتم شونه هام رو سفت تر گرفت

 .ببخشید -

 .با سر بهم اشاره کرد که برم.برگشتم سمت پیاده رو و چند قدم رفتم.دوباره برگشتم و عقب رو نگاه کردم.اثری از فرید نبود

ه پارک نزدیک خونه خاله شدم و روی نزدیک ترین نیمکت سردرگم و گریون مسیر نامشخصی رو در پیش گرفتم.وارد ی

 ...نشستم.شاید دوساعت گذشت اما خبری از تماس فرید نشد.هم نگران خاله و فرید بودم هم نگران مامان

 .شدم که فرید زنگ زددیگه کم کم داشتم نا امید می

 .سریع جواب دادم

 ...الو فرید خوبی؟خاله خوبه؟ببخشید که-

 :فم و عصبانی گفتپرید وسط حر

 !اگه دستم بهش نرسه -
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 :با تعجب گفتم

 !به کی؟ -

به اون هاشم کثافت!وقتی رسیدم خونه همه ی پوالرو از چنگ مامان درآورده بود و در رفته بود.هر سوراخ سنبه و پاتوقی -

 .کردم رفته رو گشتم ولی خبری ازش نبود.انگار آب شده رفته تو زمینکه فکر می

گه و فقط به یه نقطه نامعلوم خیره شده بودم و سردرگم بودم.حاال کامال ناامید شدم.دیگه حواسم نبود فرید چی می با این حرفش

 !کردم؟باید چیکار می

 .با صدای فرید حواسم جمع شد

 الو؟پشت خطی بهار؟ -

 .ها؟آره آره-

 .کنه.مطمئن باش ذارم پول عمل خاله رو دودنگران نباش بهار من هرجور شده گیرش میارم.نمی-

 .این رو گفت و قطع کرد

تونستم منتظر باشم.حتما تا حاال هاشم یا یه جایی قایم شده بود که دست جنم بهش نرسه یا اینکه پوالرو دود کرده بود.یه نمی

ین فکر م.با ادفعه فکری به سرم زد.آره!باید از پریا پول بگیرم!من کاری رو که گفته بود انجام دادم.باید پولم رو ازش بگیر

 .بهش زنگ زدم

 الو؟-

 .سالم پریا-

 در مورد پارساست؟-

 .نه-

 .پس باشه بعد من کار دارم.فعال-

 :خواست قطع کنه که سریع گفتم

 .نه پریا،یه لحظه!خیلی مهمه-

 چیه؟-

 .خوام،همونی که قولشو بهم دادیمن...من پولم رو می-

 .صدای خندش توی گوشی پیچید

 .رار شد وقتی کاری رو که بهت گفتم انجام دادی پول رو بهت بدمخیلی رو داری بهار!ق-

 .ولی من تاحاال هرچی در مورد پارسا فهمیدم بهت گفتم-

 !دمخوره!فعال مونده تا کارم باهات تموم بشه.اون موقع پولت رو میاینا که تو گفتی به دردم نمی-

 .خواستم حرفی بزنم که قطع کرد

اختم .مسخره بود که بین این همه گیر و گرفتاری اینکه پریا چیکار با پارسا داره هم برام مهم حرصی گوشی رو توی کیفم اند

 !شده بود

 !پارسا!درسته!حاال دیگه فقط یه راه برام مونده
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وم در رو هل دادم و آروم و بی سر و صدا وارد شدم.از راهرو گذشتم و به اولین سالن رسیدم؛ مثل همیشه شلوغ بود.به سالن د

شن!پریسا هم معموال اینجا بود.چشمام دور تا دور سالن رسیدم که حاال دیگه فهمیده بودم فقط پارسا و دوستاش اونجا جمع می

 .رو برا پیدا کردن پریسا گشت اما قبلش با قیافه مثل همیشه درهم پارسا روبه رو شد

کنارش بود.انگار قبل از اینکه من میام داشتن باهم گپ مثل همیشه بااخم بهم خیره شده بود.انگار عادتش شده بود!امین هم 

زدن.جلو رفتم و روبه روشون ایستادم وآروم سالم کردم.امین با خوشرویی جوابم رو داد اما پارسا مثل همیشه با جدیت و می

تاده و یه دنده هم افگرفت!این همه بدبختی بسم نبود گیر این آدم لجباز اخم بلند شد و رفت.دیگه داشت از رفتارش حرصم می

 .بودم!با صدای پریسا نگاهم رو از جای خالی پارسا گرفتم

 !سالم بهار جون-

تا خواستم برگردم سمتش من رو تو آغوشش کشید و به خودش فشارم داد.برام عجیب بود که رفتارش از زمین تا آسمون با 

 .برادرش فرق داره.منم بغلش کردم

 .چندروزه پیدات نیست.نگرانت شدم-

 .یه اتفاقایی پیش اومد-

 . از بغلش بیرون کشیدم

 .چه اتفاقی؟خیرباشه-

 .خوام کمکم کنیاتفاقا برا همین مزاحمت شدم.می-

 !حتما-

 :نگاهی به امین کردو گفت

 .ریم باال صحبت کنیممن و بهار می -

 .امین سری تکون داد و دوباره سرش رو به گوشیش گرم کرد

تونم راحت باهاش حرف بزنم.اونم لبخندی زد و کنه. جلوی امین نمیبودم که خودش درک میلبخندی به روش زدم.خوشحال 

 .دستش رو پشت کمرم گذاشت و به جلو هدایتم کرد

دیدم.درواقع یه واحد مسکونی کامل بود!پریسا به سمت از پله ها باال رفتیم و به طبقه دوم رسیدیم.اولین بار بود که اینجارو می

 .رد و نشستم.خودشم کنارم نشستمبل هدایتم ک

موهای دیمش.خواستم حرفی بزنم که یه دفعه یه پسر جوون تقریبا هم سن و سال خودم از یه اتاقا اومد بیرون.اولین بار بود می

 .تونستم قیافش رو درست ببینم.بادیدن ما لبخندی زدو به سمتمون اومدلـ ـختـ و مشکیش تو صورتش ریخته بودو نمی

 .سالم-

 :و کرد به من و ادامه دادر

 !شما باید بهارخانوم باشی،همونی که حرص آقا پارسای مغرورو در آورده -

 :با تعجب بهش چشم دوختم که پریسا گفت

 !آره خودشه -
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 .لبخند دیگه ای زد

 .از آشناییتون خوشحالم.من کاوه هستم-

 .لبخندی زدم

 .منم همین طور-

 :پریسا رو به کاوه گفت

 .دونه از اون قهوه های خوشمزت رو واسه بهار جون درست کنی خوام یهمی -

 :کاوه دستش رو، روی چشمش گذاشت و گفت

 !به روی چشم -

کاوه که رفت به اطراف خیره شدم.دکوراسیون اونجا اونقدر جذبم کرد که یادم رفت واسه چی اومدم اینجا!روبه پریسا کردم و 

 :پرسیدم

 سلیقه خودته؟ -

 !کاوه ی هنرمنده نه،سلیقه ی آقا-

 .صدای کاوه رو از تو اشپزخونه شنیدم

 خوشت اومده؟-

 .آره،خیلی قشنگه-

 .پریسا:بایدم قشنگ باشه!اخه کاوه شغلش طراحی دکوراسیونه

 .با تعجب بهش نگاه کردم

 واقعا؟-

 .آره-

 !خوره؟پس قمار به چه دردش می-

 .ره میاد اینجاواسه تفریح!روزایی که سرکار نمی-

 :و آورد پایین ترو گفتصداش ر

آخه خیلی تنهاست.پدر و مادرش وقتی بچه بود ازهم جدا شدن و هردو رفتن خارج پی خوش گذرونیشون،بی رحما بچه ی  -

 .پنج سالشون رو پیش مادربزرگ مادریش ول کردن،مادربزرگش دوسال پیش مرد.االن تنهای تنهاست

 .آهی کشیدم.دلم براش سوخت

 :پریسا ادامه داد

 !اوه دیگه یه جورایی عضو خانواده ماستک -

سری تکون دادم.همون موقع کاوه با یه سینی که دوتا قهوه توش بود اومد سمت مون.اول به من و بعدهم به پریسا تعارف کرد. 

 .هر دو تشکر کردیم

 .کاوه لبخندی زد

 نوش جونتون.من دیگه باید برم بچه ها.کاری ندارین؟-
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 .پریسا:نه،برو به سالمت

 .اوه که رفت خیالم راحت شد.رو کردم به پریسا که لبخندی زدک

 خب،چه کمکی ازم برمیاد؟-

 :مکثی کردم و بعد گفتم

 شه یه خواهش ازت بکنم؟می...می -

 .حتما، بگو-

من...من یه مقدار پول الزم دارم.یعنی یه مقدار که نه!خیلی پول الزم دارم.مامانم باید عمل بشه و هیچ پولی -

 .خوام یکم پول بهم قرض بدیخوام.میندارم.می

 !خوای با قمار گیر بیاریتونی پولی رو که میمن اونقدری که تو الزم داری پول ندارم؛ اما می-

 قمار؟-

هنوزم با این واژه نا آشنا بودم!با وجود اینکه تقریبا هر روز به این قمارخونه میومدم،بین یه عده قمارباز. با وجود اینکه بلد 

 !ترسیدم ببازم و بدبخت ترازاین بشمخواستم این کارو انجام بدم!میاما نمیبودم 

 :با تته پته ادامه دادم

 !ترسم!اگه ببازم چی؟تونم!میم...من نمی...نمی-

 :پریسا یکم تو فکر فرو رفت و بعد یه دقیقه گفت

 !شهه مطمئنی برنده میتونی از یکی از بچه های اینجا بخوای بازی کنه و پولش رو بهت بده.کسی کمی-

 از...از کی؟-

 .کنه.من بهش میگماز امین.اون حتما کمکت می-

 .لبخندی زدم و بغلش کردم

 .ممنون-

 :لبخندی زد و دستم رو گرفت و گفت

 .پس بریم پایین-

 !کنه؟همراه پریسا پایین رفتیم.دلشوره داشتم.یعنی امین قبول می

ه جاش پارسا نشسته بود و مثل امین سرگرم موبایلش بود.البته مثال!چون فهمیدم تا من وقتی رسیدیم پایین اثری از امین نبود ب

 !رو دیده گوشی رو گرفت دستش که مثال حواسم نیست

 :رفتیم سمتش و پریسا گفت

 پارسا! امین کجا رفت؟ -

کنه؟!مگه دزد دیدی؟ هربار پارسا نگاهش رو از گوشیش گرفت و به ما انداخت.دوباره اخم کرد.ای بابا این چرا همچین می

 :بره!دوباره به موبایلش نگاه کرد و گفتکنه کسی ازش حساب میگیره خیال میهمین قیافه مسخره رو به خودش می

 !رفت-

 :پریسا با تعجب گفت



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود کاربر انجمن نگاه دانلودbadri  | رمان قمار به شرط چشمانت

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 47 

 !رفت؟!کجا رفت؟تا همین چند دقیقه پیش که اینجا بود-

 .فرودگاه-

 فرودگاه؟!فرودگاه واسه چی؟

 !فرودگاه؟ رنهمه واسه چی می-

 گی!کجا رفت؟پارسا درست حرف بزن ببینم چی می-

 :گوشی رو انداخت اون ور و شاکی گفت

 خواد بره؟دونستی میاه!پریسا ولم کن!مگه نمی -

 :پریسا متعجب گفت

 !نه، کجا؟ -

 .پیش پسرداییاش-

 .چشمای پریسا گشاد شد

 ترکیه؟!چی شد اینقدر یه دفعه ای؟-

 .اسیش که کاراش معلوم نیستشندونم بابا!میچه می-

 !تو دلم به شانس گندم لعنت فرستادم.اخه االن مگه وقت مسافرت رفتن بود؟!اونم درست زمانی که من به کمکش احتیاج دارم

 .با صدای پریسا توجهم به اونا جلب شد

 چند روزه رفت؟-

 .مونهگفت یه ده روزی می-

 .پاییدمونمی پریسا پوفی کشید و دستم رو کشید.پارسا زیرچشمی

 .دوباره رفتیم طبقه باال.ناراحت به پریسا چشم دوختم

 !حاال چه خاکی تو سرم بریزم؟-

 :این رو گفتم و به دیوار تکیه دادم و نشستم.سرم رو بین دستام گرفتم و همونجور گفتم

 !بدبخت تر از من تو این دنیا نیست-

 .برداشتپریسا کنارم نشست و دستم رو گرفت و از رو صورتم 

 .گیریماین حرفا چیه دختر؟غصه نخور بابا از یکی دیگه کمک می-

 .با دستش اشکم رو پاک کرد. بهش زل زدم

 اخه از کی؟-

 :یکم مکث کرد و گفت

 !پارسا -

 :با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم

 !چی؟ -

 .ری چیزی نگفتمدونم دل خوشی ازش نداخواستم بهت بگم از اون کمک بگیری؛ ولی چون میاز اول می-
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 .خنده ای حرصی کردم

 گی پریسا؟فهمی چی میمی-

 !تونی رو کمکش حساب کنی پارساستچاره ی دیگه ای نداریم!فعال تنها کسی که می-

 !کنههه!اونم حتما قبول می-

 .باید راضیش کنیم-

 .تکیم رو از دیوار برداشتم و به سمت پریسا برگشتم

 ...زنه!اون وقت تو انتظار داری بهم کمک کنه؟!هه!چه خوش خیالی هستی توپارسا سایه ی من رو با تیر می-

 !کنی نیستشناسم بهاراونجوریام که تو فکر میمن داداشم رو بهتر از هر کس دیگه ای می-

 :دستش رو گذاشت رو زانوم و ادامه داد

 !کنمهر طور شده راضیش می -

 .مبلند شد و دستم رو کشید.همراهش از جام بلند شد

 !آخه چطوری؟-

 .دنبالم بیا-

 :دوباره رفتیم پایین اما اونجا نبود.پریسا گفت

 .حتما رفته تو اتاقش -

 .به سمت اتاقی که تا حاال داخلشو ندیده بودم رفتیم و پریسا در زد

 تو اتاقی پارسا؟-

 .آره-

 تونم بیام تو؟می-

 .بیا-

اق وایسادم.پارسا داشت واسه انتخاب کردن لباس کمدش رو زیر و رو در رو باز کرد و وارد اتاق شد؛ اما من همون بیرون ات

 .کرد.پریسا جلوتر رفت و دستش رو روی شونه پارسا گذاشتمی

 .خوام باهات راجب یه موضوعی صحبت کنممی-

 .پارسا برگشت سمت پریسا و همین که من رو دید دوباره اخماش توهم رفت

 :روبه پریسا گفت

 .ام برم بیرون یه هوایی بخورمخوحوصله ندارم.می -

 .فورا یه لباس از تو کمدش برداشت و به سمت در اومد که پریسا بازوش رو از پشت سر کشید

 !کنم پارسا!کار واجبهخواهش می-

 .پارسا با تعجب به سمتش برگشت

 چه کاری؟-

 .خوام برای بهار یه کاری بکنیمی-
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 .پارسا نگاهی به من کرد و پوزخندی زد

 !خوان کلفت و نوکر اختیار کنناز راه نرسیده خانوم میهنوز -

 :کنایه امیز گفت

 !امر بفرمایین-

 .سرم رو انداختم پایین و شروع به بازی کردن با ریشه شالم شدم

 .صدای پریسا به گوشم خورد

خوام تو تونه قمار کنه.مینمیکنی نیست.مامان بهار تو بیمارستانه.باید عملش کنن.پولش زیاده؛اما بهار اینطور که تو فکر می-

 ...به جاش

 .پارسا وسط حرفش پرید

 !خوای من به جاش بازی کنم و پولش رو به بهار خانوم تقدیم کنم!ها؟می-

 .اومد جلوتر و با فاصله یه متر ازم ایستاد

 دیگه چی؟!امر دیگه ای نیست؟-

 ...منظور من این نیست پارسا-

 :پارسا برگشت طرف پریسا و گفت

 !تونم این کارو انجام بدمم نیست منظورت چیه، مهم اینه که درهر صورت من نمیمه-

 .اخه چرا پارسا؟اون امیدش به ماست-

 .پارسا پوزخندی زد و سرش رو به طرفین تکون داد

 گه؟واقعا که!تو از کجا مطمئنی راست می -

 یعنی چی؟-

و بهش دادیم رفت و دیگه پشت سرشم نگاه نکرد؟ ها؟چجوری یعنی اینکه ساده لوحی خواهرمن!چه معلوم بعد اینکه پول ر-

 شناسیش که بهش اعتماد کردی؟زنه؟!مگه چند وقته میاینقدر مطمئنی که بهمون کلک نمی

 !یخوره همچین آدمی باشه؟بس کن پارسا! اصال به قیافه ی بهار م-

 !گذره؟نه خواهر منفهمید چی تو سرشون میشه از قیافه آدما گم ساده لوحی نگو نه.آخه مگه مید همین دیگه!می-

 :به من نگاه کرد و ادامه داد

 !خورممن گول یه دختر بچه رو نمی -

 :ذاشتم.با التماس تو چشماش خیره شدم و عاجزانه گفتمخواست از در بره بیرون که مانعش شدم.باید پا زیر غرورم می

مادرم باید خیلی زود .دمنم که بهم اعتماد کنین؟هرکاری بگین انجام میکنم!چیکار ککنم آقا پارسا،بهت التماس میخواهش می-

 ...عمل بشه،حالش خیلی بده.اگه...اگه باور ندارین خودتون بیاین بیمارستان و ببینینش.اگه عمل نشه ممکنه...ممکنه

اندازه قبل سرد و بیروح نبود  دیگه نتونستم ادامه بدم و اشکام سرازیر شدن.به هق هق افتاده بودم و به چشماش که حاال به

 :خیره شده بودم.جلوی پاش به زمین افتادم و با گریه گفتم

 ...کنم.کمکم کنین.کمکمالتماستون می -
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 :وسط حرفم پرید و داد زد

 .بسه دیگه!از التماس بدم میاد!تمومش کن -

گرفت و دستی توی موهاش با این حرفش ساکت شدم و همون جور نشسته رو زمین بهش خیره شدم.نگاهش رو ازم 

 .کشید.چندتا نفس عمیق کشید و بعد از اینکه آروم شد بهم نگاه کرد

 !پاشو-

 .بلند شدم و با سر پایین روبه روش ایستادم

 !قبوله-

 :با تعجب سرم رو آوردم باال و بهش نگاه کردم؛ اما وقتی چهره مطمئنش رو دیدم لبخندی رو لبم نشست و آروم گفتم

 .کنمکارتون رو هرگز فراموش نمی ممنونم.این -

 .لبخندی زورکی زد

 .یادت باشه من بهت اعتماد کردم-

 .کنم از اعتمادی که بهم کردین پشیمون بشینمطمئن باشین کاری نمی-

 مادرت کی باید عمل بشه؟-

 .خیلی زود-

 .سرش رو تکون داد

 .کنمتا فردا پس فردا برات جورش می-

 .ممنون-

 :زورکی زد و گفتدوباره لبخندی 

 !ذاری رد بشم؟حاال می -

 .سریع از جلوی در رفتم کنار و رد شد.همین که رفت پریسا بغلم کرد

 .خوشحالم که تونستم کمکت کنم-

 .اینبار اشکام از سرشوق جاری شدن

 .کنمممنونم پریسا.جبران می-

 :ازش جدا شدم و گفتم

 خوام برم پیش مامان بمونم.کاری نداری؟من می -

 .لبخندی زد

 .نه. برو به سالمت-

 .ازش خداحافظی کردم و رفتم بیرون

*** 

 !شههمین که به بیمارستان رسیدیم پیاده شدم.سرم رو برگردوندم طرف پارسا تا ازش تشکر کنم که دیدم داره پیاده می

 خدا بد نده!مشکلی پیش اومده؟-
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 .با تعجب نگاهم کرد

 نه!چطور مگه؟-

 !پس چرا پیاده شدین؟-

 !خوام همراه تو بیام دیگهمنظورت چیه؟خب می-

 .شمممنون.الزم نیست، زحمت کشیدین من رو تا اینجا رسوندین.دیگه مزاحمتون نمی-

 .ماشین رو قفل کرد و دورش زد و کنارم ایستاد

 !تونی تنهایی بریتو که نمی-

 !زده بودم.این چرا یه دفعه ای مهربون شده؟ این رو گفت و جلوتر از من به سمت در بیمارستان حرکت کرد! متعجب بهش زل

 :سرش رو برگردوند عقب و با تعجب گفت

 !بیا دیگه -

*** 

نگران به در اتاق عمل چشم دوخته بودم.االن دو ساعت بود که مامان تو اتاق عمل بود.هر ثانیش انگار به اندازه یک سال 

دستام گرفته بود که متوجه گرمای دستی روی شونم  زدم و سرم رو تویگذشت!با استرس پاهام رو به زمین میمی

 :شدم.برگشتم طرفش و با استرس نگاهش کردم.کنارم روی صندلی نشست و گفت

 .نگران نباش.دعا کن -

اونقدر استرس داشتم که اصال حواسم نبود این پارسا همون پارساست! دستش رو از روی شونم برداشت و اطراف رو از نظر 

 .گذروند

 وم از فامیالی شماست؟اون خان-

کرد نگاه کردم به امید اینکه خاله باشه بلکه از نگرانیشون در بیام که با دیدن یه زن غریبه سرم رو سریع به سمتی که نگاه می

 .انداختم پایین و به زمین خیره شدم

 :آهسته گفتم

 .نه.من به جز خاله و مادرم کس دیگه ای رو ندارم -

 خالت میاد؟-

 .دونمنمی-

 .با کالفگی سرم رو بین دستام گرفتم که از نگاه پارسا دور نموند

 .خیلی نگرانشونم-

 نگران خالت؟چرا؟-

ترسم رفتم ازشون پول بگیرم ولی شوهرخالم پوالرو از چنگ خالم درآورد که خرج مواد کنه.پسرخالم دنبالشه؛ می-

 !کنهبراشون...شوهرش به پسر خودشم رحم نمی

 .ریم دنبالشینکه عمل مامانت تموم شد مینگران نباش! بعد ا-

 .ترکید بین دستام گرفتمچیزی نگفتم و همون جور سرم رو که داشت از درد می
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 .با صدای در اتاق عمل هردو از جا پریدیم

 :دوییدم سمت دکتر و نگران گفتم

 چی شد آقای دکتر؟ -

 .ماسکش رو داد پایین و بهم نگاه کرد

 !م، متاسفم دخترمماهمه ی تالشمون رو کردی-

 .با ناباوری بهش نگاه کردم

 ی...یعنی چی؟-

 .ناراحت سرش رو پایین انداخت. چشمام اشکی شد

رفت.بیمارستان دور سرم شد.چشمام سیاهی میهنوز از پشت پرده اشک خیره به دکتر بودم.صورتش هرلحظه تارتر می

 .چرخیدمی

 .تاسفم...متاسفم دخترمشد.متاسفم...ممدام حرف دکتر توی ذهنم تکرار می

 !شد.سیاه و سیاه تر.درست مثل زندگی منتونستم روپاهام بایستم.همه چیز داشت سیاه میبدنم سست شده بود و نمی

آخرین چیزی که احساس کردم گرمای دستی بود که مانع افتادم شد و اخرین چیزی که دیدم چهره ی نگران پارسا که مدام لبش 

 .گهفهمیدم چی میخورد اما نمیتکون می

 !همه چی تاریک شد

*** 

 !کنمدونستم من اینجا چیکار میکردم و نمیبا احساس سوزشی توی دستم چشام رو باز کردم.نگران اطراف رو نگاه می

 .با دیدن قیافه ناراحت پارسا همه چیز یادم اومد.تازه یادم اومد که بدبخت شدم ولی هنوز باور نداشتم

 :د و آروم گفتدستا رمو بیشتر فشر

 بهتری؟ -

 .تو چشمای غمگینش زل زدم

 مامانم کجاست؟-

 :نیم خیز شدم که با دستش برم گردوند سر جام و گفت

 !آروم باش بهار -

 :با عصبانیت داد زدم

 چطور انتظار داری آروم باشم؟!مگه نشنیدی اون دکتره چه مزخرفاتی درمورد مامان سرهم کرد ها؟ -

تونستم حرفای دکتر رو باور کنم.با عجز به پارسا نگاه صل بود لبه استین پارسارو کشیدم.هنوزم نمیبا دستم که بهش سرم و

 .کردم

 .بهم بگو که همه حرفاش دروغ بوده-

 .دوباره اشکام سرازیر شدن

 .بگو...بگو مامانم حالش خوبه-
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 :کنم...سرش داد زدمفهمیدم چیکار دارم میکشیدم.نمیزد و ناراحت بهم خیره شده بود.وحشیانه استینش رو هیچ حرفی نمی

 ...گی لعنتی؟!مگه اللی؟بهم بگوچرا هیچی نمی -

 .شروع به زدنش کردم

 .گی؟ بگو دروغهبگو...بگو...چرا هیچی نمی-

 !یه دفعه ای دستم رو کشید وتوی آغوشش افتادم

 .زدمزد.منم هیچ حرفی نمیهیچ حرفی نمی

 :ای گفتم آروم و با صدای گرفته

 ! گردهذاره. پیشم برمیاین امکان نداره.اون منو تنها نمی-

 :اشکام لباسش رو خیس کرده بود. با هق هق گفتم

 !اون...ر...رفت؟مامانم...ر...رفت؟ -

 !متاسفم بهار-

 !شد؟کردم.مگه بدتر از این هم میزدم و گریه میگریم شدت گرفت.لباسش رو چنگ می

 !شده آره بدتر از این هم میدونستم کاون روز نمی

*** 

اونقدر گریه کرده بودم که دیگه اشکی برام باقی نمونده بود.ساعت ها بود خیره به اسم مامان و بابا که کنارهم زیر خروارها 

 .خاک خوابیده بودن شده بودم و متوجه هیچ چیز دیگه ای نبودم.گرمی دستی رو روی شونم احساس کردم

 بهار جون؟-

 :رگردوندم و بی حوصله به شادی نگاه کردم. بینیش رو باال کشی دو با صدای گرفته ای گفتسرم رو ب

 .دونم وقت مناسبی برا گفتنش نیست ولی من اصال به اینا اعتماد ندارم.به نظر نمیاد آدمای خوبی باشن!خیلی نگرانتممی -

 :سرم رو میون دستام گرفتم و نالیدم

 .ک کردنبس کن شادی.اونا خیلی بهم کم-

 ...ولی-

 :با صدای پریسا حرفش نصفه موند

 بهار جان؟-

 .سرم رو باال آوردم و بهش نگاه کردم

 .دنزنیم جواب نمیشماره ی دیگه ای ازشون نداری؟هرچی به این شماره ها زنگ می-

 .سرم رو به طرفین تکون دادم. نچی گفت و ناراحت نگاهم کرد

 .و باز نکردپارسا خونشونم رفت؛اما هیچ کس در ر-

 نکنه هاشم بالیی سرشون اورده باشه؟-

 .خدا نکنه-

 .صدای پارسارو از پشت سرم شنیدم
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 .کننپلیس پیگیره.انشاهللا زودتر پیداشون می-

*** 

با ترس و لرز مالفه ی سفید رو کنار زدم.همین که چهرش رو دیدم هین بلندی کشیدم و دستای لرزونم رو جلوی دهنم 

ی ریختم.طاقت نداشتم چشمابینم فرید باشه!خیره به چهره ی سرد و بیروحش فقط اشک میشد کسی که میگرفتم.باورم نمی

بستش رو ببینم برای همین سریع مالفه رو، روی سرش کشیدم. آخه چرا این جوری شد؟من تازه فرید رو شناخته بودم.تازه 

بل اینکه بتونم به خاطر رفتاری که باهاش داشتم ازش کردم نیست!خیلی زود رفت.قفهمیده بودم اون جوری که من فکر می

گفتن با ضربه چاقو به شکمش می .رفت دنبال اون پوال االن زنده بودعذرخواهی کنم.من مقصر بودم!مقصر مرگش.اگه نمی

 .کشته شده و قاتل کسی نبود جز هاشم! پدری که اسمش پدر نبود

االن  شد وت.شاید اگه اونقدر مصرف نکرده بود این جوری دیوونه نمیکسی که به خاطر کثافت کاریای خودش پسرش رو کش

فرید زنده بود. پلیسا رد هاشم رو گرفته بودن و جنازش رو توی یه خرابه پیدا کرده بودن.به خاطر مصرف زیاد مواد تموم 

نداخت گوشه بیمارستان. قلبش کرده بود. به خاطرش هم از تنها پسرش گذشت هم خودش رو تباه کرد و هم خاله ی بیچارم رو ا

 .بیمار بود

 .صدای یه مرد من رو از افکارم کشید بیرون

 .تونین اینجا بمونینبیشتراز این نمی-

 .گنگ بهش نگاه کردم که پارسا دستم رو کشید

 .باید بریم بیرون بهار-

 :نگاهی به مالفه سفید انداختم و زیرلب گفتم

 .شرمندم پسرخاله -

 .بیرون رفتیماز در سردخونه 

 .خبر دادن خالت به هوش اومده-

 .میون این همه مصیبت این تنها خبری بود که خوشحالم کرد

 .خوام برم پیششمی-

 .پارسا سرش رو تکون داد

 .ریمباهم می-

*** 

 :همین که در اتاق رو باز کردم خاله گفت

 سالم.اومدی بهار جون؟ -

 سالم خاله،بهترین؟-

 .راهرو نشسته بود انداختم و بعدش رفتم تو نگاهی به پارسا که توی

 .رفتم سمت تختش. توجاش نیم خیز شد که سریع جلوش رو گرفتم و کنارش نشستم. چشماش اشکی شد

 .گمتسلیت می-
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 :دوباره اشکام راه خودشون رو پیدا کردن.چشمام رو بهم فشردم و آروم گفتم

 .گممنم تسلیت می -

 .بغضش ترکید

 ر جوونم چیکار کرد؟دیدی نامرد پا پس-

 .از خجالت سرم رو پایین انداختم

 ...دید.اگهتقصیر من بود.اگه نمیومدم اونجا، اگه هاشم من رو نمی-

 .بسه دیگه بهار! هیچی تقصیر تو نیست-

 :دستش رو با دوتا دستام گرفتم. همین جور با سر پایین افتاده گفتم

کردم.اون مثل برادرم بود ولی من با حرفام اذیتش درموردش اشتباه میشرمندم خاله! از شما،از مامانم،از فرید. من  -

 !کردم.لعنت به من! لعنت به این زندگیمی

 .سرم رو گذاشتم لب تخت و اشکام شدت گرفت

 !بخشه خالهبخشه، فرید من رو نمیاون من رو نمی-

 :دستای سردش رو گذاشت رو سرم و با صدای لرزونش گفت

 ...رم؟مگه چیکار کردی که نبخشدت؟تو حق داشتیاین چه حرفیه دخت -

 .مکثی کرد

گفت مثل خواهرشی؛ ولی بلد نبود درست اینکار رو بکنه.همیشه وقتی عصبانیت خواست به تو محبت کنه.میفرید همیشه می-

 .کردکرد خودش رو سرزنش میمی

 .خاله دعا کن! دعا کن فرید من رو ببخشه.مامانم من رو ببخشه-

 :ری که خاله نفهمه گفتمزیرلب طو

 .به خاطر دروغی که بهش گفتم -

 ...خاله برام دعا کن! من رو ببخش-

صدای بوق دستگاه مانع شد که حرفم رو ادامه بدم. یه دفعه سرم رو آوردم باال و با وحشت به خاله چشم دوختم.چشماش بسته 

 .بود.دستای سردش رو گرفتم

  !کردم.چشمات رو باز کن خاله،خالهیخاله خوابیدی؟ داشتم باهات درد دل م-

 .داد که یکی دیگه از عزیزانمم از دست دادمزدم.خط راست و بوق ممتد دستگاه نشون میدادم و مدام صداش میتکونش می

 !گهولی این دستگاه دروغ می

 :داد زدم

 !پرستار -

*** 

 :زدمبه هر چهارتا قبر که کنارهم ردیف بودن نگاه کردم و تو دلم فریاد 

 خوای؟هان؟روزگار! دیگه از جونم چی می -
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 .گفت حاال حاال ها باهام کار دارهانگار بدجوری بازیچه دست این روزگار شده بودم.احساسی بهم می

درعرض یه هفته سه تا از عزیزانم رو بی رحمانه ازم گرفته بود.من موندم و یه دنیا غم که حاال باید بدون اونا به دوش 

 ا این جوری شد؟کشیدم.چرمی

 .شستسردی آب روی پوست دستم من رو از فکر بیرون آورد. پارسا داشت قبرارو با گالب می

 .ممنون-

 .ظرف خالی رو گذاشت رو زمین و اومد کنارم نشست

 :همون جور که نگاهم به اسم فرید بود گفتم

 بخشه؟به نظرت منو می -

 !توکه کاری نکردی که بخواد ببخشدت-

 .ا رفتارام دلش رو شکستمچرا! من ب-

 .کردفرید اگه ازت ناراحت بود هیچ وقت کمکت نمی-

 :پوفی کشید و گفت

 .حقش نبود انقدر زود بره -

 .هیچ کدوم حقشون نبود-

 !خوای کجا زندگی کنی؟از این به بعد می-

 .با تعجب بهش نگاه کردم

 !خب معلومه!خونمون-

 تنهایی؟-

 .کردینکه بخوام بدون مامانم زندگی کنم دیوونم میبا این حرفش بغض کردم.حتی فکر ا

 .سرم رو انداختم پایین و چیزی نگفتم

 .تونی تنها زندگی کنی،خطرناکهنمی-

 !مجبورم-

 !بهتره یه مدت بیای پیش ما-

 .متعجب نگاهش کردم

 !چی؟-

 .کنی؟هرچی باشه اونجا امن تره.تازه پریساهم هست که تنها نباشیچرا تعجب می-

 .تونم این کارو بکنم،خودم خونه دارم.من نمیممنون-

 .حداقل امروز رو پیش ما باش-

 :دستش رو روی شونم گذاشت و ادامه داد

 .من نگرانتم بهار!تو االن اصال حالت خوب نیست.نباید تنها باشی -

 .پوزخندی زدم
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 !بندمقرار مدار نمی ترسی دست به خودکشی بزنم؟!نترس! من تا پول تو رو ندم با عزرائیلچیه؟نکنه می-

 :اخمی کرد و گفت

 .خوام کمکت کنمکنی، دوما کی ازتو پولش رو خواست؟!من فقط میاوال تو هیچ وقت این کارو نمی -

 !تونم از این زندگی نکبت خالص بشمبهتر!کار منو راحت تر کردی.حاال زودتر می-

 .عصبانی تو چشام زل زدبازوم رو گرفت و با یه حرکت من رو برگردوند سمت خودش و 

 دیگه حق نداری این حرف رو بزنی بهار!فهمیدی؟-

 :منم تو چشماش زل زدم و جدی گفتم

 !توی یه نور امید تو زندگیم به من نشون بده که حاضر بشم به خاطرش زندگیم رو ادامه بدم-

داشته باشی.نباید امیدت رو از دست  تونی امید و آرزو های زیادی تو زندگیتامید همیشه هست!تو خیلی جوونی بهار.می-

 !بدی

 .پوزخندی زدم

 !تو جای من نیستی-

دم.از کردونی؟ منم یه زمانی مثل تو فکر میدرسته جای تو نیستم؛ ولی منم سختیای زیادی کشیدم.تو چی از زندگی من می-

 .کردمعالم و آدم سیر شده بودم.هر روز و هر شب آرزوی مرگ می

 .دمکنجکاو بهش نگاه کر

 منظورت چیه؟-

هفت ساله بودم که مادرم مرد.پریسا هم چهار سالش بود.پدرم آدم درستی نبود.مادرم از دست اون سکته کرد و مرد؛اما عین -

 .گذروندخیالش نبود! بعد از مرگ مادرم هر روز یه دختر جوون میاورد خونه و خوش می

ه؛ اما من خودم طاقت دیدن خوش گذرونیش با دخترای جوون و کناون براش اهمیتی نداشت که جلو بچه هاش همه کار می

ید اما کشمستیش رو نداشتم. واسه همینم همیشه با پریسا تو اتاق خودمون بودیم.با وجود اینکه بچه بودم و اونقدرا عقلم نمی

ت بود و هیچی حالیش ریخت.همیشه مسکاراش برام نفرت انگیز بود.صدای خنده ها و دیوونه بازیاشون اعصابم رو بهم می

ع رو تونستیم این وضترسید. دیگه نمیرفتیم!پریسا خیلی میزد که از حال مینبود، طوری که گاهی وقتا اونقدر کتکمون می

تحمل کنیم.از خونه فرار کردیم غافل از اینکه اون بیرون چه دنیای بیرحمی در انتظارمونه.هشت سال بیشتر نداشتم که همراه 

رفتیم گدایی، یه روز که جدا از بقیه بچه ها گشنه و بی جون با پریسا تو یه پارک بودیم یه خونواده پولدار گه میچندتا بچه دی

خندیدن.اولش از دیدن اون بچه ناراحت شدم. به گفتن و میدیدیم.همراه پسرشون که تقریبا هم سن و سال من بود داشتن می

خنده و شاده، چیزی که هیچ وقت منو پریسا تجربش نکرده بودیم!دلم میکردم.معلوم بود از ته دل زندگیش حسادت می

خواست جلو اون بچه از پدر و مادرش گدایی کنم؛ اما پریسا پیرهنم رو کشید و بهم گفت خیلی گشنشه، خیلی برام سخت نمی

شون و دستم و دراز کردم و یه بود که یه بچه هم سن و سال خودم مسخرم کنه اما جون مون مهم تر بود.با بی حالی رفتم سمت

چیزی برای خوردن خواستم؛اما چشمام سیاهی رفت و دیگه نفهمیدم چی شد. چشمام رو که باز کردم تو بیمارستان بودم.پریسا 

کردم اونقدر مغروره که حتی حاضر نیست بهم نگاهم کنه با نگرانی دستم و همون پسربچه باال سرم بودن.بچه ای که فکر می

و حالم رو پرسید و سریع خونوادش رو صدا زد. اونقدر مهربون بودن که مارو بردن خونه خودشون و ازمون رو گرفت 
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 .مراقبت کردن

ما کردن.ارفتیم مدرسه.والدینش با من و پریسا مثل بچه خودشون رفتار میکم کم با پسرشون دوست شدم و هر روز باهم می

اجر بزرگی بود و دشمن زیاد داشت.زن و شوهر مهربونی که ازمون مراقبت پدرش ت .سرنوشت اون بچه هم مثل ما شوم بود

 !کردن هردو توی یه تصادف مشکوک کشته شدنمی

 :متعجب نگاهش کردم و گفتم

 تصادف مشکوک؟منظورت اینه که...کار دشمنای پدرش بود؟ -

 .سرش رو تکون داد

ی بوده.خوب اون روزا رو یادم میاد.اون فقط یه پسربچه پلیسا به تصادفشون مشکوک شده بودن و فهمیدن که تصادف عمد-

کرد. مرگشون برای من و هشت،نه ساله بود که تا حاال تو پرقو بزرگ شده بود و حاال باید بدون پدر و مادرش زندگی می

 ت؛ اماپریسا هم شوک بزرگی بود چه برسه به تنها بچشون! وقتی فهمید تب کرد.اونقدر حالش بد شد که تا دم مرگ رف

زد و سرنوشتش مرگ نبود.اون پسربچه پرشور و بازیگوش به یه آدم گوشه گیر تبدیل شده بود که با هیچ کس حرف نمی

 .همیشه توخودش بود

 چه سرنوشتی!بعدش چی؟ از پیشش رفتین؟-

ل اون ساالی نحس تونیم!من حاضرم جونم رو براش بدم اما حتی یه لحظه مثشیم.یعنی نمینه! ما هیچوقت از هم جدا نمی-

 !ناراحت و گوشه گیر نبینمش

 .یه دفعه یاد حرف پریسا افتادم و با تعجب به پارسا نگاه کردم

 !نکنه منظورت از اون بچه...امینه؟-

 .سرش رو تکون داد

هش بینی بهار؟اون بچه ی پولدار که همه آرزو داشتن به جاش باشن االن کجاست؟عموهای بیرحمش همه ی ارثی رو که بمی-

رسید باال کشیدن.حتی خونه ی پدریش رو! بعد از اون ما پیش داییش بزرگ شدیم.یعنی توهمون قمارخونه!دایی امین می

 .قمارباز بود واسه همینم پدر و مادر امین خیلی با اون و خونوادش رابطه ای نداشتن و زیاد ازشون خوششون نمیومد

 .پوزخندی زد

همه ی آادمایی که پدر و مادر امین بهشون اعتماد داشتن بعد از مرگشون اموالشون رو کنه.اما سرنوشت کار خودش رو می-

کشیدن باال و امین رو ول کردن ولی همون دایی امین رو بزرگ کرد.من و امینم پیش اون قماریاد گرفتیم.چندسال بعد دایی 

 .یه.ولی ما همراهشون نرفتیم و همین جا موندیمامین مرد.پسرداییاش زدن تو کار تجارت و دست از قمار برداشتن و رفتن ترک

 سکوت کرد و دیگه حرفی نزد

  .که اینطور! پس همتون زندگی سختی داشتین-

 .اینارو برات گفتم که بدونی زندگی هر کس سختیای خودش رو داره بهار؛ ولی ادم نباید نا امید بشه-

 :مکث کوتاهی کرد و بعدش گفت

وام خخوام روی کمکم حساب کنی، میتونی بهم اعتماد کنی؛ ولی میصی که تازه شناختیش نمیدونم به عنوان شخبهار! می -

خوام بدونی ما تونه جای عزیزانت رو بگیره ولی میدونم هیچ کس نمیمارو دوستای خودت بدونی و احساس تنهایی نکنی.می



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود کاربر انجمن نگاه دانلودbadri  | رمان قمار به شرط چشمانت

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 59 

 .تونیم هم رو درک کنیمپشتتیم! ما همه سختی کشیدیم پس می

 .وی دستم گذاشت و لبخندی زددستش رو ر

 .ما بهت اعتماد کردیم بهار.توهم بهمون اعتماد کن-

 .کردی! به کسی که یه خبرچین بیشتر نیست! لبخندی زدمتو دلم گفتم ای کاش بهم اعتماد نمی

 .کنیممنون که درکم می-

 .اونم لبخندی زد و بلند شد

 .شهبلند شو! هوا داره تاریک می-

 .به سمت ماشین پارسا رفتیمبلند شدم و باهم 

 .امشب بیا پیش ما-

 ...ممنون،اما-

 .دیگه اما نیار تو کار!پریسا منتظرته-

 ...ولی-

 .ایستاد و برگشت سمتم

کنی!ببخشید بهار!قبول دارم کارم قرار بود بهم اعتماد کنیم؛ولی تو هنوز منو همون پارسای که روز اول دیدی تصور می-

خوای مارو پیش پلیس لو بدی.با این وجود کردم میبهت اعتماد نداشتم.باید درکم کنی بهار!فکر می درست نبوده؛ولی اون موقع

 .بهت اعتماد کردم!ولی تو حاضر نیستی به من اعتماد کنی

 .اینطور نیست پارسا.من بهت اعتماد دارم-

 .گمکردی من به خاطر خودت مینه نداری!به هیچ کدوم مون!اگه اعتماد داشتی درک می-

 !دونم پارسامی-

 .قیافش خیلی توهم بود.فهمیدم از دستم دلخوره، واسه همین لبخندی زدم

 !خوای همین جور اینجا وایسی و با اخم به من نگاه کنی؟!مگه نگفتی پریسا منتظره؟می-

 :اخمش جاش رو به لبخند داد و قفل ماشین رو زد.در جلو رو برام باز کردو گفت

 .واره منتظره.سوار ش -

*** 

خیلی نگران بودم.یه لحظه آروم نداشتم.من تاحاال هیچ وقت جایی به جز خونه خودمون نخوابیده بودم؛ولی پارسا راست 

تونستم تک و تنها تو یه خونه اونم تو همچین محله ای شب رو بگذرونم.این یه هفته هم که کال خواب درست و گفت.نمیمی

 .کالنتری بودمحسابی نداشتم و همش تو بیمارستان و 

 .با صدای پریسا از فکر بیرون اومدم.تشک به دست سمت اومد

 چرا هنوز نخوابیدی بهار؟-

 .لبخندی زدم

 !واقعا زشته تو رو زمین بخوابی و من برم رو تختت-
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 !دلیلش این نیست!تو نگرانی-

 :خجالت کشیدم تو روش نگاه کنم.دستش و گذاشت پشت کمرم و گفت

 !دمبهت حق می -

 تونم بخوابم.دوست داری یکم باهم حرف بزنیم؟م امشب نمیمن-

 چه حرفی؟-

 !بره بهتر از بیکاری که هستهرچی! حاال که خواب مون نمی-

 .به سمت بالکن هدایتم کرد.آرنجش رو روی نرده باکلن گذاشت و به آسمون خیره شد.منم همین کارو کردم

 .باالخره پریسا سکوت رو شکست

 .ه چی رو راجب گذشته مون بهت گفتهپارسا بهم گفت هم-

 .آره،خیلی ناراحت کننده بود-

 .لبخند تلخی زد

دونست گرفت که صدای خنده و شوخی بابام با دخترای دور و برش رو نشنوم؛ اما نمییادمه پارسا همیشه گوشام رو می-

 !دستای کوچیک اون قدرت ندارن مانع بشن که من صدای بدبختیم رو نشنوم

 .خوب نعمت بزرگیهبرادر -

کشید ولی هیچ وقت به کرد.با این که خودشم عذاب میمعلومه!پارسا تنها امید زندگی من بود.هر وقت ناراحت بودم آرومم می-

 .مردمآورد که من بیشتر از این غصه نخورم.اگه اون نبود من از غصه میروی خودش نمی

 !هشبه خاطر داشتن برادری مثل پارسا بهت حسودیم می-

 .برگشت سمتم و بهم خیره شد

 !اون پشت توهم هست بهار! بهش اعتماد کن-

 .لبخندی زدم

 .رممن به شما اعتماد دارم؛ ولی من براتون دردسرم.به محض اینکه با پارسا تصویه حساب کردم از اینجا می-

 .ترسیدمدونستم پریا دنبال چیه!چون میاین حرف رو بهش زدم چون نمی

ا خوایم کمکت کنیم بهار!چربهار؟!ما باهم دوستیم!مطمئنم تنها چیزی که پارسا دنبالش نیست پوله.ما فقط می این چه حرفیه-

 کنی؟بهمون اعتماد نمی

 !کنی پریسا؟چرا اصرار می-

کرد.چطور متوجه حضورش هر دو به سمت صدا برگشتیم . پارسا تو چارچوب در بالکن ایستاده بود و غمگین بهم نگاه می

 !م؟نشد

 :کرد گفتهمین جور که نگاهم می

کرد!نباید ازش انتظار داشته باشی به یه مشت قمارباز بی سروپا بهار حق داره!هرکس دیگه ای هم بود همین کارو می -

 .اعتماد کنه

 :به پریسا نگاه کرد و ادامه داد
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 !شهبی خودی تالش نکن! اون دیدش نسبت به ما عوض نمی -

 :با ناراحتی گفتم

 .کنمین چه حرفیه پارسا؟من هیچ وقت همچین فکری راجع به شما نمیا -

 .عصبانی به سمتم برگشت

 !کنیچرا تو دقیقا یه همچین فکری راجب ما می-

 :متعجب بهش چشم دوختم که پریسا گفت

 .بس کن پارسا!اون همچین چیزی نگفت -

 !نگفت ولی مگه غیر اینه؟-

 .دوباره به من نگاه کرد

 !گردونم خونتونخوام عذابت بدم.همین امشب برت میهار! ما ادمای قابل اعتمادی نیستیم!من نمیحق باتوئه ب-

 .اومد جلوتر و روبه روم ایستاد

خواد بدونی ما از اول این شم؛ولی اگه این اخرین حرفم باشه دلم میاز این لحظه به بعد دیگه هیچ وقت جلو چشمت ظاهر نمی-

!هر چی امروز از زندگیم بهت گفتم عین حقیقت بود.انتظار داشتم حرفام رو باور کنی ولی تو باور بینی نبودیمآدمایی که می

نداری! باور نداری که ما خودمون این زندگی رو نخواستیم.اگه من و پریسا یه پدر درست و حسابی داشتیم االن اینجا نبودیم، 

شد، اگه تو وضع مالی درستی داشتی نمیومدی پیش ی نمیاگه پدر امین یه آدم اسم و رسم دار نبود سرنوشتش اینجور

بیینی بهار؟این سرنوشته که مارو کنارهم قرار داده نه خودمون؛ ولی اگه تو اعتمادی به حرفای من نداری باشه حرفی ما.می

 !قتگردونم خونه خودتون و ازاین به بعد دیگه هیچ وقت کاری به کارت ندارم، هیچونیست! همین امشب برت می

 :روش رو ازم گرفت و قبل ازاینکه بتونم حرفی بزنم به سرعت از بالکن خارج شد.پریسا داد زد

 !ری پارسا؟صبر کنکجا می -

کردم.میون این همه مصیبت فقط همین یکی رو کم داشتم!پارسا همین دویید دنبالش. مات و مبهوت به جای خالی پارسا نگاه می

کرد؟اشکام بی صدا جاری اشت من یک کلمه هم حرف بزنم.چرا همچین فکری میجور برا خودش برید و دوخت و نذ

دونست؟!پس دونستم چیکار کنم!از دستش عصبانی بودم مگه حال من رو نمیشدن.اون قدر عصبی و سردرگم بودم که نمی

ون روز همه چی رو راجب کرد،همکرد،اگه اون روز باهام اینجوری رفتار نمیچرا این جوری کرد؟!شاید اگه این کارو نمی

  .پریا بهش گفته بودم توی این همه دردسر نمیوفتادیم

 .همون جور گریون به سمت در دوییدم و به سرعت از پله ها پایین رفتم و از در خروجی دوییدم بیرون

 .زد دوییدم سمت خیابون و یه تاکسی گرفتم و آدرسو بهش دادمبی توجه به پریسا که مدام صدام می

ه شدم و حساب کردم و راننده رفت.کلید رو توی قفل در چرخوندم که سنگینی نگاهی رو ریو خودم حس کردم.یه نگاه به پیاد

 .اطراف انداختم اما کسی نبود.داغون تر از اون بودم که بخوام اهمیت بدم واسه همینم سریع درو باز کردم و رفتم تو

داد.با دیدن وسایلش بغضم ترکید.انگار همه چی جای خونه بوی مامان رو میهمین که در اتاقو باز کردم بغضم تجدید شد.همه 

دست به دست هم داده بود که من عذاب بکشم.قاب عکس خانوادگی مون رو برداشتم و صورت مامان و بابا رو بوسیدم.زیر 

 :لب گفتم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود کاربر انجمن نگاه دانلودbadri  | رمان قمار به شرط چشمانت

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 62 

 !چرا تنهام گذاشتین؟چرا؟حاال من بدون شما چیکار کنم؟ -

 .عکس رو به اغوش کشیدم.اونقدر گریه کردم که نفهمیدم کی خوابم بردوسط اتاق نشستم و قاب 

 ..با صدای زنگ در وحشتزده از خواب پریدم

 تونه باشه این وقت شب؟؟هوا هنوز تاریک بود.به ساعت نگاه کردم. نزدیکای دوازده بود.یعنی کی می

رفتم.از توی سوراخ در بیرون رو نگاه کردم ولی کسی  لباسای بیرونیم که هنوز تنم بود، سریع شالم رو سر کردم و توی حیاط

رو ندیدم.آهسته درو باز کردم که یه دفعه بهرام جلوم ظاهر شد.خواستم در رو ببندم که پاش رو گذاشت الی در و مانعم 

 شد.محکم درو هل داد که روی زمین پرت شدم .اومد تو حیاط و در رو بست.چشماش خمار بود و روی من ثابت مونده

 .بود.معلوم بود حال درستی نداره.با ترس اب دهنم رو قورت دادم

 کنی؟تو اینجا چیکار می-

 :لبخندی شیطانی زد و همین جور که به سمتم میومد گفت

 !شیوقتی چشمات خواب الود و خمارن جذاب تر می-

 .رفتم و اون هی جلوتر میومدهمین جور نشسته روی زمین چهار دست و پا عقب عقب می

تونستم کردم ولی نمیشد.خواستم جیغ بزنم که پرید سمتم و دهنم رو گرفت.تقال میه دیوار خوردم.هر لحظه بهم نزدیک تر میب

 .از دستش در برم

 .موذیانه خندید

 !گیر افتادی خانوم خوشگله-

قفل کرد و کلیدش رو  تقالهام فایده ای نداشت ومن رو سمت اتاق کشید .. تو اتاق پرتم کردو اومد تو.در رو پشت سرش

چرخید و لبخندی موذیانه به شد.چشمای خمارش روی اندامم میزد.هر لحظه بهم نزدیک تر میانداخت تو جیبش. قلبم تند می

 .لبش بود

 تونی جیغ بزن!کیه که به دادت برسه؟!ها؟حاال تا می-

 .به سرعت دوییدم سمت اشپزخونه و یه چاقوی بزرگ برداشتم

 .پوزخندی زد

 !ذارش زمین بچهب-

 .با دستای لرزونم چاقو رو به سمتش گرفتم

 !نزدیک من نیا کثافت-

پوزخند دیگه ای زد و تویه حرکت چاقو رو از دستم کشید و من رو بین دستاش گیر انداخت.خیلی ترسیده بودم و از طرفی 

دم سمت جیب مانتوم و انگشتم و روی قدرت انجام هیچ کاری رو نداشتم.همین جور که بین دستاش گیر افتاده بودم دست بر

قط دونستم کیه فدکمه های گوشیم چرخوندم تا اینکه باالخره دکمه سبزو پیدا کردم و دوبار روش زدم و تماس برقرار شد.نمی

داشت؟دیگه کم کم داشتم نا امید رسید چرا برنمیخواستم یکی به دادم برسه.صدای بوق گوشی خیلی ضعیف به گوشم میمی

 .دم که صدای ضعیف پارسا به گوشم خوردشمی

 الو؟-
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 :نفسای بهرام به گوشم خورد.آروم زیر گوشم گفت

 کنی خیلی زرنگی؟فکر می -

 الو بهار؟-

 .کردمتونستم حرفی بزنم چون بهرام سفت دهنم رو چسبیده بود.فقط تقال مینمی

 زنی؟الو؟ بهار چرا حرف نمی-

 .د بیرون و محکم روی زمین کوبید. خنده ی وحشتناکی کردبهرام گوشی رو از تو جیب مانتوم کشی

خواد درو براش باز کنه؟! پس زیاد خودت رو رنج نده رسه خانوم کوچولو! تازه اگرم کسی بیاد کی میهیچ کس به دادت نمی-

 .و انقدر اعصاب من رو بهم نریز.دوست ندارم رویایی ترین شب زندگیم خراب بشه

کردم.با یه حرکت شالم رو که دور گردنم افتاده بود گرفت و پرت کرد رو زمین.دستش رو گذاشت یریختم و تقال ماشک می

 .رو دکمه ی مانتوم

 .تقصیر خودته که پیشنهاد ازدواجم رو قبول نکردی-

 .دکمه های مانتوم رو یکی یکی بازشون کرد و درش آورد

نباید! دست برد سمت پیرهنم که با صدای مشت و لگدی که به  شد!دوباره دستش رو گذاشت دور کمرم.نه! نباید اینطوری می

 .در خورد دستش از حرکت ایستاد.سایه ی تار یه نفر از پشت در به چشمم خورد

 !بهار درو باز کن-

صدای پارسا بود.از ته دل خدارو شکر کردم و میون گریه لبخند زدم.یه دفعه بهرام پرتم کرد گوشه ی اتاق و سرم محکم به 

چیزی خورد و نقش زمین شدم.درد شدیدی توی سرم پیچید. در اتاق به شدت باز شد و پارسا وحشت زده وارد خونه ش..قبل 

 رفت و صدای داد و فریادشونبهش حمله کرد و باهم درگیر شدن.چشمام سیاهی می از اینکه بتونه منو ببینه بهرام از پشت سر

دای آخ شد.صدیدم که هرلحظه سیاه و سیاه تر میپیچید.حاال دیگه فقط یه تصویر تار از درگیریشون میناواضح تو گوشم می

ورد.انگار داشت من رو صدا دونستم کدوم بودن.چند لحظه بعد صدای مبهمی به گوشم خبلندی به گوشم خورد.نمی

  .زد..گرمای دستاش رو حس کردم و یه دفعه از رو زمین بلند شدم.دیگه نفهمیدم چی شدمی

*** 

همین که چشمام رو باز کردم درد شدیدی تو سرم پیچید و باعث شد دوباره ببندمشون.دستی زنونه روی سرم قرار گرفت و 

 .م دستم رو فشردشروع کرد به نوازش کردنم.با یه دست دیگش ه

 شنوی؟بهار! صدام رو می-

 .سرم رو به آرومی تکون دادم و آب دهنم رو قورت دادم.آروم چشمام رو باز کردم

 .دیدم.کم کم صورتش واضح شد. لبخند مهربونی زدچهره ی تار پریسا رو می

 .خدارو شکر که به هوش اومدی-

 چی شده؟-

 .نترس.فقط یه ضربه کوچیک به سرت خورده-

 .ز روی صندلی بلند شد و دستم رو ول کردا
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 .گردماالن برمی-

 .سرم رو تکون دادم و دوباره از درد چشمام رو بستم. صدای پریسا به گوشم خورد

 .پرستار؟به هوش اومد-

تقه ای که به درخورد باعث شد چشمام رو باز کنم.پارسا توی چارچوب در ایستاده بود. نگاهش کردم.اومد تو.کنارم روی 

 .صندلی نشست و دستم رو توی دستاش گرفت

 بهتری؟-

 .از چشمای پف کردش معلوم بود اصال نخوابیده. متوجه کبودی رو پیشونیش شدم

 ...ممنون.تو چی؟سرت-

 .چیزی نیست-

 .ممنون، ببخشید که به خاطر من تو دردسر افتادی-

 .سرش رو به طرفین تکون داد

 .تمنه! تو باید من رو ببخشی، خیلی تند رف-

 .این چه حرفیه؟ اگه تو نبودی معلوم نبود اون بهرام کثافت چه بالیی سرم اورده بود-

 .انگشتش رو سمت دهنش برد

 .ذارم کسی اذیتت کنهخوام راجع به اون حرف بزنی.از حاال به بعد من مراقبتم! نمیهیس!دیگه نمی-

 :نگاه تشکر آمیزی بهش انداختم و گفتم

 ا کردی؟خونمون ذو از کجا پید -

 !ری با ماشین تعقیبت کردمدیشب وقتی پریسا بهم گفت داری می-

 .متعجب نگاهش کردم

 !کنی؟!خب نگرانت بودم!که البته خیلی بجا بودچرا اینجوری نگام می-

 !واقعا؟-

 :فتگ با صدای سرفه ی پرستار مثل کسایی که از بازجویی نجات پیدا کرده باشن یه دفعه از جاش پرید و روبه پرستار

 !رمبله االن می-

 .این رو گفت و از اتاق در رفت.از رفتارش خندم گرفته بود .پرستاره اومد تو اتاق و شروع کرد به معاینه کردنم

 چه مدت بیهوش بودم؟-

 !یه روز کامل!شانس آوردی این اقا زود رسوندت بیمارستان.خطر از بیخ گوشت گذشت-

 !که این همه محبت پارسا رو چجوری جبران کنم؟حرف دیگه ای نزدم و به این فکر کردم 

*** 

پریسا کمکم کرد لباسام رو بپوشم و از روی تخت بلند شم.از بیمارستان خارج شدیم و سوار ماشین پارسا شدیم.پریساهم کنارم 

 .نشست و ماشین راه افتاد

 :یکم که رفتیم پارسا گفت
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 !توران توپ و دلی از عزا دربیاریمخب،به مناسبت خوب شدن حال بهار قراره بریم یه رس -

 :پریسا دستاش رو بهم کوبید و ذوق زده گفت

 !قربون داداش گلم برم من!خوب حاال قراره چی بهمون بدی؟ -

 !چلو کباب مخصوص-

 :پریسا بلند شد و یه بـ ـوسـ آبدار به پارسا کرد و دوباره سر جاش برگشت .پارسا دست ریو لپش کشید و گفت

 !بود؟!حالم رو بهم زدی!در ضمن منظورم چلو کباب مخصوص بهار خانوم بود!شما باید دل و جیگر بخوریاه!این چی  -

 !اه!پارسا خیلی نکبتی-

 :رو کرد به من و ادامه داد

 !دونه من بدم میاد! هی اسمش رو میارهمی-

 :پارسا خندید و گفت

 !دل و جیگر، دل و جیگر، دل و جیگر -

خواست همونجا بزنم کردم.دلم میدن ولی من غمگین بودم.بدجور جای خالی مامان رو احساس میخندیدن و شاد بواونا می

خواستم اونارو ناراحت کنم.تو خودم بودم که متوجه سنگینی نگاه پارسا روی خودم شدم.از توی آیینه بهش زیر گریه؛ ولی نمی

 .نگاه کردم

 .زدم و سرم رو برگردوندم و به بیرون خیره شدمپریسا دستش رو روی شونم گذاشت. لبخند تلخی به روش 

 .رفتکردم و هیچی از گلوم پایین نمیبا غذام بازی می

 خوری بهار؟چرا هیچی نمی-

 .کرد نگاه کردم.لبخندی زورکی زدمسرم رو آوردم باال و به پارسا که ناراحت نگاهم می

 .ممنون، میل ندارم-

 !ینی چی میل ندارم؟!بخور جون بگیری-

 .زی نگفتم و دوباره مشغول بازی کردن با غذام شدم. پریسا قاشق رو از دستم گرفت و پر کرد و به سمتم گرفتچی

 .رنگت خیلی پریده،خیلی ضعیف شدی بهار! باید بخوری-

 .تونستم قورتش بدم.بغض راه گلوم رو بسته بودقاشق رو از دستش گرفتم و به زور خوردم؛ ولی نمی

 .ل کنم.تا االنم به زور خودم رو نگه داشته بودم که گریم نگیرهتونستم تحمدیگه نمی

با گفتن یه ببخشید سریع از جام بلند شدم و رفتم سمت سرویس بهداشتی.همین که در رو بستم بغضم ترکید.رفتم سمت شیرا و 

ه الغر شده بودم.دوبار گفت.خیلی رنگ پریده وچند مشت اب ریختم تو صورتم.به خودم توآیینه نگاه کردم.پریسا راست می

 .اشکام شدت گرفت.تصویر تار پارسارو تو آیینه دیدم.نزدیک تر اومد و درست پشت سرم ایستاد

کنی مادرت از اینکه وضعت اینجوریه خوشحاله؟!اینجوری دونم خیلی سخته بهار؛ ولی یکم به فکر خودت باش.فکر میمی-

 !دی هم اون روهم خودت رو عذاب می

 .شهارسا! نمیتونم پنمی-

 !تونی اینجوری زندگی کنیباید بشه!تا ابد که نمی-
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 .سرم رو تکون دادم

 !حق باتوئه-

 .دستش رو دور شونم حلقه کرد

 .بیا.غذات از دهن میوفته-

 .خواستیم بریم که گوشی پارسا زنگ خوردمی

 الو؟-

-... 

 سالم،خوبی؟-

-... 

 !جدی؟-

-... 

 .نه،میام!فعال-

 .گوشی رو قطع کرد

 پریسا:کی بود؟

 .امین فرودگاهه.باید برم دنبالش-

 :پریسا خوشحال گفت

 جدی؟ -

 :اما یه دفعه نگران گفت

 ...چرا خودش تنهایی نمیاد؟نکنه -

کنه که!حاال مونده نترس بابا!چغندر بم افت نداره! بهش گفتم این همه بار و بندیل نبر همراه خودت ولی حرف گوش نمی-

 !یاد پارسای بدبخت کردهچجوری بیارتش اینه که 

 پارسا! این حرفا چیه؟ -

 .خیل خب بابا! حاال یه شوخی کردم-

 :سوییچ رو سمت پریسا گرفت و گفت

 .بهار حالش خوب نیست.شما برین،من با تاکسی میرم دنبال امین -

 :سریع گفتم

 .نه الزم نیست! من حالم خوبه.تاکسی بگیرین همه باهم میریم -

 :پارسا نگران گفت

 مطمئن باشم؟ -

 !شه هاپریسا:اره بابا مطمئن باش!حاال بریم امین معطل می

 .زودتر از ما به سمت در رفت
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 :پارسا ـروم گفت

 !کشم از دست تو و امینههر چی می -

 .کنه واسه همین خندم گرفت. پارسا هم خندیددونستم داره شوخی میمی

 !بریم تا پریسا کلم رو نکنده-

 :چشمکی زدم و گفتم

 !به خاطر آقا امین -

 !بعله-

 .همه سوار ماشین شدیم و به سمت فرودگاه رفتیم

 .کردیم که دیدمشهر کدوم داشتیم گیج و منگ اطرافو نگاه می

 !دیدمش. بریم-

کردم نگاه کردن و امین برامون دست تکون داد. پیشش رفتیم.امین و پارسا هم رو بغل پارسا و پریسا سمتی رو که من نگاه می

 .دن و روبوسی کردنکر

 !سفر بدون ما بهت خوش گذشت آقا امین؟-

 !امین:وای اره!یه نفس راحت کشیدم

 :پارسا آروم زد تو کمرش و گفت

 !که اینطور -

 .خندید و اومد سمت ما و سالم کرد

 از پارسا شنیدم بیمارستان بودی.االن بهتری؟-

 .ممنون-

 .به خاطر مادرت متاسفم.خدا بیامرزتش-

 .ممنون.خدا پدر و مادر شماروهم بیامرزه-

 .ممنون-

 :بعد از اینکه همه سوار شدیم پارسا حرکت کرد و گفت

 شهراد و شهیاد خوب بودن؟ -

 .آره، سالم رسوندن-

 .پارسا خندید

 هنوز تصمیم ندارن برگردن ایران؟-

 .نه.کارشون اونجا گرفته-

 خدارو شکر،دیگه چه خبر؟-

 !شمه دارم از گرسنگی تلف میهیچی!زودتر بریم خونه ک-

 .پارسا لبخندی شیطونی زد
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 !جدی؟!جات خالی قبل اینکه بیایم اینجا یه غذای عالی زدیم تو رگ-

 .امین با لب و لوچه باز نگاش کرد

 !برا منم گرفتین؟-

 .شرمنده.دیگه داشتیم میومدیم بیرون که جنابالی زنگ زدی-

 .امین یکی توی سر پارسا زد

 !الهیکوفت بخوری -

 .دست به سینه به حالت قهر نگاهش رو از پارسا گرفت و به بیرون خیره شد

 :همه خندیدیم و پارسا گفت

 !اخی! بمیرم الهی!انشاهللا ماه دیگه -

 .دوباره همه خندیدم و پارسا گاز داد

*** 

 سه ماه بعد

 !کنی امینشه!تو داری جر زنی مینمی-

 !تت رو قبول کنیچه جر زنی پریسا؟!تو حاضر نیستی باخ-

 !بازنده اصلی جنابالی هستی-

 .امین چشمکی زد

 !آره خب!من دلم رو به تو باختم-

کردم.وقتی شنیدم امین چی گفت لبخندی رو لبم دیدم یواشکی حرفای اونارو هم گوش میاز دور همین جور که تلویزیون می

ه کردن که محکم زدم پس کلد!خیره داشتن هم رو نگاه مینقش بست و از جام بلند شدم و رفتم سمتشون.وای!چقدر رمانتیک بو

 .ی امین. آخش دراومد و معترض به سمتم برگشت

 !ای شیطونا!اگه پارسا بفهمه-

 .امین کارتای توی دستش رو روی میز گذاشت و از روی صندلی بلند شد

 تو گوش وایساده بودی وروجک؟-

 باالخره تو بردی یا پریسا؟ بازی خیلی خوبی بود!فقط آخرش چی شد؟من نفهمیدم-

 .سعی کردم ادای امین رو در بیارم

 !من دلم رو به تو باختم-

 .زدم زیر خنده.امین حرصی نگام کرد

 !که ادای منو درمیاری-

چرخیدم و امینم دنبالم خواد دنبالم بیوفته؛برای همین تمام توانم رو جمع کردم و پابه فرار گذاشتم!دور سالن میفهمیدم می

 .دوییدمی

 !بگو غلط کردم-
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 !گمنچ نمی-

 .پریسا خندید

 .ولش کن امین-

 :زدم گفتمدوییدم و نفس نفس میمنم همین جور که می

 !ندازهگه...امین!آدم..که... حرف عشقش رو...زمین نمیراست...می-

 :یه دفعه ای پریدم تو بغل پریسا و با التماس و مسخرگی گفتم

 !ا بگیر تا مرا نکشته استای لیلی! جلوی مجنونت ر -

 :دونم کاوه یه دفعه از کجا پرید بیرون و از پشت امین رو گرفت و با خنده گفتنمی

 !آید!پس مثل بچه آدم بنشین و سخن مگویای مجنون!تو اسیر گشته ای! کاری از دستت بر نمی -

 . نفس راحتی کشیدم و از بغل پریسا بیرون اومدم

 !نجاتم دادیوای!دستت درد نکنه کاوه،-

 .کاوه چشمکی زد

 !وظیفه ست-

 :دستاش رو از دور کمر امین باز کرد و گفت

 !کنم!حال بروچون بنده بسی مهربانم به تو رحم نموده و از بند اسارت آزادت می -

 :همه خندیدیم و کاوه گفت

 .بشینین تا براتون قهوه بیارم -

 !کشید که با ورود ناگهانی پارسا نزدیک بود سکته کنیمو نشون می هنوز امین داشت با چشم و ابرو و دست و پا برام خط

 .جوری از در پرید تو که فکر کردیم دنبالش گذاشتن. همه از جا پریدیم

 :بلند گفت

 سالم!کیا پایه ی یه مسافرت توپ هستن؟-

 :با تعجب به کاراش نگاه میکردم که پریسا گفت

 !من -

 :و گفت امین دوباره خودش رو انداخت رو مبل

 !الهی بترکی پارسا!این چه طرز اومدنه؟گفتم چی شده حاال -

 اه بیخیال امین،حاال بگو میای؟-

 کجا قراره بریم که انقده خوشحالی؟-

 !خیلی فکر کردم تصمیم گرفتم بریم شمال-

 :امین خندید

 !کنی آقا پارساخوبه حاال خیلیم فکر کرده!شما یه وقت خسته نشی انقدر فکر می -

 .سا بی خیال به سمت اشپزخونه رفتپار
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 !اه!برو بابا پسره ی بی عاطفه-

 .یه دفعه امین از جاش پرید و سمت آشپزخونه رفت

 !امین:پس بگو!پای عاطفه اینا وسطه

 :کشید خیره شد و ادامه دادآرنجش رو گذاشت رو اپن و به پارسا که داشت پارچ آب رو سر می

 !به غیر عاطفه جونخب دیگه کیا قراره بیان؟!البته  -

 .پارسا دستگیره رو برداشت و به طرف امین پرت کرد.امین جاخالی داد

 !پارسا:هر هر هر!بپا نمکات نریزه

 .از اشپزخونه اومد بیرون و بهمون نگاه کرد

 !خب،نتیجه؟-

 کاوه:حاال کی بریم؟

 !فردا-

 :کاوه متعجب نگاهش کرد و گفت

 !شم پارسا!مگه دنبالت کردن؟فردا؟!دیگه کم کم دارم بهت مشکوک می -

 !زنین؟!خب هــ ـو*س سفر کردمای بابا شماها چرا اینجوری تو ذوق آدم می-

 !امین:بعله!منتهی نه با ما!با احساس و عالقه و عاطفه جون

 !کرد و ریز می خندید. باالخره انتقام گرفتگفت با چشم به من اشاره میاینارو که می

 :کشیدم زیرلب گفتمودش براش خط و نشون میهمین جور که با چشم مثل خ

 !دم آقا امیننشونت می -

 !گی!خب پس من برم برای فردا وسایلم رو جمع کنمپارسا:امین فکر کنم خیلی خسته ای!داری کم کم شر و ور می

 :کاوه سریع گفت

ی منه بدبخت با شرکت چیکار گدوزی نمیبری و مینه چی چی رو برم وسایلم رو جمع کنم؟!همین جور برای خودت می -

 کنم؟

دونم سال تا سال یه همچین میگه شرکت انگار همه ی دنیا معطلن شرکت اون کارشون رو راه بندازه!هر کی ندونه من که می-

 !مشتری هم نداری!طرف باید خیلی خل و چل و بی عقل باشه که به تو سفارش طراحی دکور بده

 .و سمتش انداخت کاوه حرصی بالشت روی مبل رو برداشت

 !اما خل و چل تر از من نیست که رفیق آدم خل و چلی مثل توام-

کردن.با این که هر روز کارشون همین بود ولی هنوز پریدن و دعوا میکردم که مثل بچه ها بهم میبا تعجب بهشون نگاه می

 .دعادت نکرده بودم.اگه اونا نبودن من تاحاال دق کرده بودم.پارسا بهم نگاه کر

 گی بهار؟تو چی می -

 .دونم!هر چی شما بگیننمی-

 :رو کرد به بقیه و گفت
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 !پس حله دیگه-

امین و کاوه حریف پارسا نشدن و باالخره قرار شد فردا راه بیوفتیم.تصمیم گرفتم قبل از رفتن یه سر برم سر خاک مامان و 

 :بابا. پارسا هم زمان با من پیاده شد که سریع گفتم

 .گردمن تو ماشین.زود برمینه!تو بشی-

خواستم تنهایی با مامان درد و دل کنم، منظورم رو گرفت و سرش رو تکون داد و توی ماشین نشست. احساس کردم از می

 .دستم ناراحت شد ولی حرفی نزد. دستی روی سنگ قبر کشیدم

اهمه خیلی کمکم کرد؛ این چندماه همیشه دلم برات تنگ شده مامان،واسه همتون! کاش پیشم بودین.مامان اون پسری که همر-

ذاشت احساس تنهایی کنم.اون من رو از دست بهرام کثافت نجات داد.درسته مغرور و شیطونه ولی قلب پشتم بود و نمی

 .مهربونی داره

 :لبخندی زدم و ادامه دادم

رم؛ ولی نگران دارم بدون تو جایی می کنم اونا فرشته ی نجات منن.قراره با هم بریم شمال، این اولین باره کهاحساس می-

تونم بیام پیشت، اومدم کنم که همچین آدمایی کنارمن.تا دو هفته نمینباش مامان. من بهشون اعتماد کامل دارم.خدارو شکر می

 .برای خداحافظی

 :گفتم با پشت دست اشکام رو پاک کردم و از جام بلند شدم.اخرین نگاهم رو به اسم مادرم انداختم و زیرلب

 .دلم برات تنگ میشه مامان! خداحافظ -

*** 

 :پریسا دوتا لباس گرفت جلوم و گفت

 به نظرت کدوم رو بپوشم؟ -

 .لبخندی زدم و لپش رو کشیدم

 .تو هرچی بپوشی بهت میاد خوشگل خانوم-

 .ممنون-

 :ابروم رو باال انداختم و شیطون گفتم

 !بر کن ببینم.اومخوای برا آقا امین دلبری کنی، صولی اگه می -

 :دست گذاشتم روی یکی از لباسا و گفتم

 .باید این رو بپوشی -

 :یه دفعه یکی از پشت سر کمرم رو گرفت و زیر گوشم گفت

 !سوزونیباز که داری آتیش می -

 .خندیدم

 !ولم کن امین -

 !کنمنچ!من تا حساب تو رو نرسم ولت نمی-

 .دمشه ها، من هنوز آماده نشامین دیرمون می-
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 .خندید و حلقه ی دستاش رو از دور کمرم باز کرد

 !ذارم کف دستتخیلی زرنگی!ولی کور خوندی!تو اولین فرصت حقت رو می-

 .خندیدم و رفتم اماده بشم

 :پارسا داد زد

 !کجا موندین پس؟ -

 :همه یک صدا گفتیم

  !اومدیم-

کاوه هم سوار ماشین امین شد و راه افتادیم.میون راه پارسا و پریسا اونقدر خل و چل  .من و پریسا سوار ماشین پارسا شدیم

خوندن و منم نگاهشون مردم.پارسا و پریسا بلند بلند داشتن همراه خواننده میبازی درآوردن که دیگه داشتم از خنده می

 :و اومد کنارمون.امین از تو ماشین داد زدخندیدم که یه دفعه ماشین امین که پشت سرمون بود گاز داد کردم و میمی

 !خوب جوگیر شدینا -

 :پارساهم مثل خودش داد زد

 !چشمت دراد -

 !بی خود غلط اضافی نکن! اگه جرئت داری با من کورس بذار-

 !خوام جلو همه آبروی دوست عزیزم برهحرفی نیست؛ولی من نمی-

 !رم؛ باالخره جوونی و هزارتا آرزو دارییترسی ابروی خودت بره!نترس! من خیلی تند نمبگو می-

 !خودت خواستی-

 :کاوه بلند شمرد

 !یک.دو.سه -

روندن! از ترس چشمام رو بسته بودم هردوتا ماشین از جا کنده شد و به سرعت حرکت کرد.وای خدا اینا که بدتره شادی می

 .که با صدای امین بازشون کردم

 !رساهاکنم آقا پادارم مراعات جوونیت رو می-

 !پارسا:الزم نکرده بابا بزرگ

 ...باشه!اگه اینطوره که-

دوباره گاز داد و ازمون جلو افتاد.تو این هیاهو گوشیمم زنگ خورد!نگام که به اسم شادی افتاد با کف دست محکم کوبوندم تو 

 !کشتمسرم!چطور یادم رفت ازش خداحافظی کنم؟!خاک بر سرم حاال می

 .با ترس و لرز جواب دادم

 ...سالم شادی جو-

 !سالم و زهرمار!دختره بی شعور.پارسال دوست امسال آشنا-

 !شادی جون یکم آروم تر کر شدم!گرچه قبلش از سر و صدا های پارسا و پریسا کر شده بودم-

 به درک که شدی!کجایی االن؟-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود کاربر انجمن نگاه دانلودbadri  | رمان قمار به شرط چشمانت

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 73 

 !تو جاده-

 !درست حرف بزن بهار تا جفت پا نیومدم تو حلقت!جاده ینی چی؟-

 .رم مسافرتا بچه ها میدارم ب-

 ...بچه ها دیگه کین؟چشمم روشن!دوستای جدید پیدا کردی؟بعله دیگه،نو که میاد به بازار-

 .از حرفاش خندم گرفته بود

 گی شادی؟چرا چرت و پرت می-

 .یه دفعه لحنش نگران شد

 !ری؟ببینم نکنه باهمونا که اون روز تو مراسم مامانت دیدمشون داری می-

 :تممتعجب گف

 !آره،چطور؟ -

 !خاک تو سرت کنن دختره ی دیوونه!به همین راحتی قبول کردی باهاشون بری؟-

 :کرد لبخندی زدم و گفتمبه پریسا که داشت پرسش گر نگام می

 .من بهشون اعتماد دارم شادی جون-

 !تو بی جا کردی-

 .با صدای پریسا توجهم بهش جلب شد

 دوستته بهار جون؟-

 .سرم رو تکون دادم

 اسمش شادی بود؟-

 .دوباره سرم رو تکون دادم

 :پریسا خوشحال گفت

 !شه گوشی رو بدی منم باهاش صحبت کنم؟چه خوب!می -

 .آره حتما-

 .صدای شادی از اونور خط اومد

 !الو؟کجا رفتی بهار؟نکنه دخلت رو آوردن؟-

 .خواد باهات حرف بزنهپریسا جون می-

 !کی؟با من؟-

 .آره،گوشی-

ت پریسا دادم. تشکری کرد و گرم صحبت با شادی شد.هنوز سالم و احوال پرسیشون تموم نشده بود که پارسا گوشی رو دس

 !نکرد بیاییم پاییکنه که هی بهمون اشاره میتوقف کرد. متعجب نگاهش کردم که دیدم خودشم داره با تعجب به امین نگاه می

 !پارسا:باز چش شده؟

 .امین به پاساژی اشاره کردامین و کاوه اومدن سمت ماشین. 
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 شین یه گشتی بزنیم؟؟پیاده نمی-

 !پارسا:وای امین!تو از دختراهم بدتری!همش دوست داری خرید کنی

 .امین گفت:نمیای نیا!ما رفتیم

 .امین و کاوه باهم رفتن. پارسا پوفی کشید

 !از دست این امین!بپر پایین بهار-

 .یزد.اشاره کرد خودتون بریندی حرف منگاهی به پریسا کردم که هنوز داشت با شا

 .پیاده شدم و همراه پارسا وارد پاساژ شدیم.کاوه دست پارسا رو کشید و با هم وارد یه مغازه شدن

بوی عطر بینیم رو قلقلک داد و به سمت مغازه ی عطر فروشی رفتم که یه دفعه یکی از پشت سر دستم رو کشید. جیغ کوتاهی 

 .با دیدن امین یه نفس راحت کشیدمزدم و برگشتم سمتش که 

 ترسوندیم! چی شده؟-

 ببخشید، یه لحظه میای؟-

 .سرم رو تکون دادم و دنبالش راه افتادم. جلوی یه جواهرفروشی ایستاد و با ذوق به ویترینش اشاره کرد

 به نظرت کدوم قشنگ تره؟-

 :چشمکی زدم و گفتم

 !نخوای مخ پریسا رو بزنی؟!چشمم روشن آقا امیمی -

 .یه دفعه لبش رو گاز گرفت و با چشمش به پارسا که دو سه تا مغازه اون طرف تر گیر کاوه افتاده بود اشاره کرد

 !هیس-

 .خندیدم

 .پس کاوه رو اجیرکردی که پارسارو سرگرم کنه-

 .بهار انتخاب کن دیگه-

 کنی خب؟چرا به سلیقه ی خودت انتخاب نمی-

 .تو دختری،سلیقت بهتره-

شد عروسی کنن و من بعد مدت ها رنگ شادی رو ببینم؟اون روز هیچ رو رفتم، خیلی بهم میومدن؛یعنی میبه فکر ف

 .دونستم که بعد از این قراره چه اتفاقایی بیوفته. امین دستش رو جلوی صورتم تکون دادنمی

 زنده ای بهار؟!کجایی؟-

 ها! چی؟-

 .چرا تو هپروتی؟!انتخاب کن دیگه-

 .ه گردنبندا خیره شدمباشه ای گفتم و ب

توجهم رو جلب کرد و دست "Love" یکی شون که پالک خیلی ظریف و قشنگی داشت و وسطش خیلی قشنگ نوشته بود

 .گذاشتم روش و به امین نگاه کردم

 .این-
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 .لبخندی زد

 .خیلی قشنگه-

که دیدم  کنم.یکم که گشتم برگشتم پیش بقیهامین رفت داخل مغازه که گردنبند رو بخره، منم رفتم که بقیه قسمتای پاساژو نگاه 

 !شد؟امین یقه ی پارسارو گرفته!اینا که هیچ وقت دعواشون نمی

 :دوییدم سمتشون و گفتم

 چی شده؟ -

 !گه تو یه دفعه ای وایسادی منم وایسادمخواستی بشه؟!آقا حاضر نیست باختش رو قبول کنه!میامین:دیگه چی می

 :کردیم یه دفعه زدیم زیر خنده و کاوه گفتداشتیم متعجب نگاهشون میبا این حرفش من و کاوه که 

 !دوتاتون لنگه همین!دیوونه ها -

 .صدای پریسا باعث شد همه بهش نگاه کنیم

 چی شده بچه ها؟-

 :امین یقه پارسا رو مرتب کرد و مودب ایستاد.سرفه ای کرد و گفت

 !هیچی -

کرد مردم هم چپ چپ م ودوباره زدیم زیر خنده.امین چپ چپ نگاه مون میمن و کاوه نتونستیم جلوی خودمون رو بگیری

کردن! خودمون و جمع و جور کردیم و تصمیم گرفتیم قبل اینکه بیشتر آبرو ریزی کنیم از پاساژ بیرون هممون رو نگاه می

 ! بیایم

 .کنار پریسا راه افتادم

 .چه دختر مهربونی بود-

 شادی؟-

 .!بهم گفت بهت بگم یه ماه دیگه عروسیه خواهرشهاوهوم.تازه یه خبر خوب-

 .خوشحال سمت پریسا برگشتم

 جدی؟عروسیه نازیه؟-

 .لبخندی زدو گفت:آره

*** 

پارسا جلوی یه ویالی خیلی بزرگ و قشنگ توقف کرد.پریسا توراه برام گفته بود که این ویال تنها چیزیه که عموهای امین 

 .دم و چمدون کوچیکم رو به دست گرفتم که یه دفعه پارسا از زیر دستم کشیدشنتونستن از چنگش در بیارن. پیاده ش

 !من میارمش-

 .خواستم مخالفت کنم که به سمت ویال هولم داد

 .برو تو-

همراه پریسا وارد ویال شدم..وای عالی بود؛ ولی وقتی نگاهم به قاب های بزرگ روی دیوار افتاد خوشحالی و ذوقم جاش رو 

اولین نگاه به بچه ای که تو عکس بود و روبه دوربین لبخند قشنگی زده بود فهمیدم امینه.یه عکس خانوادگی بود.  به غم داد!با
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 .یاد سرنوشتش که افتادم دوباره دلم براش سوخت. پریسا کنارم ایستاد

 !بینی چه کوچولو بوده؟عزیزممی-

 .لبخند تلخی زدم

 .آره-

 .دستم رو کشید

 .نشونت بدمبیا بریم اتاقمون رو -

*** 

 .در قابلمه رو گذاشتم و شعله رو کم کردم

 !خسته نباشین-

 :من و پریسا همزمان برگشتیم سمت پارسا و گفتیم

 .ممنون -

 :آرنج هر دو دستش رو روی اپن گذاشت و گفت

 .بینم که سنگ تموم گذاشتینمی -

 !ناخونک بزنی کور خوندیتونی خرمون کنی که به غذا ها پریسا:اگه فکر کردی با این حرفا می

 .پارسا اخمی ساختگی کرد و دستش رو از ریو اپن برداشت

 !برو بابا کی خواست ناخونک بزنه حاال؟-

 !پریسا:کامال مشخصه

 .بیخیال.اماده شین بریم کنار ساحل یه هوایی بخوریم-

 .شده بودهمراه پریسا دوباره برگشتیم به اتاق مون و آماده شدیم. پریسا هنوز کارش تموم ن

 .من رفتم پایین-

 .باشه-

رفتم سمت آشپزخونه که متوجه شدم پارسا سر قابلمه غذاست!پاورچین پاورچین بهش نزدیک شدم و آروم زدم به شونش. جا 

 .خورد و سریع به عقب برگشت

 !خواستی ناخونک بزنی، ها؟مچت رو گرفتم آقا دزده!که نمی-

 .باال بردقیافه مظلومی به خودش گرفت و دستاش رو 

 !من تسلیمم-

 .دستم رو به کمرم زدم و به قابلمه نگاهی انداختم. نچ نچی کردم

 !اگه یه دقیقه دیرتر رسیده بودم همش رو خورده بودی!ای شکمو-

 .خندید و به اپن تکیه داد

 !شه از این دستپخت عالی گذشت؟مگه می-

 :خندیدم و گفتم
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 .ممنونم -

 .با صدای کاوه به سمتش برگشتیم

 کاوه:بریم؟

 .از چیزی که دست امین دیدم تعجب کردم

 زنی؟تو گیتار می-

 .آره-

 :خندید و ادامه داد

 !چیه؟بهم نمیاد؟ -

 .لبخندی زدم

 .چرا نیاد؟!خیلی هم خوبه-

 .یرفتمهمراه هم از ویال خارج شدیم. کنار پریسا راه م

 زنه؟امین واقعا گیتار می-

 :با ذوق گفت

 !دونی چه صدای قشنگی دارهآره، وای بهار نمی -

 !خیل خب حاال پس نیوفتی یه وقت-

پشت چشمی برام نازک کرد و روش رو اونور کرد. خندیدم و دیگه حرفی نزدم. به ساحل رسیدیم . پسرا روی زمین نشستن ، 

 .من و پریساهم روی تخته سنگی که اونجا بود. امین گیتارو به دست گرفت

 .خودم یه چیزی بخونمخب اگه آهنگ سفارشی ندارین -

 .همه سکوت کردیم

 .زد و صدای آهنگش با صدای دریا مخلوط شده بودامین شروع کرد به زدن و بازی کردن با سیمای گیتار.قشنگ می

 شینمآرومم وقتی که پیش تو و زیباییت می-

 بینمباور کن دنیارو من با چشمای تو می

 بندمجوری به تو دل می

 که نتونم برگردم

 رو با قلبم پیدا کردمتو 

 خوشبختم،توبا منی

 لبخندت رواز من نگیر

 عشق من تا باهمیم

 دلشوره ی رفتن نگیر

 دونی تو دنیا فکر کسی غیر از تو با من نیستمی

 وقتی تو اینجایی راهی غیر از عاشق بودن نیست



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود کاربر انجمن نگاه دانلودbadri  | رمان قمار به شرط چشمانت

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 78 

 .تونیمونی،من رو آروم کن تو میوقتی دل من بی تابه بگو بامن می

 .گفت!صداش واقعا قشنگ بودیپریسا راست م

 .خوند همش نگاهش به پریسا بود و پریساهم محو امین بودتو مدتی که می

 :همه باهم براش دست زدیم.آروم زدم به پهلوی پریسا و شیطون گفتم

 !ریاگه قرار باشه هر روز همین بساط باشه که تو از دست می-

 .رفت نگاه کردز زیر دستش کش میآروم خندید و به امین که پارسا داشت گیتار رو ا

 :با تعجب گفتم

 !توهم بلدی؟-

 :نگاهی معترض بهم کرد و گفت

 !پس چی؟!نکنه من رو دست کم گرفتی؟ -

 !امین:البته به خوبی من نیست

 :پارسا تمسخر امیزگفت

 .اعتمادت سقف و سوراخ کرده ها-

 .امین خندید

 !اینجا که سقف نداره باهوش -

 .سا شروع کرد به زدنهمه خندیدیم و پار

 من بی تو هیچم تو باورم نکن-

 خیسم ز گریه تنهاترم نکن

 عاشق نبودم تا باتو سر کنم

 آتش نبودم خاکسترم نکن

 اگه عاشقت نبودم

 اگه بی تو زنده بودم

 خورمتو بمون که بی تو غصه می

 اگه دل به تو نبستم

 اگه این منم که هستم

 ولی از هوای گریت پرم

 دارم از تواگه شکوه 

 اگه بی قرارم از تو

 تو بمون که آشیانه ام تویی

 به هوایت ای ستاره

 رسم دوبارهبه تو می
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 .اگه عاشقم بهانه ام تویی

 :همه برای پارساهم دست زدیم.اونم واقعا عالی بود.بهشون نگاه کردم و گفتم

 از کی ساز زدن رو یاد گرفتین؟ -

 .گرفتمارش یاد میپارسا:از بچگی، امین معلم داشت منم کن

 :با ذوق گفتم

 !چه خوب -

 :یه دفعه پریسا نگران گفت

 !وای غذامون!پاشین بریم تا نسوخته -

 .خندیدم

 !نترس شعله رو کم کردم.بعدم مگه چیزی از غذا مونده که بخواد بسوزه؟ -

 .متعجب نگاهم کرد. با چشمم به پارسا اشاره کردم

 .پریسا عصبانی به پارسا نگاه کرد

 !کشمت پارسامی -

 .بلند شد و طرف پارسا رفت

 .رفتیمپارساهم بلند شد و به طرف ویال دویید و پریساهم دنبالش!من و امین و کاوه هم با خنده دنبالشون می

*** 

 :امین دستاش رو بهم مالید و گفت

 .اوم،به به!چه عطری داره -

کرد تو بشقابش!خواست بره سراغ کفگیر چهارم که یه دفعه  زودتر از همه در قابلمه رو باز کرد و سه تا کفگیر پر خالی

 !پارسا قابلمه رو از دستش قاپید

 !پارسا:اوو چه خبرته؟!ماهم آدمیما

 :امین دوباره قابلمه رو به سمت خودش کشید و گفت

 !تو که قبال خوردی -

 :د و گفتیه دفعه کاوه قابلمه رو که بین پارسا و امین گیر افتاده بود به سمت خودش کشی

 !کوفت بخورین -

 !کردیمبعدم شروع کرد برا خودش بکشه.منو پریساهم که کال نقش هویج رو ایفا می

تا آخر غذا رو با شوخی و خنده و قابلمه کشی خوردیم!همه خوردن و رفتن به غیر از پارسا!پریسارو هم که به زور قانع کردم 

 .کرد که از زیر دستش کشیدمشرو سوراخ میکه خودم ظرفارو بشورم.پارسا کم کم داشت قابلمه 

 !گردی دیگه؟بدش من پارسا.تموم شد دنبال چی می-

 :قابلمه رو از دستم کشید و با اعتراض گفت

 !نه!هنوز ته دیگ داره -
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قابلمه رو برداشت و روی اپن گذاشت و با یکی از دستاش دورش رو گرفت که مثال ازش حفاظت کنه!خندم گرفته بود.دوباره 

رسید.بیشتر کشیدم که یه دفعه قابلمه از دستش ول شد و تعادلم رفتم سمتش و قابلمه رو از زیر دستش کشیدم.اما زورم بهش نمی

رو از دست دادم و عقب عقب رفتم نردیک بود با پهلو برم تو سنگ اپن که پارسا با یه حرکت کمرم رو گرفت و توی بغلش 

فهمیدم تو چه شرایطی ام!خودم رو کشیدم عقب که پارساهم به خودش اومد و حلقه  افتادم!چند لحظه نفس نفس زدم و تازه

 :دستاش رو از دور کمرم باز کرد و سرش رو پایین انداخت و گفت

 .خواستم اینطوری بشهببخشید! نمی -

 .ونه خارج شدمخدارو شکر که همه غذاشون رو خورده بودن و رفته بودن باال.سرم رو پایین انداختم و سریع از آشپزخ

*** 

 :خوره.با دستم کنارش زدم و همون طور که چشمم بسته بود گفتماحساس کردم یه چیزی داره رو گونم تکون می

 .اه!اذیت نکن پریسا -

 !یه دفعه با صدای جیغ پریسا از جا پریدم

 !کشمت امینمی-

دوباره همون چیز رو گونم تکون خورد.نگاه کردن کردم که هنوز تو خواب و بیداری بودم و گیج و منگ اطراف رو نگاه می

 !بهش همانا و جیغ کشیدنم همانا

 .کردمبا وحشت به خرچنگ توی دست پارسا نگاه می

 :پارسا بهش نگاه کرد و گفت

 !کارت حرف نداشت رفیق -

 :با تصور اینکه یه خرچنگ رو گونم بوده داد زدم

 !خیلی نکبتی پارسا -

 .خوام حسابش رو برسم و از جا پریدبانی نگاهش کردم که فهمید میتو جام نیم خیز شدم و عص

 .سریع بلند شدم و دنبالش دوییدم

 !واستا!مگه دستم بهت نرسه-

خندید! هردو نفرمون خسته و نفس نفس زنون روی کرد و میدوییدیم کاوه هم نگاه مون میمن و پریسا دنبال امین و پارسا می

 .خنده اومد سمتمون ماسه ها ولو شدیم. کاوه با

 !ای بی عرضه ها-

 :پریسا بهش توپید

 !دم آقا کاوهما بی عرضه ایم؟؟نشونت می -

 :امین و پارسا که با فاصله ازمون ایستاده بودن خندیدن و امین گفت

 !تونین مارو بگیرینجدی؟!پس اگه می -

شون دوییدیم که یه دفعه شروع کردن بهمون اب امین و پارسا و کاوه دوییدن سمت دریا و ماهم دنبالشون!تا دریا دنبال

 :بپاشن.جیغ زدیم و هردو افتادیم تو اب.با حرص گفتم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود کاربر انجمن نگاه دانلودbadri  | رمان قمار به شرط چشمانت

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 81 

   !کشمتونمی -

!تمام کردیمخندیدیم و مثل بچه ها آب بازی میماهم شروع کردیم به اونا آب بپاشیم.حاال اونا بودن که به التماس افتاده بودن!می

 !لرزیدیم که باالخره رضایت دادیم و اعالم صلح کردیماز سرما میلباسامون خیس شده بود و داشتیم 

*** 

موهام رو خشک کردم و شالم رو سرم کردم.از پله ها اومدم پایین و یه راست رفتم تو اشپزخونه تا یه چایی داغ بخورم که 

 !پارسا سر و کلش پیدا شد

 !عافیت باشه بهار خانوم-

روز خیلی من و پریسارو حرص داده بودن.وقتی اومدیم خونه اونایه راست دوییدن اخمی کردم و نگاهم رو ازش گرفتم.ام

سمت حموم و به ترتیب قشنگ و باحوصله دوش گرفتن!من و پریسای بدبخت هم باهمون لباسای خیس و گلی مجبور شدیم 

 .یختممنتظر بمونیم تا شازده ها از حموم بیان بیرون!پریسا هم اومد تو اشپزخونه و براش چایی ر

 :امین از تو سالن خندید و گفت

 !عافیت باشه خانوما -

 :چیزی نگفتیم و با اخم رفتیم تو سالن و رو مبل دونفره ای نشستیم و حرفی نزدیم. یه دفعه پارسا گفت

 شه اینجوری نگاهمون نکنین؟اه!خیل خب بابا!معذرت!حاال می -

 .همه خندیدیم و مشغول صحبت شدیم

*** 

موزیک از خواب پریدم.به ساعت نگاه کردم.سه نصفه شب گذشته بود!پوفی کشیدم و روبه پریسا که اونم از با صدای بلند 

 :خواب پریده بود گفتم

 نصفه شبی کدوم خری آهنگ گذاشته؟ -

 .دونمنمی-

واب مای پف کرده و خهمراه پریسا به طبقه پایین رفتیم.پارسا و امین و کاوه هم بعد چند دقیقه پایین اومدن.همه داشتیم با چش

 :کردیم که کاوه پوفی کشید و گفتآلود با تعجب هم رو نگاه می

 !صدا از ویال بغلیه،نصفه شبی پارتی گرفتن-

 :پارسا اخماش رو کشید توی هم و از خونه زد بیرون.بعد چند لحظه صدای داد و هوارش بلند شد

 !اب رو خاموش نکردین هرچی دیدین از چشم خودتون دیدینچه خبرتونه نصف شبی؟!اگه تا یه دقیقه دیگه اون بی صاح -

اومد تو خونه و محکم درو بهم کوبید.صدای موزیک قطع شد. پوفی کشیدم و به بقیه نگاه کردم.اونا هم مثل من خواب از 

 :سرشون پریده بود.امین کالفه خودش رو روی مبل انداخت و گفت

 .هیچ وقت از دست اینا آسایش نداریم -

 :کالفه دستی توی موهاش کشید و روبه امین گفت پارسا

 مگه ازشون شکایت نکردی؟؟ -

دن ما چیکاره ایم!اونوقت دو کنن لو میمگه مغز خر خوردم همچین کاری بکنم؟! آخه عقل کل اگه شکایت کنم که اونا لج می-
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 !برنروز بعد خودمونم میان می

 :پارسا پوفی کشید و گفت

 !زنهدونم چراهربار که میاییم شمال این نکبتاهم هــ ـو*س شمال به سرشون میفه شدم.نمیدیگه از دست اینا کال -

 !بره پاشین بریم بیرونکنه!حاال که خوابمون نمیکاوه:این حرفا شبمون رو صبح نمی

 :پارساروی مبل ولو شد و گفت

 .شما برین.من حوصله ندارم -

 :خواستم بخوابم واسه همین گفتممنم می

 .خوام بخوابمنمیام، میمنم -

شدم فایده ای امین و پریسا و کاوه رفتن منم رفتم تو اتاق و دوباره رو تخت ولو شدم.اما هرچی از این پهلو به اون پهلو می

 .بردنداشت و خوابم نمی

 :پوفی کشیدم و تو دلم گفتم

 !ببین چطور نصفه شبی بی خوابمون کردن -

کرد.صدای پام ین.پارسا صدای تلویزیون رو خیلی کم کرده بود و داشت کاناالرو باال پایین میبلند شدم و دوباره رفتم طبقه پای

 :رو که شنید برگشت سمتم و گفت

 !بیداری؟ -

 .اره،خوابم نبرد-

 :به سمت آشپزخونه رفتم و در یخچال رو باز کردم. صدای تلویزیون رو زیاد کرد و گفت

 !بی عالفمون کردناحمقای مردم آزار!ببین چجور نصفه ش -

 :همینجور که سرم توی یخچال بود گفتم

 خوری؟بیخیال! چیزی می -

 .یکم آب،ممنون-

 .شکالتی توی دهنم گذاشتم و یه لیوان اب از یخچال برداشتم و به سمت سالن رفتم

 .بفرمایید-

 :لیوان رو از دستم گرفت و لبخندی زد

 .ممنون -

 .کنمخواهش می-

 :طبقه باال که از پشت سر صدام زدخواستم برگردم و برم 

 بهار؟ -

 :برگشتم سمتش و گفتم

 بله؟ -

 میای بریم ساحل پیش بقیه؟-
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 :برد!لبخندی زدم و گفتمگفت!ما که خوابمون نمیبدم نمی

 !من که آماده ام -

 :کاپشنش رو از روی مبل برداشت و گفت

 !منم -

 .تلویزیون رو خاموش کرد و باهم از ویال خارج شدیم

 :رفتیم گفتمین جور که راه میهم

 شناسیشون؟می -

 کیو؟-

 .همینایی که نذاشتن بخوابیم-

 ...اره،دوتا داداشن تقریبا هم سن و سال خودمن.شاهین و افشین-

اسماشون به نظرم آشنا اومد؛ اما هرچی فکر کردم یادم نمیومد کجا شنیدم واسه همین بیخیال شدم.یه دفعه از سرما به خودم 

 .کاپشنش رو در آورد و روی شونم انداختلرزیدم.

 !که اماده ای-

 .سرم رو پایین انداختم

 .ممنون-

ه زد و همین جور بهمراه پارسا روی یه تخته سنگ بزرگ روبه روی دریا نشستیم.پارسا با کفشش به سنگای جلوی پاش می

نیاد  کنه؛ اما گفتم شاید خوششبه چی فکر می دریا خیره شده بود.نگاهش کردم.معلوم بود حسابی تو فکره.خواستم ازش بپرسم

 .واسه همین نگاهم رو ازش گرفتم و به دریا دوختم.آروم و زیبا بود

 .چشمام رو بستم و به صدای دریا گوش دادم.واقعا آرامش بخش بود

 دریا تو شب خیلی قشنگه نه؟-

 :چشمام رو باز کردم و همین جور که نگاهم به دریا بود گفتم

 !یآره خیل -

 :خندید

 .خیلیم بد نشد از خواب پریدیما!امشب دریا خیلی قشنگه -

 .منم خندیدم و چیزی نگفتم

 تونم یه سوالی ازت بپرسم؟بهار؟می-

 :همین جور که نگاهم به دریا بود گفتم

 !شما دوتا بپرس -

 !تا حاال عاشق شدی؟-

 .از سوالش شوکه شدم و با تعجب نگاهش کردم. اونم جدی نگاهم کرد

 :یطون خندیدمش
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 !حاال بهت گفتم دوتا سوال بپرس!دلیل نشد پررو بشی -

 .لبخندی زد و دوباره به دریا نگاه کرد

 .من جدی پرسیدم-

 :معلوم بود قصد شوخی و سربه سر گذاشتن نداره واسه همین منم جدی جواب دادم

 پرسی؟نه! واسه چی این رو می -

 شکلیه ؟چه رنگیه؟خواستم بدونم عاشق شدن چه حسیه؟چه می -

 .لبخند شیطونی زدم

 خوای مطمئن بشی؟!حاال کی هست این خانوم خوشبخت؟چیه؟!نکنه عاشق شدی و می-

 .خندید

 گه عاشق پریسام یعنی چی؟!یعنی االن چه حسی دارن؟خواستم بدونم امین چه حسی داره!وقتی مینه بابا عشق کجا بود!می-

 .خندیدم

 .تونی از خودشون بپرسیم چه حسی داره!میمن که هنوز عاشق نشدم بدون-

 !ترسممن از عشق می-

 :با تعجب گفتم

 ترسی عاشق بشی؟؟چی؟!آخه واسه چی؟!یعنی می -

 :سرش رو تکون داد و گفت

ترسم.فکر کن! قلبت رو دو دستی بدی به یکی اما اون پسش بزنه، ترسم..از جدایی بعدش میچون از اینکه دروغ باشه می -

 !خیلی بده

 کنی؟بینی؟!چرا یه ذره به خوبیاش فکر نمیتو چرا فقط نیمه خالی لیوان رو می-

 .حق با توئه! به نظرم عشق یه چیز مبهم و ناشناخته ست-

 :لبخندی زدم و آهنگین گفتم

 .فهمی چیهعشق چیزه عجیبیه جدا!باید با تمام وجودت، باهربار تپش قلبت احساسش کنی.اونوقته که می -

 تونه چیزی رو که مبهمه توی قلبش احساس کنه؟می چطورآدم-

 !شهاین خاصیت بشره، حتما می-

 .مکث کرد

 !خوام یه قولی بهم بدی بهارمی-

 چه قولی؟-

 !دیاول بگو قول می-

 !تونم قولی بدمتا ندونم چیه که نمی-

 !ولی واسه من مهمه که قول بدی-

 .متعجب نگاهش کردم
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 !چرا؟-

 !چون تو برام مهمی-

 :تعجب نگاهش کردم.انگشت کوچیکش رو آورد باال و گفتم

 دی؟حاال قول می -

 .منم انگشت کوچیکم رو آوردم باال و به انگشتش گره زدم

 .دمقول می-

 .لبخندی زد

 دی؟خوام بهمون اعتماد کنی وهیچوقت بهم دروغ نگی! قول میخوام هیچوقت از پیشمون نری، میمی-

 !قول دادم همین یه دقیقه پیش که بهت-

 !دوباره بگو!قول بده بهار-

 !دم، قول مردونهقول می-

ولی این یه قول مردونه نبود!خواستم در مورد پریا بهش بگم تا دیگه نگران چیزی نباشم ولی نشد؛ چون یه دفعه ای دستم رو 

 .کشید

 .بلند شو یکم قدم بزنیم-

 .چیزی نگفتم و بلند شدم.کنار دریا شروع کردیم به قدم زدن

 !یه لحظه وایسا-

 .متعجب نگاهش کردم

 چی شده؟-

 .انگشتش رو جلوی لبش گرفت

 شنوی؟هیس!می-

 .گوشام رو تیز کردم.صدای پچ پچ میومد.صداها آشنا بودن!با لبخند روبه پارسا چشمکی زدم

 !خوای بدونی عشق چه جور حسیه؟!پس بزن بریممی-

 .پریسا نداشت نشستیم و دزدکی نگاهشون کردیم آهسته پشت تخته سنگی که فاصله چندانی با امین و

 !چشمات رو ببند!تا نگفتم بازش نکنیا-

پریسا آهسته چشماش رو بست.امین پشت سرش ایستاد و زنجیری رو از تو جیبش درآورد.بهش دقت کردم.همونی بود که من 

 .براش انتخاب کردم.لبخندی از سر رضایت زدم.امین گردنبند رو انداخت گردن پریسا

 .باز کن عزیزم-

پریسا چشماش رو باز کرد و به گردنبند نگاه کرد. یعنی خوشش میاد؟! پریسا پالک گردنبند رو توی دستش گرفت و سمت 

 .امین برگشت

 .وای امین!خیلی قشنگه! ممنون-

 .بیرون خیره به هم بودن. امین به پریسا نزدیک شد، نزدیک و نزدیک تر! یه دفعه پارسا از پشت تخته سنگ پرید
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 !چشمم روشن آقا امین-

 !امین و پریسا خشکشون زد و متعجب به پارسا نگاه کردن! پریسا سرش رو پایین انداخت. اه!پارسا همه چی رو خراب کرد

 :منم از پشت تخته سنگ پریدم بیرون و معترض روبه پارسا گفتم

 !بردیماکنی؟!داشتیم فیض میاه!پارسا!معلوم هست چیکار می -

دونستم پرروتر از این حرفاس که خجالت بکشه مخصوصا وقتی طرفش کرد. میمین با تعجب به هردومون نگاه میحاال ا

پارسا بود! یه دفعه یکی دیگه هم از پشت یکی دیگه از تخته سنگا پرید بیرون!حاال همه خیره کاوه شده بودیم!چطور متوجهش 

 !نشدیم؟!بیچاره امین و پریسا

 !رسید؛ ولی این پارسای نکبت همه چی رو خراب کرد!داشت به جاهای خوبش میکاوه:وای چه رمانتیک

 :امین یه نگاه عصبانی به هممون انداخت و گفت

 !شینکه قایم می -

 :زددویید و داد مییه قدم اومد جلو که همه مون پابه فرار گذاشتیم!امین دنبالمون می

 !رسم!مگه اینکه دستم بهتون نرسهحسابتون رو می -

رسیدم که یه دفعه با دیدن یه قیافه آشنا دوییدیم.من جلوتر همه بودم و داشتم به ویال میخندیدیم و به سمت ویال میبلند می

ون رفت تو ویالشسرجام خشکم زد!خاک بر سرم شد!حاال فهمیدم چرا اسماشون آشنا بود! فکر کنم اسمش افشین بود.داشت می

 .باز گذاشت و با لبخندی شیطانی اومد سمتمکه با دیدن من در ویالرو نیمه 

 !به به! خانوم کوچولو! شما کجا اینجا کجا؟-

 :شد بلند گفتهمین جور که بهم نزدیک می

 !شاهین، بیا ببین کی اینجاست -

 .چند لحظه بعد شاهین توچارچوب در ظاهر شد

 ...گی افشیچی می-

 :با دیدن من بقیه حرفش رو خورد و پوزخندی زد

 !به! رفیق شفیقتون کجاست؟!همون راننده پیروزبه  -

 رین،آره؟کنین و در میافشین:که پنچر می

 .عقب عقب رفتم که یه دفعه پام به یه سنگ خورد و افتادم زمین

شدن! دستش اومد پایین تر زد همه دندونام خورد میپوزخندی زد و دستش رو آورد باال، با وحشت به دستش نگاه کردم.اگه می

 .یه دفعه یکی مچش رو گرفت. به پارسا نگاه کردمکه 

 :عصبانی به افشین نگاه کرد و داد زد

 !کنی؟معلوم هست چه غلطی داری می -

 :افشین با اخم نگاهش کرد و سعی کرد دستش رو آزاد کنه ولی نتونست.عصبانی گفت

 !کنی احمق؟چیکار می -

 .پارسا محکم دستش رو پیچ داد
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 .نیاد ولی نتونست. شاهین دست پارسا رو کشید و از دست افشین جداش کرد.روبه روی پارسا ایستاد خیلی سعی کرد آخش در

 گیری؟شاهین:چته تو؟!چرا عین سگ پاچه بقیه رو می

 :پارسا پوزخندی زد و دستش رو از تو دست شاهین بیرون کشید و گفت

 !خواستم از شما بپرسماتفاقا این سوالیه که من می -

 :ین داد زدرو به افش

 !به چه حقی دست روش بلند کردی؟ها؟ -

 :شاهین باحالت تمسخر آمیزی خندید و گفت

 !اوهو!بهت نمیاد غیرتی بشی بچه قمارباز-

 :کردن.پارسا یقه ی شاهین رو گرفت و با عصبانیت داد زدامین و کاوه و پریساهم رسیدن و با تعجب داشتن بهمون نگاه می

قرتی!هر کی باشم بهتر از شمام که حیا و شرف رو بوسیدین گذاشتین کنار! هر شب معلوم نیست حرف دهنت رو بفهم بچه  -

 .دونم شما چه حیوونایی هستینکنین که تا صبح بزن و بکوب به راهه،هر کی ندونه من که میتو این خراب شده چه غلطی می

 :شاهین رو هل داد عقب و ادامه داد

 .وام ریخت نحست رو ببینمخگمشو از جلو چشمم دیگه نمی -

 .افشین نچ نچی کرد

کنی!من تا حق این دختر کوچولو رو نذارم کف دستش از جام تکون ببین کارت به کجا رسیده که ازیه مردم ازار دفاع می -

 !خورمنمی

 :پارسا عصبانی بهش توپید

 نفهمیدم، چه زری زدی؟ -

 :به من نگاه کرد و گفت

 .برو تو ویال -

 .و خواستم برم تو که افشین بازوم رو کشیدچیزی نگفتم 

 .افشین:کجا کجا خانوم کوچولو؟!ما که هنوز تصویه حساب نکردیم

 :پارسا دستش رو کشید و از دستم جدا کرد و گفت

 دست نجست رو به اون نزن! منظورت از تصویه حساب چیه؟ -

 .افشین پوزخندی زد

آخریشم بهم ریختن مهمونی دیشب مون بود.حاال اینا  !پارسا!از چهار سال پیش تا حاالحساب و کتاب که با شما زیاد داریم آقا  -

 !به وقتش!فعال باید این کوچولو رو ادب کنم تا یاد بگیره دیگه ماشین مردم رو پنچر نکنه و در بره

 .داد زدم

 .به من چه؟!شماها از اول بحث رو شروع کردین وگرنه ما که کاری به کارتون نداشتیم -

 ...شاهین:ما فقط یه مسابقه گذاشتیم این شما بودین که

 وسط حرفش پریدم
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 !نکنه عمه من بود مارو انداخت تو آب؟ -

 :امین که دیگه طاقتش تموم شده بود گفت

 !اینجا چه خبره؟!یکی به ماهم بگه چی شده -

 شناختی؟؟کاوه:بهار تو اینارو از قبل می

 :پارسا نگاهی به من کرد و گفت

 !ه نگفتم برو تو ویال؟برو دیگهمگ -

شد چی؟نه بابا ما پنج نفر بودیم اونا دونفر؛ اما اگه فقط همین شه.اگه دعواشون میرفتم تو ولی پشت در ایستادم که ببینم چی می

 !دوتا نباشن چی؟

 پارسا:به ماشین تون چقدر خسارت خورده؟

 !ی از چرخاش رو بدیتونی پول یکشاهین:اونقدر که اگه کل زندگیتم بفروشی نمی

 :پارسا پوفی کشید و کالفه گفت

 شه؟ری!بگو چقدر میدیگه داری زیادی رو اعصابم راه می -

 !گیرمافشین:من از بچه گداها پول نمی

 ...کنم که بچه گدام!خیلی بهتر از اینه که با پول بابام صبح تا شبپارسا:افتخار می

 .ش رو توی موهاش کشیدحرفش رو ادامه نداد.پوفی کشید و عصبی دست

 :افشین پوزخندی زد.پارسا حرصی یه عالمه تراول از جیبش در آورد و جلوی افشین گرفت و گفت

 بشمر ببین کافیه؟ -

 :افشین پول رو پس زد و گفت

 !خوای باهاش پفک بخریپولت رو به رخ من نکش بچه!خودت می -

 .رفتپارسا یه دسته دیگه پول از جیبش آورد بیرون و جلوش گ

 حاال چی؟-

 !گیرتمونشاهین:دست و دلبازی نکن!مردونگی نیست پول بچه یتیم رو بخوریم!دو روز دیگه آهش می

 !دونین معنیش چیه؟پارسا: مگه شما مردونگی حالی تونه؟!ببینم اصال می

 :افشین دندوناش رو بهم فشر دو حرصی گفت

 !تونی زحمت رو کم کنیسخنرانی تو کردی حاال دیگه می -

 .پارسا پول رو جلوی پاش ریخت و انگشتش رو به نشونه تهدید جلو آورد

ئن پلکین مطمیادتون باشه ما باهم تصویه حساب کردیم.اگه یه باره دیگه، فقط یه باره دیگه ببینم دور و ور اون دختر می-

 !ذارمباشین زندتون نمی

ا رفتم باال و وارد آشپزخونه شدم.خودم رو مشغول آماده کردن این حرف رو زد و سمت در ویال اومد.سریع دوییدم و از پله ه

 :صبحونه نشون دادم.پارسا به طرف آشپزخونه اومد و دست به سینه به دیوار کنار اپن تکیه داد و گفت

 واقعا ماشینشون رو پنچر کردین؟ -
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 :نار پارسا ایستاد.با تعجب گفتترسیدم بهش نگاه کنم فقط آروم سرم رو به نشونه تایید تکون دادم. امین اومد و ک

 !هرچهار تا چرخش رو؟ -

دوباره سرم رو تکون دادم.یه دفعه هردوشون زدن زیر خنده!با تعجب بهشون نگاه کردم. پارسا خودش رو انداخت رو مبل و 

 .دلش رو گرفت

 :با تعجب گفتم

 !خندین؟چیه؟واسه چی می-

 :ر گفتامین که دیگه نزدیک بود زمین رو گاز بزنه به زو

 !دختر تو واقعا شاهکاری -

 :با تعجب بهش نگاه کردم

 !چی؟!چته امین؟ -

 !پارسا:حق داشتن اینجوری عصبانی بشن!بدجور حالشون رو گرفتین، ایول

 :با دهن باز بهشون خیره بودم که پریسا اومد تو آشپزخونه و محکم زد تو کمرم و گفت

 !ایول!حقشون بود -

 !شد و مثل بقیه خندون بود کاوه هم که اخر همه پیداش

 !دینمن...من فکر کردم...فکر کردم االن از عصبانیت قورتم می-

 :کرد خودش رو کنترل کنه نخنده متعجب گفتپارسا که سعی می

 وا!چرا؟ -

 .آخه...آخه به خاطر من بهتون بد و بیراه گفتن-

 !امین:چرا عصبانی بشیم؟

 ...اخه-

 ...دیمگن!ما بهشون اهمیت نمینی بشیم؟!اینا چرت و پرت زیاد میگه.چرا عصباپارسا:امین راست می

 !اخه...تو خیلی...عصبانی بودی-

 :پارسا جدی شد و بهم نگاه کرد و گفت

 !خواست تورو بزنه عصبانی شدممن فقط به خاطر اینکه می -

 .ممنون! ببخش که به خاطر من اون حرفارو بهتون زدن-

 گی چی شد که ماشینشون رو پنچر کردین؟بقیه شغلشونه!حاال میکاوه:بیخیال بهار!اذیت کردن 

 !از سیرتا پیاز ماجرای سفرمون به کوه رو براشون گفتم.وقتی تموم شد همه برام دست زدن

 !امین:ایول!جمله ای که رو شیشه ماشینشون نوشتین خیلی باحال بود

 :پارسا خندید و روبه امین گفت

 !تونست با شادی کورس بذارهنه میحیف که شهیاد ایران نیست!وگر-

 .امین خندید
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 !دادآره خیلی کیف می -

 :روبه امین گفتم

 شهیاد همون پسرداییته که رفتی ترکیه پیشش؟ -

 :سرش رو تکون داد و گفت

 !آره پسر خوبیه فقط یه ذره شیطونه -

 !پارسا:یه ذره؟

و خوردیم که امین سکوت رت کرده بودیم و صبحانمون رو میهمه خندیدیم و به آشپزخونه رفتیم تا صبحانه بخوریم. همه سکو

 .شکست

 .پارسا -

 .پارسا لیوان چاییش رو آورد پایین و به امین خیره شد

 .خوام پریسا رو ازت خواستگاری کنمامین:می

 .لبخندی زدم.همه منتظر به پارسا چشم دوختیم به غیر از پریسا که سرش رو پایین انداخته بود

 !پرسین؟که خودتون از قبل بریدین و دوختین!دیگه چرا از من میپارسا:شما 

 !کاوه:یعنی مبارکه دیگه؟

 .پارسا نگاهی به پریسا انداخت و لبخندی زد

 .مبارکه -

 :من و کاوه دست زدیم و کاوه خوند

 !بادا بادا مبارک بادا، انشاهللا مبارک بادا -

 !و مثل بچه ها از پشت بغلش کرد و لپش رو ماچ کردامین از جاش بلند شد و به سمت صندلی پارسا رفت 

 :با هیجان گفت

 !وای!مرسی داداش -

 !پارسا:بیا!یه داماد خل و چل رو دستم موند

 !امین:خودت کردی که لعنت برخودت باد

 :پارسا از جاش بلند شد و امین رو بغل کرد و گفت

 .مبارکه داداش -

 .کنمامین:مطمئن باش خوشبختش می

 .دادم!من بیشتر از دوتاچشمام به تو اعتماد دارم امیناگه مطمئن نبودم که فوری رضایت نمی مطمئنم!-

 :ازهم جدا شدن و امین نگاه عاشقانه ای به پریسا انداخت. پارسا شیطون گفت

 !خواستین تو ساحل به آب بدین االن به آب بدینتونین اون دسته گلی رو که میخب حاال می -

 !که آب نیستامین:آخه اینجا 

 :همه خندیدیم و کاوه گفت
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 !پس منتظر چی هستین؟ -

 !امین:منتظر هیچی

 !کاوه: یعنی چی؟

 !امین:اون موقع تنها بودیم

 :یه نگاه شاکیانه به من و کاوه انداخت و ادامه داد

 !شهکردیم؛ اما االن که نمیالبته فکر می -

 !کاوه اخمی کرد:اونوقت چرا؟

 !ینجا نشسته!ممکنه حسرت بخورنچون سه تا آدم مجرد ا-

 :کاوه از رو صندلیش بلند شد و گفت

 .که اینطور -

ه خندیدیم کزدن و ماهم میامین ازش فاصله گرفت و از آشپزخونه دویید بیرون.کاوه افتاد دنبالش. همین جور سالن رو دور می

 !باالخره کاوه امین رو گیر انداخت و شروع کرد به قلقلک دادنش

 .قدر خندیده بود که اشک تو چشماش حلقه زده بودامین اون

 !کا...وه...بسه...کشتیم-

 :ولی کاوه ولکن نبود و گفت

 !حقته!تاتو باشی مارو حرص ندی -

! مردیمباالخره به زور و التماس ما امین از زیر دست کاوه جون سالم به در برد!اون شب اونقدر خندیدیم که دیگه داشتیم می

ت نامزدی امین و پریسا فردا یه جشن خودمونی بگیریم.همه خوشحال بودیم اما خوشحالی مون زیاد دوام قرار شد به مناسب

 .دونستیم که بعد از این چه سرنوشت شومی در انتظارمونهنداشت و هیچ کدوم نمی

*** 

 .به محض ورودم شادی پرید تو بغلم و یه مشت محکم زد تو کمرم

 !ال من رو یادت رفتهخیلی بی شعوری بهار!فکر کردم ک-

 .خندیدم

 !خدانکنه شادی خانوم،ممنونم از خوش آمدگویی گرم و مهربونتون -

 !حقته-

دونم تو اون تلفن به هم چی گفته بودن که اینقدر باهم صمیمی شده بودن و شادی پریسارو ازم جدا شد و پریسارو بغل کرد.نمی

 !امین داداش و نامزد پریسا هستن اوناروهم دعوت کردبرای عروسی نازی دعوت کرد!وقتی بهش گفتم پارسا و 

با امین و پارسا هم سالم و احوال پرسی کرد و بردمون پیش نازی و شوهرش.بعد از صحبت با نازی و شوهرش همراه پریسا 

رای ارو ببه گوشه ای از سالن رفتیم و نشستیم.چند دقیقه بعد آهنگ گذاشتن و همه ریختن وسط.امین اومد سمت مون و پریس

 .رقـــص برد.لبخندی زدم و به رقصشون نگاه کردم

ته بود یدونم چند دقیقه گذشگرفتم!سرم رو میون دستام گرفتم و چشمام رو بستم.نمدیگه داشتم از صدای بلند موزیک سرسام می
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 .که با صدای یه نفر به خودم اومدم

 !سالم-

بیست و یکی،دوساله بود. یه سالم عادی کردم و دوباره سرم رو بین دستام سرم رو آوردم باال و بهش نگاه کردم.یه پسرحدودا 

 .گرفتم

 حالتون خوب نیست؟-

 :دوباره سرم رو آوردم باال و گفتم

 .نه،خوبم -

 :لبخندی زد و دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت

 !دین؟من جهانم، افتخار همراهی می -

 .با تعجب و اخم نگاهش کردم

 !ببخشید؟-

 .و دستم رو کشید خندید

 !کنی؟!ولم کنچیکار می-

سعی کردم دستم رو از توی دستش آزاد کنم ولی نشد.من رو کشید طرف پیست که یه دفعه یکی از پشت سر اون یکی دستم رو 

 :کشید.برگشتم سمتش.پارسا با عصبانیت به پسره نگاه کرد و گفت

 !کنی؟معلوم هست چیکار داری می -

 .پسره پوزخندی زد

 به توچه؟ -

 .پارسا عصبانی تر شد و بهش توپید

 !خوای با نامزد من برقصی اونوقت به من ربطی نداره؟به من چه؟!به زور می -

 !گه؟با دهن بازو چشمای از حدقه بیرون زده بهش نگاه کردم.این چرا داره چرت و پرت می

 :پارسا دستم رو کشید و گفت

 !بیا بریم عزیزم -

 .از پسره دور شدیم.با تعجب و اخم به پارسا نگاه کردمپارسا پوزخندی زد و 

 .لبخندی زد

 !کردگفتم ولت نمیببخشید!اخه اگه اینو نمی-

 .کردم که یه دفعه دستش رو دورم حلقه کرد و و من رو به سمت خودش کشیدهنوز با تعجب بهش نگاه می

 :با اخم گفتم

 کنی؟چیکار می -

 :فتبا چشم به پشت سرم اشاره کرد و گ

 !خوای؟خوای دوباره بیاد سراغت،میکنه، تو که نمیهنوز داره نگاهمون می -
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 .کرد.برگشتم سمتش و سرم رو به طرفین تکون دادمبه پشت سرم نگاه کردم.از دور داشت نگاه مون می

 :لبخندی زد و گفت

 !پس دستات رو دور گردنم حلقه کن -

 :مبا تعجب بیشتری نگاهش کردم و تقریبا داد زد

 !چی؟ -

 :سرش رو آورد جلو و آروم گفت

 !یعنی اینکه باهام همکاری کن -

 .یکم درنگ کردم و بعد آهسته دستام رو دور گردنش ح*ل*ق*ه کردم

 !لبخندی زد و شروع کرد به تکون خوردن.منم با خودش هماهنگ کرد

 .دستم رو بگیر-

 .گیج و مبهوت دستش رو گرفتم.دستم رو باال برد

 !حاال بچرخ-

رقصیدم؟!اونم برای فرار از یکی دیگه! کردم!یعنی واقعا داشتم باهاش میمثل آدمی که طلسم شده باشه به حرفاش گوش می

چرخیدم که یه دفعه دستش رو محکم دور کمرم ح*ل*ق*ه کرد و من رو روی دستاش خوابوند.برای حفظ تعادلم بازو و 

ح*ل*ق*ه کرد. چشمکی زد و صورتش رو به صورتم نزدیک  کمرش رو گرفتم و اونم اون یکی دستش رو دور کمرم

 :کرد.سریع صورتم رو عقب کشیدم و با اخم گفتم

 !کنی؟چیکار می -

 .لبخندی زد

 .کارت عالی بود!پسره بی خیالت شد -

تاش داد.وقتی از حصار دسحلقه ی دستاش رو شل کرد و تونستم صاف بایستم.پسره داشت به یکی دیگه پیشنهاد رقـــص می

آزاد شدم سریع دوییدم سمت در و از سالن خارج شدم. نفس عمیقی کشیدم و عرق سرد روی پیشونیم رو با پشت دستم پاک 

 .وای خدایا!من رو ببخش .کردم

به زور تونستم تو اون محوطه بزرگ سرویس بهداشتی رو پیدا کنم.چند مشت آب تو صورتم زدم و سر و وضعم رو مرتب 

گشتم. رفتم یه گوشه برای خودم نشستم که دیدم امین و پریسا با یه لبخند شیطونی دارن به سمتم میان!اوه کردم و به سالن بر

 !اوه!پس اینام موضوع رو فهمیدن! حاال بیا و جمع و جورش کن

 :امین چشمکی زد و گفت

 !عالی بود -

جالت آب شدم.به زمین خیره بودم و مکالمه ی سرم رو انداختم پایین و به سرامیکا خیره شدم که با صدای پارسا بیشتر از خ

 .شنیدمبینشون رو می

 !اذیتش نکن امین-
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 !امین:چشم آقا پارسا

 !ذاشت.دیگه کم کم از خجالت روبه موت بودم.امان از دست این امینتا موقع شام امین ولکنم نبود و مدام سربه سرم می

*** 

 :که یه دفعه یاد حرف پریا افتادم و روبهش گفتمکردیم همراه پریسا به آلبوم لباس عروسا نگاه می

 .راستی من یه آتلیه ی خوب سراغ دارم -

 .پریسا بهم نگاه کرد

 جدی؟کجاست؟ -

 .گه حرف ندارهدونم،یکی از دوستام بهم معرفی کرد.میراستش دقیق نمی-

 .زنم ببینم نظر اون چیهآها! حاال با امین حرف می-

 :ه لپش کردم و گفتملبخندی زدم و یه ماچ گنده ب

 .خوشبخت بشی عزیزم -

*** 

همگی باهم وارد آتلیه شدیم.حالتش شبیه یه ویال بود که باغ بزرگی اطرافش رو دربر گرفته بود و درکل جای قشنگی بود؛ 

 :اماخیلی سوت و کور بود.هیچ کسی اون اطراف نبود. امین سرجاش ایستاد و رو بهم گفت

 ه بهار؟مطمئنی آدرس همینجارو داد -

 .آره مطمئنم-

 !زنهپارسا:اینجا که مگس هم پر نمی

 !امین:بیاین بریم تو شاید یه فرجی شد

 !خیلی عجیب بود.پریا بهم گفته بود یکی از بهترین آتلیه هاست و برای عکاسی زیاد میان اینجا ولی کو؟

 رفتیم که صدایهمینجور تو ساختمون جلو میامین در زد و آهسته وارد شدیم.هیچکس نبود.ای بابا اصال انگار جن زده بود!

 .یه مرد از پشت سر متوقف مون کرد

 تونم کمکتون کنم؟می-

برگشتم سمت صدا که با یه مرد حدودا بیست و شیش،هفت ساله روبه رو شدم.با چشمای آبی رنگ و نافذش نگاهش رو 

 .روی تک تکمون چرخوند و پوزخندی زد.از نگاهش به خودم لرزیدم

 :آهسته و با شک و تردید گفت پارسا

 شروین؟ -

خنده ای کرد و جلوتر اومد. چشم تو چشم پارسا که حاال به وضوح رنگش پریده بود ایستاد.نه تنها پارسا بلکه امین و پریسا 

 !هم همینجور ترسیده و متعجب بودن.مگه این مرد کی بود؟

 !!باالخره پنج سال مدت کوتاهی نیست،مگه نه؟کردم تاحاال حتما اسم من رو یادت رفته باشهشروین:فکر می

 .به سمت امین و پریسا رفت و روبه روشون ایستاد
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 .گمشنیدم نامزد کردین.تبریک می-

 .صدای پای یه نفرو شنیدم که از پله ها پایین میومد.به سمت پله ها برگشتم که با لبخند محو پریا روبه رو شدم

 .شروین خندید

 .تو کار بزرگی برام انجام دادی!مطمئن باش پاداش خوبی پیشم داری کارت عالی بود پریا! -

 !پریا:من چرا؟!باید از بهارجان تشکر کنی

 امین:اینجا چه خبره؟

 !پریا:بهتره از دوستتون بپرسین

 :به من نگاه کرد و ادامه داد

 !دی بهار جان؟چرا براشون توضیح نمی -

 !و من هنوز نفهمیده بودم که چه حماقت بزرگی کردم پارسا و پریسا و امین متعجب بهم چشم دوختن

 پارسا:منظورش چیه بهار؟

 .حیرون و سرگردون بهش نگاه کردم

 !دونممن...نمی-

 خواست؟!اون همیشهدونستم پریا اون اطالعات رو برای چی میدونستم قراره چه اتفاقی بیوفته!هنوزم نمیمن هنوز حتی نمی

پرسید.به نظرم سواالی مهمی نمیومدن.قرارمون این بود که هرچی کردن ازم مییکار میدرمورد اینکه پارسا و بقیه چ

بقیه  گفتم و خودم وگفتم!ای کاش نمیدونستم به پریا بگم.واسه همین درمورد نامزدی پریسا و امین گفتم که ای کاش نمیمی

 !کردمرو بدبخت نمی

دونستم به غیر از اینکه پیشنهاد آتلیه توسط پریا یه نقشه بود.نقشه و نمیخواد. هیچی ردونستم شروین کیه و چی میهنوز نمی

دونستم چرا؟سواالیی که جوابی توی ذهنم براشون نداشتم باعث شده بود برای اینکه پارسا و بقیه رو گیر بندازن ؛ اما نمی

 !آغاز همه ی اتفاقاتدرک نکنم چه حماقت بزرگی کردم!واین حماقت تازه سرآغاز مشکالت واقعی من بود.سر

 :صدای پریا من رو از افکار پریشونم بیرون کشید

 .رسیدیمممنونم بهار! بابت همه کمکات ممنونم، اگه اطالعات تو نبود ما به جایی نمی -

 :شروین داد زد

 .بچه ها بیاین -

ایستادن و دستامون رو بستن  چندتا مرد با هیکالی درشت وارد اتاق شدن و هر کدوم به سمت یکیمون اومدن.همه کنارمون

 .و منتظر به شروین چشم دوختن

 :پارسا با تته پته گفت

گن؟!تو به ما...به ما خــ ـیانـت کردی؟!تمام این مدت...تمام روزایی که من بهت...بهت ا...اعتماد کردم بهار.اینا چی می -

 بردی؟چطور تونستی؟پشت سرگذاشتیم تو برا شروین اطالعات می

 .که چهارستون بدنم لرزیددادی زد 
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 چطور تونستی بهار؟ -

 .کم کم از بهت دراومدم و آهسته آهسته اشکام راه خودشون رو پیدا کردن

 :روبه پارسا با گریه گفتم

 .بینمششناسم.اولین باره میگی پارسا؟!م...من اصال...اصال این مرد رو نمیچی می -

 .پوزخندی زد

 !شناسه؟کی مارو آورد اینجا؟هان؟مگه تو نبودی؟ما گفت دوستم یه آتلیه خوب می خوای باور کنم؟!کی بهیعنی می -

 ...دونم اینا کین. من فقطکنی پارسا! به خدا من از هیچی خبر نداشتم، من نمیاشتباه می-

 :داد زد

 .خوام صدای نحست رو بشنومخفه شو!دیگه نمی -

 .شروین:ببرش

 ده بود بازوش رو کشید.با التماس و گریه به چشماش خیره شدمبا این حرف مردی که کنار پارسا ایستا

 .کنی پارسااشتباه می-

نگاه شاکیش رو ازم گرفت و دنبال مرد کشیده شد. دیگه توان نداشتم بایستم.روی دوتا زانوم افتادم و قبل از اینکه از در بره 

 :بیرون با تمام توانی که داشتم داد زدم

 .کنم پارساخواهش می -

 :ا هیچ واکنشی نشون نداد.سرم رو بین دستام گرفتم و میون گریه هام زمزمه کردمام

 !حماقت کردم، حماقت -

 .دستم کشیده شد و به اجبار بلند شدم

 .پریا جلوم ایستاد و پوزخندی زد

 .دیگه پشیمونی فایده ای نداره -

 .اشکام رو پاک کردم و عصبانی تو چشماش خیره شدم

ردم کدونی چیه؟هیچ فکر نمیدادم؛ ولی میگی!پشیمونی دیگه سودی نداره.از اول نباید به حرفت گوش میمیآره توراست -

 .اینقدر پست باشی

 :داد زدم

 چطور تونستی همچین کاری کنی هان؟ -

 .پریا شونه ای باال انداخت

 .خواستی قبول نکنیمی -

 ..قرار نبود بدبختم کنیقرارمون این نبود، قرار نبود منو همدست خودتون کنین-

 .پوزخندی زد و به سمت در خروجی رفت
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 !خیلی پستی، خیلی-

 .مرد دستم رو کشید و از در بیرون رفتیم. شروین روبه روم ایستاد و پوزخندی زد

 ...بینمتونم رو کمکای بعدیت حساب کنم؛ ولی حاال که رفتارتو میبا کاری که برامون انجام دادی فکر کردم می -

 .کردمفهمم اشتباه فکر میی کشید و ادامه داد:میپوف

 .مثل خودش پوزخندی حرصی زدم

 .حتی اگه بمیرمم حاضر نیستم همدست آدمی مثل تو بشم -

 !دونستم!هنوز خیلی زود بود که شروین رو بشناسم، خیلی زوداون موقع این حرف رو میزدم؛ اما هیچی نمی

 .عصبانی بهم زل زد

 .شهداری بچه؛ ولی بهتره واسه من بلبل زبونی نکنی!چون به ضررت تموم میخیلی زبون درازی  -

 .دمشه؛ چون من هرجور شده به پلیس خبر میبرعکس!به ضرر تو تموم می-

 .تونی بکنیهه!منو از پلیس نترسون بچه!توهیچ غلطی نمی-

 !تونی هیچ غلطی بکنیبینی.این تویی که نمیحاال می-

 .و کشید و صورتش رو نزدیک صورتم آوردعصبانی یقه ی لباسم ر

 چه زری زدی؟ها؟ -

 .تکونم داد

 !اگه جرئت داری دوباره بگو -

 :ترسیدم.واسه همین دوباره گفتماون لحظه اونقدر عصبانی بودم که از هیچکس نمی

 .گفتم...هیچ...غلطی...نمی...تونی...بکنی -

 .م که پخش زمین شدمهنوز جملم تموم نشده بود که آنچنان خوابوند زیر گوش

 .شروین:بندازش تو ماشین

مرد چشمی گفت و بازوم رو کشید.خون توی دهنم رو جلوی پای شروین تف کردم رو زمین و دستی به دهنم کشیدم.نگاهی 

 .خشمگین بهم انداخت و رفت

ا با پوزخندی کنارم مرد انداختم تو ماشین و سریع درو بست.خودشم رفت سمت در راننده و سوار شد.چند لحظه بعد پری

 .نشست

 .بهتره با شروین در نیوفتی-

 .پوزخندی زدم و نگاهم رو ازش گرفتم.راننده قفل در رو زد و ماشین راه افتاد

 همین که از در گذشتیم با مشت و لگد به جون در افتادم و به امید اینکه کسی به دادم برسه شروع کردم به فریاد زدن

 !، بازش کن.کمکاین دره لعنتی رو باز کن -

 .دستمالی که جلوی دهنم قرار گرفت مانع از ادامه ی داد و فریادام شد
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 :پریا تو گوشم گفت

 .فایده ای نداره -

 .شه.چشمام سیاهی رفت و دیگه هیچی نفهمیدماحساس کردم پلکام داره سنگین می

 "از زبان پارسا"

پیچید و یاد کتک مفصلی افتادم که از آدمای شروین به محض اینکه چشمام رو باز کردم درد شدیدی تو کل بدنم 

 !شدخوردم.باورم نمی

 .به زور خودم رو روی زمین کشیدم و کنار دیوار نشستم

شد بهار همدست شروین باشه!آخه چطور ممکنه؟!تو این چندماه اونقدر بهش اعتماد کرده بودم که حتی یه درصدم باورم نمی

شروین که تو زندان بود!کی آزاد شده؟!بهار چطور تونست اینکار رو باهامون  کردم این جوری بشه!اصالفکر نمی

زد و همراهش اشک تونستم باور کنم.یاد آخرین باری که دیدمش افتادم.یاد حرفایی که میبکنه؟!هنوز نمی

بار پوزخندی  ریخت.پوزخندی به خودم زدم.حتما شروین بهش گفته پیاز داغش رو زیاد کنه.راستی االن کجاست؟!اینمی

 !ریزن که چه بالیی سرما بیارنخواستی باشه؟!حتما االن دارن با شروین برنامه میحرصی به خودم زدم!کجا می

به زور بلند شدم و خودم رو به در رسوندم و دستگیرش رو کشیدم.اه لعنتی!قفل بود.مشت محکمی تو در زدم و سعی کردم 

 .چی معلوم نبود.شروع کردم با مشت و لگد کوبیدن تو دراز سوراخ قفل بیرون رو نگاه کنم اما هی

 .باز کنین، این دره لعنتی رو باز کنین-

 :یه دور کالفه تو اتاق چرخیدم و دستی توی موهام کشیدم و دوباره به در حمله کردم.اینبار بلندتر داد زدم

 .مگه نشنیدین چی گفتم؟این در بی صاحاب رو باز کنین -

 :ت در داد زدیه دفعه یکی از پش

 خفه شو!چه خبرته داد و بیداد راه انداختی؟ -

 :کلید توی قفل در چرخید.عقب رفتم و در باز شد. شروین حرصی اومد تو و عصبانی بهم توپید

 ...خواد امین و پریساچیه؟!نکنه هــ ـو*س کتکای دیشب رو کردی؟!یا شایدم دلت می -

 :ان و پریشون گفتمیقش رو چسبیدم که ادامه حرفش رو خورد.نگر

 !تو هیچ کاری با اونا نداری،فهمیدی؟!تو با من طرفی شروین -

 .دستام رو از یقه ی لباسش جدا کرد و یقش رو مرتب کرد.پوزخندی زد

کردی آقا پارسا! دیگه خیلی دیره!من دادی باید فکر اینجاش رو میچیه؟!ترسیدی،آره؟!اون موقع که من رو به پلیس لو می -

 ...کنمه تموم حبس کشیدم.حاالم به تنها چیزی که فکر میپنج سال

 :با انگشتش بهم اشاره کرد و ادامه داد

 !انتقام از توئه -

 :یه دفعه صدای جیغ بهار به گوشم رسید.ترسیدم و گفتم

 !دیگه با اون چیکار دارین؟اون که همکارتونه -
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 :رفت گفتیپوزخندی زد.روش رو برگردوند و همین جور که از در بیرون م

 !صبر داشته باش آقا پارسا -

 .از پشت بهش حمله کردم که یه دفعه دوتا بادیگارد پریدن تو اتاق و من رو ازش جدا کردن

 :حرصی گفتم

 .تو با من طرفی شروین، اونارو ولشون کن -

 :بدون توجه به من روبه یکی از بادیگاردا گفت

 .قفل کنیندست و پا و دهنش رو ببندین.درم پشت سرتون  -

 :رفت بیرون برگشت و رو بهم گفتبادیگارده چشمی گفت.شروین همین جور که از در می

 !باالخره نوبت منم شد آقا پارسا!در ضمن، من فقط با تو طرف نیستم!باهمتون طرفم -

 "از زبان بهار"

رو نگاه کردم.من کجام؟!یه اتاق خالی  همین که چشمام رو باز کردم درد بدی تو سرم پیچید.به زور از جام بلند شدم و اطرافم

و تاریک بود که فقط همین تختی که روش خوابیده بودم کنارش بود.توی یه لحظه تموم اتفاقایی که افتاده بود مثل یه فیلم از 

 ذهنم رد شد.بایاد آوری حماقت بزرگم دوباره به خودم لعنت فرستادم.زانوهام رو جمع کردم و به دیوار سرد اتاق تکیه

کرد!اون خیلی تند رفت، دادم.خود رمو بغل گرفتم و قطره اشکی از چشمام جاری شد.پارسا نباید اینجوری باهام رفتار می

خوام! همین جور سرم رو تو خوام ذهنیتش راجب من خراب بشه! نمیخوام!نمیحتی نذاشت یک کلمه حرف بزنم.من نمی

 :کردمکوبیدم و زیره لب تکرار میدیوار می

 .خوامخوام.نمیخوام.نمیمین -

که یه دفعه در باز شد.از جام پریدم و وحشت زده به شروین نگاه کردم.دستاش رو تو جیباش کرد و خیلی جدی سمتم اومد. 

 .دستش رو آورد جلو که جیغی زدم و خودم رو زیر پتو قایم کردم

 .خواستم زخم صورتت رو ببینمترسی دختر؟!میچیه؟!چرا می-

 .پوفی کشید

 .رسمبهشون گفتم اذیتت نکنن!سر فرصت حسابشون رو می-

 :همون جور که زیر پتو بودم لرزون گفتم

 خوای؟چی از جونمون می -

 :نچ نچی کرد و گفت

 !گفت آدم با جرئتی هستیپریا می -

 .پتو رو از رو سرم کنار زد و توی چشمام خیره شد

 !گریت رو داشته باشنکنم آدمایی که واسشون اشک ریختی لیاقت فکر نمی-

-... 

 .خوام تو رو اذیت کنم.تو کمکمون کردیمن نمی-
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 !حماقت کردم-

 .خندید و کنارم نشست

 !نه،اتفاقا کار درستی کردی-

 :ازش فاصله گرفتم و آروم گفتم

 خوای سرشون بیاری؟چه بالیی می -

 !همون بالیی که حقشونه-

 مگه چیکارت کردن؟-

 !ارم دادن؛ولی فعال هدفم فقط پارساستهر کدومشون به یه نحوی آز-

 چرا؟آخه چرا دنبال انتقامی؟-

 !فهمیاگه یکی ازما بشی می-

 !کنم و میام طرف آدمی مثل تو؟هه!صدساله سیاه!فکر کردی من به دوستام پشت می-

 .دوننلجبازی نکن.اونا همین االنشم تورو دشمن خودشون می-

 .شه من بهشون خــ ـیانـت کنمشه اما این دلیل نمیشاید فکر اونا راجع به من عوض شده با-

 !شناسیشون؟دونی اونا کین؟!چندوقته میهه! خــ ـیانـت!تو اصال می-

 !خیلی بیشتر از مدتی که تو رو شناختم-

 :خنده ی معنی داری کرد و گفت

بشی یا اینکه همون بالیی  تونی یکی از مادم!وقت داری راجع به پیشنهادم فکر کنی.میخیل خب، من بهت فرصت می -

 !سرت میاد که قراره سر بقیه بیاد

 :از رو تخت بلند شد و گفت

 .تونی بیای پیشم و بگیتو اینجا آزادی،فقط اینجا!هر وقت نظرت عوض شد می -

*** 

حاال چه جور آهسته از در اتاق اومدم بیرون و اطراف رو نگاه کردم.اوه!چه تجمالتی!دهنم از بزرگی اونجا باز مونده بود.

تو یه همچین قصر بزرگی که معلوم نیست چندتا اتاق داره بفهمم بقیه کجان؟!اصال شاید اینجا نباشن.اگرم باشن مثال من چه 

 !تونم براشون بکنم؟کاری می

 .ناامید و ناراحت خواستم برگردم تو اتاق که با صدای داد و فریاد امین هنوز نرفته تو اتاق ازش پریدم بیرون

 !و باز کن،شروین این در لعنتی رو باز کندر-

 .صدای یه مرد به گوشم رسید

 !هوی!چه خبرته پسره ی وحشی؟-

 .رد صدارو گرفتم و از پله ها پایین رفتم
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 :صدای امین واضح تر به گوشم خورد

 من وحشیم یا شماها؟زن من کجاست؟با دوستم چیکار کردین لعنتیا؟ -

 :بلندتر داد زد

 شروین؟ کدوم گوری هستی -

 :صدای شروین به گوشم خورد

 چته دیوونه؟ -

 کنم شروین،بگو بقیه کجان؟خودم با دستای خودم خفت می-

 !صدات رو روی من بلند نکن پسره ی احمق،بچه ها خفش کنین-

همین که پام رو از روی پله آخر گذاشتم روی زمین صدای زد و خورد و داد و فریاد بلند شد.وای نه!امین زیر دست و پای 

کشید کرد و سیگار میمیره! با وحشت خودم رو به شروین که داشت به صحنه روبه روش مثل یه فیلم نگاه میاین وحشیا می

 .رسوندم

 !کنی؟چیکار داری می-

 :م و لبخند کجی زدبرگشت سمت

 !بینیخودت که می -

 !میرهاگه همین جور بزننش می-

 .تقصیر خودش بود-

 !تونی ازش انتقام بگیریاگه بمیره که نمی-

 .سیگارش رو آورد پایین و توی چشمام خیره شد

 :ادامه دادم

 .گم!وگرنه من که دیگه با اونا کاری ندارممن برای خودت می -

 :خنده ای کرد و داد زد

 .بچه ها ولش کنین -

 :پک دیگه ای به سیگارش زد و یه دور دورم چرخید. همون جور گفت

 !چی شد؟ -

 !شینهدونم این چیزا برات کافی نیست!تو دنبال یه انتقام درست و حسابی هستی.اینجوری که به دلت نمیمی-

 :شروین دوباره پکی به سیگارش زد و گفت

کنم و برام مهم نیست که اونا چه گفتی من به دوستام پشت نمیو که تا چندساعت پیش میاون که بعله!ولی من نفهمیدم، ت -

 !کنن .چی شد یه دفعه؟فکری می

 !گیگم!ولی من به حرفات فکر کردم.دیدم تو راست میهنوزم می-
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 .متعجب نگاهم کرد

 :ابروم رو باال انداختم و ادامه دادم

 !اونا که دیگه دوستام نیستن،هستن؟ -

 یعنی دیگه برات مهم نیستن؟!توقع داری حرفت رو باور کنم؟-

 ...دونم که االن مرگ و زندگی من دست توئه و اگه بخواینه این که مهم نباشن،نه؛ ولی من می-

 :دستم رو مثل اسلحه رو سرم گذاشتم و گفتم

 !تونی با یه تیر خالصم کنی و مسلما جون خودم برام از همه چیز مهم ترهبنگ!می -

 :پوزخندی زد و گفت

گفت دختر عاقلی هستی.یعنی حاضری باهامون همکاری کنی؟ بینم که باالخره عقلت رو به کار گرفتی.پریا میآفرین! می -

 ...اگه این طوره که

 :صدای یه مرد حرفش رو قطع کرد.توی درگاه در ورودی ایستاده بود و نگاه مون میکرد

 .تن منتظرتونننمیاین آقا؟آقا فرهاد زنگ زدن گف -

 !خیل خب-

 :بهم نگاه کرد و گفت

 .زنیمبعدا باهم حرف می -

 :بهم نزدیک تر شد و ادامه داد

فقط وای به حالت اگه بخوای بهم کلک بزنی و کار اشتباهی انجام بدی،اون موقع دیگه باید فاتحه ی خودت رو  -

 بخونی،فهمیدی؟

 .تموم بشه کنم که به ضررممگه خرم!مطمئن باش من کاری نمی-

 :سرش رو تکون داد و گفت

 !خوبه -

 :به بادیگاردا نگاه کرد و ادامه داد

 .بریم -

 :کرد و گفتمردی که دم در اتاق امین بود کلید در رو پرت کرد سمت خدمتکاری که بهت زده و ترسیده نگاه مون می

 .قفلش کن -

کلید رو تو هوا قاپید و سریع چشمی گفت و به سمت در اتاق خدمتکاره که یه دختره جوون حدودا بیست و یکی دوساله بود 

کرد و رفت. وقتی بادیگارده همراه شروین و بقیه رفت بیرون و درو بست سریع دوییدم سمت دختره که داشت درو قفل می

 .دستش رو کشیدم

 !کنی؟چیکار می-
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 .اخماش رو توی هم کرد و دستش رو از تو دستم بیرون کشید

 !گمقت وگرنه به آقا شروین میبرو تو اتا -

 .بره. دوباره دستش رو کشیدم که نگران و عصبی تر از قبل نگاهم کردمعلوم بود حسابی از شروین حساب می

 !گم؟!باز کن این دروچی چی رو به آقا شروین می-

 :دستش رو از دستم کشید بیرون و گفت

 !به سرت میاره به نفعته به حرفم گوش کنی وگرنه آقا شروین بد بالیی -

 :پوزخندی زدم

 !بدبخت!اونی که قراره شروین حسابش رو برسه تویی نه من -

 .متعجب نگاهم کرد

 !کشتت دختردونی اگه این پسره بمیره شروین چه بالیی سرت میاره؟!میمی-

 :نگران گفت

 منظورت چیه؟ -

 .رهخواد ازشون انتقام بگیفکر کردی واسه چی اینارو زندونی کرده ها؟می-

 !منظورت چیه؟اون که خودش دستور داد بزننش-

 !بعله ولی دیدی که یکم بعد دستور داد ولش کنن-

 :اخمی کرد

 !گی؟از کجا بدونم راست می-

 !گم دخترگم. برای خودت میبه خدا راست می-

و روزش جیغ بلندی همین جور بهم خیره شده بود که کلید رو از دستش قاپیدم و سریع در رو باز کردم. با دیدن حال 

پیچید. نگاهی از سر سرزنش بهم انداخت و دوباره از درد چشماش کشیدم.گوشه اتاق مچاله شده بود و از درد به خودش می

 :کرد توپیدمرو بهم فشار داد.دوییدم سمتش و کنارش زانو زدم. به دختره که مبهوت و ترسیده نگاهش می

 !کنی؟!برو یه باندی چیزی بیاررو نگاه می چرا همین جور اونجا وایسادی بروبر من -

 :انگار که هنگ کرده باشه سریع جواب داد

 !چشم خانوم -

 .و سریع از اتاق بیرون دویید. دستم رو روی پیشونیش گذاشتم

  .اوف! بشکنه دست شون-

 :سریع دستم رو پس زد و بدون اینکه نگاهم کنه گفت

 !کنهن به قول و قرارایی که بهت داده عمل میچیه؟!تو که باید خوشحال باشی!حاال شروی -

 !شناختم،باور کنچه قول و قراری امین؟!!من اصال اون رو نمی-
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 :پوزخندی زد و گفت

 !گفت دوستت دارهگفت...میبیچاره پارسا که بهت اعتماد کرده بود.می -

 :مثل برق گرفته ها بهش نگاه کردم و زیرلب گفتم

 !چ...چی؟ -

 :و ادامه دادحرصی نگاهم کرد 

 !اما تو چی؟با اعتمادش چیکار کردی؟ ها؟ -

 !ازبهت دراومدم.فعال کارای مهم تری داشتم

 .شنونهیس!آروم تر! می-

 !بشنون-

 !دونم چطوریخوام کمکتون کنم؛ ولی...ولی نمیامین من می-

 !الزم نکرده!تاهمین جا که کمکمون کردی واسه هفت پشتمون بسه-

 کنم امین! باید حرفم رو باور کنی،بهم بگو چیکار کنم؟از وجود شروین خبر نداشت.خواهش میباور کن من روحمم -

 .خوام صدات رو بشنومفقط گمشو بیرون! دیگه نمی-

 .اشکام سرازیر شدن

 ...کنین،منشما راجع به من اشتباه فکر می-

 :داد زد

 !گمشو بهار -

*** 

شفته و ناراحت پارسا نگاه کردم و طوری که به چشمش بیاد پوزخندی زدم. دست شروین رو تیو دستم فشردم و به قیافه ی آ

معلوم بود بیشتر امین کتک خورده.همه ی صورتش سیاه و کبود بود. با صدای پای چند نفر به سمتشون برگشتم.بازوی امین 

 .رو کشید نو کنار پارسا پرتش کردن

 !شروین:به به!آقا امین

 :ت گره شدم توی دست شروین نگاه کرد و سری از روی تاسف برام تکون داد و گفتامین بی توجه به شروین به دس

 !برات متاسفم!خــ ـیانـت به دوستات به چه قیمتی؟!بودنت با یه آدم پست و کثیف؟ -

 :پوزخندی بهش زدم

 .شهبهتره اون دهن گندت رو ببندی!وگرنه شرایطتت از اینی که هست بدتر می-

 شه؟!حاال ما هیچی!چطور تونستی به پارسا،به عشقش خــ ـیانـت کنی؟!ها؟مگه بدتر از اینم می-

 :دست شروین رو ول کردم و به سمت امین رفتم و گفتم

 !هه!خــ ـیانـت-
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 :خیره تو چشماش ادامه دادم

 !من خــ ـیانـت کردم یا تو؟ -

 :متعجب نگاهم کرد که پوزخندی زدم و ادامه دادم

 ...گی خــ ـیانـت کار،اگه من خــ ـیانـت کارمبه من میخودت ذو به اون راه نزن! -

 :جلوش زانو زدم و ادامه دادم

 !پس تو چی هستی؟!هان؟ -

 !فهمممنظورت چیه؟!من که نمی-

 !زنی. خیلی زرنگی امینفهمی!فقط خودت رو به اون راه میخوبم می-

 .ردم و دوباره سمت امین و پارسا برگشتمکرد نگاه کبلند شدم و به شروین که نگاه رضایت مندانه ای بهم می

گی خــ ـیانـت کار انگار خودت دم!جوری به من میشی؟!خیل خب باشه!االن برات توضیح میواقعا متوجه منظورم نمی-

 !خیلی آدم خوبی هستی

 .تو چشماش خیره شدم

 !یعنی تو واقعا عاشق پریسایی؟ -

 !منظورت چیه؟!خب معلومه-

 زدی چی بود؟!هان؟که سر قبر مامان بابات می جدی؟!پس اون حرفایی-

 !به سرت زده؟کدوم حرف؟-

 .فکر کن یادت میاد-

 :گنگ و متعجب نگاهم کرد.لبخندی زدم و گفتم

شونم!دخترش رو بدبخت گیرم.بچه هاش رو به خاک سیاه میکنم یادت بیاد! انتقام خونتون رو میباشه،من کمکت می -

 !کنم،بازم بگم؟می

 !چرت و پرتا چیه؟! چرت و پرت نه؟!پس یعنی تنها هدف تو از زندگیت چرت و پرتههه!این -

 !زنی؟شروین چی به خوردت داده که این جوری به سرت زده؟!این حرفا چیه می-

 ینی تو دنبال انتقام نیستی؟-

 !انتقام؟-

 .اوهوم! انتقام-

 !هه!انتقام از کی؟!راستش رو بگو چی زدی؟-

رو قوی کنه!که یادم بیاد اون روز که از شمال برگشتیم و رفتی سر قبر پدر مادرت بهشون چی یه چیزی که حافظم -

کردی کردم دنبال انتقام از کسی باشی که ادعا میگفتی!باید اعتراف کنم خیلی زرنگ و مکاری!حتی یه درصدم فکر نمی

 !بهترین دوستته
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 :کردم و گفتم چرخید نگاهبه پارسا که متعجب نگاهش بین من و امین می

 !حاال که شماها همه چی رو راجع به من فهمیدین بهتره پارسا و پریساهم همه چی رو راجع به تو بفهمن -

 .به امین نگاه کردم

 !مگه نه؟ -

 !شممن که اصال متوجه حرفات نمی-

 .لبخند کجی زدم

 !شی.خب شاید شراره جون بتونه متوجهت کنهکه متوجه نمی-

 .ردبا نگرانی نگاهم ک

 !مگه نه؟-

با صدای تلق و تولوق کفشای پاشنه بلندی نگاهم رو از چهره نگران و آشفته امین گرفتم و به سمت منبع صدا برگشتم.با 

 :دیدن شراره که لبخند کجی زدم و گفتم

 .کردمچه به موقع اومدی، االن داشتم راجع به تو با آقا امین صحبت می -

 .خت و دوباره نگاهم کردشراره نگاهی متنفر به امین اندا

 !اتفاقا واسه همین اومدم پایین، اصال واسه همین برگشتم ایران-

 !شد؛ اما انگار باحرفای من چیزی یادش نمیاد!شاید تو بتونی کاری کنیداشتم گذشته هارو به امین یادآور می-

 !تونمالبته که می-

 .قش دستت اومدهمعلومه!باالخره هرچی نباشه تو دوسال عشقش بودی!حتما قل-

 !ذاره عشقهه!عشق!آره امین اسم هــ ـو*س بازیاش رو می-

 :به امین نگاه کردم و گفتم

 آره امین؟ -

 .شناسمگین!من اصال این خانم رو نمیفهمم شماها چی میهه! من که نمی-

 :شراره داد زد

 !شناسی؟گفتی دوستت دارم نمیشناسی؟!کسی رو که دوسال هرروز بهش مینمی -

 :دست روی شونه ی شراره گذاشتم و گفتم

 .آروم باش عزیزم! امروز قراره همه چی مشخص بشه -

 :اشکای شراره جاری شدن.گریون گفت

 .همه چی مشخص شده!از اون روزی که این کثافت دلم رو شکست و رفت دنبال اون دختره -

 !ره!به نظرت اون حق نداره همه چی رو بدونه؟نی! راستی!گفتی اون دختشاید ماجرا اون جوری نیست که تو فکر میک-

 .صدای گریون پریسا رو از پشت سرم شنیدم
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 چی...چی رو باید بدونم؟ -

 :برگشتم سمتش و گفتم

 اوه باالخره اومدی؟ -

 :داد زد

 چی رو باید بدونم بهار؟ -

 !خوای قبل از ازدواج با امین درموردش یکم بیشتر بدونی؟خیلی چیزا!نمی -

 !گی؟کن بهار!این چرت و پرتا چیه میامین:بس 

 :شراره داد زد

 !چرت و پرته نه؟ -

 :عکسی رو از توی جیب لباسش دراورد و جلوی امین گرفت و داد زد

 !نامزدی من و تو چرت و پرته نه؟ -

 :دونستم عکس امین و شراره بود جلوی چشمای امین و پریسا تکون داد و بلندتر داد زدعکسی رو که می

 !؟آره -

پریسا عکس رو از دست شراره قاپید و با چشمای گریون نگاهش کرد. امین باهمون لبخند همیشگیش روی یه صندلی پایه 

بلند نشسته بود و شراره دست دور گردنش انداخته بود و هردو محو دوربین بودن.پریسا با دستای لرزونش عکس رو 

 :کرد.زیرلب گفتبرانداز می

 !تو...تو...امین -

 :شروین که تا اون موقع ساکت بود و نظاره گر بحث مون بود اومد جلوی امین ایستاد و گفت

 !خب آقا امین حاال یادت اومد؟ -

-... 

 !دمشراره:خوشت اومد پریساجون؟!این عکس رو بهت کادو می

 :جلوی پریسا زانو زد و گفت

 .کنم عزیزم.من و تو همدردیمدرکت می -

 :مه دادبه امین نگاه کرد و ادا

 .این کثافت به هردومون خــ ـیانـت کرد -

 :امین داد زد

 !من به تو خــ ـیانـت نکردم شراره!من هنوزم دوستت دارم -

 .همه متعجب به امین خیره شدن.سرش رو پایین انداخت و قطره اشکی از چشمش چکید

 :آروم گفت
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 !من متاسفم شراره. متاسفم -

 !مین؟پارسا:متاسفی؟!ازچی؟!تو چت شده ا

 :داد زد

 !خفه شو پارسا -

 :پارساهم عصبانی داد زد

 شم.اون عکس چی بود امین؟من تا نفهمم اینجا چه خبره آروم نمی -

 :به من و شراره اشاره کرد و ادامه داد

 گن؟اینا چی می -

 :امین بی توجه به پارسا روبه شراره گفت

 .مکنم عزیزشراره جان! باید باهات حرف بزنم،خواهش می -

 :شراره داد زد

 !خفه شو پسره ی عوضی!من عزیز تو نیستم.عزیز تو پریساجونته -

 !من هیچ احساسی نسبت به اون ندارم-

 :پارسا داد زد

 درست حرف بزن ببینم!معنی این حرفات یعنی چی؟ -

 :داد زد

 !یعنی چی امین؟ -

 :امین هم مثل خودش داد زد

 !رو نابود کرد!میفهمی؟!نابودیعنی چی؟!یعنی اینکه پدر تو زندگی من  -

 :پارسا حیرت زده بهش نگاه کرد و گفت

 چی؟!تو به سرت زده امین؟ این حرفا یعنی چی؟ -

 :کرد روبه امین گفتپریساکه تااون موقع با گریه به عکس نگاه می

 ...ی...یعنی...یعنی بهم دروغ گفتی؟اینکه گفتی عاشقمی -

 :زجه زد

 همه حرفات دروغ بود؟-

 .خواستم باهات ازدواج کنم که ازتو و پارسا انتقام بگیرمروغ بود!همه ی اون حرفا دروغ بود!میآره د-

 :نگاهی عصبانی به شروین انداخت و ادامه داد

 .اما این شروین لعنتی همه نقشه هام رو نقش برآب کرد -

 :داد زد
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 !همش رو -

 خواستی بگیری؟شروین:یعنی چی؟انتقام چی رو می

 زندگی تباه شدم، انتقام مرگ پدر و مادرم، انتقام از دست دادن شراره.بازم بگم؟انتقام -

 :پارسا داد زد

 !دروغه امین! همه حرفات دوروغه-

 !اتفاقا همش عین حقیقته-

 :پریسا با هق هق گفت

تی فقط بود.گفخیلی پستی امین! تو بهم گفتی همه چی بین تو و شراره تموم شدست.گفتی عشق شراره یه بازی بچگانه  -

 !عاشق منی

 :داد زد

 !نگفتی؟ -

 !کنمچرا گفتم!چون من دنبال انتقامم بودم!واسه گرفتنشم از هیچ کاری دریغ نکردم و نمی-

 !شروین:بهتر نیست توضیح بدی موضوع از چه قراره؟

 :پوزخندی روبه امین زدم

 .زایی روکه پارسا بهم نگفتهاره آقای قمارباز عاشق!خیلی مشتاقم بیشتر درمورد گذشتت بدونم.چی -

 :امین نفس عمیقی کشید و گفت

همه چی از اون روز لعنتی شروع شد.ازهمون روزی که با پدرمادرم برا تفریح رفته بودیم بیرون.همون روز که برای  -

بیش از حد  اولین بار پارسا و پریسارو دیدم.دوتا بچه گدا که معلوم نبود از کدوم گوری سر راه ما سبز شد..پدرمادرم

کردم اینجوری بشه!اینکه پدرهمون بچه هایی مهربون بودن و پارساوپریسارو پیش خودمون آوردن.اون روز هیچ فکر نمی

تا اینکه پدرمادرم به طرز مشکوکی تصادف کردن و هردو کشته شدن.مرگشون  !که بهشون پناه دادیم پدرمادرم رو بکشه

 !تونستم باور کنمال نمیواسم یه شوک بزرگ بود که تا حدود یه س

تازه تونسته بودم با شرایطم کنار بیام که باالخره پلیس مقصر رو پیدا کرد و داییم من رو برد کالنتری.پشت دیوار شیشه ای 

کردن گوش دادم.ازش پرسیدن انگیزت از قتل چی بوده؟گفت اتاق بازجویی ایستادم و به حرفای مردی که ازش بازجویی می

شنیدم باور کردنی نبود!نه به خاطر داشتم! پلیس ازش خواست از سیرتا پیاز ماجرارو بگه.حرفایی که میانگیزه شخصی 

اینکه یه بچه ده ساله بیشتر نبودم، نه!حتی خود بازجو و پلیساهم از حرفاش تعجب کرده بودن. اولش یکم لفتش داد؛ اما 

شد که دوسال از خودش بزرگتر بود.ازش خواستگاری کرده بود باالخره حرف زد. درمورد اینکه تو دانشگاه عاشق یه دختر 

ولی اون دختر به شدت مخالفت کرده بود؛ اما اون ولکن نبوده و بارها ازش خواستگاری کرده ت ااینکه دختره عروسی 

 ن ولیخواسته هرطور شده دختره و شوهرش رو پیداکنه و بکشتشوگفت اونقدر دیوونه شده بوده که میکرده و رفته.می

نتونسته.باالخره به اصرار خانوادش با یه دختردیگه ازدواج کرده اما فکر دختری که عاشقش بوده از یه طرف و تفاهم 

نداشتن با زنش ازیه طرفه دیگه باعث شد که باوجود باردار بودن زنش ازهم طالق بگیرن.بعداز یه مدت دوباره پدرمادرش 
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ر برعکس دفعه قبل همسر خوبی گیرش اومده بود؛ اما هنوزم عشق اون دختر ولش مجبورش کردن که ازدواج کنه ؛اما اینبا

گفت اونقدر حالش خراب نکرده بود و واسه همین اونقدر زنش رو اذیت کرد که باالخره سکته کرد و بچه هاش یتیم شدن.می

رفته بود.بچه هاش به خاطر شده بود که هرشب خونش پاتوق دخترای جوون بود که قیافه و مال و اموالش چشمشون رو گ

ترسیدن که رفتار بدی که باهاشون داشته ازخونه فرار کردن.به پلیس خبرداده و فهمیده که بچه هاش کجان اما اونا می

باپدرشون روبه روبشن و زن و مردی که تواین مدت ازشون مراقبت کرده بودن سراغ اون رفتن؛ولی این یه مالقات ساده 

گفت با دیدن کرد! میخیلی خوب میشناخت!همون زنی که عاشقش بود وحاال از بچه هاش مراقبت مینبود!چون اون زن رو 

اون زن دوباره فکرای احمقانش به سراغش اومد.طاقت دیدن خوشبختی اون با شوهر و بچشون که هم سن و سال بچه های 

خره توی یکی ازاین سفرا نقشش رو عملی ره.باالدونست شوهرش تاجر معروفیه و سفر زیاد میخودش بود رو نداشت.می

گفت مطمئن بوده هرکس اون اطراف تصادف کنه مسلما کرده و ماشینشون رو دستکاری کرده که نتونن ترمز بگیرن.می

 !کارش تمومه

 :باچشای گریون بهمون نگاه کرد و ادامه داد

حال و روزشون جویا شد.بازجو کنایه وهمین طورم شد!اونا مردن! مرد از بازجو سراغ بچه هاش رو گرفت و از  -

 !آمیزبهش گفت:از کی تاحاال یادت افتاده که بچه هم داری؟

 :مرد با بغضی که توی صداش داشت به بازجو گفت

 !خب نگرانشونم -

 :بازجو سرش داد زد

 پس بچه اونا چی؟!کی نگران اونه؟!فکر کردی بعد ازاین قراره چجوری زندگی کنه؟هان؟-

 :و گفت مرد گریه افتاد

 فهمیدم.االن بچشون کجاست؟من اون موقع هیچی حالیم نبود! نمی-

 :بازجو بهم اشاره کرد و روبه مرد گفت

خواد بدونه کسی که پدرو کنم اون باهات خیلی حرف داشته باشه!حتما میخوای باهاش حرف بزنی؟فکر میهمینجا! می-

 !مادرش و کشته و یتیمش کرده کی بوده،.نه؟

شد کسی که والدینم بچه هاش شد، باورم نمیدیگه هیچی نفهمیدم.فقط هرجور بود ازاونجا زدم بیرون.باورم نمیاون لحظه 

 !شماونقدر پریشون بودم که حتی نفهمیدم دارم از خیابون رد می !رو نجات دادن قاتل پدرمادرم باشه

 .و بعدش یه دفعه پرت شدم وقتی متوجه شدم که صدای بوق یه ماشین با صدای فریاد داییم مخلوط شد

 بهمون نگاه کرد و ادامه داد

از همون لحظه ای که به هوش اومدم کینه ی اون مرد و بچه هاش رو به دل گرفتم.بزرگتر که شدم تصمیم گرفتم انتقام : -

 واقع انتقامدونستم که ضربه زدن به هر کدوم دردیدم که پارسا و پریسا چه وابستگی شدیدی به هم دارن و میبگیرم.می

 !ازهردوشونه

 :نگاهی به پریسای گریون انداخت و ادامه داد
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کردم به پریسا نزدیک بشم ولی هنوز اون من رو به و خب مسلما ضربه زدن به پریسا خیلی راحت تر بود! داشتم سعی می -

 .ذاشتدید و حرفام رو پای یه احساس برادرانه میچشم همبازی دوران بچگیش می

 .گاه کردبه شراره ن

تا این که باتو آشنا شدم! من غرق فکرا و نقشه های خودم بودم و کاری با کشمکشای شروین و پارسا سر قمار نداشتم ولی  -

دونم اونقدری بهت عالقه داشتم که فکر انتقام از دونم چطور عاشقت شدم، ولی میدیدن تو همه افکارم رو بهم ریخت!نمی

تونم گذشتم رو فراموش کنم و واسه خودم یه زندگی جدید بسازم. تا اینکه اون اشتن تو میکردم با دسرم پرید!احساس می

شروین و پارسا سرپول زیادی شرط بستن و باهم بازی کردن؛ اما پارسا برخالف تصورش باخت.تو بد  !اتفاق لعنتی افتاد

ت دونسبود عمل کنه، از طرف دیگه هم می تونه به شرطی که با شروین بستهدونست نمیدردسری افتاده بود!از طرفی می

دونم چطور شد که پارسا فهمید شروین توکار قاچاقه و پلیسا کنه!نمیکه شروین آدم خطرناکیه و اگه پول رو نده بدبختش می

 دنبالشن.این برای پارسا یه فرصت طالیی بود که از دست شروین خالص بشه و اونم معطل نکرد، فوری به پلیس خبر داد و

شروین رو بردن زندان.من تو کارای پارسا هیچ دخالتی نداشتم ولی تو از چشم هردومون دیدی و بهم بی محلی کردی.اونجا 

بود که دوباره فکر انتقامه نصفه نیمم تو ذهنم جون گرفت و ازت فاصله گرفتم تا بتونم دل پریسارو بدست بیارم و انتقامم رو 

 .بگیرم

 :ه ها خندید و گفتپارسا گیج و منگ مثل دیوون

 .امکان نداره!امین این مزخرفات چیه سرهم کردی؟!من که هیچیش رو نفهمیدم-

 :امین پوزخندی به روش زد و گفت

 کجاش رو نفهمیدی؟!کاری که پدرت باهامون کرد یا دروغی که درمورد شراره بهم گفتی؟ -

 .دیدمشمن بهت دروغ نگفتم امین! خودم با چشمای خودم همراه یه پسر -

 :امین بهش توپید

 .به شعور آدم توهین نکن پارسا!من احمق نیستم -

 :شروین مردد بهم نگاه کرد و همون نگاه رو به امین انداخت و گفت

 !یعنی توقع داری من حرفات رو باور کنم؟ -

 !کردیامین:باور کردن یا نکردن تو واسه من هیچ اهمیتی نداره.مهم اینه که تو هرچی رشته بودم پنبه 

 :شروین شونش رو باال انداخت و گفت

 !منم دنبال انتقام خودم بودم -

*** 

 !گه حرفاش راستهشراره:یه حسی بهم می

 .زنیشروین:حس جنابعالی غلط کرده!تو از روی احساسات این حرف رو می

 !گم بهش اعتماد کن ولی به نظرم حساب اون از پارسا و پریسا جداستمن نمی-

کنی!هنوزم عاشقشی! آخه کی ه تو چقدر ساده ای دختر!اون بهت خــ ـیانـت کرده و توهنوزم ازش طرفداری میبعله دیگه!آخ-
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 !خوای اون عقل ناقصت رو به کار بگیری شراره؟می

 :اشک توی چشمای شراره حلقه زد و از روی صندلیش بلند شد و بابغض گفت

 .تو حق نداری بامن اینجوری حرف بزنی -

خواد اون مرتیکه دوباره با گم به خاطر خودته شراره!من برادرتم، دلم نمیگم؟!من هرچی میروغ میشروین:مگه د

 .احساساتت بازی کنه

 .شراره گریه کنون از اتاق بیرون دویید

 :داد زدم

 کجا شراره؟-

 .جوابی نداد و در رو محکم بهم کوبید

 :روبه شروین گفتم

 !چرا این جوری باهاش حرف زدی؟ -

 .رداخم ک

گرفت.با این حال زد حرصم میکنم مسائل من وخواهرم به تو ربط داشته باشه!از اینکه این جوری حرف میفکر نمی -

 :عصبانیتم رو کنترل کردم و گفتم

 .گهخیل خب بابا!ولی به نظر من بیراهم نمی-

 .پوزخندی زد

کردم زنه ولی ازتو دیگه انتظار نداشتم!فکر مییزنی بهار؟!شراره از رو احساسات حرف متو دیگه چرا این حرف رو می -

 !تاحاال این مارهفت خط رو شناخته باشی

 !تونی امتحانش کنیمی-

 !چی؟-

 !تونی امین رو امتحان کنی، ازش یه چیزی بخواهگم میمی-

 !مثال چی؟-

ام داد اون موقع درموردش ریزه!اگه خواست رتو انجکنی بیشتر اعصاب پارسارو بهم میدونم.هرچیزی که فکر مینمی-

 !شهتصمیم بگیر.به قول خودت امین آدم هفت خطیه!اگه بتونی بکشونیش سمت خودت عالی می

 !فکر بدیم نیست-

 .شونم رو باال انداختم

 .ارزهآره، به امتحانش که می -

 .تونه هربالیی سرشون بیارهاگه امین واقعا ازشون متنفر باشه پس می-

 !آره خب،مسلمه-
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*** 

 .نگاه امین بین من و شروین جابه جا شد و با تردید به شروین خیره موند

 !گم رانجام بده تا منم بهت کمک کنمشروین:چیه چرا تعجب کردی؟!مگه تو دنبال انتقام نیستی؟پس هرکاری که بهت می

 امین با تردید گفت:چه کاری؟

 !همون کاری که خودت دنبالش بودی-

-... 

 نتقام پدرت رو از پریسا بگیری؟خوای امگه نگفتی می-

 !گمهنوزم می-

 !خوب پس باید دست به کار بشی-

 !ی...یعنی چی؟-

 .اگه واقعا ازش تنفر داشته باشی،خب پس هربالیی سرش بیاد برات مهم نیست-

 !خوام یه جوری اذیت شون کنم که جبران بشهآره خب! فقط می-

 چیه؟خب! به نظرت بهترین راه اذیت کردن پریسا -

نگاه ناباور و وحشت زدم رو به شروین انداختم.شونش رو برام باال انداخت و به امین که اونم مثل من به شروین نگاه 

 .کرد چشم دوختمی

سی کنه؟کگم بکنی!بعدشم مگه به حال تو فرقی میشروین:خودت اینطور خواستی!قرار شد واسه جلب اعتماد من هرکاری می

 !خوای؟ت، مگه تو اینو نمیشه پریساسکه بدبخت می

 :امین با استرش چشماش رو بست و همونجور گفت

 خوای باهاش چیکار کنی؟بعدش چی؟می -

 نظر خودت چیه؟-

 :چشماش رو باز کرد و با نگاهی که ترسش کمتر شد بود به شروین زل زد و گفت

 !شه هم برای خودت و دارودستتردسر میدونم، تصمیم باخودته؛ ولی به نظر من اگه اینجا بمونه هم برای من دنمی-

 !گی از مرز ردش کنم؟یعنی می-

 :امین شونه ای باال انداخت و گفت

 !دنکنی، پریساهم روش!تازه خوشگل و جوون هم که هست.پول خوبی بابتش میتو که روزی صدنفرو رد می -

 !کردم همچین چیزی رو قبول کنهفکر نمیبا این حرفه امین دیگه تامرز سکته رسیدم و با چشمای گشاد نگاهش کردم.

 دی؟اوم! پس یعنی کاری رو که ازت خواستم انجام می-

 .دوباره چشماش رو بست و سرش رو پایین انداخت

 !مگه چاره ی دیگه ای هم دارم؟-
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 :شروین پوزخندی زد و گفت

 !دونه نامزدش چه آشی براش پختهبیچاره پریسا، نمی -

 !ذاشتبه شروین انداخت.اگه تو این شرایط نبودیم مسلما زندش نمی امین نگاه پر ازنفرتش رو

م دونستنگاهش رو از شروین گرفت و به من دوخت.نگران نگاهش کردم ولی اثری از نگرانی تو چشمای اون نبود!بعید می

 !چنین کاری انقدر براش راحت باشه

*** 

رفت و کشیدش سمت اتاقی که جلوی چشمای پارسا بود.پریسا پریسا وحشت زده به امین نگاه کرد.امین یقه ی لباسش رو گ

 :تقال کرد با گریه گفت

  !ولم کن کثافت،لعنت به تو امین-

 :امین پرتش کرد تو اتاق و خواست بره تیو اتاق که پارسا داد زد

 !کنمولش کن!اگه بالیی سرش بیاری با دستای خودم تیکه تیکت می -

 .تاق رو بهم کوبیدامین پوزخندی به روش زدو دره ا

کردم شروین همچین آدم پستی باشه!کم کم چرخید.هیچ فکر نمیبا استرس و نگرانی نگاهم بین شروین و پارسا و دراتاق می

صدای داد وفریاد و التماس پریسا بلند شد و هم زمان بااون پارسا که تابه حال گریش رو ندیده بودم مثل بچه ها گریه 

 !کردمی

 :پریسا داد زد

 .ولم کن کثافت،دست از سرم بردار -

 .صدای آروم و بدون استرس امین به گوشم رسید

 !خواستی؟!مگه عاشقم نبودی؟نترس!مگه همین رو نمی-

کرد.مثل مجسمه به امین چشم دوخته بودم داد،یکم بعد گریه میزد،لحظه بعد فحش میپارسا هنگ کرده بود!یه لحظه داد می

کردم.حتی شراره هم با بهت و هیچ اتفاقی نیفتاده از جلومون رد شد!متعجب با نگاهم دنبالش میکه بی خیال انگار که 

 :ناباوری بهش چشم دوخته بود.یه دفعه خودش رو توی بغل شراره انداخت و گفت

 .دم دیگه هیچوقت، هیچوقت ترکت نکنم! ببخشمن رو ببخش شراره!قول می -

 :قه کرد و گفتشراره هم دستاش رو دور کمر امین حل

 !قول دادیا -

 :امین موهاش رو نوازش کرد و آروم گفت

 !قول دادم -

 :شراره از امین جدا شد و روبه شروین گفت

 خوای با دختره چیکار کنی؟می -

 .فروشیمششروین:می
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 !اره فکر خوبیه؛ باید از شرش خالص شیم-

 .اره، فکر امین بود-

 !دونممی-

بود؛ ولی اون محو شراره بود که از همین االن عشوه رو شروع کرده بود!وای خدا!بین این نگاهم روی امین ثابت مونده 

همه اعصاب خوردی فقط ناز و اداهای این دختره رو کم داشتم!نگاهم رو ازش گرفتم و به پارسا دوختم.اگه تو 

ریه پریسا با داد و هوار پارسا قاطی حصاربادیگاردا و طنابا نبود تا حاال امین رو کشته بود!اوضاعمون دیدنی بود!صدای گ

خواست از ته دل داد ریخت!دلم میشده بود و از طرفی عشوه های شراره و نگاه بی خیال و سرد امین اعصابم رو بهم می

 .بزنم و از خدا بخوام من رو از بین این آدما نجات بده

*** 

اهی متعجب به امین انداخت و پول رواز روی میز امین آخرین دسته ی پول رو شمرد و جلوی شروین انداخت.شروین نگ

زد منتظر به شروین چشم برداشت.امین سیبی برداشت و پاهاش رو روی میز انداخت و همینجور که سیب رو گاز می

 :دوخت.شروین یه بار شمرد و باحیرت به امین گفت

 !یعنی اینقدر بابتش پول دادن؟ -

 !خرنشامین:آره، من که بهت گفتم خوب می

 !کارت عالی بود پسر-

شدم؛ولی اون روز گذشت بیشتر ازش متنفر میخواست همون جا بزنم شروینرو له کنم!هرچی بیشتر میدلم می

دونستم قراره با آدمایی پست تر از شروین و دار و دستش روبه رو بشم!شراره بدون درزدن اومد تو اتاق و دونستم!نمینمی

 :رد و با همون عشوه های روی مخش گفتبدون حرف امین رو از پشت بغل ک

 سالم عزیزم، کی رسیدی؟ -

 :امین دست شراره رو گرفت و باال آورد.بـ ــوسه ای به روش زد و گفت

 !خیلی وقت نیست -

 :شراره اخمی کرد و دست به کمر جلوی امین ایستاد و شاکی گفت

 !یعنی شروین مهم تراز منه دیگه؟ -

 .همیشگی امین خندید.ازهمون خنده های

ولی اینبار خوشم نیومد.برعکس خیلی بدم اومد!من این خنده هارو فقط وقتی دوست داشتم که مخاطبش پریسابود!احساس 

شد؟!از فکر و خیال اومدم بیرون و به بقیه ی مکالمه ی کردم امین دیگه اون آدم قبلی نیست.پس قول و قرارامون چی میمی

 .امین و شراره گوش دادم

 .رفیه عزیزم؟تو از همه برام مهم تریاین چه ح-

 شراره:دختره چی شد؟

 !امین:فروختمش



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود کاربر انجمن نگاه دانلودbadri  | رمان قمار به شرط چشمانت

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 116 

 :شراره ابرویی باال انداخت و با پوزخند گفت

 !کردم بخرنش!شانس آوردیمجدی؟!با این قیافه ای که این داشت گمون نمی -

مه به شراره زد و روبه شروین به امین نگاه کردم که درمرز انفجار بود ولی خودش رو کنترل کرد و یه لبخند نصفه نی

 :گفت

 .کاری باهام نداری؟خستم -

 :شراره به جاش جواب داد

 !گی خستم؟چی چی رو خستم؟!من از صبح تا حاال آماده شدم که باهم بریم یه هوایی بخوریم اونوقت تو می -

 .شراره جون باشه واسه یه وقت دیگه-

 !اهه امین! اینقدر لجبازی نکن-

 :کشید گفتامین رو کشید و همونجور که امین رو دنبال خودش می اینو گفت و دست

 .بای -

 .منتظر جواب نشد و در رو به هم کوبید

رفتم سمت در که یه دفعه خودش باز شد.تو جام ایستادم و نزدیک ترین بادیگارد شروین رو که همیشه همراهش بود برانداز 

 .و درو بستم و پشتش ایستادم کردم.سالمی کوتاه کردم و سریع از اتاق خارج شدم

 :صدای شروین به گوشم خورد

 همه چی خوب پیش رفت؟ -

 .بله آقا.رفتیم همون جاکه گفته بودین دخترارو فروختیم-

 یعنی میتونم به امین اعتماد کنم؟-

 .من تمام مدت مراقبش بودم.کار مشکوکی ازش سر نزد-

 .تونی بریاوکی می-

 .رو به اتاقم رسوندم سریع از اونجا دور شدم و خودم

*** 

آهسته توی راهرو قدم برداشتم و خودم رو به اتاق پارسا رسوندم؛ اما با دیدن امین و شراره که خندون و دست در دست هم 

 !تونم بهش اعتماد کنمکردم دیگه نمیوارد راهرو شدن سریع پشت مجسمه بزرگ کنار دیوار قایم شدم. گمون می

 !و آروم درش رو باز کرد و واردش شد.خیلی نگران پارسا بودم.یعنی االن توچه حالی بود؟به طرف اتاق پارسا رفت 

 صدای امین به گوشم خورد

دونم از این وضعیت خسته شدی اما چاره ای نیست!تا وقتی که شروین یه تصمیم درست و حسابی چطوری آقا پارسا؟می: -

 !خیدرمورد نحوه ی مرگت بگیره همین آشه و همین کاسه.آ

 :پارسا با صدایی که انگار از ته چاه بیرون میومد گفت

 !گمشو بیرون امین -
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 .نفهمیدم!یه بار دیگه بگو-

 .دونه باهاش چیکار کنه.بیا بریم عزیزمشراره:ولش کن امین جان، شروین خودش می

تاق و از الی در بهش نگاه باهم از اتاق بیرون اومدن.سرم رو دزدیدم و به دیوار چسبیدم.همین که رفتن دوییدم سمت ا

کردم.داغون تر از همیشه بود.چشمای خسته و عصبانیش خیره ی زمین بودن.دستا و پاهاش با طنابای محکم به صندلی بسته 

شده بودن.طاقت نداشتم اینجوری ببینمش.اشکام جاری شدن.جلوی دهنم رو گرفتم که صدای هق هقم رو نشنوه ؛ اما گوشاش 

 ..سرش رو آورد باال که سریع سرم رو دزدیدم و به دیوار تکیش دادمتیزتر این حرفا بود

 :صدای آرومش به گوشم خورد

 !توهم زدی بدبخت!فکر کردی واقعا بهار حاضره واسه تو اشکاش رو حروم کنه؟ -

ه بودم و ادخواست داد بزنم و بگم آره!ارزش تو خیلی بیشتر از این حرفاست!ولی حیف که تو این قبرستون گیر افتدلم می

کنه!مثال قرار بود نجاتمون بده ولی شرایط رو بدتر معلوم نبود داره چیکار می .تونستم به امین اعتماد کنم حتی دیگه نمی

 .کرد

کردم؛ مثل اینکه توی یه جنگل پراز گرگ گم شده باشم و هیچ کسی به کمکم نیاد!هیچ دلم خیلی احساس تنهایی می

 .بیوفتم خواست تودام این گرگهانمی

*** 

 "از زبان شادی"

باشد" اه،لعنتی! گوشی رو پرت کردم برای بار هزارم شماره ی بهار رو گرفتم."دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می

اونور مبل و پوفی کشیدم.خیلی وقت بود که گوشیش خاموش بود.خیلی نگرانش بودم.یعنی چی شده؟!خداکنه اتفاقی براش 

خودم غرق بودم که نازی با یه سینی شربت از آشپزخونه اومد بیرون.سینی رو روی عسلی گذاشت و  نیوفتاده باشه.تو افکار

 :بهم نگاه کرد.با خنده گفت

 !خوب اینجا لنگر انداختیا!پاشو پاشو خودت رو جمع کن برو خونه خودتون -

 :انداخت و گفتوقتی دید حال و حوصله ندارم خندش رو تموم کرد و کنارم نشست.دستش رو دور گردنم 

چیه باز؟نبینم خواهر قشنگم ناراحت باشه.چی شده؟حوصلت سررفته؟یا نکنه همین یه شب دلت واسه مامان و بابا تنگ  -

 !شده،ها؟ای دختره ی لوس

 :با کالفگی گفتم

 !گی نازی؟!نگران بهارمچرا اینقدر چرت و پرت می -

 بهار؟مگه چش شده؟-

 .لش خاموشهزنم موبایدونم، هرچی زنگ مینمی-

 .شاید شارژش تموم شده-

 !نه بابا خیلی وقته-

 .دونم واالنمی-
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 به پلیس خبر بدیم؟-

 !دونیم!بیخودی به پلیس خبر بدیم که چی بشه؟آخه ماکه چیزی نمی-

 .ترسم یه بالیی سر بهار آورده باشنمن به چند نفر شک دارم.می-

 به کی؟-

دونم چطور چندماهیه که با یه سری آدمای مشکوک رفت و آمد داره.اصال نمیاولیش که به بهرام خواستگارش. بعدشم،یه -

 .دهیه دفعه ای باهاشون آشنا شده!با یکیشون صحبت کردم.به نظر آدم خوبی میومد.شمارش رو گرفتم ولی اونم جواب نمی

 گی آدمای خوبین؟خب چرا بهشون مشکوکی؟!مگه نمی-

 !شه که بایه صحبت و دیدار چهارساعته به کسی اعتماد کردنظر آدم خوبی میومد!نمیفقط یکیشون رو گفتم.تازه گفتم به -

 پس تو دیدیشون؟-

 .آره،توام دیدیشون.همونایی که تو عروسیت همراهش بودن-

 !جدی؟_

 :سرم رو تکون دادم که زد زیر خنده و گفت

 !برو بابا توام!اونا که خیلی خوب بودن -

 شه از رو ظاهر آدما شناختشون؟؟بزرگ تری ها!مگه می ای بابا نازی خیر سرت از من-

دونی اونا خوای به پلیس بگی مثال؟!بگی من به چندنفر شک دارم؟که چی؟اصال از کجا میباشه قبول!ولی حاال چی می-

 بالیی سرش اوردن؟

 .دونم چیکار کنمدونم، نمیپوفی کشیدم و گفتم:نمی

*** 

 .دونستم نازیه.از دانشگاه برگشته بودکردم که صدای بسته شدن در اومد.میال و پایین میکالفه و سردرگم داشتم کاناالرو با

 !انگار فقط تو نیستی که نگران بهاره-

 :با این حرف نازی متعجب بهش نگاه کردم.همین جور که کفشاش رو در میاورد رو بهم گفت

 !نگرانیت بی جا نبود -

 :بلند شدم و نگران گفتم من که دیگه طاقتم تموم شده بود از جام

 درمورد بهار چیزی شنیدی؟ -

 .آره-

 :اومد سمتم و روزنامه ی توی دستش رو جلوم گرفت و گفت

 .مال امروزه. تو راه دانشگاه خریدم -

 !روزنامه رو از دستش کشیدم و جلوی چشمم گرفتم تا مطمئن بشم عکس بهاره

 :با تته پته گفتم
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 .نام همون دوستای جدیدشنای...اینکه بهاره!اینام...ای -

 .به تیترش نگاه کردم

 !گم شده-

 .عکس بهار و پریسا کنار اون دوتا پسری که اون روز توی عروسی نازی دیدمشون زیر متنش بود

 .نازی:حاال دیدی کار اون بدبختا نیست؟!تو بی خودی بهشون مشکوک بودی

 !م شدن؟اره؛ ولی به نظرت یه ذره عجیب نیست؟! یعنی همشون باهم گ-

 :همین جور که نگاهم به روزنامه بود ادامه دادم

 حاال کی دنبالشونه؟ -

 :نازی انگشتش رو روی یه شماره گذاشت و گفت

 شناسیش؟کاوه حسامی،شمارش رو گذاشته که هرکی پیداشون کرد بهش خبر بده.می -

 .نه، من فقط همین سه نفرو دیدم-

 .پلیسم خبر داده اگه به روزنامه ها خبر داده پس حتما به-

 گی اینم رفیق اون سه تاست؟اره.یعنی می-

 !حتما دیگه-

 .گوشیم رو از روی مبل برداشتم و شماره ای که توی روزنامه بود رو گرفتم

 !زنی؟اگه از بهار و دوستاش خبر داشت که دیگه الزم نبود این کارا رو بکنهنازی:واسه چی داری بهش زنگ می

 ! دونممی-

 .تا بوق برداشتبعد از چند

 الو؟-

 ا...سالم،ببخشید شما آقای حسامی هستید؟آقای کاوه ی حسامی؟-

 بله،شما؟-

 :خواستم راجب آگهی تون توی روزنامه باهاتون صحبت کنم.سریع گفتمن می-

 !دونین کجان؟شما می -

 تونم ببینمتون؟نخیر! من دوست بهارم،می-

 :ناامید گفت

 .چرا؟من که خبری ازش ندارم -

 .خوام درمورد بهار باهاتون صحبت کنمدونم؛ ولی میمی-

 باشه، کی؟-

 .دونم.هر موقع شما وقت داشته باشیننمی-
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 .زنمباشه.فردا بیاین شرکتم.آدرس رو اس می-

 .ممنون-

 .کنم.فعالخواهش می-

 .خداحافظ-

 :گوشی رو قطع کردم و روی مبل ولو شدم.نازی کنارم نشست و گفت

 !دونهبپرسی؟اون که چیزی نمی خوای ازشچی می -

 خوام بدونم همراه همین سه تا بوده؟خوام درباره ی آخرین باری که بهار رو دیده ازش بپرسم.میمی-

 !ای بابا!توهنوزم به اینا شک داری؟-

 :کالفه سرم رو بین دستام گرفتم و گفتم

 .خوام یه خبری از بهار بگیرم.خیلی نگرانشمدونم نازی، فقط مینمی -

*** 

 .به ساختمون چندطبقه نگاه کردم.خودشه

شد اعتماد کرد!طبقه ی رفتم تو و دکمه آسانسور رو زدم.خدارو شکر که یه شرکت خصوصی نداشت! آخه به همه که نمی

 .چهارم.از افکارم بیرون اومدم و از آسانسور خارج شدم.آهسته در اتا رقو زدم

 بله؟-

 :سرفه ای کردم و گفتم

 .اجازه هست؟فهیمی هستم -

 .بفرمایین تو-

 .آهسته وارد اتاق شدم و در رو بستم.بهم نگاه کرد و لبخندی زد

 .کنم بشینیدخواهش می -

 :تشکری کردم و روی یکی از صندلی ها نشستم و گفتم

 از بهار خبری نشد؟ -

 .پوفی کشید

 .نه،من خیلی نگرانشونم -

 ی بهار رو دیدین؟تونم بپرسم آخرین بار کمنم همین طور.ببخشید می-

 .بعد از سفر شمالی که باهم رفتیم دیگه هیچ کدوم رو ندیدم-

 .یعنی بیش تر از یه هفته ی پیش-

 .درسته-

 .عصبی بهش توپیدم
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 !دین؟اونوقت شما تازه به پلیس خبر می -

 :اونم عصبی نگاهم کرد و گفت

 فهمیدم!بعدشم، شما چرا خودتون به پلیس خبر ندادین؟دونستم غیبشون زده؟!خودمم تازه ببخشید؟!من از کجا باید می -

 :پریدم!حق داشت عصبی بشه.ولی من پررو تر از این حرفا بودم و نباید کم میاوردم!واسه همین گفتمنباید اینجوری بهش می!

 !کردم پیش شماستمن فکر می-

 !نکنه فکر کردی تو جیبم قایمش کردم؟ بیا بگرد!اگه پیداش کردی مال خودت-

 :ازعصبانیت چشمام رو بستم و حرصی گفتم

 !منظور من این نبود -

 !پس چی بود؟-

 :یه چرخی با صندلیش زد و گفت

 !کشهدختره ی پررو اومده تو شرکت خودم داره سرم داد می -

 !کنه کل این شرکت ارثیه ی باباتهاوال که پررو خودتی، دوما اینقدر برای من کالس نذار!هرکی ندونه فکر می-

 !کنی یا بندازمت بیرون؟زبونت رو کوتاه می-

 !برو بابا-

خواست حرفی بزنه که گوشیش زنگ خورد.پوفی کشید و پشت چشمی برام نازک کرد و از پشت میزش بلند شد.همین جور 

 .رفت گوشی رو برداشتکه سمت پنجره می

 الو؟-

 :صدای نامفهومی رو از پشت خط شنیدم.کاوه با تعجب گفت

 دونین چقدر نگرانتون بودم؟؟خودتی؟!کجایین شما؟میالو امین -

 .از جام پریدم و سمتش رفتم .نگران تو چشماش نگاه کردم

 تونم زیاد حرف بزنم؟کجایین شما؟یعنی چی نمی-

-... 

 !دونم کجاییم؟دونی؟!یعنی چی نمینمی-

-... 

 :یه دفعه رنگ از روش پرید و با لحنی نگران گفت

 !گه زندان نبود؟ش...شروین؟!مگه...م -

-... 

 !الو؟الو امین؟کجا رفتی پسر؟-

 :عصبی تلفن رو قطع کرد و پرتش کرد روی میز.کالفه دستی توی موهاش کشید و گفت
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 !اه،پسره ی خل و چل -

 !چی شد؟!فهمیدی کجان؟-

 :عصبی نگاهم کرد و گفت

 !نخیر -

شت سرش ایستادم.عکس یه نقشه روی صفحه ی لرزید رفت.پچندتا نفس عمیق کشید و به سمت گوشیش که روی میز می

 .گوشیش بود

 اینجان؟-

 !دونم کجاستاره، من که نمی-

 .منم-

 :پرید وسط حرفم و گفت

 !دونیدونم کجاست یعنی توام نمیوقتی من نمی -

 :رفت گفتپالتوش رو از روی میز برداشت و همین جور که سمت در می

 !دونهولی پلیس حتما می -

 .م از اتاق بیرون و در رو بستمپست سرش اومد

 !فقط امیداورم شروین بالیی سرشون نیاره-

 شروین دیگه کیه؟-

 !یه حیوون-

 .چیزی نگفتم و باهم سوار آسانسور شدیم

 :نشست تو ماشینش منم وایساد مو نگاهش کردم که از تو ماشین سرشو آورد بیرون و داد زد

 !د بیا دیگه -

 .پوزخندی زدم

 !ماشین یه آدم غریبه؟عمرامن بیام تو -

 خوای پیاده بری؟یعنی می-

 کنه؟شونه ای باال انداختم و گفتم:مگه برای تو فرقیم می

 !خوام کدوم کالنتری برم؟دونی من میبرای منکه نه!فقط جنابعالی می-

 :زد دونستم کجا خبر داده!دوییدم طرف ماشینش که یه دفعه ای گاز داد و دادگفت!من که نمیراست می

 !تا بعد -

 :حرصی پام رو به زمین کوبیدم و غریدم

 !دم!پسره ی نفهمنشونت می -
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 .خیلی مسخره بود که بین این همه نگرانی باید حرص کارای یه دیوونه رو بخورم!بهش پیام دادم

 !خوای زنده بمونی بهتره بگی کجا باید بیاماگه می-

 .پیام داد

 ...نی!من دوست ندارم بچه هارو اذیت کنم!بیا کالنتریهزاوهو!حرفای گنده تر از دهنت می -

 !دم بچه کیهگوشی رو گذاشتم تو کیفم و سریع یه تاکسی گرفتم.حاال نشونت می

 :از دور دیدمش.همین که منو دید بلند گفت

 !پیاده روی خوش گذشت؟ -

 .جلوش ایستادم و پوزخندی زدم

 !پیاده نیومدم -

 !اوم! با موتور گازی اومدی؟-

 .کرد.خواستم حرفی بزنم که یه دفعه با دیدن یه پلیس به سمتش دویید.منم دنبالش رفتماین پسره دیگه داشت دیوونم می

 چی شد؟تونستین ردی ازشون بگیرین؟-

 !بله.خیلی جایه پرتیه.تقریبا وسط یه جنگل بزرگ-

 :با تعجب گفتم

 جنگل؟-

 :کاوه برگشت سمتم و گفت

 !روگانشون رو ببرن رستورانه مخصوصپ ن پ!حتما توقع داشتی گ -

 شه شما یه لحظه زیپ دهنتون رو بکشین خواهشا؟می-

 .نگاهمو از قیافه ی حرصیش گرفتم و به پلیس دوختم

 حاال تونستین بفهمین کجان؟-

 ..گفتم که.فهمیدیم توی یه جنگلن ولی اینکه دقیقا کجان-

 :پوفی کشیدم و گفتم

 ریع تر یه کاری بکنین؟شه سمن خیلی نگران دوستمم.می -

 :اخمی کرد و گفت

 .شن خانوم.حتما اونا مسلحنبچه ها دارن آماده می -

 !خواست زمین دهن باز کنه برم توش.انقدر نگران بهار بودم که نفهمیدم چی گفتمیعنی دلم می

 :پلیسه که رفت کاوه کنایه امیز گفت

 .کنن!آبرومون رو بردی دختره ی احمقفقط منتظر دستور جنابعالی بودن که اقدام  -

 !ایشی گفتم و به سمت صندلیا رفتم و روی یکیشون ولو شدم.پررو پررو اومد کنارم نشست
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 :ازش فاصله گرفتم و گفتم

 !شما یه وقت درعذاب نباشیا -

 .خندید

 !من راحتم -

 .که اینجا بودیمترکوندم؛ولی حیف!حیف زدم کلش رو عین کدو میاگه اینجا نبودیم همین االن می

 

*** 

 !خواست ولی پریدم تو ماشین کاوههیچ دلم نمی

 :متعجب برگشت سمتم و گفت

 !جانم؟!تو با اجازه ی کی سوار شدی؟ -

 .تا من تاکسی بگیرم اونا رفتن! من نگرانم-

 :کاوه پوفی کشید و گفت

 !یع نی راستی راستی باید چندساعت تورو تحمل کنم؟-

 :لبخند کجی زدم و گفتم

 !تونیتو می -

 :سرش رو گرفت طرف آسمون و گفت

 !خدایا به من صبر ابراهیم را عطا فرما -

 !اون صبر ایوب بود-

 !حاال هرچی-

 .ماشین رو روشن کرد و دنبال ماشین پلیس راه افتادیم

 "از زبان بهار"

رشم به اومد.حتی از فکدستمون برنمیخیلی نگران بودم.توی یه کلبه وسط این جنگل بزرگ گیر افتاده بودیم و هیچ کاری از 

 !کردم که قراره پارسا رو از دست بدملرزیدم؛ ولی باید باور میخودم می

با این فکر قطره ی اشکی از چشمم چکید ولی سریع پاکش کردم که شروین متوجه نشه.حاال که تو این موقعیت قرار گرفته 

چه  کشه.پس این امینزش داره!نباید بمیره،نباید!ولی شروین حتما اون رو میفهمیدم که پارسا چقدر برام ارفهمیدم!میبودم می

 کرد؟!مگه قرار نبود به پلیس خبر بده؟غلطی می

 .با صدای شروین به خودم اومدم

 بهار؟ -

 کرد متوجهمن که تو افکار خودم غرق بودم و اون موقع تا حاال هیچی از سخنرانی هایی که شروین داشت برا پارسا می

 :نشده بودم با گیجی روبه شروین گفتم
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 هوم؟ -

 !خواد همه چی رو از زبون خودت بشنوه..براش بگومعلوم هست کجایی؟پارسا می-

کرد همراهشون بیام.من دوباره نگاهم به پارسا افتاد با دیدن حال و روزش حالم بدتر شد.ای کاش شروین مجبورم نمی

 :تونم! به زور گفتمینم، نمیتونم مرگ پارسارو با چشمای خودم ببنمی

 از کجا بگم؟ -

 !همه چی رو براش بگو، از همون اول-

 .چشمای سرخ و ناراحتش خیره بهم مونده بود

 .دیگه طاقت نداشتم بغضم رو نگه دارم.شروع کردم به سرفه کردن و دستم رو روی دهنم گذاشتم که یعنی حالم بده

 .شروین نزدیکم شد

 چی شد بهار؟ -

 :دیگه سرفه کردم و آروم گفتم یکی دوتا

 ماشین خیلی تو راه تکون خورد، معدم بهم ریخته. اینجا دستشویی داره؟ -

 .اره، پشته کلبه ست-

سری تکون دادم وسمت در دوییدم. همین که در دستشویی رو باز کردم بغضم ترکید.در چوبیش رو قفل کردم و بهش تکیه 

م گرفتم.این چه سرنوشتی بود آخه؟خدایا خودت به پارسا کمک کن، خودت نجاتمون دادم.سرخوردم پایین و سرم رو بین دستا

 .دونم چقدر گذشته بود که با صدای امین به خودم اومدمبده!نمی

 .بهار در رو باز کن -

 .ولم کن امین-

 :کوبید توی در و حرصی گفت

 !گم این درو باز کنبهت می -

 .ر رو پشت سرش بستآهسته در رو باز کردم.سریع اومد تو و د

 :عصبانی بهم توپید

 خوای بهمون شک کنن؟کنی بهار؟نکنه میمعلوم هست چیکار می -

 :عصبانی تر از خودش بهش توپیدم

 ...کنی؟!مگه قرار نبود به پلیتو داری چیکار می -

 :سریع با دستش جلوی دهنم رو گرفت و گفت

 !هیس!داد نزن-

 :دستش رو پس زدم و آروم تر گفتم

 پس چی شد؟ -
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 :پوفی کشید و گفت

 !زنه اونوقت تو توقع داری موبایل آنتن بده؟یه جایی آوردنمون که مگس هم پر نمی -

 !یعنی چی امین؟-

 !پرسی؟از من می-

 :کمرم رو به دیوار سرد کلبه تکیه دادم و دوباره سر خوردم پایین.زیرلب گفتم

 !نه،نه -

زد.به چشماش نگاه کردم شاید بتونم یه نور امیدی توش پیدا کنم؛ولی دم حرف میامین آشفته نگاهم کرد.همیشه چشماش با آ

 .چشمای غم زدش ناامیدم کرد

 .زدم زیر گریه و سرم رو بین دستام گرفتم

 ...یعنی همه چی خراب شد؟یعنی دیگه امیدی نیست؟پارسا-

 :با چشمای گریون نگاهش کردم و ادامه دادم

 شه؟پس اون چی می -

 :من داغون بود ولی لبخندی نصفه نیمه زد و گفت اونم مثل

 .ناامید نشو،دعا کن-

 !آخه چه توقعی از من داری وقتی خودت به حرفات اعتمادی نداری؟-

 :مکثی کرد و بعدش گفت

 .بلندشو بریم.ممکنه بهمون شک کنن -

 :داد زدم

 ی بهم ریخته؟به درک!بذار بفهمن!دیگه ترسو پنهون کاری چه فایده ای داره وقتی همه چ-

 .بهار من به کاوه زنگ زدم.اون حتما به پلیس خبر داده-

 پس کو پلیس؟کو امین؟-

 :پوفی کشید و گوشی رو که به زور گیر اورده بود از جیبش دراورد.نگاهی بهش انداخت و ذوق زده گفت

 !دهآ...آنتن می-

 .سریع از جام بلند شدم و به صفحش نگاه کردم

 :کنار زدم و گفتماشکام رو با پشت دست 

 !پس معطل چی هستی؟!بگیر دیگه-

 .سرش رو تکون داد و به پلیس زنگ زد

 .الو صدوده؟مارو گروگان گرفتن-

-... 
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 ...دونم! وسطهچه می-

 .یه دفعه در با شدت باز شد و شروین محکم زد زیر دست امین و گوشی از دستش افتاد

 .شروین پوزخندی بهمون زد

 .خواستین به من کلک بزنینمیکه اینطور! پس -

 :سرش رو تکون داد و به بادیگاردا اشاره کرد و رو بهمون گفت

 !خودتون خواستین -

 .بادیگاردا به سمتمون اومدن و دستامون رو از پشت بستن و به سمت کلبه هول مون دادن

 .بست همین که وارد شدیم پارسا متعجب بهمون نگاه کرد.شروین هلم داد تو و در کلبه رو

 :پوزخندی زدو روبه پارسا گفت

 !چقدر طرفدار داری -

 :چرخید گفتنزدیکمون شدو همینجور که دور منو امین می

 !خب،حاال من با شما دو تا چیکار کنم؟-

شد.بدبخت شدیم!با اسلحش محکم کوبوند تو کمر چشمای وحشت زدم حتی یه لحظه هم از اسلحه ی توی دستش غافل نمی

 .آخش دراومد و نقش زمین شد.جیغی کشیدم و وحشتزده نگاهش کردمامین طوری که 

 .شروین نزدیکم شد و با یه حرکت صورتم رو به سمت خودش گرفت و توی چشمام زل زد

وشم داغ زنی؟!یه دفعه گرسم.فعال باید تکلیفم رو باتو جوجه کوچولو معلوم کنم!که من رو گول میبعدا به حساب رفیقات می -

 :م رو از دست دادم و خوردم زمین.داد زدشد و تعادل

 !کشمتمی -

 :پریا جلوش ایستاد و گفت

 !کنی؟معلوم هست چیکار می-

 :شروین متعجب نگاهش کرد.پریا ادامه داد

 .آخه چطوری دلت میاد؟!دختر به این خوشگلی! هرچی نباشه از دخترای دور و برت خیلی سرتره -

 :م کرد.شروین براندازم کردو گفتاین رو گفت و با لبخندی شیطانی نگاه

 .گیبدم نمی-

 !گممعلومه که بد نمی-

 :پارسا داد زد

 !خفه شو-

شد اینقدر کینه ای باشه!پس هنوز آتیش کینه و نفرتی که شد!باورم نمیولی من فقط متحیر به پریا چشم دوخته بودم.باورم نمی

کرد کسی که خواست من رو بدبخت کنه!چون فکر میم میاز دوران دبیرستانمون از من داشت فروکش نکرده بود.هنوز

باعث شد اون به یاسین نرسه من بودم!یاسین برادره یکی ازهمکالسیامون بود که هرروز دنبال خواهرش یسنا میومد دم دره 
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رد!خیلی مدرسه.یه روزکه همراه شادی از مدرسه اومدیم بیرون با یه شاخه گل جلوم سبز شدو همون جا ازم خواستگاری ک

کرد.بدون اینکه بهش توجه کنم رفتم.از اونروز سوژه ی بچه ازاین کارش عصبانی شدم.نباید جلوی بچه ها این کارو می

فقط یه نفر بود که از خواستگاری یاسین حرصی بود، پریا!یاسین چندباره دیگه هم ازم  !هابودم؛اما فقط واسه شوخی

ت حقیقت رو بهش گفتم.بهش گفتم که من قصدازدواج ندارم آخه فقط هجده سال خواستگاری کرد.وقتی دیدم ولکن ماجرا نیس

داشتم.پریا از این موضوع خوشحال شدو بیشتر به پروپای یاسین پیچید و آشکارا بهش ابراز عالقه کرد.حاال دیگه اون سوژه 

ه یه دفعه پرید تو بغل یاسین!یاسین داد چون یه روز جلوی دره مدرسی بچه ها شده بود ولی انگار کمترین اهمیتی بهش نمی

 .سریع پرتش کرد اونور و سیلی محکمی نثارش کرد و سوار ماشینش شد و رفت و این آخرین باری بود که یاسین رو دیدم

دونست و باهام دشمن شد.خیلی اذیتم کرد ولی من با از اون روز به بعد پریا من رو مقصر بی محلی یاسین به خودش می

 !کردم بخواد اینجوری ازم انتقام بگیرهزدم.هیچ فکر نمیشم حرفی نمیقط یه ساله و بعدش از شرش راحت میفکر اینکه ف

 :بیزار نگاهش کردم و گفتم

 !خیلی پستی پریا،خیلی -

 !انگار که اصال حرفم رو نشنیده باشه منتظر به شروین چشم دوخت

 !بده شروین:فکر بدی نیست؛ولی قبلش باید یه کاری برام انجام

 :متعجب نگاهش کردم که برگشت سمتم و گفت

 .بلندشو-

 :با بدن لرزون بلند شدم و خیره نگاهش کردم.به سمتم اومدو جلوم ایستاد.اسلحه ی توی دستش رو سمتم گرفت و گفت

 !بگیرش-

 وا...واسه چ...چی؟-

 :داد زد

 .گفتم بگیرش-

 .و لرزونم گرفتماز صدای دادش به خودم لرزیدم و اسلحه رو با دستای سرد 

 !اینجوری نه!درست بگیرش-

 !خواست من کسی رو بکشم؟متعجب و ترسیده نگاهش کردم.یعنی...یعنی اون می

دم با خشم به اسلحه چنگ زد و درست گذاشت تو دستم و دستم رو باال آورد.دستم رو چرخوندو وقتی دید واکنشی نشون نمی

 !درست مقابل پارسا گرفت

  !بکشش-

 

 "کاوه از زبان"

 :به چشمای گریونش نگاه کردم و پوفی کشیدم

 .کنی؟نگران نباش! با تلفن امین پلیسا ردشون رو گرفتنچرا انقدر بی تابی می
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 :همونجور گریون گفت

 من خیلی نگرانم! مگه امین نگفته گروگانشون گرفتن؟-

 :فتبس کن دختر!به جای این همه گریه زاری براشون دعا کن.سرش رو تکون دادو گ-

 .یه ذره تندتر برو خواهشا -

 !اونوقت که از پلیسا جلو میفتم-

 !خوام زودتر بهارو ببینمولی من می-

 !کشن هم مارومگه نشنیدی پلیس چی گفت؟اونا خیلی خطرناکن دختر! اگه من و تو رو ببینن هم اونارو می-

 :سرشو بین دستاش گرفت و گفت

  !وای خدا-

االخره دستم رو جلو بردم و دستای سردش رو گرفتم.از سرمای دستش به خودم لرزیدم.سرش نگاهش کردم.مردد بودم ولی ب

 .رو آورد باال و با چشمای اشکیش نگاهم کرد.لبخندی زدم

 .نگران نباش-

 

 "از زبان پارسا"

 :لرزید خیره مونده بودم که شروین بهش توپیدبه اسلحه ای که توی دستای بهار می

 !شه رو بکشپس معطل چی هستی؟!ما-

 .بهار زجه زدو اسلحه رو انداخت

 !تونمتونم، نمینمی-

 :شروین به سمتش رفت و داد زد

 !مجبوری -

 :دستش رو کشید و بلندش کرد.دوباره اسلحه رو توی دستش گذاشت و داد زد

 !بزن -

 :همین که دستای شروین از دور دستاش شل شد لوله ی اسلحه رو به سمت خودش گرفت و گفت

 !هباش-

 :دستش رو روی ماشه و اسلحه رو روی پیشونیش گذاشت.داد زدم

 !بیارش پایین بهار -

 !تونمتونم این شرایط رو تحمل کنم، نمیتونم مرگت رو ببینم پارسا، دیگه نمینه!من نمی-

 :زجه زد

 !فهمی؟می -

کرد ترسیدم! اگه واقعا شلیک مینخورد.میصدای آژیر پلیس هممون رو از جا پروند؛ ولی نگاهم از روی بهار تکون 
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 .چی؟!حواسش به آژیر پلیس پرت شد که شروین یه دفعه اسلحه رو از دستش قاپید و یقش رو کشید

 :غرید

 !کنین؟که برای من پلیس خبر می -

 :صدای پلیس توی گوشم پیچید

 .این کلبه محاصرست! چاره ای جز تسلیم شدن ندارین -

 :سمت در و گفتشروین بهار رو کشید 

 .بیارینشون -

امین بادیگارد شروین رو پس زد و پرتش کرد اون ور. بازوم کشیده شد و دیگه نفهمیدم چی شد. پشت سر بهار راه افتادیم 

  .هنوز از در کلبه خارج نشده بودیم که با صدای شلیک گلوله هردو وحشت زده به عقب برگشتیم

 "از زبان بهار"

 :وندم عقب که با دیدن قیافه بی حال و رنگ پریده امین ناخواسته جیغ بلندی کشیدم.شروین داد زدبا وحشت سرم رو برگرد

 !چرا بهش شلیک کردی احمق؟ -

 .کرد، مجبور شدم!چیزی نیست آقا شروین به بازوش زدمخیلی مقاومت می-

 !بینمبله خودم دارم می-

 :پوفی کشید و ادامه داد

 .خیل خب بیارش -

 .د و بیرون کلبه پرتم کرد .همه پلیسا با دیدمون اسلحه هاشون رو به سمتمون گرفتنبازوم رو کشی

 :سردی لوله اسلحه رو روی سرم احساس کردم.شروین با صدای بلندی گفت

 !کنمجلو نیاین!وگرنه یه گوله تو مغزش خالی می -

 :اسلحه رو روی سرم فشار داد که از دردش چشمام رو بستم.داد زد

 .برین عقب -

مای کرد و با چشپلیسا همون جور اسلحه به دست یکم عقب رفت. میون پلیسا نگاهم به شادی افتاد که تو بغل کاوه گریه می

 .اشکیش بهم زل زده بود.شروین هلم داد جلو و راه افتاد

 :یکی از پلیسا گفت

 ...به نفعته ولشون کنی و تسلیم شی؛ وگرنه -

 :اون شرایطش همه ی قدرتش رو روش گذاشته بود نصفه موند جملش با فریاد امین که فکر کنم تو

 !بهار -

تو یه لحظه نفهمیدم چی شد که پارسا دویید سمتم همزمان با صدای شلیک گلوله هر دو باهم پرت شدیم.از سردی و لرزش 

گاهم سر خورد روی دستاش به خودم لرزیدم.آروم الی چشمام رو باز کردم که یه دفعه با قیافه ی مچالش روبه رو شدم.ن

زد دیدم تازه فهمیدم چی داد! وقتی قرمزی خون رو که از الی انگشتاش بیرون میپهلوی خونیش که با یه دست فشارش می

 :شده و اشکام راه خودشون رو پیدا کردن.دستم رو روی پهلوش گذاشتم و با هق هق گفتم
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 !پا...پارسا -

 :با صدایی که از ته چاه میومد گفت

 .خواست بهت...بهت شلیک کنه..میپریا. -

 !پس کاره اون عفریته ی لعنتی بود.لعنت بهت پریا، لعنت

 به درک!چرا پریدی جلوم پارسا؟چرا؟-

 !چون...چون عاشقتم بهار!گرچه...برا گفتنش... خ...خیلی...دیره-

 .این رو گفت و چشماش بسته شد

 !نه،نه-

 :بدن سردش رو به آغوشم کشیدم و دادزدم

 !کنمکی به اورژانس زنگ بزنه .خواهش میی...ی-

 .اگه چیزیش بشه من هیچوقت خودم رو نمی بخشم، هیچوقت!سرم رو آوردم پایین و به پلکای بستش نگاه کردم

 !تحمل کن پارسا، تحمل کن-

 :داد زدم

 پس منتظر چی هستین؟ -

 :روبه پریا که حاال تو حصار پلیسا بود داد زدم

 !لعنتی؟حاال دلت خنک شد؟هان؟خواستی همین رو می -

 :امین و شادی و کاوه هم کنارمون اومدن.شادی دست روی شونم گذاشت و گفت

 .رسونیمش بیمارستاناالن آمبوالنس میاد.می -

 .تو چشمای اشکیش نگاه کردم

 !میرم شادیمیرم!میاگه یه تار مو از سرش کم بشه من می -

ختش رو نوازش کردم.چی شد یه دفعه ای پارسا؟!یعنی منم عاشقت شدم؟؟!حتما دوباره سرش رو تو بغلم گرفتم و موهای ل

 :شدم!توی گوشش زمزمه کردم

 .اگه واقعا دوستم داری تحمل کن -

 :با صدای هول هولکی امین نگاهم رو بهش دوختم.به سختی از جاش بلند شد و گفت

 !آمبوالنس رسید -

 "از زبان راوی/دانای کل"

کشید از روی نرده ها سر خورد و مستقیم افتاد تو بغل شهراد!فقط دو سال از شهراد کوچک تر بود و میشهیاد در حالی که ه

 !کردولی هنوز مثل بچه ها رفتار می

 :شهراد پسش زد و شاکی گفت

خوای اینجوری از رو اهه!مردشورت رو ببرن شهیاد!خجالت بکش برادرمن!خیر سرت بیست و دو سالته پسر!تا کی می -

 ده ها سر بخوری؟نر



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود کاربر انجمن نگاه دانلودbadri  | رمان قمار به شرط چشمانت

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 132 

 :زد گفتشهیاد در حالی که سیبش رو گاز می

 !خودت گفتی زود بیا!خوب منم از راه میونبر اومدم!ایرادی داره؟ -

 :با قیافه ای مظلوم به شهراد چشم دوخت. شهراد کنایه آمیز گفت

 !کنمو تحمل مینخیر،کارای جنابعالی هیچ ایرادی نداره!ایراد از منه که برادره خل و چلی مثل تو ر -

کرد.حق هم داشت!شهیاد واقعا غیرعادی بود!اخالقاشون اصال بهم پریسا با تعجب به بحث شهراد و شهیاد نگاه می

خورد.انگار نه انگار که براد بودند!شهیاد یه آدم شوخ و مهربون و بانمک بود که با کاراش روی مخ همه بود ولی شهراد نمی

 !کت بود.رابطشون بیشتر شبیه رابطه ی پدرو پسر بود تا برادربرعکس شهیاد یه آدم جدی و سا

 :شهیاد دستی برای پریسا تکون داد و گفت

 ریم.کاری نداری؟ما داریم می -

 .پریسا لبخندی زد

 .نه ممنون،به سالمت -

 :کرد گفتشهیاد همین جور که با ضرب در سالن رو باز می

 .کنه!بایا میمراقب خودت باشیا!وگرنه امین پوست از سرم -

 :از در بیرون پرید و داد زد

 !شهراد بیا دیگه -

شهراد خداحافظی کوتاهی با پریسا کرد و از در بیرون رفت.با رفتنشون پریسا از جاش بلند شد و دوباره با دقت به خونه ی 

 ارن ولی نه دیگه تا ایندونست پسر دایی های امین خیلی پولدبزرگ و اشرافیشون نگاه کرد.دو طبقه بود و خیلی بزرگ.می

حد!خونه پر بود از مجسمه ها و تابلو های زیبا و قیمتی.خیلی با سلیقه چیده شده بود و مرتب بود.این شیکی و تمیزی حتما کار 

شهراد بود!چون اگه به شهیاد بود که تا حاال این خونه ترکیده بود!به سمت پله ها رفت و به طبقه دوم رسید.آهسته در اتاق 

د رو باز کرد.تا حاال این کارو نکرده بود. همیشه تو اتاق خودش بود و نگران امین؛ اما حرفای امیدوار کننده شهیاد شهرا

روش اثر کرده بود و تصمیم گرفته بود از الک خودش بیرون بیاد.شهیاد مثل یه بمب انرژی مثبت بود!حدسش درست بود.اتاق 

خودش بود.دره اتاق شهیاد رو باز کرد.بازم حدسش درست بود!انگار تو اتاقش شهراد مرتب و خلوت بود و همه چیز سر جای 

زلزله شده بود!آهسته وارد اتاق شد.خیلی دوست داشت واسه جبران یکم از محبت هایی که شهیاد تو این مدت بهش کرده بود 

و برش داشت.شهراد و شهیاد و ترسید از این کار خوشش نیاد.به سمت قاب عکس رو میز رفت اتاقش رو مرتب کنه ولی می

پدر مادرشون! خوب یادش میومد.پدر و مادرشون هم مثل شهیاد خیلی مهربون بودن.اونا دوباره امین رو به زندگی 

کنه کرد وقتی بزرگ بشه اخالقش تغییر میبرگردوندن.ولی شهراد انگار تافته جدا بافته بود!از همون بچگیش! پریسا فکر می

از چند سال دوباره باهاش روبه رو شده بود فهمیده بود که فکرش غلط بوده!قاب عکس بعدی رو از روی میز اما حاال که بعد 

برداشت.شهراد و شهیاد و امین، خیلی بچه بودن.دست روی چهره ی امین کشید و بـ ــوسه ای به تصویرش زد و زیرلب 

 :زمزمه کرد

 !دلم برات تنگ شده امینم،خیلی -

 "از زبان بهار"
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 :ند ضربه آروم به در زدم و منتظر ایستادم.چند لحظه بعد صدای امین از پشت در به گوشم خوردچ

 .بفرمایید -

 .آهسته در رو باز کردم و وارد اتاق شدم و در رو پشت سرم بستم

 سالم،دستت چطوره؟-

 خندید:چالق!پارسا چطوره؟

 :لرزونی جواب دادم با آوردن اسمش دوباره نگرانی و استرس به جونم افتاد.با صدای

 .هنوز تو اتاق عمله -

 .صندلی کنار تختش رو کشیدم و روش نشستم

 .شهنگران نباش، خوب می-

 :قطره اشکی که گوشه چشمم جمع شده بود رو با انگشتم پاک کردم و گفتم

 .خوای استراحت کنیتونم یه سوالی ازت بپرسم؟البته اگه حالت خوبه و نمیانشاهللا! می -

 .بپرس-

 ...من نگران پریسام-

 !لبخندی زدو گفت:اون حالش خوبه،جاشم امنه

 ...پس...پس کاری که به دستور شروین باهاش کردی چی؟بعدشم...بعدشم-

 :گریم گرفت و نتونستم ادامه بدم. اخمی کرد و نگاهش رو ازم گرفت و به پنجره دوخت. دلخور گفت

 ردی اینقدر پستم که عشقم رو بدبخت کنم؟تو واقعا فکر کردی من همچین آدم پستیم؟فکر ک -

 .با چشمای اشکیش نگاهم کرد!

 آره؟ -

 نه...نه! ولی...پس،این اتفاقایی که افتاد؟شراره؟-

کنم بهار!دیگه اسم اون دختر نفرین شده رو پیش من نیار!من فقط واسه جلب نظر شروین بهش نزدیک شدم.باید خواهش می-

کشیدم.از رفتارش دونه تو اون لحظه هایی که با شراره بودم چه عذابی میرزشی نداره.خدا میدادم پریسا برام ابهش نشون می

گرفتم از خودم متنفر زد.هر بار که دستش رو میخورد.از طرفی حرفا و گریه های پریسا قلبم رو آتیش میحالم بهم می

شدم.این نزدیکی باعث شد خیلی بیشتر مه یکم آروم میشدم؛ ولی وقتی یادم میومد که همه ی اینا برای نجات عشقم و دوستامی

از قبل اون دختر پست و کثیف رو بشناسم.االن بیشتراز قبل از پارسا ممنونم.اگه اون من رو از خــ ـیانـت شراره باخبر 

ل نوزده ساتونستم از این شر این احساس مزخرف و اشتباهم به شراره خالص بشم.وقتی دیدمش کرد شاید هیچ وقت نمینمی

فهمم که اصال اینجوری نبوده!فقط یه کردم عاشق شراره ام؛ ولی حاال میبیشتر نداشتم!اون زمان اونقدر احمق بودم که فکر می

 .خواستم از شر شروین خالص بشیماشتباه بزرگ و احساس بچگونه بوده.اینا همش یه نقشه بود بهار.می

 زد؟رمه.اگه بالیی سرش نیاوردی پس واسه چی اینجوری فریاد میولی صدای گریه و فریادای پریسا هنوز تو س-

 !چون خودم ازش خواستم-

 !چی؟-
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 ...وقتی رفتیم تو اون اتاق نقشمون رو براش گفتم.ازش خواستم جوری وانمود کنه انگار من واقعا-

 :متعجب نگاهش کردم و گفتم

 پس...پس ماجرای فروختنش چی؟ -

 دونستم که شروین به همینکنم که شروین باورم کنه؛ واسه همین این تصمیم رو گرفتم.می گفتم که!مجبور بودم یه کاری-

فرسته؛ واسه همینم از قبل با شهیاد هماهنگ کردم و همه چی رو باهاش کنه و حتما یه نفر رو باهام میراحتیا بهم اعتماد نمی

پلیس هم خبر داد که تو دردسر نیفتیم.خالصه شهیاد جوری که درمیون گذاشتم.اون هم قبول کرد که مثال پریسا رو ازم بخره.به 

 .بادیگارد شروین شک نکنه اومد و پریسا رو خرید و برد

 یعنی االن پریسا پیش پسرداییاته؟-

 .آره،اونا آدمای قابل اعتمادین.من باهاشون بزرگ شدم-

 :نفس راحتی کشیدم و دوباره به امین نگاه کردم و گفتم

 .گیدرمورد پدر پارسا زدی؛گفتی بعدا سروقت همه چی رو برام میاما حرفایی که -

 !از بین تموم حرفام فقط حرفایی که درمورد اون زدم حقیقت بود-

متعجب و منتظر بهش خیره شدم که یه دفعه در با شدت باز شد و شادی و پشت سرشم کاوه پریدن تو اتاق!از ترس از جا پریدم 

 :عصبانی بهشون توپیدمو دستم رو گذاشتم رو قلبم و 

 !چه خبرتونه؟سکته کردم -

 :تریخت گفخواستم فحشی نثارشون کنم که یه دفعه شادی دستم رو کشید و پرتم کرد تو بغلش و همون جور که اشک می

 .خیلی نگرانت بودم بهار! خوشحالم که سالمی-

 !کاوه:دیدی گفتم بی خودی نگرانی؟

 :ی روبه کاوه توپیدشادی من رو از خودش جدا کرد و عصبان

بی خودی؟!اگه به سرعت الکپشتی ماشین شما بود که هنوزم نرسیده بودیم جنگل!من بعدا بابت همه چی با شما تصویه  -

 !کنم آقا کاوهحساب می

 امین:چی شده بچه ها؟

 !از رفیق تون بپرسین آقا امین-

خنده که با صدای تق تق در خندمون رو خوردیم و همه  من و امین به قیافه ی شاکی هردوشون نگاه کردیم و هردو زدیم زیر

 .به پرستار که توی چارچوب در ایستاده بود نگاه کردیم

 :لبخندی زد و گفت

 .تونین تا یه ساعته دیگه ببینیدشعمل دوستتون به خوبی انجام شد.می -

 .وی بغل شادی پرت کردمدونستم باید چیکار کنم!اشک تو چشمام حلقه زد و خودم رو تاز شدت خوشحالی نمی

 .خدا رو شکر شادی! پارسای من سالمه!خدارو شکر-

 :دستاش رو دور بازوم حلقه کرد و گفت

 .خوشحالم!خدارو شکر که همه چی به خیر گذشت -
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 :آروم ولی جوری که بقیه هم بشنون تو گوشم گفت

 !از کی تا حاال آقا پارسا شدن پارسای من؟ -

 :شدم و سرم رو انداختم پایین و هیچی نگفتم.امین سکوت بینمون رو شکست و با خنده گفت یکی زدم تو کمرش و ازش جدا

 !کنیاز همون موقع که شما تو بغل کاوه جون گریه می -

خندید و زیر چشمی به شادی که تو مرز انفجار نتونستم جلوی خندم رو بگیرم و همراه امین زدیم زیر خنده.کاوه هم ریز می

 :رد. شادی عصبانی بهمون توپیدکبود نگاه می

 !کوفت!خیلی سر و زبون داری آقا امین -

 .امین خندید

 !من یا شما؟ -

 :رو کرد به کاوه و ادامه داد

 !بینم که انتخابت اونقدرام داغون نی!حداقل تو داشتن زبون باهم وجه مشترک داریننه بابا!می -

 :کاوه خندید و گفت

 !باشه من با این زیر یه سقف زندگی کنم یه روز نشده باید سر قبرم فاتحه بخونینه تو رو خدا امین!اگه قرار  -

 :شادی با کیفش یکی زد تو بازوی کاوه و گفت

 !حاال کی خواست با جنابالی زیره یه سقف زندگی کنه؟ -

 !امین:امیدی به شفاتون نیست

 !هر دو داد زدن:امین

برا جدا کردنشون فایده ای نداشت.بیچاره امین که با یه دست به قول خودش خورد زدنش!تالش منم و بهش حمله کردن و تا می

 !چالق و سرم زیر مشت و کتکای کاوه و شادی سیاه و کبود شد

 :یه دفعه یه پرستار عصبانی پرید تو اتاق و داد زد

 .چه خبرتونه؟اینجا بیمارستانه -

 :ایین انداختن.امین خندید و رو به پرستار گفتشادی و کاوه از امین فاصله گرفتن و خجالت زده سرشون رو پ

 !دمت گرم خانوم دکتر!فرشته ی نجاتم شدی -

 :شد از لحن امین خندش گرفت و گفتپرستار که تا اون موقع از عصبانیت داشت منفجر می

 .کنم!من دکتر نیستم آقاخواهش می -

 !شینامین:حاال عیب نداره!یه چند سال دیگه دکترم می

 :ف امین خندیدیم.بعد از رفتن پرستار رو به امین گفتمهمه از حر

 گی ماجرای پدر پارسا چیه؟خب،حاال می -

 .هرچی که راجع بهش گفتم حقیقت داشت-

 ..یعنی واقعا پدر پارسا-

 :سرش رو تکون داد و گفت
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نا چه ربطی داره؟!بچه هایی که از راستش وقتی این رو فهمیدم از پارسا و پریسا بدم اومد؛ ولی بعدا با خودم فکر کردم به او -

 .همه چی بی خبر بودن.اونا که تقصیری نداشتن

*** 

 :دستش رو فشار داد مو آروم صداش زدم

 خوای بیدار شی؟آقا پارسا؟نمی -

 .آروم الی چشماش رو باز کرد و لبخندی زد

 سالم، حالت خوبه؟ -

 .اخمی کردم

 !شدم؟پسره ی نادونسرت میومد من نابود میدونی اگه بالیی به لطف فداکاری شما بله!می -

 شد نابود میشدم.امین چی شد؟منم اگه یه تاره مو از سرت کم می-

 !حالش خوبه.البته اگه از دست چالقش و کتکایی که شادی و کاوه نثارش کردن فاکتور بگیری-

 ...پریسا-

 :دستش رو فشردم و گفتم

 .اونم حالش خوبه،نگران نباش -

 شروین چی؟-

 .افتاد زندان-

 !اوم! راستی چجوری باهاش آشنا شدی؟-

 :سرم رو انداختم پایین و گفتم

 ...من شرمنده ام پارسا -

 :همه چی رو براش توضیح دادم و گفتم

کردم دست پریا با شروین تویه کاسه باشه.اصال...اصال من شروین رو کردم اینجوری بشه.فکر نمیمن هیچ فکر نمی -

 .حرفام رو باور نکردی شناختم!ولی تونمی

 .بهم حق بده بهار، من اون موقع عصبانی بودم-

 .لبخندی زدم

 بخشی؟عیبی نداره.من رو می -

 .اونم لبخندی زد و سرش رو تکون داد

 خب، درمورد امین بگو.چه نقشه ای باهم کشیده بودین؟-

  .همه چیز رو براش گفتم

*** 

با چهره ای تهدید کنان به سمت پارسا اومد.پارسا نگاهی مظلوم بهم انداخت و همین که در اتاق رو بست اخم غلیظی کرد و 

 :گفت
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 !بهاری -

 :دست به سینه ایستادم و گفتم

 !دونینبه من ربطی نداره!خودتون می -

 .امین پرید روش و با همون یه دست سالمش شروع به زدنش کرد

 !نکبت!عوضی!بی شعور-

 !پارسا:آخ!علیک سالم آقا امین

 ری زیرتیغ جراحی،ها؟شم؟!که میگی من نگرانت میم و زهرمار!آخه پسره ی بی وجدان تو نمیسال-

دادم!با شادی و کاوه رفتیم طرف امین ولی هیچ کدوم حریفش نشدیم. پارسا دوباره بهش حمله کرد.این بار دیگه باید نجاتش می

 :خورد گفتهمین جور که می

الفی کتکایی رو که از شادی و کاوه خوردی سر من دربیاری؟ درضمن؛ مگه جنابالی خوای تمرسی محبت!ببینم نکنه می -

کشتمت امین اونوقت بعد مرگت باید روح رسید، فقط میدادی؟!یعنی اگه دستم بهت میکشیدی به من خبر میوقتی نقشه می

 !بسه دیگه کشتیمکنم؟ داد!آخه بی شعور تو با خودت نگفتی من سکته میگرامت برام نقشت رو شرح می

امین عقب کشید. با اخم با نمکی دست به کمر به پارسا خیره شد.یه دفعه حالت چهرش نگران شد و دوباره سمت پارسا رفت 

 :.پارسا سریع پتو رو ربو سرش کشید و گفت

 !خدایا خودت من رو از دست این دیوونه ی زنجیری نجات بده -

 :قت پارسا رو از نظر گذروندو نگران گفتامین پتو رو از روی سرش کنار زد و با د

 !جدی حالت خوبه؟ -

 !من و کاوه خندمون گرفت.رفتارش درست مثل بچه ها بود.ای کاش همه مثل اون بودن

 .پارسا خندید

 !به لطف سخنان زیبا و ادبی و کتکای شما بهترم -

 !امین:خیل خب حاال بچه ننه

د ساکت بشیم.بدون اینکه حرفی بزنیم در باز شد و دوتا پلیس اومدن تو اتاق همه خندیدیم اما صدای کوبیده شدن در باعث ش

.اونقدر از به هوش اومدن پارسا خوشحال بودیم که به کل یادمون رفته بود بعد اینکه حالش خوب شد از هممون بازجویی 

 .کننمی

 :یکیشون گفت

 .خوشحالم که بهتر شدین -

 :دادنگاهی گذرا به هممون انداخت و ادامه 

 .حتما حاال آمادگی پاسخ دادن به سواالی مارو دارین -

*** 

زیپ چمدون کوچیکم رو بستم و از جام بلند شدم.نگاهی به اتاق انداختم.درسته دل کندن از اینجا برام کار راحتی بود؛ اما دل 

کردم این اتاق و خاطراتش فکر میکندن از خاطراتی که با مادرم تو این اتاق کوچیک و فقیرانه داشتم نه!تا چند ماهه پیش 

گیره.خیلی سریع اتفاق افتاد!هیچ فکرش رو مونس و همدم همیشگی منه.تا آخر عمر!اما سرنوشت بدجوری آدم رو به بازی می

دونستم کردم فقط تو چندماه بتونه انقدر اتفاقای مختلف برام بیفته و زندگیم رو زیرو رو کنه!تا چندماه پیش حتی نمینمی

رسایی هم تو این دنیا وجود داره!اما حاال باید بدون توجه به قلبی که تازه فهمیده بودم برای اون میتپه باید از اینجا پا

تونم دوباره ببینمش؟کی؟!شاید یک ماهه دیگه،شایدم یک ساله دیگه،شاید ده ساله دیگه،شایدم هیچوقت!هرچی رفتم.یعنی میمی

وی شونم قرار گرفت رشته ی افکارم پاره شد.از جا پریدم و سمت صاحب صدا برگشتم. بود احساس بدی داشتم.با دستی که ر
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 :شادی لبخند تلخی زد و گفت

 .آژانس منتظرته -

باهم از خونه خارج شدیم و در رو بستم.نگاهم به کاوه افتاد که به در ماشین تکیه داده بود.مار رو که دید تکیش رو از ماشین 

 :هم سالم کرد.لبخندی زورکی زدم و جواب سالمش رو دادم.راننده اومد سمتم و گفتبرداشت و لبخندی زد و ب

 .ذارم تو صندوق عقبشما بشینین من چمدونتون رو می -

تشکری کردم و به سمت شادی که با یه کاسه آب پشت سرم ایستاده بود برگشتم.کاسه رو روی زمین و گذاشت و خودش رو 

ردم.معلوم نبود قراره دوباره کی هم رو ببینیم پس باید باهاش یه خداحافظی درست و حسابی توی آغوشم انداخت .سفت بغلش ک

 :ریختم گفتمکردم.همین جور که اشک میمی

 .شه شادیدلم برات تنگ می -

 :اونم مثل من با گریه گفت

 .من بیشتر -

 :ازهم جدا شدیم.دستش رو گرفتم و گفتم

 .خداحافظ-

 .به سالمت-

 :کردو ادامه دادبه کاوه نگاه 

 .مراقبش باشین آقا کاوه -

 :کاوه لبخندی زد و گفت

 .خیالتون راحت -

لبخندی رو به شادی زدم و دوباره خداحافظی کردم.رفتم سمت در عقب و سوار شدم همزمان بامن کاوه هم سوار شد و به سمتم 

 .برگشت

 خوبی؟-

 .پوزخندی زدم

 !عالیم -

انداخت.نگاهم رو از چهره ی ناراحتش گرفتم و به شادی دوختم.ماشین راه افتاد و از شادی چیزی نگفت و سرش رو پایین  

دور شدیم.کاسه ی آب رو پشت سرم ریخت و برام دست تکون داد.تا همون لحظه که ازپیچ کوچه رد شدیم و وارد خیابون 

ت تا فرودگاه باهامون میومد؛ ولی پدرومادرش خواسشدیم نگاهم رو ازش نگرفتم.وقتی وارد خیابون شدیم دیگه ندیدمش.دلم می

رختم درختای خشک و بی برگ رو از نظرم دادن.از پنجره به بیرون خیره شدم و همین جور که اشک میاجازه نمی

هی کرد.توجگذروندم.انگار امسال زمستون زودتر از ساالی قبل دست به کار شده بود.این هوای ابری و تیره حالم رو بدتر می

 .کاوه و راننده نداشتم و اشکام دونه دونه راه خودشون رو پیدا کرده بودن که کاوه سکوت رو شکستبه 

 .بسه دیگه بهار! اینقدر خودت رو عذاب نده دختر!آروم باش-

 :فهمیدم بی اختیار سرکاوه دادزدماصال حال خودم رو نمی

 عشقم رو ببینم؟ها؟چطور انتظارداری آروم باشم وقتی ممکنه دیگه هیچ وقت نتونم  -

کاوه که جا خورده بود بهت زده بهم خیره شد.نگاه عصبیم رو ازش گرفتم و دوباره به بیرون دوختم.یه دفعه دستام رو گرفت و 

 :گفت

کشه.فقط تا شه.یکم تحمل کن.مطمئن باش زیاد طول نمیگردیم و همه چی مثل سابق میگریه نکن بهار.خیلی زودبرمی -

دمای شروین خالص بشیم.باورکن اینجوری خیال پارسا هم راحت تره.اصال مگه خودش ازمون نخواست که موقعی که از شرآ
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 بریم؟

 .بهش نگاه کردم و بینیم رو باال کشیدم

 .ترسم!حس خیلی بدی دارمزنه.میدونم؛ امادلم بدجوری شور میدونم کاوه، میمی-

 .شهبه خدا توکل کن.انشاهللا زودتر همه چی درست می-

 .سرم رو تکون دادم و دوباره به بیرون خیره شدم.صدای موزیک فضای ماشین رو پر کرده بود و حال من رو داغون تر

 دیگه دیره واسه موندن"

 رمدارم از پیش تو می

 جدایی سهم دستامه

 گیرمکه دستات رو نمی

 تو این بارون تنهایی

 رم خداحافظدارم می

 شده این قصه تقدیرم

 ...حافظچه دلگیرم خدا

 :کرد؟تو دلم فریاد زدماین بغضه لعنتی چرا ولم نمی

 !رم پارسا.این جدایی سهم منه.اصال هرچی بدبختیه سهم منهآره!دارم می -

یه دفعه چیز سردی رو روی گونم احساس کردم.روی گونم دست کشیدم وبه آسمون که حاال مثل من ناآروم بود نگاه 

 !رکردم.لبخند تلخی زدم.تلخ تر اززه

 تواین بارون تنهایی

 رم خداحافظدارم می

 شده این قصه تقدیرم

 چه دلگیرم خداحافظ

 :این بار بلندتر توی دلم فریاد زدم

 !گفتی پارسا!این قصه تقدیر ماستتو راست می -

 رمدیگه دیره دارم می

 چقدراین لحظه هاسخته

 جدایی ازتوکابوسه

 شبیه مرگ بی وقته

 دارم توساحل چشمات

 شمآهسته گم میدیگه 

 برام جایی تو دنیانیست

 شمتو اوج قصه گم می

 رمدیگه دیره دارم می

 برام جایی تودنیانیست

 به غیر ازاشک تنهایی

 توچشمم چیزی پیدا نیست

 باید باور کنم بی تو
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 شبیه مرگ تقدیرم

 سکوت من پرازبغضه

 ...رمدیگه دیره دارم می

  "...خداحافظ

*** 

دم بودم که متوجه هیچ چیز و هیچ کس نبودم.فقط از پنجره ی کوچیک هواپیما محو آسمون که کم کم اونقدر درگیر افکار خو

کنه؟نکنه اذیتش کنن؟با این فکر دوباره قلبم به درد اومد.آخه آدم که شد شده بودم.یعنی االن داره چیکار میتاریک می

روینه نه قمار.با این حرفا به خودم دلگرمی نکشته!جرمش قماره.تازه فعال چیزی که برای اونا مهمه ماجرای ش

 تونم ببینمش؟ریخت.اینکه دوباره کی میدادم...اما...اما یه چیز حسابی من رو بهم میمی

تونم دوریش رو تحمل کنم.با دستی که روی شونم قرار گرفت از افکارم بیرون اومدم اگه یه مدت طوالنی باشه چی؟نه!من نمی

 :ه کنارم نشسته بود نگاه کردم.لبخند مهربونی زد و گفتو به خانوم میانسالی ک

 چرا پکری دخترم؟ -

 :لبخندی زدم و آروم گفتم

 .هیچی مادر-

 :دستش رو که چندتا شکالت توش بود به سمتم گرفت و گفت

 .بفرما دخترم-

 .ممنون،میل ندارم-

 .ین شهشم دخترم.این شیرینیه عروسی پسرمه.بخور دهنت شیراگه نخوری ناراحت می-

 :دونست! برای اینکه ناراحت نشه یه دونه برداشتم و گفتمشه.نمیدونست که دهن من با این چیزا شیرین نمیاون زن نمی

 .ممنون.به سالمتی مادر! مبارک باشه.انشاهلل به پای هم پیربشن-

 :لبخندش پررنگ تر شدو گفت

 .ممنون عزیزم.انشاهللا شمام خوشبخت بشی -

 .واژه ی مبهمی!این واژه سالهاست که از من گریزونه.لبخندی زورکی به روش زدمهه!خوشبخت؟ چه 

 .ممنون-

 :دستش رو برد سمت کیفش ویه چیزی بیرون آورد.یه عکس! با خوشحالی به سمتم گرفت و گفت

 .پسرو عروسم هستن -

رو به دوسال پیش برگردوند.چه قیافه ی داماد به نظرم آشنا اومد.دقیق تر نگاه کردم.آره، خودش بود!دیدن عکسش من 

دردسرایی که من سر این آدم نکشیدم!برادر یسنا، یاسین.کسی که پریا به خاطرش من رو تو این همه دردسر انداخت.آخرشم 

دونست پریا کنه.این وسط فقط من بدبخت شدم!اما خب تقصیر اون چی بود؟!کسی چه میرفت خارج و حاالم داره عروسی می

.تو دلم براش آرزوی خوشبختی کردم.با تکون های مادرش به خودم اومدم و به چشمای ذوق زدش نگاه یه همچین آدمیه

 :کردم.با هیجان گفت
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 !اینطور که تو بهشون خیره شده بودی یعنی خیلی بهم میان-

به عکس  اونقدر درگیر گذشته ی گره خورده با االنم بودم که حتی درست به چهره ی عروس نگاهم نکردم!مجددا نگاهی

 :انداختم.دختر زیبا و برازنده ای بود.لبخندی به چشمای خوشحالش زدم و گفتم

 .بله،خوشبخت بشن-

*** 

شدیم.اونقدر غرق در خودم بودم که ورود به یه کشور دیگه برام هیچ اهمیتی به سرعت از جلوی مکانای جورو واجور رد می

 :نداشت!با صدای کاوه توجهم جلب شد

 ریم؟خوای بدونی کجا داریم میار!نمیخیلی ساکتی به-

 :با بی خیالی گفتم

 !دونم کهمی-

 !خوای بدونی چه جور آدمایی هستن؟دونی!اما نمیدونم که میکاوه:می

 .قبال از امین و پارسا یه چیزایی راجع بشون شنیدم.بعدشم،آنچنان اهمیتی برام نداره-

داد تا اینکه باالخره زدو آدرس رو مید.کاوه با راننده به انگلیسی حرف میبعد از اون دیگه حرفی بین من و کاوه ردو بدل نش

راننده جلوی یه خونه دو طبقه بزرگ و اشرافی توقف کرد.هرسه پیاده شدیم و کاوه و راننده مشغول بیرون آوردن چمدونا از 

حرف کاوه خودم رو به بی خیالی زده  صندوق عقب شدن.از قیافه ی خونشون معلوم بود آدمای پولدارین.با این که نسبت به

خواست بدونم پسردایی های امین چه جور آدمایین.یعنی مثل خودش مهربونن؟شایدم نه!شاید به خاطر این همه بودم ولی دلم می

پولی که دارن مغرور و خودخواه باشن.بعد از اینکه کاوه کرایه رو حساب کرد راننده رفت و کاوه زنگ رو فشار داد.بدون 

 :ینکه کسی جواب بده در با تیکی باز شد.کاوه خواست چمدونم رو برداره که مانعش شدم و گفتما

 .ممنون.خودم می برم-

قبل از اینکه بتونه حرفی بزنه چمدون به دست وارد خونه شدم.وای!خونه نبود که!قصر!کنار در صبر کردم تا کاوه از من 

 :یکی با سرعت باد خودش رو انداخت تو بغل کاوه و خندون گفت جلوتر بیفته.هنوز در رو نبسته بود که یه دفعه

 !به به! آقا کاوه!پارسال دوست امسال برو بابا!خیلی خوش اومدین.منت سرما گذاشتین.شما کجا اینجا کجا؟-

 :کاوه خندید و گفت

 !از دست تو شهیاد.نزدیک بود سکته کنم پسر.حاال من هیچی،حداقل پیش یه خانوم حفظ آبرو کن -

شهیاد که انگار تازه متوجه حضور من که با ورود ناگهانیش شوکه شده بودم و خشکم زده بود شده بود،به سمتم برگشت و 

 :تعظیم بامزه ای کرد و باهمون لحن شوخش گفت

 !به به!سرکار علیه،مادمازل،دوشیزه،سنیوریتا بهار خانوم!به کلبه ی محقر ما خوش اومدین -

 :خندیدم و گفتم

 اینا منم؟!بعدشم...ن همه ی-

 :گاهی به ساختمون انداختم و ابروم رو باال انداختم.ادامه دادم

 !کلبه تون همچین محقرم نیستا-
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 :خندیدو گفت

 !قابل شمارو نداره!پس دختری که تعریفش رو شنیدم شما هستین!چه سعادتی -

ا لبخند کمرنگی بهمون نزدیک شدو یکی از لحنش خندم گرفت.چند لحظه بعد شخص دیگه ای که حدس زدم شهراد باشه ب

 :محکم زد پس کله ی شهیادو گفت

 !تو آدم بشو نیستی-

 :بعد رو کرد به من و ادامه داد

 .شرمنده! این داداش بنده یه ذره کم داره!خندم گرفت.شهراد هم خنده ی کوتاهی کردو به سمت کاوه رفت و باهاش دست داد -

 .خوش اومدی کاوه جان-

آهسته ی دیگه ای به گوشم خورد.قبل از اینکه فرصت کنم برگردم سمتش خودش رو توی بغلم انداخت و با هق صدای قدمای 

 :هق گفت

 .دلم خیلی برات تنگ شده بود -

 :صداش رو که شنیدم آرامشی به وجودم تزریق شد.سفت بغلش کردم و با گریه گفتم

 منم همین طور.چطوری؟-

 :تاز آغوشم اومد بیرون و ناراحت گف

 خواستی باشم؟!امین و پارسا خوب بودن؟چطور می -

 .معلوم بود قبال هم گریه کرده بود

 :آخه این چه سرنوشت شومی بود که روزگار برای ما رقم زده بود؟لبخندی بهش زدم و گفتم

 .نگرانشون نباش،حالشون خوب بود-

 :اشکاش رو با پشت دست پاک کرد و گفت

 .دلم براشون تنگ شده-

 .شهیاد نگاهمون رو از هم گرفتیم و به اون دوختیم با صدای

 .خیل خب دیگه!فیلم هندیش نکنین!بریم تو-

 :همه باهم از پلکان باال رفتیم.شهیاد که پشت سرم بود اومد کنارم ایستادو آروم طوری که فقط خودم بشنوم گفت

 !یپس بهار خانومی که دل آقا پارسای مغرور و یه دنده و لجبازو برده شمای-

داشت اما من درجوابش فقط یه لبخند زورکی زدم.رفتارش درست لحن شوخ و بچگانه ی شهیاد هرکسی رو به خنده وا می

شبیه امین بود فقط یکم بچگونه تر!اما شهراد مثل اون نبود.جدی تر به نظر میومد.وارد سالن که شدیم دوباره دهنم باز موند که 

 .نگاه کردم با صدای شهراد به خودم اومدم و بهش

 .ده بهار خانومشهیاد اتاقتون رو بهتون نشون می-

 :خجالت زده سرم رو پایین انداختم و گفتم

 .ممنون،واقعا شرمندتونم.خیلی زحمت دادم -

 :قبل از اینکه شهراد بتونه حرفی بزنه شهیاد گفت
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 !گیاری هزیون میگی آبجی کوچیکه؟!دنبالم بیا که از بس خوابت میاد داین چرت و پرتا چیه می -

خندیدم و با یه عذرخواهی کوتاه پشت سر شهیاد راه افتادم.آخه واقعا خسته بودم.در یکی از اتاقارو باز کردو خودش کنار 

 .ایستاد

 .بفرمایید-

تشکری کردم و رفتم تو اتاق.چمدونم رو گوشه ی اتاق گذاشتم و باتعجب به دکور دخترونه ی اتاق زل زدم.همه ی وسایلش 

 :کیبی از صورتی و بنفش بودو مرتب و منظم چیده شده بود.شهیاد گفتتر

 !تعجب نکن.از قبل برای تو آماده شده -

 :متعجب برگشتم سمتش و گفتم

 !چی؟!برای من؟-

 :همین جور که دست به سینه به در اتاق تکیه داده بود گفت

 اوهوم.خوشت اومده بهاری؟-

 :منظوری نداره.آروم گفتم زد ولی معلوم بودزیادی خودمونی حرف می

 .آره،خیلی قشنگه.ممنون-

 !از من چرا؟!از پریسا تشکر کن-

 یعنی...یعنی کار پریساست؟-

 :سرشو تکون دادو پوفی کشید.ناراحت گفت

خوش به حال امین!چه انتخابی کرده پسره ی ورپریده!از بچگی هم زرنگ بود.حاال منم هستم!ینی خاک بر سرت شهیاد که -

 !ی گمشدشون رو پیدا کردن به غیر از توهمه نیمه 

 :خندیدم و گفتم

 !شهحاال مال شما هم پیدا می-

 :باحالت شوخی گفت

 !خندنبله دیگه!مردمم که به بدبختیای جوونای دم بخت و آرزو به دل می-

 :شد گفتهردو باهم خندیدیم.شهیاد همون جور که از اتاق خارج می

 م چیزی الزم داشتی تعارف نکن.اوکی؟مزاحمت نباشم.استراحت کن.هر وقت-

 .باشه،خیلی ممنون-

لبخندی زد و از اتاق خارج شد و در رو بست.با دیدن شهیاد یاد فرید افتادم.انگار که شهیادم مثل فرید برام حکم یه برادر رو 

 ون و بازیگوش بود ولیداشت!شاید یکم مسخره باشه ولی توی همین برخورد اول بهش اعتماد کردم!با اینکه مثل بچه ها شیط

تونستم ببینم ولی تو نگاه شد مردونگی رو خوند.چیزی که تو نگاه پارسا،امین و فرید هم میتو عمق چشمای دریاییش می

تونستم هیچ ردی از آرامش نگاه شهراد نه!با بقیه متفاوت بود.این رو توی نگاه اول حس کردم.توی چشمای سبز و سردش نمی

گار از دودنیای متفاوت بودن.روی تخت دراز کشیدم و به سقف خیره شدم.شاید داشتم در مورد شهراد اشتباه شهیاد رو ببینم.ان

تونه کسی رو بشناسه!نباید اینقدر زود قضاوت کنم.سعی کردم ذهنم رو از این افکار خالی کردم. آدم که با یه نگاه نمیفکر می
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 ..کنم و بخوابم

*** 

گرفتم و به سمت نقطه ای نامعلوم دوییدم.هرلحظه صدای گلوله ها واضح تر به گوشم  رد صدای شلیک های متعدد رو

شد!نزدیک تر شدم.با دیدن جسدایی که روی زمین افتاده بود از ترس و وحشت رسید.با صدای هر گلوله قلبم از جا کنده میمی

وبه سمتم برگشت. با دیدنش وحشت زده  سرجام میخکوب شدم.امین،پریسا،کاوه،شهیاد! مرد اسلحه رو توی دستش چرخوند

 .عقب عقب رفتم.شروین بود

 :با دیدنم پوزخندی زد و گفت

خوای این نمایش انتقام رو از دست بدی!ولی خب شدم!فکر کردم میباالخره رسیدی؟!دیگه کم کم داشتم از اومدنت ناامید می -

 !همهیه خورده دیر رسیدی؛ اما مهم نیست!چون همیشه آخر یه نمایش م

 !این رو گفت و خنده ای شیطانی سر داد و بعدم...یه شلیک دیگه...شلیکی که هدفش قلب اون بود،نه

 :جیغ کشیدم

 !پارسا-

 بهار، بهار؟-

زدم به شهیاد که وحشت زده کنار تختم داد.وحشت زده از جا پریدم و همین جور که نفس نفس میدستی شونم رو تکون می

 .نشسته بود نگاه کردم

 :م گفتآرو

 دیدی؟خوام.ترسوندمت؟داشتی خواب بد میمعذرت می -

 :اعصابم حسابی بهم ریخته بود و متوجه رفتارم نبودم عصبانی به شهیاد توپیدم

 کنی؟تو اینجا چه غلطی می -

 .بیدار شدم آب بخورم.داشتم میومدم باال که صدای جیغت رو شنیدم.ترسیدم اومدم ببینم چی شده-

 .وان آبی که تو دستش بود رو به سمتم گرفتاین رو گفت و لی

 .بخور حالت جا بیاد-

 .با دستای لرزونم لیوان رو گرفتم و جرعه ای از آب خوردم

 .خوامممنون، بابت حرفم معذرت می-

 .لبخندی زد

 .عیبی نداره -

 بقیه که از جیغم بیدار نشدن؟-

 نه،کابوس دیدی؟-

 !شه!نه،نهگفت خوابم تعبیر میترسیدم،احساسی بهم میلرزیدم.میاز تصور اون خواب وحشتناک به خودم 

 بهار،خوبی؟-

 :گریم گرفته بود.روبه شهیاد نالیدم
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 ...نه...نه...خیلی...خیلی بدبود.اون...اون...همه...همه رو...ک...کشت!امین...پریسا...کاوه...تو...و...و -

 !تونستمم.نمیتونستم اسم بعدی رو به زبون بیارگریم شدت گرفت.نمی

 :با ترس و وحشت به شهیاد نگاه کردم.دست لرزونم رو گرفت و با لحن آرامش بخشی گفت

 .تونه بکنهاین خوابا فقط به خاطر فکراییه که تو سرته.شروین دستگیر شده بهار!االنم زندانه.هیچ غلطی نمی-

 :لرزوند.با گریه گفتمحتی آوردن اسمشم تنم رو می

 .کنم.خواهش مینه!اسمش رو نیار -

 خیله خب،باشه.حاال بگیر بخواب.سعی کن این فکرای منفی رو از ذهنت دور کنی.باشه؟-

 :فقط سرم رو تکون دادم و آروم دراز کشیدم.بلند شدو پتو رو روم انداخت و گفت

 .شهنگران هیچی نباش بهار،همه چی درست می -

 :مکثی کرد و ادامه داد

تونم مثل پارسا آرومت دونم نمیخوام احساس تنهایی و بی کسی کنی.میدونم.نمینداشتم میبهار! من تو رو مثل خواهر  -

دونم توام من رو مثل برادرت خواد همونجور که من تورو مثل خواهر کوچیکم میتونه!اما...اما دلم میکنم.یعنی هیچکس نمی

ه من پشتتم بهار! تاهر وقت که الزم باشه.تا موقعی که بدونی و بهم اعتماد کنی، البته تصمیم باخودته ولی این رو بدون ک

 هممون به آرامش برسیم.پس از هیچی نترس.خب؟

درخشید زل سرم رو تکون دادم و لبخندی زدم.اونم لبخندی زد و چراغ رو خاموش کرد.به چشماش که تو تاریکی می

شد با وجود اینکه مدت زیادی از که باعث میکرد!دونم چی تو وجود این بشر بود که اینجور دلم رو قرص میزدم.نمی

آشناییمون نگذشته بود مثل پارسا و امین بهش اعتماد کنم.تو همین افکار بودم که نگاهش رو ازم گرفت و از اتاق بیرون 

 .رفت.آروم چشمام رو بستم که همزمان در اتاق هم بسته شد.از صدای قدماش فهمیدم به اتاق خودش رفت

*** 

ون روز گذشت.سه ماه که برای من به اندازه سه سال بود!چقدر سخته جدایی!چقدر بده بی هدف بودن.اینکه مثل یه سه ماه از ا

مرده ی متحرک صبح تا شب یه گوشه افتاده باشی و غصه بخوری و هیچ کاری هم از دستت برنیاد.هیچ چیزی وجود نداشت 

ارها اون داشت.بمن نداشت.کابوسای شبانمم که دست از سرم برنمی که بتونه حتی لبخندی به لبم بیار..پریساهم دست کمی از

ترسیدم.از روزی که مجبور بشم باورش کنم!این خواب وحشتناک رو دیدم ولی به خودم اجازه ندادم باورش کنم؛ اما ازش می

به دل نبود!توی این  کرد خوشحالی شهیاد بود که به قول خودش دیگه آرزوروزا تنها چیزی که من و پریسارو خوشحال می

سه ماه واقعا مثل برادرم شده بود.وقتی نامزد کرد براش بهترین آرزو هارو کردم.آرزوهایی که هر خواهری برای آینده ی 

 ...برادرش داره.اما

شه جلوی سرنوشت این اما و هزارتا امای دیگه دست به دست هم داده بودن که من رو نابود کنن ولی افسوس!افسوس که نمی

 .رو گرفت

 .شههدیه واقعا دختر برازنده و خوبی بود.مطمئن بودم شهیاد با دختری مثل اون خوشبخت می

براش خوشحال بودم.هدیه دختر ریزه میزه و بانمکی بود که به نظرم واقعا به شهیاد میومد.چشمای درشت و عسلیش با اون 

خواست قبل از اون شهراد خیلی دوستش داشت اما دلش میکرد.شهیاد موهای مشکی و لبای کوچولوش واقعا اون رو ناز می
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ازدواج کنه واسه همینم فقط باهم نامزد کرده بودن ولی به نظرم صبر کردن کار بیهوده ای بود!چون شهراد از نظر من یه آدم 

قت حرفی بهم کردم ازش دوری کنم.با اینکه هیچوتونست عاشق بشه!همیشه سعی میمرموز و خودخواه بود که هیچوقت نمی

نزده بود یا رفتار بدی نکرده بود اما چشمای مرموزش من رو میترسوند.با شادی درتماس بودم و براش درد و دل 

گرفت.البته حق دونست که فایده ای نداره!دلم اصال آروم نمیکرد آرومم کنه ولی خودشم خوب میکردم.شادی سعی میمی

گذشتن و من هر روز داغون تر روزها پشت سرهم می× اتفاقای تازه ای درراهه کردداشت!چون تنها اون بود که احساس می

گفت داد و بهم میتونستم برم و قدم بزنم!شهیاد اجازه نمیکردم.حتی نمیاز روز قبل به آینده ی نامشخصم فکر می

د هم خوشحال بودم هم خطرناکه!انگار اون بیشتر از من از شروین و آدماش هراس داشت!از اینکه اینجوری پشتم بو

گفت شما امانتی های پارسا و امین هستین.لحظه ای ازمون غافل شرمنده.اون خیلی مراقب من و پریسا بود و همیشه می

شد.شهراد اما برعکس اون بی خیال بود.درسته که مسئولیتی درقبال ما نداشت ولی تا این حد بی خیال بودنشم عجیب نمی

که توی زندان بود ذره ای ناراحت نبود!همیشه انقدر بی خیال بود؟یا اینکه نگرانی هاش رو توی  بود!حتی برای تنها پسرعمش

کردم تفاوت های این تونستم شخصیت عجیبش رو درک کنم.فکر میداد؟اصال نمیریخت و مثل شهیاد بروز نمیخودش می

 !بودم شه؛ ولی افسوس!افسوس که سخت در اشتباهدوبرادر به همین مسائل ختم می

*** 

 :شهیاد با شور و هیجان مخصوص به خودش تمام وسایل رو توی صندوق عقب گذاشت و روبه هدیه گفت

 !بپر باال خانوم خانوما -

کم کم همه سوار شدیم و حرکت کردیم.من و پریسا با شهیاد و هدیه بودیم شهراد و کاوه هم باهم.ماشین شهراد جلوتر بود و ما 

کردیم.توی مسیر شهیاد اونقدر خندوندمون که دیگه نای که شهراد تعیین کرده بود حرکت می پشت سرش به سمت مکانی

ذاشت!کل مسیر رو داد.البته هدیه هم کاراش رو بی جواب نمیذاشت و حرصش میحرف زدن نداشتیم.مدام سربه سر هدیه می

 .کردیمشیطون رو نگاه میدر حال بگو و مگو بودن من و پریساهم با لبخند این زوج دوست داشتنی و 

برد.دنیای من باوجود آدمایی که تو این چندماه وارد زندگیم شده بودن از این بودن با اونا لحظه ای غمامون رو از یادمون می

رو به اون رو شده بود.واقعا که چقدر زندگی پستی و بلندی داره.اون روز همه خوشحال بودیم و شهراد برای اولین بار 

پس شهرادم بلد بود بخنده!جایی که شهراد برای گردش انتخاب کرده بود بی نهایت سرسبز و زیبا اما خیلی از شهر خندید!می

دور بود.شهراد و شهیاد با شوخی و خنده درحال آماده کردن وسایل پخت وپز بودن. من و پریسا و کاوه هم که داشتیم کبابا رو 

هوایی عوض کردم و از خودم اومدم بیرون.تصمیم گرفتم به زندگیم امیدوار باشم و  کردیم.باالخره بعد این چندماه یهآماده می

 .دیگه خودم و بقیه رو عذاب ندم

زیرچشمی نگاهش کردم و باخنده سرم رو به طرفین تکون دادم.آروم دستش رو برد سمت کبابا که یه دفعه هدیه زد رو دستش 

 :و گفت

 !ا!ناخونک نزن دیگه شهیاد -

 :الت قهر گفتشهیاد باح

 !به خاطر یه ناخونک باید من رو اینجوری بزنی؟-

 :هدیه که دل نازک بود سریع دستش رو گرفت و گفت
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 !ببخشید حاال -

 کشید!یعنی این زوجکرد قیافش دیدنی بود!برعکس زوجای دیگه هم هربار هدیه باید نازش رو میهمیشه وقتی شهیاد قهر می

دن کبابای ناخونک زده ی شهیادکمی استراحت کردیم و بعدش من برای شستن ظرفا پیش همه چیزشون خاص بود!بعد از خور

شد قدم شدم اوناهم که از خداخواسته قبول کردن!سبد ظرفارو برداشتم و به سمت جوی آب باریکی که از اون اطراف رد می

 .رفتم

شستن ظرفای توی آب بودم متوجه ظرفارو یکی یکی کفی کردم و بعدش مشغول شستنشون شدم.همون جور که مشغول 

تصویر تار یه نفر شدم که درست پشت سرم توی آب افتاده بود. وحشتزده برگشتم سمتش اما قبل از اینکه بتونم کامل برگردم 

 .عقب سردی لوله ی اسلحه روی سرم باعث شد از ترس توجام میخکوب بشم

 :توی گوشم زمزمه کرد

 !پاشونمزت رو ازهم میهیس! اگه صدات دربیاد همین جا مغ -

صداش آشنا بود، یه صدای آشنا و نحس و تا وقتی که چهره ی نحسش رو با چشمام ندیدم نتونستم باور کنم کسی که صداش رو 

 .شنیدم بهرام باشه

 :اسلحش رو زد توی کمرم و گفت

 .بلند شو -

 :آهسته بلند شدم.با اسلحش به جلو هدایتم کرد اما من حرکت نکردم و گفتم

 خوای من رو کجا ببری؟می -

 .فهمی.حاالم سوال نپرس و زود راه بیفتخودت می-

خواستی چه بالیی سرم بیاری؟اگه همین جا بمیرم بهتراز اینه که حتی یه قدم من باتو هیچ جا نمیام.فکر کردی یادم رفته می-

 !دنبال تو بیام

 /پوزخندی زد

 !خورهکه کمکت کنه!اون االن تو زندون داره آب خنکش رو می مجبوری کوچولو!چون دیگه آقا پارسایی نیست -

 !پارسا نیست!بقیه ی دوستام که هستن-

 !هه-

 :بازوم رو کشید و گفت

 !تونن از دست من نجاتت بدن؟گی!بیا ببینم میباشه تو راست می -

 :دستم رو کشیدم و گفتم

 .ولم کن.من با حیوونی مثل تو هیچ جا نمیام-

 :تم گرفت و گفتاسلحش رو به سم

 !که اینطور-

 !آره همینطور!بزن خالصم کن و بیشتر از این خودت رو خسته نکن-

 .ری،راه بیفتدیگه داری زیادی رو اعصابم راه می-
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 :دوباره با اسلحش به جلو هولم داد و داد زد

 .یاال -

کفشش لهش کرد و سمتم اومد.عقب  ولی بازم ازجام تکون نخوردم.پوزخندی زد و سیگارش رو انداخت روی زمین.حرصی با

 .عقب به سمتی که شهیاد و بقیه بودن رفتم

 :همینطور جلوتر اومد.پوزخندی زدو گفت

 !که اینطور، پس خانوم خانوما تیریپ شجاعت برداشتن -

 :داد.باالخره دست از خندیدن برداشت و گفتزد زیر خنده.صدای خنده ی نحسش آزارم می

رسی باید کنی اگه همینجور عقب عقب بری به دوستای عزیزت میخوره!درضمن اگه فکر میولی شجاعت به دردت نمی-

 !بگم که سخت در اشتباهی!چون اونا قبل از تو تشریفشون رو بردن

 :وحشت زده به پشت سرم و جای خالیشون چشم دوختم.داد زدم

 شهیاد؟کاوه؟هدیه؟پریسا؟؟کجایین؟-

 !شنونیچ کدوم صدات رو نمیفایده نداره.تا صبحم که داد بزنی ه-

 .حرصی بهش نگاه کردم

 چه بالیی سرشون آوردی؟-

 :داد زدم

 هان؟-

 !فهمیخودت می-

یه دفعه دونفر از پشت دستام رو گرفتن و قبل از اینکه بتونم کاری بکنم با طناب محکم به هم بستن اونقدر که از دردش آخم 

کردم از فشار دستاشون هر لحظه ممکنه استخونام بشکنن؛ ولی افتادن.احساس میبلند شد.بعدشم بازوم رو محکم کشیدن و راه 

خواد چه بالیی سرم بیاره.حتی از اینا اصال مهم نبود.اینا هیچ اهمیتی نداشت وقتی من نگران این بودم که اون پست فطرت می

 :صبانی گفتکردم ولی بی فایده بود.بهرام عزدم و تقال میفکرشم به خودم لرزیدم.جیغ می

 .بچه ها خفش کنین -

 .دستمالی که روی بینی و دهنم قرار گرفت آخرین چیزی بود که دیدم

*** 

قبل از اینکه چشمام رو باز کنم بوی بد سیگار توی بینیم پیچید.به سختی الی چشمام رو باز کردم.زمان از دستم در رفته بود و 

ودم؛ اما با دیدن قیافه ی نحس بهرام که با پوزخند جلوم نشسته بود و سیگار اتفاقاتی که افتاده بود رو به کل از یاد برده ب

 .کشید همه چی یادم اومد.سعی کردم تکون بخورم ولی نشد.با طناب به صندلی بسته بودنممی

 خوب خوابیدی خانوم کوچولو؟-

 :با نفرت بهش نگاه کردم و گفتم

  اینجا کجاست؟باهام چیکار داری؟چرا آوردیم اینجا؟اصال...اصال -

و دوباره به اتاقک خالی و تاریک چشم دوختم.تنها بودن با بهرام اونم تو این اتاق تاریک که احتماال درشم قفل بود به دلم 

خواست دوباره...وای نه!نه،خدایا خودت کمکم کن! انگار نداخت.وحشت زده به بهرام نگاه کردم.نکنه...نکنه میوحشت می
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ید چون خنده ای سر داد و از روی صندلی بلند شد و به طرفم اومد .وحشتزده خودم رو به صندلی دلیل نگرانیم رو فهم

 :چسبوندم.پوزخندی زد و گفت

 .نترس!کاری باهات ندارم کوچولو -

 :رفت ادامه دادهمین جور که توی اتاق راه می

نیست.وقتی آزاد شدم همه جارو دنبالت گشتم تا ترسی برام مهم از وقتی از زندان آزاد شدم دیگه اون کاری که تو ازش می -

 .خواستم اون رو پیدا کنم!همون پسری که من رو انداخت زندونپیدات کنم یعنی درواقع می

 :دلم لرزید.برگشت سمتم و ادامه داد

وگان قدیمی گرکردم پیش یه دوست خواستم پیداش کنم و زهرم رو بریزم ولی هیچ فکر نمیگم دیگه؟میآقا پارسا! درست می -

باشه!برام عجیب بود.مگه چیکار کرده بود که قاچاقچیام دنبال خونش بودن؟!خیلی وقت بود که با گروه شروین همکاری 

 ...خواد همتون رودونستم میکردم ولی رفاقتم با شروین هنوزم مثل سابق بود.مینمی

 :انگشتش رو روی گردنش کشید و ادامه داد

خوام انجام بدن!اما دردسر نبودم واسه همینم پیش خودم گفتم چه بهتر!بذار اونا کاری رو که من میسربه نیست کنه.دنبال  -

بیخیال نشدم و دورادور حواسم بهتون بود تااینکه یه روز هرچی مامورو پلیس بود ریختن تو خونه شروین.خیلی حرصم 

یدم ه مارمولکیه!وقتی پلیسا دسته خالی برگشتن تازه فهمگرفت! فکر کردم دیگه نجات پیدا کردین ولی یادم رفته بود شروین چ

اره دونی که منظورم کیه؟!شرکه شما اونجا نیستین!تصمیم گرفتم برم پیش دوست دختر سابقم و ازش درموردتون بپرسم!می

 !خانوم! همون که بعد آقاامین عاشق من شد

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .ه دیده بودتشپس تو همونی هستی که پارسا همراه شرار -

گفت مزاحمه عاشق کس دیگه ای زدو اون به من می حتما!چون اون موقع شراره جزمن و امین که مدام بهش زنگ می-

گه مزاحمه کنه و برای بار هزارم میکرد من احمقم.یه بار که دیگه احساس کردم داره به شعورم توهین مینبود!هه!فکر می

  !کنی؟ه اسم امین جان سیو میبهش گفتم تو همه ی مزاحمات رو ب

اون روز بود که مجبور شد همه چی رو در مورد امین بهم بگه.بهم گفت رابطش با امین فقط درحد یه دوستی ساده ست و فقط 

من رو دوست داره.منم بی خیال شدم و به دوستیمون ادامه دادیم ولی امین همون روزا ولش کرد.خب بریم سر داستان 

غ شراره جون و با چندتا کلمه ی عاشقونه دهنش رو باز کردم و اونم همه چ ریو گفت.حاال دیگه تنفرم از خودمون.رفتم سرا

پارساجونت دوبرابر شده بود!چون فهمیده بودم همون کسیه ی که من و شروین رو لو دا دو پنج ساله تمام افتادیم زندان.من و 

امین رو برامون بیاره ولی از خودشونم خبری نشد!شراره زنگ زد به شراره منتظر بودیم که شروین خبر سربه شدن پارسا و 

موبایلش ولی وقتی پلیس برداشت و دید هوا پسه یه جوری خودش رو به مظلومیت زدو گفت از همه جا بی خبره که دهنم وا 

از  زندان و وقتی برگشت دونستم خوب بلده نقش بازی کنه ولی نه دیگه تا این حد!شراره رفت سراغ شروین تویمونده بود!می

طرف شروین واسه من یه ماموریت داشت!اینکه هر جور شده تورو پیدا کنم و انتقام اون رو ازت بگیرم!اولش قبول 

نکردم.پیش خودم گفتم بی خیال بابا!بهار اونقدری برام ارزش نداره که به خاطرش پلیس بدبختم کنه!بعدشم،نقشه های شروین 

مگه دیوونه بودم که خودم رو واسه انتقامی که اون دنبالش بود تودردسر بندازم؟!ولی وقتی شروین هیچ ربطی به من نداره!

پیشنهاد اون همه پول رو اونم حاضرو آماده بهم کرد نظرم عوض شد!به نظرم دیوونه میومد که واسه انتقام ازیه دختربچه 

شد که من از شانس بزرگم بگذرم!با اینکه ن دلیل نمیحاضر بود این همه پول خرج کنه ولی خب به من چه ربطی داشت؟!ای

امید زیادی نداشتم برگردی خونتون ولی اونجارو زیر نظر گرفتم.تا اون روز که همراه یه پسره اومدی و بعد از برداشتن 

 .چمدونت دوباره رفت..از اونجا تعقیب تون کردم و سر از فرودگاه درآوردم

کردم یه نفر پشت سرمونه ولی بی خیال شدم.که اگه کاوه رفتم فرودگاه همش احساس میپس احساسم درست بود!وقتی همراه 
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شه ولی وقتی ادامه داد تازه متوجه شدم که شدم االن اینجا نبودم.فکر کردم داستان تعریف کردن بهرام همین جا تموم مینمی

 :شد!اومد سمتم و گفتهمه چی به اینجا ختم نمی

م کاری تونستبه خاطرش حاضر شدم تا ترکیه تعقیبت کنم!ولی از وقتی وارد اون خونه شدی دیگه نمیاونقدری پول بود که  -

کنن تونستم وارد خونه ای که معلوم نبود چندنفر توش زندگی میکنم چون اصال ازخونه بیرون نمیومد..منم که نمی

درگمی درآورد!!باید اعتراف کنم شهراد اونقدری یدونستم باید چیکار کنم که صاحبخونه ی باهوش من رواز این سربشم.نم

   .پلکهباهوش بود که فهمید یکی دور و بر خونش می

 :متعجب بهش چشم دوختم و گفتم

 !م...منظورت چیه؟شهراد...شهراد این وسط چیکاره بود؟ -

 :رفت گفتهمین جور که با فندک و سیگاره توی دستش ور می

بال توام! اولش بهم گیرداد و هرجوری بودو باهر تهدیدی ته و توی ماجرارو درآورد.وقتی اون گیرم انداخت.فهمیده بود دن -

 !همه چی رو براش گفتم به شرط اینکه نصفه بیشتر سهمم رو به اون بدم قول داد چیزی نگه و باهام همکاری کنه

کردم یه همچین آدم لی دیگه فکر نمیشد!شاید از شهراد بدم میومد وهمین جور هاج و واج بهش خیره شده بودم.باورم نمی

تم این تونسپستی باشه.بهرام اومد سمتم و دود سیگارش رو توی صورتم بیرون داد.انقدر متعجب و سردرگم بودم که حتی نمی

 .بوی گند رو پس بزنم

 :خندید و گفت

 !داستان جالبی بود!مگه نه؟ -

 :م گفتمپوزخندی زدم و قطره ی اشکی از چشمم روی گونم چکید.آرو

 !خیلی!مخصوصا تیکه ی آخرش -

 .پوزخندی زدو ازم فاصله گرفت

رفت ولی از کسی شهراد! چطور تونست یه همچین خیانتی به ما بکنه؟!اونم فقط واسه پول!از بهرام انتظار همچین کاری می

حریص باشه؟!باورش برام تونست تا این حد مثل شهراد که تو پول غرق بود و به ظاهر آدم باشخصیتی بود نه!چطور می

سخت بود.چطور تونست این کار رو باما بکنه؟!اون کسی بود که امین بهش اعتماد داشت.پسرداییش بود.نامزد و دوستاش رو 

به اون سپرده بود؛ اما شهراد چی؟!صدای باز شدن در رشته ی افکارم رو پاره کرد.نگاهم رو از زمین گرفتم و باال آوردم و 

شد یه جفت چشم سبز و سرد همه ی شکام رو به یقین تبدیل کرد!دیگه مطمئن شدم!مطمئن شدم که آدمایی پست وقتی کامل باز 

تر از شروین و بهرام و پریاهم وجود دارن.کسی که برعکس همه از پشت بهمون خنجر زد.بهرام خنده ای سرداد و روبه 

 :شهراد گفت

 .کردمرای بهار تعریف میخوش اومدی شهراد! داشتم ماجرای آشناییمون رو ب -

 :دوباره بهم نگاه کرد و گفت

 !ولی خیلی باهوشیا!تو فرودگاه صدبار مجبور شدم قایم بشم که نبینیم -

 :کردم گفتمپوزخندی زدم و همین جور که به قیافه ی سرد شهراد نگاه می

 .کردماگه باهوش بودم که به حیوونی که جلوم ایستاده اعتماد نمی -

 :ندی ز دو بی اعتنا به حرفم روبه بهرام گفتشهراد پوزخ

تونی تا دلت خوای آدمای شروین دخلمون رو بیارن؟!نگران نباش!وقتی کشتیش میباید زورتر کار رو تموم کنیم.تو که نمی -

 !خواست با جنازش درددل کنی

 :نیم نگاهی بهم انداخت و گفت
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 !رم اون دوتارو بیارم.زودتر بیارشمن می -

 شد اسم انسان روش گذاشت؟بهش چشم دوختم.این دیگه چه موجودی بود؟یعنی میبا گریه 

 :کرد گفتبهرام سمتم اومد و همین جور که طنابا رو با چاقو پاره می

تونی تو اون دنیا ببینیش!فقط یه کشه که پارساهم به سرنوشت تو دچار بشه.اونوقت میحاال غصه نخور!زیاد طول نمی -

 .کنیکوچولو باید صبر 

 :این رو گفت و خنده ای شیطانی سرداد.باگریه فریاد زدم

 !خیلی پستی،ازت متنفرم، ازهمتون متنفرم -

 :بازو رمو کشید و حرصی گفت

 !خفه شو -

م کنه یه نورامیدی تو دلم روشن بود که اونکشون کشون از در بردتم بیرون.تااون موقع بااین فکر که شهیاد حتما پلیس خبرمی

هیاد خاموش شد.حاال همه با تعجب و ترس روبه روی هم و به هم خیره بودیم.انگار اینبار دیگه راه نجاتی با دیدن ش

 :نبود!شهراد روبه شهیاد گفت

 .با تو وهدیه کاری نداریم -

 :به من و پریسا و کاوه اشاره کرد و ادامه داد

 .مابا این سه نفر طرفیم -

 :رفت سمت شهیادو تهدید آمیز گفت

تونین برین ولی وای به حالتون، وای به حالتون اگه پلیس خبر کنین.اون موقع دیگه حالیم وش کن شهیاد!تو و هدیه میخوب گ-

 !نیست که داداشمی

 :شهیاد که هنوز تو شوک بود و ظاهرا از هیچی خبر نداشت با تته پته گفت

 ...داداش معنی این کارا چیه؟تو -

شهیاد هیچکی رو نداشت.به خیال خودش شهراد تنها تکیه گاهش بود.همیشه همه ی اما بقیه ی حرفش رو خورد.دلم گرفت.

 :امیدش به شهراد بود.بهرام سکوت بینمون رو شکست و عصبانی روبه شهراد گفت

خوای همین جور ولشون کنم به امون خدا که یکراست برن سراغ پلیس؟!شهراد بدون اینکه چشمم روشن آقا شهراد!نکنه می-

 :نگاه کنه همین طور که خیره به شهیاد بود گفت به بهرام

 دونه اگه با داداش بزرگش لج کنه نتیجش چی میشه، مگه نه داداش؟دونه حرف من حرفه!مینه، نگران نباش!شهراد می -

 :شهیاد نگران و متعجب به شهراد نگاه کرد ولی چیزی نگفت. شهراد پوزخندی زدو تقریبا داد زد

دونی اگه به پلیس خبر بدی چی دونی شهیاد، میپرسه باید جوابشو بدی!تو میه سوالی ازت میوقتی برادر بزرگت ی-

 شه.نه؟می

 :زیرچشمی به هدیه نگاه کرد و گفت

 .کنیحتی به خاطر جون اونم که شده همچین کاری نمی -

 :شهیاد متعجب گفت

 !شم...ی...یعنی چی؟شهراد؟!من...من متوجه نمی -

 .شهیاد!اونقدری ساده بود که هنوز باور نداشت شهراد چه حیوونیهبیچاره 

 .شهراد:فهمیدنش سخت نیست شهیاد!فقط کافیه عقلت رو به کار بندازی داداش

 :کاوه بهش توپید

تونی همچین گیره؟چطور میزنی داداش؟هان؟!تو برادری؟!کدوم آدمی تنها برادرش رو گروگان میبا چه رویی صداش می -
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 نی؟کاری ک

 :شهراد به کاوه نگاه کرد و خیلی عادی گفت

 !خوام اون و هدیه توی دردسر نیفتنکنم!میمن دارم درحقش لطف می -

 :اینبار پریسا داد زد

تونم با کنی!تو دیگه کی هستی؟حتی نمیبینم!با گروگان گرفتن و تهدید کردنشون به مرگ داری درحقشون لطف میآره می -

  !یه حیوون مقایست کنم

 :اینبار شهراد ساکت ننشست و عصبانی به سمت پریسارفت و گفت

 چی؟نفهمیدم چه غلطی کردی؟ -

 :روبه روی پریسا ایستاد و گفت

 !جرئت داری دوباره تکرار کن -

 :پریسا پوزخندی زد و سرش رو تکون داد و گفت

 !برات متاسفم -

 :د محکم خوابوند تو گوشش و عصبانی روبه بهرام گفتو همون موقع تفی توی صورتش انداخت.به ثانیه نرسید که شهرا

 !باید زودتر شر این کثافتارو کم کنیم-

 :شهیاد که انگار تازه از بهت دراومده بود داد زد

تونی همچین حرفی بزنی شهراد؟اونا پیش ما امانتن! امین و پارسا به ما اعتماد کردن.وای کثافت اونان یا تو؟ چطور می -

 !شهراد

 :عصبانی داد زدشهراد 

 !ریزی شهیاد!همیشه رو مخیدیگه داری اعصابم رو به هم می -

 :رفت سمتش و طنابای دور دستش رو باز کرد. بازوش رو کشید و کشوندش سمت هدیه و گفت

 .دست نامزدت رو بگیرو برو،بذار ما به کارمون برسیم -

 کنی شهراد؟بهرام داد زد:چه غلطی داری می

 :ونی شهراد گذاشت و ادامه داداسلحه رو روی پیش

 خوای بدبختمون کنه؟!هان؟می -

گه باعث شد همه باحیرت به گوشه و کنار اون خرابه نگاه کنیم.یه مرد که لباس شدم چی میصدای فریاده یه نفر که متوجه نمی

گرفت و دوباره حرفی زد که نظامی تنش بود اسلحه به دست از پشت خرابه ها اومد بیرون و اسلحه رو مستقیم روبه شهراد 

متوجه نشدم.چند لحظه بعد از پشت هرکدوم از دیوارا یه گله پلیس ریختن بیرون.شهراد اسلحه رو انداخت و دستاش رو برد 

بال؛ ولی بهرام بی حرکت ایستاد.پلیسی که اول از همه اومد با سر بهش اشاره کردکه اسلحش رو بندازه ولی بهرام واکنشی 

 :ه خیره بهش مونده بودیم که یه دفعه با اسلحه برگشت سمتم.شهیاد داد زدنشون نداد.هم

 !بهار -

قبل از اینکه صدای شلیک گلوله رو بشنوم دستای گرم و برادرانه ای دور بدنم احاطه شد و محکم خوردم زمین.چشمام رو از 

 :دیدم.صدای داد هدیه توی سرم پیچیدشدت ترس بسته بودم و چیزی نمی
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 !شهیاد-

شاید تموم این اتفاقا تو کمتر از دوثانیه افتاد.وقتی چشمام رو باز کردم بهرام تو دست پلیسا بود.صدای نفسای نامنظم شهیاد 

نگاهم رو به سمتش کشوند.روی زمین افتاده بودو تو خودش مچاله شده بود.هدیه گریه کنان دویید سمتش و شهیاد رو توی 

و دوییدم سمتشون.از پشت پرده ی اشک به شهیاده نیمه جون خیره شده بودم و اسمشو  آغوشش کشید.وحشت زده از جام پریدم

کردم که یه دفعه دردی تو کمرم پیچید.چشمام سیاهی رفت.اینبار دستای ناشناسی کمرم رو احاطه کرد و یه زیرلب تکرار می

دای پیچید.صکشید.صداها توی گوشم میشد.کمرم تیر میجفت چشمای نگران! همون پلیسه بود.هرلحظه تصویرش تارتر می

 .شدن، خیلی مبهمگریه و فریادای هدیه،کاوه و پریسا! صدای هیاهو و شلوغی، صدای آژیر پلیس! اما هرلحظه مبهم تر می

*** 

ر یگن بیدار شدم اما تا خواستم چشمام رو باز کنم کمرم تفهمیدم چی میبا صدای بحث چند نفر که به ترکی حرف میزدن و نمی

 :کشید و آخم بلند شد.بعد از چندلحظه یه نفر دستم رو گرفت و گفت

 !خوبی؟ -

زد!اونم اینجا!دستم رو از تو دستش بیرون کشیدم و چشمام رو باز کردم که دوباره یه صدای ناشناس که به فارسی حرف می

لم از جلو چشمم رد شد.با نگرانی بهم نگاه باهمون چشمای قهوه ای نگران مواجه شدم!با دیدنش همه ی اتفاقای اخیر مثل یه فی

 :کرد و گفت

 بهتری؟ -

 :فقط سرم رو تکون دادم و آهسته گفتم

 دوستام...ک...کجان؟-

 .اونا حالشون خوبه-

 شهیاد؟-

 .خواستن اذیتتون کنن افتادن زندانکسایی که می-

 :توی جام نیم خیز شدم و گفتم

 شهیاد کجاست؟ -

 ...ن پارک سوت و کور شمارو دیده بودو بهمون خبر دادو ماشانس آوردیم یه نفر تو او-

 :پریدم وسط حرفش و داد زدم

 جواب منو بده!شهیاد چی شد؟ -

 :دیگه نتونست خودش رو به اون راه بزنه.چهرش غمگین شد و سرش رو پایین انداخت و آروم گفت

 ...سریع رسوندیمش بیمارستان؛ ولی -

 :اشکام جاری شده بودن.داد زدم

 لی چی؟هان؟و

 .ولی دیگه دیر شده بود-

 :با این حرفش انگار دنیارو سرم آوار شد.بهت زده به چهره ی غمگینش نگاه کردم و گفتم
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 !گینه، این امکان نداره!دا...داری بهم درروغ می -

-... 

 :زجه زدم

 کنه؟داره.فکر کردی ولش میگی!اون...اون جوونه، تازه نامزد کرده.خیلی دوسش گی! درروغ میداری دروغ می -

 !متاسفم-

-... 

چی  فهمیدمصدای عصبانی مردی سکوت رو شکست.نگاهش رو ازم گرفت و عصبانی بلند شد.شروع کردن به بحث کرد.نمی

 .کردگن ولی انگار درمورد من بود چون مرد مدام با عصبانیت به من اشاره میمی

رد و حرفایی زد و بعدش سریع از اتاق بیرون رفت.پوزخندی زدو دوباره چند لحظه بعد مرد با تهدید انگشتش رو جلو آو

نشست رو صندلی.چندلحظه بعد یه نفر دیگه وارد اتاق شد.انگار مافوقش بود چون سریع از رو صندلی بلند شدو بهش احترام 

 .گذاشت

 .راحت باش-

 .یه اصال برام جالب نبوداونقدر درگیر افکار خودم بودم که دیدن دوتاپلیس ایرانی اونم وسط ترک

 :نیم نگاهی بهم انداختن و گفت

 چی شده آراد؟ -

 :آراد پوفی کشیدو دوباره خودش رو انداخت روی صندلی و گفت

تونه تکون بخوره بازم حرف گم حالش بده نمیخواستی بشه؟!زیردستات کالفم کردن میالد! هرچی بهشون میچی می -

 .زش بازجویی بشهگن باید ازنن و میخودشون رو می

 !تونن که از قانون سرپیچی کننخوب اونام حق دارن!نمی-

 :آراد متعجب نگاهش کرد و گفت

 !تو دیگه چرا میالد؟ -

 :بهم اشاره کرد و ادامه داد

 بینی؟مگه حالش رو نمی-

 :میالد نگاهی بهم انداخت و گفت

  !چاره ای نیست آراد -

 !تونی هیچ کاری کنی؟ن همه مقام و احترام نمییعنی چی چاره ای نیست؟!یعنی تو با او-

 شه!فکرکردی من خوشم میاد با این حال و روز ازش بازجویی کنن؟دونی که نمیآراد خودت خوب می-

 :بهم نگاه کرد و گفت

 تیر خورده نه؟ -

 .آره-

 !کر کنحاال چرا اینجوری مثل مرده ها زل زده بهمون؟!همین که زیر دست اونا نمردی برو خدارو ش-
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 ...میالد! این چه طرز حرف زدنه؟گفتم که حالش خوب نیست.یکی از دوستاش تو درگیری-

 :دیگه ادامه نداد.میالد بهم نگاه کرد و گفت

 .متاسفم!ببخشید ولی باید همراه ما بیای-

 !زدم بیشتر اثر داشت تا با توآراد:ای بابا!اگه اون موقع تاحاال با دیوار حرف می

 !ه آراد! خب اگه خودمون ببریمش که بهتر از اینه که به قول تو زیردستای من ببرنشاه بس کن دیگ-

-... 

 .پاشو پسر-

 تونی راه بیای؟آراد بدون اینکه حرفی بزنه بلند شد و روبهم گفت:می

 :تونستم ولی گفتمبا اینکه نمی

 .آره-

 :دویید سمتم و دستم رو گرفت.نگران گفتولی تا بلند شدم دوباره از درد کمرم خم شدم و افتادم.آراد سریع 

 چی شد؟ -

 :چشمام رو از درد بستم و گفتم

 .هیچی خوبم -

 :دستش رو دور کمرم ح*ل*ق*ه کردو گفت

 .آروم پاشو -

 :دستش رو کنار زدمو گفتم

 .تونمممنون،خودم می -

نی من شهیاد رو،کسی که مثل برادرم بود رو از تونستم باور کنم.یعبه سختی از جام بلند شدم و دنبالشون راه افتادم. هنوز نمی

 دست دادم؟

دای رفتم که یه دفعه با صرفتن منم دنبالشون میاونقدر آشفته بودم که اصال متوجه نشدم کی وارد کالنتری شدیم.هرجا اونا می

 :خواست بهم حمله کنه از جا پریدم!بی رمق و گریون یقم رو کشیدو داد زدفریاد هدیه که می

 !شتیش لعنتی!اون به خاطر نجات تو کشته شدبه خاطر توی لعنتی!شهیاد من به خاطر تو کشته شد، لعنت به تو بهار!لعنتک -

کردم.فقط با بهت به چهره ی گریون و عصبانیش خیره شروع کرد با مشت محکم بهم بزنه؛ولی من هیچ دردی رو احساس نمی

کردم و فقط نگاهش دونست!مقصر مرگ شهیاد.گریه میو مقصر میشد.اون من رشده بودم.حرفاش تو ذهنم تکرار می

 .ده ولی ادامه داددونست داره عذابم میکردم.با این حرفش نابودم کرد.میمی

دونم چطور شد که پلیسا ازم جداش کردن و بردنش عقب ولی من هنوز خیره به چهره ی عصبانیش بودم.انگار الل شده نمی

 شد ولی همچنان داشتودم و فقط خیره به هدیه بودم که هر لحظه به زور و اجبار پلیسا ازم دورتر میبودم.بی حرکت ایستاده ب

 .کردنفرینم می

*** 

 شما مطمئنین شهراد این کارو فقط به خاطر پول انجام داده؟-
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 :این همه سوال و جواب کالفم کرده بود.سرم رو بین دستام گرفتم و آروم گفتم

 .دونستم رو بهتون گفتممی دونم.من هرچینمی -

 :پوفی کشیدو گفت

 .تونین برینبسیارخوب،ممنون از کمکتون.می -

 :تشکری کرد مو سریع از جام بلند شدم.همین که در اتاق رو باز کردم آراد دویید سمتم و گفت

 تموم شد؟ -

 .آره-

 :اومد نزدیک تر و نگران چهرم رو برانداز کرد و گفت

 حالت خوبه؟ -

 .ونآره،ممن-

 :دستم رو گرفت و گفت

 .گی؟!رنگ به روت نیست.باید ببرمت بیمارستانچی می -

 :دستم رو کشیدو ادامه داد

 .بریم -

 :دستم رو از توی دستش کشیدم و گفتم

 ...شه منو ببرین پیشممنون آقا آراد.الزم نیست.گفتم که چیزیم نیست.می-

 :دادم قطره ی اشکی که از چشمم چکید رو پاک کردم و ادامه

 .پیش قبر شهیاد -

 ...ولی-

 :پریدم وسط حرفش و با گریه گفتم

 .کنمخواهش می -

 .باشه، بریم-

 .ممنون-

 .به سمت در خروجی حرکت کردو منم پشت سرش راه افتادم.نشستیم تو ماشین و راه افتادیم

رفتم.همین که پریسا من رو دید دیدن به سمتشون با قدمای سست و لرزون و چشمایی که از پشت پرده ی اشک درست نمی

 .دویید سمتم و من رو توی آغوشش کشید

 :همین جور که محکم بغلم کرده بودبا صدایی گرفته گفت

 .خواستیم بیایم پیشت ولی اجازه ندادنخوبی بهار جون؟می -

 :آروم گفتم

 .ممنون -

 :کاوه اومد سمتمون و آروم گفت
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 سالم.بهتری؟ -

 :بهش نگاه کردم و گفتم

 .سالم.ممنون -

کرد.اومد سمتم و روبه روم ایستاد و از پشت سر کاوه به هدیه چشم دوختم.چشماش کاسه ی خون بود و با نفرت بهم نگاه می

 :عصبانی گفت

 !خواستی مطمئن بشی شهیاد مرده؟واسه چی اومدی اینجا؟چیه؟!می -

 :داد زد

 آره؟ -

 :پریسا دستش رو روی شونه ی هدیه گذاشت و گفت

 !وم باش هدیه جونآر -

 :با عصبانیت دست پریسارو پس زدو رو بهش داد زد

 .خفه شو!همش تقصیر شماست، تقصیر شما!گمشین!از جلوی چشمم گمشین -

 :داد زد

 !گمشین لعنتیا -

 :بهش نزدیک شدم و توی چشمای اشکیش زل زدم.آروم گفتم

 ...هدیه، شهیاد مثل برادرم بود من -

 :گوشم که برق از سرم پرید.بی توجه به مزه ی بد خون حیرت زده بهش نگاه کردم که داد زداونقدر محکم خوابوند تو 

 !اسم شهیاد رو با اون دهن کثیفت نیار!تو یه قاتلی،قاتل!برو به درک -

 .همین جور که با چشمای گریون بهش زل زده بودم عقب عقب رفتم.نگاهم رو ازش گرفتم و چرخیدم و شروع کردم به دوییدن

دونستم کجا دارم دوییدم.نمیزد به سرعت به سمت خیابون میدوییدو صدام میی توجه به آراد که همین جور پشت سرم میب

تونم گریه خواست یه جایه ساکت و خالی گیر بیارم و تا میخواستم هیچکی رو ببینم.فقط دلم میخواستم برم!نمیرم.فقط میمی

زندگیم!به این بخت و اقبال سیاهم!به همه چی!اونقدر داغون بودم که به صدای بوق  کنم و لعنت بفرستم.لعنت به خودم!به

دوییدم که یه دفعه یه ماشین با سرعت خورد بهم و پرت دادم.همین جور میماشینا و دادوفریاد راننده هاشون اهمیتی نمی

 .م سیاهی رفت و همه جا تاریک شدشدم.درد شدیدی توی سرم پیچید و همزمان صدای فریاد آراد به گوشم خورد.چشما

*** 

تونستم چشمام رو باز کنم.هیچی یادم کرد و نمیگرفت.سرم به شدت درد میکسی دستم رو لمس کرد.انگار داشت نبضم رو می

 .گرفتنمیومد.صدای یه نفر که نزدیکم بود به گوشم رسید.حدس زدم باید همونی باشه که نبضم رو می

 ز دست داده؟یعنی واقعا حافظش رو ا-

 :صدای زنونه ای گفت

 !سوزهگن.دختر بیچاره!دلم براش میدکترا که اینطور می-

 ..دونهمنم،خیلی جوونه.از حاال تا کی باید تو این سرگردونی زندگی کنه رو فقط خدا می-
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 !آره، طفلک-

 دونی؟و چیزی نمیاین آراد هم که همین جور دست من رو گرفت کشوندم اینجا بدون اینکه چیزی بهم بگه!ت-

دونستم که پرسی وحید!اگه چیزی مینه به جان تو.منم از هیچی خبر ندارم.این بار هزارمه که داری این سوال رو ازم می-

 !گفتمحتما بهت می

 !میرم از فوضولیخواد زودتر درمورد این دختره بدونم.دارم میاه!خوب چیکار کنم؟!دلم می-

گرفت.پسره آخی گفت و دستم رو که همون لحظه دختره زد پس کله ی پسری که نبضم رو میآروم الی چشمام رو باز کردم 

 :ول کردو روی سرش گذاشت.شاکی گفت

 !زنی؟حاال چرا می -

 :دختره سینی چایی رو گذاشت روی میز کنار تختم و رو به پسره گفت

 !ری از فوضولی آقای دکترحقته!تا تو باشی دیگه نمی -

 :داد گفتکه سرش رو ماساژ میپسره همین جور 

 :اوه!حاال کوتا آقای دکتر؟!این همه ترم مونده!دختره خندید که یه دفعه نگاه پسره به من افتادو با خوشحالی گفت-

 .مژدگونی بده آرام خانوم!به هوش اومد-

 جدی؟-

 :این رو گفت و سریع کنارم نشست و نگران گفت

 حالت خوبه؟درد داری؟ -

 :خیره شد و گفتپسره توی چشمام 

 شنوی؟صدام رو می-

 :اینا دیگه کی بودن؟آهسته سرم رو تکون دادم.نفس راحتی کشیدو لبخندی زد.موهای بلند و طالیی رنگش رو کنار زد و پرسید

 از کی بیداری؟ -

 !شه آقای دکتره فوضولچند دقیقه ای می-

 :ون شدم.اما برعکس خندیدو گفتخوره واسه همینم سریع از حرفی که زدم پشیمفکر کردم بهش برمی

 !دانشجویه پزشکیه فوضول-

 دونستم اینجا کجاست؟اینا کین؟هنوز گیج و منگ بودم.هیچی یادم نمیومد.اصال نمی

عجیب بود!هرچی به مغزم فشار میاوردم چیزی یادم نمیومد.انگار مغزم خالی خالی بود! واسه همین تصمیم گرفتم از 

 :جا شدم و نشستم.رو بهشون گفتمخودشون بپرسم.تو جام جابه 

 اینجا کجاست؟شماها کی هستین؟اصال..اصل چه بالیی سرمن اومده؟؟ -

 :پسره خندید و گفت

 .اوو!یکی یکی بابا!اول معرفی.من وحید هستم-

 :به دختر چشم و ابرو مشکی و جوونی که کنارش نشسته بود اشاره کرد و گفت

 .اینم آرام خانومه-
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 شناختم؟ارو میمن...من از قبل شم-

 :نگاهی ناراحت به هم انداختن و آرام گفت

 .نه عزیزم -

 :به گرمی بغلم کرد و ادامه داد

 !خیلی نگرانت بودیم.خوشحالم که به هوش اومدی-

 :همونجور که من رو بغل کرده بود گفت

 !بهت نمیاد انقدر ادبی حرف بزنی وحید-

 :وحید خندیدو گفت

 !لکت رو دست کم گرفتی آرام خانوممثل اینکه دکتر آینده ی مم -

 :من رو از خودش جدا کردو رو بهم گفت

 .من و وحید نامزدیم.قراره وقتی درسش تموم شد ازدواج کنیم-

 .لبخندی زدم

 شه بگین چی شده؟گفتین بیهوش بودم؟!چرا؟به سالمتی.حاال می-

 .وحید:تو تصادف کردی.االن چندروزه که همین جور بیهوش افتاده بودی

 !تصادف؟-

 .آره-

 خب...خب اینجا...اینجا کجاست؟-

 .آرام:اینجا خونه ی من و داداشمه، آراد

 !متعجب گفتم:آراد؟

 .آره.اون بردت بیمارستان و بعدم آوردت اینجا-

 شناختمش؟از قبل می-

 .دونیم.آراد فقط گفت ازت مراقبت کنیمراستش ماهم چیزی نمی-

 !چرا...چرا من هیچی یادم نمیاد؟-

 :ام سرش رو انداخت پایین و چیزی نگفت.منتظر بهشون چشم دوختم که وحید گفتآر

 .تو...توی تصادف حافظت رو از دست دادی -

 :وحشت زده نگاهش کردم و تقریبا داد زدم

 !چی؟-

 .اونم مثل آرام سرش رو انداخت پایین و چیزی نگفت

 .از گذشتم به یاد نمیارم؟!احساس خیلی عجیبی داشتم اشکام بی اختیار جاری شدن.یعنی...یعنی من دیگه هیچوقت هیچی

 :آروم گفتم

 تونم گذشتم رو به یاد بیارم؟نه!یعنی...یعنی من دیگه...دیگه نمی -
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 :وحید ناراحت نگاهم کرد و گفت

 ...گن هنوز چیزی مشخص نیست.شاید خیلی زود خوب بشی.شایدم دیر.شایدمدکترا می -

 :نالیدمپتو رو کشیدم رو سرم و گریون 

 !نه نه نه -

کردم.انگار که توی یه دنیای خالی از هرچیزی قرار گرفته باشم.سرگردون تو حافظه ی سفیدم دنباله یه احساسه پوچی می

گشتم.من کیم؟!از کجا اومدم؟اینجا دیگه کجاست؟یعنی...یعنی قبل از این دونفر چه کسایی تو زندگیم بودن؟!خانوادم نشونه می

 !کسی منتظرم بود؟کجا بودن؟اصال 

*** 

 ...یک ماه بعد

 !شناختمتوی این مدت آراد و وحید و آرام تنها آدمای زندگی من بودن چون غیر از اونا کس دیگه ای رو نمی

خواست بدونم دوستام کین؟!ولی نیومدن.نیومدن و آراد بهم گفته بود که دوستام حتما میان پیشم.خیلی منتظرشون موندم.دلم می

 .ه دنیا سوال تنها گذاشتنمن رو بای

تونستم بیشتر از این آدمی رو که اینقدر بهم محبت کرده بود منتظر بذارم؛ ولی یه چیزی به حلقه ی توی انگشتم نگاه کردم.نمی

کرد!ولی آخه چرا؟!عینی قلبم چه خواستم پیشنهاد ازدواج آراد رو قبول کنم قلبم امتناع میبرام خیلی عجیب بود!هربار که می

دونست که من ازش بی خبر بودم؟!با این وجود بی رحمانه قلب ناراضیم رو راضی کردم و باالخره بعد یه ماه چیزی رو می

تونستم با فکر و خیال راجب یه گذشته ی مبهم زندگی کنم!امروز بهش جواب مثبت دادم.آخرش که چی؟تا آخر عمرم که نمی

داد.انگار اینکه آراد یه مرد همه چیز تموم بود ولی بازم قلبم رضایت نمی روز نامزدیم بود.احساس خیلی عجیبی داشتم.با

خواست بهم بفهمونه که من به آراد تعلق ندارم!ولی من به حرفش گوش نکردم.با ضربه ای که آهسته به شونم خورد از فکر می

 .و خیال دراومدم و به آراد نگاه کردم

 کجایی دختر؟حالت خوبه؟-

 .لبخندی زدم

 .هآر -

 .اونم لبخندی زد

 .خواد قشنگ ترین لحظه های زندگیمون رو ثبت کنهپس خواهشا به دوربین نگاه کن!آخه می -

 :لبخندی زدم و به دوربین نگاه کردم.عکاس شمرد

 .سه،دو -

 :آراد دستم رو گرفت و بـ ــوسه ای بهش زد.همزمان عکاس گفت

 !یک -

*** 

 "از زبان راوی/دانای کل"

کردن همه چیز داره درست کرد!اتفاقای تازه ای در راه بود.اونم درست زمانی که همه فکر میفکر میبهار درست 
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خواست به محض اینکه از زندان آزاد شد مستقیم بره شه!قلب پارسا بی قرار بود.دلش لک زده بود واسه دیدن بهار.میمی

ودن قراره پارسا و امین از زندان آزاد بشن بهار رو که تصادف سراغ بهار.از کاوه و پریسا دلگیر بود.اونا همین که فهمیده ب

کرده بودو بیهوش تو بیمارستان افتاده بود سپرده بودن دست آراد و اومده بودن ایران.خیالشون راحت بود که جاش پیش یه 

با  اونا حتی یادشون نبود کهدونستن.پلیس امنه.آره جاش امن بود!پیش آراد، کسی که رقیب عشقی پارسا بود!و اونا این رو نمی

گذره.درست زمانی یادشون اومد که دوباره تو چنگ آدمای کی طرفن؟!یادشون نبود شروین به همین راحتیا ازشون نمی

شروین افتادن.قبل از اینکه برن فرودگاه، قبل از اینکه پارسا بتونه بلیط رسیدن به عشقش رو بگیره،قبل از اینکه بتونه اون رو 

 !پس بگیره، قبل از اینکه بتونه جواب سواال و قلب سرکش بهار رو بدهاز آراد 

کشید؟و چه چیزی انتظار آدمای جدیدی که وارد زندگیش شده بودن چه چیزی انتظار بهارو آدمایی رو که از یاد برده بود می

متی زندگی عجیب بهارو با رو؟اون ها که به ظاهر خوشبخت و بی نیاز از هرچیزی بودن.یعنی واقعا اینطور بود؟!چه حک

آدمایی که تا به حال پاشون رو تو ایران نذاشته بودن گره داده بود؟آیا همه چیز قرار بود همین جور پیش بره یا اینکه...یعنی 

 سرنوشت چه خوابی برای اونا دیده بود؟

 "از زبان بهار"

 :نگران به آراد نگاه کردمرو گفتم

 ماموریت؟چه ماموریتی؟-

 !ت مخفیهیه ماموری-

 :دستم رو گرفت و ادامه داد

 !خواست روزای اول نامزدیمون پیشت نباشم ولی مجبورم.خیلی مهمههیچ دلم نمی -

 :سرم رو انداختم پایین و چیزی نگفتم.با دستش چونم رو آورد باال و تو چشمام زل زدو گفت

 !ببینمت، ناراحت که نشدی؟به خدا مجبورم بهارم -

 :ه تکون دادم و گفتمسرم رو به نشونه ی ن

 !گردی؟من تا اون موقع چیکار کنم؟کی برمی -

 .ری خونه وحیدینامعلوم نیست.تا اون موقع با آرام می-

 :لبخندی زدو ادامه داد

 !شیپدرمادرش آدمای خیلی خوبین،مطمئن باش یه روز نشده عاشقشون می -

 .کشمولی من خجالت می-

 :موهام رو نوازش کرد و با خنده گفت

 !خجالت واسه چی؟!اونا مثل پدرمادر خودمن -

دونستم واسه والدینشه.چندسال پیش اونارو از دست داده با این حرف سرش رو انداخت پایین و اشکی از چشمش چکید، می

 .بود.آراد دو رگه بود.پدرش ایرانی و مادرش ترکی بود ولی پدرو مادر وحید که هنوز ندیده بودمشون هردو ایرانی بودن

 :دستش رو گرفتم و گفتم

 .خواممعذرت می -
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 :متعجب نگاهم کرد و گفت

 واسه چی؟ -

 .آخه یاد اونا انداختمت-

 :خندید و محکم بغلم کرد و گفت

شه آدم پدرمادرش رو فراموش الهی من قربون اون دلت برم! این چه حرفی عزیز دلم؟بعدشم من همیشه یاد اونام، مگه می -

 !کنه؟

 :گفتمگریم گرفت.آروم 

 !ولی...ولی من اونارو فراموش کردم -

 :محکم تر فشارم داد و گفت

 !ولی اینکه تقصیره تو نیست -

 :دادم گفتمهمین جور که پیراهنش رو توی مشتم فشار می

 .میرموای خیلی بده آراد!دارم می -

 :فتمن رو از خودش جدا کرد و تو چشمام زل زد.با دستش شروع کرد به پاک کردن اشکام و گ

 !خدا نکنه عزیزم -

 :دستام رو گرفت و ادامه داد

خوای غصه بخوری؟!باید به زندگی جدیدت عادت کنی.تو یه زندگی جدید رو شروع کردی.اونم با اتفاقیه که افتاده، تا کی می -

 !یه همچین نامزد همه چی تموم

 :میون گریه هام خندیدم و گفتم

 !گذشتهاووو!اعتمادت دیگه از سقف و اینا  -

 :اونم خندید و گفت

خواد اینجوری باهات خداحافظی رم.دلم نمیخواد همیشه همینجوری بخندی،من امشب دارم میآفرین دختره خوب!دلم می -

 .کنم

 .خواستم چیزی بگم که زنگ خونه به صدا دراومد

 :پرسش گر به آراد نگاه کردم و گفتم

 منتظر کسی بودی؟ -

 !وحید و آرام بریم یه رستوران توپ و یه دلی از عزا دربیاریم آره، وحیده.قراره امشب با-

 :آراد اف اف رو زد و گفت

 .سالم.بیا باال -

 :آرام حاضرو آماده از اتاق اومد بیرون و متعجب بهمون نگاه کرد و گفت

 !ا!شماها که هنوز آماده نشدین -

 .ده شدنشیم.هر دو رفتیم سمت اتاق و شروع کردیم به آمااالن آماده می-
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 !مونهای بابا خوب وحید بیچاره اون پایین منتظر می-

 .کنن!اف اف رو زدم بیاد باالنترس ترورش نمی-

 .سریع لباسامون رو پوشیدیم و از اتاق بیرون رفتیم

 :همزمان وحید در رو باز کرد و پرید تو خونه و داد زد

 !سالم -

 !که با داد آراد وحشت زده از جا پرید

 !بهت گفتم با کتونی نیا تو وحید!صدبار-

 :وحید نفس عمیقی کشی دو گفت

 !زنی؟نزدیک بود سکته کنمخیل خب بابا!حاال چرا داد می-

 :شروع کرد بند کتونی ها رشو باز کنه که آراد گفت

 !ندازی پایین میای توآخه پسره ی لوس و لجباز!اینجا که خونه بابات نیست همین جور مثل گاو سرت رو می-

 !آراد آرام:

 :آراد نگاهش کرد و گفت

 !کنی!پررو بود پررو تر شدها چیه؟!اصال همش تقصیره توئه که اینقدر طرفداری این رو می -

 :وحید خودش و انداخت رو مبل و گفت

 !بیخیال آرام!این داداش تو کم داره -

 :گفت آراد سیبی برداشت و پرت کرد سمت وحید که تو هوا قاپیدش و یه گاز گنده بهش زدو

 !ایول!نشونه گیریت عالی بود -

 :شونش رو باال انداخ تو ادامه داد

 !ولی خب،واسه یه پلیس همچین کار شاخی نبود -

 !دونستی خیلی رو مخی؟آراد:وحید می

 !پسر باید رومخ باشه-

 :من گفتم

 !نخیرشم!دختر باید رو مخ باشه -

 :آرام خندید و گفت

 .گهبهار راست می -

 :برد باال و گفت وحید دستاش رو

 !خیل خب بابا!تسلیم خانوما -

آراد خندون بلند شد و سمت آشپزخونه رفت.همین جور متعجب به حرفا و حرکات بامزه ی وحید خیره شده بودم.رفتارش برام 

ی سرم رو روزد.انگار که کسی رو قبال با این خصوصیات دیده باشم!ولی یادم نمیومد، هیچی یادم نمیومد.کالفه دستام آشنا می

ته بود.یه خواستم! گریم گرفتونستم با این وضع زندگی کنم.من گذشتم رو میشدم.دیگه نمیگذاشتم و فشار دادم.داشتم دیوونه می
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 :دفعه وحید ساکت شد و گفت

 کنی؟بهار؟خوبی؟چرا گریه می -

 :آرام دستش رو گذاشت رو شونم و گفت

 چیزی شده بهار؟ -

 .خواستم ناراحتشون کنم.لبخندی زدم و سرم رو تکون دادمنمیسریع اشکام رو پاک کردم.

 !نه، هیچی-

*** 

زدم وحید برنده شد!با دهن پر دستاش کنه مسابقه گذاشتیم.همون جور که حدس میباهم سر اینکه کی غذاش رو زودتر تموم می

 :و برد باال و گفت

 !من بردم و من بردم ، چلو کباب رو من خوردم -

 :هم غذاشون تموم شد.آرام روبه وحید گفتآراد و آرام 

 !تونم از تو جلو بزنم؟!اهکنم نمیمثل همیشه!چرا هرچقدر تمرین می -

 :وحید خندید و گفت

 !چون شکم من اندازه ی یه غاره -

 !آرام:پس چرا اینقدر الغری؟

 !هشکنم هرچی خوردم قبل از اینکه به سلوالم برسه مصرف میچون انقدر ورجه وورجه می-

 :آراد خندید و گفت

 !دلیل پزشکی دکتر آینده ی مملکت رو ببینید -

 :به وحید اشاره کردو گفت

 !همینان که فردا پس فردا مردم زیره دستشون تلف میشن -

 !وحید:خیلی ممنون آقا آراد

 :آراد شونه ای باال انداخت و گفت

 !بیفته عین حقیقته!بیچاره مریضی که قراره زیر دست خل و چلی مثل تو -

 :وحید پشت چشمی براش نازک کردو گفت

گیره!آراد:اوه!اگه اینجا گردن اونوقت این آقا آراد ازما ایراد میبیا!همه دنبال یه داماد دکتِر مهربوِن خوش تیِپ پولدار می -

 !سقف داشت حتما تا حاال ریخته بود!همون بهتر که نداره

 .که آورده بودمون اینجا تشکر کردم همه خندیدیم.غذام رو تموم کردم و روبه وحید

 :با لحن بانمکی گفت

 !قابل شما رو نداشت نامزده برادره نامزدم -

 :همه خندیدیم و باهم بلند شدیم.وحید کش و قوسی به خودش داد و سوییچ رو پرت کرد طرف آراد.تو هوا قاپیدش و گفت

 !چی شد؟-
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 !هیچی نشد!من سنگین شدم توباید رانندگی کنی -

 !د:چه ربطی داره؟آرا

 !گمخیلی ربطا داره!توکه پزشکی نخوندی بفهمی من چی می-

قبل از اینکه آراد جوابش رو بده رفت سمت ماشی نو بهش تکیه داد و منتظر به آراد چشم دوخت.آراد اخمی کرد و قفل ماشین 

 :و زد و بلند گفت

 !شما بفرمایین تو ماشین تا پس نیفتادین -

 .ماشین نشست وحید چشمکی زدو توی

 :آراد پوفی کشید و نگاهم کرد و گفت

 !بینی توروخدا؟!مردم داماد دارن ماهم داماد داریممی -

 :خندیدم و به آرام نگاهی انداختم و گفتم

 .مهم اینه که آرام عاشقشه -

 !آره!بسوزه پدر عاشقی که پدر من رو هم در آورده-

سوخت.انگار اصال این خواست این جمله رو بهم بگه!قلبم میداد.انگار دلم نمیچشمکی زد.خندیدم ولی احساس بدی بهم دست 

 !دونستم چراشرایط رو دوست نداشت.ای کاش می

*** 

 :آراد همون جور که بغلم کرده بود رو به وحید گفت

 !مراقبش باش -

 !گی!فهمیدم به جان تووحید نالید:چشم!این بار هزارمه که داری این رو می

 :جدا شد و شاکی روبه وحید گفت آراد ازم

 !فهمیدی که االن حال و روز من این نبودد اگه می -

 !وحید:خیل خب دیگه برو گمشو!انگار یادت رفته مامویت داریا

 !آراد:مرسی بدرقه

 :وحید خندید و گفت

 .شه ها!برو به سالمتگم!دیرت میجدی می -

 :آراد دستام رو گرف تو گفت

 .مراقب خودت باش -

 :م رو تکون دادنم و گفتمسر

 .توهم همین طور -

 .لبخندی زدو از هممون خداحافظی کرد.سوار ماشینش شد و به سرعت دور شد

*** 

گفت!خیلی مهربون بودن.از خونه ی بزرگ و اشرافیشون معلوم پدرومادر وحید به گرمی ازم استقبال کردن.آراد راست می
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 .نبودن و اونقدر با محبت باهام رفتار کردن که خجالت زده شدمبود وضع مالی توپی دارن؛ ولی اصال مغرور 

 :همین جور که مادرش رو بغل کرده بودم گفتم

 !ببخشید مزاحمتون شدم مادر -

موند.شایدم به خاطر زیبایی خورد مادر وحید باشه!مثل خواهر بزرگش میگفتن کلمه ی مادر برام سخت بود!آخه بهش نمی

 :کردم خیلی جوونه!ازش جدا شدم.دلگیر نگاهم کردو گفتن میخارق العادش بود که گمو

 .این چه حرفیه دخترم؟!خونه ی خودته -

شدم مخصوصا وقتی که مجبورم کردن جلوتر از همه برم تو خونه.وای!خونه نبود که!قصر بود، داشتم از خجالت آب می

ه ای واقعا حقشون بود!از آراد شنیده بودم اونا سخت قصر!خیلی ها آرزو داشتن همچین جایی زندگی کنن.البته یه همچین خون

 :کار کردن تا به اینجا رسیدن.آرام من رو از افکارم بیرون آورد و گفت

 خیلی قشنگه نه؟ -

 !اوم-

 :وحید خندید و گفت

 !خب دیگه چشم زدن بسه -

است بدونم چه کسی تو گذشته ی من خوکرد!تمام خصوصیاتش برام آشنا بود.دلم میای خدا!کارای این آدم داشت دیوونم می

 :شبیهش بوده!ادامه داد

 !شه اتاق بهار جان رو بهش نشون بدی؟آخه چشماش از خستگی پف کردهمامان می -

 .حتما-

 :مادرش این رو گفت و با لبخند به سمتم اومد.دستش رو پشت کمرم گذاشت و گفت

 .بریم عزیزم -

 .راه افتادملبخندی زدم و دنبالش به سمت طبقه ی باال 

 .پس اسمت بهاره دخترم، چه اسم قشنگی!منم ویدا هستم-

 .لبخندی زدم

 .ممنون.اسم شماهم خیلی قشنگه.درست مثل خودتون -

 :خندید و گفت

 .نظر لطفته بهار جون! درضمن، اینقدر بامن رسمی حرف نزن!بهم بگو ویدا -

 .در اتاق رو باز کرد و به داخل هدایتم کرد. لبخندی زدم

 .چشم.ممنون ویدا جون -

 حاال شد!درضمن سرویس بهداشتی هم اون گوشه ست.هرچی الزم داشتی بهمون بگو باشه؟-

 .چشم،خیلی ممنون-

 .خوب بخوابی عزیزم-

 .ممنون، ممنون بابت همه چی-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود کاربر انجمن نگاه دانلودbadri  | رمان قمار به شرط چشمانت

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 167 

 :بست گفتهمین جور که در رو می

 .کنم،شب بخیرخواهش می -

 .شب بخیر-

نظر گذروندم.تقریبا خالی بود.به جز یه کمد کوچیک و یه تخت و یه فرش زیرپام دیگه این رو گفتم و درو بست.اتاق رو از 

چیزی توش نبود.والبته دوتا عکس بزرگ کنار هم رو دیوار!نزدیکشون شدم و نگاهشون کردم.وحید و پدرمادرش! به نظر 

حید هم همون لبخند با نمک همیشگی رو نمیومد قدیمی باشه.شاید مال پونزده سال پیش بود.ویدا لبخند ملیحی رو لبش بود و

 .داشت.پدرش هم لبخند مردونه ای به لب داشت به عالوه ی یه غم تو چشماش! زیاد واضح نبود ولی من فهمیدم

تونه کل زندگی وحید رو ازهم بپاشونه!به عکس کردم این غم کل عکس رو خراب کرده.خبر نداشتم همین غم میاحساس می

ن قدیمی تر بود.شاید مال بیست سال قبل.یه عکس تکی از بچگی های وحید.حتی این عکس هم به نظرم کناریش نگاه کردم.او

ی تونم!و این خیلخواد تو گذشتم دنبالت بگردم ولی نمیخیلی آشنا میومد!وحید،وحید، وحید!چرا انقدر برام آشنایی؟!دلم می

 !بده،خیلی بد

 !م کی خوابم بردآهی کشیدم و روی تخت دراز کشیدم.اصال نفهمید

*** 

 "از زبان راوی/دانای کل"

چه چیزی درمورد وحید وجود داشت که بهار رو اینقدر کالفه کرده بود؟!یعنی تنها شباهت رفتارش به شهیاد بود که ذهن بهار 

نعمت رو درگیر خودش کرده بود یا اینکه...چه سرنوشتی انتظار وحید،کسی که توی خانواده ای سرشناس و غرق در نازو 

 کشید؟اونم تو ترکیه بزرگ شده بود رو می

*** 

کرد.صدای خنده و شادی بچه های کردن نگاه میدوییدند و بازی میاز پنجره به بچه هایی که با خوشحالی بین چمنا می

کرد یمروستایی لبخندی به لبش آورد.وحید حق داشت اینقدر از اینجا تعریف کنه!روستایی که مادربزرگ وحید توش زندگی 

دن آمده دیگفت با خانوادش زیاد میان اینجا ولی این بار با بهارو آرام که برای اولین بار اینجا رو میواقعا قشنگ بود!وحید می

کرد.با صدای وحید به خودش بودن.مادربزرگ وحید چندین سال پیش فوت کرده بود و کسی تو این خونه زندگی نمی

 .به وحید دوختاومد.نگاهش رو از پنجره گرفت و 

 :وحید با صدایی بلند گفت

 !این شما و اینم دستپخت آقا وحید -

امروز وحید به جای آرام غذا پخته بود و اونقدر ازش تعریف کرده بود که بهارو آرام مشتاق بودن هرچه زودتر 

 :بخورنش!بهار لبخندی زد و به سمت سفره رفت.کنار آرام نشست و گفت

 !کترببینم چه کردی آقای د -

قاشقی از غذای توی بشقابش برداشت و به سمت دهنش برد.هنوز قاشق رو تو دهنش نذاشته قیافش درهم شدو به سرفه 

 :افتاد!سه تا لیوان آب پشت سرهم خورد اما بازم مزه ی شوری و تندی غذا برطرف نشد!وحید نگران گفت

 !یعنی انقدر بده؟ -
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 :زد گفتآرام همین جور که تو کمر بهار می

 !ده از بدم بدترهقیافه ی بهار نشون می-

 :وحید ناراحت گفت

 جدی؟-

 :آرام با حرص گفت

خوای نامزد داداشم رو به کشتن بدی؟!انگار یادت رفته آراد اون رو به ماسپرده هاا!ولی خب، از پ ن پ شوخی!نکنه می-

 !شه انتظار داشتبچه ای که تو پر قو بزرگ شده بیشتر از این نمی

د یه دونه کلم ازتو ظرف ترشی برداشت و حرصی به سمت آرام پرت کرد. آرام توهوا گرفتش و توی دهنش گذاشت و وحی

 :گفت

 !مرسی آقای آشپز-

 !بهار که تازه حالش جا اومده بود گفت:سربه سرش نذار آرام.گـ ـناه داره

 :وحید قیافه ای مظلوم به خودش گرفت و گفت

 .شرمنده -

 .آرام خندید

 !و لوچش رو نیگا!خیل خب بابا بخشیدم!حاال بگو االن چی کوفت کنیم؟لب  -

 :وحیدهول هولکی بلندشد و گفت

 :گیرم.آرام زد زیره خنده و گفترم رستوران یه چیزی میاالن می-

 !آخه آقای دکتره باهوش!دقیقا کجای این روستا رستوران داره که ماهنوز ندیدیم؟ -

 :وحید زد روی پیشونیش و گفت

 !گیا!خب حاال چیکار کنیم؟آخ!راست می-

 :بهار بلند شد و گفت

 !کنم که انگشتاتونم باهاش بخورینغصه نخور آقا وحید.االن براتون یه املت درست می -

*** 

 "از زبان بهار"

حید ارو آوردم ووحید زیرانداز رو روی چمنا پهن کرد و منتظر بهم چشم دوخت.خندیدم و سینی کبابارو برداشتم.همین که کباب

 :سریع بهش حمله کرد و نصفش رو تصاحب کرد!آرام سیخارو از دستش کشید و گفت

 !خیلی پررویی وحید -

 :وحید شاکی گفت

 !ای بابا!من گشنمه-

گشنته که گشنته!همه باید مساوی بردارن!تازه سهم جنابعالی کمترم هست!مثل اینکه یادت رفته دیروز نزدیک بود بهار رو با -

دستپخت محشرت به کشتن بدی!آخرشم که مجبور شدیم املت بخوریم!االنم که هیچ کار نکردی و همین جورپارو پا اون 
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 :انداختی!وحید شاکی گفت

 !کرد؟نکنه عمه ی جنابعالی بود چهار ساعت سیخارو اینور اونور می -

 !الهی بمیرم برات!واقعا کار سختی بوده-

 :وحید مظلوم نگاهش کرد که آرام گفت

 !قیافت رو درست کن!حنات دیگه پیش من رنگی نداره آقا وحید -

خندیدم که باالخره رضایت دادن و آتش بس اعالم کردن و هر دو مشغول خوردن کردم و میهمین جور به بحثشون نگاه می

 .شدن

یخ کباب آرام رو از تو وحید که طبق معمول زودتر از همه غذاش رو تموم کرد.بهش نگاه کردم که چشمکی زدو یه دفعه س

 :بشقابش برداشت و در رفت!آرام دویید دنبالش و داد زد

 !وحید وایسا!مگه اینکه دستم بهت نرسه -

 :خورد گفتدویید و کباب و میوحید خندید و همین جور که می

 !عمرا -

روی زمین و شروع کرد به کتک دقیقا وقتی آرام بهش رسید که تیکه ی آخر رو قورت داد!آرام حرصی هلش داد و انداختش 

 :مردم.دادزدمزدن و قلقلک دادنش.دیگه داشتم از خنده می

 !حقته آقا وحید -

 :به غلط کردم افتاده بود و از خنده سرخ شده بود.با التماس گفت

 !خوای هرچی خوردم روت باال بیارم؟آرام تورو خدا!توکه نمی -

 !هرچی خوردی تف کن بیرون خوام!زودتند سریعچرا اتفافا همین رو می-

 :یه دفعه گوشی وحید زنگ خورد و اونم از خداخواسته سریع گفت

 !آرام گوشیم -

 :آرام حرصی نگاهش کرد و گفت

 !رسمبعدا به حسابت می -

 :باالخره رضایت داد و ولش کرد.وحید خندید و گفت

 !رسه!وایی دم اونکه زنگ زد جیزدیگه دستت بهم نمی-

داد یه تیکه دیگه از کباب آرام رو براشت و چپوند که روی زیرانداز بود و همین جور که داشت جواب می اومد سمت گوشیش

 !توی دهنش

 :آرام داد زد

 ...وحید!فقط میکش-

 :با دیدن قیافه ی متعجب وحید ساکت شد و گفت

 کیه وحید؟ -

 :وحید همین جور که متعجب به صفحه ی گوشیش خیره بود گفت

 !عمومه -

 :متعجب گفت آرام
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 !زنه!چی شده این موقع روز یاده تو افتاده؟اون که سالی یبارم بهت زنگ نمی -

 :وحید لقمش رو نصفه قورت داد و گفت

 !دونمنمی -

 :دکمه برقراری تماس رو زد و گفت

 .الو؟سالم عمو -

-... 

 عمو؟چرا صداتون گرفته؟چیزی شده؟-

 ..متعجب به وحید چشم دوختمصدای گریه ی عموش از پشت تلفن به گوشم رسید

 :با تته پته گفت

 کنین؟ع...عمو...چی شده؟چرا گریه می -

-... 

 :لقمه پرید توی گلوشو به سرفه افتاد.نگران از جاش بلند شد و گفت

 بی...بیمارستان...واسه چی؟ -

رسید ولی متوجه نشدم چی  همین که کلمه ی بیمارستان رو شنیدم از ترس به خودم لرزیدم. صدای گرفته ی عموش به گوشم

 :لرزید.وحشت زده از جام بلند شدم و بهش چشم دوختم.آرام نگران گفتگه.وحید مثل گچ سفید شده بودو بدنش میمی

 بیمارستان؟وحید چی شده؟ -

هردو وحشت زده خیره به وحید بودیم. یه لحظه تعادلش رو از دست داد و گوشی از دستش افتاد.آرام دویید سمتش و 

 :فتش.نگران گفتگر

 وحید خوبی؟چی شده؟ -

 :بی توجه به سوال آرام گوشی رو از روی زمین برداشت و به سختی گفت

 ک...کدوم...بیمارستان؟ -

 .همین که جوابشو گرفت بی توجه به ما دویید سمت ماشینش.نگران به آرام نگاه کردم و هر دو پشت سر وحید دوییدیم

*** 

 "از زبان امین"

 :بطری مشـ ـروب رو از دست پارسا کشیدم.انداختمش زمین و داد زدمبا عصبانیت 

 !کنی پسرکنی؟داری خودت رو نابود میبسه دیگه!تمومش کن پارسا! چراباخودت اینکار رو می -

 :با چشمای قرمزش نگاهم کرد و حرصی گفت

 !به درک -

 :و از دستش کشیدم.داد زدمرفت سمت بطریا و یه دونه دیگه برداشت.عصبانی دوییدم سمتش و بطری ر

 کنه؟کنه چه دردی ازت دوا میتو دیوونه شدی پارسا!دیوونه!آخه م*ش*ر*و*ب جزاینکه مست و داغونت می -

بطری رو محکم ازتوی دستم کشید و هلم داد.تعادلم رو از دست دادم و افتادم وسط شیشه خورده  .با عصبانیت برگشت سمتم

 :ها.داد زد

 !شدم!به توچه؟هان؟دست از سرم بردار امین.بذار به حال خودم باشمآره دیوونه  -

 .از درد دستم به خودم پیچیدم.پریسا دویید سمتم که با دادم سر جاش خشکش زد

  !وایسا سر جات پریسا -
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 !تاوقتی من تکلیفم رو با این پسره ی دیوونه روشن نکردم حق نداری پات رو توی این اتاق بذاری- 

 .عقب عقب رفت و بهمون خیره شد پریسا متعجب

 :از جام بلند شدم و عصبانی داد زدم

ذارم این جوری ادامه بدی.االن یه ماهه کارت ذارم!نمیبذارم به حال خودت باشی که خودت رو به کشتن بدی؟نه من نمی -

اون حتی دیگه اسمت رو پارسا؟بهار دیگه نیست!ازدواج کرده. خوای بفهمیشده یه گوشه نشستن و غصه خوردن.چرا نمی

 .کنم فکرش رو از سرت بیرونیادش نمیاد چه برسه به خودت!خواهش می

 :داد زد

 !خفه شو امین -

 :عصبانی سمتم اومد. یقم رو گرفت و داد زد

 !تونم!من عاشقشم امینتونم فراموشش کنم،نمی!نمیخوای بفهمیتو نمی -

 :هلم داد عقب و داد زد

 !عاشقشم لعنتی -

ده به چشمای اشکیش خیره شده بودم.تا حاال هیچوقت گریش رو ندیده بودم.یه دفعه هرچی روی میز اتاق بود ریخت بهت ز

 :زمین و دوباره داد زد

 !عاشقشم -

تعادلش رو از دست داد و خودشم زمین خورد.دوییدم سمتش و جلوی پاش زانو زدم.با دستای خونیش جلوی صورتش رو 

 ..آروم دستای لرزونش رو گرفتم و بهشون نگاه کردم.تیکه شیشه ی بزرگی توی دستش فرو رفته بودکردگرفته بود و گریه می

 چیکار کردی با خودت پسر؟-

 :پریسا دویید تو اتاق و با دیدن دست پارسا جیغی کشید.نگاهی بهش انداختم و گفتم

 !یه پارچه ای چیزی بیار، زودباش -

ه پارچه آورد.دستش رو محکم گرفتم و شیشه رو ازتوش بیرون کشیدم.تکونی نگاهش رو اطراف اتاق چرخوند و سریع ی

 .خورد و چشمای اشکیش رو روهم فشار داد.سریع پارچه رو دور دستش پیچیدم و گره زدم

 .تموم شد-

 .توی چشمای غمگینش زل زدم . اصال طاقت نداشتم اینجوری ببینمش.کشیدمش تو بغلم و به خودم فشردمش

 .کشیتونم ببینم داری عذاب می، من نمیکنم پارسا ولی... تو مثل برادرمیمن درکت می-

 :با صدایی گرفته گفت

 .کنمفهمم چیکار میخوام امین! دست خودم نیست نمیمعذرت می -

 .دونمدونم پارسا،میمی-

 .ازش جدا شدم و به چهره ی خستش نگاه کردم.آروم بلندش کردم و به سمت تخت هدایتش کردم

 .یه ذره استراحت کن،خیلی خسته ای-

 .پوزخندی زد



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود کاربر انجمن نگاه دانلودbadri  | رمان قمار به شرط چشمانت

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 172 

 !تونستم یه کاریش کنم!با روح خستم چیکار کنم امین؟ای کاش فقط تنم خسته بود!اونوقت می -

ناراحت بهش چشم دوختم.رو تخت دراز کشید و خیره به سقف شد.پتو رو روش کشیدم.کنارش نشستم و دستش رو گرفتم.بهم 

 .نگاه کرد و لبخندی زد

ممنون که هستی امین!تو خودت خیلی سختی کشیدی ولی هیچ وقت من رو تنها نذاشتی.تو از صدتا برادر برام با ارزش  -

 !تری

 :لبخندی زد مو گفتم

 .ولی تو ازیه برادر واسه من خیلی بیشتری.حاضرم بمیرم ولی اینجوری نبینمت -

 .چشماش رو بست و نفس عمیقی کشید

 !کنم.ازهمون بچگیگیرم چه آرامشی پیدا میستات رو میدونی وقتی دوای امین!نمی-

 .دستش رو فشردم و خیره به چشمای بستش موندم

وقتی مطمئن شدم خوابش برده از کنارش بلند شدم و همراه پریسا از اتاق بیرون رفتیم.بی حوصله روی مبل ولو شده بودم و 

 ره اوندواج بهارو شنیده بودیم همه تو شوک بودیم.هیچ یادم نمیکردم.از وقتی خبر فراموشی و ازکاناال رو باال پایین می

روزی رو که پارسا داغون شد.من و پارسا با آدرسی که کاوه داده بود رفتیم سراغ آراد ولی اون بهمون گفت که بهار تو 

اولش من و پارسا حرفاشو تصادف حافظش رو از دست داده و هیچ کدوم مونو یادش نمیاد.گفت بعد از اون با آراد نامزد کرده.

گه که بهارو بهمون تحویل نده ولی وقتی آراد عکس نامزدیش رو با بهار باور نکردیم.پارسا عصبانی شدو گفت آراد وروغ می

بهمون نشون داد دیگه دهنمون بسته شد.ازمون خواست واسه آرامش بهار دیگه سراغش نریم.از پارسا خواست که اون رو 

شد؟!درسته که اونروز سر ازپا دراز تر برگشتیم ایران ولی مطمئن بودم پارسا پی زندگیش.ولی مگه میفراموشش کنه و بره 

تونه بهار رو فراموشش کنه.بهار ازدواج کرده بود و دیگه کاری از دست ما برنمیومد.از اون روز پارسا هرروز داغون نمی

کرد ولی هنوزم بهار حتما باهاش خوشبخته خودش رو آروم میتر از روز قبل شد.گاهی با این فکر که شوهرش آدم خوبیه و 

مدن با دونستم کنار اوباور نداشت!یعنی هیچ کدوم باور نداشتیم بهاری که عاشق پارسا بود با یکی دیگه ازدواج کرده باشه!می

د ار دیگه نبود و همه بایتونست غصه بخوره.بهاین قضیه واسه پارسا خیلی سخته؛ ولی باالخره که چی؟!تا آخر عمرش که نمی

 : کردیم.حتی پارسا!صدای پریسا من رو از افکارم بیرون کشیدنبودنش رو باور می

 امین جان؟ -

 .بهش نگاه کردم

 .جانم عزیزم-

 کردی؟به چی فکر می-

 .کنارم نشست و دستش رو دور شونم حلقه کرد.تلویزیون و خاموش کردم و آهی کشیدم

 .ز نبودنش رو باور نکردم!چه برسه به پارسابه بهار!راستش خودمم هنو-

 :آهی کشید

رفت.ولی یه دفعه همه چی بهم ریخت.تو شه.اونا عاشق هم شده بودن همه چی داشت خوب میمنم همینطور.اصال باورم نمی -

 .این یه ماه داداشم از دست رفت
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که  کردم آدمای شروین اینقدر سمج باشنبود.هیچ فکر نمیوقتی گفت یه ماه یاد اتفاقاتی افتادم که تو این یه ماه واسمون افتاده 

 .بعد سه ماه هنوزم دنبالمون باشن!بی هوا پریسارو به آغوش کشیدم و موهاش رو بـ ــوسه بارون کردم

 :متعجب نگاهم کردو گفت

 !کنی؟چی شده امین؟!چرا همچین می -

 :صورت قشنگش رو با دستام قاب گرفتم و گفتم

زدی تو گوشمه.اگه زنده موندم فقط به خاطر پریسا.هنوزم صدای آروم و قشنگت وقتی تو کما بودم و صدام میازت ممنونم  -

 .تو بود

 :گونم رو نوازش کردو گفت

 ...خواست خدا بود.در ضمن -

 :کردو ادامه داد اخمی

 خوام راجع به اون روزای نحس حرف بزنی، باشه؟دیگه نمی -

 .و تکون دادمپیشونیش رو بوسیدم و سرم ر

 .باشه -

 "از زبان پارسا"

م کرد من خوابوقتی مطمئن شدم که امین رفته چشمام رو باز کردم و روی تخت نشستم.امین چقدر خوشبین بود که فکر می

کشم.تو این یه ماه یه بارم خواب درست و حسابی به چشمم برده!البته حق داشت.اون که جای من نبود ببینه چه عذابی می

 !شد؟ه بود.اصال مگه مینیومد

احساس خیلی بدی داشتم.از خودم،از زندگیم،از سرنوشتم.از همشون متنفر شده بودم.به خودم لعنت فرستادم.اگه این اتفاقا 

تونستم عشقم رو داشته باشم.اگه کنارم بود هیچ وقت این اتفاق براش فتاد،اگه شرایط زندگیم این جور نبود مینمی

کردم.همش تقصیر خودم بود.همون بهتر که دیگه آدم ضعیفی مثل من رو که خودم بود.باید ازش مراقبت میافتاد.تقصیر نمی

تونست از کسی که عاشقشه مراقبت کنه یادش رفته بود.من لیاقت داشتن اون رو نداشتم.من چی داشتم جز یه انگ حتی نمی

خوشبخت و خوشحال باشه خوب االن که خوشبخته!مسلما کنار خواستم بهار کشیدم.من همیشه میقمارباز که با خودم یدک می

یه پلیس خوشبخت تره تا کنار یه قمارباز بی سروپا!امروز بیست و چهارمین زمستون زندگیم رو عزا گرفتم.بیست و چهارسال 

د بهار! اما حاال شدم،با وجو.تازه داشتم به زندگی امیدوار میزندگی نحس و تباه شده.بیست و چهار سال پوچی و سردرگمی

تونم اون آدم سابق باشم.هرگز!احساس سرما دونستم که دیگه نمیچی؟!کو بهار؟اون از دستم رفت!برای همیشه! و من می

کردم.پتو رو محکم تر دور خودم پیچیدم ولی تاثیری نداشت!چون این سرما به خاطر هوای بیرون نبود.تو دلم کوالک به پا 

کردی.یه بهار به زیبایی کرد.بودی و زمستونم رو بهار میش بودی بهار!بودی و وجودت گرمم میبود.به خودم لرزیدم.ای کا

 .اسمت،به طراوت وجودت

 تونم فراموشتدونم متعلق به شخص دیگه ای هستی ولی نمیبهار، بهار، بهار!باید من رو ببخشی عزیزم!با وجود اینکه می

شاید اینقدر عذاب وجدان نداشتم.دلم بدجور گرفته بود.نگاهم روی گیتاره کنار  تونستم!اونوقتشد!ای کاش میکنم.ای کاش می

 .دیوار ثابت موند
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 "از زبان امین"

 گشتم ولیبارید.یه روز دیگه ام گذشت!هرروز دنبال کار میکنار پنجره ایستادم و پرده رو کنار زدم.هنوزم داشت برف می

به این درو اون در زدم که دیگه جونی تو تنم باقی نمونده بود.کم کم داشتم ناامید  گرفتم.امروز اینقدرهربار نتیجه ی کمتری می

شدم.احساس کردم یکی پشت سرمه، برگشتم.پریسا بود.لبخندی زد و فنجون چایی رو سمتم گرفت.فنجون رو گرفتم و می

 .لبخندی به روش زدم

 !ممنون-

 :ظه صدای ساز به گوشم خورد!با تعجب برگشتم سمت پریسا و گفتمدوباره برگشتم و به فضای سفید بیرون خیره شدم.یه لح

 شنیدی؟ -

 :پریسا ناراحت سرش رو تکون دادو گفت

 .پارساست -

 :متعجب گفتم

  !مگه نخوابید؟ -

 :سرش رو به چپ و راست تکون دادو گفت

 !یه ماهه یه قطره آب خوشم از گلوش پایین نرفته.اونوقت تو توقع داری خوابش ببره؟ -

کردیم چی گفت.با ناراحتی سرم رو پایین انداختم و به اتفاقای این چندوقت فکر کرد..به سرنوشت مون! چی فکر میراست می

 .شدشد!تمام این اتفاقات مثل یه فیلم همراه صدای پارسا تو گوشم مرور می

 ..یه نیمکت تنها"

 ...یه شعله ی خاموش

 ...یه لحظه یک رویا

 ...منو تو در آغوش

 ...یادگار از عشقیه 

 ...روتن درخت پیر

 ...یه قصه ی کوتاه

 "!ای وای از این تقدیر

 .ای وای!ای وای از این تقدیر نحس

تونی کاری کنی دیگه چه کاری از دست من تونستم برات کاری کنم پارسا، ای کاش!ولی وقتی حتی خودتم نمیای کاش می

کردم اون دختر تازه وارد و ناآشنایی که هیچ وقت روبه روی پارسا کم میکردم اینجوری بشه.هیچ فکر نبرمیاد؟هیچ فکر نمی

 !آورد یه روزی بشه عشقش،هیچ وقتنمی

***  

 "از زبان بهار"

دویدیم.جلوی پذیرش ایستاد  رفت.من و آرام هم نگران دنبالش میکرد و باال میبا وحشت پله های بیمارستان رو یکی دوتا می
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ه چه دونستیم کرسید و قبل از اینکه بهش برسیم دوباره شروع کرد به دوییدن.هنوز نه من،نه آرام نمیو سریع یه سری سوال پ

اتفاقی افتاده.وقتی رسیدیم چند نفر گریون بهمون خیره شد..یکیشون که یه مرد حدودا سی ساله بود با گریه اومد سمتمون و 

 .توی چشمای وحید خیره شد

 چطوره،عمو؟ وحید با ترس گفت:حا...حالشون

 .مرد سرش رو انداخت پایین و چیزی نگفت

 :وحید شونه هاش رو گرفت و تکونش داد و داد زد

 مگه نشنیدین چی گفتم؟گفتم حال پدرمادرم چطوره؟ -

 :مرد سرش رو آورد باال و دوباره به چشمای نگران وحید خیره شد.اشکاش جاری شدن و آروم گفت

 !گمتسلیت می -

کافی بود که زندگی وحید نابود بشه.دستای وحید شل شد و آروم از روی شونه های مرد سر خورد.عقب ن جمله و فقط هی

 :عقب رفت و با چشمای گریون زیرلب تکرار کرد

 !نه...این...این امکان نداره...غیرممکنه...نه -

رو به آغوش کشید و وحشت زده  شد.هنوز تو شوک بودم که با صدای داد آرام به خودم اومدم.جسم بی حال وحیدباورم نمی

 .پرستار رو صدا زد

دونستم چه حالی داره.وحید تنها بچه ی اون خونواده بود و عاشق خانوادش! اونقدر به اونا به سختی چشماش رو باز کرد.می

 !خواد چیکار کنهدونستم بعد از این میوابسته بود که واقعا نمی

 !دونستمم!من هنوز خیلی چیزا رو راجع به وحید نمیدونستولی این تنها چیزی نبود که من نمی

 :آرام دستش رو فشرد و گفت

 وحیدم، بهتری؟ -

 .ریختگفت.فقط خیره به سقف بود و اشک میاما وحید هیچی نمی

ذارن اینقدر عذاب بکشه ولی سخت در اشتباه بودم!عموهاش که هردو گیرن و نمیکردم فامیالش زیرپرو بالش رو میفکر می

وچک تر از پدرش بودن سر ارث و میراثی که تقریبا همش متعلق به پدر وحید بود بحثشون شد و هرکس سهم خودش رو ک

زد!ولی من اونقدر نگران خودش بودم که دیگه خواست!حتی سرنوشت وحی دو حریص بودن اطرافیانش هم برام آشنا میمی

نی که از دوماه پیش به قبل هیچی رو یادش نمیومد نبودم!وحید که دنبال سرنوشتش و سیر کردن دنبال چیزی شبیه اون توی ذه

کرد!عینی حالش خرا بتر از اون بود که بخواد به انگار از خیلی وقت پیش عموهای حریصش رو شناخته بود هیچ تعجبی نمی

 .این مسائل فکر کنه

دونستم که پول و ای باهاشون نکرد.می خواستن دستی دستی همه ی اموالش رو باال بکشن و اون هیچ مقابلهعموهاش می

کرد. فریادی کشید که کل ثروت براش هیچ اهمیتی نداره برای آرام هم مهم نبود.اما انگار آراد جوره دیگه ای فکر می

 .ساختمون دادگاه لرزید

ست داره شما چی خیال کردین؟ها؟فکر کردین وحید هیچکی رو نداره؟!اگه عموهاش بی رحمو گرگ صفتن عوضش یه دو-

 ذارم حق و حقوقش رو بخورین؟که مثل کوه پشتش واساده.فکر کردین می
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 .داد نگاهی انداختمنگران به وحید که هیچ عکس العملی نشون نمی

 !آراد جوری واسه مال و اموال وحید داد و هوار راه انداخته بود که انگار مال خودش رو خوردن

 :حید تکون داد و ادامه دادانگشتش رو به نشونه ی تهدید جلوی عموی و

دونی عواقب درافتادن بایه پلیس چیه!پس مثل آدم دست گوش کن آقای محترم،به نفعته که بامن درنیفتی؛چون خودت خوب می -

 از سر وحید و مال و اموالش بردارو برو دنبال زندگیه خودت.فهمیدی؟

 :رش دود از سر آراد بلندشد و عصبانی بهش توپیدجواب آراد رو با پوزخندی داد و نگاهش رو ازش گرفت.با این کا

 !ببند نیشت رو!ازت پرسیدم فهمدیدی یانه؟ -

 :بازم همون پوزخند مسخره رو روی لبش نشوند و گفت

 !برو بابا!احمق -

 :آراد عصبانی از جاش بلند شد و یقه ی پیرهنش رو گرفت و بدون توجه به تذکرای قاضی داد زد

 دی؟هان؟نفهمیدم، چه غلطی کر -

 :آراد رو هل داد عقب و داد زد

 !دستت رو بکش ببینم!کدوم حق و حقوق؟!مگه بچه ی خریدنی هم حق و حقوق داره؟ -

چند دقیقه سکوت برقرار شد و همه با بهت به وحید که خشکش زده بود خیره شده بودیم..باالخره آراد سکوت رو شکست و 

 :متعجب گفت

 !گی؟چی...چی می -

 !که شنیدی!باور نداری؟همون چیزی -

 :یه سری برگه از جیب کتش درآورد و جلوی وحید انداخت. گفت

 !دی کی هستی و از کجا اومدی،هرچه زودتر بهترفهمیبیا،باالخره که باید می-

 ازهمه تو شوک بودیم و خیره به برگه ها.وحید با دستای لرزونش برگه ها رو برداشت و بهشون نگاه کرد.آراد برگه ها رو 

ریخت..آرام بغلش کردو موهاش رو دستش کشید و بهت زده بهشون خیره شد..وحید به زمین خیره شده بودو بی صدا اشک می

 نوازش کرد.پیشونیش رو بوسید و با گریه بهش زل زد.کنارش زانو زدم و اشکام سرازیر شدن.کدوم پدرو مادر بی رحمی

ح بدن؟؟اونا آدم نبودن،حیوون بودن!وحید...یعنی اون لحظه چه حالی بودن که حاضر شده بودن بچشون رو به پول ترجی

 داشت؟

 :با صدای آراد نگاهم رو از وحید گرفتم و بهش دوختم

 !آرام،بهار؟بلند شین -

 :گفت منو آرام پرسش گر بهش خیره شدیم که با بی رحمی

 !باید بریم،ما دیگه اینجا کاری نداریم -

 :آرام با تعجب گفت

 .بینی حالش رو؟باید پیشش باشیمشه؟مگه نمیی...یعنی چی؟!پس وحید چی می -

 :آراد حرصی دست آرام رو کشید و گفت
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 !بینی!بلند شواز این لحظه به بعد دیگه هیچوقت وحید رو نمی -

 :آرام بلند شد و با عصبانیت به آراد توپید

 !ات چیه آراد؟دیوونه شدی؟گی؟!یعنی چی؟معنی این حرفداری چی می فهمیتو اصال می -

 !تونم اجازه بدم خواهرم زن یه آدم بی اصل و نسب و مال باخته بشهنه!اتفاقا خوب عقلم رو به کار گرفتم!من نمی-

 .با بهت بهش چشم دوخته بودم.دست آرام رو کشید و با یه حرکت حلقه ی نامزدیش رو درآورد و جلوی وحید انداخت

 :زد آرام از کوره در رفت و داد

 کنی؟؟چه غلطی داری می -

 :خواست حلقه رو از روی زمین برداره که آراد دستش رو کشید و نذاشت.با عصبانیت گفت

 .بیا بریم -

 :آرام دستش رو کشید و داد زد

 !؟فهمیمن با تو هیچ جا نمیام؛ چون نامزدم بهم احتیاج داره.می -

 :ساختمون لرزید تو گوشش زدو فریادی کشید که کل آراد سیلی محکمی

 خفه شو دختره ی احمق!کی بهت اجازه داده روی حرف برادربزرگترت حرف بزنی؟هان؟ -

 :دستش رو محکم تر از قبل کشید و گفت

 !تو با من میای،همین حاال -

 :همه با تعجب دورمون جمع شده بودن.برگشت سمت من و گفت

 !بیا بهار -

 :گفتمایستادم و توی چشمای عصبانیش خیره شدم و 

 !کردم همچین آدم حریصی باشی آرادهیچ فکر نمی -

 :اومد جلوترو گفت

 !آره من همچین آدمیم-

 :دستم رو کشید و گفت

 .حاال بریم -

 :ولی من ذره ای از جام تکون نخوردم.عصبانی نگاهم کرد که گفتم

 .مثل تو هیچ جا نمیام من با آدمی-

 .پوزخندی زد

 !مجبوری -

 !ونی من رو مجبور به انجام کاری کنیکنم تو بتفکر نمی-

 !تونمشی که میبه حلقه ی توی دستت نگاه کنی متوجه می-

 :به حلقه ی توی دستم نگاهی انداختم و گفتم

 .گی!تنها وجه مشترک من و تو همین حلقه ستاوم، راست می-
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 .از تو دستم کشیدمش بیرون و درست مثل خودش جلوی پاهاش پرت کردم

 :کردم و ادامه دادم به آراد نگاه

 !که حاال دیگه نیست -

 .پوزخندی زد

 .این بچه بازیارو تمومش کن -

 :تو چشماش خیره شدم و گفتم

 تونم با آدمیاین بچه بازی نیست،بحث یه عمر زندگیه مشترکه!حافظم رو از دست دادم عقلم رو که از دست ندادم!من نمی -

 .مثل تو زندگی کنم

 .بهار! یا مثل بچه ی آدم همراه من و آرام میای یا اینکه مجبورم جوره دیگه ای باهات رفتار کنم تهدید آمیز گفت:بس کن

 .حق نداری همچین کاری کنی!تو هیچ حقی نسبت به من نداری.ازحاال به بعدهمه چی بین من و تو تموم شد ست-

 .پوزخندی زد

 .که حق ندارم -

 :اومد جلو که داد زدم

 !زنم که همکارات بریزن سرتقدر داد میدست به من بزنی اون -

 :سر جاش متوقف شدو گفت

 !خوای واسه یه پلیس،پلیس خبر کنی؟هه!مسخرست!می -

 !گم جناب سرواندقیقا!به نفعته از امروز به بعد کاری به کار من نداشته باشی.واسه آبروی خودت می-

 :دست آرام رو گرفت و گفت

 .شی!که البته دیگه فایده ای ندارهپشیمون می خودت خواستی؛ ولی مطمئنم یه روز -

 .پوزخندی زدم

 !تو اینطور فکر کن -

دست آرام رو کشید که یه دفعه با جیغش متوقف شد و نگاهی به وحید انداخت. برگشتم سمت وحید که با دیدن چهره ی رنگ 

 .پریده و چشمای بستش با وحشت کنارش زانو زدم و شروع کردم به تکون دادنش

 .ید؟وحید چشمات رو باز کنوح-

 .لرزید.دست روی پیشونیش گذاشتم.ای وای!تبش خیلی باال بودعرق کرده بود و می

 .سرش رو روی زانوم گذاشتم و موهای خیسش رو کنار زدم

 .وحید؟!وحید تورو خدا چشمات رو باز کن-

که دورمون حلقه زده بودن دوختم  ه مردمیدادن چهرش رو واضح ببینم.ن گاهم رو ازش گرفتم و عصبانی باشکام اجازه نمی

 :و توپیدم

 !رهکنین؟!یکی آمبوالنس خبر کنه.داره از دست میچرا همینجور اونجا وایسادین نگاهش می -

*** 
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رفت ولی بارون هنوز بند پرده رو کنار زدم و از پنجره ی کوچیک خونه به بیرون چشم دوختم.هوا کم کم روبه تاریکی می

کوبیدن.هوای خیلی دلگیری بود.آهی کشیدم و نگاهی قطره های بارون وحشیانه خودشون رو به شیشه ی پنجره مینیومده بود.

به وحید که بعد از چندروز که خواب به چشمش نیومده بود امروز تازه خوابیده بود انداختم.آهی کشیدم، دلم براش 

بور شدم بیارمش اینجا،خونه ی مادربزرگش!کی سوخت.عموهای بی رحمش حتی خونه رو از چنگش درآوردن و مجمی

کرد پسرناز پرورده ای که انقدر واسه خانوادش عزیز بود به این روز بیفته؟!هه!خانواده! آره،یه خانواده ی فکرش رو می

موهای دونستم غیرممکنه که پدرومادر خواندش چیزی از مال و اموالشون رو به نامش نزده باشن.حتما عتقلبی.با این حال می

 .نامردش با حقه بازی و و سندسازی همه چی رو باال کشیدن

کردم پول و ثروت اونقدری براش مهم باشه که به خاطرش آرام رو از وحید بگیره.حتی از آراد متنفر شده بودم.هیچ فکر نمی

 .ذاشت آرام بیچاره از دور وحید رو ببینهنمی

وحشت زده از جا پریدو هین بلندی گفت.تازه خوابش برده بود.دوییدم  با صدای رعد و برق وحشت زده از جا پریدم.وحید

 :سمتش و جلوش زانو زدم.وحشت زده تو چشمام خیره شد.دستای لرزونش رو گرفتم و گفتم

 ..نترس.چیزی نیست! رعدوبرق بود -

 .براش یه لیوان آب ریختم و به دستش دادم

 .بخور آروم شی-

 .ری کرد و لیوان رو از دستم گرفت.یه نفس همش رو خورد و دوباره تشکر کردبا صدای که از ته چاه میومد تشک

 .لیوان رو ازش گرفتم و دوباره روی میز کنار تخت گذاشتم

 .بگیر بخواب-

 :بدون اینکه حرفی بزنه دوباره دراز کشید و چشماش ذو بست.پتو رو روش کشیدم و گفتم

 به چیزی احتیاج نداری؟ -

 :توی چشمام خیره شد.سرش رو تکون داد و آروم گفتچشماش رو باز کرد و 

 .خوام بمیرمهیچی، فقط می -

 !این حرف رو نزن وحید! مگه دنیا به آخر رسیده؟-

 .واسه من آره.تنها دلخوشیم آرام بود که آراد اونم ازم گرفت-

 :دستای سردش رو گرفتم و گفتم

 .شهست میمونه وحید،همه چی درنگران نباش! شرایط اینجوری نمی -

ه.من ذاشتم اینجوری بمونذاشتم...نباید میدوباره چشماش رو بست و چیزی نگفت.معلوم بود امیدی به آینده نداره؛ ولی نباید می

 ...گردونمهرجور شده آرام رو بهش برمی

*** 

ه به منبع صدا رسید.باالخرزدم.هر لحظه صدای گریه ی زن واضح تربه گوش میتوی یه راهروی بلند وتاریک قدم می

 :رسیدم.جلوش ایستادم و پرسیدم

 کنی خانوم؟واسه چی گریه می -
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 :دستاش رو از روی صورت آشفته و گریونش برداشت و با اندوه بهم نگاه کرد.آهسته گفت

 !به خاطر پسرم، به خاطر کاری که باهاش کردم!من...من اون رو فروختم...پسر عزیزم رو...وحیدم رو -

 : فتم و با دقت بیشتری به چهرش نگاه کردم ولی اصال واضح نبود. پوزخندی زدم و گفتمچندقدم جلوتر ر

 پس تو مادر وحیدی.مادر!هه!اگه مادر بودی چطور تونستی با پسرت همچین کاری کنی؟ها؟ -

 :یه دفعه با نگرانی از رو زمین بلند شد و بهم چشم دوخت.نگران گفت

 !باید به وحیدم کمک کنی -

 :داد زدم

 جواب من رو بده!چرا باهاش همچین کاری کردی؟مگه پول چقدر ارزش داشت که به خاطرش بچت رو فروختی؟ -

 .اون به تو احتیاج داره-

 :داد زد

 !نجاتش بده -

با صدای رعد و برق وحشت زده از خواب پریدم.هنوز هوا تاریک بود.اه انگار امشب قرار نبود صبح بشه!به تشک وحید 

 بود! وحشت زده ازجام پریدم.اگه تو این بارون اونم با این حالش رفته باشه بیرون چی؟ نگاه کردم.خالی

 .با شنیدن صدای آب نفس عمیقی کشیدم و خیالم راحت شد.رفتم سمت سرویس بهداشتی و آروم در زدم

 وحید؟تو اونجایی؟-

 :هیچ صدایی نیومد.دوباره صداش زدم

 وحید؟ -

 .ترس به دلم افتاد

گرانش شده بودم که کجا رفته ازیه طرف دیگه برام عجیب بود چرا وقتی تو دستشویی نیست شیر رو باز از یه طرف ن

گذاشته!دستگیره ی در رو پایین آوردم، قفل نبود.آروم در رو باز کردم.با وحشت به صحنه ی روبه روم خیره شدم و فقط 

 !تونستم جیغ بزنم

*** 

 :از استادای دانشگاهشونه نگاه کردم.آب دهنم رو قورت دادم و گفتمپرسش گر به دکترش که حاال فهمیده بودم 

 چی شد؟ -

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 .خطراز بیخ گوشش گذشت!پسره ی دیوونه -

 :نفس راحتی کشیدم و گفتم

 تونم ببینمش؟می -

 تونم یه سوالی ازتون بپرسم؟شه.مینه، فعال نمی-

 .حتما.بپرسین آقای دکتر-

 .کنم این کارو به خاطر تب یا درد جسمانی انجام داده باشه.حتما دلیل دیگه ای دارهنمیمن فکر -
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 :خیره نگاهم کرد و گفت

 اینطور نیست؟ -

 :سرم رو پایین انداختم و گفتم

 .درسته -

 .تونی برام توضیح بدی؟شاید بتونم کمکی کنممی-

 .البته-

 .لبخندی زد و به سمت اتاقش هدایتم کرد

 .لی نشستم و به چشمای منتظرش نگاه کردمروی صند

 .خب من منتظرم-

 .از سیرتا پیاز ماجرارو از تصادف پدرمادر وحید براش گفتم.واضح بود اونم شوکه شده

 :خودکارش رو توی دستش چرخوند و گفت

 !دم که خودکشی کرده!بیچارهبا این اوصاف بهش حق می -

 .سرش رو پایین انداخت و با خودکارش ور رفت

 !انگار خیلی وحید رو دوست دارین؟-

 :سردرگم نگاهم کردو گفت

 .آره،اون یکی از بهترین شاگردامه. تازه!ایرانی هم هست -

 :آهی کشیدو ادامه داد

 .دونم بتونه به درسش ادامه بدهولی با این وضعیتش بعید می -

 !ولی ما باید کمکش کنیم.باید بهش امید بدیم.خودتون گفتین-

کنم تو بیشتر بتونی کمکش کنی!باید هرجور شده نامزدش رو دم؛ ولی فکر میاری از دستم بربیاد واسش انجام میمن هر ک-

 .بیاری اینجا

 .دونم بتونم حریف برادرش بشمبعید می-

 :از پشت میزش بلند شدو گفت

 .باید بتونی!به خاطر وحید -

 .از روی صندلیم بلند شدم و دو دل نگاهش کردم

 !تونمن نمیولی م-

 !چرا؟-

 !آخه...آخه...فعال اون بیشتراز اینکه دشمن وحید باشه دشمن منه-

 :متعجب نگاهم کرد که سرم رو پایین انداختم و ادامه دادم

 .من به خاطر کاری که با وحید کرد نامزدیمون رو بهم زدم -

 .جلوتر اومد و روبه روم ایستاد
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 .رو بشیاگه وحید برات مهمه باید باهاش روبه -

 .سرم رو باال آوردم و بهش نگاه کردم

 :لبخندی زدو گفت

 .کنممنم کمکت می -

*** 

 :با تردید زنگ رو زدم و نگران به دکتر نگاه کردم.لبخندی زدو گفت

 .نگران نباش -

 اگه قبول نکنه چی؟-

دویید سمتم و دستام رو گرفت.نگران  دربا تیکی باز شد.همراه دکتر وارد خونه شدم.همین که از در رفتم تو آرام با نگرانی

 :نگاهم کردو گفت

 حالش چطوره؟ -

 :اون هنوز خبر نداشت که وحید دست به خودکشی زده.دست دست کردم و مونده بودم چی بهش بگم که دکتر گفت

 .نگران نباشین.خطر از بیخ گوشش گذشت -

 :آرام نگران تر از قبل گفت

 خطر؟!چه خطری؟ -

 .خودکشی کنه نامزدتون قصد داشت-

آرام هین بلندی گفت و با دستای لرزونش جلوی دهنش رو گرفت.با صدای آراد نگاهم رو از آرام گرفتم و بهش دوختم.همین 

 جور که از پله ها پایین میومد عصبانی روبه دکترگفت:م

 !کسی نیست دونم این خانوم چی بهتون گفتن.اما خواهر من نامزددونم شماکی هستین آقا و نمین نمی -

 :جلوی دکتر ایستادو گفت

 مفهومه؟ -

 :دکتر جدی گفت

 .لجبازی رو بذارین کنار آقا.اون پسر االن بیشتراز هر وقت دیگه ای به نامزدش احتیاج داره

 :آراد بدون هیچ احساسی گفت

 !متاسفم.اونا یه زمانی نامزد بودن.االن دیگه هیچ ربطی بهم ندارن -

 :دماز کوره در رفتم و داد ز

 تونی انقدر پست باشی؟بس کن!چطور می -

 :حرصی نگاهم کرد و بهم توپید

ن کنم به شما و ایحرف دهنتون و بفهمین خانوم!من حق دارم راجع به زندگی خواهرم تصمیم بگیرم و تصمیم من اینه.فکر نمی

 !آقا ربطی داشته باشه

 :با نفرت بهش نگاه کردم که آرام عصبانی گفت
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 .تونی جلوی من رو بگیری؟تو نمیفهمیبط داره.زندگی خودمه آراد.میولی به من ر-

 !بس کن آرام-

 :آرام داد زد

دم واسه زندگی من تصمیم بگیری و من رو مجبور به انجام کاری بکنی.به خاطر کار تو وحید کنم.دیگه اجازه نمیبس نمی -

 ؟فهمیخودکشی کرده،می

 .خوامختی تو رو میفهمم!به خاطر اینکه من خوشبنه نمی-

 .آرام پوزخندی زد

دونی؛ولی من مثل تو نیستم آراد.من فقط درسته!چون تو خوشبختی رو توی پول و ماشین و خونه و مقام و اصل و نسب می-

 !خوام،خودش روخودش رو می

 :رفت گفتاین رو گفت و به سمت پله ها دویید.همینجور که ازشون باال می

 .االن میام بهار-

 :هره ی عصبانی آراد نگاه کردم.حرصی نگاهم کردو گفتبه چ

تونی چیزی رسی؟هان؟اون االن فقط خودشه و خودش.اگه فکر کردی با کمک کردن بهش میبا حمایت از وحید به کجا می-

 !گیر بیاری سخت در اشتباهی

 .پوزخندی زدم

 !رنمثل تو حتی لیاقت نداره که واسش تاسف بخو برات متاسفم!گرچه آدمی -

 :صدام و بلندتر کردم و گفتم

 !بیرون منتظرتم آرام -

 .شنیدماین رو گفتم و سریع از خونه بیرون زدم. صدای بحثشون رو از پشت در نیمه باز می

 :آراد عصبانی داد زد

ی که دلت خوای بکن!اما بدون از این لحظه به بعد دیگه برادری به اسم آراد نداری!حاال هر قبرستونخیل خب!هر غلطی می-

 .خواد برو!تا فردا هم وقت داری که جلوپالست رو جمع کنی و گورت رو گم کنیمی

 :آرام گفت

 !چرا فردا؟!همین امروز -

 .این رو گفت و در رو بهم کوبید.لبخندی به روش زدم و هرسه سوار ماشین شدیم و دکتر راه افتاد

*** 

بود.باالخره بعد سه روز چشماش رو باز کرد.دکتر دستاش رو فشرد.با بی کردیم.دکتر باالی سرش از الی در بهشون نگاه می

 :حالی بهش نگاه کردو گفت

 !استاد شمایین؟من...من چرا اینجام؟ -

 .دکتر خندید

 !کردیچه عجب به هوش اومدی آقا وحید!انگار یادت رفته چه غلطی داشتی می -
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 :ز چشماش سرازیر شدو گفتوحید که انگار تازه همه چی رو یادش اومده بود اشک ا

 .مجبور شدم.دیگه تحمل این زندگی رو ندارم -

 !کنهآخه پسره ی دیوونه تو نگفتی نامزدت بشنوه سکته می-

 :پوزخندی زد

 نامزدم!االن برادرش تو خونه حبسش کرده.بهار کجاست؟ -

رش رفتم.وحید با تعجب بهش نگاه کرد و دکتر بهمون نگاه کرد که آرام رو جلوتر از خودم هل دادم تو اتاق و خودم پشت س

 :گفت

 !آرام؟ -

 :آرام دست وحید رو گرفت و با صدای گرفتش گفت

 جانم؟ -

 :کنار آرام ایستادم و لبخندی روبه وحید زدم

 !بفرما!اینم آرام خانوم -

 :آرام گریون نگاهش کرد و گفت

 ببین خودت رو به چه روزی انداختی.این چه کاری بود؟ -

 :مدلخور گفت

 . گه.وقتی میون اون همه خون دیدمت نزدیک بود سکته کنمراست می-

 :وحید خجالت زده نگاهش رو ازمون گرفت و گفت

 .کرددونم اشتباه کردم؛ ولی اون لحظه فکرم کار نمیمی -

 :آهی کشیدو کالفه ادامه داد

 بخشه؟یغنی خدا من رو می -

 :دکتر دستش رو گرفت و لبخندی زد

ارو شکر به خیر گذشت ؛ ولی اگه یه بار دیگه،فقط یه بار دیگه از این فکرای احمقانه به سرت بزنه دیگه نه خدا حاال که خد -

 بخشدت نه ما! فهمیدی؟می

 :آهسته سرش رو تکون داد که دکتر ادامه داد

 !آفرین پسر خوب،پس خوب شد عجله نکردم -

 :متعجب نگاهش کردیم که ادامه داد

 !خواستم اخراجت کنم!ترسیدم بابا!با خودم گفتم چه دانشجویی از دستم پریدالنی شده بود که میاینقدر غیبتات طو -

 :همه خندیدیم. وحید دوباره نگاهمون کردو گفت

 !آراد چطوری بهت اجازه داد بیای اینجا؟ -

 :آرام خندید و گفت

ه برداشت از خونه پرتم کرد بیرون تا برای همیشه خوام برم پیش عشقم اونم نه گذاشت ناجازه داد خوبشم داد!بهش گفتم می -
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 !بیخ ریش خودت باشم

 :اشک تو چشمای وحید حلقه زد و با بغض گفت

 ...تو ...تو به خاطر من داداشت رو-

 :آرام پیشونیش رو بوسید و گفت

 !آره،به خاطر شما آقای دکتر

 :دکتر خندید و گفت

 !پاس کنیالبته اگه این چند واحد باقی مونده روهم  -

*** 

 . پنج سال بعد

داد فوت کردم.هردوشون برام دست زدن و تبریک گفتن.لبخندی زدم و ازشون تشکر شمعی که عدد بیست و پنج رو نشون می

بیست .کردم.امسال دیگه نتونستم حریف وحید و آرام بشم آخه آیداهم بهشون اضافه شده بودو برام یه جشن تولد حسابی گرفتن 

ار زندگیم بود ولی برای من انگار تولد پنج سالگیم بود!پنج سال بود که تو اون زمستون سرد و یخی که با رفتنش و پنج مین به

تمام خاطراتم رو با خودش برده بود مونده بودم .قطره اشکی از چشمم چکید.آیدا پرید بغلم و ماچ بزرگی به لپم کرد و با اون 

 :صدای شیرین و بانمکش گفت

 !خاله جون تبلدت مبالک -

لبخندی به روش زدم و سعی کردم قطره اشک کنار چشمم رو از نظرش پنهون کنم ولی اونم مثل پدرش تیزبین و باهوش بود 

 .انگشت کوچولوش رو گوشه ی چشمم گذاشت و گفت:گلیه کلدی خاله؟

 .لبخندی زدم و موهای خرمایی رنگش رو بوسیدم

 .شحال شدم واسم تولد گرفتیننه خاله جون،اشک خوشحالیه ! آخه خیلی خو-

 :از بغلم اومد بیرون و ناراحت گفت

 !به من دولوغ نگو خاله!نتنه بابا وحید دوباله سل به سلت گذاشته؟ -

 .خنیدم و به چشمای قهوه ای و حالت دارش خیره شدم

   . نه عزیز دلم ، واسه خوشحالیه-

 :شاکی نگاهش رو ازم گرفت و گفت

 !گیباشه تو الست می -

 ومد!مثل همون اوایل کهخندم گرفته بود.حرفا و رفتارش درست مثل وحید بود .ولی این حرفا اصال به یه بچه ی سه ساله نمی

زد .با یادآوری ماجرای آشناییم با وحید و آرام افکارم پرت شد به پنج سال پیش! وحید باالخره وحید رو شناخته بودم حرف می

ش خودش رو به درس و دانشگاهش برسونه.بعد از اینکه سر و سامون گرفت با آرام ازدواج تونست سرپا بشه و با کمک استاد

کرد و االنم دکتر سرشناسی شده بودو تونسته بود رو پای خودش وایسه. بعد از اینکه رابطمون رو با آراد قطع کردیم دیگه 

سرنوشتی که خوابای زیادی  !ن از بازی سرنوشتبینمش!ولی اماکردم که دیگه هرگز نمیهیچ وقت آراد رو ندیدم و فکر می

 . واسه ما دیده بود
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 :با صدای باز شدن در از افکارم بیرون اومدم، وحید بود.سالم بلندی کرد و در رو بست.آیدا پرید بغلش و گفت

 .سالم بابایی! خشته نباشی -

 :وحید بلندش کردو موهاش رو بوسید و یه دور چرخوندش.با خنده گفت

 !ر شیطونک بابایی.امروز چقدر آتیش سوزوندی؟سالم ب-

 :آرام خندید و گفت

 !نگران نباش.به اندازه ی باباش آتیش نسوزونده -

 :وحید نگاهمون کرد آیدا رو گذاشت زمین و گفت

 !ای وای!مثل اینکه دیر رسیدم-

 :آیدا گفت

 .نه بابایی، خاله فقط شمش رو فوت کلده -

 :ت و گفتآرام بلند ش دو کت وحید رو گرف

 .خسته نباشی -

 .ممنون، سالمت باشی-

 :بهم نگاه کردو گفت

 !تولدت مبارک بهار خانوم -

 :به شمع روی کیک نگاه کرد و باخنده گفت

 !آی آی آی!پیر شدی رفت -

 :کردم و گفتم اخمی

 !خودت پیر شدی! انگار یادت رفته یه ماه دیگه تولد بیست و هفت سالگیته آقای دکتر-

 !نه!من پیر نشدم تو پیر شدینه نه -

 :خندیدم و گفتم

 !ای پسر بد!خب بگو ببینم امروز چندتا مریض رو سربه نیست کردی؟-

 :خندید و روی مبل ولو شد.با انگشتای دستش شروع کرد به شمردن و گفت

 کنم بهمگفت:نه!خواهش میوایسا ببینم .یک،دو.. سه ... چهار، اه!حسابش از دستم در رفته!ولی یادمه آخری با التماس بهم -

 !رحم کن

 :آیدا نشست روی پاش و گفت

 !این آخلی گـ ـناه داشت بابایی -

 :وحید خندی دو لپ آیدا رو کشید و گفت

 !فقط آخری؟!یعنی بقیه مهم نیستن بابایی؟ -

 !چال؛ ولی دلم واسه آخلی سوخت-

 :آرام گفت
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 .خب دیگه بحثای پزشکی بسه!نوبت بریدن کیکه -

 :داد دستم و گفت چاقو رو

 !خوادزودتر ببر دلمون می -

 :آیدا نشست جلوم و گفت

 !خواماول من!خیلی بالم بذال!توت فلنگی هم می

 :خندیدم و گفتم

 .چشم-

 :یه برش بزرگ از کیک همراه توت فرنگی بریدم و براش تو بشقاب گذاشتم و به دستش دادم .گونم رو بوسیدو گفت

 .ملسی خاله! تبلدت مبالک -

 . برای وحیدو آرام هم بریدم و همراه هم کیک رو خوردیم

*** 

 .آرام بشقاب رو شست و به دستم داد.با دستمال خشکش کردم و پیش بقیه بشقابا گذاشتم

 :به آرام نگاه کردم و گفتم

 چیه؟ واسه چی تو فکری؟-

 :شیرآب رو بست.کالفه دستکشش رو درآورد و انداخت رو سینک و گفت

 .اد بریم ایران! خواست باتوام حرف بزنم و نظرت رو بدونمخووحید می -

 !ایران؟-

 :سرش رو تکون دادو گفت

 !خواد بریم ایران زندگی کنیمآره، می -

 خب ...خب اینکه خیلی خوبه! فقط ....فقط چی شد که یه دفعه ای این تصمیم رو گرفت ؟-

 :کالفه روی صندلی میز ناهار خوری نشست و گفت

 !ن نگرانممنم از همی-

 :صندلی روبه روش رو عقب کشیدم و روش نشستم. متعجب گفتم

 !نگرانی؟!نگران چی؟ -

ترسم دوباره آرامشش بهم بخواد بریم اونجا که پدرمادر واقعیش رو پیدا کنه! می ...ترسم بخوادترسم! مینگران وحیدم! می-

 !بریزه ، وای بهار

 :دستاش رو گرفتم و گفتم

خواد دنبالشون گی میعزیزم! غیرممکنه وحید دنبال همچین چیزی باشه. وحید از اونا متنفره اونوقت تو مینگران نباش -

 !بگرده؟

 :آشفته نگاهم کردو گفت

 !شناسی، هیچ کارش قابل پیش بینی نیستتو که وحید رو می-
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خواد پیداشون کنه آخه از کجا؟!از کجا میحاال برفرض محالم که اینطور باشه!.کنی نیست نه آرام جان،اینطور که تو فکر می-

 !وقتی هیچ نشونه ای ازشون نداره ؟اصال از کجا معلوم که هنوز زنده باشن؟

 .دونم.فقط تو دلم آشوبه! خیلی نگرانشم، ای کاش منصرف بشهدونم بهار،نمینمی-

 !تو بی خودی نگرانی آرام-

- ... 

 :لبخندی زدم

 دوست داره بریم اونجا ؟خواد؟آیدا چی ؟اون فسقلی چی می-

 :لبخندی زدو گفت

 !هرچی باباش دوست داره حتما اونم دوست داره-

 خودت چی؟-

گرده تو ایران به جز برای من فرقی نداره کجا زندگی کنم.فقط نگران وحیدم! آخه اون که اینجا همه چی داره!دنبال چی می-

 !خانوادش؟

 خواد تو کشور خودش زندگی کنه.عیبی داره؟خدا!فقط مینگران نباش عزیزم! اون دنبال هیچی نیست به -

 .سرش رو بین دستاش گرفت و چیزی نگفت.از روی صندلیم بلند شدم و به سمتش رفتم

 .پاشو! پاشو بریم بخوابیم که امروز حسابی واسه من تو دردسر افتادی-

 :لبخند نصفه نیمه ای زدو گفت

 این چه حرفیه بهارجان ؟ -

 .چی،عالی بودمرسی بابت همه -

  . کنم عزیزمخواهش می-

***** 

کرد چه برسه به اینکه بخواد دنبالشون مطمئن بودم که وحید دنبال همچین چیزی نیست.اون دیگه حتی به اونا فکرم نمی

 وبگرده!وحید دنبال گذشتش نبود؛ ولی انگار این گذشته ی مجهولش بود که دنبال اون بود!که بدجوری بهش پیله کرده بود 

خواست ولش کنه!اونشب آرام رو قانع کردم که وحید دنبال خانوادش نیست ولی اون موقع هیچ خبر نداشتم که بعد از این نمی

 دونستم چه چیزی اونجا انتظارموندونستم که رفتن مون به ایران چه ماجراهایی به دنبال داره.نمیچه اتفاقاتی قراره بیفته.نمی

 ود که مارو دنبال خودش به ایران کشوند.این بار چه نقشه ای برامون داشت؟کشه و بازم سرنوشت برو می

*** 

 :موهای نرمش رو نوازش کردم و بـ ــوسه ای به روش زدم.آروم تو گوشش گفتم

 .پاشو آیدا جونم،رسیدیم-

 :آروم چشمای خوشگلش رو باز کرد و گفت

 لسیدیم ایالن؟ -

 .آره عزیزم،پاشو خوشگلم دیگه باید بریم-
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ن که پام رو روی زمین گذاشتم احساس عجیبی بهم دست داد.تمام گذشته ی مجهولم تو این کشور رقم خورده بودو حاال همی

 !ذاشتم.بدون اینکه بدونم اصال واسه چی ازش رفتم؟بعد از چندسال دوباره داشتم روی زمینش پا می

کردیم.وحید و آرام که از بچگی اینجا نبودن بیرون رو نگاه می توی تاکسی نشستیم و راننده راه افتاد.هر چهار نفرمون با دقت

منم که...وحید از قبل کارای خرید خونه رو انجام داده بود و االن آماده بود.آدرس رو به راننده داد و اونم به مسیرش ادامه 

ه ای دونستم که فکر کردن بهش فاید؟!میرفتیم خیابونا به نظرم آشناتر میومدن.یعنی قبال اینجا اومدمداد.هر چقدر که جلوتر می

نداره چون قطعا یادم نمیاد!پس کالفه نگاهم رو از بیرون گرفتم و به کف ماشین دوختم که یه دفعه آیدا دستم رو کشید.بهش نگاه 

 :کردم و گفتم

 جانم عزیزم؟ -

 :با دستش به نقطه ای اشاره کرد و گفت

 .اونجا رو نگاه خاله -

م و به یه پارک کوچیک رسیدم.یه پارک که مثل خیابونا برام آشنا بود.صدای شادی و خنده ی بچه ها از رد انگشتش رو گرفت

که مدام توی  رسید.صداها کم کم مبهم شد نو جاشون رو به صداهای دیگه ای دادن.صداهای مبهمیفاصله ی دور به گوشم می

دونستم متعلق به چه کسایی هستن!گاهی یکی دوتا جملش واضح پیچید.صدای حرفاو خنده ها! صداهایی آشنا که نمیگوشم می

 .تونستم روش تمرکز کنمگذشت و نمیشد ولی سریع از ذهنم میمی

 !بعله دیگه!شما فقط واسه بهار خانوم بستنی بخر!یه وقت یادت نباشه ماهم آدمیما-

 !کوفت بخوری امین!خوب خودت برو بگیر-

 !و دوتا دیگه هم بگیردمت گرم توکه دوتا گرفتی خوب بر-

 !من حال ندارم دوباره تا اونجا برم-

 !بابا دوقدم راه که بیشتر نیست-

 !خوب خودت این دوقدم راه رو برو-

 !اه!اصال نخواستیم-

 .دردی توی سرم پیچید.نگاهم رو از پارک گرفتم و دستم رو روی گوشام گذاشتم

 ه بودم؟امین! امین کی بود؟!یعنی من قبال به این پارک اومد

 :با صدای وحید به خودم اومدم

 .ممنون آقا -

 .پیاده شدیم و وحید حساب کرد.پس خونه ای که وحید خریده بود توی همین خیابون بود

*** 

 :آیدا لبه ی کت وحیدو کشید رو با التماس گفت

 تولو خدا بابایی!مده قالل نبود املوز منو ببلی پالک؟ -

 :و گفتوحید خم شد و سر آیدا رو بوسید 

 برمت! باشه دختر قشنگم؟آره قشنگم؛ ولی صبحا که باید برم سر کار بابایی،عصر می-
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آیدا ناراضی و ناراحت سرش رو تکون داد و به سمت اتاقش رفت .وحید خداحافظی کوتاهی کردو سریع از خونه خارج 

ودم رو سرگرم آب دادن به گال کردم که شد.خیلی زود تونست تو یه بیمارستان همون اطراف کار پیدا کنه و مشغول بشه.خ

 .دیدم آرام شال و کاله کرده

 کجا داری میری؟-

 .دارم میرم خرید-

 :آبپاش رو کنار گذاشتم و به سمتش دوییدم.کیفش رو از دستش گرفتم و گفتم

 !من میرم -

 .نه دیگه بهار جون، حاال که دیگه آماده شدم-

 .ولی من خیلی حوصلم سر رفته-

-... 

 :لبخندی زدم و دستم رو جلوش گرفتم و گفتم

 !لیست خریدارو رد کن بیاد -

 :لبخندی زدو گفت

 .باشه، پس صبر کن بنویسم -

 :یه دفعه آیدا از اتاقش پرید بیرون و ذوق زده دویید سمتم و گفت

 خوای بلی بیلون؟می -

 :آستینم رو کشید و ادامه داد

 !م اذیتت نتنمدمنم ببل پالک خاله.تولو خدا!قول می -

 :خندیم و منتظر به آرام چشم دوختم.با لبخندش اجازه داد.با خوشحالی روبه آیدا گفتم

 .زودی آماده شو تا بریم -

 :خندیدو گفت

 !ملسی خاله جون -

 .این رو گفت و به سرعت به سمت اتاقش دویید. کفشم رو پام کردم و جلوی آیینه شالم رو مرتب کردم

 اومدی آیدا خانوم؟-

 :دویید بیرون و گفت

 .آله بلیم -

 :دستش رو گرفتم و در رو باز کردم. به آرام نگاه کردم و گفتم

 ....کنه یاخوام یه سری هم برم محل کار وحید ببینم واقعا کار میمی -

 :خندید و گفت

 .باشه، فقط از اونجا حتما زنگم بزن که نگرانتون نشم -

 :لبخندی زدم و گفتم
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 .چشم،خداحافظ -

یداهم خداحافظی کردو باهم وارد آسانسور شدیم. همین که به پارک رسیدیم دستم رو ول کرد و به سمت وسیله ها دویید. داد آ

 :زدم

 !دور نشی خاله جون -

 :اونم داد زد

 !چشم -

 .محو تماشای تاب بازی آیدا بودم،همون تاب بود

 :با ترس داد زد

 !بینی پریسا خانوم؟دی!کارای شوهرت رو میشت هلم میتو رو خدا آروم تر امین!تو داری به قصد ک -

 .اذیت نکن داداشم رو امین-

 !خواد!رفیق و برادرزن خودمهدلم می-

 !امین!آروم تر-

 .با برخورد یه چیزی به پام از افکارم بیرون اومدم

 :مع کردنگاهم رو از آیدا گرفتم و به توپ کنار پام انداختم.صدای پسربچه ای حواسم رو به خودش ج

 شه اون توپ رو بندازین اینور؟خاله؟می -

بهش نگاه کردم.بافاصله ی چندمتر از من ایستاده بودو نتونستم قیافش رو خوب ببینم.همین جور که داشتم توپشو از رو زمین 

ر اما هر چی فکن که سرم رو بلند کردمو دیدمش از تعجب ماتم برد!قیافش خیلی آشنا بود.داشتم اونم نزدیکتر شد.همیبرمی

کردم یادم نمیومد تو این چندروزی که اومدیم اینجا دیده باشمش.همین جور به چشمای آبی رنگ و خوش حالتش خیره بودم که 

 :با صداش به خودم اومدم

 !دیش؟خاله؟نمی -

صدا  به سمت منبعچیزی نگفتم و دوباره بهش خیره شدم.پوفی کشید و بهم نزدیک تر شد که یه دفعه با صدای آشنای یه زن 

 .برگشت

 کجا موندی سینا؟-

 :توپ رو از دستم گرفت و با صدای بلند گفت

 .اومدم مامان -

 !موننابدو پسرم.دایی و آبجیت پشت درمی-

 .نگاهشو ازم گرفت و به سمت درختا دویید

ه ه انقدر شوکه شده بودم!یعنی شبیدونم چرا از دیدن اون پسربچکردم که میون درختا ناپدید شد.نمیمتحیر با نگاهم دنبالش می

 !به کی بود؟

 :هنوز نگاهم روی درختا ثابت مونده بود که با صدای آیدا به خودم اومدم

 خاله جون؟حواست کجاست؟ -
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 :نگاهم رو از درختا گرفتم و بهش دوختم.دستی روی سرش کشیدم و گفتم

 جانم عزیزم؟ -

 :با دستش به نقطه ای اشاره کردو گفت

 .خواممی از اونا -

 .رد نگاهش رو گرفتم و به پشمکا رسیدم. از جام بلند شدم و دستش رو گرفتم

 .باشه عزیزم، بریم بخریم-

 .ممنون-

 :رفتیم سمت پشمکا و یکیشون رو خریدم.دادم دستش و گفتم

 خوب دیگه، بریم پیش بابا؟ -

و راه افتادیم.هنوزم تو فکر اون پسربچه خورد سرش رو به عالمت تایید تکون داد.دستش رو گرفتم همین جور که می

 .بودم.خدایا! یعنی اون کی بود؟ وارد بیمارستان شدم و به سمت پذیرش حرکت کردم

 :منتظر موندم تا حرف زن جوون با تلفن تموم بشه.لبخندی زدو گفت

 سالم، چه کمکی از دستم برمیاد؟ -

 .اتاقشون کجاست؟سالم خانوم.ببخشید با آقای دکتر وحید کامفر کار داشتم-

نشونه ی اتاقش رو بهم داد.دست آیدا رو گرفتم و به سمت اتاقش رفتیم. صدای صحبتش با یه نفر از پشت در بسته ی اتاق به 

 .گوشم خورد، انگار مریض داشت.همراه آیداروی صندلیا نشست مو منتظر موندم

وده زود خوب بشه.عموجون شیطونی نکنیا!حتما دارو دیگه سفارش نکنما!حتما این داروهارو سروقت بهش بدین که حالش ز-

 .هات رو بخور

 :صدای بچگونه ای گفت

 .چشم آقای دکتر -

 !و بازم صدای آشنایی به گوشم خورد.آشناتر ازتموم صداها

 .ممنون آقای دکترTچشم-

 .کنمخواهش می-

 .ودش باز شدمثل طلسم شده هابه در اتاق نزدیک شدم و روبه روش قرار گرفتم که یه دفعه خ

 .بهت زده بهم زل زد و کیسه ی داروها از دستش افتاد

 !بهار؟-

 :کم کم اشکام راه خودشون رو پیدا کردن.زیرلب زمرمه کردم

  !پارسا -

 .قطره ی اشکی از چشمش چکید.نگاهش رو ازم گرفت و به آیدا که دستش تو دستم بود دوخت

 :لبخند تلخی زدو گفت

 !چه دختر نازی داری -
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 :بهت از پشت پرده ی اشک بهش خیره شدم. با لحنی شاکی و ناراحت گفتمبا 

 گی تو؟چی می -

رفت.انگار که همه ی خاطراتم تا زمان بیست سالگی یه دفعه ای به سرم هجوم آورده باشن.اتاق دور سرم سرم گیج می

اهی رفت.پاهام سست شدن.یه دفعه زیرپام تونستم چهره ی پارسا رو درست ببینم.چشمام سیچرخید، دستام یخ زده بود.نمیمی

 :خالی شد که پارسا سریع گرفتم و نذاشت زمین بخورم. نگران گفت

 بهار؟ -

 .وحیدم دویید سمتم و کنار پارسا زانو زد.دیگه چیزی نفهمیدم

*** 

 "از زبان مهرداد"

.دود ماشینا کم بود هوای ابری و گرفته پرده رو کنار زدم و به خیابون شلوغ و ماشینایی که در رفت و آمد بودن خیره شدم

کرد.یادم نمیومد آخرین بار کی اومده بودم اینجا.کمتر از یک سال بعد اینکه مهران ازدواج تهران هم آسمون رو دلگیرتر می

کرد و رفت ترکیه منم رفتم همونجا.اون زمان بیست سال بیشتر نداشتم.ماهان هم همینکه درسش تموم شد اومد پیش 

رومادرم با رفتنمون مخالفت نکردن.چون این تصمیم مهران بود و از نظر اونا حتما تصمیم درستی بود!اصال هرچی که ما.پد

داد درست بود!همیشه همینطور بود!مهران بچه ی بزرگ خونواده و عزیزدردونه گفت و هرکاری که اون انجام میمهران می

ل و اموالش رو به نام اون زد.با اینکه شغل خوبی پیدا کرده بود و من و ی پدرومادرم بود.اونقدر که پدرم بیشتراز نصف ما

 .ماهان هنوزم بیکار بودیم

داد و با این حال پک آخر رو به سیگار زدم و با حرص توی سطل زباله انداختمش. هنوزم فکر کردن به این مسائل عذابم می

یگه ای روشن کردم.پدرم حق مارو دو دستی تقدیم پسر کردم!عصبانی روی مبل ولو شدم و سیگار دهرروز بهش فکر می

نبودم که به همین سادگیا از حقم بگذرم!اصال دلیل اومدنم به ایران همین بود!هرجور شده باید حق  بزرگش کرد.ولی من آدمی

 میدوار شدم.اینجوریتونه بچه داربشه خیلی اگرفتم.وقتی مهران بعد از چندسال انتظار فهمید که نمیخودم و ماهان رو پس می

 !تونستم زودتر حقم رو از حلقومش بیرون بکشممی

ولی بعد از چند وقت که بادوتا بچه همراه زنش ازیه سفر برگشتن تمام امیدم نابود شد.دوتا بچه که درمقابل دادن پول گرفته 

 .زد بودن.مهران تمام مال و اموالی که از پدرم به ارث برده بود رو به نام اون دوتا بچه

 .با صدای کوبیده شدن در به خودم اومدم

 !بیا تو-

 :آهسته در رو باز کرد و گفت

 .عصرونه تون رو آوردم آقا-

 :به میز بغل دستم اشاره کردم و گفتم

 .بذارش اینجا -

 !چشم آقا-

 .سریع وارد اتاق شدو سینی رو روی میز گذاشت
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 چیز دیگه ای الزم ندارین آقا؟-

  .تونی برینه،می-

 :گفت و خواست از اتاق خارج بشه که صداش زدم میچش

 .صبرکن رزا -

 :برگشت سمتم و گفت

 بله آقا؟ -

 .دفعه ی بعد که ماهان زنگ زد خودت یه جوری دست به سرش کن-

 .چشم آقا-

 .تونی بریمی-

داد.خیلی بوی شیر میبرد.اون هنوز دهنش رفت و در رو پشت سرش بست.نباید ماهان از هدفم از اومدن به ایران بویی می

کرد که حق گرفتنیه!شده بازور، با خواهش،باتوسل به هر راه و روشی،حتی قتل!پکی به چیزارو نمیفهمید!هنوز درک نمی

و رنگ و رو رفته ای که بیست و  سیگارم زدم و از روی مبل بلند شدم.پشت میز نشستم و کشوش رو باز کردم.عکس قدیمی

رو از توش کشیدم بیرون و برای بار هزارم نگاهش کردم.ازهمون بچگی خوشگل بودن.همینه گذشت پنج سال از عمرش می

ذارم حق من و برادرم گیرم!نمیدیگه!بچه های خوشگل همیشه خوش شانسن!حق من توچنگ شمادونفره؛ ولی من پسش می

ست کنم االخره تونستم مهران رو سربه نیرو بخورین.االن برای گرفتن حقم خیلی مشتاق تر از پنج سال پیشم.پنج سال پیش که ب

و دارو ندارشو باال بکشم؛ ولی قانع نشدم!حق من و برادرم بیشتر از این حرفا بود.من سندا و ملک و امالکی که متعلق به من 

ه مجبور کردم که دوباره حقم رو ازم بگیرن و تازخواستم.ولی هیچ فکر نمیو برادرم ولی به نام دوتا بچه آواره بود رو می

ذارم!اومدم ایران که پسش بشم به خاطرش پنج سال حبسم بکشم!شما دوباره همه چی رو تصاحب کردین؛ ولی من نمی

زد که قرار بود براش رقم بزنم روبه دوربین لبخند می بگیرم!به پسربچه که بی خبر از همه چیز، بی خبر از سرنوشت شومی

یس تونست حق مارو بهت برگردونه ولی اینبار دیگه از این خبرا چشم دوختم.شاید یک بار شانس آوردی و پل

 !نیست!آره،منتظرم باش.خودت رو آماده کن پسر!دیگه کم کم باید غزل خداحافظی رو بخونی آقای دکتر وحید کامفر

*** 

 "از زبان پارسا"

 :پرستار سرمش رو وصل کردو گفت

 .بیرون آقا،ایشون نیاز به استراحت دارن -

 .از چهره ی رنگ پریدش گرفتم و به پرستار دوختم نگاهم رو

 تونم دوباره بیام پیشش؟کی می-

 .هر وقت به هوش اومدن-

 .ممنون-

از روی صندلی بلند شدم و دوباره نگاهی بهش انداختم.وقتی بعد از پنج سال حسرت دوباره داشتم چهره ی مهربونش رو 

رو ازش گرفتم و از اتاق بیرون رفتم.دکتر با دیدن من از روی صندلی بلند  دیدم دل کندن ازش واقعا برام سخت بود. نگاهممی
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 :شد و نگران گفت

 حالش چطوره؟ -

 .بهتره، فشارش افتاده بود-

 .نگاهی به اطراف انداختم ولی اثری ازش نبود

 سیما کجاست؟-

رفت خانمم بردشون که سرمیبا دستش به اتاقی اشاره کردو گفت:نگران نباش، با همسرودختر من اونجاست.حوصلشون 

 .سرگرمشون کنه

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 تونم باهاتون صحبت کنم؟می -

 :به سمت اتاقش راهنماییم کردو گفت

 !البته،منم خیلی مشتاقم که با شما صحبت کنم -

*** 

 شناسین؟شما از کی بهارو می-

 :روپوشش رو درآورد و به سمتم اومد. روی صندلیش نشست و گفت

 .از همون وقتی که حافظش رو از دست داد -

 یعنی...یعنی هیچی یادش نمیومد؟-

نه،هیچی! خیلی از این موضوع ناراحت بود.ما هممون خیلی مشتاق بودیم که درمورد گذشتش بدونیم و اون رو پیش -

 ....خانوادش برش گردونیم ولی

 :سرم رو انداختم پایین و آروم گفتم

 !همتون به جز آراد-

 :ی پرسیدن سوال بعدیم دودل بودم ولی باالخره پرسیدمبرا

 بهار، عاشق آراد شد؟ -

 ...شد!چه برسه به اینکهنه، اون انقدر سرگردون بود که حتی متوجه عالقه ی آراد به خودش نمی-

 .پس آراد عاشقش شده-

سخت بود ولی باید جوابش رو چیزی نگفت. سرم رو آوردم باال و به چشماش خیره شدم.پرسیدن این سواال برام خیلی 

 !فهمیدممی

 تو...تو این چندسالی که...که باهم ازدواج کردن، بهار از زندگیش راضی بوده؟-

 :سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت

 !اونا هیچوقت باهم عروسی نکردن!نامزدیشون بهم خورد،همون اوایل -

 :متعجب گفتم

 !بهم خورد؟چرا؟ -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود کاربر انجمن نگاه دانلودbadri  | رمان قمار به شرط چشمانت

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 196 

م شد.احساس کردم جواب دادن به این سوال براش راحت نیست؛ اما نفهمیدم چرا! نفس عمیقی کشید مکثی کرد و چهرش دره

 :و گفت

 .چون...چون متوجه شد اون آدم مناسبی واسه زندگی نیست -

 .نیست؟!مگه پلیس نبود؟!وضع زندگیشم که به نظر عالی میومد-

 .عقاید بهار برخالف اون بود.واسه همینم نامزدیشون رو بهم زد دید.ولیاون ارزش آدمارو تو پول ،مقام، اصل و نسبشون می-

 !لبخندی به چهرم نشست .نه واسه اینکه نامزدیشون بهم خورده بود، واسه اینکه فهمیدم بهار چجور آدمیه

 بعد از اون بهار چیکار کرد؟-

 .بعدش باما زندگی کرد-

 .اوم!وقتی ازهوش رفت خیلی نگرانش شدین-

خب معلومه!بهار برام خیلی مهمه،اون مثل خواهرمه.وقتی همه پشتم رو خالی کردن اون کنارم موند.وقتی از دنیا سیر شده -

کردم اون تنهام نذاشت.اون من رو از مرگ نجات داد!من همیشه مدیونشم.خیلی خوشحالم که بودم و هرلحظه آرزوی مرگ می

 .کشیدازاین بابت رنج می باالخره تونست حافظش رو به دست بیاره.خیلی

 .خواستم چیزی بگم که گوشیم زنگ خورد

 .ببخشید-

گوشیم رو از تو جیبم درآوردم و به صفحش نگاهی انداختم.وای امین بود!اونقدر با دیدن بهار شوکه شده بودم که یادم رفت 

 .بهش زنگ بزنم و از نگرانی درش بیارم

*** 

 .و لبخندی زدمآروم چشماش رو باز کرد.دستش رو گرفتم 

 بهتری؟ -

 :آهسته سرش رو تکون داد و با صدای که از ته چاه بیرون میومد گفت

 !پارسا -

 :دستش رو آورد باال و روی گونم گذاشت.دستم رو روی دستش گذاشتم و گفتم

م بخوره،اگه خواستم زندگیت بهوحید همه چیز رو برام تعریف کرد.متاسفم بهار!من...من سراغت نیومدم چون...چون نمی-

 ...دونستم کهمی

 .کشم! از خودت برام بگوبسه پارسا، یادم نیار!ازت خجالت می-

 :آهی کشیدم و گفتم

 .از خودم،به نظرت چی باید بگم؟!تو این چندسال زندگی اصال واسم معنی نداشت.همش تو فکر تو بودم -

 :پلکاش رو روی هم فشرد و گفت

 !م،چطور تونستم؟تقصیرمن بود!من تورو فراموش کرد -

 .نگاهش رو ازم گرفت و صورتش رو بین بالشت مخفی کرد

 !شرمنده ام،از خودم،ازتو-
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 .صورتش رو به سمت خودم برگردوندم و آهسته اشکاش رو پاک کردم

 .کنن.مگه تقصیر تو بوده؟اون تصادف لعنتی باعث شدکنم بهار! اشکات من رو داغون میگریه نکن،خواهش می-

 !یزترین شخص زندگیم رو ازیاد ببرم.لعنت به منباعث شد عز-

 .ا این چه حرفیه بهار؟دیگه نشنوم-

 .پتو رو روی سرش کشید و شروع کرد به گریه کردن

از روی صندلی بلند شدم و تخت رو دور زدم.کنار سرش روی زمین زانو زدم و پتو رو کنار زدم.دستش رو از روی 

 :ه که با دستم گرفتمش و گفتمصورتش پس زدم.خواست صورتش رو برگردون

دزدی؟به من نگاه کن بهار! دیگه به گذشته فکر نکن.اون روزای لعنتی دیگه تموم شده،خب؟مهم اینه چرا نگاهت رو ازم می -

 .که االن باهمیم،واسه ی همیشه! پس حاال به من نگاه کن

 .بازم نگاهم نکرد.سرم رو کج کردم و توی چشماش خیره شدم

 خوای نگام کنی؟دلت میاد؟منی که این همه دوست دارم،بهارم؟؟نمیبهار، بهاری-

 :آروم آروم نگاهش رو از زمین گرفت و به چشمام دوخت.خندیدم و گفتم

 !آفرین دختر خوب،حاال بخند! بخند دیگه -

 .لبخند کوچولویی به لبش نشوند

 !دونستی با لبخند چقدر خوشگل تری؟حاال شد!می-

 :تدوباره لبخندی زدو گف

 کنین؟پریسا، امین،کاوه!حالشون چطوره؟از خودتون برام بگو،چیکارا می -

 !شد تورو پیدا کردم!فقط صد بار گفت بگو به جون خودمهمه خوبن.اتفاقا همین چند دقیقه پیش امین زنگ زد.باورش نمی-

 :خندید و گفت

 .دلم براشون تنگ شده -

 .همین االناس که پیداشون بشه-

*** 

 "راداز زبان آ"

افکارم آشفته بود.آخه یعنی چی؟!عموی وحید بعد از پنج سال اونم پشیمون و ناراحت اومده بود سراغ من و از من آمار وحید 

خواستن برن ایران دونست خیلی وقته با وحید قطع رابطه کردم.فقط موقعی که میخواست؟!آخه واسه چی؟!اون که میرو می

ن و از اون به بعد دیگه هیچ خبری ازشون نداشتم.تصمیم گرفته بودم به حال خودشون ولشون خوان برآرام بهم پیام داد که می

دونستم گفتم ولی االن اعصابم کنم.بازم خوب بود که حداقل بهم خبر رفتنشون رو داد!منم به عموش همین یه چیز رو که می

ل!احساس خوبی نداشتم.دیگه طاقت نیاوردم و از روی گشت؟اونم بعد از پنج ساحسابی بهم ریخته بود.واسه چی دنبال وحید می

صندلی بلند شدم.تلفن رو برداشتم و تو دفترتلفن دنبال فامیلی کامفر گشتم.باالخره پیداش کردم و شروع کردم به گرفتن 

 .شماره.بعد از چندتا بوق یه نفر گوشی رو برداشت

 الو؟-
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 سالم،منزل کامفر؟-

 :کنم متعجب شده بود.بعد از چندلحظه گفتمیمشخص بود از اینکه فارسی صحبت 

 !بله،شما؟-

 .من آراد هستم.گوشی رو به آقا ماهان بدین با ایشون کار دارم-

 .خودم هستم.آقا آراد؟شما باید دوست وحید باشین-

 .بله خودم هستم-

 امرتون؟-

 .باهاتون دارم خواستم یه قرار بذاریم هم رو ببینیم.کار مهمیمی-

 :متعجب گفت

 !کار مهم؟ -

 .بله راجب وحیده-

 .متاسفم ولی ما خیلی وقته که با وحید در ارتباط نیستیم-

 !دونم ولی خیلی مهمه!باید باهاتون صحبت کنم.حتمابله می-

 شه؟یعنی از پشت تلفن نمی-

 تونم ببینمتون؟حضوری بهتره.کجا می-

*** 

 "از زبان بهار"

دیدمشون.تواین مدت کوتاه تمام اتفاقات این چندسال رو این همه مدت داشتم می شد!خیلی خوشحال بودم که بعدازباورم نمی

ازشون جویا شدم.امین و پریسا ازدواج کرده بودن و حاال دوتا بچه ی شیطون و بازیگوش به اسم سینا و سیما داشتن.سینا 

سیماهم که شبیه پریسا بود.هم پارسا هم همون پسری بود که تو پارک دیده بودمش.با امین مثل یه سیب از وسط نصف شده بود.

امین کار مناسبی پیدا کرده بودن و دور قمارو خط کشیده بودن.به عالوه شادی و کاوه هم عقد کرده بودن و قرار بود به زودی 

دم وازدواج کنن.آخ که چقدر دلم براشون تنگ شده بود.پارسا خواست بهشون خبر بده ولی ازش خواستم بهشون چیزی نگه تا خ

برم پیششون.خبرایی که شنیدم حسابی خوشحالم کرد.چقدر خوب بود که حاال همه سالم و سالمت و خوشحال بودیم.چقدر خوب 

بود که دوباره دور هم جمع شده بودیم.ولی حتی االنم،االن که همه به آرامش رسیده بودیم، توی عمق وجودم احساس نگرانی 

ه ک نداخت.اسمیکه باعث این همه دردسرو بدبختی شده بود به دلم ترس می اون اسمیکردم.دلشوره داشتم،وحشت زده بودم.می

 .لرزیداز به یادآوردنش چهارستون بدنم می

 !شروین

*** 

 :پریسا ناراحت گفت

 .دونی تو این چندسال پارسا چی کشیدنمی-

 :امین سیبی از روی میز برداشت و معترض گفت
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تونن با خیال راحت کنارهم زندگی ذشته،همه چی تموم شده.مهم اینه که االن بهم رسیدن و میاه!بسه دیگه پریسا!گذشته ها گ -

 .کنن

گفت.همه چیز تموم شده بود؛ ولی من حس خیلی بدی داشتم.حسی که مدام تو ذهنم حرفای امین خیلی قشنگ بود،راست می

 خواهی داشت؟ از حاال به بعد زندگی آرومی داد.مطمئنی همه چیز تموم شده؟!مطمئنیکرد و بهم هشدار میزمزمه می

 :با صدای زنگ از فکر و خیال دراومدم.سیما به سمت آیفون دویید و گفت

 .کنمعموکاوه ست،من باز می -

کرد معلوم بود کارش خیلی گرفته!چون قبل از اینکه بیاد تو صدای غرغر و ابراز خستگیش بلند شد! همون جور که غرغر می

 .و بدون اینکه به ما نگاه کنه به سمت اتاق رفت در رو باز کرد

به جون خودم کم داری پارسا!نصف شبی من رو کشوندی خونت که چی بشه؟!تخت خواب من رو حاضر کردی -

 !گه نهیانه؟!نه!االن می

 :همین جور با غرغر رفت سمت اتاق که با خنده صداش زدم

 !علیک سالم آقا کاوه-

 !شنوی؟!توهم زدی بدبختاز پنج سال بهار کجا بود که تو صداش رو میخل شدم رفت!آخه احمق بعد -

 :وارد اتاق شد و گفت

 !بگیرم بخوابم تا کار دست خودم ندادم -

 :با این حرفش همه زدیم زیر خنده.به زور خندم رو کنترل کردم و گفتم

 !خسته نباشی آقا داماد-

 !از اتاق برگشت بیرون و متعجب بهمون زل زد.نگاهش رو من ثابت موند و کم کم متوجه شد که توهم نزده

 :مثل برق گرفته ها بهمون نزدیک شدو گفت

 !خو...خودتی بهار؟-

 :از جام بلند شدم و خندون گفتم

 حال شما؟-

ور هم بودیم.خوشحال و بی هیچ دردسری! اونقدر کم کم تعجبش جاش رو به خنده دادو کامال خواب از سرش پرید! حاال همه د

 !چرت و پرت گفتیم که از خنده روده بر شدیم

 .وحید و آرام هم کم کم به حرف اومدن و آیدا با سینا و سیما دوست شد

*** 

 .پشت سر کاوه ایستاده بودم و منتظر به آیفون چشم دوخته بودم.صداش که به گوشم خورد لبخندی به لبم اومد

 کیه؟-

 :کاوه با لحن بامزه ای گفت

 !منم منم مادرتون-

 :صدای خنده ی شادی توی گوشم پیچید
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 !بیاتو آقا گرگه -

 .دربا تیکی باز شد.کاوه برگشت سمتم و لبخندی زد

 !بریم-

 .پشت سر کاوه راه افتادم.خونشون رو عوض کرده بودن.حیاتش که خیلی بزرگ تر و بهتر از خونه قبلی بود

ز در پرید بیرون و دویید سمتمون که با دیدن من سرجاش خشکش زد.قطره اشکی از چشمم چکید.شادی هم شادی مثل جت ا

کم کم از بهت دراومد و چشماش گریون شد.دویید سمتم و توی بغلم پرید.بعد از چند دقیقه ولم کرد و دستاش رو دور صورتم 

 :قاب کرد.تک تک اجزای صورتم رو از نظر گذروندو گفت

 !خودتی؟بهار، -

 :با گریه گفتم

 .دلم برات تنگ شده بود عروس خانوم-

 :دوباره بغلم کرد و گفت

 منم همینطور.کجا بودی تا حاال؟-

 .قصش طوالنیه-

** 

 "از زبان آراد"

 :فنجون قهوش رو روی میز گذاشت و گفت

 .گفتم که آقا آراد،ما خیلی وقته که دیگه کاری به کار وحید نداریم-

 :م باال و گفتمابروم رو انداخت

 !مطمئنید؟!ولی ظاهرا که اینطور نیست-

 :متعجب نگاهم کردو گفت

 منظورتون چیه؟-

 .کرد آدرس وحید رو از من خواستحدودا یک هفته پیش بود که برادرتون اومد سراغ من و درحالی که ابراز پشیمونی می-

 !مهرداد؟-

وحید افتاده زندان هدفش از پرس و جو راجع به وحید چیه؟اونم با این  بله،آقا مهرداد.به نظرتون بعد از پنج سال که به خاطر-

 !پشیمونی مصنوعی

 :کرد و جدی گفت انگار منظورم رو فهمید چون اخمی

 !کنین آقا آراد.مهرداد دنبال دردسر نیست.اون کاری به کار وحید ندارهاشتباه می-

 !کنه،حتی قتلپول آدم رو مجبور به انجام هر کاری می-

 :نگاهم رو ازش گرفتم و توی دلم گفتم

ذارم حاال که خوام جبران کنم!نمیاونقدر که باعث شد خواهرم و عزیزترین دوستم رو از خودم برونم.ولی حاال پشیمونم!می -

 .به آرامش رسیدن مهرداد بالیی سرشون بیاره
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 :از پشت میز بلند شد و عصبانی گفت

داد کنه!شاید پول برای مهرنه جناب سرگرد!شم پلیسیتون دیگه زیادی داره قاطی میکنم دیگه زمان بازنشستگیتوفکر می -

 .خیلی مهم باشه اما اونقدری ارزش نداره که به خاطرش آدم بکشه و خودش رو توی دردسر بندازه

 :گوشیش رو از روی میز برداشت و حرصی گفت

 .مرسی بابت قهوه،خداحافظ-

 :صندلیم بلند شدم و به دنبالش دوییدم. داد زدم رفت سمت در خروجی که سریع از روی

 !صبر کن ماهان-

 :دوییدم داد زدمبی توجه بهم از کافه بیرون رفت.سریع حساب کردم و بیرون دوییدم.همینجور که می

 .کنموایسا!موضوع جون یه آدم درمیونه!خواهش می-

 .ایستادو برگشت.عصبانی به سمتم اومد و تو چشمام زل زد

 :شارش رو آورد باال و جلوی صورتم گرفت و گفتانگشت ا

 !برادرمن قاتل نیست آقا.شمام بهتره دنبال یه موضوع دیگه واسه تشکیل پرونده و پر کردن بیکاریتون باشین-

 :بازوش رو گرفتم و باالتماس گفتم

 .ن نگران وحیدمخوام مطمئن بشم که نیست!باید بهم کمک کنی،مگم مهرداد قاتله.میکنم.من نمیخواهش می -

 :پوزخندی زدو گفت

 !اون موقع که دست خواهرت رو گرفتی و از دادگاه کشیدیش بیرون نگرانیت کجا بود؟-

 :چشمام رو روی هم فشردم و کالفه گفتم

 !خوام جبران کنممن پشیمونم،قبول دارم اشتباه کردم.می-

ه کاری به کار وحید نداریم.بذار با مال و اموال ما خوش مطمئن باش همون اندازه که تو پشیمونی مهردادم پشیمونه.ما دیگ-

 !باشه!باالخره که چی؟!یه روزی همه ی اونایی که حق مارو باال کشیدن باید جواب پس بدن

 :بی توجه به حرفاش گفتم

 اگه اینطوره،اگه مهرداد کاری با وحید نداره،پس چه دلیلی داره که زندگیش رو ول کرده رفته ایران؟-

 !ی کردو گفت:مسخره ست،شما دیگه شورش رو دراوردیخنده ا

 .روش رو برگردوند و خواست بره که بازوش رو کشیدم

خواستم با زبون خوش باهات حرف بزنم چون آشناییم وگرنه یکراست کشونده بودمت اداره ی  گوش کن آقا ماهان!می-

ادت نره.اگه وحید طوریش بشه اونوقت تا آخر عمرت پلیس،تو حاضر نیستی قبول کنی؟خیل خب باشه؛ اما حرفای امروز من ی

باید حسرت امروز رو بخوری که چرا به حرفم گوش نکردی؛چرا از برادرت دفاع کردی.باید بقیه ی عمرت رو تو رنج و 

عذاب سپری کنی.فقط واسه یه اشتباه!واسه اینکه هشدارم رو جدی نگرفتی،واسه اینکه امروز غفلت کردی؛ولی اون موقع 

 !گه خیلی دیر شده،خیلیدی

 :دستم رو از دور بازوش شل کردم و آروم گفتم

 .شاید االنم دیر شده-
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 .روم رو ازش گرفتم و رفتم سمت ماشینم که با صداش متوقف شدم

 !آقا آراد-

 .به سمتش برگشتم. هنوز سرجای قبلیش بود

 بله؟-

 !قبوله-

 :نزدیکم شد و گفت

کنه! من تا اونجا که اد کاری به وحید نداره ولی خب کار از محکم کاری عیب نمیگین.من مطمئنم که مهردشما راست می-

 ..کنمبتونم کمکتون می

 .لبخندی زدم و دستاش رو گرفتم

 .گیرمخیلی ممنون.پس من باهاتون تماس می-

 .باشه-

.ماهان خیلی با مهرداد فرق کنهدونستم قبول میبعد از خداحافظی ازهم جدا شدیم و هر کدوم به سمت ماشینامون رفتیم.می

داشت.مهرداد آدم عقده ای و سنگدلی بودکه حرص و طمع همه ی وجودش رو فرا گرفته بود و این خیلی خطرناک بود!این 

 !کرد،هر کاری!درست مثل پنج سال پیش منطمع اون رو وادار به انجام هر کاری می

 ..سوار ماشین شدم و راه افتادم

*** 

دونستم صدای خیلی ناهنجاری ایجاد موهام فرو کردم و شروع کردم به زدن چنگال روی بشقاب.میکالفه دستم رو توی 

 .کنه ولی دست خودم نبودمی

 :عسل عصبانی بهم توپید

 !اه!بسه دیگه آراد-

 .بی توجه بهش به کارم ادامه دادم.کنارم نشست و عصبانی چنگال رو از دستم کشید

 ه تو؟چند روزه که همینطور عصبی و کالفه ای.آخه چرا؟دیوونم کردی آراد!معلوم هست چت-

 .نیست چیز مهمی-

 !یعنی چی چیزی نیست؟!یعنی زنت حق نداره بدونه چته؟-

 :کالفه نگاهش کردم و گفتم

 .دوباره شروع نکن عسل.اصال حال وحوصله ی بحث و دعوا ندارم-

 :عصبانی بهم توپید

 !خواد بهت بگمطفره نرو!بگو دلم نمی-

 .میم گرفتم برم ایرانتص-

 چی؟-

 !همین که شنیدی!حاال خیالت راحت شد؟-
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 :با چشمای از حدقه بیرون زده نگاهم کردو گفت

 بری ایران؟واسه چی؟-

 !دارم کار مهمی-

 چه کاری؟-

 .تو خبر نداری،مربوط به یکی از دوستامه-

راد.چرا من از هیچی زندگیت خبر ندارم؟!اصال کنی ببخشدت!من و تو زن و شوهریم آحتما همون دوستت که همیشه دعا می-

 .باید همین امشب همه چی رو از گذشتت،از اون دوستت برام بگی

 :کالفه و عصبانی بهش توپیدم

 چی رو بگم ها؟ -

 !دونمهمه چی،هرچی که من نمی-

 !گه تا این حدشه ولی نه دیگن زن حامله حساس میشی؟میبس کن عسل،چرا سر یه موضوع کوچیک انقدر حساس می-

 نیست چرا سعی داری مخفیش کنی؟ نیست پس چرا انقدر آشفته و نگرانی؟ها؟اگه موضوع مهمی هه!اگه موضوع مهمی-

 .نگاهم رو ازش گرفتم و سمت اتاق کارم رفتم

 .عصبانیهخودم رو پرت کردم رو تخت و چشمام و بستم.از صدای قدمای تندش که به سمت اتاقم میومد متوجه شدم که چقدر 

 !کنمدی،خیل خب!خودم جواب سواالم رو پیدا میکه جواب من رو نمی-

صدای چرخیدن کلید توی قفل کمدم به گوشم خورد.اعصابم حسابی بهم ریخته بود ولی چیزی بهش نگفتم.با خودم گفتم بذار 

 یادم رفته بود که چرا!یه چیزایی بود شد؟!انگارشه،واقعامربوط نمیببینه که خودش بفهمه چیزی از گذشتم به اون مربوط نمی

 .شدکه به عسل مربوط می

 .کرد شروع کرد به ریخت و پاش کردن وسایلمهمونجور که غرغر می

کنم.خیلی مشتاقم بدونم این دوستی که زندگی مارو بهم ریخته کیه؟چه بدی بهش کردی که به خاطرش با خودم پیداش می-

 !ردمکنی؟پیداش کخودت و من اینجوری می

 !به به!چه عکسی!جمعتون جمع بوده انگار-

 .کنه؟!من با آرام و وحید صدتا عکس داشتماونقدر کالفه بودم که حتی به این فکرم نکردم که کدوم عکس رو داره نگاه می

 .کنهبرای چندلحظه صدای غرغرش متوقف شد.تعجب کرده بودم واسه همینم چشمامو باز کردم که ببینم چیکار داره می

 !این...این دختره کیه؟-

 !تو جام نیم خیز شدم و به عکس نگاه کردم.عکس نامزدیم با بهار بود،وای نه

 .نگاهش روی دستامون که توهم گره شده بود مونده بود.اومد پایین ترو به حلقه های توی دستمون رسید

 .م و تو چشمام نگاه کردتونستم هیچ کاری کنم!با چشمای گریون برگشت سمتتوی جام خشکم زده بود و نمی

 تو...تو قبال...قبال ازدواج کرده بودی؟-

 .کم کم از بهت دراومدم و سریع از جام بلند شدم

 .نه...نه ما فقط....فقط نامزد بودیم-
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 من...من حاال باید اینارو بشنوم؟-

 :داد زد

 هان؟-

 :کنارش نشستم و گفتم

 .کنار بیایم.اون دختر خیلی وقته که از تو ذهن و قلب من پاک شدهتونستیم باهم خیلی زود نامزدیمون بهم خورد.نمی-

 :دستام رو دور بازوش حلقه کردم و گفتم

 !اگه چیزی بهت نگفتم فقط به خاطر این بود که...که از دستت ندم،چون عاشقتم عسل-

 :دستم رو پس زد و عصبانی بهم توپید

 !به من دست نزن آشغال دروغ گو،ازت متنفرم-

 :بلند شدم و به سمتش رفتم که دویید سمت اتاقش و در رو پشت سرش قفل کرد.به در زدم و با التماس گفتماز جام 

 .کنم!باید باهات صحبت کنمباز کن عسل،خواهش می-

 :همون جور از پشت در گفت

 !من و تو دیگه حرفی واسه گفتن نداریم!چون قراره خیلی زود طالق بگیریم-

 :عصبانی داد زدم

 !منظورت چیه عسل؟طالق؟!-

 :در اتاق رو باز کردو جدی گفت

تونم یه عمر با آدم دروغ گویی مثل تو زیر یه سقف زندگی کنم؟!نخیر آقا آره طالق!پس چی؟!نکنه فکر کردی من می-

 .مونمآراد!کور خوندی!من یه ثانیه ی دیگه هم توی این خراب شده نمی

 .سمت در خروجی رفتاینو ر گفت و کیفش رو روی دوشش انداخت و به 

 .حرصی بند کیفش رو کشیدم که باعث شد اجباری به عقب برگرده

 .چسبوندمش به دیوار و دستام رو از دو طرفش رو دیوار گذاشتم

گوش کن عسل!نامزدی من با اون دختر هیچ ربطی به زندگی االنم نداره،فهمیدی؟ماجرای اون پنج ساله که تموم شده -

 .کنه،اصال شاید تاحاال ازدواج کردهاون االن کجاست،چیکار میدونم رفته!اصال من نمی

 !کنه آقا آرادآره،ولی این حرفا تو رو تبرعه نمی-

 .دستم رو پس زدو دوباره به سمت در خروجی رفت

 :کالفه دستم رو توی موهام فرو کردم و قبل ازاینکه خارج بشه گفتم

 !پس بچه چی؟-

 :از گفتکفشاش رو پوشیدو از الی در نیمه ب

 !ندازمشمی-

 :در رو محکم پشت سرش کوبید. داد زدم

 !ذارمکنی!بفهمم بالیی سرش آوردی زندت نمیتو غلط می-
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 .صدای پایین دوییدنش از پله ها به گوشم رسید.کالفه خودم رو پرت کردم رو مبل و سرم رو بین دستام گرفتم

که  دم وحید!تاوان ظلمیدعوا،اینا تاوانه!من دارم تاوان پس می دیگه از این زندگی خسته شدم.هر روز یه مشکل،هر روز یه

 بخشین؟!تا کی باید انقدر عذاب وجدان داشته باشم؟!تا کی؟به تو و آرام کردم؛ولی شمابه هم رسیدین!پس چرا من رو نمی

 "از زبان مهرداد"

شه،باالخره خوبی!بازی داره شروع میبه اسلحه ی توی دستم نگاه کردم.بدنه ی مشکی و سردش رو نوازش کردم.چه حس 

 !زمان انتقام فرا رسیده.روزای خوبی در راهه آقا وحید!حتما بعداز پنج سال دوری ازعموی عزیزت خیلی مشتاقی که ببینیش

 .با صدای در اتاقم از افکارم بیرون اومدم

 کیه؟-

 .منم آقا مهرداد-

 .با شنیدن صدای کامران خیالم راحت شد

 !بیا تو-

م رو از اسلحه گرفتم و به در دوختم.در رو باز کردو اومد تو.با دیدن اسلحه توی دستم سریع در رو پشت سرش بست و نگاه

 :حرصی گفت

 شهخوای باهاش تو کل خونتم رژه بری و خدمتکارات بگن:وااای!چه اسباب بازی قشنگی!میبذارش کنار این رو!حتما می-

 !منم یه دست باهاش بازی کنم؟

 .نباشنگران -

 :ادام رو در آورد و گفت

بندن و هیچ کاری شه؟!نکنه فکر کردی چون خدمتکارتن دهنشون رو مینگران نباش!اصال فکر کردی اگه بفهمن چی می-

 .زنن به پلیسکنن؟!نخیر رفیق!به دقیقه نشده زنگ مینمی

 فهمن کامران!بی خیال،چه خبر؟تونستی پیداش کنی؟گفتم نمی-

 !وز من رو نشناختی آقا مهرداد!کل تهرون تو چنگ منهمثل اینکه تو هن-

 خب؟-

 .خودش رو انداخت رو مبل و سیگاری برداشت و روشنش کرد

 !خب به جمالت-

 :پکی به سیگارش زدو ادامه داد

 .کنهتو یکی از بهترین بیمارستانای تهرون کار می-

 .به میز تکیه دادم و دست به سینه نگاهش کردم

 :انداختم و گفتمابروم رو باال 

 !که اینطور!پس آقا دکتری شده واسه خودش-

 :خندید و پک دیگه ای به سیگارش زد

 !شه؟چیه؟!نکنه حسودیت می-
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 .پوزخندی زدم و تکیم رو از میز برداشتم

 !کنمکه قراره بمیره حسودی نمی من به آدمی-

 !گیباشه تو راست می-

 !گیتوام شرو ور می-

 :کردم گفتماره عکس رو از توی کشو بیرون کشیدم.همونجور که به عکس نگاه میپشت میزم نشستم و دوب

 دختره چی؟با اون عکسی که بهت دادم تونستی گیرش بیاری؟-

 !راحت تر از اونکه فکرشو بکنی-

 .متعجب نگاهش کردم

 چطور مگه؟-

کنه رفتم اونجاو تو حیاطش کار می خواستم مطمئن بشم وحیدتوهمون بیمارستانخودمم هنوز توش موندم.اون روز که می-

 .منتظر موندم که یه دفعه دیدم دختره اومد تو بیمارستان!اولش فکر کردم اشتباه دیدم ولی دقت که کردم دیدم همونه

 .کنهاوم! پس هنوزم با اونا زندگی می-

 :با صدای دراتاق سریع اسلحه رو قایم کردم و گفتم

 !بیاتو-

 .به دست وارد اتاق شد آهسته در رو باز کردو تلفن

 .ببخشید آقا!آقا ماهان زنگ زدن.اصرار دارن که با خودتون حرف بزنن-

 :رفتم گفتمپوفی کشیدم و از روی صندلی بلند شدم. همینجور که به سمتش می

 مگه بهت نگفتم دست به سرش کن-

 ....سعی کردم آقا!ولی-

 .پوفی کشیدم و تلفن رو از دستش کشیدم

 !خیل خب،برو-

 .گفت و سریع از اتاق بیرون رفت شمیچ

 الو؟-

 :صدای شاکی ماهان تو گوشم پیچید

 ده؟زنم این دختره جواب میمعلوم هست کجایی مهرداد؟چرا هر چی زنگ می-

 .سرم شلوغه،کار دارم-

 آخه تو چه کاری تو ایران داری؟-

 .مربوط به کارای باباست-

 .صدای خنده ی حرصیش توث گوشم پیچید

 !ای بابا!منم که گوشام مخملیههه!کار-

 !منظورت چیه؟-
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 !منظورم اینه که من رو خر فرض نکن!نکنه انتظار داری حرفات رو باور کنم؟-

 !یعنی چی؟!معلومه که باید باور کنی!مگه من تاحاال بهت دروغ گفتم؟-

 :کنایه آمیز گفت

 !تو؟!نه،نه اصال!تو و دروغ؟-

 :دندونام رو روی هم ساییدم و گفتم

 .کنمس کن خواهش میب-

 .کنیتو داری یه چیزی رو از من پنهون می-

 !خوام از تنها برادرم پنهون کنم؟آخه من چی رو می-

 !گیرم که باالخره بفهممدونم؛ ولی اونقدر پِیش رو میمنم نمی-

 :زیرلب گفتم

  !برو بابا -

 .قبل از اینکه بتونه حرفی بزنه گوشی رو قطع کردم

 بود؟کامران:داداشت 

 :حرصی بهش توپیدم

نه زنم بود!اصال تو چرا هنوز اینجایی؟!مگه قرار نبود بری دنبال یه جای سوت و کور بگردی؟بجنب به خودت من وقت -

 .واسه هدر دادن ندارم

 :از جاش بلند شدو گفت

 !کنی؟!من رفتمخیل خب بابا!حاال چرا قاطی می-

 :کالفه رو مبل ولو شدم و گفتم

 .به سالمت-

 !رو بین دستام گرفتم و چشمام رو بستم.صدای کوبیده شدن در به گوشم خورد.نباید بذارم ماهان چیزی بفهمه،نباید سرم

 "از زبان بهار"

 :نشستم توی ماشین و درش رو بستم.مشکوک به پارسا نگاه کردم و گفتم

 .آخر به من نگفتی چی برای وحید گرفتی-

 :با قیافه ی بانمکی نگاهم کردو گفت

 !عجب تشریف آوردین چه-

 !میرم از فوضولیحاال که اومدم!زودتر بگو تو این کادوی بزرگت چیه که دارم می-

 :ماشین رو روشن کرد و گفت

 !باالخره یه چیزی هست-

 :پام رو به کف ماشین کوبیدم و با التماس گفتم

 !کنمپارسا،بگو دیگه!خواهش می -
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 :شیطانی زدو گفت سرم رو کج کردم و مظلوم نگاهش کردم.لبخندی

 !دهتونی دهنم رو باز کنی کور خوندی!آدم که کادو رو لو نمینچ!اگه فکر کردی با این کارا می-

 !ای بابا من که بهت گفتم چی گرفتم-

 :شونه ای باال انداخت و گفت

 !خواستی نگیمی-

 :حرصی نگاهش کردم و گفتم

 !خیلی بدی-

 :خندید و گفت

 !دونممی-

 :کشیدم و دست به سینه به خیابون نگاه کردم.بعد از چند لحظه گفت اخمام رو توی هم

 !گمخیل خب بابا! قیافت رو اونجوری نکن!بهت می-

 :ذوق زده نگاهش کردم و گفتم

 !دم به وحید چیزی نگمجدی؟!خب،خب بگو چیه؟!قول می-

 !یه طراحی از چهره ی خودش و آرامو آیداست،خودم کشیدمش-

 :متعجب گفتم

 !دونستم طراحی هم بلدیخودت؟!نمی-

 !خب حاال بدون-

 :مشتی به بازوش زدم و گفتم

 بدجنس!چرا قبال بهم نگفته بودی؟-

 !چون بحثش پیش نیومده بود-

 .ماشین جلوی خونه ی وحید متوقف شد و هر دو پیاده شدیم.زنگ رو زدم و روبه پارسا لبخندی زدم

 .مطمئنم خیلی خوشش میاد-

 :لبخندی زدو گفت

 !امیدوارم-

 :صدای آیدا توی گوشم پیچید

 تیه؟-

 .منم خوشگل خانوم-

 .سالم خاله جون-

 ..در با تیکی باز شد و همراه پارسا وارد شدم

*** 

 :تور رو از دستش کشیدم و گفتم
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 !بدش من آرام!اینجوری نه-

 :تور رو جور دیگه ای وصل کردم و گفتم

 !اینجوری-

 :از دستم کشید و گفت

 !نجورینخیرشم ای-

 ..اینجوری خوب نیست -

 !خیلیم خوبه-

 :هلم دادو گفت

 پلکی؟!هان؟مگه قرار نبود کیک رو درست کنی؟اصال تو چرا اومدی دوروبر من می-

 :خندیدم و گفتم

 .باشه بابا رفتم-

*** 

م ذاشتباره یکی میخوردم!دوذاشتم رو کیک دونه ی بعدی رو میخودم از کار خودم خندم گرفته بود!یه دونه توت فرنگی می

خوردم!سرگرم درست کردن کیک و خوردن بودم که دستایی دور کمرم ح*ل*ق*ه شد.سرش رو روی شونم گذاشت یکی می

 :و گفت

 !به به!چه کیکی!خیلی خوشگل شده؛ولی نه به خوشگلی اونکه درستش کرده-

 :خندیدم و گفتم

 .باز چه فکر شیطانی تو سرته؟!ولم کن بذار به کارم برسم-

 :بـ ــوسه ای به الله گوشم زدو گفت

 !تونمنمی-

 :ظرف کیک رو روی دستم بلند کردم و گفتم

 !کوبونم تو صورتتاپارسا این رو می-

 :خندیدو گفت

 !خوای بدی؟اونوقت جواب آرام رو چی می-

 .حرصی نفسم رو بیرون دادم که خندید و آهسته دستاش رو از دور کمرم باز کرد

 ..باشه-

 .فاصله گرفت و روی صندلی نشستازم 

 !شینمتاهر وقت که کارت تموم بشه اینجا می-

 !تا اون موقع وحید رسیده-

 :خندیدو گفت

 !نه نرسیده-
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 :پوفی کشیدم و گفتم

 !اینقدر اونجا بشین تا علف زیر پات سبز شه-

اسه شدیم!ولی وباید راهی بیمارستان می خوردیمش همه موندیگه کاری نمونده بود که روی کیکه نکرده باشم!فکر کنم اگه می

 .حرص دادن پارسا بازم بهش ور رفتم که یه دفعه صدای زنگ اومد

 .خوشحال از اینکه باالخره یه بهونه پیدا کردم تا از دستش فرار کنم کیک رو ول کردم و به سمت سالن دوییدم

  !حتما امین و پریسان-

 :خندیدو دنبالم راه افتاد و گفت

 !!شما مگه کار نداشتی؟چی شد؟-

 !رسم به کارام!باید که برم استقبالشونحاال می-

 !ای بدجنس-

 :آیدا دوییدو در رو باز کرد و گفت

 .سالم عمو-

 :امین بغلش کرد و یه دور تو هوا چرخوندش.ماچ گنده ای به لپش کردو گفت

 سالم خوشگل خانوم.خوبی؟-

 .اله اوبم-

 .به همه مون سالم کردامین خندیدو گذاشتش رو زمین و رو

ه! از تونست ولشون کنه کتونستم ماچشون کردم.آدم نمیبا پریساهم سالم و احوال پرسی کردیم.رفتم سراغ سیما و سیناو تا می

 !بس که مثل پریسا و امین بانمک و دوست داشتنی بودن.انقدر فشارشون دادم که بیچاره ها له شدن

 :امین خندیدو گفت

 !بچه هام رو کشتیچه خبرته بهار؟!-

 :خندیدم و گفتم

 !تونه ولشون کنه کهتقصیر خودشونه!انقدر دوست داشتنین آدم نمی-

 :پارسا یه چیزی تو گوش امین گفت که امین خندیدو گفت

 !خوای اذیتشون کناوکی!هر چقدر می-

 :پارسا زد توی بازوش و گفت

 .امین!لجباز -

 :امین خندیدو گفت

 !من طرف بهارم-

 :دم و گفتمچشمکی ز

 !دونممی-

باالخره دست از سر سیما و سینا برداشتم و پیش بقیه رفتم. بعد از چند دقیقه همه رفتن دنبال ادامه کارا ولی من کارام تموم شده 
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 !بود واسه همین خودم رو به بچه ها مشغول کردم که پارسا با یه لبخند شیطانی نزدیکم شد

 .بینم که کارات تموم شدهمی-

 !کنم که تا اومدن وحید حوصلشون سر نرهبینی که!دارم با بچه ها بازی مینه!می-

 !بچه ها خودشون بلدن بازی کنن-

 :دستم رو کشید و گفت

 !دیگه راه فراری نداری-

و دانگار چاره ی دیگه ای نداشتم.بلند شدم و همراهش راه افتادم که یه دفعه امین که تا اون موقع سرش تو گوشیش بود خندی

 :گفت

 !آی آی آی!باالخره کار خودت رو کردی آقا پارسا-

 !کردو کوسن مبل رو برداشت و به طرفش انداخت پارسا اخمی

 !کوفت-

 :امین خندیدو گفت

 .آی که همین االن وحید برسه و نقشه هات رو نقش برآب بشه-

 .نخیر!وحید تا یه ساعت دیگه تو بیمارستانه-

 .دیگه ای بزنه پارسا دستمو ر کشیدو رفتیم تو حیاط پشتی قبل از اینکه امین بتونه حرف

 .نشست لب ایوونو منم کنار خودش نشوند

 .که از دست من درمیری-

 :خندیدم و گفتم

 دی حاال منم یه کوچولو تورو حرص دادم!ایرادی داره؟چیه خب؟!تو این همه من رو حرص می-

 :گفتخندیدو چیزی نگفت.بعد از چند دقیقه سکوت باالخره 

 .بهار-

 .نگاهش کردم

 جانم؟-

 !چشمات رو ببند-

   !چرا؟-

 !حاال تو ببند-

 :پوفی کشیدم و گفتم

 !چشم-

 !هر وقت بهت گفتم باز کن،تقلب نکنیا-

 .کنمنمی-

 !آفرین دختر خوب-
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 :بعد از چند لحظه گفت

 .حاال بازشون کن-

همونی بود که برای پریسا انتخاب کرده بودم.پالکش رو تو چشمام رو باز کردمو به گردنبند دور گردنم خیره شدم.درست عین 

 .مشتم گرفتم و متعجب به سمت پارسا برگشتم

 ....این-

 !این رو همون روز برات خریدم-

 :تو چشماش خیره شدم.دستام رو گرفت و گفت

و یه فرصت مناسب بهت بدم خواستم تراستش،من از همون روزا بهت عالقه مند شده بودم!این گردنبند همیشه همراهم بود.می-

 ...اما

 :خنده ی تلخی کردو ادامه داد

 !دونستم قراره پنج سال دیگه این گردنبند رو بندازم گردنتاونروز هیچ نمی-

ایدم دونم،شخندیدم و توی نگاهش غرق شدم.با یادآوری این سال ها و اتفاقاتی که افتاده بود قطره ی اشکی از چشمم چکید.نمی

 !بوداشک خوشحالی 

 :دستام رو محکم تر فشردو گفت

خوام خوام دیگه هیچوقت،تو هیچ شرایطی بینمون جدایی نیفته.میخوام از این لحظه به بعد تا ابد کنارهم باشیم.میبهار،می-

 !کنی؟خوشبختت کنم!باهام ازدواج می

داختم. پلکامو روهم گذاشتم و آهسته ن گریه خندیدم و نگاهم رو از چشمای منتظرش گرفتم.خجالت زده سرم رو پایین انمی

 .سرم رو تکون دادم

 :یه دفعه محکم بغلم کرد و ذوق زده گفت

 !عاشقتم-

 .خندیدم و منم بغلش کردم

بعد از چند لحظه من رو از خودش جدا کرد و صورتم رو قاب گرفت.تو چشمای مهربونش نگاه کردم و لبخندی زدم.آهسته 

مام رو بستم و عطر تنش رو با تمام وجودم نفس کشیدم.نفسای گرمش که به صورتم صورتش رو به صورتم نزدیک کرد.چش

کرد.گرمای لباش روی لبام کل وجودم رو در برگرفت.تپش قلبم باال رفته بود.دستام رو دور گردنش حلقه خورد دیوونم میمی

خواست تا ابد خودش چسبوند.دلم میکردم و بهش نزدیکتر شدم.ح*ل*ق*ه ی دستاش رو دور کمرم محکم تر کردو من رو به 

 .موندمایستادن و برای همیشه توی اون لحظه می خواست عقربه ها از حرکت میتو آغوش گرمش باقی بمونم.دلم می

 !آخ جون!عروسی-

 .کرد خیره شدیمهول هولکی از هم جدا شدیم و هردو به سیما که خندون نگاهمون می

که با صدای سینا نگاهمون سمت اون کشیده شد.همینجور که به صفحه ی موبایل چشم هنوز بهت زده به سیما خیره بودیم 

 :دوخته بود گفت

 !چه عکس قشنگی شد-
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 .من و پارسا متعجب به هم نگاه کردیم و هردو زدیم زیر خنده

 :پارسا دویید سمت سینا و گفت

 !ای شیطون!عکس گرفتی؟!بدش من ببینم-

 .رفتسینا خندید از زیر دست پارسا در 

 !دمنچ!نمی-

 :پارسا دویید دنبالش و گفت

 !وایسا ببینم،مگه اینکه دستم بهت نرسه! پدرت و درمیارم!ای شیطون-

 :خندیدم و نگاهم رو ازشون گرفتم و به سیما دوختم.رفتم سمتش و گفتم

 زدین؟ ای شیطونا،یواشکی مارو دید می-

 !لکش دادم اونقدر که صورت کوچولوش از خنده قرمز قرمز شده بودتونستم قلقخندید و خواست در بره که گرفتمش و تا می

 .موهای طالیی رنگش رو بهم ریختم و خندیدم

 !شیطون-

بغلش کردم و به سمت در ورودی رفتم.همین که در رو باز کردم سینا دویید تو بغل پریساو گوشی رو سمتش گرفت و نفس 

 :نفس زنون گفت

 !مامان،ببین چه عکسی گرفتم-

 :ا تو بغلم خندیدو شیطون نگاهم کرد.پریسا گوشی رو گرفت و گفتسیم

 .بدش ببینم-

 :خجالت زده صورتم رو پشت سر سیما قایم کردم که یه دفعه امین و پریسا بلند گفتن

 !واو!چه عکسی-

 :سینا دست به سینه گفت

 !کار خودمه-

 :امین لپش رو کشید و گفت

 !دیگه پسر خودمی-

 :خندیدو ادامه داد

 !به جمع بدبختا خوش اومدی آقا پارسا-

 :کردم که پریسا زد تو بازوش و معترض گفتاز گوشه ی چشم بهش نگاه می

 !االن تو بدبختی؟-

 !پ ن پ!خوشبختم-

 :پریسا حرصی گفت

 !امین،سربه سرم نذار-

 :امین خندیدو بهم نگاه کردو گفت
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 !ولی تبریک،خوب شکاری کردی-

 :نشون دادو چشمکی زد. آرام از آشپزخونه اومد بیرون و خندون گفت بعدشم شستش رو به عالمت الیک

 !پس من چی؟-

 :اونام بی معطلی عکس رو نشونش دادن.خندیدو گفت

 .وای عزیزم،انشاهللا خوشبخت شین-

  .شدم.سیما رو گذاشتم زمین و سریع دوییدم تو آشپزخونهواای!داشتم از خجالت آب می

 "از زبان آراد"

و بستم و حرصی به برگه ی دادخواست طالق چنگ زدم.از روی تخت بلند شدم و چمدون رو دنبال خودم زیپ چمدونم ر

 !کشیدم.برگه رو توی مشتم مچاله کردم و پرت کردم تو سطل آشغال!فقط همین یکی رو کم داشتم

 .رفتمتونست بکنه!منم که داشتم به ایران میرفتم دادگاه هیچ غلطی نمیولی تا من نمی

ه طاقت نداشتم صبر کنم.دلشورم بیشتر شده بود مخصوصا با اون زنگی که ماهان بهم زد و گفت به مهرداد شک کرده. دیگ

دونستم ماهانه!خودم بهش گفته بودم وقتی رسید یه تک بزنه که برم همین که در اتاق رو بستم موبایلم زنگ خورد.می

 .پایین.سریع کتم رو برداشتم و به سمت در خروجی رفتم

 :سوار تاکسی شدم و راننده راه افتاد.ماهان نگران نگاهم کردو گفت

 .گفتی،من خیلی نگرانم! انگار واقعا یه فکرایی تو سرشهراست می-

 .صددرصد.فقط دعا کن تا کار اشتباهی ازش سر نزده برسیم ایران-

 .سرش رو تکون دادو از راننده خواست تندتر بره

*** 

 "از زبان بهار"

 .رفت برای بار هزارم شماره ی وحید رو گرفتکه با استرس تو آشپزخونه راه میهمین جور 

 .باشددستگاه مشترک مورد نظر خاموش می-

 .حرصی موبایل رو انداخت رو میز و روی صندلی ولو شد

 .لعنتی،خاموشه!خیلی دیر کرده-

 :دستای سردش رو گرفتم و گفتم

 .تان طول کشیده شارژ موبایلشم تموم شدهنگران نباش آرام جان.حتما کارش تو بیمارس-

 .کالفه سرش رو روی میز گذاشت و دستاش رو حصارش کرد

 *** 

 .نچی گفت و نگران به جمع نگاه کرد

 آخه کجاست؟-

 .کنارش نشستم و لیوان آب قند رو دستش دادم

 .نگران نباش عزیزم.انشاهللا که اتفاقی نیفتاده-
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 :برده بود بلند کردم و گفتمآیدا رو که تو بغل آرام خوابش 

 .برمش تو اتاقشمی-

 :لبخندی زدو نگاهش رو ازم گرفت. آروم گذاشتمش روی تخت و از اتاق بیرون اومدم.رفتم سمت پارسا و آهسته گفت

 مگه به پلیس خبر ندادی؟پس چرا هنوز خبری نیست؟-

 :نگران نگاهم کردو گفت

 دونم،اگه بالیی سرش اومده باشه چی؟نمی-

 .ای نه!زبونت رو گاز بگیر،خدا نکنهو-

  .چیزی نگفت و سرش رو پایین انداخت

 .رفتم سمت چوب لباسی و پالتوم رو برداشتم و دوباره به سمتش رفتم

 .سرش رو بلند کرد و متعجب نگاهم کرد

 .من دیگه طاقت ندارم پارسا،باید خودمون به دنبالش بریم-

 !این وقت شب؟-

 !آره-

 !یس هنوز نتونسته پیداش کنه تو توقع داری ما بتونیم پیداش کنیم؟بهار جان،وقتی پل-

 .رهاگه همین جورم اینجا بشینیم و دست روی دست بذاریم کاری از پیش نمی-

 .لجبازی نکن بهار!االن بهترین کار اینه که بری پیش آرام و آرومش کنی-

 !رساکنم پاپریسا پیششه.اون بهتر از من بلده آرومش کنه،خواهش می-

 .پوفی کشیدو از جاش بلند شد

 .خیل خب،بریم-

 .کتش رو برداشت و سمت در خروجی رفتیم

 امین:کجا این وقت شب؟

 .ریم این اطراف یه دوری بزنیم شاید چیزی دستگیرمون بشهپارسا:می

 !چی مثال؟-

 :دکمه های پالتوم رو بستم و گفتم

 !هرچی-

 .یمگردپارسا:شما پیش آرام بمونین،ما زود برمی

 :سرش رو تکون دادو گفت

 .باشه،مراقب خودتون باشین-

 :کردم که پارسا گفتازشون خداحافظی کردیم و بیرون زدیم. نگران از شیشه ماشین اطراف رو نگاه می

 !بچه نیست که تو خیابون مونده باشه بهار-

 .پوفی کشیدم و نگاهم رو از خیابون گرفتم
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 !دونممی-

 :بهش نگاه کردم و گفتم

 .بهتره بریم محل کارش،شاید همکاراش بدونن-

 :چیزی نگفت و راه بیمارستان رو درپیش گرفت.همزمان وارد شدیم و به سمت پذیرش حرکت کردیم. سریع پرسیدم

 ببخشید خانم،آقای کامفر کی رفتن؟-

 :متعجب نگاهم کردو گفت

 رن!چطور مگه؟همون موقعی که هر شب می-

 .پوفی کشیدم

 !هیچی-

 روی یکی از صندلیا انداختم و سرم رو میون دستام گرفتم.یعنی چی شده؟خودم رو 

 دستای پارسا روی شونم قرار گرفت.سرم رو آوردم باال و نگاهش کردم

 .رم از همکاراش پرس و جو کنم،تو همین جا بشینمن می-

ه هم سمتش رفت.حتما تبلیغاته!کالفسری تکون دادم و نگاهم رو ازش گرفتم.هنوز یه دقیقه نشده بود که با صدای گوشیم نگا

 .برش داشتم و روشنش کردم.با دیدن اسم وحید از جام پریدم و سریع پیامش رو باز کردم

 !سالم خانوم خانوما-

 :سریع فرستادم

 معلوم هست کجایی؟-

 !نگران نباش!پیش منه-

 .متعجب به متن پیام چشم دوختم و با دستای لرزونم شروع کردم به تایپ کردن

 :ستادمفر

 شماکی هستی؟-

دم بیای.یادت باشه !حاال اگه دوست داری وحید رو ببینی بهتره بی سر و صدا به این آدرسی که بهت میفهمیخیلی زود می-

 .بی سرو صدا،بدون پلیس،بدون مزاحم!وگرنه باید جنازش رو تحویل بگیری

 کنه؟منظورت چیه؟تو کی هستی؟گوشی وحید دست تو چیکار می-

 ...کنی،حتی بیشتر!اگه تنها بیای،فقط خودت!وگرنههمه ی سواالتت رو پیدا میجواب -

کرد؟اصال با من و وحید چیکار داشت؟هر لحظه نگرانیم خیلی ترسیده بودم.این دیگه کی بود؟گوشی وحید دستش چیکار می

 :غش اونوقت....فورا فرستادمشد.اگه بالیی سر وحید آورده باشه چی؟نه...نه!اون گفت اگه من تنها نرم سرابیشتر می

 کجا بیام؟-

 .فرستمآدرس رو برات می-

 از کجا مطمئن بشم حرفات راسته؟-

 .یعنی مطمئن نشدی؟!خیل خب!یکم صبر کن-
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چندلحظه بعد یه عکس فرستاد.عکس وحید بود،بی هوش افتاده بود و صورتش غرق خون بود. با دیدن چهرش نزدیک بود 

 :مارش رو گرفتم ولی بعد از چندتا بوق ردتماس رو زد.فرستادمسکته کنم.با دستای لرزون ش

 لعنتی، باهاش چیکار کردی ؟-

 .فرستممونه!آدرس رو برات مینترس،زنده می-

ار دونستم کداد.میرفتم وگرنه اجازه نمیگشت میهمین که آدرس رو فرستاد ازجام بلند شدم.باید قبل از اینکه پارسا برمی

 .تونستم طاقت بیارماشتباهیه ولی نمی

سریع یه تاکسی گرفتم و آدرس رو بهش دادم.توی راه چندبار تصمیم گرفتم به پلیس یا پارسا خبر بدم ولی با یادآوری تهدیدی 

ده.خیلی استرس داشتم و مدام از راننده که کرده بود منصرف شدم.معلوم بود شوخی نداره و هرکاری دلش بخواد انجام می

خواد ازقضیه سردر بیاره ولی حرفی نزد.ماشین جلوی یه کوچه ی سوت بره.مشخص بود مشکوک شده و میخواستم تندتر می

 :و کور متوقف شد.اینجا دیگه کجا بود؟راننده مشکوک بهم نگاه کردو گفت

 .رسیدیم-

 .کرد!یه دختر تنها ساعت یازده شب اونم اینجا؟سریع حساب کردم و پیاده شدمبایدم اینجوری نگاه می

و کوبید و سکوت کوچه رهمین که پام رو داخل کوچه گذاشتم ترسی همه ی وجودم رو گرفت.قلبم به شدت به قفسه ی سینم می

شکست،جلوتر رفتم.صدای قدمای آهسته ی یه نفرو پشت سرم احساس کردم ولی قبل از اینکه فرصت کنم برگردم یه می

  .دمدستمال جلوی دهنم قرار گرفت و دیگه چیزی متوجه نش

 "از زبان راوی/دانای کل"

تاکسی جلوی خونه ی مهرداد متوقف شد.ماهان سریع تشکر و خداحافظی کرد و خواست پیاده بشه که آراد دستش رو 

 :کشید.نگران بهش نگاه کرد و گفت

 یادگرفتی باید چیکار کنی؟-

 :ماهان دستش رو فشرد و گفت

 !آره،نگران هیچی نباش -

 :زد و گفتآراد لبخندی نصفه نیمه 

 .پس دیگه سفارش نکنما،مراقب خودت باش-

 دین برم؟چشم،حاال اجازه می-

 :پلکاش و روی هم گذاشت و گفت

 .به سالمت-

شون تمام خاطراتش دوباره زنده شد.تمام روزای خوش بچگیش تو خداحافظی کردو از ماشین پیاده شد.با دیدن خونه ی قدیمی

خواست به اون دوران دش،بدون هیچ دغدغه و مشکلی! آهی کشید.دلش میاین خونه رقم خورده بود،کنار خانوا

داد.چمدون نشست و به قصه های بی بی گوش میبرگرده.دورانی که فارغ از هرچیزی همراه برادراش کنار شومینه می

 ونی که صداشکوچیکش رو دنبال خودش کشیدو به سمت در خونه رفت. زنگ رو زد و منتظر ایستاد.چند لحظه بعد دختر جو

 !کردبرای ماهان آشنا بود جواب داد.حدس زد باید همون دختری باشه که همیشه دست به سرش می
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 کیه؟-

 .باز کن،ماهانم-

دربه سرعت باز شدو ماهان داخل خونه شد.قبل از اینکه به اطرافش نگاه کنه چشماش رو بست و با تمام وجود نفس کشید.دلش 

ی گالی رز و محمدی آرامش پیدا کنه ولی جزبوی ادکالن خودش بوی دیگه ای به مشامش خواست مثل گذشته ها با بومی

نرسید!با تعجب چشماش رو باز کرد و به درختا و بوته های خشک و بی برگ و گل خیره موند،انگار یادش رفته بود 

 :گفتکردو میزمستونه!دلش گرفت.دست خودش نبود اما خیلی احساساتی بود.مادرش همیشه باهاش شوخی می

 !خواسته تو دختر بشی ولی یه لحظه حواسش ازت پرت شده و توام از فرصت استفاده کردیفکر کنم خدا می-

عاشق مادرش بود،درست برعکس مهرداد!مهرداد از بچگی دلسنگ و خودخواه بود.چشم دیدن برادر بزرگشون مهران رو 

 !نداشت،هیچوقت

 !رفت و آهسته در رو باز کرد. دختر جوونی به استقبالش اومد.همون دختر بودآهی کشید و در رو بست.از پلکان باال 

 .سالم آقا! وسایلتون رو بدین ببرم باال-

 :چپ چپ نگاهش کردو با اخم گفت

 برم.مهرداد کجاست؟الزم نکرده!خودم می-

 .خونه نیستن-

 !بعله این رو که متوجه شدم.کدوم قبرستونی تشریف دارن؟-

 !دونم آقانمی-

 .چمدونش رو ول کرد و به سمت دختر رفت

 !دونیکه نمی-

 :داد زد

 بگو کجاست؟-

 :دخترک از جا پریدو دستپاچه گفت

 .دونم آقا!دوستشون اومدن اینجا باهم رفتن بیرونبه خدا نمی-

 :نفس عمیقی کشیدو گفت

 .خیله خب!یه چیزی برا من بیار از گشنگی تلف شدم-

 .روی مبل و شماره ی مهرداد رو گرفتگفت و رفت.ولو شد  سریع چشمی

 !الو؟سالم ماهان-

 !به!سالم آقا مهرداد،چه عجب جواب دادین-

 شرمنده موبایلم رو سایلنت بود.کاری داشتی؟-

 !شمخواستم بیای خونه تا ببینمت.البته اگه مزاحم کاراتون نمیکار خاصی که نه،فقط می-

 :مهرداد متعجب گفت

 !بیام خونه؟-
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 !منتظرتمآره،من -

 !تو...تو مگه ایرانی؟-

 !آره،اشکالی داره؟-

 کی اومدی؟-

 .همین امروز-

 :آب دهنش رو قورت دادو گفت

 .اوکی،همونجا بمون االن میام-

 .بینمتپس می-

 !فعال-

*** 

 "از زبان مهرداد"

ود نگاه کردم و کنایه روی مبل روبه روش نشستم و صبر کردم تا رزا بره.همین که شرش کم شد به ماهان که تو گوشیش ب

 :آمیز گفتم

 !تو اومدی ایران که من رو ببینی یا با موبایلت ور بری؟-

 :موبایل رو کنار گذاشت و گفت

 !خب معلومه،دلم برات تنگ شده بود، اومدم ببینمت-

 :پوزخندی زدم و کنایه آمیز گفتم

 !ازت ممنونموای چه برادر مهربونی!خدایا بابت این همه لطف و عالقه ی برادرانه -

 :بهش نزدیک شدم و ادامه دادم

 زنی ماهان!واسه چی یه دفعه ای خونه و زندگی مون رو ول کردی اومدی ایران؟مشکوک می-

 :اونم بهم نزدیک شد و گفت

خوام برم ایران؟اصال من اومدم واسه اینکه جواب همین سوالم رو بگیرم.خب تو که مشکوک تری!واسه چی یه دفعه گفتی می-

 !ال که جواب سوالت رو گرفتی جواب سوال من رو بدهحا

 .از روی مبل بلند شدم و پوزخندی زدم

 .یه بار که بهت گفتم ماهان.واسه کارای بابا اومدم-

 !منم همون روز بهت گفتم که من رو با خر اشتباه نگیر-

 .خکوب شدمبدون اینکه جوابش رو بدم رفتم سمت پله ها که با حرفش سرجام می

 !خوای بری سراغ وحیددونم واسه چی اومدی اینجا!میکه میمن -

 :برگشتم سمتش و متعجب گفتم

 !وحید؟-

 !ترسی من کار دستت بدم؟آره وحید،چرا وحشت کردی؟نکنه می-
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 !وحید االن با زنش تو ترکیه خوشه چه ربطی به ایران داره؟!برو یکم استراحت کن تا اینقدر فکرای بی جا به سرت نزنه-

 :ره شروع کردم از پله ها باال رفتن که گفتدوبا

 !منم باهاتم-

 :برگشتم سمتش و لبخندی زدم

 .گردیم ترکیهکنم و برمیچی چی رو باهاتم برادر من؟!من واسه کارای بابا اومدم همین فردا پس فردا هم تمومشون می-

 :از روی مبل بلند شد و به سمتم اومد.دست به کمر ایستاد و گفت

 !کارا؟!بابا که چند ساله مرده تو دنبال چه کاریش هستی دقیقا؟کدوم -

 !دنبال یه سری اسنادو مدارکی که خوشبختانه به نام اون دوتا گداگشنه نیست-

 اوم!اونوقت چه اسنادیه که من ازشون بی خبرم؟-

 .خودمم تازه فهمیدم.وکیل بابا بهم گفت-

 شه دیگه؟آها.گفتی تا فردا تموم می-

 .!ل زیادبه احتما-

 !ولی فردا که جمعست-

 !کردم؟گفت.حاال این سوتی بزرگی رو که داده بودم چه جوری باید جمعش میخاک تو سرم!راست می

 .خواد هرچه زودتر از زیر دینی که به ما داره دربیادوکیل بابا گفت مهم نیست.گفت فقط می-

اقعیت رو از من پنهون کنی؟مگه حق و حقوق هردوتامون خوای وکنی مهرداد؟چرا میِدین!چرا انقدر مزخرف بلغور می-

 نیست؟ 

 پس باید هردوباهم پسش بگیریم.تونستی پیداش کنی؟ -

زد انگار یکی همه ی اینارو گذاشته بود کف دونستم چی باید بهش بگم.پسره ی ورپریده انقدر مطمئن حرف میدیگه واقعا نمی

 .بار.تصمیم گرفتم همه چی رو بهش بگمدستش!ولی باالخره که چی؟!مرگ یبار،شیونم ی

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

آره،درسته!من واسه انتقام گرفتن از اونا اومدم ایران.چون وحید باعث شد پنج سال تمام بیفتم تو زندان بدون اینکه به حقم -

 .برسم

 .رفتم از پله ها پایین و روبه روش ایستادم

خوای حقمون رو از چنگشون در بیارم بهتره که برسم.هردوشونم گیر آوردم.حاال اگه میاومدم ایران که بکشمشون تا به حقم -

 دست از سرم برداری و تو کارام دخالت نکنی

 :دست روی شونم گذاشت و گفت

 !خوام شاهد زجر کشیدن و مرگشون باشمگوش کن مهرداد.همونقدر که تو ازاونا نفرت داری منم ازشون متنفرم.منم می-

 !زدم:تو که اینقدر بی رحم نبودی!دختر مامان بودی پوزخندی

شدم.اون موقع ها هنوز دهنم بو شیر بس کن مهرداد.گذشت اون موقع ها که سر هر مسئله ی کوچیکی زود احساساتی می-

 .داد.حاال تازه به حرفات رسیدممی
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 :از حرفاش تعجب کرده بودم.ابروم رو باال انداختم و گفتم

 رت نخورده؟!یعنی یه دفعه ای متحول شدی؟مطمئنی چیزی تو س-

 !خوام کمکت کنمتو اینجوری فکر کن.فقط می-

 :دوباره برگشتم سمت پله ها و گفتم

 !من به کمک احتیاجی ندارم-

 !این خیلی ناعادالنه ست مهرداد!تو لذت انتقام از اونارو ببری ولی من نه-

 .به سمتش برگشتم

 !.حاالم نباشتو که هیچوقت فکر این چیزا نبودی-

 :رفتم از پله ها باال که گفت

خوای همه چی رو کنم تو میره ولی اگه نذاری،اونوقت من فکر میاگه بذاری منم کمکت کنم همه چی طبق نقشت پیش می-

 !برای خودت تصاحب کنی

 :متعجب نگاهش کردم که ادامه داد

 !تعجب نکن!چون حتما کار من بوده مونم.پس اگه پلیس اومد سراغتاونوقته که منم دیگه ساکت نمی-

 :شد کرد.پوفی کشیدم و گفتمشد هیچ کاریش نمیاین رو گفت و به سمت اتاقش رفت.وقتی پیله ای می

 خیل خب،قبوله!به شرط اینکه دردسر درست نکنی.اوکی؟-

 :برگشت سمتم و لبخندی زد

 !چشم-

 .نگاهم رو ازش گرفتم و از پله ها باال رفتم

*** 

 "راوی/دانای کلاز زبان "

دونست ماهان تا لنگ ظهر خوابه پس فرصت خوبی بود که قالش بذاره و مهرداد صبح اول وقت از خواب بیدار شد.می

شه!اون دل دیدن کشته شدن یه گنجشک رو نداشت چه برسه به دوتا دونست اگه همراهش بیاد آخر براش دردسر میبره.می

 !آدم

رو صدا انجام بده تا ماهان از خواب بیدار نشه.ولی خبر نداشت که ماهان خیلی زودتر از کرد تمام حرکاتش رو بی سسعی می

اون آماده ی رفتن شده!آهسته وارد اتاق شدو اسلحه ی روی میزو برداشت.پاورچین پاورچین اومد سمت اتاق ماهان و از الی 

 .در نگاهش کرد

زد. هنوز در رو نبسته بود که با صدای ماهان سرجاش خشکش  خواب بود! سریع بارونیش رو برداشت و از در سالن بیرون

 :زد

 !کجا بدون من؟-

 .کردپوفی کشید و به سمتش برگشت.دست به سینه به لوالی در تکیه داده بودو طلبکار نگاهش می

 !کردم حاال حاالها خوابیفکر می-
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 !بینی بیدارمحاال که می-

 .خیل خب پس زود آماده شو-

 .ببری بیرون منم حاضر شدم تا تو ماشین رو-

 !اوکی-

منتظر موند تا مهرداد از در بره بیرون.رفت سمت اتاقش و موبایلش رو برداشت.سریع شماره ی آراد رو گرفت.پرده رو کنار 

 .زد و نگران به مهرداد چشم دوخت.بعد از چندتا بوق گوشی رو برداشت.صدای نگرانش تو گوش ماهان پیچید

 الو ماهان؟چه خبر؟-

 .ریم سراغشونداریم می-

 مهرداد که بهت شک نکرده؟-

 .نه-

 تونی وقت رو تلف کن و نذار کاری کنه.حواست به ردیاب هست؟آفرین!سعی کن عادی رفتار کنی،تا می-

 .کنمآره،همین که از در رفتیم بیرون روشنش می-

 .خوبه!اگه تونستی بامن در تماس باش-

 .باشه،من باید برم-

 .شمراقب خودت با-

 !فعال-

جا شد.اینرفت نگران تر میهمین که گوشی رو قطع کرد کاپشنش رو برداشت و از خونه بیرون زد. هرچی ماشین جلوتر می

 .کرد که کار از کار گذشته بوددیگه کجا بود؟!تا پلیس اینجارو پیدا می

 :رو کرد به مهردادو گفت

 اینجا رو از کجا گیرآوردی؟-

 .کامران پیداش کرده-

 مران؟همون دوست دوران دانشگاهت؟کا-

 !آره-

 !شد جز یکی لنگه ی خودش؟زد.آخه کی با مهرداد دوست میباید حدس می

 .با صدای مهرداد توجهش جلب شد

 .پیاده شو،رسیدیم-

*** 

 "از زبان بهار"

درد شدیدی تو سرم پیچید.پلکام رو روی هم فشار دادم و به سختی چشمام رو باز کردم.روی آرنجم بلند شدم و به اطراف نگاه 

کردم.اینجا دیگه کجا بود؟سعی کردم به خاطر بیارم چه اتفاقی افتاده.من و پارسا باهم بودیم؛ ولی من رفتم یه جای دیگه،یه 

وحید،وحید!دوباره اطرافم رو نگاه کردم که یه دفعه نگاهم بهش افتاد.بی هوش و خونی روی کوچه ی تاریک،اومده بودم دنبال 
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زمین افتاده بود.چهار دست و پا خودم رو بهش رسوندم و شروع کردم به تکون دادنش.به چشمای بستش زل زدم و نگران 

 :صداش زدم

 شنوی؟وحید؟وحید جان!صدام رو می-

اشتم و موهاش رو پس زدم.بمیرم الهی!معلوم نبود با چی کوبیده بودن تو سرش که اینجوری دستام رو روی پیشونی خونیش گذ

 :شده بود.کی باهاش اینجوری کرده بود؟گریون نالیدم زخمی

 !وحید،وحید پاشو-

 :صدای آشنایی از پشت سرم گفت

 !نگران نباش،به هوش میاد-

 :شده بودم که جلوتر اومدو پوزخندی زد شد!متعجب بهش خیرهوحشت زده برگشتم سمت صدا!باورم نمی

 !چیه؟!از دیدنم تعجب کردی؟نکنه توقع داشتی تا آخر عمرم تو زندان بپوسم؟-

 :عصبانی نگاهش کردم و بهش توپیدم

 !شد که خیلی خوب بوداگه می -

 :داد زدم

 کنه؟چه بالیی سرش آوردی؟هان؟چرا چشماش رو باز نمی

 !ده دختردستت می اوه اوه!این زبون دراز آخر کار-

 .بی توجه بهش دوباره برگشتم سمت وحید و تکونش دادم

 !وحید پاشو! پاشو باید از اینجا بریم،اینجا خطرناکه. وحید-

 :کرد گفتروی صندلی روبه روم نشست و پاکت سیگارش رو از جیبش درآورد.همینجور که روشنش می

 .ریننچ!تا وقتی کار من باهاتون تموم نشده هیچ جا نمی-

 :پوزخندی زدو ادامه داد

 .البته بعدشم که قراره برین جهنم!ولی قبل از اون من خیلی حرفا دارم که باید بهتون بگم-

 :اخمام رو توهم کشیدم و گفتم

 .ولی ما هیچ حرفی باتو نداریم-

 :اخت و گفتسیگارش رو انداخت روی زمین و با پاهاش له کرد.خم شدو توی چشمام خیره شد.ابروش زو باال اند

 !مطمئنی؟!یعنی اصال مایل به شنیدن حقیقت نیستی؟-

 .متعجب نگاهش کردم

 حقیقت؟!کدوم حقیقت؟-

 .از روی صندلی بلند شدو به سمت ما اومد

 .شیبه زودی متوجه می-

 :به ماهان که از اول کنار در ایستاده بود نگاه کردو گفت

 .دستاشون رو ببند.مراقب باش در نرن -
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 :کردو با پوزخند گفتنگاهمون 

 !البته اگه راهی واسه فرار پیدا کنن-

نگاهش رو ازمون گرفت و رفت.ماهان بی هیچ حرفی اومد سمتمون وو دستم رو کشید.پشت سرم نشست و شروع کرد به 

 .بستن دستام با طناب.گریم گرفته بود

 !کردم تو با اون فرق داریفکر می-

 چرا همچین فکری کردی؟-

 .دادگاه،یه غمی تو چشمات دیدماونروز تو -

 !اشتباه دیدی-

 .اومد سمت وحید و با احتیاط برش گردوندو دستاش رو بست

 .با التماس نگاهش کردم

 !کنم کمکمون کنخواهش می-

 .پوزخندی زد و از روی زمین بلند شد.نگاهش رو ازمون گرفت و به سمت در رفت

 !شریک جرم برادرت نباش-

 :سرش قفل کرد.دوییدم سمت در و بهش کوبیدم.زجه زدم رفت بیرون و در رو پشت

 !کنم،باز کنکنم این در رو باز کن.التماست میخواهش می-

هر چقدر تقال کردم و با در ور رفتم فایده ای نداشت.ناامید بهش تکیه دادم و سر خوردم پایین.سرم رو بین دستام گرفتم و 

 :نالیدم

 !ی سر وحید بیارن،نجاتمون بدهخدایا! خودت کمکمون کن.نذار بالی -

*** 

 "از زبان پارسا"

صدای وحشتناک رعدوبرق مثل ناقوس مرگ توی سرم پیچید.فرمون رو چرخوندم و سرگردون و نگران اطراف رو نگاه 

 .کردم

 آخه یه دفعه ای کجا غیبت زد دختر؟

 ود؟چرخیدم.یعنی کجا رفته بتوی خیابون میبه ساعت ماشین نگاه کردم.از دو گذشته بود.تقریبا سه ساعت بود که سرگردون 

ماشین رو متوقف کردم و دستام رو روی فرمون گذاشتم.سرم رو روی دستام گذاشتم و چشمام رو بستم.کالفه بودم، نگرانی و 

 !ترس امونم رو بریده بود.چه شب نحسی بود امشب

پیدا کنه.حاال دیگه مطمئن شده بودم گم شدنشون اتفاقی  اون از وحید اینم از بهار! پلیسم که هنوز نتونسته بود هیچ کدوم رو

شد.خیلی نگران بودم.یعنی چی شده؟با صدای زنگ گوشیم سرم رو آوردم باال و کالفه به صفحش نبوده.حتما به هم مربوط می

 :نگاه کردم.دوباره امین بود.پوفی کشیدم و جواب دادم

 الو؟ -

 :صدای نگرانش توی گوشم پیچید
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 پارسا؟ کجا موندی-

 خبری ازشون نشد؟-

 .نه هنوز،هوا خیلی خرابه برگرد خونه-

 گردم،فهمیدی؟هر وقت پیداشون کردم برمی-

 ...ولی پارسا-

 :داد زدم

 !ولی و مرض!یه ذره من رو درک کن امین.دیگم زنگ نزن،اه-

 .گوشی رو قطع کردم و حرصی پرتش کردم رو صندلی.ماشین رو روشن کردم و راه افتادم

*** 

 "از زبان بهار"

 

 :زدیم. بهمون توپیدنگاه پر از تنفر هردومون روچهرش ثابت بودو حرفی نمی

دین؟ها؟نکنه الل شدین؟!ازتون پرسیدم خیال کردین همه چی تموم شده؟فکر کردین دیگه راحت شدین؟برین با چرا جواب نمی -

 !ره؟پوالی من واسه خودتون خوش باشین منم که تو زندان آب خنک بخورم!آ

 :کوبید حرصی گفتعصبی چرخی زد و همونجور که دستاش رو پشت سرش نگه داشته بود و توهم می

 !خوبه!خیلی خوبه -

 :برگشت سمتمون و ادامه داد

 !ولی این اصال عادالنه نیست -

 .صورتش رو خم کردو تو چشمام خیره شد

 کنی؟اینطور فکر نمی-

 :فعه یقم رو کشید و مجبور شدم همراهش بایستم.داد زدبا نفرت نگاهش کردم و چیزی نگفتم که یه د

 !جواب بده لعنتی -

 :وحید جلوم ایستادو گفت

 !ولش کن!با اون چیکار داری؟تو با من طرفی -

 .نیشخندی زدو یقم رو ول کرد

 .من با هر دوتون طرفم-

 :وحید متعجب گفت

 چه ربطی به بهار داره؟ گی حق و حقوقت رو من باال کشیدم؟خب،اینمنظورت چیه؟مگه نمی -

 !بعله،نصفش رو شما باال کشیدین ولی نصف دیگش توچنگ بهار خانومه-

 :متعجب گفتم

 !من؟ -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود کاربر انجمن نگاه دانلودbadri  | رمان قمار به شرط چشمانت

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 226 

 :نگاهم کردو حرصی گفت

 !بعله شما-

 .شممن که اصال متوجه نمی-

ه بتونستم ببینم عکس کیه چون طرف سفیدش روحق داری!دست برد سمت جیب بارونیش و عکسی روبیرون آورد.نمی-

 .مابود

 :عکس رو گرفت سمتم و گفت

 !شاید این بتونه متوجهت کنه -

متعجب به عکس نگاه کردم و از دستش قاپیدم.این که عکس بچگیای من و برادرم بود!برادری که خیلی سال پیش،وقتی من 

 کرد؟تقریبا یک سالم بود مرده بود.این عکس دست اون چیکار می

 !کنه؟چیکار میاین...این که عکس منه! دست تو -

 :پوزخندی زدو گفت

 .تو اتاق وحید پیداش کردم-

 :متعجب به وحید که اونم با چشمای گرد شده به من خیره بود نگاه کردم و گفتم

 عکس من؟اونم تو اتاق تو؟ -

 :نگاه متعجبش رو از من گرفت و دوباره به عکس دوخت.از دستم گرفت و گفت

 !ولی این که عکس منه -

 :پرسشگر و متعجبش رو بهم دوخت و ادامه داد دوباره نگاه

 !عکس من و خواهرم -

 :زمزمه کردم

  !نه...این...این امکان نداره-

 .با صدای مهرداد نگاه متعجبمون رو به اون دوختیم

 !چرا امکان نداره؟-

 :چندثانیه تو سکوت گذشت که وحید گفت

 !دولی...ولی به من گفتن خواهرت تو یک سالگی مریض شدو مر_

  !به منم همین طور-

 !مهرداد:یعنی شماها هیچ وقت فکر نکردین ممکنه بهتون دروغ گفته باشن؟!هه!واقعا که

 :وحید کالفه گفت

 !آخه...آخه دلیلش چیه؟!چرا باید یه همچین دروغ بزرگی به ما بگن؟ -

بود،پس...پس چرا مامان و بابا با یه دروغ  سردرگم بودم.منم مثل وحید دنبال یه دلیل قانع کننده بودم.اگه واقعا وحید برادرم

 مارو این همه سال از هم دور نگه داشته بودن؟

 :روکردم به مهردادو گفتم
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کنم که پدرمادرم بهم دروغ گفته باشن!اصال...اصال وحید که از بچگی ترکیه بزرگ شده و گه،من باور نمیوحید راست می-

 !من اینجا!آخه چطور چنین چیزی ممکنه؟

 :خندی زدو گفتنیش

 !گه؟پس این عکس چی می -

کرد.کالفه و شد نگاه کردم.این عکس...این عکس داشت من رو دیوونه میدوباره به عکس که توی دست وحید فشرده می

 :سردرگم روی زمین نشستم و سرم رو بین دستام گرفتم،گریم گرفته بودنالیدم

 !دونمدونم،نمینمی -

 :یچیدصدای حرص درارش توی گوشم پ

 !دونمولی من می -

 :سرم رو باال آوردم و از پشت پرده ی اشک بهش نگاه کردم.نیشخندی زدو گفت

 !شما حق دارین که قبل از مرگتون حقیقت رو بفهمین -

 :وحید با صدایی پر از بغض گفت

 !پس بگو، همه چی رو از همون اول-

ست و هر دو منتظر به مهرداد چشم دوختیم.هیچ فکرش رو نشست روی صندلیش و پاکت سیگارش رو درآورد.وحید کنارم نش

کردم روزی برسه که تو چشمای یه غریبه خیره بشم و ازش حقیقتی رو که بیست و پنج سال ازم مخفی شده بود بخوام!نه نمی

 !کردیممن،نه وحید هیچ کدوم حتی چنین چیزی و تصورم نمی

 .سیگارش رو روشن کردو بهمون نگاه کرد

از اون روزی شروع شدکه مهران عاشق ویدا شد.مهران عزیزدردونه ی پدر و مادرم بودو هر تصمیمی که  همه چیز-

کرد مسلما درست بود!واسه همینم پدرو مادرم سریع رضایت دادن و اونا ازدواج کردن. خیلی از گرفت و هر کاری که میمی

کشیدم رسید!روزی که قرار ه روزی روکه انتظارش رو میازدواجشون نگذشته بود که بابام سرطان گرفت و مرد! و باالخر

ن تونستم سروسامورسه میکردم بهم ارث میبود وصیت نامه ی پدرم خونده بشه.خیلی خوشحال بودم چون با پولی که فکر می

ان کرده کاخ رویاهام بگیرم و با دختر مورد عالقم ازدواج کنم ولی وقتی فهمیدم بابام تقریبا همه ی دارو ندارش رو به نام مهر

خواستم باهاش ازدواج کنم وقتی موضوع رو فهمید ولم کردو رفت.به هر دری فرو ریخت و روی سرم آوار شد.دختری که می

  .زدم تا بتونم حقم رو بگیرم ولی نشد که نشد!اون موقع بود که تصمیم گرفتم هرجوری شده حقم رو پس بگیرممی

شن مصمم تر شدم؛ ولی یه روز با دوتابچه از ایران برگشتن و گفتن که اون خواهربرادر رو به تونن بچه داربوقتی فهمیدم نمی

 .فرزندی قبول کردن

 :شد! گوشام رو گرفتم و نالیدمگریه امونم رو بریده بود، باورم نمی

 .خوام بشنومبسه! بسه!دیگه نمی -

 :با هق هق ادامه دادم

 .ادامه نده -

روی سینش گذاشت.با این کارش میون اون همه فکر و خیال احساس عجیبی بهم دست داد.برای اولین وحید بغلم کردوسرم رو 
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کردم.چه حس عجیب غریب و شیرینی بود.یعنی اون چه احساسی باربود که گرمای آغوش کسی به اسم برادر رو تجربه می

س من رو داشت.سرم رو روی سینش داشت؟تپش بی قرار قلبش میون اون اشکا لبخندی به لبم آورد.پس اونم احسا

کرد.برای یک لحظه همه چی رو فراموش کردم و خواستم از فشردم.صدای تپش قلبش و نوازش دستای مهربونش آرومم می

 .این حس جدید لذت ببرم که باصدای نحس مهرداد دوباره واقعیت مثل پتکی توی سرم خورد

 !ی تمومش کنم؟گرسه!اونوقت تو میتازه داره به جاهای خوبش می-

 :وحید حرصی بهش توپید

 بینی حالش خوب نیست؟خفه شو!مگه نمی -

 آخی! این هندی بازیارو بذارین واسه بعد از مرگتون!فعال باید گوشتون رو بدین به من.خب،کجا بودیم؟-

 :مکثی کردو ادامه داد

یده بود به نام شما دو نفر کرد.شوک خیلی خالصه، پدر خونده ی مهربونتون دار و ندارش رو و هرچی رو که بهش ارث رس -

گرفتم!تواین اوضاع گل و بلبل بود که کارخونه شریکی من و دوستم بدی بود!حاال به جای یه نفر باید حقم رو از دو نفر می

ه بورشکست شد.گل بود به سبزه نیز آراسته شد!درگیر کارای کارخونه شدم ولی هنوزم حواسم به شماها بود.یه مدت اوضاع 

شد!پدرخونده ی خوش شانستون خدم و حشم زیاد داشت ولی از بد روزگار همین منوال گذشت ولی ماجرا به همین جا ختم نمی

واسه مراقبت از شما دست روی یکی گذاشته بود که متاسفانه خودشم بچه دار نمیشد!خالصه، این خانوم پرستار به 

ه شد و با شوهرش تویه اقدام نه چندان حرفه ای تصمیم به دزدیدن دختره و دخترکوچولوی خانواده که بهار خانوم باشن وابست

برگشتن به ایران رو گرفتن؛ ولی عموی باهوش متوجه شد اماکاری نکرد چون این به نفع خودش بود!ولی بیخیال دختره 

؛ اما خیلی واسش بدنشد! چون نشد.چیزی از این ماجرا نگذشته بود که به خاطر باال آوردن بدهی و فرار شریکش افتاد زندان

اونقدری حس انتقام تو وجودش شعله ور شده بود که بعد از چندسال که از زندان آزاد شد بتونه برادر و شریک نامردش رو 

 .سر به نیست کنه

 :وحید با صدای پر از بغضش داد زد

 !چطور تونستی؟!چطور تونستی برادر خودت رو بکشی؟ -

 .م.پوزخندی زد و از روی صندلی بلند شداز گوشه ی چشمم نگاهش کرد

 !خوام شمارو بکشمخیلی راحت!همونجور که االن می-

 .نزدیکمون شدو لوله ی تفنگ رو به سمتمون گرفت

 :وحید من رو به خودش فشرد و دستاش رو حصارم کرد. مهرداد روبه رو مون ایستادو گفت

 تی؟دیگه کم کم باید غزل خداحافظی رو بخونین!حرفی، وصی -

اون لحظه برام هیچ اهمیتی نداشت که چه بالیی سر خودم میاد.حتی با این حرفایی که شنیده بودم مرگ واسم بهترین گزینه 

 :بود!ولی وحید چی؟از ترس جونش پیرهنش رو محکم تو دستام فشردم و تو چشماش خیره شدم.بغضم و قورت دادم و گفتم

  !داداش -

 :باره بازشون کرد.لبخند تلخی زدو گفتچشماش رو روی هم فشار داد و دو

 جانم آبجی؟  -
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 :گریون گفتم

دونستم قراره اینجوری بشه،اگه قراره اینجوری ببینمش من...من همیشه آرزو داشتم یه برادر داشته باشم؛ ولی اگه...اگه می -

 .کردمهیچوقت...هیچوقت این آرزو رو نمی

 .دکرصدای گریه ی مردونش هرلحظه داغون ترم می

 :بـ ــوسه ای روی موهام زدو گفت

 !خیلی دوستت دارم، گرچه خیلی دیره -

 .منم همین طور-

 مهرداد:تموم شد؟

ذاشت.نگاهم نگاهمون رو از هم گرفتیم و به مهرداد دوختیم. چشمای بی روح و سردش قلب یخی و سنگیش رو به نمایش می

 .منتظر شلیک گلوله بودیم که یه دفعه با صدای در از جا پریدیم رو ازش گرفتم و چشمام رو بستم.هم رو سفت بغل کردیم و

 :در با لگدی باز شدو آراد اسلحه به دست تو چارچوبش ظاهر شد!هر دو متعجب بهش خیره بودیم که روبه مهرداد داد زد

 !اسلحت رو بنداز زمین -

زدم و وحشت زده از جام پریدم.لوله ی  مهرداد پوزخندی زد و تو یه حرکت وحید رو بلند کردو کشید سمت خودش.جیغی

 :اسلحه رو روی سر وحید گذاشت و تهدیدآمیز گفت

 .کنماگه یه قدم دیگه نزدیکم بشی یه گوله حرومش می -

 .چرخیدو سمت در رفت.آرادم چرخیدو دوباره روبه روش قرار گرفت

 .ولش کن،جرمت رو از اینی که هست سنگین تر نکن-

 :با داد آراد سر جام خشکم زدخواستم برم سمتشون که 

 !از جات تکون نخور -

وحشت زده نگاهشون کردم و سرم رو چندبار پشت سرهم تکون دادم.مهرداد وحید رو همراه خودش کشید و از در بیرون 

 :دویید.آراد سریع دنبالش دویید و داد زد

 !بگیرش ماهان -

 :محکم هل داد و پا به فرار گذاشت.داد زدم دوییدم بیرون و به سمتشون رفتم.یکم که دور شدن وحید رو

 !وحید -

 .آراد دویید دنبال مهردادو من و ماهانم به سمت وحید دوییدیم

 .داد.کنارش زانو زدم و دستاش رو گرفتمرو زمین افتاده بودو سرش رو فشار می

 وحید چی شدی؟-

 !هیچی، آخ-

 .سرت رو ببینم -

 .ردم.سرش تو سنگ بزرگی خورده بود ولی خوشبختانه چیزیش نشده بوددستش رو کنار زدم و به پیشونیش نگاه ک

 خوبی؟-
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 :سرشو تکون دادو نگران گفت

 !آراد-

 .با صدای شلیک گلوله همه از جا پریدیم و وحشتزده به سمت پشت ساختمون دوییدیم

ه لرزوند.با دیدن آراد و مهرداد کساختمون بزرگی بود و تا وقتی به پشتش می رسیدیم صدای چندتا شلیک دیگه هم قلبمون رو 

هردو خونی روی زمین افتاده بودن جیغی کشیدم و به سمتشون دوییدم. من و وحید دوییدیم سمت آراد و ماهانم رفت طرف 

 .مهرداد.وحید سرش رو بغل گرفت و نگران بهش زل زد

 !آراد...تو...تو تیر خوردی؟بهار زنگ بزن اورژانس، زود-

 :گریون گفتم

 جوری؟!مهرداد گوشی هر دوتامون رو گرفت و شکوند، یادت رفته؟آخه چ-

 ...لعنتی! ماهان تو-

 .با دیدن چهره ی گریون ماهان که باالی سر مهرداد نشسته بود حرفش نصفه موند

 ...کشی؟مهردادماهان:مهرداد؟چرا نفس نمی

 :گریه نذاشت حرفش رو ادامه بده.نگاهی به وحید انداختم.آهسته گفت

  !ماهان طفلی -

 :آراد دست وحید رو کشید و به سختی گفت

 ...و...وحید...من رو...ب...ببخش!من...خیلی...تو و...آ...آرام رو...اذیت...کردم -

 :وحید دستاش رو فشرد و گریون گفت

 .شهحرف نزن، خونریزیت بیشتر می -

 ...وحید-

 :بهش توپید

 .گفتم حرف نزن-

 :بهم نگاه کردو گفت

 .چیزی بده، زود باش یه پارچه ای -

 .سریع شالم رو در آوردم و به دستش دادم.کاله پالتوم رو روی سرم انداختم و نگران به آراد چشم دوختم

 .انگار بدجایی خورده -

 .آره، تو پهلوش! فشار بده-

 :گفتسریع دستم رو گذاشتم رو دست وحیدو کاری رو که گفت انجام دادم.آراد یقه ی وحیدو کشیدو با التماس 

 بخشی؟م...من رو ...می -

 :وحید نالید

  !حرف نزن -

 !خوام...با... خی...خیال...را...راحت ب...بمیرمج...جواب...من رو...بده وحید...می...می-
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 :وحید گریون گفت

 !زنی، خدانکنهاین چه حرفیه می -

 .بخشهب...بگو وحید...ا...اگه...تو...تو ببخشی آ...آرامم...می-

 .کنمروزا بخشیدمت آراد، هم من هم آرام...حاال راضی شدی؟دیگه حرف نزن، خواهش میمن همون -

 !ق...قسم بخور-

 .به جون بچم قسم-

 .رفتآراد لبخندی زدو دست وحید رو فشرد.داشت از حال می

 !وحید:نه، نه آراد!نباید چشمات رو ببندی.تحمل کن! پس این همکارای بی مصرفت کجان؟

 .س سریع از جام بلند شدمبا صدای آژیر پلی

 .رم بهشون خبر بدم تو پیشش بمونرسیدن.من می-

 .این رو گفتم و به سمتشون دوییدم

*** 

 :هردو منتظر به در اتاق عمل چشم دوخته بودیم که پارسا و بقیه هم رسیدن.دوییدن سمتمون و امین گفت

 نگرانتون شدیم.کجا بودین شما؟-

 .پارسا یه دفعه ای بغلم کرد

 وبی بهار؟خیلی نگرانت بودم عزیزم، چرا گوشیت خاموش بود؟خ-

 !قصش طوالنیه-

 .ازم جدا شدو نگران نگاهم کرد

 مطمئن باشم چیزیت نشده -

 .نه عزیزم چیزیم نشده.نگران نباش-

 :به در اتاق عمل اشاره کردو گفت

 چرا اینجا وایسادین؟ -

 :آهی کشیدم و گفتم

 .خورد پلیسی که نجاتمون داد خودش تیر -

 !پلیس؟!این کدوم پلیسیه که تونست پیداتون کنه؟-

 :سرم رو انداختم پایین و آهسته گفتم

  .آراد -

 :بعد از چند لحظه گفت

 اون چی شد؟ -

 :زیرچشمی نگاهش کردم و گفتم

 کی؟ -
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 .خواست اذیتتون کنههمون کثافتی که می-

 .کشته شد-

 آراد کشتش؟-

 کشته بودآره، اگه اون نبود مهرداد مارو -

 !پس باید ازش یه تشکر درست و حسابی بکنم-

 !البته اگه زنده از اون در بیاد بیرون-

 .با صدای در اتاق عمل همه برگشتیم و نگران به سمت دکتری که ازش بیرون میومد دوییدیم

 :وحید

 چی شد نیما؟ -

 :دکتره لبخندی زدو گفت

 .به خیر گذشت -

 .به هم نگاه کردیم همه نفس راحتی کشیدیم و با لبخند

*** 

آرام پشت سرم ایستاد و زیپ لباسم رو باال کشید.دستش رو زیر چونش گذاشت و مثل کارشناسا از توی آیینه ی قدی نگاهم 

 .کرد

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 !نه! مثل اینکه قضیه خیلی جدیه،امشب حتما باید یه آمبوالنس خبر کنیم بیاد دم تاالر -

 :و حرصی گفتم زدم تو بازوش

 !آرام -

 :انگشتم رو به نشونه ی تهدید گرفتم سمتش و ادامه دادم

 !بینیذاریا!وگرنه بد میبار آخرت باشه سربه سر خواهر شوهرت می -

 !اوه اوه!چیه خوب؟!بده نگران حال و احوال نامزدتون هستم؟-

 :حرصی گفتم

 !آرام-

 !گه دیدهمامانم الست می-

لی جیگر کرد.خیمت آیدا برگشتیم .یه لباس سفید با دامن پف دارو توری پوشیده بودو منتظر نگاهمون میهر دو خندیدیم و به س

 .شده بود!نتونستم طاقت بیارم و به سمتش رفتم

 !نکنه خبر مبریه؟!ای جانم،چشمم روشن!چه تیپی زدی آیدا خانوم-

 .بغلش کردم و ماچ گنده ی به لپش کردم

 :آرام خندیدو گفت

 !که پیش شماستخبرا  -
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 .خندیدم

 !کوفت -

 :آیدا خودش رو از بغلم کشید بیرون و معترض گفت

 !تلدم که همش پات شده بودخاله!اده مثه شما آالیش می -

 :خندیدم و لپش رو کشیدم خواستم حرفی بزنم که وحید از توی سالن داد زد

 !اگه تا یه ربع دیگه تو ماشین نباشین مجبورین تاکسی بگیرین-

 :م سریع دویید سمت چوب لباسی و گفتآرا

 !اوه اوه!بجنب تا وحید جوش نیاورده-

 .باشه ای گفتم و مشغول پوشیدن مانتوم شدم

*** 

 :بند کاله شنلش رو بستم و لبخندی زدم

 .چه خوشگل شدی عروس خانوم-

 :شادی لبخندی زدو شیطون گفت

 !ممنون،شما که خوشگل تر شدی -

 :خندون گفتمبه سمت در هلش دادم و 

 !بیا برو شوهرت منتظرته.اینقدرم هندونه زیر بغل من نذار -

خندیدو دامنش رو گرفت و راه افتاد.کاوه اومد جلو و دسته گلی رو که تو دستش بود به سمت شادی گرفت و در ماشین رو 

 :براش باز کرد. لبخندی زدو گفت

 .بفرمایید -

 .ممنون-

 .بست و ماشین رو دور زد.سوار شد و راه افتاد دامنش رو گرفت و نشست.کاوه در رو

 .رفتم سمت ماشین پارسا.برام دست تکون دادو لبخندی زد.سوار شدم و راه افتادیم

*** 

 :هنوز آهنگ تموم نشده بود که وحید اومد سمتمون و شاکی گفت

 !خوای آبجی مارو تحویلمون بدی آقا پارسا؟نمی -

 .ردو سرش رو باال انداختپارسا دستش رو دور کمرم محکم تر ک

  !نچ -

 :وحید دستش رو کشیدو گفت

 !گمشو اونور!بچه پررو -

 :پارسا خندید و ازم جدا شد.وحید دستام رو گرفت و شروع کردیم به رقصیدن.خندیدم و گفتم

 !چیه آقا وحید؟!آرام خانوم خسته شدن که اومدی سراغ ما؟ -
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 :اخمی کردو گفت

 .خوشگلم برقصمنخیرشم!دلم خواست با آبجی -

 :دستم رو باال بردو ادامه داد

 !ایرادی داره؟ -

 .چرخیدم و لبخندی زدم

 .نه،چه ایرادی؟!مخلص داداش گلمم هستم-

 :چشمکی زدو با لحن با نمکی گفت

 !چاکریم-

*** 

 .آهنگ که تموم شد دستم رو از روی شونه پارسا برداشتم و ازش جدا شدم

 !خسته شدی؟!چقدر زود-

 .ش کردم و ابروم رو باال انداختممتعجب نگاه

 !زود؟!انگار نه انگار یک ساعته تو و وحید من رو گیر انداختینا-

 :قیافش رو مثل بچه ها مظلوم کردو گفت

 !خوامکم بود!بازم می-

 :اخمی کردم و گفتم

 !خیلی رو بهت دادم!بسته دیگه -

 :گفتاین رو گفتم و رفتم سرجام نشستم.شیطون اومد سمتم و تو گوشم 

 !این بار عیبی نداره؛ ولی شب عروسیمون حق نداری به این زودیا خسته بشی!گفته باشم-

 .خندیدم و پسش زدم

 !برو بچه پررو-

 :خندیدوگفت

 !گردمرم پیش امین و پریسا،زود برمیمن می-

 :نفس راحتی کشیدم و گفتم

 !خدایا شکرت!برو که دیگه تا آخر عروسی نبینمت -

 .رفت اخم با نمکی کردو

 :وحید خندید و گفت

 !گردهبندم دو دقیقه دیگه برمیشرط می-

 :خندیدم و به وحید و آرام نگاه کردم.آیدا که کنارم نشسته بود گفت

 !آخه دلش طاقد نمیاله-

 :هر سه زدیم زیر خنده.لپ آیدارو کشیدم و گفتم
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 !ای شیطون-

لی که عسل رو دیدم باهام رابطه ی خوبی نداشت ولی کم کم چند دقیقه بعد آراد و عسلم به جمعمون اضافه شدن.روزای او

 .رابطمون بهتر شد.کمتر ازیه ماه دیگه از به دنیا اومدن پسرشون مونده بود.بلند شدیم و باهاشون سالم و احوال پرسی کردیم

 .به عسل نگاهی کردم و لبخندی زدم

 حال کوچولو چطوره؟-

 :خندیدو گفت

 !شیطونیش گل کردهعالی!هنوز به دنیا نیومده -

 .خندیدم

 !خواد عین باباش بشهفکر کنم می -

 :نگران گفت

 !وای خدا نکنه-

 :یکم که حرف زدیم از پیشمون رفتن و یکم اون ورتر نشستن. وحید دستش رو گرفت سمت آرام و گفت

 دین؟افتخار می-

 :آرام کالفه گفت

 !دوباره؟-

 !نزن تو ذوقم دیگه -

 :چشمکی زد و ادامه داد

 بریم؟ -

 :آرام پوفی کشید و گفت

 !دمابار آخره که بهت افتخار می -

 !خیل خب بابا-

 .لبخندی زدم و با نگاهم تا پیست رقـــص همراهیشون کردم.محو تماشای رقصنده ها بودم که دستی روی شونم قرار گرفت

 .نگاهم رو از پیست رقـــص گرفتم و برگشتم سمتش

 !کرد؟ینجا چیکار میبا دیدنش به خودم لرزیدم.این ا

 :آروم گفت

 .باید باهات حرف بزنم بهار -

 :اخمی کردم و گفتم

 !کنی؟اینجا چیکار می -

 .نشست کنارم.نگران اطراف رو دید زد و دوباره نگاهش رو به من دوخت

 !دم.ولی فعال حرفای مهم تری هستبرات توضیح می-

 !من هیچ حرفی باتو ندارم.برو-
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 :رو ازش گرفتم.دستم رو کشید و با التماس گفت این رو گفتم و نگاهم

 !گمکنم بهار!به خاطر خودت میخواهش می -

 :متعجب گفتم

 !منظورت چیه؟ -

 .تونم بگمبیا بریم یه جای جلوت.اینجا نمی-

 .خوای بگی همینجا بگوهر حرفی می-

 .هتونم بهار!فقط چند لحظه! به خاطر خودت و پارسا و بقیه!در مورد شرویننمی-

 .اسمش رو که آورد تمام بدنم لرزید.با وحشت بهش نگاه کردم

 !ش...شروین؟-

 .سرش رو تکون داد و منتظر بهم چشم دوخت

 .باهم به حیاط خلوت پشت ساختمون رفتیم

 :نگران نگاهش کردم و گفتم

 .زودتر بگو -

 :دستام رو توی دستاش گرفت و گفت

 !خوام بهتون کمک کنمخوام جبران کنم!میکردم؛ ولی حاال میمن پشیمونم بهار!قبول دارم!خیلی باهات بد -

 :دستم رو از تو دستاش کشیدم و پوزخندی زدم

 !کنی یه ذره دیره؟پشیمونی؟!فکر نمی -

 :اشکی از گوشه چشمش چکیدو باصدای بغض داری گفت

ذاره!دخلم رو میاره؛ ولی من راحتم نمی دونم شروینمدونم، پلیس دنبالمه بهار!با این حرفایی که قراره به تو بزنم میمی -

 .خوام تو خالفای شروین شریک باشمتصمیم خودم رو گرفتم.مرگ یه بارشیونم یبار.دیگه نمی

 :ابروم رو انداختم و گفتم

 !ذاره؟خوای؟یا نمینمی -

 .هر دوش-

 :نگران نگاهم کردو ادامه داد

 !ون رو گرفته.همین روزاست که بیاد سراغتوندونم چجوری ولی شروین از زندان فرار کرده!ردتنمی -

 :از ترس به خودم لرزیدم ولی خودم رو نباختم و گفتم

 !از کجا معلوم راست بگی؟ -

 .گم.من دیگه اون آدم سابق نیستم بهار!بهم اعتماد کن.باید هرچه زودتر از اینجا برینراست می-

حقیقت داشته باشه!درضمن،حتی اگه شروین از زندانم فرار کرده  تونم بهت اعتماد کنم پریا.حتی اگه حرفاتمن دیگه نمی-

 .تونه هر غلطی که دلش خواست بکنه!چون حتما پلیس دنبالشهباشه دیگه نمی

 :پوزخندی زدو گفت
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ده!پلیس ایران که هیچی،اگه پلیس کل دنیا هم دنبالش باشن اون بازم کار خیلی ساده ای بهار!شروین شیطون رو درس می -

 !کنه!عقلت رو به کار بنداز دختر!باید یه کاری کنین.قبل از اینکه شروین دخل همتون رو بیارهرو می خودش

 .گی!باید زودتر پلیس رو در جریان بذاریمآره،تو راست می-

 !هه!پلیس!دوباره گفت پلیس-

 :پوفی کشید و گفت

 !خیله خب،هر کاری دوست داری بکن

  .راه درستش همینه-

تم و به سمت در رفتم.گوشیم رو روشن کردم و خواستم شماره پلیس رو بگیرم که یه دفعه دستمالی جلوی روم رو ازش گرف

 :دهن و بینیم قرارگرفت و پلکام سنگین شد.صدای شیطانی پریا توی گوشم پیچید

 .متاسفم بهار!شاید تو زرنگ باشی ولی ما زرنگ تریم -

*** 

 .دای گریه ی بچگانش تو گوشم پیچیدداد.صدست کوچولویی مدام شونم رو تکون می

 خاله، خاله جون؟-

با صدای سینا چشمام رو باز کردم و توی جام نیم خیز شدم.دردی توی سرم پیچید.هیچ یادم نمیومد چه اتفاقی افتاده.با گنگی به 

 :سینا نگاه کردم و گفتم

 !کنی؟چی شده خاله؟چرا گریه می -

 :گریه گفت یه دفعه خودش رو انداخت تو بغلم و با

 !ترسم خالهمن می...می -

 .دستام رو دور کمرم کوچولوش احاطه کردم و موهاش رو نوازش کردم

 .نترس عزیزم،من پیشتم-

 !تازه یادم اومده بود چی شده.اون پریای لعنتی

از پنج  روم بود.بعد با صدای قفل در نگاهم رو از سینا گرفتم و وحشتزده به در اتاق دوختم.چند لحظه بعد قیافه ی نحسش روبه

 !سال

 .نیشخندی زدو وارد اتاق شد

 خوب خوابیدی عزیزم؟-

 :با ترس سینارو بغل گرفتم و گفتم

 خوای؟چی از جونمون می -

 :داد زدم

 !کنی لعنتی؟خوای؟چرا ولمون نمیچی می -

 :قهقهه ای زدو گفت

 !ولتون کنم؟-
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 .اومد جلو و خیره بهم شد

 .خوام انتقام ده سال رنج و عذابی رو که به خاطر شما کشیدم ازهمتون بگیرم!میتازه کارم با شما شروع شده-

 :نگاهش رو ازم گرفت و دستاش رو تو جیباش فرو کرد.چرخی توی اتاق زد و ادامه داد

 .دونی چقدر به هدفت نزدیک شدیدونی چه لذتی داره!وقتی میوای! نمی -

 .برگشت سمتم و خیره نگاهم کرد

 .نی طعمت جلو چشمته،وقتی همه چی بر وقف مرادتهبیوقتی می-

 .خنده ای شیطانی سر دادو پکی به سیگارش زد

 .امروز،روز آرامشمه!بهترین روز زندگیم-

 "از زبان پارسا"

سمت میز امین و پریسا رفتم ولی خبری ازشون نبود.سینا و سیما هم نبودن.عجیبه!کجا رفتن اینا؟با تعجب اطراف رو از نظر 

گذروندم ولی اثری ازشون نبود.رفتم یه گوشه که بتونم بهشون زنگ بزنم که با صدای گریه ی پریسا منصرف شدم.یه گوشه 

 .نشسته بودو زانوهاش رو بغل گرفته بود

 .نگران رفتم سمتش و کنارش نشستم

 :دستم رو روی زانوش گذاشتم و آروم گفتم

 پریسا؟ چی شده آبجی؟ -

 .چشمام خیره شد.چشماش سرخ سرخ بودن سرش رو آورد باال و تو

 ...سینا-

 سینا چی؟چش شده؟-

 !نیست-

 :با تعجب گفتم

 !نیست؟ -

 .سرش رو تکون دادو دوباره زد زیر گریه

شناسی!عین باباش کنجکاو و شیطونه.حتما یه نترس، حتما یه جایی همین جاها بین مهموناست.خودت که پسرت رو بهتر می-

 .سوزونهآتیش میجایی همین اطراف داره 

 :سرش رو به طرفین تکون دادو گفت

 .نیست،من و امین همه جا دنبالش گشتیم -

 .نگران نباش،گم نشده-

 :بلند شدم و گفتم

 .رم یه نگاهی این اطراف بندازم.بچه اس دیگه!حتما بازیش گرفتهمن می-

 .ویید سمتشاز دور امین رو دیدم که آشفته به سمتمون میومد.پریسا بلند شدو نگران د

 چی شد امین؟پیداش کردی؟-
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 .امین باکالفگی سرش رو به معنای نه تکون داد. وحید و آرامم نگران به سمتمون اومدن

 !ای خدا اینا دیگه چشون بود؟

 :همین که بهمون رسیدن وحید هول هولکی گفت

 بهار!پیش شما نیومد؟-

 :متعجب نگاهش کردم

 !نه،بهار که پیش شما بود-

 :نگران دستش رو توی موهاش فرو بردو گفتکالفه و 

 !بود-

 منظورت چیه؟-

 !نیست،بهار نیست-

 :تقریبا داد زدم

 !چی؟-

 .آرام:من و وحید رفتیم پیست رقـــص،بهارو آیدا همونجا موندن ولی وقتی برگشتیم بهار نبود

 :وحید به آیدا که کنار سیما ایستاده بود نگاه کردو گفت

 ر کجا رفت؟بابایی،ندیدی خاله بها-

 !بلدش آیدا:چال،یه خانمی

 :پرسشگر بهش چشم دوختم و گفتم

 اسمش چی بود؟چه شکلی بود عمو جون؟-

 :شونش رو باال انداخت و گفت

 .خوب نگاش نکلدم.زود با خاله لفتن-

 :پوفی کشیدم و نگران گفتم

 اون که به جز شادی دوست دیگه ای نداره.یعنی کی بوده؟-

 .ودیم که گوشی امین زنگ خوردهمه تو حال خودمون ب

 "از زبان بهار"

 .گرفت چشم دوختم.پوزخندی بهم زدو رو اسپیکر گذاشتبا نفرت به شروین که داشت شماره ی امین رو می

 الو؟-

 سالم آقا امین.حال شما؟-

 :امین چند لحظه مکث کردو بعد با شک و تردید گفت

 !تو؟-

 :شروین خندیدو گفت

 !شنویرشو نداشتی ولی خب،حاال که داری صدام رو میدونم انتظاآره من!می-
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 .نگاهی به سینا انداختو پوزخندی زد

 گردی،آره؟حتما االن داری دنبال پسر خوشگلت می-

 !لعنتی-

نیست که به همین راحتیا ولتون کنه.خوب آقا  کردم بدونین شروین آدمیکردین همه چی تموم شده،نه؟خیال میفکر می-

 انتقام کلکی رو که به من زدی چجوری ازت بگیرم؟ امین،دوست داری

 :به بادیگارده اشاره کردو گفت

 .پسره رو بیار-

 .گفت و به سمتمون اومد مرده چشمی

 .محکم تر سینا رو به خودم چسبوندم و وحشت زده به شروین خیره شدم

 :با صدایی لرزون گفتم

 !اون بچه ست،بفهم-

 :ینارو کشید.سفت گرفتمش و گفتمشروین پوزخندی بهم زد و مرد دست س

 .ذارم اذیتش کنینمی-

 .کرد از بغلم کشید بیرون و به سمت شروین بردکشید و گریه میمرده با یه حرکت سینا رو که جیغ می

 :امین از پشت خط داد زد

 .کنمولش کن لعنتی،هر کاری بگی می-

 :شروین به بادیگارده اشاره کرد که سینارو ولش کنه و گفت

بینی!همین طورم بهار رو! شاید تو و حاال شد!اول از همه باید بدونی اگه پلیس از چیزی بو ببره دیگه پسرت رو زنده نمی-

پارسا جون سگ داشتین و از دست عزرائیل قصر در رفتین؛ اما مسلما بهار و سینا به اندازه شما جون سخت نیستن.تازه اینبار 

خودم طرفین! امکان نداره عزرائیل حرف من رو زمین بندازه!فقط کافیه،بنگ!با یه تیر هر کنه!چون ایندفعه با شرایط فرق می

شن.پس به نفعتونه کسی چیزی نفهمه.فقط تا بیست و چهار ساعت وقت دارین به این آدرسی که دوشون راهی سینه قبرسون می

 !فرستم بیاین،با پول!بدون پلیس!اونوقت شاید بتونم بهتون رحم کنممی

 خوای؟قدر؟چقدر پول میچ-

 .زنم.فقط هشدارایی که دادم رو یادت نرهآدرس و مبلغ رو برات اس می-

 .این رو گفت و گوشی رو قطع کرد.نگاهی به من و سینا انداخت و از در بیرون رفت

 .همین که رفتن فوری دوییدم سمت سیناو توی بغلم گرفتمش

 :تمموهای پریشونش رو از روی صورتش کنار زدم و گف

 خوبی عزیزم؟-

 :با چشمای گریون سرش رو تکون دادو با هق هق گفت

 !خوان....بابامو ب...بکشن؟...میخاله،او....اونا....می-

 :اشکاش رو پاک کردم و گفتم
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 .خواننه عزیزم،اونا فقط پول می-

 !خوان با...بابامو بک...بکشننه،او...اونا می-

 :متعجب و نگران نگاهش کردم و گفتم

 ی بهت همچین زده؟ک-

 !خودم شنیدم-

 از کی؟کی همچین حرفی زده؟-

 .کشیمشون...میزد...گ...گفتش...و...وقتی پوال...پوالرو آ...آوردن میهمون...آقاهه که با...با بابام...ح...حرف...می-

 .خواست هم انتقامش رو،کثافتدندونام رو روی هم ساییدم.لعنتی!پس هم پوالرو می

 :رتش که از گریه قرمز شده بود زدم و دوباره اشکاش رو پاک کردم.تو بغلم کشیدمش و گفتملبخندی به صو

 .ذاره بالیی سرمون بیارنکنه.نمینترس عزیزم!خدا کمکمون می-

*** 

 :بهم نگاه کرد و دستش رو تو جیبش فرو برد.لبخندی زدو گفت

 بینم که بچه ی خوبی هستی!کامله که؟نه.می-

 .پارسا:آره

 ،فقط خودت میای.گرفتی؟خوبه-

 .باشه.ولی قبلش باید مطمئن بشم که هردوشون سالمن-

 :نگاهی بهمون انداخت و گفت

 .فعال سالمن؛ولی وای به حالشون اگه کلکی تو کارت باشه-

 .خوام باهاشون حرف بزنممی-

 .باشه-

 :این رو گفت و سمتمون اومد. گوشی رو به سمتم گرفت و روبهم گفت

 !هفقط چند ثانی-

 .نگاه نفرت انگیزی بهش انداختم و گوشی رو از دستش گرفتم

 :لرزون گفتم

 الو،پارسا؟-

 :صدای نگران و مضطربش به گوشم خورد

 الو بهار؟حالت خوبه؟اذیتتون که نکردن؟-

 .گریم گرفته بود

 .نه-

 !نگران نباش عزیزم،دارم میام-

 !کنمنه،نه پارسا!نباید بیای اینجا!خواهش می-
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 :توپیدعصبی بهم 

 خوای ولت کنم که شروین هر بالیی دلش خواست سرت بیاره؟یعنی می-

 !کشتت،نیا اینجانیا پارسا!اون می-

 .شروین گوشی رو از دستم قاپیدو نگاهی عصبی بهم انداخت

 .سریع خودت رو برسون.اگه تا دو ساعت دیگه اینجا نباشی معلوم نیست چه بالیی سرشون بیاد-

 :رو قطع کرد.چونم رو گرفت و سرم رو آورد باال.تو چشمام خیره شدو گفتاین رو گفت و گوشی 

 ندازه،گرفتی؟ندازم.این بچه بازیا فقط خودت رو توی دردسر میمن هرجوری شده پارسا رو گیر می-

  .چونم رو ول کرد و سمت در رفت.ازش خارج شدو محکم بهم کوبیدش

 !آورد چی؟نه،نهیی سر پارسا میدیگه نتونستم تحمل کنم و بغضم ترکید.اگه بال

 .تونستم این همه تحقیر و رنج رو تحمل کنمسرم رو میون دستام گرفتم و گریم شدت گرفت.دیگه نمی

 :زجه زدم

 !لعنت به تو شروین،لعنت به تو-

*** 

 "از زبان پارسا"

 شتم سمتش و تو چشمای نگرانشدستم رو بردم سمت کیف و خواستم برش دارم که وحید دستم رو میون راه گرفت.متعجب برگ

 .خیره شدم

 !برمش پارساوحید:من می

 .لبخندی به روش زدم و کیفو برداشتم

 .نه وحید!مگه نشنیدی شروین چی گفت؟فقط خودم باید ببرمش-

 خواد پارسا!من نگرانتم،بهتره منچرا،من شنیدم شروین چی گفت ولی انگار توحرفای بهار رو گوش ندادی.شروین تو رو می-

 !برم

ری شه ولی اگه تو بخوای؟اگه من برم فقط یه نفر قربانی مینه وحید،اینجوری جون بهار و سینا به خطر میفته.تو این رو می-

 !کنه نه به خودتشروین نه به بهارو سینا رحم می

 .دستش رو فشردم و هم رو بغل کردیم

 ...اگه چیزیم شد-

 :وسط حرفم پرید

 !خدا نکنه-

 .خوام هوای خواهرت رو داشته باشی.نذار خیلی اذیت بشهگه برنگشتم میگوش کن وحید!ا-

 .ازش جدا شدم و تو چشمای قرمزش نگاه کردم. لبخندی زدم و دست روی شونش گذاشتم

 .من رفتم-

*** 
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 :کیف رو روی میز زنگ زده و کهنه ای که جلوش بود گذاشتم و گفتم

 !اینم پول-

 :رو باز کرد.به مردی که کنارش ایستاده بود اشاره کردو گفت شروین نگاهش رو ازم گرفت و در کیف

 .بشمار ببین درست باشه-

 :گفت و شروع کرد به شمردن. منتظر و نگران به شروین چشم دوختم و گفتم مرد چشمی

 کجان؟-

 .نگران نباش!یه جایی توی همین ساختمون-

 گی؟از کجا بدونم راست می-

 .ی از بادیگاردا به سرعت اومد سمتش و چیزی تو گوشش گفتخواست حرفی بزنه که یه دفعه یک

 :نگاهی بهم انداخت و پوزخندی زد

 !کنیکه اینطور،پس واسه من پلیس خبر می-

 .متعجب و وحشتزده بهش چشم دوختم.از کجا فهمیدن؟نیروهای آراد که خیلی از اینجا فاصله داشتن

 .نکردیبهت گفته بودم کلکی تو کارت نباشه؛ ولی تو گوش -

 :به بادیگاردا اشاره کردو گفت

 .کارش رو بسازین-

*** 

 "از زبان بهار"

کردم که یه دفعه در با شدت باز شد.از جا پریدم و حیرت زده به چهره تو حال خودم بودم و داشتم برای پارساو بقیه دعا می

 .ی عصبانی شراره چشم دوختم

 :اتاق و گفتهمراه دوتا بادیگاردی که پشت سرش بودن اومد تو 

 !متاسفم بهار خانوم!کلک نامزدتون کارساز نبود-

 :به بادیگاردا اشاره کرد و گفت

 !بیارینشون-

 .بادیگاردا به سرعت اومد سمتش و چیزی تو گوشش گفت

 :نگاهی بهم انداخت و پوزخندی زد

 !کنیکه اینطور،پس واسه من پلیس خبر می-

 .میدن؟نیروهای آراد که خیلی از اینجا فاصله داشتنمتعجب و وحشتزده بهش چشم دوختم.از کجا فه

 .بهت گفته بودم کلکی تو کارت نباشه؛ ولی تو گوش نکردی-

 :به بادیگاردا اشاره کردو گفت

 .کارش رو بسازین-
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*** 

 "از زبان بهار"

یدم و حیرت زده به چهره ی کردم که یه دفعه در با شدت باز شد.از جا پرتو حال خودم بودم و داشتم برای پارساو بقیه دعا می

 .عصبانی شراره چشم دوختم

 :همراه دوتا بادیگاردی که پشت سرش بودن اومد تو اتاق و گفت

 !متاسفم بهار خانوم!کلک نامزدتون کارساز نبود-

 :به بادیگاردا اشاره کرد و گفت

محکم به خودم چسبوندم.مرده به زور ازم بادیگاردا به سرعت به سمتمون اومدن.خودم رو عقب کشیدم و سینارو  !بیارینشون-

شدم.از توی جداش کردو دستم رو کشید.تالشم برای خالص شدن از دستش فایده ای نداشت و به ناچار همراهش کشیده می

 ساختمون صدای دادو فریادو درگیری میومدخیلی نگران بودم.یعنی چی شده بود؟

 .خورد.مرده هلم دادو مجبورم کرد برم پایینی پایین پله می وارد یه راهروی کوتاه شدیم که انتهاش روبه طبقه

به نفس نفس افتاده بودم.به سمت یه در کوچیک کشیده شدم.هنوزم از تو ساختمون صدای زدو خورد میومد.مردی که پشت 

دید یه ماشین سرم بود در رو باز کردو هلم داد بیرون.نور خورشید چشمم رو زد و مجبورم کرد ببندمشون.با صدای ترمز ش

 .چشمام رو باز کردم

 :شروین شیشه های دودی ماشین رو پایین داد و هول هولکی گفت

 !بندازش تو ماشین -

 .همون لحظه صدای جیغ و داد سینا به گوشم خورد.وحشتزده برگشتم سمتش و به صورت گریونش نگاه کردم

 :کرد.شروین داد زدداد ولی سینا مقاومت مییکشید و به سمت ماشین هلش مشراره وحشیانه دستای کوچیکش رو می

 !خفش کن اون جغجغه رو شراره -

مرد پرتم کرد تو ماشین و در رو به هم کوبید.نگران به شراره چشم دوختم.دستمالی رو جلوی دهن سینا گرفت و بیهوشش 

 .کرد

 :با گریه جیغ زدم

 !ولش کن لعنتی-

 :شروین توپید

 !خفه شو-

 .و گاز داد.شیشه های دودی رنگش باال رفت و دیگه نتونستم بیرون رو ببینمماشین از جا کنده شد

 .دستگیره ی در رو کشیدم ولی قفل بود

 :ناامید سرجام آروم گرفتم و زجه زدم

 !کثافت عوضی،لعنت به تو-

 :دمشروین از توی آیینه نگاهم کردو پوزخندی روی لبش نشوند.سرم رو میون دستام گرفتم و زیر لب تکرار کر

 !لعنت به تو،لعنت-
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 .نمی،دونم چندساعت گذشته بود که ماشین از حرکت ایستاد.در سمتم باز شد و به بیرون کشیده شدم

نگاهی به اطراف انداختم.درختای بلندو سربه فلک کشیده ای که تازه شکوفه زده بودن میون آسمون گرگ و میش خودنمایی 

داد به گونه های خورد.نسیم مالیمی که مژده ی اومدن بهار رو میر به گوشم میکردن.صدای قل قل آب از چندمتر اونطرفتمی

سوخت. به ناچار از روی صندلی بلند شدم و همراه مرد راه افتادم. سردو خیسم خوردو یکم سرحالم آورد.چشمام از گریه می

رد چشم کخواب و بیداری بودو دیگه تقال نمیشراره از ماشین پیاده شدو با پوزخندی از کنارم رد شد.غمگین به سینا که میون 

خوام پریسا! چون هیچ کاری از دستم خوام امین!ازت معذرت میدوختم.دوباره اشکام راه خودشون رو پیدا کردن.معذرت می

 !دیدم.لعنت به این زندگی! لعنت به این سرنوشتمردم و سینارو اینجوری نمیبرنمیاد.کاش می

 .ماشین نگاهم به سمتش کشیده شدبا صدای باز شدن در یه 

 :مردی حدودا شصت ساله ازش پیاده شد.نگران به شروین که حاال روبه روش ایستاده بود چشم دوخت و گفت

 !کنی؟این حرفا چی بود پشت تلفن بهم زدی؟اصال کی از زندان آزاد شدی؟معلوم هست چیکار داری می-

 :به اطراف نگاهی انداخت و ادامه داد

 گفتی بیام اینجا؟ واسه چی-

 :شروین جدی و خشک جواب داد

 قصش طوالنیه بابا! تونستی کاری کنی؟ -

 .تونه کمکتون کنه که راحت از مرز رد شینآره، با یکی از دوستای قدیمیم صحبت کردم گفت برین پیشش.اون می-

 :برگه ای روبه سمت شروین گرفت و ادامه داد

 .اینم آدرسش-

 !خوبه-

 :آدرس رو از دستش گرفت.به من نگاه کردو ادامه داداین رو گفت و 

 !درضمن،برات یه هدیه آوردم-

 :وحشتزده به شروین نگاه کردم.پوزخندی بهم زدو ادامه داد

 خیلی دوست داشتنیه نه؟-

 :مرد با نگاه هیزو نفرت انگیزش براندازم کردو روبه شروین پوزخندی زد

 داری؟برش نمی از کی انقدر بخشنده شدی؟!چرا واسه خودت-

 :شروین شونه هاش رو باال انداخت و گفت

 !خوامشنمی -

 .مرد خنده ای سر داد

 گذری. چه کلکی تو کارته مار خوش خط و خال؟منم که گوشام مخملیه!تو به این سادگیا از همچین جواهری نمی -

 :شروین پوفی کشیدو گفت

 برام دردسر میشه. حاال راضی شدی؟ -

 :دادو گفت مرد سرش رو تکون
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 .که اینطور! باشه،بیارش-

 :شروین به بادیگاردش اشاره کرد و خودش به سمت ماشینش اومد.نگاه خیسم رو بهش دوختم و نالیدم

 !خیلی پستی شروین، ازت متنفرم!متنفر-

 .دستم به سمت ماشین مرد کشیده شدو به زور توی ماشین پرت شدم

*** 

 "از زبان راوی/دانای کل"

 :و توی جیبش فرو بردو رو به شروین گفتمرد دستاش ر

 هردوتون ممنوع الخروجین؟-

 .شروین:نه فقط من

 !اوم-

 :به سینا که میون دستای بادیگارد شروین گیر افتاده بود اشاره کرد و ادامه داد

 بچه ی خودته یا خواهرت؟ -

 .بچه ی خواهرمه-

 .روج نیستنخوای قاچاقی از مرز ردشون کنی؟!اونا که ممنوع الخچرا می-

 :شروین به سینا اشاره کردو گفت

گرده.حتما تا حاالم به پلیس خبر خواد دنبال خودش ببرتش خارج.داره دنبالش میدونه خواهرم میبه خاطر بچه! پدرش می-

 .داده

 !اُکی-

 :مکثی کردو ادامه داد

 .باید ازهم جدا بشین-

 چرا؟-

 باشین!اینجوری خطرناکه،بچه گذرنامه داره؟ چون قرار نیست پیک نیک برین که همگی باهم خوش-

 .نه-

 :مرد سرش رو تکون دادو گفت

 .باید منتظر بمونین شب بشه.حدود ساعتای دو چندنفر میان دنبالتون -

 کجا بمونیم؟-

 .یه جایی همین اطراف باشین که بتونین سر وقت بیاین.همین اطراف اتاق اجاره ای واسه یکی دوشب هست-

 :کون داد و گفتشروین سرش رو ت

 ...باشه، فقط یادت باشه کلکی تو کارت نباشه.اونوقت دیگه-

 :مرد پوزخندی زدو گفت

 .نگران نباش! اگه تو کلک نزنی و پول همراهت باشه منم کاری به کارت ندارم-
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 "از زبان پارسا"

اومدن. آراد همین جور که بهمون  از روی صندلی بلند شدم و نگران به سمت آراد رفتم.امین و پریسا بلند شدن و پشت سرم

 :شد سالم کرد.روبه روش قرار گرفتم و نگران پرسیدمنزدیک می

 چی شد؟ -

 :متعجب به هرسه تامون خیره موند و گفت

 دم.سرت چطوره؟بهتری؟واسه چی تا اینجا اومدین؟گفتم که اگه خبری بشه زود بهتون اطالع می -

 :پوفی کشیدم و گفتم

 ونستیم همینجوری دست رو دست بذاریم و توی خونه بمونیم.خیلی نگرانشونم! خبری ازشون نشد؟تآره بهترم! نمی-

 .پوفی کشیدو کالفه دستی تو موهاش کشید

 .نه هنوز، شما باید زودتر برگردین خونه.شاید هنوزم آدمای شروین دنبالتون باشن-

 :بی توجه به حرفش گفتم

 ن پیدا کنین؟یعنی هیچ ردی،هیچ نشونی نتونستین ازشو-

دونه پلیس دنبالشه و اگه پیداش کنه دیگه به نه،هیچی! ولی به احتمال زیاد شروین قصد داره از کشور خارج بشه.چون می-

 !گذرههمین راحتیا ازش نمی

 :متعجب گفتم

 !خواد غیرقانونی از مرز رد شه؟!اونم با بهارو سینا؟گی مییعنی...یعنی می-

 !خواد چیکار؟معلومه که نه!دردسر می-

 پس...پس بهار و سینا چی؟-

 .مکثی کردو با قیافه ای ناراحت بهم چشم دوخت

 .متاسفم پارسا؛ ولی امیدی به زنده بودنشون نیست-

تونستم حرفای آراد رو هضم کنم، دستش رو روی شونم گذاشت و نگاهش رو ازم گرفت.اشکام بی اختیار جاری شدن.نمی

زد.دستش رو از روی شونم برداشت و سریع از چیزی مطمئن نبود انقدر باصراحت حرف نمی کردم؛ ولی اون اگهباور نمی

 .ازمون دور شد

ترسیدم که حرفای آراد حقیقت داشته ترسیدم...میکردیم و چشمامون قرمز بود.میهر سه مات و مبهوت بهم نگاه می

جونم رو روی صندلی انداختم و به زمین خیره  باشه.پریسا رو زمین نشست و شروع کرد به گریه کردن.بدن سست و بی

 .موندم

 :صدای آروم و ناراحت سیما به گوشم خورد

 شه؟بابایی؟پس کی داداشی پیدا می -

 :زیرچشمی به چشمای منتظرش نگاه کردم.امین دستی روی موهاش کشید و با صدایی بغض دار و گرفته گفت

 !شهشه عزیزم، پیدا میپیدا می-

*** 
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 "راوی/دانای کلاز زبان "

 

 .شروین آخرین دسته ی پوالرو توی کیفش گذاشتو زیپش رو بست

 :شراره نگاهش رو از صورت رنگ پریده ی سینا گرفت و رو به شروین گفت

 درست بود؟-

 .آره-

 :به سینا اشاره کردو دوباره پرسید

 .سوزهخوای چیکار کنی؟داره تو تب میبا این می -

 :کرد نیم نگاهی به سینا انداخت و گفترو جمع می شروین همین جور که وسایلش

 !سوزه؟چیه؟!دلت برای بچه ی امین می -

 :شراره عصبانی توپید

 خوای باهاش چیکار کنی؟من کی همچین حرفی زدم؟فقط گفتم می-

 :شروین شونه ای باال انداخت و گفت

 .فروشمشوقتی رفتیم اونور می-

 فروشیش؟خب چرا همین جا نمی-

 :کالفه به شراره نگاه کردو گفتشروین 

 !خوام داغش رو روی دل امین بذارم؟گفتی میکنه!مگه تو نبودی میچون اگه اینجا بفروشمش حتما باباش پیداش می -

 .آره-

 !خب تنها راهش همینه-

 !ترسم تاهمین امشبم دوام نیارهتونیم از مرز ردش کنیم؟میکنی با این حالش میاونوقت فکر می-

 ی چیکار کنم؟تو راه بهتری سراغ داری؟گمی-

 کشیش؟چرا همینجا نمی-

 :شروین عصبی توپید

خوای از اینی که هستیم بدبخت ترمون کنی؟! بعدشم،اگه بفروشیمش یه پولیم ما تا گردن تو منجالب فرو رفتیم شراره.نکنه می-

 .گیرمون میاد

 !مگه طرف مغز خر خورده بیاد بچه مرده بخره؟-

 :وره در رفت و توپیدشروین از ک

 !گم بگو چشمخوای زودتر از این فالکت دربیایم دهنت رو ببند و هرچی من میاه!بسه دیگه شراره! اگه می-

 :شراره خواست حرفی بزنه که در اتاق کوبیده شد. شروین سریع اسلحش رو زیر فرش قایم کردو گفت

 .حتما غذامون رو آوردن-

 :به سمت در رفت و گفت
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 کیه؟ -

دایی نیومد.آهسته الی در رو باز کرد که یه دفعه یه نفر در رو هل دادو داخل اتاق پرید. لوله ی اسلحه رو به سمت شروین ص

 :شروین وحشتزده به مرد چشم دوخت و بعد از کمی فکر کردن آهسته و با شک و ترید گفت .گرفت و به داخل هدایتش کرد

 !شهراد؟ -

 :شهراد پوزخندی زدو گفت

 !ز دیدنم تعجب کردی؟؟حق داریچیه؟ا-

بعد از چندلحظه یه نفر دیگه هم تو چارچوب در ظاهر شد.یه دختر!کاله بارونیش روی صورتش رو پوشونده بود و مانع دیدن 

 :شد.در اتاق رو بهم کوبیدو پشت سر شهراد ایستاد.شهراد اسلحه رو روی پیشونی شروین گذاشت و توپیدچهرش می

 .برو عقب -

ب عقب رفت و حیرون به هردوشون چشم دوخت. دختر کاله بارونیش رو عقب داد و عصبی به شروین چشم شروین عق

 .دوخت، پریا بود!دستاش رو توی جیباش فرو کردو چند قدم جلوتر اومد.کنار شهراد ایستاد و پوزخندی زد

 !برین؟حاال چرا اینقدر بی خبر؟سفر تشریف می -

 :شروین با تته پته گفت

 ا...چ...چجوری این...اینجا رو پیدا کردین؟ش...شم-

 !شهراد:تعقیب کردن ماشین تون اونقدرا هم سخت نبود

 !گه؟منظورت چیه؟!این...این اسلحه چی می-

 .پریا پوزخندی زد

خواستی دونی آقا شروین!مثل اینکه یادت رفته سر گیر انداختن بهار چه وعده ای به من دادی.نکنه میخودت که بهتر می -

 !بدون تصویه حساب با من از ایران بری؟

 .یهویی شد پریا! پارسا بهمون کلک زد،مجبور شدیم فرار کنیم.دیگه وقت نشد تورو خبر کنیم-

 !پریا:جدی؟!چقدر بد

شهراد:اینبارو فرصت نکردی.از پنج سال پیش تا حاالم فرصت نداشتی؟!من و بهرام به خاطر توی لعنتی افتادیم تو دردسر 

 کنی؟و با خیال راحت داری سهم مارو هاپولی میاونوقت ت

 :فشار اسلحه رو روی پیشونی شروین زیاد کردو حرصی و غمگین ادامه داد

 !تو باعث شدی شهیاد کشته بشه، تو به همه مون کلک زدی، همه مون رو به بازی گرفتی، لعنتی -

 :گفت شروین چشماش رو از درد بست.چرخید و گوشه ی دیوار پناه گرفت.آروم

 .کنی نیستباور کن اونجوری که تو فکر می -

 پس چه جوریه؟-

 :داد زد

 هان؟ -

شروین تویه حرکت ناگهانی زد تو دست شهراد و به عقب هلش داد. اسلحه از دست شهراد افتادو تعادلش رو از دست دادو 
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راد به خودش بیاد اون رو نشونه زمین خورد .شروین از فرصت استفاده کردو اسلحش رو از زیر فرش بیرون کشید.تا شه

 :گرفت و گفت

 !اینجوریه -

 .شهراد چهار دست و پا عقب عقب رفت و وحشتزده به شروین خیره شد

 :شروین گفت

که اینطور! قبول دارم!این من بودم که این بازی رو شروع کردم ولی تو خودت خواستی وارد این بازی بشی.کسی ازتو -

ن خودت بودی که واسه پول حاضر شدی بهار رو تحویل بدی،خودت برادرت رو تو دردسر نخواست به بهرام کمک کنی.ای

 .دادی بهرام کار خودش رو بکنه االن برادرت زنده بودانداختی نه من!تو بودی که تو کارای ما دخالت کردی، اگه اجازه می

ه قدم رفت عقب که شروین سریع برگشت پریا آهسته دست برد سمت کیفی که حدس میزد پوال داخلشه و برش داشت.آروم ی

 .سمتش و اون رو هدف گرفت

 !وایسا سرجات-

 :پریا خشکش زدو وحشتزده به شروین چشم دوخت.شروین ادامه داد

 .بذار سرجاش-

 .برد نگاه کردپریا بدون اینکه کاری کنه نامحسوس به شهراد که آروم دستش رو به سمت جیبش می

 :شروین داد زد

 !یاال -

 .جیغ زد شراره

 !شروین -

شروین سریع برگشت سمت شراره که همون لحظه شهراد چاقوی جیبیش رو درآورد و تو پهلوی شروین فرو کرد.شروین با 

اسلحه محکم کوبید تو سر شهراد و هلش داد.شهراد خورد زمین و سرش رو میون دستاش گرفت.شروین به سختی 

معطل نکرد.صدای شلیک گلوله توی فضای کوچیک اتاق پیچید و آرامش شب  ایستاد.اسلحه رو به سمت شهراد گرفت و اینبار

پیچید رفت.پریا از رو بهم زد.شراره جیغ کشیدو وحشتزده به سمت شروین که رو زمین زانو زده بودو از درد به خودش می

ه به شروین نگاه کرد ک فرصت استفاده کردو سریع کیف رو برداشت و به سمت در دویید.شراره روی زمین زانو زدو گریون

 :با دادش از جاپرید

 !کنی دختره ی احمق؟!برو دنبالش،نذار در برهچرا من رو نگاه می-

 !پس تو چی؟-

 :شروین داد زد

 !برو-

شراره سریع سرش رو تکون داد و به سمت در دویید.دستش رو به چارچوب در تکیه دادو برای چندلحظه به شروین خیره 

 .شد

با صدای آژیر پلیس وحشتزده دویید بیرون اما هنوز چند قدم بیشتر نرفته بود که ماشینای پلیس سر راهش سبز شدن و نور 
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 .چراغاشون چشماش رو زد

 !ایست-

 .چشمای خیسش رو روهم فشردو رو زمین زانو زد.انگار باور کرده بود که این بازی به آخر رسیده

***  

 "از زبان پارسا"

 .امین و وحیدو پریسا وارد بیمارستان شدم و هرچهار نفرمون به سمت پذیرش دوییدیمهمزمان با 

 :همین که بهش رسیدیم امین هول هولکی گفت

 .سالم خانوم،خبر دادن پسرم رو آوردن اینجا -

 :شادی و کاوه هم نفس نفس زنون بهمون اضافه شدن و منتظر به پرستار چشم دوختن که عصبانی بهمون توپید

 .خبرتونه؟!اینجا بیمارستانه چه-

 شه بگین کجاست؟خوام، حاال میامین:معذرت می

 مشخصاتش چیه؟-

 ...چهار سالشه.پلی-

 :پرید وسط حرف امین و گفت

 .بسه دیگه فهمیدم!بردنش اتاق دویست و پونزده -

 :امین سریع تشکری کردو همگی دوییدیم سمت راهروی طوالنی بیمارستان که دوباره داد زد

 !اینجا بیمارستانه -

بی توجه بهش دوییدیم سمت اتاقی که گفته بود.امین بی پروا در رو باز کردو همه ریختیم تو اتاق که اینبار با داد دکتر از جا 

 :پریدیم

 کجا؟همین جور سرتون رو پایین انداختین اومدین تو بخش کودکان؟ -

 .اومد سمتمون و همه مون و به سمت در هدایت کرد

 :ادادامه د

 !بیرون لطفا -

 :امین کالفه پسش زدو گفت

 .خوام پسرم رو ببینمیعنی چی؟!می-

 !پریسا:یعنی حق نداریم بچمون رو ببینیم؟

 !چرا ولی فقط یه نفر-

 :بهمون اشاره کردو ادامه داد

 !نه یه لشکر آدم -

 :امین دستش رو پس زدو گفت

 !خیل خب!پس بذار برم-

 :دکتر پوفی کشیدو گفت

 .یدبفرمای -

 دونم چقدر گذشته بودهر پنج نفرمون رو به بیرون هول داد و در رو به هم کوبید.به دیوار تکیه دادم و به زمین خیره شدم.نمی

 :که با صدای یه نفر به خودم اومدم
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 شما بستگان بچه هستید؟-

 :سرم رو اوردم باال و به پلیسی که روبه روم بود چشم دوختم.پریسا سریع گفت

 ، چطور مگه؟بعله آقا-

 .کارتی رو از تو جیبش درآوردو به سمتمون گرفت

 .من سروان محمدی از دایره ی جنایی هستم.الزمه به چندتا سوال پاسخ بدین-

 :متعجب به هم نگاه کردیم و کاوه گفت

 تونم بپرسم درچه مورد؟ببخشید،می -

 !راجع به گروگانگیرا-

 :مضطرب تکیم رو از دیوار برداشتم و گفتم

 .من همراهتون میام -

 .وحید:منم میام

 :پلیس سری تکون دادو گفت

 .سریع تر -

 .از بقیه خداحافظی کردیم و پشت سرش راه افتادیم.از در بیمارستان خارج شدیم و هردو سوار ماشین وحید شدیم

 

*** 

 .اومدو در رو بستسرباز به سمت در اتاق هدایتم کرد و در رو باز کرد.همین که وارد اتاق شدم اونم پشت سرم 

 :آهسته گفتم

 .سالم -

بازجو که پشت میزی نشسته بود سالمی کردو ازم خواست که روبه روش بشینم.صندلی رو کشیدم و نشستم.منتظر بهش چشم 

 :دوختم که گفت

 .پرسم صادقانه بهش جواب بدینخوام هرچی میمی -

 .حتما-

 را شروین قصد داشت از شما انتقام بگیره؟خوبه،من کل ماجرا رو از آراد شنیدم به جز دلیلش!چ-

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .گرده به ده سال پیش،همش از یه بازی احمقانه شروع شدماجرا برمی -

 !خواستیم روی اون یکی رو کم کنیم و به هم ثابت کنیم کدوم بهتریمفقط واسه اینکه هرکدوم می

 یه بازی؟-

 !بله، یه قمار-

ماجرای آشناییم با شروین و اتفاقای بعدش رو برای بازجو توضیح دادم.وقتی حرفام تموم شد عکسی رو روی از سیر تا پیاز 

 !میز گذاشت و با کف دستش به سمتم آورد.به عکس نگاه کردم..شروین بود!غرق در خون، چاقو خورده بود

 خودشه؟-

 :بدون اینکه نگاهم رو از عکس بگیرم سرم رو تکون دادم و گفتم

 ی اینکار رو کرده؟ک -

 :عکس دیگه ای روبه سمتم کشیدو گفت
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 .این -

به عکس نگاه کردم.شهراد بود!با دستای سرد و لرزونم عکس رو برداشتمو به چشمای بسته ی شهراد خیره شدم.دیگه واقعا 

 !دهنم از تعجب باز مونده بود

 :بازجو گفت

 .شناسیشبه نظر میاد می -

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 .شناسمشمی -

 ...کردم طرف شروینه اما حاالاز بهار ماجرای کاری رو که باهاشون کرده بود شنیده بودم و فکر می

 .پس اون شروین رو کشته-

 !و شروین اون رو-

 .متعجب نگاهش کردم

داده بودین فرار باهم درگیر شدن.دختری که همراه شهراد بوده از فرصت استفاده کرده و همراه پوالیی که شما به شروین -

 .کرده

 !دختر؟-

 .اسمش پریاست-

 دونین؟شما اینارو از کجا می-

 !دختری که تونستیم دستگیرش کنیم اعتراف کرد،شراره-

 !شراره؟-

 .بله-

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 دیگه چیزی نگفت؟ -

 :ابروش رو باال انداخت و گفت

 در چه موردی؟ -

 .رموردش بهتون گفتهکردم آراد ددر مورد بهار، فکر می-

 :نفس عمیقی کشیدو گفت

 .بله،آراد در موردش گفت ولی وقتی ما پیداشون کردیم فقط همون پسربچه همراهشون بود -

 :نگران گفتم

 پس...پس بهار چی؟من خیلی نگرانشم.نکنه بالیی سرش آورده باشن؟ -

 .همینطورهزنم؛ولی به احتمال نودونه درصد خوام که بی پرده حرف میمعذرت می-

 .قطره ی اشکی از چشمم چکید.پلکام رو روی هم فشردم و سرم رو پایین انداختم

*** 
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 :نگاهمو به چهره ی داغونش دوختم و گفتم

 خواستی با من حرف بزنی؟چرا می -

 :با پشت دستش صورتش رو پاک کردو گفت

 .خواستم از طرف من از امین معذرت بخوایچون...چون می -

 .پوزخندی زدم

 دونی چقدر آزارش دادی؟کنی اون تورو ببخشه؟!میواقعا فکر می -

 !دونم؛ اما من...من پشیمونممی-

 .پشیمونی دیگه سودی نداره-

 :از جام بلند شدم و گفتم

 .درضمن، اون کسی که باید تورو ببخشه خداست نه ما -

 :با هق هق گفت

 .کنم آقا پارسابخشه.خواهش میاگه شما ببخشین خدام می -

 .تونم.شما حتی به اون دختر بی گناهم رحم نکردین و کشتینشمتاسفم!از هر چی بتونم بگذرم از کاری که با بهار کردین نمی-

 :سرم رو به طرفین تکون دادم و گفتم

 !نه، این کار غیر ممکنه!حداقل برای من -

 :نگاهم رو ازش گرفتم و به سمت در رفتم که با صداش سرجام خشکم زد

  !زندست بهار -

 .حیرت زده به سمتش برگشتم و با چشمای از حدقه بیرون زده بهش خیره شدم

 !البته اگه تا حاال خودکشی نکرده باشه-

 .وحشت زده به سمتش رفتم. روبه روش ایستادم

 منظورت چیه؟!چرا بهار باید همچین کاری کنه؟-

 !چون... چون بهتر از این که آبروش بره و بدبخت بشه-

 :اش رو کشیدم. داد زدم حرصی یقه

 منظورت چیه؟درست حرف بزن ببینم! چه بالیی سرش آوردین؟بهار کجاست؟-

 :چشماش رو روی هم فشرد و بغضش رو قورت داد

 !پیش یکی بدتر از شروین-

  :تکونش دادم و داد زدم

 !پیش کی؟ ِد حرف بزن لعنتی-

 !پیش پدرش-

 کجاست؟ پدر آشغالت کدوم گوریه؟-
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 :کرد زجه زد گریه میهمون جور که 

 .اون کثافت پدر من نیست! پدر شروینه -

 :در به شدت باز شد و یه نفر وارد اتاق شد. به سرعت به سمتم اومد و دستم رو کشید.عصبانی بهم توپید

 کنید آقای محترم؟چیکار می -

 .گیج و سرگردون به سرباز نگاه کردم و دستام رو شل کردم

 .خواممعذرت می-

 :ه نگاه کردم و پرسیدمبه شرار

 کجاست؟-

 :همین که آدرس رو داد سریع از اتاق بیرون اومدم و به سمت در خروجی دوییدم. وحید دویید سمتم و هول هولکی گفت

 چی شد؟چیکارت داشت؟-

 !گم، فعال باید بهار رو نجات بدمبعدا برات می-

 .دنبالم دویید

 !نجات بدی؟! منظورت چیه؟! وایسا منم بیام-

ر دو از در بیمارستان خارج شدیم و به سمت ماشین دوییدیم. روی صندلی راننده نشستم و سریع ماشین رو روشن کردم. ه

 . .کردم بالیی سر بهار نیاوره باشه ذاشتم کار از کار بگذره. فقط دعا دعا می کردم،نباید مینباید وقت رو تلف می

*** 

 "از زبان بهار"

 .دادم. پوزخندی زد و دوباره به سمتم اومد جیغی کشیدم و به عقب هلش

شی. روز اول گفتم راحتت بذارم که خوشیات رو بکنی؛ ولی دیگه باید از این هدیه ی آ آ آ! دیگه زیادی داری پر رو می -

  . .خوشگل آقا شروین رونمایی کنم

تای نجسش رو روی بازوم کشید و نگاه دس .پوزخند دیگه ای زد و به سمتم اومد.خودم و مچاله کردم و به دیوار چسبیدم

هیزش رو روی اجزای بدنم چرخوند. احساس خیلی خیلی بدی بهم دست داده بود. . از خودم متنفر شده بودم؛ ولی هیچ کاری 

اومد جز گریه! توی دلم بارها به شروین لعنت فرستادم و از خدا کمک خواستم، ولی انگار فایده ای نداشت. این  ازم برنمی

 .ر دیگه پارسایی نبود که کمکم کنهبا

 :با صدای زنگ در دستاش متوقف شدن و از جاش بلند شد. از پشت پرده ی اشک نگاهش کردم.تهدید آمیز گفت

 صدات در نمیاد! فهمیدی؟ -

 .این رو گفت و به سمت پنجره ی اتاق رفت. پرده رو کنار زد و به پایین نگاه کرد

 :و با مشت تو در کوبیده شد. صدای داد پارسا از بیرون به گوشم خورددوباره زنگ در به صدا در اومد 

 !باز کن در رو-
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 .میون گریه هام لبخندی زدم و از ته دلم از خدا تشکر کردم. دوییدم سمت پنجره که سریع بستش به عقب و هلم داد

زدم؛ اما فایده ای نداشت. کردم و داد میمیدوباره دوییدم سمت پنجره که این بار بازوم رو چسبید و نگهم داشت. تقال 

 :تونستم ازحصار دستاش آزاد بشم. باتمام قدرتم داد زدمنمی

 !من این جام پارسا! کمکم کن-

 .گرچه امیدی نداشتم ازپشت پنجره های بسته ی اتاق، اون هم از طبقه ی دوم صدام به گوشش برسه

 :جلوی دهنم رو گرفت و توپید

 !ندهیش! دهنت رو بب-

 . .رفت سمت در اتاق و بازش کرد. از اتاق خارج شد و در رو پشت سرش قفل کرد

 "از زبان پارسا"

 با صدای داد بهار هر دو از جا پریدیم و وحشت زده به هم نگاه کردیم

 !شنیدی؟-

 :بدون اینکه جوابم رو بده دویید سمت در و با عصبانیت کوبیدش

 !باز کن این در رو،زود-

 :دستش و کشیدم رفتم سمتش و

 !این طوری فایده نداره! باید از دیوار بپریم تو، قالب بگیر-

نگران سرش رو تکون داد و سریع قالب گرفت. پریدم رو دیوار و از اون طرف پایین اومدم. سریع در رو براش باز کردم. 

 :شد. حرصی توپید سمت در ساختمون دوییدیم. همین که در رو باز کردیم، مرد سالخورده ای جلومون ظاهر

 هوی! به چه حقی وارد خونه من شدین؟-

 :تونستم حرفی بزنم. وحید دویید سمتش و یقه اش رو چسبید. داد زدشد! مثل مجسمه بهش خیره شده بودم و نمیباورم نمی

 ؟تو به چه حقی ناموس مردم و میاری تو خونت؟ها؟ نکنه فکر کردی بی کس و کاره؟ بگو کجاست! کجاست کثافت-

 :دستش رو کشید. حرصی بهش توپید

 !گی؟ تا زنگ نزدم پلیس بیاد جمعتون کنه، از خونه من گمشین بیرونچه خبرته آقا؟ چرا مزخرف می-

 کسی که پلیس باید جمع اش کنه تویی نه ما! کجاست؟-

 :کرد و بهم توپید زد دویید تو پذیرایی. عصبانی یقه اش رو مرتب حرصی هولش داد و همین طور که بهار رو صدا می

 !خوای زنگ نزنم به پلیس زودتر این رفیقت رو جمع و جور کن و بزنین به چاک اگه می-

بدون هیچ واکنشی خیره بهش مونده بودم. چهره اش چقدر شکسته تر و منفورتر شده بود. مگه چندسال گذشته بود؟! قطره ی 

 :اشکی از چشمم چکید و زیرلب زمزمه کردم

 !بابا-

 "ان بهاراز زب"

خورد. بعد از چند لحظه سر وصداها خاموش شدن و صدای قدم های سریع یه نفر که از صدای جر و بحثشون به گوشم می
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 :پله ها باال میومد به گوشم خورد

 !بهار! کجایی؟ بهار-

 :وحید بود. سریع دوییدم سمت در و با مشت بهش کوبیدم

 !من اینجام، وحید-

 .شدنزدیکتر میقدم هاش تندتر و هر لحظه 

 :دستگیره ی در رو فشار داد و حرصی گفت

  .کنم عوضی قفلش کرده. االن کلیدش رو پیدا می-

 :اشکام رو پاک کردم و هول هولکی گفتم

 !ترسم نه! نرو وحید، من می-

 .نگران نباش عزیزم! پیداش کردم-

ای من رو توی بغلش کشید. همین طور که موهام  چند لحظه بعد کلید توی قفل در چرخید و در به سرعت باز شد. یه دفعه

 :کرد گفت رو نوازش می

 !دونستیم کجایی خوبی بهار؟ شرمندتم. ما نمی-

 .دستام و دور کمرش محکم تر کردم و اشکام جاری شدن

وحید رفت با صدای زنگ در از هم جدا شدیم. وحید کتش رو روی شونه های بازم انداخت و هر دو به سمت پله ها دوییدیم. 

سمت اف اف و در رو باز کرد. من هم رفتم سمت پارسا که به اون کثافت خیره مونده بود.دستم رو گذاشتم روی شونش و 

 :آهسته گفتم

 پارسا! چی شده؟-

 از جا پرید و نگاه گیجش رو به چشمای متعجبم دوخت

 !هوم؟ خو...خوبی؟-

 !خوبم، چیزی شده؟-

 :وحید اومد سمتمون و گفت

 .رسیدنپلیسا -

 :نگاهی به وحید انداخت و آهسته سرش رو تکون داد. دستام و گرفت و لبخند کمرنگی زد

 .خدارو شکر که سالمی-

 :این رو گفت و به سمت حیاط رفت. نگاهم و ازش گرفتم و به چهره ی متعجب وحید دوختم. آهسته گفتم

 !چی شده وحید؟ پارسا چش بود؟-

 :سرش رو تکون داد و گفت همین طور که نگاهش به پارسا بود

 .دونمنمی-

*** 
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 :پلیس به دستش دستبند زد و هلش داد

 !راه بیفت-

 :مرد با صدایی بغض دار گفت

 !متاسفم پسرم-

گفت؟! رد نگاهش رو پسرم؟! نگاهم رو از زمین گرفتم و حیرت زده به چهره ی غمگین پشیمون مرد دوختم. این چی می

 !کرد دوختم. یعنی...یعنی منظورش پارسا بود؟هش میگرفتم و به پارسا که غمگین نگا

 !دیگه خیلی دیره-

این رو گفت و نگاهش رو از مرد گرفت. قطره ی اشکی که گوشه ی چشمش جمع شده بود رو با پشت دست پس زد. روبه 

 :من و وحید گفت

 !بریم--

*** 

ه به تنم خورد به خودم لرزیدم. با اینکه بهار شده فاتحه ی سوم و برای فرید خوندم و از جام بلند شدم. از سرمای بادی ک

 .پارسا کتش رو دراورد و روی شونه هام انداخت .بود؛ اما هوا هنوز هم سرد بود

 .نگاهی بهش انداختم و لبخندی زدم

 .ممنون-

 .دوباره به اسم مامان و بابا خیره شدم

 تونم ببخشمشون؟ تونم؟ میبه نظرت می-

 .نفس عمیقی کشید

من جای تو نیستم که احساست رو بدونم. این تصمیم با خودته؛ ولی به نظر من بهتره که ببخشی، درست مثل کاری که خب، -

 .امین در مورد شراره کرد

کنه، اما دونی، اون شخصیت خیلی جالبی داره. بدی ها رو خیلی زود فراموش می تونم مثل امین باشم! میولی من نمی-

 ...خوبیارو

 .بخشه!به خاطر خودش و اطرافیانشکنه بهار! فقط می نمی اون فراموش-

 .تونم به این آسونی ها ببخشمتونم مثل اون باشم پارسا! نمیمن نمی-

 :بازوم و گرفت و من رو به سمت خودش برگردوند. تو چشمام خیره شد و ادامه داد

 .کنمباید بتونی بهار! منم کمکت می-

 ببخشی؟تونی پدرت رو تونی؟ میتو می-

چیزی نگفت و حلقه ی دستاش رو از دور بازوهام شل کرد. نگاهش رو ازم گرفت و به قبرا دوخت. من هم نگاهم رو ازش 

 .گرفتم و دوباره به قبر مامان بابا دوختم

نم بتوپس از من توقع نداشته باش! توقع نداشته باش به این آسونی ها ببخشم. اونا من و وحید رو از هم جدا کردن. شاید -
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 .پدرومادر واقعیمون رو ببخشم؛ چون اونا حتما دلیلی برای کارشون داشتن

 ولی اینا چی؟ چه دلیلی برای دزدیدن من داشتن به غیر از خودخواهیشون؟

 :آهی کشید و گفت

 .حق داری، برای هیچ کدوممون راحت نیست-

 تونم یه سوالی بپرسم؟می-

 .آره، بپرس-

 انقدر بهم ریختی؟چرا وقتی پدرت رو دیدی -

 کنم که برادر آدم پستی مثل شروینم ازمن از دیدن اون بهم نریختم. از حقیقتی که فهمیدم بهم ریختم. وقتی به این فکر می-

 !شمخودم شرمنده می

 .چرا تو؟ گناهای شروین هیچ ربطی به تو نداره-

 :چند لحظه سکوت رو شکستمبعد از  .چیزی نگفت. من هم چیزی نگفتم و سکوت بینمون برقرار شد

 راستی، از پریا چه خبر؟ گرفتنش؟-

 .نه، تاحاال دیگه حتما از مرز رد شده-

 خواد چی کار کنه؟کنی با این همه پول میفکر می-

کنه. باالخره یه روزی از کاری که با تو کرده دونم. ولی مطمئنم هرچقدر هم پول داشته باشه، عذاب وجدان ولش نمینمی-

 .شهون میپشیم

 .آره خب-

 :به نیم رخ اش نگاه کردم. خندیدم و ادامه دادم

 .شدمولی واسه من که بد نشد! اگه اون نبود شاید من هیچ وقت با شماها آشنا نمی-

 .به سمتم برگشت و لبخند قشنگی زد

 !اوم، اینم حرفیه-

 .این رو گفت و من رو توی آغوشش کشید

 !عاشقتم بهارم-

 .جابه جا کردم و لبخندی زدم سرم رو روی شونش

  !من بیشتر-

***  

 دوماه بعد

امشب همه به مناسبت به دنیا اومدن آرمان، پسر آراد، خونشون دعوت بودیم. سینی چای رو به همه تعارف کردم و کنار 

 .وحید و آرام نشستم

د. برای خرید و گردش رفته بودن؛ اما نگاهی به ساعت انداختم. از ده گذشته بود ولی هنوز خبری از ماهان و هدیه نشده بو
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قول داده بودن که امشب حتما بیان اینجا. خیلی اتفاقی توی ترکیه باهم آشنا شده بودن و با وجود اینکه هدیه در مورد شهیاد و 

و هدیه شد که نامزد کرده بودن عشقی که نسبت بهش داشت به ماهان گفته بود، اما باز هم ماهان ازش نگذشت. چند ماهی می

کرد شهیاد و فراموش کنه و عاشق ماهان بشه، تقریبا هم موفق شده بود. حدودا یک ماه پیش به پیشنهاد ماهان تالش می

اومدن ایران. اولش که با هدیه مواجه شدم هر دو تعجب کرده بودیم و روی خوشی به هم نشون ندادیم؛ اما یه روز خود هدیه 

 .زش ازم معذرت خواست و باهم آشتی کردیمپیش قدم شد و بابت رفتار اون رو

 :تک خنده ای کردم و گفتم

 !ساعت ده شد، ها! انگار بد جوری سرشون گرمه که مارو یادشون رفته-

 .امین خندید

 !ها و از یاد رفتناتا باشه از این سرگرمی-

 .در دویید همه خندیدم و مشغول خوردن چایی مون شدیم که زنگ در به صدا در اومد. آیدا به سمت

 .تنممن دل رو باز می-

 :همین که در رو باز کرد سالم بلند باالیی کرد شیطون گفت

 !خوش گذشت؟-

هیچ کدوم نتونستیم جلوی خودمون رو بگیریم و زدیم زیر خنده. ماهان و هدیه خجالت زده سرشون رو پایین انداختن و 

 .به سمتشون رفتن و به داخل راهنماییشون کردن آهسته سالم کردن. همه از جامون بلند شدیم. آراد و عسل

 .روی مبل دو نفره نشستن و نگاهشون رو به گالی فرش دوختن

 :کاوه شیطون گفت

 !اومدین! حاال خوش گذشت؟ذاشتین یکی دوساعت دیگه میگم میهمین االن، ذکرخیرتون بود . می-

ه خندید و بی خیال مشغول نوشیدن ادامه ی چایش شد. براش نازک کرد. کاوشادی سقلمه ای به پهلوش زد و پشت چشمی

 :تک سرفه ای کردم و رو به ماهان گفتم

 !خب آقا ماهان-

 .سرش رو بلند کرد و پرسش گر نگاهم کرد

 به سالمتی کی عروسی دعوتیم؟-

 :یه کم توی جاش جابه جا شد و گفت

 .حدودا یه ماه دیگه، اگه خدا بخواد-

 :لبخندی زد و ادامه داد

 !البته قبلش نوبت شما و آقا پارساست-

 .لبخند خجولی زدم و سرم رو پایین انداختم

 ....امین: برای زندگی کجا رو انتخاب کردین؟ اینجا یا

 .خواد اینجا زندگی کنیم، اماتصمیم هدیه برام مهم ترهماهان: هنوز تصمیم قطعی نگرفتیم. راستش خودم دلم می
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 .اهان! از چهره ی هدیه جون مشخصه که تصمیمش چیهشادی: شک رو بذارین کنار آقا م

*** 

 .تو این روزایی که سپری شد، بیشتر از هر وقت دیگه ای به زندگی و سرنوشتم فکرکردم. به خودم، به پارسا، به آیندمون

 !و باالخره تصمیم درست رو گرفتم. تصمیم گرفتم ببخشم،به خاطر خودمون

 :اینجانشستم و به این کالم زیبای خدا و امروز که در بهترین روز زندگیم،

 َو ْلیْعفُوا َو ْلیْصَفُحوا اَ الُتِحُبوَن اَْن یْغفَِر هللاُ لَُكمْ »

 «و باید عفو كنند و گذشت نمایند. مگر دوست ندارید كه خدا بر شما ببخشاید؟

ل و راضیم. و امیدوارم که خدا هم که گرفتم خوشحا چشم دوختم. دیگه از هیچ کس، هیچ کینه ای به دل ندارم و از تصمیمی

مارو ببخشه. به خاطر تمام خطاهایی که کردیم و خیلی هاش رو خودمونم نفهمیدیم، به خاطر تمام کوتاهی هامون، به خاطر 

 .دادیم و ندادیمتمام کارایی که باید انجام می

 :با صدای عاقد به خودم اومدم

 پرسم. آیا بنده وکیلم؟برای بار سوم می-

 .ن رو بوسیدم و چشمام و باز کردمقرآ

 .با اجازه ی جمع بله-

 :همه کل کشیدن و عاقد ادامه داد

 آقا داماد، وکیلم؟-

 .بله-

 .دوباره همه کل کشیدن و تبریک گفتن. پارسا تور رو از روی سرم برداشت و لبخندی به چهرم پاشید

 :پریسا جعبه ی حلقه ها رو به سمتمون گرفت و لبخندی زد

 . خوشبخت بشینانشاهللا-

 :برد گفتپارسادستم رو گرفت، حلقه رو برداشت، همین جور که حلقه رو توی انگشتم می

 !قول بده همیشه کنارم بمونی-

 :لبخندی زدم و دستش رو گرفتم. حلقه رو توی انگشتش کردم و گفتم

 .قول میدم، حاال نوبت توئه-

 :کوبید گذاشت. لبخندی زدینش میدستم رو گرفت و روی قلبش که باهیجان به قفسه ی س

اونم تویی! جای تو همیشه این جاست. اصال، مگه  .زنهبینی؟ این قلب، فقط به خاطر یه نفره که اینجوری دیوانه وار میمی-

 !شه از کنارت جم بخورم؟می

 :وحید اومد سمتم و مهربون درآغوشم گرفت. تو گوشم زمزمه کرد

  !خوشبخت بشی آبجی گلم-
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 !م داداشیممنون-

ازم جدا شد و دست برد سمت جیبش. جعبه ی کوچیکی رو ازش درآورد و درش رو باز کرد. گردنبد ظریف و قشنگی رو 

 :ازش در آورد و دور گردنم اندخت. دست روی پالکش که اسم خودم بود گذاشتم و لبخندی زدم

 !ممنون، خیلی قشنگه-

 .مین رو بهم داد. بعد از اونم بقیه اومدن و هدیه دادن و تبریک گفتنبعد از وحید پریسا بغلم کرد و هدیه ی خودش و ا

*** 

 :خورد نگاه کردم و آهسته گفتممتعجب به شادی که کنارم نشسته بود و با اشتهای غیرقابل وصفی غذاش رو می

 !شهمگه از قحطی اومدی؟! درست بخور! کاوه بدبخت داره از خجالت آب می-

 :گفتنگاهم کرد و با دهن پر 

 !تونم بخورمگی تو؟! ناسالمتی عقد بهترین دوستم ها!باید تا میچی می-

 :یه تای ابروم رو باال انداختم

 زنم! چی شد یه دفعه ای؟گفتی من لب به غذای رستوران نمیتو که تا همین دیروز می-

 !حاال دیگه-

 :دستش رو جلوی دهنش گذاشت و در گوشم گفت

 !وفت باشهاز قدیم گفتن مفت باشه، ک-

 .خندیدم و هلش دادم عقب

 !کشه از دست تودختره ی دیوونه! بی چاره کاوه چی می-

 .اون هم خندید

 !خواست نیاد خواستگاریمبه من چه؟! می-

 .قاشق دیگه ای توی دهنش گذاشت

 !همچین بدم نیستا-

کرد و دویید سمت دستشویی. سریع از جام به محض اینکه این حرف رو زد یه دفعه به سرفه افتاد. قاشق رو توی بشقاب ول 

 .بلند شدم و دنبالش رفتم

 چی شدی؟-

آروم زدم پشتش و نگران به چهره ی رنگ پریدش خیره شدم، اما کم کم نگرانیم جاش رو به هیجان داد. هرچی خورده و 

طور که با لبه ی استینش  نخورده بود رو باال آورد و باالخره حالش جا اومد. آبی به صورتش زد و شیر رو بست. همین

 :کرد، گفتصورتش رو پاک می

 !مردشور اون چشم شورت رو ببرن، بهار-

 .به چارچوب درتکیه دادم

 !این حال شما واسه چشم شور بنده نیست-
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 .اخماش رو توهم کرد و روبروم ایستاد

 !پس واسه چی خانوم دکتر؟-

 .ابروم رو باال انداختم

 کنی؟خودت چی فکر می-

 .ه مکث کرد و یه دفعه ای ابروهاش از تعجب باال رفتچندلحظ

 !نه-

 .خندیدم

 !چرا-

 .با صدای کاوه سمتش برگشتم

 چی شدی شادی؟حالت خوبه؟-

 .شی آقا کاوهلبخندی زدم و گفتم:هیچی نشده! فقط داری بابا می

 :متعجب به شادی نگاه کرد و گفت

 ج...جدی؟-

 .خندیدم

 !شک نکن-

 .شادی رو بلند کرد و یه دور تو هوا چرخوندش که جیغ شادی دراومد با این حرفم یه دفعه ای

 :خندیدو گفت

 !شمآخ جووون! دارم بابا می -

 !بذارم زمین کاوه-

 :با سر و صدای کاوه، همه اومدن پیش ما و موضوع رو فهمیدن. آیدا دستاش رو بهم کوبید و گفت

 !آخ جون نی نی-

 :خوشحال به شادی نگاه کردم و گفتم

 !شی شادی خانوم. کم کم باید دست از خل و چل بازیات برداریمبارکه! دیگه داری مامان می-

 :گفت همه خندیدن و به شادی و کاوه تبریک گفتن. پارسا دستش رو دور بازوم حلقه کرد و آروم و با لحن مظلومی

 !خواممنم می-

 :نگاهش کردم و گفتم

 چی رو؟-

 !بچه دیگه-

 .ا کف دست توی سینش زدمکردم و آروم ب اخمی
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 !خوای؟ بچه پررو! هنوز یه ساعت از عقدت نگذشته اونوقت تو بچه می-

 :خندید و گفت

 !چه عیبی داره؟ -

  :هلش دادم و غریدم

 !پررو-

 .با صدای ماهان همه به سمتش برگشتیم

 !دونین االن وقت چیه؟می-

 .پرسشگر بهش چشم دوختیم

 .یه دهن آواز قشنگ بخونهوقت این که آقا داماد برامون -

 .همه منتظر به پارسا چشم دوختیم

 آخه، االن گیتارم کجا بود؟-

 !وحید:ای بابا! مگه خواستیم گیتارت برامون آواز بخونه؟

 !شهخب بدون آهنگ که نمی-

  !شهماهان:خیلی هم می

  :پارسا رو کشید سمت هال و گفت

 !بی خودی دنبال بهانه نگرد-

 .و روی مبل نشستیمهمه رفتیم تو هال 

  :پارسا گفت

 چی بخونم؟-

 .وحید: هرچی خودت دوست داری

 .پارسا بهم نگاه کرد و شروع کرد به خوندن

 ..عزیز دلم"

 ...قربونت برم

 هرجا که باشم دوست دارم من تو روزگار

 تو این قمار

 ...برمبدون نگات نمی

 ...همه شروع کردیم همراهش خوندن

 سپارم دست چشاتدلو می

 امعاشقونه دنبالت می

 دیگه با کسی کار ندارم
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 خوامفقطو فقط تورو می

 خوامتورو می

 "...خوامتورو می

 نگاهی به خانواده ی کوچیکمون انداختم و لبخندی زدم. یکی یکی چهره ی همشون رو از نظر گذروندم؛

و پسرکوچولوشون. ماهان و هدیه که  برادر عزیزم وحید، همسر و دختر نازش! امین و پریساو بچه هاشون، آراد و عسل

 .قراره به زودی ازدواج کنن. شادی و کاوه که به بزرگترین آرزوی هرزن و شوهری رسیدن و... همسرم پارسا

حاال من در کنار آدم هایی که خیلی عجیب وارد زندگی ساده ام شدن، از همیشه خوشبخت ترم. آدمایی که روزی حتی 

 .جود تک تکشون برام از هرچیزی مهم تره، کسایی که باتمام وجودم دوستشون دارمشناختمشون؛ ولی حاال ونمی

 !دیدمتوی این شش سالی که گذشت اتفاقای زیاد و عجیبی برای من افتاد. اتفاق هایی که حتی توی خوابم نمی

 کرد به جز سرنوشت؟کی فکرش رو می

 .هایی که سر راهم قرار داد شکر کردم لبخند دیگه ای زدم و برای بار هزارم خدا رو به خاطر آدم

*** 

 !بار آخر!دست آخر

 !زنممن ورق را با دلم بر می

 !بار دیگر حکم کن،اما نه بی دل

 !با دلت،دل حکم کن

 حکم دل؛

 هر که دل دارد بیندازد وسط

 !تا که ما دلهایمان را رو کنیم

 شوددل که روی دل بیفتد،عشق حاکم می

 ...کنیممیپس به حکم عشق،بازی 

 پایان

۱۳۹۵/۱۲/۲۷  

  

 :سخن نویسنده
خوشتون اومده  رمانخونن.امیدوارم که از رو خوندن و همه ی اونایی که بعدا می رمانسالم.ممنونم از تمام کسایی که 

  .هباش
نویسم ولی این اولین باره که رمانی رو توی سایت نگاه من از بچگی به نوشتن عالقه داشتم و االن چندسالی هست که می

 نرماکنم.من نهایت سعی خودم رو کردم که بتونم رمانی خوب و به دور از اشکال بنویسم و واقعا برای این دانلود کامل می
خوام که انتقادات و نقاط ضعفی داره امیدوارم به بزرگی خودتون ببخشین و همچنین ازتون می رمانزحمت کشیدم.اگر 
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 .مم صادقانه بهم بگین تا بتونم این ایرادارو برطرف کنمو قل رماننظرای خودتون رو درمورد 
 .یا پروفایلم بگین رمانپس حتما نظراتتون رو اینجا یا توی بخش دانلود 

 .مراجعه کنینr.o.m.a.n.b تونین به پیج اینستاگرام به آدرسهمچنین برای دیدن عکس شخصیتها و یا دادن نظر می
 

 .ممنون
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 به سایت نگاه دانلود مراجعه کنید : ،با فرمت های دلخواه و برای دانلود رمان های بیشتر

WWW.NEGAHD L . COM 
 

برای اشتراک گذاری و انتشار رمان یا آثار ادبی خود، و مطالعه رمان های در حال تایپ، به انجمن نگاه دانلود مراجعه 

 کنید :

WWW.FORUM.NEGAHDL . COM 

تلگرام نگاه کانال ، رمان های جدید سایت، و اطالع رسانی های سایت و انجمن در تایپ حالمعرفی رمان های در 

 دانلود به نشانی :

T .ME /NEGAHD L 
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