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 دوم انتخاب

 VANIYA.b:نويسنده

 است شده اماده دانلود نگاه سايت در کتاب اين

 www.negahdl.com 

 

 مدت تمام نگاهش اما...بدم جواب بپرسه خواست کسي سوالي اگه تا رفتم مي راه سالن توي

 .اومد مي هم سالن اون به سالن اين از ،دنبالم نامحسوس بودوحتي دنبالم

 کيه؟ يارو اين:گفتم بشنوه که جوري لب زير مهساو به رسوندم خودمو کالفه
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 يارو؟ کدوم:گفت و کرد اطراف به نگاهي مهسازيرزيرکي

 کنه نمي ول...ديگه ايه سرمه شلوار کتو همين-

 !است؟ درخشنده منظورت نکنه:گفت و انداخت باال ابرو

 آد نمي خوشم نگاهش از...دونم چمي:گفتم و کشيدم ام شده رنگ تازه موهاي تو چنگي کالفه

 درخشنده پسراستاد...ديوونه ي دختره:آووردوگفت نزديکتر کمي کردوسرشو گرد چشماشو

 کردم اصراردعوتش کلي اومده،با آلمان از تازه...است

 داره؟ پسر درخشنده مگه-

 اام بياد خواست نمي...ديدمش استاد گالري ديروزتو...اشه پسرخونده...بابا آره:گفت هيجان با

 ...موند رودربايسي تو اونم...ميشه پشيمون نياد گالري اين به اگه گفت استاد

 چشماي اون نيس فرنگ اينجا کن حاليش جوري برويه...هست که خري هر مهسا دونم نمي-

 خودش واليت ببره هيزشو

 خدا به اي ديوونه:ريزخنديدوگفت

 ...بگيرموبرم ازش تنهاوشگوني شد باعث ميکرد صدام که ها کننده مراجعه از يکي صداي

 ممطمئن که رسيده دوران به تازه سوسول دختراي اين بدم،از توضيحي تابلو درمورد خواست مي

 ربط بي پرتوپرت تا ،چند خودش مثل دوستاي کني روکم براي نشدوتنها حاليش حرفام از هيچي

 حوصله انگاري ميکردين؟يا،اينجا شادتر رنگشو نبود سياهه؟بهتر چرا اينجاش مثال.گفت

  بکن بازيتو عروسک برو!دختر حرفا اين به توروچه گفت نمي يکي آخه...نداشتينا

 نکنم اش ضايع گرفتم خودمو جلو خيلي بپرونم مشتري الکي خواستم نمي که منم

 .شد پيداش پسره اين ي سروکله باز که ميکردم بحث نقاشي يه مورد در کچلي باپيرمرد داشتم

 ميداد گوش منوکچل حرفاي به مدت تمام

 نزديکتر کوچک درخشنده بخره رو تابلو من زدن فک ساعت يه بعد شد راضي کچل که همين

 بانو شدم خوشحال آشناييتون از:اومدوگفت

 هستم درخشنده مهيار من:گفت بندش پشت که دادم تکون سري
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 هستم ملکي يلدا منم خوشبختم-

 !خودتونه کار همش پس...هست ها نقاشي همه پاي اسمتون...بله بله-مهيار

 درسته-

 بود ضايع خيلي برم اگه...برم يا بمونم دونستم نمي

 بپرسم؟ سوال يه ميتونم:گفت که کردم مي پا اون پا اين

 بپرسين حتما،ميتونين-

 شده تشکيل سياه رنگ از عظيمي قسمت تابلوها ي همه سياه؟تو اينقدر چرا-مهيار

 نقدراي.بود نشده متوجه االن تا کسي.کنه نمي دقت اينقدر هرکسي...باهوشه چه.شد گرد چشمام

 کرد نمي دقت تشابه اين به کسي ميکشيدم هم از متفاوت تابلوهارو

 ارک نامحسوس بيشتر بودن زياد عين در...نمياد تِم يه که نظر به:داد ادامه که کشيدم نفسي

 ميشه کار قرمز با ها نقاشي تمام قرمزه گالري يه تم مثال بودم ديده شده،آخه

 برم مي کار به زياد رنگ اين به ام عالقه خاطر به...نيست تم نه-

 چشماتونه؟ رنگ سياه؟چون چرا...سياه رنگ به عالقه...اوووم:گفت و انداخت باال ابروشو يه

 آخه؟ چه تو بود،به رو پر چقدر...اه

 !شايد:چشماشوگفتم تو زدم پروزل منم

 سبکتون...داريد عالقه خيلي نقاشي به معلومه:گفت و باالرفت محسوسي نا لبخند به لبش گوشه

 است کننده جذب

 همينطوره بله-

 داريد؟ چطور؟عالقه قهوه به-مهيار

 تدس کنم ضايعش اينکه براي.بزنه الس که خوري قهوه به ميکنه دعوتم داره اجنبي ي پسره

 نه زياد:گفتم زورکي لبخندي وبا دادم نشون امو حلقه آووردم باال چپمو
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 متوجه...اوه:گفت و انداخت باال ابروشو هردو باز...ميزنه تيک نفهميدم کرده فکر...حقشه

 بانو ببخشين منو نشدم،جسارت

 هرچقدرمراعات بسه.شدم رد کنارش از کردمو اي خواهي عذر لب زير و دادم تکون سري فقط

 .بازياش هيز تو نديده امو حلقه بوده کور...کردم

 ريد،اگهخ هامم تابلو بهترين از يکي...ها نقاشي توضيح موقع انداخت مي سمتم به نگاه کمي بازم

 .ميکردم بارش چي يه حتما که خريد نمي

 آشناييتون از خوشحالم:گفت آروم و دوخت بهم هيزشو نگاه اون باز رفتنم موقع

 .رفت.نبينمت گمشو برو يعني دادم تکون سري منم

 ميگفت؟ چي:وگفت سمتم دويد تندي مهسا

 چيدم پرشو که کنه مخ ميخواست هيچي-

 بهش ات پيشنهادي قيمت از باالتر تابلوهاتو از ديدي؟يکي...خدا بنده:خنديدوگفت ريز

 کن جونم به برودعا...انداختم

 شده ديرم برم ازت،من راضيم:گفتم لپشوکشيدمو

 ميري؟ کجا حاال...ميگيره درد نکش گفتم دفعه صد:گفت ميماليد لپشو که حالي در

 دارم کار کلي ام خونه.مامان پيش سر يه برم-

 هستي؟ باشه،فرداشب-مهسا

 متاسفانه:گفتم حرص با

 يلدا نيا خب:کردوگفت نگام غم با مهسا

 رفتم من...نيايم،بيخيال کن فکر درصد يه...هه-

 نشينم رل پشت خراب اعصاب با که کشيدم نفسي.گفت خداحافظي لب زير فقط

 بود هواگرفته بدجوري
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 گرفتمو خريدودستم هاي ،کيسه باريک شلوغو ي کوچه اون زورتوي به سياهم602 پارک از بعد

 تاکليد دهز زنگ در اين ميشد لگدباز مشتو با باطن در بود اينجوري ظاهرا کردم،البته باز کليد با درو

 کجايي؟ اومده عسلت قند خوشکلم مامي...ماماني...مامان:دادزدم گذاشتم پا که حياط به

 شتهفر از کمتر اش گُلي نمازسفيدِگُل چادر اون با.ايستاد ورودي در چهارچوب تو که نکشيد طولي

 نبود ها

 مادر اومدي فهميدن ها همسايه عسل؟همه قند خبرته چه-مامان

 قول شدم،به آويزون ازگردنش گذاشتمو پله روي هارو، پالستيک و کردم سرخوشي ي خنده

 بودا شده تنگ برات فرشته،دلم برم قربونت آخ:گفتم کردمو آبش ي چلپه خودش

 بودي اينجا پريروز ديگه؟توکه حاال تا پريروز از...خدانکنه:گفت هميشگيش لبخند با

 خب برام گذشت دير:گفتم خنديدمو خيال بي

 آخه؟ رنگ شد بودي؟زردم کرده رنگ تازه دختر؟توکه رنگيه چه اين:کردوگفت موهام به نگاهي

 زدم توشون چنگي و کندم کليپسمو آووردم در شالموکامل

 که مياد بهم ميگن همه...اي نسکافه بلوند و نه زرد-

 تو کردي نمي رنگا اين از خب ميادبهت،اما-مامان

 ...ديگه تنوعه واسه-

 مادر؟ چطوره وحيد...دمه چايي تو بيا-مامان

  نداشتم خبر ،خودمم کشيدم نفسي

 شرکت تو شلوغه سرش يکم ساله داره،آخراي سالم خوبه-

 باشه سالمت-مامان

 .رفت آشپزخونه سمت به آووردو در چادرشو

 حياط به رو پنجره کنار رفتم آووردمو در کفشامو منم
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 لک همين بود،براي رز گل عاشق بخير،بابا يادش...رز هاي ميوه،بوته هاي درخت پر اما نقلي حياط

 .بود رز هاي بوته پر باغچه

 ديگه؟ خبر چه:گفت گذاشتو من به نزديک عسلي روي رو چايي استکان مامان

 رفت فروش به نقاشيام از کلي...داشتم نمايشگاه امروز-

 اتاق هگوش لباس پراز لگن به اي اشاره)کنم پهن رختارو اين برم من...خوشکلم سالمتي به-مامان

 (کرد

 خريدم؟ دکور براي رو شويي لباس ماشين اون من!شستي دست با که باز-

 شورن نمي خوب ماشينا اين...مادر گيره نمي دلم:گفت رفتو حياط سمت به برداشتو لگنو

 باور گرفتم؟چرا من چون خواد نمي دلت يا گيره نمي دلت:گفتم و رفتم سرش پشت دست به چايي

 وحيد نه خريدم برات خودم پوالي از دارم آمد در منم کني نمي

 ولتواماپ کني انداز پس ميگفتم و بگيري نداشتم دوست کال که مادر؟درسته حرفيه چه اين-مامان

 ماليه ماشينا،تفتو اين که شورن نمي خوب...گيره نمي دلم واقعا

 خوردم ام چايي از کمي ،خنديدمو داره وسواس ميدونستم

 پيشت؟ سر يه نيومد نيره خاله-

 کرد مي پهن حياط ي گوشه طناب روي تکوند مي لباسارو

 اومد سر يه صبح-مامان

 پيشت اينجا بياد بگو بزن دعوتم،زنگ فريد ي خونه شب فردا من-

 کردم عادت که نداره کنم،نگراني مي زندگي تنها دارم ساله 3 من مادر-مامان

 همينطور منم:گفتم لب زير کشيدمو آهي

 نزنه، شور دلم بياد بگو حاال:گفتم تري بلند باصداي

 بياد ميگم(تکوند و پيرهني)خب خيله-مامان

 سمتش رفتم و گذاشتم وروپله چايي خالي ليوان
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 پات اين با بشين برو ميکنم پهن من بده-

 نشست پله روي رفت حرف بي خودمه حرف حرف تخسمو خيلي ميدونست چون

 ديگه گوره لب پام مادر؟يه کني بزرگ مادر منو خواي مي کي-مامان

 زدي؟ حرفا بازازاين:گفتم غره چشم با

 که بس ببينم اتو آخربچه ميمونه دلم به آرزو:گفت چشمشو زير روسريشوکشيد ي گوشه بغض با

 ميکني فردا امروز

  ندارم آمادگيشو...سالمه62 تازه االن آخه؟من حرفاچيه اين مامان کن بس:گفتم حرص با

 برسي کارات به تا ميدارم نگه برات خودم ،من بيار دختر؟تو ميخواد آمادگي مگه-مامان

 کردم آويزون تکوندم کردمولباسو پوفي

 بخوابي نذاره کنه ونگ ونگ دستت ميدم ميارم چشششم-

 نداري آمادگي هنوز ميگذره عروسيت از ساله 3ميگي؟ همينو ساله چند االن:گفت بغض همون با

 خواد؟ نمي بچه وحيد يعني؟ببينم

 هدف به زدي آي

 اتم نوه کن صبر ديگه يکم حاال(دروغگو آدم اونجاي)بيارم بچه براش من خداشه از که اون-

 ميبيني

 ميزدم؟ گولش بايد ديگه سال چند تا

 ماچ يه)مامانم برم من:گفتم رفتمو سمتش به خالي لگن با کردمو پهن لباسم آخرين

 بخوريا قند نبينم...خريدم کشمشوانجير برات...نداره شام بياد وحيد(دادم آبدارکردمشوادامه

 يه داخ نخور،به غصه ماهت،اينقدر صورت اون فداي:گفتم دلجويانه بوسيدمشو باز.داد تکون سري

 آسايش من اينجا از ببر کن جمع هاتو بچه اين يلدااااااا(گفتم مانندي جيغ صداي با)ميگي روز

 دستشون از ندارم

 بيام حاال نزدم جيغ سرت بارم يه من ميرفتي باال راست ديوار از توخودت:زدوگفت غمگيني لبخند

 بزنم؟ گالت برگ سر
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 اي؟ دونه يه ميدونستي:گفتم کردمو بغلش ،محکم شه جمع چشمام تو که اومد اشک

 ميشه ديرت دختر برو:گفت بوسيدو سرمو

 فعال...هک ميدوني زنگتم به گوش هميشه بزن،من زنگ داشتي کاري:گفتم و ازش گرفتم رو سريع

 خوشکلم همرات خدابه-مامان

 اشکامو قتو يه تا بيرون رفتم سريعتر و بگيرم خودمو جلو نتونستم که زد مي حرف بغض با اينقدر

 نبود اين وضعم االن کردم نمي تباه زندگيمو کاري ندونم با احمق من اگه...نبينه

 .ريختم اشک خونه تاخود

 .بود سرد تاريکو خونه هميشه مثل

 که بودن ميکردم،کسي کم بيرون ميرفتم خونه از که هميشه.کردم بيشتر رو شومينه کشيدمو آهي

 کنم حروم گاز ،الکي شه گرم بخواد

 يدمکش بيرون مرغ فريزر کردموازتو روشن چراغارو همه...رفتم آشپزخونه به کردمو عوض لباسامو

 بودم کرده پلو زرشک هوس بدجوري

 خوردن به تمايل زياد ميکردم درست خودم وقتي اما بود خوب بودو رفته مامانم به دستپختم

 چلي وامت:ميگفت ميزدو غر هميشه اونم.نشست مي دلم به بيشتر مهسا ي مزه بي غذاهاي.نداشتم

 بدت خودت اونوقت شه نمي سير خوردنش از آدم ميکني درست خوب غذاي همه اون... خدا به

 مياد

 کردم سرخ مرغارو و کردم دم هم چايي همزمان

  نداشتم آبکش ي ،حوصله کردم کته برنجو

 هب کردمو پررنگ پرچايي خودمو مخصوص سفالي ليوان شد راحت خيالم که غذا کردن درست از

 رفتم پذيرايي

 دمميخور تلخ هم کنه،هميشه جمع آدمو دهن که باشه رنگ پر چايي اينقدر داشتم دوست هميشه

 .شدم ولو کاناپه روي
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 کننده کسل هميشه روزا،مثل ي همه مثل بود روز يه امروزم

 بود کارخودم همه تزئيناتش که کردم،سالني سالن به نگاهي

 ميز رو هاي تزئيني،مجسمه سفالي گلدوناي تا گرفته ديوار روي خودم نقاشي ازتابلوهاي

 کوريد ،مبال،حتي ها فرشا،پرده...بود اي فيروزه آبي سياه، پذيرايي تم...چيدم باعشق ارو خونه اين

 هام نقاشي و سفاليم هاي

 اش تلخي از شد جمع خوردم،دهنم ام ازچايي کمي

 زندگيمه مثل ام چايي اين

 بود زدم،عادتم موهام تو چنگي

 افتادم سرم رو ميزد رنگ که وقتي مهسا غرزدناي ياد به...ميرسيد بودوتاآرنجم پرپشت

 نکبت؟ نميشه تموم چرا خورد بهم پرپشته،حالم خيلي يلدا واااااي-مهسا

 کارتوبکن ميگفتم ميخنديدمو منم

 وهاموم تو کرد مي دست بود،هميشه موهام عاشق کنم،بابام خلوتشون يکم خواست نمي دلم حتي

 داره طالرو کني،حکم کوتاه حيفه موهارو اين:ميگفت

 کردم نمي کوتاه موهامو بود ام وقتي تا

 کردم ،کوتاه سخت داريش نگه و شده بلند خيلي ديدم بودکه فوتش بعد دوسال يکي

 کردم نمي قبول اما کني خلوتش کمي بايد ميگفت ميرفتم که آرايشگاهيم هر

 داشتم خوبي روزاي واقعا بودي بابا؟وقتي کجايي

 شد وا سالن در شه جمع چشمام تو که ميرفت اشک داشت باز

 اصال نميديد منو که اون خودي بي کار چه...کشيدم،هه چشمام زير دستي سريع

 رفت خواب اتاق دادوبه تکون سري حدثم طبق

 درک به...پوفففففففف
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 فکرم تو من ديدن بودن باشعوري غذاهاي دمه،چه برنجم حاضره مرغ ديدم و آشپزخونه رفتم

 نسوختن کردن محبت

 بود چيدم،عادتم ميز روي تزئينات با غذارو

 ميشه سرد غذاروکشيدم وحيد:زدم داد بلند نيومد ديدم وقتي

 زدم مي حدث که بود چيزي جوابم

 خوردم چيزي يه بيرون-وحيد

 ميکرد کور اشتهامو واقعا مرد کردم،اين ميز به نگاهي

 پلوي زرشک اون خوردمو قاشق دوسه شب نصفه نندازه راه قاروقور شکمم اينکه براي فقط

 يخچال تو چپوندم پررنگولعابو

 شستم و کردم جمعوجور ظرفارو

 دبو شده الغر کمي نظرم پوشيد،به مي لباس بودو اومده حموم از رفتم،تازه خواب اتاق سمت به

 بيارن پيتزا بزنم زنگ آد نمي خوشت من غذاهاي از اگه:گفتم نشستمو تخت ي لبه

 سيرم نه:گفت اخم با هميشه مثل کردو تن تيشرتشو

 کردن خوش به کرد شروع انداختو موهاش رو حوله

 پيش سررفتم يه امروز:گفتم زدمو تکيه تخت باالي زيرش،به خزيدم دادمو کنار رو پتو

 رسوند مامان،سالم

 داد تکون سر فقط

 گذاشتم نرمم بالشت رو سرمو و سُردادم خودمو

 نشست تخت ي لبه کردو ول دار نم همينطور موهاشو

 چشماش روي گذاشت کشيد،آرنجشم دراز کردو کوک هميشه مثل ساعتشو

 زد؟ زنگ ام تو به فريد:گفتم احتياط با

 اوهوم-وحيد
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 ميريم؟-

 آره:گفت محکم

 بريم نخواد دلش کن فکر درصد يه!سوالي چه...هه

 بخوابم کردم سعي دادمو فشار هم روي دندونامو

 خوابيدم زود که بودم خسته اونقدر

 شدم بيدار تخت تکونهاي با

 ...رفت بيرون اتاق از

 داد مي نشون رو 6 که افتاد ساعت به ماليدم،نگام دست با صورتمو کمي

 ودب سبک خوابم بسکه بخوابم تونستم نمي منم برد نمي خوابش بود،وقتي همين هميشه

 بخورم آب يکم تا رفتم پذيرايي به شدمو بلند

 کشيد مي سيگار بودو نشسته شومينه روبه مبل روي

 وحيد تو به لعنت

 کردي دود رو کوفتي اين بسکه شد داغون ات درک،ريه به من:گفتم فشردمو هم به دندونامو

 زد عميق پک همچنان ندادو جوابي

 داري؟ استرس چيه:گفتم حرص با و اپن رو زدم خوردموآرنجامو آب کمي

 نداد جوابي

 ميکشي سيگار صبح تا شب از بسکه گرفت سيگار بوي خونه بکش پنجره دم برو-

 ببند درم اتاق تو برو:زد داد رفتو در کوره از دفعه يه

 کن دود همش مياد بدم سيگار از دوني برم،مي خوام نمي-

 يلدا ندارم بحث ي حوصله توإ؟برو بخواه دل مگه-وحيد

 ايه ديگه چيز درگير مغزت خوب آره-
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 نه؟ يا ميکني بس:غريد عصبي

 کنم نمي بس نه-

 سمتم اومد شد بلند کوبوندو جاسيگاري تو سيگارشو

 شد وحشي باز

 نيا جلو-

 تهداش اهميت برام نظرت که نيستي کسي ،تو کن فرو گوشت تو اينو:دادزد و آشپزخونه تو اومد

 برو کني تحمل نميتوني...باشه

 رفت مي ترم ور اون کوچه تا7 تا مطمئنا صداش

 کردي؟ قاطي روغن آب شد فريد ي خونه رفتن چيه؟بازبحث:گفتم دادمو قورت دهنمو آب

 کشيدم جيغ اختيار شد،بي تيکه اپن،هزار سمت کرد پرت ميزو روي کريستال گلدون

 نکن ام ديوونه-وحيد

 نيست من تالش به نياز هستي ديوونه-

 کردم قفل درشو سريع خوابو اتاق سمت به دوييدم ميز ور اون از سمتم بياد اومد

 لعنتي:گفت زدو در به لگدي

 برام؟ دبو خواستني مرد اين چي کردم،واقعا نشستم،بغض تخت ي لبه...ميزد گنجشک مثل قلبم

 هي اما باشه بهتر هميشه از ميخواد دونستم اووردم،مي در براش شلوار کتو دست يه کمد توي از

 کشيدم بيرون بقيه از تر کهنه تقريبا شلوار کتو

 اعصابمه رو همش که بود مشکيه اون از بدنبود،بهتر باز اينم اما بهترين بودو مارک کتاش همه

 واستنيخ ميگي ديو اين به خواستني؟تو...شد مي خواستني شلوارخيلي کتو اون توي لعنتي آخه

 باشم راحت تونم نمي فکرمم تو که وحيد بهت لعنت...يلدا؟پووووف

 درو و بيرون کردم پرت سريع کردم باز اتاقو در کردمو مچاله ساعتش همراه پيرهنوبه شلوارو کتو

 کردم قفل باز
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 رفته پس.بود 11 ساعت شدم بيدار که صبح

 سيگاربود پرته جاسيگاري رو...کشه مي صبح تا انگار اومدم،المصب بيرون اتاق از

 شي خفه تا اينقدربکش درک به

 شد خنک حتما،دلم رفته پوشيده شلوارو کتو خنديدم،همون ريز

 خوردم مختصري ي صبحونه کردمو جمع ديشبو ي شده ريز ريز گلدون

 من بسکه کنم فکر ما چاه تو ميرفت تهران آب کل...بود 6 ساعت اومدم گرفتم دوش يه رفتم

 ميکشيد طول حمومم

 يرسيدم رونام روي  تا لباس برداشتم،بلندي بلندي آستين رنگ ليمويي لباس لباسام بين از

 بود کارم رنگ ترکيب نقاشمو سرم خير بالخره...ميشد خوب جيگري شلوارکتون يه با

 کردم خشک سشوآر با موهامو

 ميرسيدم بهش خوب پوستم،هميشه سراغ رفتم

 پوست...کردم کيف شد سفيد و صاف مخصوصم کرماي زدن با هميشه مثل ديدم وقتي

 حترجي من بودن کردنشون سياه کردنو برنز دنبال همه که االن برعکس و داشتم نرموسفيدي

 حالتمو يب بلندو هاي مژه ريمل يه با کشيدمو داريم حالت کلفتو چشم بمونه،خط همينجوري ميدادم

 دادم حالت

 ميومد ايم ،نسکافه بلوند موهاي ميکردم،به جديدا آرايشو اين...ماتم رژجيگريِ ميموند فقط

 باال کردم جمع کليپس يه اشوبا بقيه دادمو پف موهامو جلوي

 رفتيم که دِبرو...برداشتم دستيمو کيف پوشيمو لباسامو

 دوست منکه اما نداشت دوست اصال اون برگردم،گرچند وحيد ماشين با شب که نبردم ماشين

 داشتم

 اومد رويي روبه واحد زن که ميکردم دروقفل داشتم خنديدمو ريز

 بيزارم هاش همسايه از دارم دوست ارو خونه اين هرچقدر...کنه فضولي ميخواد باز واااااي اي
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 خوبي؟ يلداجون واي اي-بيتا

 بيتا سالم:گفتم زدمو لبخندي زور به

 مياد بهت چه نازه چقد...نگا موهاشو واي-بيتا

 مرسي-

 دعواميکردين؟ باز شوهرت با ديشب يلداجون:گفت سريع که برم اومدم

 آخه؟ چه تو به يعني که کردم نگاش فقط

 ازخواب يهو ديشب...حساسه صدا به ام سعيدبچه اين آخه...وقتا يه نشي ناراحت-بيتا

 هميش خواب بي مدرسه ميره ام صداهاتون،بچه باشه کمتر...يکم ميشه اگه بگم پريد،خواستم

 اون الک نميشنوه،آشپزخونه صدايي ما در به نچسبونه گوشاشو اون تا ميبست شدم،خالي حرصي

 اشتهد امو خونه اختيار ميکنم فکر:گفتم کردمو اخمي.بود خوابا اتاق اونا ديوار سمت بودو سالن ور

 باشم

 !شبي؟ نصفه بود بحثتون سرچي ،حاال بيخيال اصال درسته درسته-بيتا

 خداحافظ برم بايد شده ديرم من گفتم کردمو نگاش چپ چپ داشت رو خيلي ديگه اين

 آسانسورودروبستم تو پريدم سريع بده جواب نکردم صبر حتي

 اومدي زود خوب چه يلداجونم وااااي:گفت کردو بغلم محکم نسيم شدم سالن وارد وقتي

 دوستم دانشگام،بهترين دوران زدم،دوست لبخندي

 بود؟ چي اون تقصير...کشيدم آهي دلم يومد،تو مي بهش بودو کرده شرابي کوتاهشو موهاي

 ميشم خراب روسرت بقيه از زودتر هميشه ميدوني که موقرمزي،تو سالم-

 زني نمي که تلفنم...معرفت بي برات بود تنگيده دلم:گفت بوسيدو امو گونه بامحبت

 بدم توضيح نبود نيازي کردم نگاهش فقط من...چرا دونست مي خودش

 آد؟ نمي ؟بهم خودتي قرمزيم مو ضمن در:گفت زورکي لبخندي با فهميد خودش که اونم

 مياد چرا:گفتم لب زير کشيدمو نفسي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 VANIYA.b | انتخاب دوم رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

15 

 

 بودم ديده بود روشن اي قهوه که موقع اون من...شده ناز خيلي که تو مال ولي-نسيم

 گذاشتم رنگ ديگه بار 6 موقع اون از-

 بيارم؟ ميخوري چي...آهان-نسيم

 داره؟ پرسيدن-

 لباساتو بيار در...يادمه هنوز اتو مسخره عادت نه:گفت خنديدو

 ي خونه برعکس اش خونه.رفتم سالن به کردمو آويزون خواب اتاق در پشت آويز به شالمو مانتو

 يه النس ديوار رو بودوتنها اي سرمه سفيد ترکيب اش پذيرايي وسايالي...بود زيمبو زلمبو بدون ما

 به واسوس چقدر يادمه خريديم،هنوز اشو جهيزيه رفتيم هم با...سليقه با اما ساده.بود ونيکاد تابلو

 بخره ميخواست بود دستش دم هرچي خيال بي چه اون ميدادمو خرج

 کردي؟ درست چيا:گفتم نشستمو جلواپن صندلي رو

 کارست نصفه اشون همه...بوسه مي خودتو دست:گفت گذاشتو جلوم رو چايي ليوان

 تو يا مهموني ميام من نيست معلوم:گفتم خنديدمو

 تدرس اينارو ساالدو دسرو فقط صبح از:گفت نشستو اونور صندي رو روم روبه خنديدو خودشم

 کردم

 واقعا نباشي خسته-

 باشي سالمت:گفت کنارو داد موهاشو جلوي

 غذات؟ حاال هست چي-

 فسنجون-نسيم

 ودب داده گير...گفت فريد:گفت سريع شدم ناراحت فهميد که غذا؟اونم اين ريخت،چرا هري قلبم

 فسنجون بال االو

 !خوبه خيلي زنش دستپخت اينکه نه آخه:گفتم زدمو اي زورکي لبخند نکنم ناراحتش اينکه براي

 بخواد دلشم:گفت کردو بازوم به مشتي بود راضي بحث تغيير از که اونم
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 زيادتر منو کار فقط...ميکنن فسنجونم درخواست آقا بعد سوزوني مي رو نيمرو...ديگه ميگم راس-

 ميکنه

 بود راحت خيالم که اينه مياي زود دونستم مي من ديگه نزن غر اينقدر يلداجونم-نسيم

 بود؟ خوب ريختم مي دلم تو چقد...خنديد وريز

 ها غذا سراغ کردمورفتم ول نصفه چاييمو

 .بخوريم خوب شام تا کرديم بندي ته هم با هم يکم

 پختم غذاهاشو بدبخت من بودو کاريشونکرده هيچ که بگم خالصه

 کردم درست خودم عينا و بادمجون فسنجونوکشک شيرو سوپ

 رونيلوف بندش پشت و زدن درو زنگ که  ميکردم تجديد رژمو بود،داشتم شده تموم کارمون تازه

 اومدن حسام

 دانشگاه تو داشتيم ها شيطنت هم امابا نبوديم بود،صميمي دانشگاهم دوران دوست نيلوفر

 وحيد اي دوره هم بودو دانشگاهمون تو حسامم.بود خرابکاريام ي پايه

 ميرسي همه اول نباشي؟هميشه تو بيام من بار يه شد نکبت-نيلو

  بودم رساني امداد ستاد:گفتم خنديدمو.کرد بغلم ومحکم

 ندي؟ مهموني سنگين سرو ميخواي:گفت نسيم روبه خنده با حسام

 ميکنم درست من نسيمو هاي مهموني غذاي ميدونستن همه.خنديد بيخيال نسيمم

 دلخوشه؟ تو چيه به فريد...بگو همينو...واال-نيلو

 چيزا خيلي به:گفت ناز با نسيم

 بود زمين روي دختر ترين شانس خوش شک بي دختر اين...کردم خفه آهمو بازم من

 کو؟ من تپل پس-نيلو

 گيره در ذهنم بس از...نيست خبري نسيم ي بچه از اومد يادم تازه
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 نباشه پا دستو تو گفتم...بزرگش مادر خونه رفتن باباش با-نسيم

 .زدن زنگ باز که بوديم نشسته مبال روي هنوز

 بوديم کوچه تو هممون انگار-حسام

 اومدن فريدوفرشاد که نکشيد طولي.شد مستقر شوهرش کنار خنديدو نيلو

 کرد احوالپرسي نيلو بعدم حسام با دادواول بااليي بلند سالم فريد

 بغلم بياد تا ميخورد وول بغلش تو فرشادم

 نخور تکون دقيقه يه بچه کردي کچلم-فريد

 ميزد غر همينجور اومدو مي سمتم به

 ببيم من به بدش-

 آي نمي ورا اين که نزنم زنگ تا...خانوما خانوم شما احوال-فريد

 زياده کاري مشغله:گفتم زدمو اي زورکي لبخند

 داد بغلم ارو انداختوبچه بهم نگاهي

 دارم خبرشو...خب آره-فريد

 گرفت ام خنده که ميکرد ماچم چلپ چلپ فرشاد

 عزيزم؟ خوبي-

 گردش،يادته؟ ميريم هم با بودي داده زني؟قول نمي سر من به چرا...اوهوم-فرشاد

 ميخنديد ريز که کردم اخم فريد به رو

 ...فريد خودته کپ اتم بچه-

 رفته اش عمه به نکن اشتباه:گفت بوسيدو فرشادو سر خنده با

 مياره حقارت خيلي بودن من مثل...نره زدم،کاش تلخي لبخند

 بودن؟ خوب اينا مامان:گفت شدو آويزون فريد بازوي از نسيم
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 مامانت پيش بره ميخواست...رسوندن سالم آره:گفت کردو من به نگاهي فريد

 ميدونم يعني دادم تکون سري

 خونه ينا تو ببينيم غذا رنگ ما بياي تو اينکه مگه:دادزد همونجا از فريد.آشپزخونه رفتن هردوشون

 يدنيا ربط بي سواالي مدام که فرشاد به دادم حواسمو.ميومد ميزد غر که نسيم صداي.خنديدم

 اين زدنو زنگ دوباره...بدم جواب بفهمه که جوري ميکردم سعي...پرسيد مي اشو گونه بچه

 هم با خيلي...بود وحيد اي دوره هم هم حميد.بود کرده دعوت همرو فريد...بودن بارحميدوستاره

 .بودن صميمي

 ميديدي هم با وحيدو حسامو وحيدو دانشگاه تو هميشه گفت ميشه

 2 دختر يه االنم و کردن عروسي همه از بود،زودتر اش خورده شيريني دانشگاه دوران که زنشم

 ...بود مهربون اما ماماني تيتش خيلي گرچه زنشم.دخترش بود حميد خود کپ...داشتن ساله

 نشستيم هم کنار پرسي احوال از بعد

 نشست کنارمون و آوورد شربط همه براي نسيم

 رفت؟ پيش کجا تا گالري ديروز خانوم يلدا-حميد

 اومدين؟ مگه:گفتم بالبخند

 نميذاشت سرم رو مو ستاره...نيايم شد مي مگه:گفت ستاره به اشاره با حميد

 ابلوت ام کلي.ميکرد دنبال هامو گالري خيلي و داشت دوست منو نقاشياي ستاره آخه.خنديدن همه

 خريد مي

 نديدمتون؟ چرا پس-

 ...اصلي سالن تو بود درخته اون...عزيزم حتما بوده شلوغ سرت-ستاره

 !خب-

 مياد اونم بعد ي دفعه گفت.اومد خوشش خيلي ديدتش ديروز آبجيم...برداشتم اونو-ستاره

 ميشم خوشحال-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 VANIYA.b | انتخاب دوم رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

19 

 

 ميخرم من نقاشياتو نصف...بدي تخفيف بن من به بايد يلدا-حميد

 ات سه اين ميرفت،کال باال پارو از پولشون.بود شوخ خيلي اول همون از حميد...خنديدن باز همه

 ...اول همون از داشتن خوبي مالي پسروضع

 اطيق ببريم انباري ميذاري ميکشي هي ،که هاتو تخته تيرو اين بيا ميگم نيلو به من -حسام

 نميده گوش بره کنيم آبش يلدا نقاشيهاي

 عالقه زياد نقاشي به اولم همون از نيلو...سرش کشيد جيغي ،نيلو خنده از بودن ترکيده همه ديگه

 دميکشي بازم و رفت نمي رو از خب اما...ميکرديم کمکش نسيم منو طرحاش تو معموال...نداشت

 تمادچرااع نميدونم منتها نبود بد کارش البته.انباري تو ريخت مي هي زدو نمي گالري فروش براي

 .نداشت نفس به

 کنار گذاشت کال ازدواجش بعد.بود کشيدن بورس رو دانشگاه دوران فقط نسيمم

 ميکشيدم همچنان که بودم من فقط.نکرد قبول هم کرد تشويقش فريد هرچي

 ردنک مي قبول هوا رو طرحاشو استادا بود دانشگاه که زمان باشم،اون يلدا مثل نميتونم من-نيلو

 بکشم خودم دل واسه دارم دوست...هيچي ديگه که االن

 عزيزم خوبه خيلي آشپزيت عوضش:گفت زدو اش گونه روي اي بوسه حسام

 طبع خشو حميد مثل حسامم.داشتيم عادت اونا کلکل به.دنبالش افتاد باجيغ نيلو که شد همين

 بيخيال...هم وحيد...بود

 بود 8 کردم ساعت به نگاهي

 شدم نقاشي درباره بحث مشغول ستاره با و کشيدم نفسي

 جناب بالخره:گفت کردو باز درو رفت خودش فريد.شد بلند آيفون صداي که نگذشت مدتي

 اومد مهندسم

 کشي نقشه بيشتر و بودن شريک هم با که داشتن مهندسي شرکت يه وحيد حسامو حميدو

 بود وحيد براي سهامش بيشتر که معروفي شرکت.ميگرفتن عهده به خودشون هاشونم
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 نشت کوفتي ي سياهه کت بود،همون کرده عوض لعنتي،کتشو.رفت هم تو اخمام تو اومد که وحيد

 .بود

 !کرد دير چرا ميگم

 رفتم ور شالمو ي گوشه با انداختمو پايين سرمو

 مهندس اومدي خوش-فريد

 ممنون -وحيد

 بده حرص منو فقط دستش؟ميخواست بود چي ديگه گل دسته اون

 .کرد سالمي زير به سر و بغل به فرشاد نسيم

 کن بس کردي بقيه؟ثابت به منو کنه؟بدبختي ثابت چيو خواست مي نگاه اين با

 من بغل حتي نه.نشست من نزديک جايي يه اومد کردو سالم وحيد.گرفتم ازشون نگاهمو

 لرزيد مي انگشتام ،نامحسوس بغض از

 مهندس جناب اومدين خوش:گفت خوش روي با هميشه مثل فريد

 کني؟ مغرورش اين از بيشتر ميخواي...مهندسوکوفت جناب

 اب ازدواج از بعد اما نداشت وحيد و حسام حميدو با قبل از صميمي اي دوستي که وجودي با فريد

 ينهم.بود جاکرده همه دل تو خودشو ذاتيش مهربوني با و نريخت بهم مارو ي دوستانه جمع نسيم

 حُسن همين...بشه زنش نسيم بود شده باعث حُسن

 دارين لطف-وحيد

 شد حميد با بحث ومشغول

 ات چند روگردوندمو نيلو سمت است ضايع خيلي ديدم.بودم شده دق ي آينه که بودم من فقط

 ...شه ،گرم سرم زدم ربط بي حرف

 رابشخ بود حيف بود سپرده بهم کاريو يه نسيم که حاال...بزنم غذا به سري شدم بلند بعد مدتي

 کنم
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 رفتم آشپزخونه سمت به بيخيال ولي شدم وحيد غيبت ي متوجه

 بريد نفسمو نسيم صداي شدم در نزديک همينکه

 کني؟ تمومش ميخواي نه؟کي يا کنار ميري وحيد-نسيم

 شد خراب روسرم آوار مثل وحيدکه بم وصداي

 نسيم گرفتي بودو من حق که توچيزي...هيچوقت-وحيد

 ميشه؟ حاليت دارم بچه االن من!گذشته سال3فهمي؟ نمي چرا:گفت کالفه باصداي نسيم

 ...بگيرازش طالقتو...نيس مهم برام...نه-وحيد

 وفاداري؟ بهش اينقدر ميدونه چي؟اونم ات بيچاره زن-نسيم

 ميخورم ميدم،قسم طالقش...بيا تو...يلدا گورباباي-وحيد

 فهمي دارم؟چرانمي دوست زندگيمو...دارم دوست شوهرمو من...گمشو فقط وحيد گمشو-نسيم

 ساله3...رفت شد تموم...بوديم هم با دانشجويي زمان تو تو، ندارم؟منو اي عالقه تو به ديگه

 گذشته

 .لرزيد مي تنم.شنيدم نمي وحيدو صداي

 شد بلند گوشم کنار از فريد آروم صداي

 ميکنه؟ ناراحتم چي ميدوني-فريد

 ...بلعيد مي منو ميکرد باز دهن زمين ميخواست دلم که بودم خجالتزده اينقدر

 ميلرزيد داشت چونم

 نوحرفاتو بگم آشپزخونه تو برم االن خوام نمي حتي من...يلدا نيست وحيد حرفاي دردمن-فريد

 تويي من درد...يلدا نيس اين من درد...بيرون گمشو وحيد شنيدم

 کشيد و گرفت لباسمو ي گوشه فريد.نداشت ديد سالن به اينجا.پايين ريخت آبشار مثل اشکام

 .خواب اتاق سمت

 جوني بي از شدم پخش زمين رو گفت ميشه شديم اتاق وارد وقتي
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 نشست روم روبه ، بست درو کندو دستمالي جا از دستمال

 بود کم کنم گريه هرچي ام بدبختي حال به...نبود خودم دست

 من خواهر اشکارو اين نريز-فريد

 مرگ دق اونم...مادرم بيچاره.بودم کس بي واقعا من.شد بلند هقم هق من خواهر ي کلمه با

 نکبتيم زندگي اين با ميکردم

 ...يلدا بزن حرف-فريد

 .تونستم نمي

 به راه از حال در علنا و من شوهر که، نبود زميني سيب...بود مرد بالخره اونم.داشت غم صداش

 دکهبو مطمئن نسيم از اينقدر.کرد مي سکوت هميشه من خاطر به...نزنه دم و ببينه زنش کردن

 ...نکرد شک بهش زندگيش تو بارم يه حتي

 تخيان...ميده طالقم...ميکنه ترکم فرداش که خوابيدم مي فکر اين با چي؟همش من زندگي حاال

 ي ا ديگه کس پيش ذهنش...کرده،باذهنش خيانت بهت بارها اون...خيانت؟بدبخت...هه...ميکنه

 همخوابيه؟ به فقط خيانت مگه...بوده

 نزدم دم ساله 3 چيه خاطر ميکردم؟به تحمل کي خاطر به من...بودم بيزار اززندگيم

 ميکنم خواهش کن بس:گفت اش رگه دو باصداي دادو اي ديگه دستمال فريد

 نکرد انتخابم خودش خواستگاريم؟مگه نيومد خودش مگه فريد:گفتم گريه با و گرفتم باال سرمو

 ميشم له دارم...فريد ميکنه لهم کاراش با ميکنه؟داره کارو اين من با فريد؟چرا

 ميلرزيدم خودم به گريه از

 نميخواي که تو...فرصت باشه؟سر زنيم مي حرف موردش در بعدا بذار...عزيزم باشم آروم-فريد

 ميخواي؟ شه خراب ات خونده داداش تولد

 کنم آروم خودمو ميکردم سعي بلند هاي کشيدم،بانفس روچشمام دستي

 ميام برو-

 کن نگاه من به...يلدا-فريد
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 ببخش منو وحيد:گفتم کردمو بلند سر خجالت با

 تو نوم...مني عزيز تو...يلدا...حرفو اين نشنوم ديگه بار يه...نگودختر چرت:گفت کردو غليظ اخمي

 با يحت.افتي نمي چشمم از تورو،هيچوقتم منم...ميشناسي منو تو...شديم بزرگ هم با بچگي از

 خب؟ منتظرم...بيا بشور صورتتو اتاق روشويي تو پاشو...وحيد کاراي

 هب زدم آب کمي.بود داغون ام قيافه.رفتم روشويي به زور به.رفت کردو ،مکثي دادم تکون سري

 اتاق تو برگشتم صورتمو

 يسع.رفتم سالن به کردمو مرتب لباسمو...کردم آرايش تجديد دوباره نسيم آرايش وسايل از 

 کنم درست بودو شده قرمز که دماغم نوک نتونستم بود هرچي.نگيرم باال سرمو کردم

 .نشستم مبل رو اي گوشه

 .ميذاشت فريد سر سربه داشت نيلو

 ...من و بودن خوشبخت دوروبرم آدماي همه

 لبکارمط.است تشنه خونش به بود مشخص.فريد به بود شده خيره اخم با وحيد.گرفتم باال نگاهمو

 بود

 .ميخنديد مصنوعي بودو نشسته ميز صندلي رو نسيم

  ميکردن تظاهر و داشتن خبر جريان اين از همه.ميفهميدن.نبودن که خر همه بالخره

 ...بود شده عجين ديگه باهام حقارت حس

 پس؟ مياري کي شامو خانومم:گفت نسيم به رو لبخند با فريد

 ميشنيد اونو بارها روزي راحت چه نسيم ميبردمو گور به بايد رو کلمه اين حسرت

 حاضره:گفت زدو لبخندي نسيم

 اصل اال بودن کشيده خجالت همه ميکشيد؟ظاهرا خجالت چي از ديگه اون.کرد من به ونگاهي

 کاري

 که ودب خوب.شدن بلند هم ستاره نيلو.شام آووردن براي کنم کمک شدم بلند زدمو لبخندي زور به

 .کنه خوردترم حرفاش با بخواد اينکه.ميترسيدم باهاش تنهايي از...نبودم تنها نسيم با
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 بي آووردن؟حس کم کرده؟حس حقارت حس کسي حال تابه...ميشدم خورد بود ناراحت همينکه

 داشتم باهم همرو...داشتم حسي همچين نخوردن؟حاال بدرد حس و بودن مصرف

 بودن وحيد فريدو و نسيم منظورم نشستم،بقيه بقيه از دورتر شد چيده که ميز

 بيرون برميگرده برسه معدم به اگه ميدونستم. گلوم بودتو توشده داغ سرب مثل غذا

 متزح تو افتادين حسابي نکنه درد اتون پنجه دستو خانوم:گفت نسيم روبه لبخند با حسام

 بود مشخص همه براي اشون خنده دليل.خنديدن همه و دستش رو کوبيد دستمالو شوخي به نسيم

 وت هم بار يه حتي اون...نسيم نه ميخورن منو دستپخت بار هر... دونست مي چه اون آخه...وحيد اال

 نميخورد من غذاهاي از خونه

 که شده خوشمزه خيلي:گفت حسام به رو متعجب وحيد

 رمس از دست...حس اين بازم...اه نباشم، اش عاشقانه نگاهاي شاهد تا انداختم پايين سرمو ومن

 بردار

 کنه درک بايد که جزاوني ميکردن درکم همه...ندن حرف اين به جوابي تا خنديدن همه

 سال3 بعد زنتو پخت دست حسابي مرد که ميکردن اش بهش؟ضايع ميگفتن چي

 شکرت کلي نسيم از بار هر تو و ميپزه نسيمو ي خونه غذاهاي هميشه اون نميشناسي؟نميدوني

 خوبش؟ دستپخت از ميکني

 .کردن جمع ميزو زنهام رفتنو سالن مردابه شدو تموم کوفتي شام اون بالخره

 فظر ماشين تو بذارن ظرف ميخواستن يه.ديگه نبود کاري.رفتم سالن به کردمو بغل فرشادو

 .شويي

 ني؟ک کمک نميخواستي:گفت من به رو کردو آشپزخونه سمت به نگاهي وحيد نشستم همينکه

. يکردم سنگيني گلوم تو.بودم داده گردوقورت يه انگار.بود زده من به ازصبح که بود حرفي تنها اين

 .بود عشقش نگران

 دنش خسته کافي ي اندازه به يلداجان...مهندس نيست کاري:گفت اخم با شنيد حرفشو که فريد

 گهدي ميخوابه ميخوره صبح؟توخونه از کنده کوه مگه:حرفش با کرد قبلم تراز خورد چقدر وحيد و
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 .بود سنگين همه نگاه

 ،کشيدي؟ شد چي سماعي آقاي ي نقشه وحيد راستي:گفت سريع حسام

 ديررسيدم همون براي...آره:گفت خيال بي و انداخت باال شونه وحيدم

 همسر پيش خونه ميرم ميپيچم 2 که بگير ياد من از...مياري فشار خودت به خيلي ديگه تو-حميد

 گرام

 .هرخنديد هر حرفشم اين با

 مهميه چيز دلخوشي:گفت بود نسيم به نگاهش که وحيدم

 داشتم؟ توان چقدر مگه.بود بس ديگه

 تادهايس دست به چايي سيني متعجب نسيمم.ميکردن نگاه من به و بودن خورده جا حرفش از همه

 .بود

 پوشيدهن پوشيده مانتو.اومد دنبالم سريع نسيم.بود اونجا وسايلم.رفتم فرشاد اتاق به شدم بلند

 بيرون اومدم

 ...پذيراييت از ممنون جان نسيم-

 نيوورديم يلدا؟کيک ميري کجا-نسيم

 .ميلرزيد صدام ديگه

 .عزيزم ممنون-

 رسونمت مي بپوشم لباس کن صبر:گفت وحشتناکي اخم با فريد

 ميگيرم ماشين-

 بيام؟ ميخواي:گفت بيخيال وحيد که ميکردم پام پوتين

 برس دلخوشيت ديدزدن به شما:گفتم و کردم بلند سر حرص با

 وجب چند چه وجب يه چه بود گذشته سرم از آب ديگه

 شد بلند اخم با 
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 زدي؟ زري چه-وحيد

 ميزني تو که زرو-

 ميزد ام گره مطمئنا گرفت نمي جلوشو حميد اگه اومدکه سمتم به همچين

 ذارم نمي ات زنده ببينمت واالاگه نري خونه که بهتره يلدا-وحيد

 لشپو به فقط که عوضي هان؟جزيه هستي کي تو اصال...کني تکليف تعيين واسم نداري حق-

 مينازه

 ميشد؟ چي کردن مي ولش حسام حميدو اگه يعني

 چيه؟ دردت نشدي؟پس زنم پول همين خاطر به مگه!گدا گشنه هستي؟جزيه توچي-وحيد

 ؟ميخواي دلخوشي...هه...ميکشي لجن به جوري چي زندگيمونو داري فهمي نمي که تويي دردمن-

 شده کشيده لجن به تو ازوجود...هست لجن تو وجود با من زندگي-وحيد

 وحيد کن بس-حميد

 کنم نمي بس-وحيد

 بشم؟ زنت خواستي خواستگاريم؟چرا اومدي چرا پس لجنم من اگه-

 ...محض خريت– وحيد

 خريت ميشه کاراشم باشه خر ذاتا که آدمي...خب اره-

 حسام کن ولم-وحيد

 نه؟ يا ميکني بس وحيد-غريد داد با فريد

 نداره ربطي هيچ شما به موضوع اين-وحيد

 منه ي خونه اينجا– فريد

 لعنتي خرکيه بگم بهت تا خونه گمشوبريم...خب خيله-وحيد

 ...ميکردن گريه فقط دخترا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 VANIYA.b | انتخاب دوم رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

27 

 

 کنين تروخدابس:گفت بلند لرزونو صداي با نسيم

 يدکش حميد دست از دستشو...اصال شد خاموش فشانش آتش انگار.برگشت سمتش به وحيد

 .موهاش به زد چنگ رفتو مخالف سمت به بيرونو

 کرد نگام برزخي وحيد.زدم صداداري پوزخند بود گرفته حرصم که منم

 شونک کشون نکردومنو توجه بگيره جلوشو ميکرد سعي هرکي.بازوم زير زد دستشو سمتمو اومد

 .نبود پام پوتين يه.بيرون خونه از برد

 سوار اي نکردني باور سرعت با.شد بلند قلنجام شکستن صداي که ماشن تو کرد پرتم همچين

 .افتاد راه شدو ماشين

 دمبو نکرده اون جلوي بودم کرده گريه هرکي جلو ساال اين تو.نکنم گريه بود اين سعيم تمام

 من نه ميزد حرف اون نه

 من سمت کردواومد پارک بدجور ماشينو رسيديم که خونه به

 شديم آسانسور سوار بيرونو کشيد منو

 بيابوني غول دستمو کن ول-

 .نزد حرفي

 ريمب صبرکردم گرفتم خون خفه.ميره آبروخودم فقط بيداد دادو با ديدم رسيديم که امون طبقه به

 تو

 خراب حالشو بدجور واستي روش تو و بدي جوابشو اينکه...ميخورد حرص جوري چي ميدونستم

 باشن کلفتش نوکر آدم عالمو داشت عادت...ميکرد

  زمين بخورم بود نزديک که داد هل منو خونه تو رسيديم همينکه

 ميسوزي؟ برسي دلخوشيت به نذاشتم اينکه چيه؟از:گفتم حرصي کردمو حفظ تعادل زور به

 .شدم زمين پخش که دهنم تو زد چنان
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 تااز بوده نقشه اش همه فهميدم که عروسي روز همون از...ميکرديم دعوا هم با نبود بار اولين

 دجورب حرصشو که...زبونم...بود همين سالحم تنها...شد شروع هام کنايه نيشو نشه دور عشقش

 .آوورد مي در

 .بود اعصاب ضعف از.بودم شده جونتر بي بود مدتي...ميزد بود بار اولين اما

 ميلرزيد پام دستو

 ري نمي بيرونم زندگيمو تو افتادي که لجني يه فقط تو-وحيد

 داري نظرکثيفتو هنوز دار شوهر زن يه به که تويي لجن-

 شو خفه-وحيد

 صورتم طرف اون زد قبل از ومحکمتر

 توذات اون...بده ترجيح کثافت توي به اونو که...شه فريد زن داشت حق نسيم...وحشي-زدم جيغ

 نشناختم من و شناخت

 حيوون ،توي کجا فريد:گفتم باز اما درد از بودم شده خم.شد قطع نفسم.پهلوم تو زد لگد با

 شه؟ حيييوووون توي زن بگيره طالق ازش احمقه مگه...کجا

 ببند دهنتو:گفت زدو پردردي لگد باز

 اول بش همون بدي؟از ادامه کاريات کثيف به که ميخواستي منو نفهميدم کردي فکر...بندم نمي-

 باهام نسيم خاطر به نفهميدم بودم خر کردي فکر... باشي راحت ميخوام: گفتي نخوابيدي پيشم

 کردي؟ ازدواج

 تماما شب اون من...عزيزم ؟آره نزدم دست بهت که سوزي مي اين اينه؟از دردت إإإ؟پس-وحيد

 گرفتين ازم نسيممو الشخورت عوضي فريد اون و عوضي توي چون...خوابيدم نسيم عشق به

 صدات چي ميدوني... بودم صميميش دوست من...تَوَهُم نبود تو مال اولم از اصال نسيم-

 اومد نمي سمتت به اي ذره نبود پولت خاطر واسه...بانک ميکرد؟عابر

 شدم الل که شکمم تو زد چنان
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 قشهن رفتي...هميم عاشق منونسيم که ميگيري آتيش...سوزي مي داري...شو خفه شو خفه-وحيد

 يشهم من زن ميگيره طالق نسيم...ذارم نمي من ولي...سمتش نداربياد هيچي فريد اون کشيدي

 نقشه...هگذشت ازت آشغال يه مثل نسيم کني باور... نميتوني چيه؟تو ميدوني: گفتم جوني بي با

 هب نبود هم نقشه اگه که...شدن هم عاشق دل صد نه دل يه و هموديدن فريد نسيمو...نکشيدم

 شه صفت حيوون توي زن بود نسيم حيف...کشيدم مي تو قول

 بود عصبي چنان اش قيافه...عقب کشيد سرمو...زدم جيغ اختيار بي...کشيد گرفت بادست موهامو

 خداميدونه که

 کيه حيوون ميکنم حاليت حاال-غريد دندوناش الي از

 بزنم جيق حتي نداشتم نفس.اتاق سمت به کشيدتم زمين رو همونجور موهام از

 بود شده ديوونه واقعا

 ميپيچيدم فقط خودم به درد از که تخت رو کرد پرتم طوري

 نترس کنم، ثابت بهت بودنو حيوون ميخوام فقط...عزيزم نيست چيزي-وحيد

 لعنتي ميکني چيکار:گفتم ترس با

 کرد باز دونه دونه آرومي ژست با لباسشو هاي دکمه و کناري کرد پرت کتشو

 االح برسم نسيم به نذاشتي توکه...فداکار خانوم بدم شدن زن لذت بهت ميخوام...هيچي-وحيد

 بکش جورشو خودت

 کني کاري همچين نداري حق-

 النا منتها...دارم حقو اين من پيش سال سه ندارم؟از ميگه حق؟کي:گفت کردو اي عصبي ي خنده

 خواستنيه خيلي زنم...جنبيدم دير فهميدم

 شدم الل.پايين ريخت قلبم

 انگيزي هوس توخيلي...کردم اشتباه واقعا-وحيد

 .کشيدم کنار خودمو کمي درد، با وحشتزده.اومد سمتم وبه
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 وحيد نزن دست من به-

 که ميکردي زبوني بلبل کوچولو؟ترسيدي؟خوب خرگوش چيه-وحيد

 بزنم جيغ تونستم فقط که تنم از کند چنان لباسمو

 کشيد بيرون دنيام از منو ممکن حالت ترين وحشي به

 

 

 شد گم گير پيغام صداي تو ميخورد شيشه به که بارون صداي

 کنم مي خواهش...بردار...يلداجان...يلدا-نسيم

 .کرد قطع دارم نمي بر ديد وقتي

 ميکرد درد تنم تمام

 .مامان پيش رفتم مي حتما بود خوب صورتم وضعيت

 بود؟ نيومده اون ديشب چرا اصال...ميداد لو فريد به اون نه...اون پيش برم بود بهتر...مهسا

 ريهگ دردم براي نميتونستم حتي بود شده خشک اشکم ي چشمه بودم کرده گريه ديشب بس از

 ...کنم

 بشه پاک ازم کثيفيا اين حداقل...حموم برم بود بهتر

 ...بود کبود کامل چپم سمت ي گونه...بود شده پاره جا6 از لبم...ايستادم آينه روي روبه

  هم تنم شده،روي مرده خون چنگ جاي...کشيدم گردنم به دستي

 .نبود کار در اشکي اما ميلرزيد ام چونه

 داشت؟ وجود خرابترم اين از زندگي

 سرد زمين رو نشستم که بود کوفته تنم اينقدر دوش زير
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 سر بهش مبدمونميتون تحويل نقاشيامو بايد زياده گالري کاراي گفتم کردمو صحبت مامان با تلفني

 ...بزنم

 ودموب نکرده خريد چون منتها...بخورم بردارم چيزي شدم بلند ضعف از که بود چند ساعت نميدونم

 بود خالي تقريبا يخچال نبود خيالش عين وحيدم

 شيدتيرميک صبح از.کردم احساس دلم تو دردعجيبي که بزنم خودم براي تا برداشتم مرغ تخم يه

 بود بدتر خيلي االن اما

 نداشتم جون اصال.دادم تکيه سرد کابينت به سرمو نشستمو پا کف درد،روي از

 .اومد در صداي

 نخوردم تکون اي ذره...شناختم مي هاشو قدم صداي حتي

 ايبرق زيادو شومينه.بود کرده تعجب انگار.ميشد شل ميون در يکي قدمهاش...نبودم ديدش تو

 نبودم ظاهرا اما بود بودنم خونه ي دهنده نشون روشن

 شده نگرانم کنم فکر که بود مسخره...آشپزخونه تو اومد چون بود درست حدثم

 رباست آهن مختلف قطب6 من براي نگراني وحيدو

 رباييم آهن مختلف قطب 6 من وحيدو اصال

 داشتم درد.کرد مکث مدتي

 ميکني؟ چيکار اينجا-وحيد

 بزنه زبون زخم باز خواست مي حتما.کرد نمي محبت اونکه.بره کاش.بود آروم

 برداري؟ سرم از دست تا پشيمونم بگم چطور من لعنتي آخه

 جديدته؟ ميکني؟بازي چيکار اينجا ميگم-وحيد

 بذار راحتم وحيد تو به لعنت...اه

 باعث اما.خوردم تکون سانت چند زوري باچه دقيق دونم نمي.اومد مي سمتم به هاش قدم صداي

 بايسته شد
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 مردي گفتم...ميشدم نگرانت داشتم ديگه...هه-وحيد

 گردنت نميندازم دفنمو کفنو پول...نباش نگران:گفتم ام خفه صداي با

 .شم بلند زدم زور و رسوندم کابينت به دستمو.شد ساکت

 داري؟ چته؟درد:گفت غريبي لحن يه با شدو نزديک بهم قدم چند

 متنفر ضعف اين از...پايين ريخت قلبم...شد مورمور تنم خورد بازوم به که داغش دستاي

 بلق از بدتر متنفرشم ميومدم تا...نبودم هيچي وحيد برابر در ميستادمو وا آدم عالمو جلو...بودم

 همه اون و بود ساخته برام که اي نکبتي زندگي اين بعد که بودم بدبخت چقدر...ميشدم عاشقش

 بيشتر حتي...داشتم دوسش ساال اون مثل درست...حقارت

 چشمام تو ضعفو همه اين تا گردوندم بيشتر مخالف توجهت صورتمو جداکردمو زور به دستمو

 نبينه

 لجبازي به نکن شروع...يلدا چته ميگم:گفت لحنش همون با

 ندارم جون انصاف بي...خودش سمت گردوند برم فشار يه با گرفتو بازومو که ندادم جواب

 درد از دادم فشار هم به دندونامو

  رگلو ترگل بود ساخته برام که قشنگي شب اون بعد ميکرد فکر حتما...خورد جا خيلي ديدنم با

 بمونم

 چشم،درخدمتيم بعدا شه خوب همينا بدين اجازه ندارم سالم جاي يانه؟فعال ميکني ولم-

 نبود اين وضعت االن کردي نمي زبوني بلبل اگه:کردوگفت اخمي

 جناب نيستم پشيمون...هه-

 مياره سرم باليي يه آخر من زبون اين مامان قول به...ميپيچيدم خودم به درد از داشتم

 ميپيچم خودم به دارم ديد که بده جواب اومد

 دکتر ميريم کن تنت لباساتو-وحيد
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 بشين...ببيني چشمات با مرگمو خداته از که تو... ميدم جون گوشه يه ميرم...نيست نيازي-

 مياد هواخواهات چشم به ،بيشتر مُرده زن يه...داره کالسم تازه...تماشاکن

 بگو چرت کم-وحيد

 ...ام نمي گفتم-

 نيومده غذاخوردن من به.رفتم بود کندني هرجون با اتاق سمت به کشيدم ودستمو

  شد خم هام زانو کشيد دلم تو که تيري از رسيدم اتاق در به همينکه اما

 داره زبون متر 6 فقط تخس ي دختره:گفت حرص با وحيد

 سيديمر اينکه خالصه.بودم گيج گيج.شدم ماشين سوار جوري وچه...کرد تنم مانتويي چه نفهميدم

 ...بيمارستان

 پاره مويرگ حد در.داشت خفيفي خونريزي معدم بودم کرده جان نوش که کتکايي خاطر به

 همين براي داشتم رابطه باشوهرم ديشب بگم دکتر به شدم مجبود که بدتر همه از...شدن

 واال داره چيزي مازوخيسمي زد حدث کنم فکر کرد نگاه چپ چپ وحيد به اونم.شدم اينجوري

 عروسي تودلم من که داد وحيد به روانشناس يه کارت آخرم.نداره بازي وحشي اينقدر که رابطه

 .حقشه...ديدم وحيدو قيافه وقتي بود

 .شهن بدتر حالم شه بررسي وضعيتم تا بمونم شب گفت و برام نوشت سرم و دارو تا چند دکتر

 انداختتم فيل مثل نکنه درد دستش داد، خوردم به آرامبخشم يه

  ودشمخ ميگرفت خصوصي اتاق يه شوهرم فيلما اين تو مثل کاش.شدم بيدار که بود شب ي نيمه

 تو ميکشيدم دست ميديدمش ميشدم بلند منم و ميذاشت و سرش تخت پايين

 از بخرم مازاراتي يه ميکردم آرزو اگه شايد...بود آرزو خيلي ديگه واقعا اين!موهاش...موهاش

 اخالق خوش غول بچه اين توموهاي کشيدن دست تا بود قبولتر قابل نقاشيام فروش

 تو ميکرديم فکر مثبت خيلي اگه يا بود رفته يا بودموخودشم عمومي بخش تو روياهام برعکس

 ...حتما بود راهرو

 ...حتي نميبره منم قبر سر پوالشو
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 . من بودم بدبختي چه.نبود خبري وحيد از ولي کرد عوض سرم اومد بار 6 پرستار اينکه خالصه

 .شلوار کتو باهمون.اومد که ببينمش شدم مي اميد نا داشتم ديگه

 بمونم تونم نمي شب من:گفت و نشست صندلي رو اخم با

 باشي اينجا خواد نمي دلم منم مطمئنا:گفتم دادمو فشار حرص با لبهامو

 شدي؟ زبون بلبل باز-وحيد

 ميکرد نگاه مارو ميخوردو کمپوت داشت بغليمم پيرزن حاال

 ميشم چي مربوطه خودم به-

 دادم نجاتت مردن از خوبه-وحيد

 باشم خواسته ازت اد نمي يادم-

 بميري من ي خونه تو نداشتم دوست-وحيد

 ...ميدادم جون خونه در جلو ميذاشتيم...زياده که زورت-

 بدهکاري تشکر يه بهم صورت هر در:گفت کردو ريز چشماشو

 يرم؟بگ معده خونريزي شدين باعث ممنون خيلي که بگم روزم؟بايد حالو اين ؟براي تشکر... هه-

 نبود من لطف اگه شه بدترم ميتونست-وحيد

 تو با زندگي تا بودم راضي بدتر اون به-

 آووردي؟ دووم چطور سخته اينقدر من با زندگي اگه-وحيد

 کنم تحملت بايد ندم دق امو بيچاره مادر اينکه براي-

 کردم باور...هه-وحيد

 از روب بخر ديگه خونه يه...داري که پول...فکرميکني چي به مغزت بي کله اون تو نيس مهم برام-

 شو راحت منم دست

 نيستم من بره بايد که اوني-وحيد
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 هست منم ي خونه اونجا...برم جايي من نکن اينم فکر پس-

 داري؟ مدرکم سند:گفت پوزخند با

 اونجايي من سر صدقه از بدون پس:آووردوگفت جلو کمي سرشو.نداشتم جواب

 .خوردم حرص بسکه بود گرفته درد معدم...لعنتي

 تو رنگ بگيره جون بخر براش چيزي يه برو دعوا جنگو بجاي مادر:گفت آروم کناري پيرزنه

 نيست صورتش

 چرخوند صورتم تو نگاهشو وحيد

 ميشه عادي روم رنگو برن آقا اين...جان مادر مرسي:گفتم حرص با 

 يشآت پوالت ايشاله.بود نگرفته برام کمپوتم يه نامرد.رفت حرف بدون شدو بلند اخم با وحيد

 نميکني من خرج که حاال بگيرن

 رسيدم مي موضوع اين به داشتم تازه

 وت هيچوقت اونکه...خريدام نه خونه خوراک خوردو براي نه.بودم نگرفته پول وحيد از هيچوقت من 

 تابه هن يا!نشي تلف گرسنگي از داريم خونه تو يلداچيزي پرسيد نمي اصال خوردو غذانمي خونه

 !خريد به غولوچه بچه اين...ها داشتم توقعاتي چه...بود خريده لباسي برام حال

 طالعا هيچکسم به نامرد.باشه داشته کار من با بياد يکي شد خشک در به چشمم صبح تا شب

 بود نداده

 ! داشتن مالقاتي به چه و کس بي منِ

 تسويه چطور پول بي بودم مونده من کردو مرخصم اومد دکتر.نيومد موندمم منتظرش هرچقدر

 .کنم حساب

 وضع اين اب منو ،اگه ميگفتم بهش چي اما کنه حساب بياد ميزنم زنگ مهسا به پذيرش ميرم گفتم

 ديد؟ مي

 .بودم پذيرش جلوي ها مرده مادر اين مثل من بودو نکرده تسويه نامرد
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 تا نمک صبر بايد نداريم تهران کسيو اومده پيش کاري شوهرم براي و شهرستانيم گفتم دروغ به

 ...بياد خودش

 ديگه ميزدم زنگ مهسا به آخرش خونه...نه يا مياد ببينم ميخريدم وقت حداقل اينجوري

 شستهن صندلي رو خونگيم انگشتي ال دمپايي و اي خونه شلوار،تو سبزو مانتوي اون با همونجور

 بود ديده منو پس.ميکرد تسويه صندق با داشت.اومد وحيد صداي که بودم

 .باشه نديده پسرکشت تيپ اين با تورو کوره مگه

 طفق مام البته...ندارن تهران تو و کسي که گفتن همسرتون:گفت پرستاره کرد حساب وقتي

 بيارن پول برن کرديم مي موافقت واال مسئوليم

 داره نوم فقط...کاره و کس بي من همسر بله:گفت بشنوم که صدايي با کردو من به نگاه يه وحيدم

 فتمر در سمت به و گرفتم ديوار به دستمم يه گذاشتمو رودلم دستمو يه.ميشدم منفجر داشتم

 هک ههههمسرم داري پول خيلي:گفت کشيدو بازومو اومد که ميرفتم تاکسيا سمت به داشتم

 شي؟ سوار ميخواي ام تاکسي

 نداره ربطي تو به-

 نميدما پولشو من-وحيد

 ميدادي خرجمو تو سال 3 اين تو انگار...درک به-

 اومدم اصال منه تقصير...بکن ميخواي هرکاري...خب خيله:گفت کردو ول بازومو گرد چشماي با

 بيمارستان

 همرام پول ديدي...اومدم وضعي باچه من ديدي...داشتي درک ذره يه اگه تو...کن ولم برو-

 بلدي نمم تحقير جز کاري تو...رفتي انداختي اتو کله بعدم خصوصي بيمارستان آووردي منو...نيست

 نيازي؟ آقاي

 ...شق کله.کشيد گرفت بازومو زير اما برم اومدم باز کرد نگام اخم با فقط

 نموندم منتظرش شدمو آسانسور سوار سريع رسيديم وقتي
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 ،حاال ميدادن نذري پايين انگار اونم.رفت شدم ضايع...که نداشتم کليد.اومد در آهم باال رفتم

 .که باال نميومد

 .اومد خونسرد دقيقه 10 بعد

 اقمات به راست يه کرد باز که درو.خوردم مي حرص دلم تو فقط منم کاشته منو قصد از بود معلوم

 بشورم بايد اول و الکل گند بوي اون.حموم بعدم رفتمو

 ها همرد مثل...ها داشت دردسري سفيدم پوست...ميپريد بيشتر رنگم حموم از بعد هميشه مثل

 زندگي؟ ميگن اينم اي؟به زنده ميکردي فکر واقعا...هه...بودم

 گرفتم اشو شماره نشستمو تخت روي سفيد ي حوله همون با.شد تنگ مامان براي دلم

 !مامان الو-

 نميزني ما به خوبي؟سري...خوشکلم سالم-مامان

 حتما ميام فردا پس فردا...ميام...برم قربونت شلوغه سرم يکم:گفتم بستمو چشمامو.بود دلخور

 يلداجان؟ گرفته چراصدات...خدانکنه-مامان

 به.وردخ جا ديدنم با.اتاق تو اومد وحيد.ميکرد تابلوم لعنتي بغض اين.دادم فشار دهنم روي دستمو

 ميکرد فرقي چه حاال بود ديده اونکه...نبود که شب اون از افتضاحتر.درک

 ...خوردم سرما کنم فکر-

 باش مراقب بيشتر ضعيفي بگم بار مادر؟چند نيستي چرامراقب-مامان

 نباش نگران-

 برات ميکردم گرم جوشونده يه ميومدي-مامان

 شلوغه سرم...نه-

 مادر؟ خوبه وحيد-مامان

 کرد مي عوض لباس داشت توجه بي مثال که کردم وحيد به نگاهي

 ميرسونه سالم خوبه اونم-
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 .زد دار صدا پوزخندي

 مامان؟ نداري کاري-

 باشي خوش...مادر نه-مامان

 شم فدات خداحافظ-

 .کردم وقطع

 شده خوب که گفتنتم دروغ:گفت کردو پام تا سر به نگاهي باز وحيد

 ديگه بلبله و گل زندگي اين سري صدقه از-

 دروغ...ذاتيه چيزا بعضي ميکنم فکر من ولي:اومدوگفت سمتم به ميبست هاشو دکمه که حالي در

 نيست کسي هر کار گفتن

 اکتسابي؟ يا ذاتيه بودن کثافت چي؟اين تو ذات تو...ذاتيه دروغگويي من ذات تو خب آره-

 گذاشتي گليمت از جلوتر پاتو که باز:گفت  کردو غليضي اخم

 نيست راهنمايي به نياز کجاست تا گليمم ميدونم خودم-

 جديدي زخم فکر تو که شدن خوب قبليا انگار:زدوگفت پوزخندي

 ربروخداروشک...قانوني پزشک ميرم بزني ايندفعه...مردي خيلي زياده بازوت زور چون نکن فکر-

 نکردم شکايت ازت که کن

 بکن حتما داشتي وجودشو-وحيد

 ديد خواهيم:گفتم حرص با.رفت کمد سمت به وبيخيال

 بمش اون...کردي اشتباه ميکني جذبم بچرخي لخت کردي فکر اگه:گفت کردو نگام چشم ازگوشه

 خودتو گفتم اينو...نمياي من چشم به باشي جذاب هرچقدرم واال...نمونه دلت به آرزوم خواستم

 نکني خسته

 بود شده حس بي هم به دادم فشار دندونامواينقدر

 .عوضي فطرت پست...کوبيدم تخت رو محکم موبايلو.رفت برداشتو کتشو
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 داغ شير تو ريختم شير و شه پخش گذاشتم گوشيمو پيغاماي.رفتم آشپزخونه به پوشيدمو لباسامو

 شه داغ کن

 بابا نگراني از مرديم بدي خبر يه ما به يلدانبايد....يلدا:فريد

 بگير تماس باهام تونستي يلداجان-مهسا

 براشون؟ ميبري بدم؟نقاشي جواب چي من زدن زنگ تجدد گالري از يلدا-مهسا

 دوست بهترين آد،تو نمي ناراحتي؟يادت من دست نميدي؟قهري؟از چراجوابمو!يلدا-نسيم

 ات خونه دم فرستادم ديروز فريدو.نگرانم بخدا...بده ميکرديم؟جوابمو قهر تو منو...مني

 کجايي؟.نبودي

  بوديم هم دوستاي بهترين روزي يه نسيم منو دوست؟آره

 ايستادم سالن قدي پنچره مخصوصموکنار ليوان تو ريختم شيرو

 

/// 

 کردي چيکار لباسم با ببين خر نسيم-

 لتد به غم...جان دختر سر به بال تي:گفت و کنار داد صورتشو جلو موهاي هميشه ريزخنديد،مثل

 ميره بزن آب برو نيار

 ميکنن؟ ،شوخي سفيد مانتوي با آخه...بزنن گندت-

 ديگه برو...ميره زود که رنگاست اين از اين بابا-نسيم

 دگن اين که حاالم و طرح تو بودم عقب کلي همينجوريشم.دويدم دستشويي سمت به حرص با

 جديدم سفيد مانتوي به بود خورده

 يمگوش...بيرون وزدم کشيدم پوفي.بود خيس مانتوم کل اما.شد راحت خيالم رفت رنگ همينکه

 بود مامان.خورد زنگ

 ...ماما جونم-
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 شم نخاع قطع کنم فکر...آخ آخ آخ.شدم زمين پخش پشت خوردواز ليز پام

 يلدا؟ شد چي:گفت نگراني با مامان

 ...وايييي...افتادم هيچي-

 کجاست؟ حواست...مادر اي دستپاچلفتي چقدر-مامان

 شنيدم نزديکيم از بمي صداي

 خانوم؟ خوبين-پسر

 ...شونه4بلندو قد پسر يه.بود يکي...بودم شده ضايع نفر چند جلوي ببينم گرفتم باال سرمو

 الکردار داشت چشمايي چه وايييي

 برسم هيزيم به بذار بابا اي.ميکرد الو الو هي مامانم

 مادر يلدا-مامان

 بهت زنم مي بعدازنگ...مامان خوبم-

 بودم پهن وسط قالي گل مثل که منم.ميکرد نگاه بود واستاده لبخند با پسره.کردم وقطع

 کنم؟ کمکتون خواين شين؟مي بلند ميتونين-پسر

 پسر گل حلقم تو هيکلت...بود جذاب چه وووي...کن بغلم بيا آره

 شم بلند ميتونم نه نه-

 !هوايي در لنگ هنوز چرا پس ميتوني اگه کرد نگام جور يه

 چرخوندو صورتم تو کمي روشنشو اي قهوه چشماي.رفت يادم دردو اصال.شدم بلند جام از سريع

 ميخوام عذر من:گفت

 نه است ساخته کج اينجارو که اونه ميخواي؟تقصير عذر تو شدم زمين پخش چرا؟من نکنه خدا اوا

 جيگرم تو

 شد دير ولي...کنم خشک اومدم ريخت آب زمين رو دوستم-پسر
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 .شدم نخاع قطع من اگه چشات فداي. نداره عيب وووي.داد تکون کاغذيشم دستمال

 نداره ايرادي-

 شرمنده بازم:گفت و دوخت زمين به نگاهشو

 برمممممممممممممم نميخوام...ديگه برو گمشو يعني اين

 کالس سمت دويدم گفتمو لب زير خدافظي سريع.طرحم واي

 کنم رنگ طرحمو از قسمتي که بودم رنگ دنبال

 رفت؟ شد؟ديدي چي-نسيم

 رفت آره-

 تو؟ خوبي-نسيم

 هان؟-

 خودشه...دستمه اي قهوه رنگ ديدم اومدم که خودم به.بومش سمت رفت خنديدو

 مادرش اصال انگار ولي.ببينم بازم و اي قهوه چشم تااون کردم چشم چشم تمام هفته يه

 ...نزاييدش

 کردي خفه خودتو ميگفت ميزد غر نسيمم...اي قهوه رنگ ترکيب بود شده نقاشيهام تمام

 ...دادکردم جيغو حرفش اين براي چقدر من و ميفته گاو پهن ياد آدم رنگ اين چيه.دختر

 هک نيست اما...شدم عاشقش دل صد نه دل ويه ديدم رو پسره يه گفتم که رفت رومخم اينقدر

 .نيست

 ...که ندارم شانس

 دونب نيلو و نسيم و نداشتم امونم نفره سه هاي جمع ي حوصله جديدا.کرد ام مسخره چقدر اونم

 ...پاتق ميرفتن من

 .پاتوقمون برد کشون کشون منو اومدو در نيلو صداي اينکه تا
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 بيايم هک ميکرديم در دو کالسمونم حتي وقتايي يه نسيم منو.دانشگاه نزديک دنج شاپ کافي يه

 ...اينجا

 اشبر دخترام.ميومد خوشش من از خيليم بود کالسمون هاي بچه از يکي کافيشاپ پسرِصاحب

 که اينه...کنم ناز براش باشم داشته خاطرخواه يه نميومد بدم منم.کالس تو ميشکستن دست سر

 عورش با بسکه...گرفت نمي پول ازمون آخه.آد در ام مفتي نيلو قول به تا...اينجا اومديم مي زرتي

 .بود

 مين آب دستش از بود خسيس خيلي که اونم بود خوب خيلي نيلو ي خانواده وضع تا سه ما توي

 .بودن ما سطح هم تقريبا نداشتن بدي مالي وضع اينام نسيم...چکيد

 ...باباميگذرونديم بيمه حقوق بودواز کرده فوت بابام پيش سال 2 که منم

 کالس که روزايي منم...بود هالکش نسيم که داشتيم صفا با دارو حياط اما کوچيک ي خونه يه

 ميکرد کار اونجا تو من با نسيمم.ميکردم کار کتابخونه يه تو نداشتم

 خالقا بد خيلي مامانش منتها.نبودن بدي آدماي باباشم مامان داشتو خودش از کوچيکتر داداش يه

 ...نسيم به بود گير همش بود

 صاحب پسر)سامان براي خرکي عشوه تا چند با منم...کافيشاپ رفتيم اينکه خالصه

 نشستم اومدم دادمو سفارش(کافيشاپ

 ...نميدوني يلي واي-نيلو

 عمته يلي-

 نقشه ساختمونه هاي بچه از.داد شماره بهم.ميزمون سر اومد پسره يه ديروز...کن گوش-نيلو

 بود ،عمران کشي

 سرش رفت کالهي چه...نچ نچ نچ-

 چمه؟ من مگه بيشعور گمشو:گفت پهلومو تو زد مشت با

 نيس چت-
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 تهيچي...نخور غصه...قربان جان تي:گفت شماليش شيرين ي لهجه همون با خنديدو ريز نسيم

 ميشي خوب نيس

 که نسيمم منو...خنده زير زديم ها ها دو هر حرف اين با.بده دلداريش ميخواد کردم فکر

 يه و زمين ميشديم پخش همچين...بود شهرداري زحمتکش برادراي با کردنمون جمع ميخنديديم

 ميخنديديم هر هر و آبي اسب مثل ميکرديم باز دهن متر

 خانوما خنده به هميشه:شد بلند پسري صداي که بوديم خنديدن حين در خالصه

 .خوشتيپ حسابي اما.سياه ريز چشماي و سياه موهاي.بود متوسط قد با پسر يه

 قيافه وتيپ خاطر به بسکه...حلقم تو نفسم به اعتماد...خخخخ...بده شماره بهم اومده باز يکي حتما

 بودتم گرفته سقف به اعتماد سمتم اومد مي پسر ام

 جناب؟ داشتين عرضي-

 .کردن وردبرخ گرم ميشناسنش انگار که اينام.کرد سالم نيلو نسيمو به رو زدو کشي دختر لبخند

 خانوم؟ نيلوفر شماخوبين:گفت نيلو به رو

 ...ميگفتيم هم چيوبه همه زرتي تا سه ما داده؟آخه پيشنهاد بهش است خله پسره همين نکنه اوا

 خورد نمي خيس هيچکدوممون دهن تو آلو نسيم قول به... روز فالن تو پسره فالن تيپ حتي

 شيم؟ ملحق بهتون دوستامم منو نداره ايرادي:گفت حسامه اسمش فهميدم که پسره

 !ايرادي چه-نيلو

 بذارم براش خصوصي کالس 6 بايد.بياد ناز ذره يه کنه نمي هُل دختره

 .انداخت پايين سالن به نگاهي حسام

 ميشد يشترب ازاينجا بوديم فضول هرسه که نه...مينشستيم کافي پنجره روميزکنار باال سالن ما آخه

 اين وقتي چقدر...پوک کله سه ي رصدخونه بودم گذاشته اسمشو منم.داشت ديد جا همه به

 .خنديديم گذاشتيم اينجا براي روز اسمواون

 ...شدم خشک که خنديدم مي روز اون ياد به داشتم
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 دوست اون پس...برممممم قربونت خدا اي،ووووي قهوه چشم پسر همون ديدن با بودم شده الل

 بودم دنبالش خودمون ساختمون تو مدت همه من و عمران يا کشي نقشه پسراي از...بود حسام

 سالم:شد بلند قشنگش و بم صداي

 آخه؟ تو بودي کجا بگردم دورت من الهي

 سر هي فقط چون اصال منو نميومد يادش انگار اون ،اما دادم سالمي بودم ويج گيجو حسابي منکه

 خوشوقتم گفت دادو تکون

 يعني؟ نشناخت

 با حبتص گرم اما...بياد يادش شايد ميکرد نگاه يکم حداقل شناخت نمي اگه....حسابي شدم پنچر

 .بود بقيه

 نشدم سامانم ي متوجه که بودم درگير اينقدر

 بيام عشوه برات چيجوري حالم اين با بود؟من وقتش چه االن...اه.کرد اشاره پهلومو تو زد نيلو

 بيا بعدا ام؟برو پسره اين توکف بيني نمي آخه؟مگه

 بله-

 شد؟ تموم نقاشيت-سامان

  نفهمه کنم برخورد عادي پسره اين جلوي کردم سعيمو ي همه...آخه چه تو به بگه نيست يکي

 ميزنم الس يارو اين با من 

 هنوز نه-

 بود کننده خيره...ببينمش مشتاقم خيلي-سامان

 رو از بودم ردهک شروع تازه که نميگفت تابلوييو اين مگه...ببينم صبرکن اصال...مشتاقي که مشتاقي

 .پررو.هيييي...بکشم؟ خودم عکس

 ممنون:گفتم کردمو اخمي

 بگو داشتي کاري پايينم من-سامان
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 داره؟ سري سرو من با بفهمونه داشت اصرار چرا

 نه يا بپروني مرغمو ميتوني حاال ببين لعنتي...پوووووف

 يدمنفهم بودم گيج بسکه.بود سوميه پسر اون نامزدي سر بحث.کشيدم نفسي رفت همينکه

 يگفتنم هي...چيه اسمتون ببينم من کنين صدا همو اسم به بار يه بزنن گندتون...چيه اسمشون

 ميپرسم نسيم از بعدا کن ول...تواما با يا...اوي

 چشم همون پسره اين بگم منفجرشم بودم مونده فقط منم. داشتن کالس پسرا که خالصه

 ...ها بچه امه خوشکله

 .بيرون زديم اونا با و داريم کالس گفتيم بيايم کالس اينکه براي مام

 سامح بلند شاستي ماشين سوار ديديم همينکه.ميخوردمش رسما داشتم بودو چشم تنم همه من

 ...کشيد جيغ نسيم که بزنم حرف خواستم رفتن شدن

 بودا شده جني اينم

 ديوونه چته-

 داد شماره بهم وحيد:گفت چرخيدو خودش دور

 ...دا داد جيغو...داد که داد-

 ...من ي خوشکله چشم و داشت نامزد اونکه...حسام بودن تا وحيد؟سه.موند باز دهنم

 داده؟ شماره داره نامزد که اون يعني

 ...پس...؟ ميشه مگه...نه

 کرد ماچم تند تند بغلمو پريد نسيم

 نيلو؟ بود؟نه جذاب چه ديدي واي-نسيم

 داشت چشمايي چه...خداييش آره-نيلو

 اينکه با هند شماره کنه مقاومت بوده،نتونسته من پيش حواسش همه هفته يه اين گفت بهم-نسيم

 کشيه نقشه ارشد کارشناسي هاي بچه از گفت...نميپسنده اينکارو
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 نشنيدم؟ چرا من بود؟پس گفته کِي اينارو

 به...نمک ناز نشد حتي...بزنم زنگ بايد بگيرم ارو شماره اگه گفت بهم:گفت هيجان همون با نسيم

 ...مغروره خيلي نظر

 همه بودن مارک لباساش...ها پولن بخر-نيلو

 يلدا؟ ساکتي چرا-نسيم

 ...هان؟هيچي-

 کالس بريم-نيلو

 نميام من بريد-

 بودي عاشقش توکه...است درخشنده چرا؟استاد-نيلو

 بريد شما...دارم کاري يه-

 بيايم؟ مام ميخواي-نسيم

 خداحافظ...نه نه-

 باي باشه-نيلو

 يدوست پيشنهاد دوستم به حاال بود گرفته خوراکمو و خواب هفته يه که کسي...بودم هنگ هنوز

 زا خوشکلتر من شک نديد؟بي منو وحيد چرا...خنديد مي سرخوش.ديدم نسيمو ازدور...بود داده

 ...نديد منو اون اما...ميگفتن همه اينو...بودم نسيم

 ميسوخت چشمام...خيلي بودن شده دور خيلي...بود نسيم به خيره نگاهم هنوز

/// 

 

 بود 7.کردم ساعت به نگاهي.ريخت چشمام از اشکي قطره

 اپن روي کوبيدم خوردمو سره يه امو شده سرد شير ليوان

 بود خوابيده گوشيش رو انگار.زدم زنگ فريد به برداشتمو رو گوشي
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 !يلدا-فريد

 خوبي؟ سالم-

 دختر؟ تو کجايي-فريد

 ...نيستم دور-

 بدي؟ ازخودت خبر يه نبايد-فريد

 ميکنم؟ لگد گِل دارم نظرت به االن پس-

 بوديم نگرانت...زهرمار:گفت خنديدو

 رفت شد تموم داشتيم بحث يکم...نباشين-

 بحث؟ يکم-فريد

 مامان؟ پيش بره ميگي نيره خاله به...فريد نده گير-

 ري؟ نمي چراخودت-فريد

 ديگه ميرفتم کني؟ميتونستم تموم پرسيدنو سوال اين ميشه-

 بزنه حرف باهات خواد مي نسيم...ميگم خب خيله-فريد

 فعال...بعد براي باشه-

 خداحافظ...باشه-فريد

 لفتيپاچ دستو.خودم گالري فرداميام نکنه کاري گفتم دادمو مهسا به اسمسي.کردم قطع گوشيو

 بچرخونه گالريشو تنهايي نميتونست

  مکن مراعات بود گفته دکتره.کردم سرخ زميني سيب يکم نبود جزشير چيزي يخچال تو چون

 .نخورم... و داغوآبکي،ميوه وچيزاي

 .ميخواست سوپ دلم واال
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 ودمب رسيده نصف به تازه...روش ريختم آويشنم کردمو خردل قرمزو پرسُس زمينيمو سيب روي

 پيداشد غول بچه سروکله که

 .همينطور اونم.نکردم بهش توجهي

 پاکت تا10 هميشه.بود همين سال آخراي.حال تو اومد دستکش دفتر با و کرد عوض لباساشو رفت

 .ميکرد کتاب حساب صبح تا ميذاشتو کنارش سيگارم

 همينکاراش شايد.شد نمي بيخيال کرد نمي چک تاخودش هميشه.داشت شک حسابدارشونم به

  ساخته معروف بِرند يه ازشرکتشون که بود

 بدنگذره:کردوگفت من به گذرا نگاهي

 ميگذره داره:گفتم انداختمو باال شونه

 .بشه دم گذاشتم چايي.شد سرگرم زدو حرفي لب زير

 داره؟ تاثير حقوقتم تو ميکني کار شيفت4-

 ندارم حوصله نکن پرت حواسمو...داره بله:گفت انداختو سمتم به نگاهي

 ما ي خونه...باشه داشته تاثيري نديدم منکه:گفتم بيخيال کردنشه اذيت راه بهترين ديدم که منم

 زده سالي خشک بيشتر ام سومالي از

 باشم خورده چيزي خونه اين تو نمياد يادم:کردوگفت چشماشوتنگ

 ميکنم چيکار من نيست مهم براتم...خب آره-

 بيابوني ،غول دارم شوهر منم دارن شوهر همه:گفتم لب زير ريختمو چايي خودم براي

 ندارم غيب علم منکه...بگي بايد ميخواي پول اگه:گفت بلندي باصداي

 يا يخوابيم گرسنه نه؟شبا يا داري نياز چيزي به يلدا نپرسيدي نداري؟حتي عقلم نداري غيب علم-

 ميام کي ميرم کي بدوني حتي ميدونم بعييد!غذاداري خيرسرت

 نيست مهم برام:گفت انداختو تاپام سر به نگاهي

 نشستم صندلي روي و اپن رو کوبيدم ليوانو
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 مهمه؟ تو براي من چي-

 رو پر.بريزم اونم براي داشت انتظار حتما.انداخت ام چايي ليوان به نگاهي

 .خوردم داغم چايي از قلپي بيخيال.گرفت نمي نگاهشو

 .بخورم داغ و مايع چيز نبايد نبود حواسم اصال.ازسوزش شدم دوال.گرفت آتيش معدم ته تا

 .ميبرد لذت کشيدنم درد از.بود اين براي نگاهش اون پس

 من مال اصال وحيد؟اون داشتن کردم؟براي مي تالش کي داشتن براي.شد جمع چشمام تو اشک

 نبود هيچوقت...نبود

 .اتاق تو انداختم خودمو بريزه اشکم اينکه قبل

 زرد داشت ام گونه کبودي.زد مي برق اشک از سياهم چشماي.نشستم توالت ميز روي روبه

 .بود شده بهتر لبم.ميشد

 .بود تنگش واقعا دلم.زدم مي مامان به سر بايد فرداحتما

 .بخوابم کردم سعي و شدم مچاله تخت ي لبه

 .ببرن سبکيمو خواب اين موردشور.شدم بيدار تخت تکون از

 ارمند کشي نعش حوصله...نشه بد حالت باز بخور قرصاتو:گفت آروم شدم بيدار ديد که وحيدم

 نداشتي حوصله اگه بزني زنگ اونا به ميتوني تلفنه دفتر تو آشناهام از تا 4 تلفن-

 .بود شده دورگه خواب از صدام

 شه نمي که ندي جواب:گفت لب زير

 .بود پريده که خوابم.کشيد دراز

 ... کنم دعوت هارو بچه شب فردا پس ميخوام:گفتم کشيدمو موهام توي فکردستي بي

 .نداد جوابي

 مامانم پيش ،بعدم گالري سر يه ميرم فردام-
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 چيکار ميرمو گوري چه نيس مهم برات که نفهميدم سال 3 بعد هنوز:گفتم حرصي.نزد حرفي بازم

 ميکنم غلطي چه دارم ميگم همش که عادتم پاي بزار...ميکنم

 همونيم هيچوقت بيان؟توکه ميگي داري که بکشي بقيه رخ به صورتتو ميخواي:زدوگفت پوزخندي

 نميدادي

 تو تادماف راه خودت قول به...نباش کردي؟نگران چرااينجوريش پس ببينه کسي نميخواستي اگه-

 نميبرم اتو نداشته آبروي...دروغگويي

 .نداد جوابي

 دستي6 ميري صبح از که جونت شرکت همون تو ،بمون ميدونم بعييد که بياي نخواستي اگرم-

 هنگ شما... ميدم خودم...شوهرجان نباش خرجشم نگران...ميگيرم امو مهموني من...ميچسبيش

 ميشه الزمت ايشاله دنيا اون پوالتو دار

 .وخوابيدم اونور کردم رومو

 بودم شده خسته...دعواها اين بود بدي عادت چه

 .دش مي حل رژقرمز يه با ،لبمم کبوديمو پوشوندم تقريبا کوفتوزهرمار و پنکک کرمو کلي با

 .زد غر کلي ديدنم محض به مهسا رسيدم گالري به

 اين و زمين خوردم ديروزتوخيابون گفتم منم.شده کبود ديد امو گونه کرد دقت که ام کمي

 داشت دعواخبر و مهموني از مطمئنا.نپرسيد ام ديگه اما باورنکرد گرچند.حرفا

 لوغش سرمون حسابي.معروف استاد يه نقاشياي از باشيم داشته نمايشگاه ديگه روز 2 شد قرار

 يگهد ميکردم جبران بايد منم بذارم نمايشگاه اونجا ميذاشت ميکرد لطف بهم کلي مهسا.ميشد

 کبودي ي متوجه مامان ميکردم فکر اگه بودم خنگ.مامان ي خونه رفتم و کردم خريد کلي

 ينوزم خوردن جريان نبودو تيز مهسا مثل مامان منتها.داد کاردستم من ضايع پوست اون.نميشه

 .کرد باور

 ميذارم کاله کسمو عزيزترين سر که من بميرم
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 پاي نشستم زد،منم حرف همسايي درو اونو اينو از يکم...خوردم چايي يکم نشستم کنارش

 داشتم؟ کيو اون جز داشت؟من کيو من جز زن پير ،اين حرفاش

 فرداشب براي کردم خريد کلي رفتم دوباره اونجام از

 نمک ناراحت نسيمو نميخواستم.زدم زنگ فريدم به.زدم زنگ اشون همه به گرفتمو دست گوشي

 .نبود خودم دست اما

 .باشه هرکسي ميخواد حاال...عزيزه وحيد براي اينقدر کسي ببينم نميتونستم

 .دهنيوم و سنگينه شرکت کاراي ميکردم فکر که بود اين مثبتش.نيومد خونه به شب وحيدم

 .خوردم غصه صبح خود تا.کنم باور فرضو اين نميتونستم اما

 .شدم بيدار خواب از کرده پف چشماي با

 نياد کن فکر درصد يه...نمياد؟هه شب نکنه...خونه برنگشت اصال وحيد

 وافقتم وحيد يعني.گرفتيم نمي من ي خونه مهموني هيچوقت...باشم بهتر هميشه از ميخواستم

 .ميکرد دعوت رستوران جمعو ميکرد هنر خيلي.کرد نمي

 نيس زن من زن بگه کنه تحقيرم بازم ميخواست يا بخوره منو غذاي خواست نمي

 صداکرد لعنتي شب چرا،اون...نکرد صدام اينجوري بارم يه زنش؟حتي

 حتما يدوح بازياي وحشي بااون...برم چکاب يه بود بهتر.بود رفته يادم کال که داشتم مشغله اينقدر

 بودم شده داغون

 بپزه گذاشتم ديگه مخلفات عالمه ويه زعفرون باکلي و توقابلمه ريختم و گردن گوشت

 ثرااک که نباشه غذاهايي ميخواستم...گذاشتم بار هم قارچ سوپ.بود زود االن که پلوشم باقالي

 . فهميد مي ببينم...ميخورد نسيم ي خونه

 .بود من بادمجوناي حليم عاشق فريد.بودم يادگرفته مامان از.کردم درست بادمجونم حليم

 ژله.کشيدم گردوسلفن با کردم تزئين ماستوخيارو.کشيدم سلفن کردمو درست کاهورم ساالد

 .کردم درست ظرف دوتا هم براش مرد مي نيلو که بستني
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 ذاشتمگ کم ي شعله فِربا تو کردمو تزئين بادمجونو حليم.بودم نخورده نهارم حتي من.بود2 ساعت

 بگيره سنگک نون راه سر فريد بزنم زنگ برم خواستم.بود زود اونم که برنج ميموند يه.بمونه گرم

 زد زنگ خونه تلفن که

 حالو يه ميزد زنگ آلمان از وحيد مادر ماه به ماه شايد.نداشت خور زنگ تلفنش اکثرا خونه اين

 و زدن حرف اهل زياد نه.بودن داغون خانوادتا کال.ايران اومدن زور به هم ما عروسي.ميکرد احوالي

 تازه مبود شنيده که داشت بزرگترم داداش يه.بود افتاده فيل دماغ از که باباشم.محبت اهل زياد نه

 اما بود اي تيکه خوب برادري جاي...بودم ديده دزدکي وحيد البوماي تو عکساشو...کرده عروسي

 ماه يک تلفن همين حد در پسرشون به خانواده اين ي عالقه ابراز کل...نميجوشيد بامن زياد اونم

 .بود بار يه

 

 بله-

 نداري؟ الزم چيزي:اومد وحيد صداي مکثي از بعد

 .ميزد زنگ بود بار اولين.گرفت حرصم.رفت باال ابروهام

 نخوره تکون دلش تو آب ميدم مهموني جوري يه...نباش نگران-

 اولين اين مشترک زندگي سال 3 بعد...بيشعور.کردم قطع حرص با.ميومد آرومش نفسهاي صداي

 تر پايين سال هر در احتمالش اونم که داشت کارم فوقش فوق.ميزد زنگ من به که بود بار

 پووووف...ميذاشت ،پيغام خونه روپيغامگير...ميرفت

 .کرده سرايت ارث منم به مامان بودن وسواسي اين.بود تميز هميشه خونه

 دکر قبول کله با اونم.بگيره سنگک نون بادمجونش حليم واسه گفتم زدمو فريد به زنگي

 .رفتم حموم به کردمو غذاها به نگاهي

 براي داشتم...ديگه بود عزام شب...پوشيدم سياه تفنگي لوله شلوار يه با جذبمو اکليلي سياه لباس

 .کنن حال ميدادم مهموني سابقش ي معشوقه و شوهرم ديدار

 .کشيدم حالتدارم لباي روي ماتمو جيگري رز.کردم هميشه از چشمموبيشتر آرايش
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 که يديدم عروسي شب همون ببينه ميخواست اگه کي؟اون کنم؟خوشکليمو؟به ثابت چيوميخواستم

 .بودن مونده دهن به انگشت همه

 ...بستم ازحرص چشمامو.ماليدم مي شيره سرخودمو داشتم

 .بود آينه تو نگاهم هنوز.من نه بود اومده عزيزش واسه...بود 2 ساعت.اومد در صداي

 .کمدش سر رفت کردو من به اجمالي نگاهي.خواب اتاق اومد راست يه هميشه مثل

 بيني نمي منو وقتي سرم فرق تو بخوره خوشکلي.کردم نگاه خودم به بازم

 ودمنب اونجا همينکه اما نداشتم کاري.رفتم آشپزخونه به برداشتمو تخت روي از شالمو باحرص

 .بود خوب خيلي

 نيس ميکنه؟بعييد آرايش نکنه...ميکنه چيکار اتاق تو ساعت يه نبود معلوم

 .آيفون سراغ رفت و بيرون پريد اومد در زنگ صداي وقتي

 .ميخوردم حرص بايد االن از.شد شروع

 بودن حسام و نيلو.کشيدم نفسي انداختمو سرم روي سياهمو هاي باطرح طاليي شال

 بود کف تو خونه ديدن از نيلو

 دونستين قابل عجبه واي-نيلو

 سفيد رز پر گل دسته يه.کرد سالم دادو دستم به و گل دسته حسامم

 کشيدين؟ زحمت چرا-

 خانوم نداره قابل-حسام

 ميکنم خواهش بفرماييد-

 کارخودته؟...اي سليقه چه...نيس گالريات ديدن از کم اينجا ديدن-نيلو

 نگام اگيج مثل وحيدم و زدم لبخندي.بود آشنا هام سبک با نيلو.کرد اشاره ميز روي ي مجسمه وبه

 ...هه...باشه خودم کار کرد نمي باور انگار.کرد
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 اينا فريد.کرد باز رفت دوباره وحيد.خورد زنگ که ريختم براشون دار هل دمه تازه چايي

 .ميکردم نگاش پوزخند با فقط من باريدو مي وحيد روي سرو از خوشحالي.بودن

 بود کرده بغل فرشادو نسيمم.کرد سالم دست به سنگک فريد

 سوسکه خاله انداختي راه بويي چه اووووم-فريد

 روييه روبه واحد مال...نداره بو که پنير نون-

 مسال و روم روبه رسيد نسيمم.موند صورتم تو نگاش که بزنه حرف آويزون ي لوچه لبو با اومد

 .گفت آرومي

 عزيزم سالم-

 .بوسيدم کردم بغلش هميشه ومثل

 کبوده؟ چي براي صورتت:گفت من به رو انداختو وحيد به بدي نگاه فريد

 ديگه تو بياين واستادين چرا...خوردم زمين توخيابون:گفتم باخونسردي

 گذشت ازکنارم خودتي خر يعني که بانگاهي فريد

 کوچولورو آقا اين ببينم بده:کشيدموگفتم بيرون نسيم بغل تو از فرشادو

 داشت کار فريد...بيام زودتر ميخواستم-نسيم

 اومدي خوش...نبود کاري:گفتم لب زير بودو نسيم رو وحيد ي خيره نگاه به نگاهم

 مريخت چايي دادمورفتم ول نيلو بغل تو ماچ کلي بعد فرشادو.گذشت کنارم از کشيدو آرومي آه

 کنه اينوتوجيح ميخواست کي حاال...اوووف.نداشت بر اخم با فريد

 گالريه نيلو قول به واقعا انگار بود، جنبش حال در هاشون کله همه

 .اومدن ام ستاره حميدو که نکشيد طولي

 بخونه شده ضبط آهنگاي رو گذاشتم کردمو روشن ارو ماهواره پذيرايي از بعد

 .گذاشتم وسط ميز رو دادم  خرج به سليقه سرچيدنش کلي که رو ميوه
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 .ميکرد نگاه بودوتابلوهامو شده بلند ستاره

 شد بلند همه اي دقيقه چند سکوت تو امامي مسعود صداي

 اممممم خونه اين يلداي...عاااااشق من-امامي مسعود

 زمستونممممم برف عااااااااشق من

 مديونمممممم دنيام به عشقو اين

 ممنونممممم عشقققق اين بابت من

 مميگفت هميشه.داشتم دوست آهنگو اين.کرد مي نگاه زمين به اخم با که افتاد وحيد به نگاهم

 اين جاي بذارم وحيدو بود محال آرزوي...خوشبخته چه...امامي مسعود يلداي حال به خوش

 خواننده

  بايدداشت که ذوقي من،عااااااشقه-مسعود

 ميشينم بست، نگاهت، توي

  زيباتر دنياروخيلي،خيلي

 بينم مي ،عشق بااحترامو

 اممممم خونه اين عاااااشق،يلداي من

 زمستونم عاشق،برف من

 مديونم دنيام به عشقو اين

 عششششق اين بابت من

 ممنونمممم

 که نبودين تعارفي...ديگه برداريد ميوه-

 ...خداميدونه ميکردن فکر چي به و بودن خلسه تو همه

 الکالبيخي که منم...زدن مي جيغ و ميدويدن خواب اتاق تو مدام(حميد و ستاره دختر)پري فرشادو

 باشه اش خونه که بود درست کجاش زندگي اين.بشکونن بزنن...بودم
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 دقيقه يه بگير آروم...فرشاد بشيييين-نسيم

 مکن داد جيغو ميتونم بازي شهر قد اش خونه اومدم هروقت يلداگفت خاله خود...نميخوام-فرشاد

 کردن آروم براي بود حساس اش خونه وسايالي رو که نسيم يادمه.داشت اي حافظه چه بچه اين

 بودم زده حرفي همچين فرشاد

 ديگه ان بچه داري چيکار کن ولشون-

 ميشکونه چي يه ميزنه-نسيم

 سرش فداي...نداره عيبي:گفت بمش باصداي وحيد

 .ميداد قورتش دولپي داشت اجازه اگه که کرد مي نگاه نسيم به جوري

 بيارم؟ در چشماشو تونستم نمي چرا.ميلرزيد دستام ازخشم

 ديدي؟ نقاشيامو:گفتم بهش رو کنم فکر کمتر اينکه براي.داشت اخم هنوز فريد

 يروزهف آبي آميز اغراق و آب رنگ...آروم و آفتابي...دريابود يه تصوير که کرد سالن تابلوي به نگاهي

 .بود طبيعي خيلي.بياد سالن به بودم کرده اي

 هنرمندي حد از زيادي:گفت کردو صورتم کبودي به باز نگاهي

 ...ببينه که کيه:گفتم و زدم لبخندي

 ديوار به زدم آووردم آشغالي از تخته تيرو تا چهار ميکنه فکر-گفتم آروم وحيد به اشاره با

 نفهمه و سليقه بي بسکه:گفت حرص با

 نيست؟ فروشي...ندارن حرف کشيدي خودت براي که کارايي...يلداجون:گفت بلند ستاره

 .کنه تعريف ازم کسي نداشت دوست پس.کرد اخم باز وحيد.وخنديد

 عزيزم نداره قابلتو-

 بکشي برام اصليته سالن تو که ايني ي لنگه يکي بدي قول بايد ولي...مرسي-ستاره

 اشتها خوش چه...ميگفت رو دريا
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 برات ميکشم دريا تابلواز يه فرصت سر.چشم ولي...نميزنم طرح دوبار کارو يه عزيزم-

 آخه قشنگه خيلي اين:کرد نقاشيم به نگاهي آويزون لوچه لبو با ستاره

 بپزه تا جدا باقاليم گذاشتمو برنجو آب.آشپزخونه تو رفتم شدم بلند.زدم لبخندي فقط

 نميخواي؟ کمک-نسيم

 گرفتي خودت به هارو مرده مادر ي قيافه که وقتي تا نه:گفتم جدي لحن با کردمو بهش نگاهي

 نميدادي جواب تلفنامو:گفت انداختو پايين سرشو

 گذاشتم اپن رو آووردم در کابينت از ظرفارو

 بود دليل بي نگرانيت-

 چيه؟ سردت لحن اين پس خوبه چي همه اگه-نسيم

 دنگر مينداختي دست بودميرفتي قبليش عشق دنبال هنوزچشمش فريد اگه:گفتم باحرص

 ميرفتي؟ اش صدقه قربون کلي شوهرت معشوقه

 .بود ما به تماما وحيد نگاه.کرد بغض

 به دباي فقط...ابروئه چشمت باال بگم ندارم حق حتي من...عزيزي خيلي برام تو...نسيم بروتو-

 ...کنم گريه ام بدبختي حال

 باورکن...يلدا متاسفم من-نسيم

 يخوامنم...تو برو حاالم...غلط چي درسته چي فهمم نمي که منم اصلي مقصر...نيست تو تقصير-

 بخوره گند مهموني

 که شدم وجدان بي چه.سوخت دلم.رفت بيرون آشپزخونه کردواز پاک چشمشو زير اشک

 .ميچزونمش

 اومد وحيد که آووردم مي در ظرفارو باقي

 ميگفتين؟ چي:گفت اخم با

  ميگفتم جک براش داشتم:گفتم دادمو فشار هم به لبهامو
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 بود؟ کرده بغض زياد شادي از اونوقت-وحيد

 دقيقا-

 نيار باال منو سگ روي اون يلدا-وحيد

 .نداره تعريفي همچين روتم اين-

 کني؟ خراب رو مهموني باز ميخواي-وحيد

 نميشه خراب نيست مربوط بهت که کاري تو نکني فضولي تو اگه-

 ميخواي...ميبيني غذاتدارک همه ،اين ميکشي رخ به نقاشياتو...ميکني ضبط آهنگ من واسه-وحيد

 سري؟ خيلي بدي نشون

 ندارم بقيه تحسين به نيازي...نديده ساله 3 ببينه بايد که ،اوني نه-

 کنم تحسينت اينا خاطر به ميخواي پس-وحيد

 رسيده ما به شما از...کردي کارو اين زياد-

 ميبينم تخته تا 4 فقط من ولي...ميکردم تحسين بود تحسين قابل اگه-وحيد

 شده ثابت همه به داره مشکل ديدت اينکه-

 ميکنيم صحبت هم با ديدم مورد در مفصل مهموني بعد:دادوگفت فشار بهم دندوناشو

 .ورفت

 .کشيدم عميق نفس تا چند

 .ريختم قابلمه تو برنجو

 .نکردم نگاهش اي ذره حتي برگشتمو سالن به

 ...شه کوفتت يعني وحيد:گفت حسام شد چيده ميزکه

 ميخوري سوخته ديگ ته روز هر ميکنه فکر ندونه هرکي:بازوشوگفت تو زد نيلو

 ميون در روز يه(گفت ي آرومتر مثال باصداي...)نه که روز هر-حسام
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 ديگه خونه برميگرديم-گفت جيغ با نيلو

 عزيزم ببخشيد:گفت ترسيده مثال بالحني حسامم

 روز هر شد درميون روز يه که بخور- حميد

 .بود وحيد به نگاهم اختيار بي.ميومدن خوب غذاها که نظر به.خنديدن همه

 يلدا ونايبادمج حليم براي ميرم مي من:گفت ريختو ظرفش تو بادمجونو حليم از نيمي تقريبا فريد

 جان نوش-

 وبخ يعني اين.نکرد ضايع و خورد خوبه.خورد اخم با که وحيد اال کردن تعريف خوردنو همه خالصه

 .حتما ديگه بوده

 کرد نمي تحريک اشتهامو خودم غذاهاي.خوردم ساالد و برنجوگوشت کمي تنها

 کسي دمخو اصرار به.رفتم حال به چايي با چيدم شويي ظرف ماشين تو کثيفو ظرفاي اينکه از بعد

 تمنداش رو ميکشي کار مهمونا از چرا بگه وکه وحيد دليل بي هاي جنجال واقعاحوصله.نکرد کمکم

 نخور درک به...وحيد جز برداشتن چايي همه

 ميره؟ پيش خوب شرکت کاراي:گفتم حميد روبه و نشستم مبل روي

 باهاش کنم بحثي گفتم ساکته بودوديدم نزديکم فقط حميد آخه

 نهاو دوش رو بار بيشتر...ميکشه زحمت داره خيلي وحيد...سنگينه کارامون يکم...خوبه-حميد

 ...ديدمش تازه ازپريروز منکه-

 نيومد؟ ديشب:گفت کردو هم در ابرو

 نه-

 .فکر تو رفت

 مياره فشار خودش به خيلي-حميد

 کنه خرج سوداشو سرقبرم قراره ايشاله-
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 نکنين ادعا اينقدر فهمه نمي منو کسي بزنم داد ميخواستم.ميکرد درک که انگار.کرد نگام

 ...ولي...بدين حق بهش گم نمي...داغونه خيلي وحيد-حميد

 به)ببينيد دارم؟نگاهاشو ظرفيت چقدر مگه...حميد آقا کردم نمي تحمل نبود مادرم خاطر به اگه-

 ينا توي وضوح به(کردم اشاره ميزنه حرف حسام با ميکرد وانمود اما بود نسيم ي خيره که وحيد

 حد اين تا ميکنيد ندارم؟فکر شخصيت غرورو من مگه...ميشم تحقير...ميشم مسخره دارم جمع

 منو عشق لياقت دوستتون کنه؟واقعافکرميکنين رفتار اينطور من با بده جرات خودش به که بدبختم

 ميکردين؟ رفتار چطوري بودين داره؟خودتون

 .کرد،منم سکوت

 شد چي وايي نون بگوتو فريد واي:گفت فريد به رو لبخند با نسيم

 خلوت...نونوايي دم ،رفتم آخ آخ:گذاشتوگفت مبل دسته روي شو ژله ظرف باخنده فريد

 به خورد تنم...تنور دم تا رفتم تلو تلو همونجور کرد گير در ي لبه به پام تو برم خواستم...بود

 استمخو جوگرفتتم منم...دستم رو افتاد خمير ديدم بيام خودم به خواستم...اونور دادم شاطروهلش

 اينکه هخالص.بگم چي بودم مونده ترس از منم....ميکنيييييي چيکار: دادزد شاطره تنورکه تو بزارم

 نبوده قصد از بابا کردن باور خودموتا کشتم

 خنده از بودم مرده من واي-نسيم

 .کرد مي نگاش اخم با وحيدم.وخنديد

 هم من براي شده حال وحيد؟تابه حسادت...بود ناراحت فريد کنار خوشحاليش ازديدن حتما...هه

 کني؟ نگام شده حال کني؟اصالتابه حسادت

  خنديدن مي فريد حرف به داشتن همه

 ...کردم بغل خودمو جورايي يه بادستام...چرخيد تکشون تک روي نگام

 افتادم جمله ياديه

 ماا پرآدمه دورم ميکنه،ميبينم غلبه وجودم همه به تنهايي ميگيره،احساس دلم وقتاکه گاهي"

 بغل خودمو...ميشن خشک توگلوم حرفام همه اما دارم ورفيق دوست عالمه تنهام،يه شديدا

 "باهاتم منکه...نخورديوونه غصه:ميگم ميکنمو ميکنم،بغض
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 بفهمه؟ منو هست کسي لعنتي دنياي اين تو يعني

 .کردن رفتن عزم بالخره که ميداد نشون شبو نيمه ساعت

 خونه تميزکردن راه بهترين شده که هم پرتي حواس کرد،براي اشون بدرقه در دم تا وحيد

 .کنم جمع ظرفارو رفتم  راست يه همين براي.بود

 ايستاد پنجره کنار ورفت دستش گرفت سيگار يه بست،باز درو

 ...خواب بي بودومنم پکيده خونه

 گاه بي گاهو دعواهاي اين از غير وحيد دعواهامونم؟منو عاشق بگم اگه است نميزد،مسخره حرف

 داشتيم؟ ارتباط واسه ايم چيزديگه

 سيگار پشت سيگار

 شدم خفه بذار باز رو پنجره الي-

 بل وزير کردم باز رو پنجره الي سمتشو رفتم حرص با منم.نکرد توجه و گفت درکي به لب زير

 مياد زورش:گفتم

 نباش دوروبرم:غريد کشيدو بازومو برم اومدم

 ميکنه؟ جمع اينارومياد جونت عمه پس-

 پنجره سمت برگشت دادو هلم

 !هارشدي؟ باز چيه:گفتم حرص با

 .نداد جوابي

 .اتاق تو کردمورفتم جمع ظرفارو

 !بود چش خداباز يا.کشيد بازومو که زدم بيدارغلطي و خواب منم.اومد که نشد ساعت يه

 ميخواااااي؟ چي-

 ميگفتين؟ چي آشپزخونه تو:گفت چرخوندو صورتم تو نگاهشو

 !توچه؟ به-
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 ...تو حرفاي بعد ميکرد بهم که نگاهيم نيم يه همون...بده جواب– وحيد

 نميپرسي؟ چراازخودش-

 نه؟ يا ميگي:گفت وحشتناکي اخم با.چشماش تو زدم زل

 ...نه-

 نه؟ نيس حاليت خوش زبون-وحيد

 ...خوشته؟هه زبون اين-

 کشيد موهامو تو کرد فرو دستشو

 زنجيري کن ولم-

 ...ام ديوونه...خب آره-وحيد

 نزن دست من به-

 ...بره يادت درازي زبون تا باشي داشته کوچولو تنبيه يه بهتره:گفت رومو کشيد خودشو

 

 بود فايده بي اما برم در دستش زير از ميکردم سعي و ميخوردم وول هي

 يغج زياد سوزش از.نازکم پوست به کرد گير ناخنش امو سينه قفسه روي شد کشيده دستش

 کشيدم

 ببينم بذار-وحيد

 ...وحشي حيوون:گفتم زدمو پس دستشو عصبانيت با

  بردار دستتو:کردوگفت اخمي.ميزد نفس نفس

 حاالگمشوبرو...کردي که نبود؟کارتو همين کارت مگه...برو گمشو-

 بيرون رفت برداشتو زد،لباساشو تخت به مشتي

 .بود ام جسمي درد از بيشتر حقارت درد
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 حملت من مثل اونم ميشد عوض هم با جاهامون نبينه؟اگه منو ميخواست نه؟تاکي نداشت تمومي

 ميشد؟ عاشق اينقدر من مثل ميکرد؟اونم

 شدم خسته کننده ديوونه سوال همه ازاين

 .خوابيدم هق هق با شدمو مچاله

 .کنم باز چشمامو ميترسيدم من ولي.وحيدبود عطر.ميخورد صورتم تو نفسي گرمي

 نکن سعي پس...ضعيفي نگاهشم جلوي احمق،توحتي يلداي...ميکردم اعتراف خودم به حداقل بايد

 باشي متنفر ازش

 ديشب زخم همون جاي.شد کشيده ام سينه ي قفسه پوست رو سرانگشتاش

 .نرفت اما گذشت ميکرد؟مدتي چيکار داشت

 کنه؟ اذيتم ميخواست.شديد داشتم هيجان

 شتندا هوس ميخواي باز چيشده؟حتما:گفتم کردمو اخمي.ميکرد نگاهم خونسرد.کردم باز چشمامو

 نه؟ کني جبران من با دلخوشيتو

 فهميدم ديشبش کار از منظورشو من شد متوجه انگار

 شقي؟ کله خيلي ميدونستي:کردوگفت اخمي 

 دلم؟ ور موندي که اينجا مياد داره  دلخوشيت جونت؟ياشايدم شرکت پيش چرانرفتي-

 ندارم دعوا حوصله کن بس:گفت سابيدو هم به دندوناشو حرص با

 مارميمونه نيش مثل زبونش:گفت لب زير

 ...بزني بهش سر يه نيست خوب حالش گفت زد زنگ مامانت:گفت ايستادو شد بلند

 کِي؟:پريدموگفتم تيري شصت

 نميگذره زياد-وحيد

 لباساموپوشيدم رفتمو کمد سمت به
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 باال ونهش)راحتترم کني آمد رفتو خونه اين تو کمتر هرچي...بموني زياد ميتوني اونجا رفتي-وحيد

 برام آرامشه سلب جورايي يه...ميکنه اذيتم بودنت کال(وگفت انداخت

 ...باهات ميام زور به شب هر من آخه...مشخصه کامال:کردموگفتم نگاهش حرص با

 کمترين اين...دارم زياد حق گردنت به نه؟من يا بخوره دردي يه به بايد جذابيتت بالخره-وحيد

 بکني برام توني مي که کاريه

 شد بازتر بازش هاي دکمه.کرد تنش ستون روتخت عقب از دستاشو

 گردنمه؟ به که چيه حقتون بگيد ميشه...فهميديم حقم معني-

 ام ونهخ تو اينکه يا...ببر آويزونتو دختر بيا نگفتم مامانت به همينکه مثال:گفت زدو پوزخندي

 ميخوابي ميخوري

 مخود براي متاسفم...کثيفتري حيوونام از تو...کن بس...اومدي خوب و ميخوابي ميخوري:دادزدم

 راست امدوست...بچشم طعمتو بازم رفتنت قبل دوباره ميدم ترجيح البته-گفت اونورو گردوند روشو

 ...ميخواي اگه حاال...هستي خواستني ميگفتن

 غيرت بي-

 وسوييچم و گوشي.پوشيدم اومد دستم دم هرچي.ميزدم نفس نفس.خنديد انداختو باال شونه

 .بيرون زدم خونه از سريع و برداشتم

 .بود شده سخت براش کاراش لعنتي پادرد اين بخاطر.بود پريده رنگ کمي مامان

 .کردم مرتب اشو خونه کمي خودم درداي به توجه بي

 ديگه شب ميموندم همينجا منم...نيا بود گفته که وحيد

  دادم مبل به تکيه روش رفت،چهارزانوروبه اش سجاده سمت گرفتوبه وضو مامان

 مامان-

 مامان جان-مامان

 نخواست؟ بچه دلت آووردي؟ديگه دنيا به منو چرافقط-
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 ...بودي بس پشتم هفت براي تو همين...ديگه نخواست خدا منتها...مادر چرا:گفت خنديدو

 يشترب بودم مامان شبيه.برداشتم تاقچه روي از بابارو ،عکس سرم باال شدمواز کشيدم،بلند آهي

 بود رفته بابا به سياهم چشماي اما

 ماهي اين به من-

 لعنت برمنکرش-مامان

 بزنيم هندونه بيا خوندي نمازتو حياط ميرم-

 خانوم خوشکل باشه-مامان

 اروز اين تو مياد کارم به بدجور که نگيره ازم رو زورکي لبخند خدااين.رفتم حياط به بالبخند

 مونديمومي بيدار حياط،تاصبح همين تو روزا خيلي.بود تنگ هامون خنده و نسيم بابا،براي براي دلم

 ادربر ميزنيم،مشهورميشيم،دوتا گالري باهم اينکه...هامون ازخواسته...ميزديم حرف آرزوهامون از

 حدث نمشوهرامو ي قيافه ميکنيم،حتي زندگي خونه تويه شن،باهم عاشقمون که مياريم دوقولوگير

 اون چقدر...شن هم عاشق ميکنيم کاريم يه...پسر تويه ميارم دختر يه من ميگفت نسيم...ميزديم

 .بود تنگ فريد با سوزوندن آتيش براي دلم...ميخنديديم بيخيال روزا

 عاشق که هموني...اش خونه تو ميدونست زيادي منو که معرفتي بي همون...بود تنگ براش دلم

 رو قلبش تو گوشه يه بودم اين آرزوي در من که هموني...نميخواست منو بودو اي ديگه کس

 ...بود وقوع قابل غير و خواستني عجيب که آرزويي يه...کنم تصرف

 اگه يعني.بودم شده نازک دل زيادي روزا اين.شکست بغضم اختيار شد،بي بلند اذان صداي

 من...ردميک فرق چيزا خيلي بود بريزه؟اگه اشک اش دونه يه يکي اينجوري ميذاشت بود بابااينجا

 برخورد اونجوري باهام هيچوقت نيستم کس بي که ميديد ووحيد بود اگه...نبودم مامان نگران

 لمث زندگيشون نفر چند...نداشتم تنهايي نداشتم،ترس جداشدن از ترس بود اگه...نميکرد

 من؟ مثل دارن باباشونو آغوش نفرآرزوي منه؟چند

 ...دادنزنم قلبم تو لعنتي درد اين تااز دادم فشار هم به لبامو...گرفتم باال آسمون به رو سرمو

 و بودي که روزايي اون برام؟چرا سخته زندگي تو بدون چقدر هست؟ميبيني بهم حواست!بابايي

 نگرفتم؟ جدي رو داشتمت
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 رو اززندگي استفاده ،نهايت بودنت همه ،از وجودت همه از ميدم قول...برگرد فقط....پشيمونم

 ...بکنم

 کردم خفه امو گريه گذاشتموصداي رولبام پا،نشستم،دستمو کف روي باغچه لب

 ميکني؟ گريه چرا...مادر يلدا:گفت که  اومد مامان نگران صداي

 معرفت بي...شد نسيم تنگه دلم...ماماني هيچي:وگفتم کشيدم چشمام زير دست سريع

 ميشد؟ تلپ اينجا ميومد چقدر يادته...شده

 همين؟ فقط:گفت غمداري نگاه با

 باورکن آره-

 ...ميگيره آدمو وقت کل تنهايي به بچه خود... داره زندگي اونم بالخره...مادر نخور غصه-مامان

 ميزنه چشمک هه هندونه که بيا بخون زودي...اش خونه ميرم من نداره عيب...آره آره-

 .ايستادم شدم بلند

 .بخونه نماز رفت دادو تکون سري.بشه بدتر حالش ترسيدم.بود پريده رنگ

 .ميخوند سجده داشت.اتاق تو برگشتم و زدم صورتم به ،آبي حوض ازشير

 .بود سرد کمي بيرون...کنارش نشستم سيني و چاقو با و بغل زير زدم ارو هندونه

 .بخورم غصه ميخواستم همش حياط ديدن با منم

 شد خداخسته بابا بسه-

 نداد جوابي

 ميبريشون؟ نام ؟داري مگه ميخواي تا بده؟چند نوه خدابهت ميکني دعا-

 نده نشون واکنش حرفام به بود سابقه بي.نخورد تکون باز.خنديدم ريز

 موندي دال اينقدر شد خشک ،زانوت من مامان بسه:گذاشتموگفتم اش شونه روي دستمو

 .بودم خيره مامان رنگ بي صورت به زده بهت.شد وري يهويه دادم تکونش
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 اينقدر...تاداف در جون به لگد مشتو با يکي که ميکشيدم جيغ بلند بلند...نشد بلند...مامان زدم جيغ

 زدم مي جيغ فقط بخورم تکون نميتونستم بودم ترسيده

 ميزدم جيغ فقط من...اتاق تو اومد هراسون فريد نکشيد ثانيه به

 سياهي...بعدم بغلشو تو کشيد سفت منو نيره خاله

                                           *** 

 .شه نمي باز زياد پف از چشمام االنم کردم گريه قدر چه که بماند.بود مادرم ديروزهفتم

 .گرامي ي پسرخونده و درخشنده استاد حتي بودن مراسم تو همه

 .مخورد حرص چقدر کرد نگاه فقط وحيد و گفت تسليت بهم تمام باهيزي درخشنده وقتي که آخ

 .سرش تو بخوره تسليت.بايسته جلو،کنارم نيومد حتي کردو نگاه فقط کال

 .داشتيم روزايي چه داشت، دوست مادرش مثل مامانمو.کرد گريه خيلي نسيمم

 ديگه نه بود خبري بابا از نه.بودم تنها چقدر عيدومن به بود مونده روز 3.کردم آسمون به نگاهي

 !باشه بارش دومين اين که بود کي وحيدم...مامان از حتي

 فضاحت اون با وقتي.موندم مي خونه اون تو بايد چي براي ديگه.پدريم ي توخونه بودم اومده

 .کوفتيم عشق اون...بودو مامان خاطر به فقط ميموندم بازم کردومن مي بيرونم

 .کنم فکر بهشم دورادور تونستم مي حاال

 .نبود شوخي

 حتي.ميکرديم دعوا باهم وقتي.خواست نمي منو وقتي حتي.پرستيدمش مي عاشقانه سال 4 من

 ونستمت نمي خودم به که دروغ.کشيد بيرون دخترونگيم منوازعالم ممکن شکل بدترين به وقتي

 همه...مکن نمي فکر بهش ديگه من: بگم فيلما اين تو مثل شد نمي حاالم.داشتم دوسش من.بگم

 نه.فيلماست تو مال آخه؟اون شد مي مگه...کنم مي زندگي اون بدون ميرمو... است شده تموم چيز

 نکرد ترک به بنا اگه.خواد مي نسيم ي واسه منو بودم فهميده پيش سال 3 همون از که من براي

 گرفتم مي طالق سال همون بود
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 زيرو زندگيمو که اي قهوه نگاه اون.خواستم نمي اون غير رو کسي نگاه حتي احمق من ولي

 کهپرشوروهنرمند، دختر يلدايه...نبودم من ثبات بي نفس ضعيف دختر اين.نبودم اين روکرد،من

 بود شده تبديل اي قهوه چشم جفت يه ديدن کنه،با عوض اونو بود نتونسته هم پدرش مرگ حتي

 سابق االيلداي بود شبيه هرچيزي به که ،دختري اين به

 

 خيلي...خاليه جات مامان.کردم نگاه پرِبرگ حياط به

 ميدادم گوش پيغامگير توي واز نسيم صداي

 شههمي.بودي همه دل مرحم هميشه پيشت؟تو بيام ذاري نمي چرا...يلدا نکن گريه تروخدا-نسيم

 بي باشم داشته دوست منم بدي حق بهم خواي نمي.بخورم غصه ذاشتي نمي و بودي کنارم

 معرفت؟

 چي بدبخت اين تقصير.ميکردم خالي اون سر ميداد حرصم وحيد وقت هر.دادم نمي جواب تلفناشو

 اهاماشتب خاطر به منو که وحيد مثل.کردم مي تحقيرش مدام ومن بود کرده اشتباه يه...بود؟هيچي

 پس؟هيچي بود چي وحيد منو فرق.ميکرد تحقير

/// 

 اومد بانک عابر...باش داشته اونجارو-نسيم

 به ما حسابي بودو تنم سفيده مانتو همون.انداختم خودم به  وبعدم کتابخونه ورودي در به نگاهي

 فکر هک بودم احمق چقدر.بود تر شلخته هميشه از.کردم چک نسيمو اختيار بي...بودم رسيده خودم

 .کنم جلب وحيدو تونم مي تيپوظاهرم با ميکردم

 يه يمتوق گرون گالي با گل دسته يه هميشه مثل.خان پيش پشت نسيم پيش رفت راست يه اون

 از...نهک استفاده روز يه کادوهاش از کرد نمي وقت نسيم بود داده کادو نسيم به اينقدر...کادو جعبه

 رفتميگ براش که هايي دخترونه ظريفو هاي سرويس تا گرفته قيمت گرون مارکوعطراي لباساي

 داشتم خبر

 که تيپي همون.بود تک تيپش هميشه.بودم تماشاشون مشغول ادبيات کتاباي خان پيش پشت منم

 برد مي سرت از هوش المصب که سردوتلخ عطر يه با.زد مي داشتو روياهام مرد
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 خوبي؟...نسيمم سالم-وحيد

 .زد گرفتولبخند گلو دسته اش هميشگي ناز با نسيم

 يادش منو ميکردم فکر ماه2 بعد هنوز که بود مسخره.داد تکون من براي هم سري وحيد

 هنداشت ارزشي اون براي بود خوشايند تو براي اتفاق بشه؟اون چي که...بياد يادش اصال...بياد

 قبول نسيمم و بخورن ناهار برن رستوران ميکرد اصرار همش وحيد.کشيدم مي آه همش دلم تو

 .کنم نگاش فقط نخورم هيچي ميدادم قول.بريم ميخواست من از کاش.نميکرد

 رفت شده پنچر ي قيافه با کنه نمي قبول نسيم ديد که وحيدم

 چزونيش؟ مي داري مرض-

 خوشم نم...اجنبي رستوراناي ميبره منو بابا:کيفشوگفت تو انداخت حوصله بي کادورو کرد پوفي

 ،چيني برزيلي ايتاليايي شهر باال رستوراناي اون تو نرم بخورم فالفل حاضرم خدا به.نمياد

 خداشونه از همه...ديگه اسکلي-

 منميتون چرا ميخوردم حسرت همش وحيد قبل...قشنگه روياش تو چي همه...من نه همه آره-نسيم

 تا اول از و ميده غذاسفارش کلي فمعرو رستوران فالن ميبره منو...االن اما...رستورانا اينجور برم

 سلک برام...ميکنم برات کارو فالن ميخرم برات چيزو فالن ميگه همش...پوله به راجع حرفاش آخر

 چيزاحرف خيلي از بشينيم پارک تويه هم با بريم بار يه دارم ميفهمي؟دوست است کننده

 بريم بار يه...بورسه رو که ماشيني فالن ،از بگه ماهش اين سود از اون بزنيم،نه حرف باهم...بزنيم

 ضايع که پارک ميگه ميزنه پوزخند ميگم بهش وقتي(بود جيگر عاشق نسيم...)جيگرکي

 اون من به امااحساسش...پولداره...خوشتيپه...جذابه...آد نمي خوشم ازش بگم اگه دروغه...است

 نمي بها بهم اما دارم دوست ميگه...شه نمي قائل ارزش من براي...ميخوام که نيست احساسي

 توچيکار ميگه...طال لباسو عطرو همه اين آخه چيکار ميخوام برام اينقدر نگير کادو ميگم.ده

 سرويس تا 3 6 برام...بگيرم برات بهترينشو دارم دوست تومغازه ميبينم هرچي داري،من

 همين سر داشتيم بحث هم با اينارو؟کلي مياري کجا از ميگفت خريده،مامانم

 ماه يه اينا...بخوام که نيست اوني اما...ميخوام،خوبه من که نيس اوني چيز همه...ميدوني...هاکادو

 ياينجور آرزوشونه احمقي،همه چقدر ميگه ميگم هرکي به...ميزنه دلتو قشنگه،بعد ماه6...قشنگه

 قشنگه دور از فقط...يلدا خدا به کنن،ولي زندگي
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 زني؟ نمي بهم نميگي؟چرا بهش چرا-

 ميترسم ازش جوريه، يه وحيد اما...ميخوام کن باور:گفت آه با

 بدي بازيش نيست حقش... بگي بايد ولي:گفتم گرفتمو رو

 .خواست نمي هم ميخواستو هم نسيم.سوخت مي دوشون هر براي دلم.شد ساکت اونم

 کنه تحمل بتونه که نبود وحيد عاشق اينقدر نسيم بودو متفاوت دنياشون.ميگفت راست

 کرده درست کرفس خورشت مامان.ما خونه بريم ببنديم 6 ساعت.است شنبه 2 امروز-

 کرفسم عاشق من...بريم جون آخ:زدوگفت لبخندي

 .زديم جيم و کتابخونه صاحب به سپرديم کارارو که بود اي وخورده 6 ساعت

 پير اين خاکسترن زير آتيش.داشت دوست منو خيلي بود فکستني پيرمرد يه که کتابخونه صاحب

 عععععق شم زنشم داشت توقع حتما...مردا

 ،شوهر ميشه حروم خوشکليت اين آخرم ميگفت.ميکرد ام مسخره نسيم اين وچقدر

 .بشي فکستني همين زن بگيره،بايد زن نميکنه جرات هرپسري...نيست

 يکي برق چراغ تير تو ميرفت مون يکي که بوديم هوا سربه دختر ،دوتا ميخنديديم هر هر داشتيم

 خودمون قول به و ميخنديديم فقط مکان و زمان بيخيال...صاف آسفالت ميزدرو سکندري مون

 ...ميکرديم مردمو پسراي هيزي

 شوهع ميشن رد ازکنارمون که پسرايي واسه ميخواستيم وقتي ميشد دار خنده هامون قيافه چقدر

 ...ميومديم خرکي

 تا اتصد:گفت من به رو نسيم به توجه بي.شد سبز جلوم فريد که بود راه به امون خنده همينطور

 ...ميره ترم اونور کوچه هفتا

 وراند دوستاي.داشت غيرت من رو خيلي ساال اون فريد.بود گيرينپاچ باديدنش کال که نسيمم

 .شديم بزرگ هم با...بچگي

 ردمک نمي حال ميکردن بازي خاله که لوس دختراي با هيچوقت داشتم شروشيطوني روحيه منکه

 برادرانه غيرت من ساال،رو ازهمون.ميکرديم عاصي هارو همسايه کل ميگشتمو فريد با همش
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 ماا.داشت زياد عالف محلمون آخه...همينطور هم کاراته ميرفتو باشگاه من خاطر به.بود پيداکرده

 .يومد نمي سمتم فريد وجور با کسي خب

 .ودب خريده شهر مرکز تو خونه يه باباش کمک ميکردوبا حسابداري دولتي شرکت يه تو تازگيا

 ريدف اما.شم عروسش ميخواست دلش خيلي مامانش آخه.داره دوست منو ميکردن فکر اينا باباش

 من مثل اونم...ورتر اون کوچه تا بودوچند عموش دختر مهسام.دارم خواهرو حکم براش بود گفته

 لتحصي ادامه براي مالزي رفت که مهسا منتها.ميسوزونديم آتيش تايي 3 هميشه و داشت دوست

 .داشت منو تمرکزکردوهواي رومن بيشتر فريد

 ديگه است خنده-

 ماييد ي خونه شب کنم فکر.باشگاه ميرم دارم من...خودتو کن جمع:گفت کردو اخمي

 سالمتتتتتتتتتتتت به-

 اي هوهق چشماي.بلند قد تقريبا بودو چهارشونه فريد.بود شده محوش که انداخت نسيم به نگاهيم

 .ومردونه بود خوب اش قيافه درکل.داشت خوشکليم ي تيره

 .رفت دادو تکون نسيم براي هم سري

 ميگفتي؟ که بود فريد همون اين-نسيم

 نداري؟ خواهرمادر خودت مگه نکبت کن درويش چشاتو...اوهوم-

 غيرتي چه:گفت ميکرد نگاه فريدو پشت از که همينطور زدو لبخندي

 .شد خشک نسيمم.کرد نسيم به نگاهي برگشت فريدم لحظه همون

/// 

 انداختم سرم رو شالي.باشه خودش حال به دقيقه دو آدم نميذارن.اووووف.شد بلند در زنگ صداي

 روزنگ بود گذاشته دستشو.

 ...اومممممممممدم-

 ردمک باز درو بستمو سفت کمربندشو بيندم اشو دکمه اينکه بدون پوشيدمو مانتو هلهلکي
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 شد قطع نفسم اي قهوه چشم جفت يه ديدن با

 ودب شده الهام بهت ميري؟يا استقبال به همينجوري همه براي:گفت چرخوندو صورتم تو نگاهشو

 درم؟ پشت

 داري؟ چيکار-

 نهک کاري بود بلد هميشه.رفتم ضعف بهاري پالتوي اون تو ديدنش از.حياط تو اومد دادو هلم کمي

 .بياد چشم به

 تنهايي؟-وحيد

 احيانأ؟ ميشين مزاحم ايران آمارگيري شرکت از-

 تنها اينجا نيس خوب...خونه بريم کن جمع وسايلتو برو:گفت کردو سرتاپام به نگاهي

 پيکره درو بي(کردوگفت ديوار درو به اي اشاره...)بموني

 نگرد؟ بر ديگه برو گفتي رفته تو؟يادت ي خونه؟خونه کدوم-

 محرف به نکني؟که لج شد بار يه...يلدا خدا رضاي محض:کشيدوگفت موهاش تو دستي کالفه

 مخالفي خدا ي بدي؟هميشه گوش

 .هست که همينه...بزرگيتون به ببخشين ديگه-

 تنهايي؟ چيکارکني ميخواي داغون دربو ي خونه اين و لوت التو پر ي محله تواين-وحيد

 ندارم جايي اينجا غير نکردي؟منم بيرونم مگه ؟!شده؟ مهم برات ازکي-

 زنيم مي حرف بعدا مورد اين در:گفت آروم کشيدو نفسي

 برگرد؟ ميگي که ببيني جونتو نسيم باز جديدته؟ميخواي بازي نکرده،چيه؟اينم الزم-

 ميکني بدتر ميام کوتاه هي هرچي:گفت اومدو سمتم به قدم 6 عصبانيت با

 يدمتمرگ خونه خواستي؟تو نمي همينو بياي؟مگه کوتاه چي براي بياي،اصال کوتاه نکرده الزم-

 .نيست معلوم باخودتم تکليفت...بيا ميگي ميرم...بروگمشو ميگي

 هم به کوبيد محکم درم.رفت سرعت به گفتو درکي به لب فشردوزير هم به لبهاشو
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 احمق من.لعنتي برگرد...مرد بدهکاري بهم سال سه قد...خيلي کنم کنه؟فکر بغلم داشتم نياز چقدر

 .محبتتم جو يه ي تشنه

 تنها که. نياد کردم تحديد فريدوکلي.نيست پيشم ديگه مامان که سالي اولين.بود عيد امشب

 .باشم

 شدم خسته حسابي.کردم مرتب ارو خونه.شستم حياطو.کاريم تميز مشغول صبح از

 نويي قريبات سياه لباس.ميداشتم بر وسايالمو خونه ميرفتم سر يه بايد.نداشتم زيادي لباس اينجا

 بينهب منو نميومد کسي.بود خوب اما بود شده گشادم کمي.پوشيدم بودو مجرديم اتاق کمد تو که

 .که

 .کردم سرم سياهيم شال داشت ديد کمي بازم درخت دارو همه اون وجود با حياط چون

 روازتوکمد بود ها آماده سين هفت اين از بودمو،که خريده مامان براي پيش ماه 6 که سيني هفت

 .چيدم حياط تو تخت روي آووردمو در مامان

 .ميديد تار چشمام بودم ريخته اشک انقدر

 .بود شب 10 ساعت تحويل سال

 . سينم هفت کنار کردم روشن بابارو قديمي راديو

 .شد تحويل سال

 وحس باالسر سايه رو،نداشتن تنهايي که ميفهمن کسايي فقط حرفمو اين.بود خالي جاشون چقد

 .باشن کرده

 به ميزدم ناخنک ومن ميخوندن دعا مينشستن سين هفت کنار وبابا مامان ميشد که عيد

 ابامب...اي زلزله خودش قوت به هنوز تو گذشت سال يه بگير آروم دختر:ميگفت چقدرمامان...سمنو

 نباشه دنيا ميخوام نباشه باباروکه ي زلزله کن ول:ميخنديدوميگفت

 االنم پردرد ي خنده روزو اون خيال بي ي خنده بين بود فرق قدر وچه

 .شد پراشک چشمام باز

 شد بلند در زنگ صداي که ميکردم گريه همچنان اما گذشت چقدر نميدونم
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 محل بي خروس...اه

 بود فريد حتما.در سمت رفتم باالو کشيدم بينيمو

 کيه؟-

 .بود هواتاريک.نيومد جوابي

 کيه؟-

 کن باز-وحيد

 !!!!!ميکرد؟ چيکار اينجا.کشيدم چشمام به دستي و دادم قورت دهنمو آب

 .کردم باز درو

 ريخت قلبم باديدنش بگم اگه نيس دروغ

 بگي؟ چي اومدي چيه؟باز-

 اينجوري هم بودن فضول هامون همسايه هم...بياد ميدادم ترجيح منم...تو اومد دادو هل درو

 :فتمگ کردمو اخمي پس.ندم بروز حسمو کردم عادت ديگه که ميبينمش،منم بيشتر يکم حداقل

 تنهام.نيست اينجا بگم بايد دلخوشيتي دنبال اگه-

 ندادن؟ يادت داري مهمون:گفت شد خيره صورتم تو باالکشيدو صورتم تا پاهام از از نگاهشو

 اي صابخونه ها خونه همه تو ماشاله که شما:کشيدموگفتم باال بينيمو

 بود جوري يه نگاهش

 ...نميذاشت عقلم اما بمونه بيشتر ميخواست دلم.نشستم تخت روي رفتم و کشيدم نفسي

 داري؟ حاالچيکار-

 بزنم سر يه اومدم...همينجوري-وحيد

 نسيم...گم نمي دروغ باورکن:گفتم آروم سين هفت به نگاه با دلمو تو کردم جمع زانوهامو

 .تنهام...نشه پيداش اينورا کردم تحديد فريدوکلي.نمياد
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 .نزد حرفي.سوخت دلم خودم حال به خودمم که گفتم بغض با اينقدر و تنهام

 گذاشت روپاهاش آرنجاشو و نشست تخت ي گوشه طرف اون

 ...کنم تظاهر نيست الزم ديگه نيست مامانم حاالکه:گفتم فکر بدون گذشت که مدتي

 .طالق کاراي براي بريم بهتره:گفتم دوختمو زمين به نگاهمو

 المووساي ظهرميام از فردابعد:گفتم گذاشتمو زانوهام روي سرمو.ميکردم حس نگاهشو سنگيني

 ...بردارم بود رفته يادم کليدمو.بده بهم کليد يه نيستي خونه اگه.برم مي

 خداشه از اون...هه.بگيرم طالق نميذاره ميکردم فکر مسخره چه.نزد حرفي بازم

 بياي ميتوني ام خونه:گفت اي دورگه باصداي

 .ميلرزيد بغض از ام چونه

 ه؟آخ شدم تو چيه عاشق احمق من:گفتم ممکنم صداي باالترين با کردمو بلند سر اختيار بي

 تو؟ رضاي محض نيست تاثيرگذار مرد اين روي درصدم يه من غم يعني...من خداي واي

 بي.بستم محکم درم خونه تو رفتم شدمو بلند عصباني.ميچرخيد صورتم تو سردرگمش نگاه

 نگس قلبشواز خداکه به...ميشه نرم حداقل يکم ببينه حال اين تو منو عوضي،گفتم احساس

 براش جادو؟دعا کنه؟سحرو خودش عاشق اينو تونسته نسيم چطوري...ساختن

 اش خونه تو سال همه اين بشر اين.ميکنن پيدا حس آدم به بخداحيوونام...خونده؟نميفهمم

 پيدانکرد حس من به بودم ،کنارش

 .اومد حياط در صداي بعدم مدتي

 .شد باز چشمام اي گربه جيغ باصداي

 .بود برده خوابم پنجره زير زمين رو.دوروبرکردم به نگاهي

 .بودم خوابيده چقدر اوووف.بود ظهر 1 ساعت

 اسمس و زنگ چقدر اوه،.برداشتم گوشيمو

 .نسيم به زدم زنگ و کردم پاک نخونده همرو
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 يلدا الو:گفت شتاب با خوردن زنگ بعدکلي

 يمنداشت خوبي خاطرات کم...بشم متنفر ازش بذاره تونست نمي بيشعور.اومد لبم رو لبخندي

  سالم-

 خوبي؟ سالم:کردوگفت مکثي

 ببينمت؟ مياي-

 کجا؟ آره-نسيم

 پاتوق بيا-

 باش اونجا ديگه ساعت يه:گفتم کشيدمو آهي.کرد سکوت

 باشه-نسيم

 خدافظ-

 کل. بود اينجا اين خوبه حاال.پوشيدم قديميمو مانتوهاي از يکي.کردم قطع منم دادو جواب لب زير

 .سرم خير عزادارابودم شبيه خيلي سبزم مانتوي اون واالبا پوشيدم همينو مراسما

 .رفتم کافيشاپ سمت برداشتموبه ماشينو

 بود بازي ضايع خيلي که بودن بودن؟اگه اينجا باباش سامانو هنوز يعني

 همه اون شم،بعد دخترش دوس ميکرد فکر کمِِ کم پسره.بودم نشناس نمک يه بارز مثال من

 يکردم حساب ميخورديمواون فيل قد اونجا هرروز ما.نبود چيزي کم.ميکرد برام که خدمتيايي خوش

 دايل که روزهايي ميزپرماجراي همون.خودمون ميز سر رفتم راست يه نديدمو آشنايي خداروشکر

 داشت دورو زيادي ي خاطره يه حکم فقط االن ميز اين...بودم

 صندلي پهن که روزايي.ميزد زنگ توگوشم خيالمون بي هاي خنده صداي.ريخت دلم

 ميکرديم مسخره آدمو ميشديموعالمو

 .زدم زل خيابون به ازپنجره
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 مي ناهارم ميرفتم بايد.بودم نخورده خوب غذاي بود چندروزي.دادم سفارش شکالتي بستني

 خوردم

 .شاپ کافي تو اومد شدو پياده آژانس ار که ديدم نسيمو

 .باال برسه تا کشيد طول اي دقيقه چند

 من بعدم و بود دوروبر به نگاهش من مثل اونم

 سالم-نسيم

 بشين سالم-

 .نشست ميز پشت

 ...ها کرده تغيير خيلي-

 خيلي آره:گفت برکردو دورو به نگاهي

 بودي؟ باباش سامانو دنبال من مثل ميگذره،توهم سال چند اينجا اومدم که باري آخرين از-

 خوريمون مفت روزاي:گفت کردو ريزي ي خنده

 .آووردن براش بود داده سفارش بستني اونم.دوختم بستنيم به نگاهمو

 شده؟ بهتر چطوره؟بهتري؟معدت حالت-نسيم

 ...خوبم-

 جداشم ازش شده قرار:گفتم کشيدمو نفسي.کرد سکوت

 کردو دق دستم از که مامانم:دادم ادامه و پنجره سمت کشيدم نگاهمو.کرد نگام زده بهت

 خودم؟ خوشبختم؟براي بيام فيلم کي براي ديگه...رفت

 يلدا؟ فکراتوکردي-نسيم

 از...کرد قبول اونم دادم پيشنهادشو... نه...خورده سرم به گلي چه کردم فکر که کارام ي همه به-

 .شه مي خوشحالتر شمم سقط برم اگه خداشه،تازه
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 ماقشقلچ وکيل اون با کنم فکر.اش خونه از کنم مي جمع وسايلمو ميرم امروز:گفتم کشيدمو آهي

 .بده طالقم زود

 !يلدا؟-نسيم

 هک ام خونه.مياد در خودم خرج بالخره.ميزنم نمايشگاهامم.کار دنبال ميرم.نباش نگران اينقدر-

 .دارم

 سخته مطلقه زن يه براي يلدازندگي-نسيم

 اما کرد بد نم با بگه؟درسته زبوني چه به بايد نميخواد دلش؟منو ور نسيم؟بمونم کنم چيکار ميگي-

 با داره مببين نميتونم که دارم دوسش اينقدر(گفتم شدمو خيره توچشماش)نسيم دارم دوسش من

 قتو چند تا حتي اون.کرده ازدواج من با مجبوري.کرده ولش ميخواسته يکيو...ميکشه عذاب بودنم

 ...هنوزم من نبود عصبانيتش روي از اگه...نميکرد حساب خودشم زن منو پيش

 اين از بهتر وضعش ميکرد ازدواج من غير هرکي با اگه شايد:کشيدموگفتم حرصي نفسي

 کنار ارمد خوشبختيش براي بگم داستانا اين تو مثل نميخوام...داشت عاديشو زندگي حداقل...بود

 ازم وقتي...شدم خواه خود که اينقدر...حرفا اين از تر قبل خيلي...داشتم دوسش من...ميکشم

 و شده من مال ديگه حاال کردم فکر اين به چرا؟فقط که نکردم فکر اين به کرد خواستگاري

 دارمش

 هي خوردن، دل خون سال شدسه داشتنش از من سهم همه اما:گفتم و دوختم پنجره به باز نگاهمو

 ارهند دوسم که درک به...شدم معتاد بودنش به من...برم خوام نمي...تحقير و وحشيانه خوابي هم

 نسيم دارم دوسش ،منکه

 رو لعنتي دارم نگهش ريخت،نتونستم اشکم

 يوقت اما ميکنه لهم مجددش ازدواج فکر حتي...باشمش داشته فکرم تو ميتونم حداقل حاال اما-

 ينيشميب کمتر ولي اصال گم نمي...ميشي راحت يکم هم تو اينطوري...کنم؟ چيکار خواد نمي منو

 .ميريختم اشک فقط.شد سکوت

 لو وحيدو اونجوري که بودم پست چقدر ميگم باخودم ميدونم،گاهي...منه تقصير...يلدا-نسيم

 شوق ذوقو هزار با اون...کردم داغون روحشو خودم خوشبختي براي...بيفته روز اين به تا کردم

 توق اون از بيشتر بودم،بافريد شده فريد عاشق من ميکشيدو نقشه عروسيمون براي داشت
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 کل...ريخت هم به چطور دارم دوست رو ديگه يکي گفتم بهش وقتي نميره يادم هنوز...ميگذروندم

 همون دباي.برسه اينجا به ميذاشتم نبايد نميخواستمش که من...نبود حقش...زد هم به رستورانو

 ثلم ميکردم فکر...نميخواستم کن باور يلدا اما...اما...شدنش وابسته بعد نه ميکردم ترکش اول

 لمث ،وحيدم ميزديم تيغش خودمون بين شوخي سر از و بودم دوست باهاشون که ديگه پسراي

 ديدم وقتي ولي...بودم توعرش خودم به اش عالقه باديدن...دخترم يه منم...نبود اما...باشه اونا

 ؟توداري دوسش تو ميدونستم بايد ازکجا...کردم ترکش کنم زندگي نميتونم اصال فريد بدون

 نزدي حرفي من به هيچوقت

 نگفتم هيچوقت من.بود اون با حق

 افتاد اقاتف زود اينقدر عروسيتون.شنيدي نمي اصال تو اما نکني قبولش کردم اصرار چقدر-نسيم

 ريخت بهم هم تو زندگي که بود من اشتباه...بودم گيج واقعا من که

 وحيدو اب بودن همه اين من نبود اشتباه اين اگه شايدم:گفتم لب زير رفتمو ور ام شده آب بابستني

 عصباني يا باشم ممنون ازت دونم نمي...کردم نمي تجربه

 تو که اينه مهم.افتاده اتفاقا اين ديگه هس که هرچي اما:گفتم برداشتمو کيفمو.شد سکوت مدتي

 باشم ميکنم سعي منم...خوشبختي

 خداحافظ:کشيدموگفتم نفسي

 نموندم جوابش منتظر

 .داد مزه بهم کباب چلو قد.بود ام گرسنه واقعا.گرفتم بندري ساندويج ، فودي فست يه از

 شد خراب روسرم عجل مثل بيتا که بزنم زنگ ميخواستم.رسيدم وحيد ي خونه به که بود4 ساعت

 بودي؟ کجا...جون يلدا سالااااام واي-بيتا

 بودم مصافرت-

 مد و نمي دعواتون صداي ميگم...آهان-بيتا

 در وشگل زبونشوازتو دست انبر با باشه مونده عمرمم از روز يه اگه يعني.گرفتم گاز لبمو باحرص

 ...نکنه اينقدرپرچونگي ديگه که ميارم
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 .بود توخونه همش که مهندسم.بود خالي جات:دادوگفت تکون سروگردنشو

 فعال برم بايد من:گفتم زدمو زورکي لبخند

 يه و نم به نگاه يه.کرد باز درو وحيد بعد مدتي.نه يا تو ميرم من ببينه بود واستاده پررو. زدم ودرو

 بيتاخداميدونه يا من به حاال.کرد سالم لب زير دادو تکون سر بيتاکردو به نگاه

 ينهشوم مياد زورش.سرما اين تو ميميري بدبخت.بود سيبري خونه.رفتم خواب اتاق به راست يه

 .کنه روشن

 سر رفتم کردمو خالي توشو آشغاالي.کردم باز درشو گذاشتم، تخت رو امو جهيزيه بزرگ ساک

 کمدم

 داد تکيه چهارچوب کردوبه اش ورزشي شلوار جيب تو دستاشو وحيد

 حاال بودي:گفت دارش نيش لحن با

 بود خواستني ام گوني با لعنتي.کردم پاش تا سر به نگاهي

 کرديم استفاده زياد ازمحضرتون-

 کنما تحملت مدتي هنوز ميتونم-وحيد

 کيال مگه.بکشه طول کمي کارم که ميکردم تا دونه دونه لباسامو)نميشم مزاحم:گفتم باحرص

 (نيست چيزي کم... رفتم مي اش خونه از بود؟داشتم

 نداره امنيت واقعا کلنگي خونه اون...ميسوزه برات دلم ميدوني...بود گفتن ازمن-وحيد

 مهمه؟ برات مگه...ميکنن خفتم ام خونه تو ميريزن تهش ته...باشي نگران نيس الزم شما-

 نه که معلومه:گفت باحرص سابيدو هم به دندوناشو

 نسوزوني دل ديگه بهتره پس-

 کنيم؟ اقدام کي طالق واسه-وحيد

 !شي جدا نميخواد دلت هنوز انگار:گفت فهميدوباپوزخند حرکتم شدن شل از.ريخت قلبم

 وحيد تو به لعنت.بستم چشمامو
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 کني اقدام زودتر هرچه ميتوني-

 نيست پولي برام...بهت بدم حاضرم من البته...ميپره ات مهريه باشه توافقي طالق-وحيد

 ...من واسه نکن ميل و پولتوحيف-

 اينجا از بازيش اسباب خواست نمي که انگار.بود حرکاتم به چشماش و باالانداخت شونه

 ميکردم فکر اينطور من شايدم...بره

 ناهارخوردي؟-وحيد

 .بود سوالي چه.کردم ساعت به نگاهي

 بيرون خوردم ساندويج-

 ها بيخود فود فست اين از حتما...هه-وحيد

 دقيقا:گفتم زدمو زل توچشماش

 بخور خوب غذاي کن خرج بيشتر يکم:چرخوندوگفت صورتم تو نگاهشو

 ...ميکنم گوش نصيحتت به-

 .رفتم دراور سراغ.شدن تموم کمد تو لباساي

 مياري؟ کجا از خرجتو-وحيد

 آووردم در سال 3 اين که جايي همون از-

 بگذروني؟ ميخواي تخته تا 4 بافروختن...هه-وحيد

 ميگذره حاالم ميگذروندم قبال-

 دادم مي بهت من...بخواي پول ازم ميتونستي-وحيد

 صدقات صندق واسه دار نگه هاتو صدقه:گفتم باحرص

 .نبود صدقه-وحيد

 کردم جمع هامو کرم آرايشمو وسايل کشيدمو نفسي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 VANIYA.b | انتخاب دوم رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

82 

 

 نخوردم ناهار هنوز منم...بيارن غذا بزنم زنگ ميخواي اگه-وحيد

 برم خواست نمي هم برو ميگفت هم...ها اينم باخودش بود درگير.کردم نگاهش آينه توي از

 خوردم که گفتم-

 .کردم جمع دراورم تو لباساي خونسردي با.کرد اخمي

 چي؟ هات تيروتخته-وحيد

 حس من به ميومد زمين به آسمون يعني...روشنش حالت خوش چشماي.کردم نگاه توچشماش

 باشي؟ داشته

 نميبرم چيزي خونه وسايالي از... دور بندازشون-

 نميگرفت نگاهشو اونم

 مکن عوض ارو خونه دکور ميخوام ببر خواستي هرچي صورت هر در...که ميدادي پزشو خيلي-وحيد

 اينجاروچيد؟ ميشه مگه قشنگتر اين از...انصاف بي

 برم کنم گم گورمو زودتر بکنم کارامو بذار برو حاالم.بکن خواستي هرکاري-

 .گذاشتم آزاد چشممو تو اشک بستمو درو.ميکشيد تير ام معده.رفت غليظ اخم بايه

 .شد تموم زود چه.کردم جمع وسايالمو آه اشکو با

 برم من که ميدادانگار هم دست به دست چي همه

 دستي ساک و چمدون يه شد وسايلم کل

 .رفتگ مي دستم باز ،حتما کردم گريه بود تابلو قيافه بااين.کردم باز درو کشيدمو پوفيييي

 نذاره کنارم نبودم هم سيگار يه قد.ميکرد دود سيگار روکاناپه

 ببرم ساکمو کن کمک حداقل-

 .نکرد حرکت اما کرد بهم نگاهي

 درک به-
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 ولغ بچه خب.ببره ماشين تا داشت جون کي.بود سنگيني ساک واقعا.هم به کوبيدم محکم درو

 ...پرکاهه مثل برات بياري؟اينکه ميمردي

 .کشيد تير معدم که بودم رسيده پارکينگ به.ميريختم اشک ميزدمو غر جور همون

 وضع اين تو بود کم همينم.تو به لعنت

 .کشيد ردد بيشتر اما شم بلند اومدم.کمترميشد دردش اينجوري...آخي...پانشستم کف رو اختيار بي

 نشستم حالت همون به دوباره

 تمژس.ميکنم کارخرابي دارم ميکرد فکر ميديد هرکي االن واي.اومد آسانسور دينگ دينگ صداي

 حرف بخواد اگه آم در خجالتش از ميدم قول دفعه اين.بود فضول بيتاي نکنه.ميخورد همين به فقط

 باز بزنه مفت

 بود آوورده بند نفسمو خجالت دردو

 نشستي؟ چرا اينجا-وحيد

 .بود وحيد...آخيش

 که اسالب اين از اينقدر.بود سفيدش نخي تيشرت و ورزشي شلوار باهمون.گرفتم باال کمي سرمو

 يگهد کنمشون ريز ريز قيچي با ميخواست دلم که ميومد بدم مينداخت بيرون بازوهاشو بودو جذب

 شو فهخ!کردم ساال اين تو که حاالنه.کردم مي کاري همچين واال نيستم موندني که حيف...نپوشه

 .يلدا

 موساک ميمردي بياي ميخواستي توکه خوب پسر خب.من دنبال بود اومده.نميرفت بيرون پس

 بياري؟

 اسمته؟ به مگه پارکينگم-

 بکش منو بعدا برم کنم ضايعش شم بلند بده قدرت يه خدايا. نزد حرفي ايستادو روم روبه

 ميخوره بر بهت نخور آتوآشغال ميگم بهت-وحيد

 احساس؟ بي يا احساسه با االن گرفت؟اين بازومو.کرد بلندم گرفتو بازومو زير

 .اصال رفت يادم دردمو
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 بيارم ماشين برم وايسا-وحيد

 .نبود لجبازي بحث ميکردو درد واقعا معدم.نشستم همونجوري باز.ماشينش سمت رفت و

 نماشي عقب صندق گذاشت هم ساکو نشوندو صندلي روي گرفت بازومو شد پياده اينکه جالب

 .بود بعييد وحيد ميومد؟از تيپ همين با.اوهو

 کنم هيزي خوب نميتونستم ميکرد درد معدم اينقد

 نمم فرمون دست. بود عالي فرمونش دست.ميرفت تند تقريبا.نکردم لجبازي منم زد نمي حرفي

 رانندگي وقتي.کال ميرفتم تا40 سرعت با معموال.برم سرعت با اين مثل نميشد فقط.بودخب عالي

  چرا نميدونم ميزدن بوق هي بقيه منتها بودم راضي که خودم ميکردم

 کن ،ولشون زنه طرف ببينن برسه ،چه اعصابن بي رانندگي تو کال تهرانيا

 بود کجا پولم من بابا اي.خصوصي بيمارستان مياره راستم يه

 نميام اينجا من-

 نزن حرف اينقدر بيابريم-وحيد

 دستمو کن ول نميام من-

 بيمارستان سمت ميبرد کشون کشون منو فقط ندادو جواب

 دولتي بيمارستان يه ميرم ميگيرم آژانس ميرم.کن ولم وحيد نميام-

 نه؟ يا ميکني بس-زد داد عصبي

 ميندازي؟ راه بيدادم دادو ميکني زوري کمک-

 .گفتم راست بود شلوارم تو االن قلبم بگم.کرد بلندم زمين رو از دفعه يه

 زمين بذارم ميکني چيکار-

 .ميرفت بيمارستان سمت به همچنان و دوخت چشمام به نگاهشو

 يلدا نخور وول دقيقه يه-وحيد
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 نشم؟ زده ذوق اينجوري من تا کني صدام هميشه ميمردي.واستاد حرکت از پام دستو

 اينجاروبدم پول نميتونم من-

 بدي نيست الزم-وحيد

 سرم؟ تو بزني بعدا کني حساب که-

 خب؟؟؟؟ ميزنيم حرف موردش در بعدا-وحيد

 .شد کشيده گردنش سمت به کمي سرم.بود خوب چقدر بوش.شدم الل

 شديم اورژانس قسمت وارد

 بود؟ چي درد اصال

 .شد بيشتر دردم تازه.نگفتم دروغ کنم ولش نميخواستم بگم اگه.برانکارد رو منوگذاشت

 .لبم جون به بيفتم تونستم فقط.بود ضايع خيلي ولي

 درد؟ اين داشته هم سابقه:گفت نخوردي چي خوردي چي اينکه و معاينه بعد اومد که دکتر

 بود کرده معده خونريزي.پيش هفته چند آره:گفت من جاي به وحيد

 ميخوره؟ فود فست غذاي داشته معده خونريزي که کسي:گفت دادو تکون سر دکتر

 !ميگفتم چي ديگه بودم شده ضايع.انداخم پايين سرمو منم

 مخانو...ويتامين سرم يه و شومعده و شست سرم يه...غذاييه مسموميت زياد احتمال به-دکتر

 کنيد تزريق بهشون لطفا صميمي

 بود پرستارش با

 نم براي و بود وحيد هيکل کف تو ميشد صميمي زود خيلي اسمش مثل که صميمي خانوم اين

 ميزد سرم

  آقا اون صورت تو نه اينجاست من دست احيانا خانوم:گفتم حرص با

 ميکرد اهنگ خونسرد و جيبش تو بود کرده دستاشو وحيدم.انداخت پايين سرشو لبخند با صميمي
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 .رفت زدو چپرچالق و سرم دختره

 نه يا زده رگم تو نيست معلوم که سرم اين با ميشم سقط جنابالي بخاطر حاال-

 .نه لباش اما ميخنديد چشماش

 اونوقت؟ داره ربطي چه من به-وحيد

 نيست بد بگردي درست يکم اگه-

 لباسام اين با چرا ميدوني خودت خوبه:شدوگفت خم سمتم به کمي

 .هرچي-

 بود کفم تو دختره که گرفته حرصت اين از نکنه...اوووم:شدوگفت خم بيشتر

 کفته تو کي که چه من به...اصال-

 ميگي راست توکه-وحيد

 ببينم بروعقب-

 .کوفتيش عطر اين با شم آويزون گردنش از بپرم ميترسيدم

 ميترسي؟:گفت آووردو نزديکتر سرشو پوزخند با

 خواهشا نگو تو؟جک از-

 شدي الغر:چرخوندوگفت صورتم تو نگاهشو

 از بيشتر هک اينه...کارم کسو با و بلبله و گل زندگيم که نه:انداختموگفتم ابروباال حرفش از متعجب

 کن سوا مجلسي و درشت يه اتو بعدي زن ايشاله...برنمياد دستم از اين

 ؟بخندي من براي بارم يه ميشد چي.نميگرفت حالتم حتي لباش اما ميخنديد چشماش تخس

 حتما-وحيد

 نه؟ يا کنار ميري-گفتم حرص با

 نره آبرومون بزنم حرف آروم ميکردم بودنوسعيم کشيده دورم ي ها پرده
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 .بزنم حرف باهات ميتونم بهتر فاصله اين از-وحيد

  نمياد خوشم بروعقب-

 دار دوست خيلي مشخصه که عطرمو...ميدونم بعييد-وحيد

 نفس نامحسوس ميکردم فکر.فهميد کشيدم عميق نفس بس از.کنم برم آبرو سر تو خاک

 ميکشيدما

 رهميگي کارت کن شرکت پاتر هري نويسي نامه فيلم تو...قويه خيلي تخيلت ي قوه ماشاله-

 هيجان از ميگرفتم خودمو جلوي زور به.لباش سمت بره ميخواست نگام.ميکرد نگام همونجور

 ميشد آرومتر داشت دردمعدمم.کنم چيکار نميدونستم

 .اينم شده جني.رفت زد کنار ارو پرده بردو عقب سرشو يهو

 .بود کمپوت و ميوه پرآب دستش.برگشت بعد دقيقه چند

 نداري مالقاتي نمونه دلت رو گفتم:گفت پامو پايين روميز گذاشت همرو

 نباش نگران من عيادت مياد باکله بدي خبر کسي به اگه شما-

 محبوني؟ خيلي يعني بگي ميخواي-وحيد

 دارم محبوبيت بيشتر يکي تو از مطمئنا-

 ديگه ي هفته بره پيش اداريش تاکاراي...خانوم محبوب وکيلم به سپردم کارارو-وحيد

 .باشي آماده که گفتم...دادگاهه

 دلم شد مي داشت علني و نزديک جداييمون ديگه که حاال.کردم نگاهش فقط و ندادم جوابي

 .ميشه تنگش

 برام هک شانسمو بگيرن گل.بودم عمومي اتاق بازم.کنار ميداد داشت هارو پرده.گرفتم ازش نگاهمو

 .گرفت نمي خصوصي اتاق

 بچه دختر يه اش يکي رو بود شکسته دستش جوون دختر يه يکيش رو.بود تخت دوطرفم

 .کنه غيرتي منو ميخواد فقط پسرم اين بابا اي.بود وحيد به نگاهشون هردوشون
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 بخور بيا:وگفت سمتم گرفت کمپوتو.نشست تخت ي لبه

 نميخورم-

 ناز راتب اينجاييم که ساعت نيم قد بزار.دهنم تو بذار بازکن بيشعور خب.بغلم تو همونجورانداخت

 کنم

 درک به-وحيد

 خرکيه محبتاتم-

 کنم مي خرج عزيزام واسه محبتامو تو؟من به محبت؟اونم...هه-وحيد

 آد مي باال جونت نکرده خدايي نکن خرج من واسه آره-

 کني نمي مرگمو آرزوي هيچوقت که جالبه-وحيد

 يتزياد مردن دفعه يه...باالبياد جونت ذره ذره ميکنم مرگ؟دعا چرا هست تازندگي-گفتم حرص با

 ميشه

 تو وردوکردآو در پالستيکي چنگال ازتونايلن.کرد باز دستش گرفت دادوکمپوتو فشار هم به لبهاشو

 کمپوت

 داري؟ ايم ديگه هنر بزني حرفي چشمات برخالف اينکه توغير-وحيد

 ندمبب خالي براش نيستم بلدم...بود شمسي اسمم که داشتم شانس... کنن برسرمن خاک اي

 بينن نمي چشمات که دارم هنرا خيلي من-

 جزوهنراته؟ مادرتم هفت تومراسم استادت پسر براي ريختن مثالعشوه آهان-وحيد

 غيرت...نه:گفتم اخم با جوييدمشو زور به.دهنم تو رفت بزرگ آناناس اي تکه.باالرفت ابروهم

 ميشه محسوب هنر تو نداشتن

 نيستي جزوليستشون تو که ميدم خرج به غيرت دارم دوسشون که کسايي واسه من-وحيد

 ستدو کسيو ميکني فکر همش...توهمي تو همش توکه:گفتم حرص با کشيدمو داري صدا نفس

 ...فقط داري دوست توخودتو...نيست اينجوري که صورتي در داري
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 کني درک منو که نيستي حدي در-وحيد

 شبختيخو تنها...دل ته از اونم داره دوست رو کسي کسيکه ميدونم امااينو کنم درکت نتونم شايد-

 خودتودوست...نداري دوست نسيمو تو...بسازه براش زوري زندگي يه اينکه نه...مهمه براش طرف

 برميداشتي سرش از دست خوشبخته ميديدي داشتي دوسش اگه واال...داري

  شو خفه زمينودادزد کرد کمپوتوپرت

 لرزيد بلندش صداي از تنم

 رفت شد بلند عصبانيت با بعدم

 .بستم چشمامو خيال بي.کردن مي نگام بودن اونجا که زنايي همه

 واقعا نيست بعييد ازش.نده لجش از بيمارستانو پول بره بذاره باز نکنه

 تو هنوز واال سروقتم فرستاد وحيدو داشت هوامو خيلي خدا يعني.بود شده بهتر ام ه دردمعد

 ميدادم جون داشتم پارکينگ

 .نيومد ديگه وحيد

 .کرد مرخصم اومد دکتر که بود شب 9 ساعت

 که ولمپ بيمارستانوچيکارکنم؟توکيف پول حاال.ميدي حرصم اينقدر که وحيد بهت لعنت پووووف

 .بود شده خالي حسابي مهموني خريد اونهمه بعد... ميکشيد ته داشت که حساببم.نبود اينقدري

 ميمردما داشتم...آخيييي.شده پرداخت فهميدم که حساب تسويه براي پذيرش رفتم

 نباشم ها بيچاره بدبخت مثل بده بهم تابلوهامو فروش پوالي ميخواستم مهسا از حتما بايد

 بود کشچِ ماه اين جورميکردم، ماشينو قسط بايد کليم ،که گرچند. بگيره دستمو کمي يه حداقل...

 .پونزدهم

 .وحيد يا خودم ي خونه...برم کجا حاال بودم مونده

 .باز کنم جروبحث وحيد با برم  ندارم جون.بيخيال

 .خونه تا گرفتم ماشين يه کيفم پول مونده ته با
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 سيک.وفريد بود مامان وقتي تا.خونه رفتم راست پايينويه انداختم سرمو.بود عالف پر محلمون

 يکارچ ولي.ميکردم عادت بايد حاال اما.قلدر فريدم بودو محلمون محبوب که مامانم.کرد نمي اذيتم

 بودنمو عزادار مراعات لوتاحداقل التو که اميد اين به تودلم.برم که داشتم جاييم مگه.ميکردم

 ميکردم اشتباه اما.ميدادم دلداري خودمو ميکنن

 دشک تو رفتم باخستگي کردمو عوض لباسامو

 شلوارم تو افتاد قلبم.اومد گرومپي صداي بودکه نشده گرم چشمام هنوز

 کنم فکر اين به نبود نياز که باالرفتن واسه بود رادست اينقدر ديوارمون.حياطوديدم پنجره پايين از

 حياط تو اومده جوري چي بيابوني غول اين

 خدا اي ميذاشت کجا چاقوهارو مامان.آشپزخونه تو رفتم لرز باترسو

 .گرفت بغضم.بود تاپوشلوارتنم.برداشتم يکي ميز روي چاقوهاي بين از

 ؟حد اين تا بختي بد و بيکسي.مينداخت لرزه به تنمو بياره سرم ميخواست که فکرباليي

 ردمک روشن رو آشپزخونه چراغ.بود تاريک.اختيار بي کشيدم جيغ.اتاق تو اومد کي يهونفهميدم

 .بود هيزا ي دسته سر تومحلمون.بود سعيدچهارچشمه...ميشناختمش...چيه به چي ببينم

 ثلم هلويي کجاست؟حيف غيرتت بي چيه؟تنهاشدي؟شوهر...ملوسک وووي:گفت چندشي لحن با

 ...خونه اين تو تو

 ميزنم واالجيغ گمشوبيرون-

 رسه؟ مي جيغ به اصال جيغ؟ببين-سعيد

 رو وچاق توان آخرين با که کمرم دور انداخت دستشو.بود نديده دستم رو چاقو.کرد حمله سمتم به

 .بود تيز اما کنداست چاقو اين از االن ميکردم فکر.پهلوش تو زدم

 زدم جيغ دوباره گرفت کردم دست با پهلوشو همينکه

 چاقوميکشي؟ رومن...ميارم در پدرتو-زد داد باعصبانيت

 هسکت داشتم ترس از...ميپيچيد خودش به داشت هيکل اين با اين بودکه عميق خيلي حتما

 .ميلرزيدم.ميکردم
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 رداشتمب گوشيمو کردمو تنم مانتو جونيم نيمه باهمون رفت همينکه.در سمت دوييد حالت باهمون

 .کردم قفل هلهلکي ارو خونه ماشينودر باسوييچ

 بيرون بيام محلمون از تا تندبرونم کردم سعي انرژيم ي باهمه

 نبود معلوم اونوقت...دعوا ميرفت کاروکرده اين سعيد ميفهميد اگه...فريد؟نه ي ميرفتم؟خونه کجا

 .مياوورد سرش باليي چه ندار هيچي اون

 کردم توقف اتوبان کنار

 تحقير واسه است آماده که وحيد؟اونم ي خونه برم

 کجا؟ برم پس

 چند ازب بخوابم،اگه ماشين تو حداقل ميتونستم بودمو پسر کاش.ميريخت چشمام از که بود اشک

 چي؟ سرم ميريختن معتاد تا

 ...بيفتم خيابوني معتاداي گير اينکه تا بهتره بشم تحقير...وحيد همون پيش برم بهتره

 بود 16 ساعت.ميرفتم تا 40 سرعت با معمول طبق

 پارکينگ بردم کردوماشينو باز درو باديدنم ساختمون نگهبان

 رو آهنگ اون صداي واال.بود خواب وحيد%100.نميومد صدايي هيچ.بودم ايستاده دل دو در جلوي

 ميومد اعصابش

 .زدم زنگ

 .کرد باز درو که بود روزنگ دستم.نشد باز گذشت مدتي

 پف باچشماي برسه بودچه برانگيز تعجب خود خودي به من ديدن.باال رفت ابروهاش باديدنم

 قرمز ودماغ کرده

 .اصال کنار نميرفت

 چمدونم دنبال اومدم-

 چمدونموميخوام 16 ساعت کرد باور اونم! گفتم چرتي چه
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 توماشينه پايين هنوز-وحيد

 .تو رفتم و دادم هلش کمي

 بردارم اومدم رفته يادم هم وسايلمو چندتا يه-

 ميکردم؟ غلطي حاالچه

 سفاليم ليوان آهان.وسايالم از بودم کرده تخليه وکه اتاق.اومد دنبالم و دروبست

 .برداشتم سينک توي از رفتمو

 بود نه؟نه،ضايع ميرم صبح بخوابم ماشين تو حاالچي؟چيکارکنم؟برم خب

 .بود خواب گيج.ميکرد نگاه منو بود واستاده وحيدم

 .بود باز سياهشم ي مردونه پيرهن هاي دکمه

 نه يا ميکنم گم گورمو بالخره ببينه کرد نگام منتظر

 بود؟ کِي دادگاه وقت:کشيدموگفتم حرصي نفسي

 هفته اين آخر زياد احتمال به:گفت انداختو باال ابرو

 ...خوبه-

 دريا به زدم دلو کردمو دوروبر به نگاهي

 جدانشديم که هنوز بالخره...ميمونم اينجا هفته آخر تا من-گفتم تمام باپررويي

 نهخو خودم ي خونه...ام خونه ميرم ميگفتي که شد؟تاديروز عوض تصميمتون چرا اونوقت-وحيد

 افتاد نمي دهنت از خودم ي

 داره تعميرات به نياز خونه اون...هفته آخر تا فقط.نيستم که ميگم،موندگار حاالم-

 داره؟ تعميرات به نياز کردي کشف 16 ساعت اونوقت-وحيد

 ميشه؟ تنگ جات مگه...بمونم اينجا شب دارم دوست ميکني؟اصال جواب سوال اينقدر چرا-

 بخواب کاناپه روهمين:زدوگفت داري صدا پوزخند
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 رفت اتاق سمت وبه

 باال بيار چمدونمو برو-

 اُپنه رو سوييچ...بود سياه بابات نوکر-وحيد

 پوفففففف!پارکينگ بره داشت جون کي حاال

 رزل کثافت.بود شده قرمز بازوم.بود تنم سياه تاپ همون.آووردم در مانتومو

 شدم ولو جوني بي با کاناپه روي

 ميشد ازب خونه به پاشون لوتا التو همه چي؟ديگه بعدش.بمونم اينجا ميتونستم شايد هفته آخر تا

 فردا براي بذار ام خسته خيلي ولي.ميکردم فکر موردش در بايد

 .شد خواب گرم چشمام

 توخوابم.بودم ديده صفتو حيوون سعييد اون خواب.ميزدم نفس نفس...پريدم يهوازخواب بود 

 .کرد مي اذيتم داشت

 .بود صبح نزديک کنم فکر

 شه؟ تموم هام بدبختي ميخواست کي.لرزيد ام چونه

 نکنه بيدارش صدام گرفتم دهنم جلوي دستمو

 تيزه گوشاش خيلي المصب.اومد بيرون اتاق از اما

 بخوابم تاريکي تو نداشتم عادت.بود روشن آباژور.توهم رفت اخماش من باديدن

 چيشده؟:گفت ايستادو روم روبه

 ديدم بد خواب هيچي:گفتم کشيدمو صورتم به دستي

 نه؟ بخوابم نميذاري کال:گفت اخم همون با نشستو روکاناپه

 سبکه؟ خوابت کنم چيکار من...بذار منت خوبه؟هي خوابت هميشه که نه حاال-

 .گفتم آخي بزنه حرف خودش سمت کشيد گرفت بازومو
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 چيه؟ اين:کردوگفت دقت کمي.بازوم به شد جلب نگاهش

 نميشه مربوط تو به...هيچي:گفتم کشيدمو دستش از زور به بازومو

 شد تر عصباني

 سبز جلوم خونگي لباس و قيافه اون با شب نصفه 16 يلدا؟ساعت نه يا ميزني حرف بالخره-وحيد

 حرف...هشد کبود انگشت جاي بازوت رو ميبينم ميام داره،بعدم الزم تعميرات ام خونه ميشي،ميگي

 کنم؟ برخورد باهات ديگه جور يه يا ميزني

 يجاي به نيستم،سرت عزيزت منکه!...نداشتي غيرت که چيه؟تو:گفتم گردوندمو رومو باحرص

 خورده؟

 کوفتي؟ ي خونه اون تو اومد کسي-دادزد

 .نشد اما کنم نگاه توچشماش کردم سعي.دادش از ريخت قلبم

 ميرم بعدش کن تحمل هفته آخر تا:گفتم آروم

 مرده يه دست جاي داري؟اين رابطه باکسي نکنه ببينم صبرکن-وحيد

 ...دا رابطه نفر100 با نه يکي با... دارم آره:گفتم حرص و عصبانيت با

 بيشتر.ودمنب ميشمن ساکت کاري کتک موقع دختراکه اکثر مثل.خوابيد صورتم رو سنگينش دست

 ميفتاد کار به زبونم تازه

 سيک با که مهمه خورد؟برات بر ات نداشته غيرت چيه؟به:گفتم شدمو خيره اش برزخي توچشماي

 باشم؟

  بري هرز نداري حق شناسناممه تو اسمت تاوقتي-وحيد

 ميخوره درد به کتابا همون براي فقط اي کليشه ي کلمه اين!ميزنه حرفو اين داره کي ببين-

 يه به بحتاص شب و شب تا صبح منم ميکنه؟حتما صدق خودتم واسه...ببينم اينطوره حاالکه...جونم

 ميکنم فکر دار شوهر زن

 نکردم زگي*هر تو مثل ولي آره-وحيد

 بگي؟ چي نگي اينو...هه-
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 خوردکنم؟ دهنت دندوناتوتو يا ناموسي بي کدوم انگشتاي جاي اين ميگي-وحيد

 ره نمي انتظاري ازت بازي وحشي از غير-

 دويدن به کردم شروع زدمو جيغ ترس با منم کرد مونوطي بين دوقدم

 وايسا داري جراتشو-وحيد

 بيان ها همسايه درو همه ميزنم جيغ-

 باش نميادمطمئن نفرم يه...بزن جيغ-وحيد

 (جيغ...)نيا ميگم-

 ميز به خورد محکم سراميکو رو خورد سر پاش... پريدم مبل روي از.ميشد نزديک بهم داشت

 .شد بلند دادش صداي

 .فيلمشه کردم فکر.ميپيچيد خودش به درد از

 بگيرتم ميتونست راحت فيلم،اونکه چي واسه اما

 نه؟ مياي فيلم داري-

 ميداد فشار کتفشو.بود شده سرخ درد از

 کني تمومش بهتره.کمکت نميام من.ميدونم مياي فيلم داري وحيد-

 .باشه فيلم نميتونست اين.بود شده کبود

 بود شده مچاله اما بپره بهم بودم منتظر.سمتش رفتم ترس با

 شد؟ چي وحيدي...وحيد-

 رفته در:گفت دورگه صداي با فقط

 هيييي-

 ميچرخيدم خودم دور.کردم هول

 آمبوالنس بزنم زنگ-
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 بُدوووووو...درد از ميميرم دارم بريم بردار سوييچو برو-دادزد

  شق کله.نزاشت کنم کمکش اومدم.کردم سرم شال پوشيدمو مانتومو سريع

 .شد بلند سختي به خودش

 گرفتم بعق دنده.نوره علي نور ديگه کنم هولم خوبه خيلي رانندگيم که نه حاال.شديم ماشينم سوار

 سختي کونت بودو نبسته کمربند آخه.کشيد داد يه ماشين تکون از.پارکينگ ستون تو رفتيم صاف

 بودم دستپاچه حسابي.خوردش

 .ديوار تو رفتم جلو برم اومدم

 نيستيييييي؟ بلد مگه ميکوبي؟رانندگي ديوار درو به چرا-وحيد

 نزن داد...خب کردم هول-

 .ميداد فشار هم به فقط دندوناشو

 بودن تنگ جاش اينقدر پارک موقع.بيرون اومدم زدن ستون به ديگه بار يه و کندن باجون بالخره

 .بود کرده پارک من به چسبيده که پرشياهست اون تقصير.که

 .کنم فکر کجه زمينم

 ودب خداييش.ميرفتم مارپيچ بودم ترسيده اينقدر اونم بود تا20 برم ميتونستم که سرعتي باالترين

 اب قِرميدم اينقدر ميبرم عروس دارم فکرميکردن واال نبود خيابون تو کسي ساعت اين تو که

 .ماشين

 برم؟ ور کدوم از-

 دختر برو تر تند... اتوبان بيفتيم الين اين تو برو-وحيد

 برم نميتونم تندتر اين از-

 .ميکشيد نفس عصبي فقط

 نه نمم مريض ميکرد فکر ميديد هرکي بودم کرده هول منم حاال.رسيديم بيمارستان به که خالصه

 .رسوندم خودمو بالخره خوردن زمين بار 6 بعد ومنم ميرفت جلوتر که بود اون.وحيد
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 گوشمه تو انداختن جا موقع دادش صداي هنوز.بود رفته در کتفش.بود زده حدث درست وحيد

 .داشتم مانتوم توجيب فقط هزاري يه کودن من واال بيارم کتشو گفت وحيد شد خوب

 وهعش يه.واستادم شلغم مثل نميبينه منو بيشعور.هيزش پرستار به دادم خريدمو که داروهارو

 ساله20 زنيکه ريخت اي خرکي

 .زد بهش آرامبخش دکتر

 نميگرفت؟حقشه من براي چطور.نگرفتم کردم لج منم.بگيرم براش خصوصي اتاق پرروگفت

 .خريدم کوچيک پرتقال آب يه هزاري همون با بيمارستان ي بوفه از رفتم

 .بود زده آرامبخش سرمش تو براش داشت درد چون دکتر.ايستادم سرش باالي

 گودزيالييه چه ميرفت يادش آدم اصال ميبست چشماشوکه

 .نشستم تختش ي لبه

 فتهنر باهاش سينما يه فقط سرشب از داشتو موز ميکي برچسب که گشادسياهم شلوار اون با

 .بودم  بروشده دل تو حسابي سبزم هاي وکالج رفته رو رنگو سياه مانتوي اون و ديگه بودم

 مختلط مرد زنو بودو بيمارستان اورژانس اينجا.کردم کناري تختاي به نگاهي

 ميرفت اش صدقه قربون داشت همش شوهرش که ساله31 30حدودا زن که کناري تخت رو

 پول کرد معده خونريزي زنش.بگير ياد من شوهر از.افتاده فشارش خوبه حاال...چيششش

 .دارم دوست شوهرمو تو زن از بيشتر باشم من که زنشم تازه...بست فلنگو نداد بيمارستان

 شد بيدار وحيد که بود زنه مردو به نگام

 ميسابيد هم به درد از دندوناشو

 بياد؟ پرستار داري؟بگم درد-

 نه:گفت اخم با

 جلوش گرفتم برداشتمو ميز رو از.بود هيچي از بهتر اما بود شده گرم آبميوه.درک به

 گرفتم آبميوه برات بيا-
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 نميخورم:گفت باشه ديده چندشي چيز انگار کرد آبميوه به نگاهي

 .گرفتم تو براي:توشوگفتم کردم رو ني توجه بي

 دهنش تو روکردم وني

 .زنومرده اون به رفت باز نگام.خورد تخم و اخم با

 .خداب دارن شانس مردم.ببين بياو که ميريخت اي خرکي عشوه ام زنه حاال.ميکرد اش گنده چقدر

 بگير اينو...کنه بيادوضعيتتوچک بگم دکترت به ميرم-

 نيم تا يادم دکترش خود گفت پيشخان پشت زنه.کنم صدا دکترشو رفتم دادمو دستش به رو آبميوه

 ميکنه ترخيصش بود خوب وضعيتش اگه...ديگه ساعت

 گفت دقيقه10 تو ارو جمله يه اين.بود ها شُل صدا اين از

 .وحيد پيش برگشتم

 بود هم تو اخماش.اومد بدش اونم انگار.مرده زنو همون به نگاش و بود دستش اش آبميوه آشغال

 مياد ديگه ساعت نيم گفت:گفتم نشستمو صندلي رو

 نداري چيزي دردسر جز-وحيد

 کردم؟ من مگه چه من به-

 ببخشيد اتون، خونه اومدم شبي نصفه بودم من...نخير-وحيد

 نداره عيب پسرم خداببخشه-

 گفت پرويي لب زير

 خودتي-

  زندگيم تو زدي گند که فعال-وحيد

 کردم خوب-
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 چه اين...ميکني لج بگير خصوصي اتاق ميگم بهت:گفت اخم با چرخوندو بدنم رو نگاهشو

 !!!!وضعيه؟

 راضيم که خودم-

 برگردوندم رومو کردمو تر سفت مانتومو کمربند.بود بد واقعا تيپم.بودما گفته دروغ حاال

 باشي بايدم-وحيد

 .کارمينداخت از زبونتم مسکنه اين کاش-

 بگي اينو داري حق...بودم فرستاده دعوتنامه برات من که نه-وحيد

 دارم که بله:گفتم کردمو نازک چشم پشت سيته به دست

 بگيري خون خفه ساعت يک اگه ميدم شيريني آدمو عالمو-وحيد

 کنه نمي نگات هيچکي ديگه ميشي ورشکست نکن پوالتوحروم-

 زيادن هواخواهام...نباش نگران شما-وحيد

 عسل قند بشي هواخواهات جون نوش:گفتم کردمو ريز چشمامو حرص با

 .اونور کردم رومو

 .اومد دکتر تا بوديم ساکت هردومون

 گرفتم داروخونه از داروهاشم و حسابداري رفتم کرد که ترخيصش

 .بود صبح2 ساعت شديم ماشين سوار

 .بود تاريک هوا هنوز

 ينمماش آدم رانندگي اين با الزمه نفس به اعتماد خيلي:گفت پوزخند با وحيد افتادم راه همينکه

 صفر اونم...بخره

 داري حق...داشتي کار سرو کالج و بادنده مادرتون شيکم تو از شما که نه-

 ام بروخسته تر تند يکم-وحيد
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 نيستم راضي باهات بودن از خيلي-

 نداد جواب. شيشه سمت گردوند سرشو زدو موهاش تو چنگي

 .خواب اتاق رفت راست يه رسيديم خونه به

 .بود مزخرفي روز چه.شدم ولو کاناپه همون رو کشيدمو آهي منم

 .نبود وحيد.شدم که بيدار

 .بود خالي يخچال معمول طبق

 بپزه سوپ براي آووردموگذاشتم در بالوگردن ي بسته فريزر از

 .ميزدم گند داشتم ديگه.حموم ميرفتم بايد

 لباسام...هييي

 .نبود هيچي کردم اتاق به نگاهي

 کرد ريجکت خوردن زنگ کلي بعد.زدم زنگ گوشيش به برداشتمو گوشيرو

 ام جلسه:داد اس بندش پشت

 کجاست؟ چمدونم-نوشتم

 توماشينم-وحيد

 من ميخوام يعني؟لباس برديش-

 نده اس.بيام ماشين بدون که نميشد-داد جواب

 لعنتي

 .رفتم خواب اتاق به

 بپوشم خودت لباساي از مجبورم حاال...بياري چمدونمو ميخواستي

 .مبرداشت سياه ورزشي شلوار يه و بود بقيه از تر جذب که سفيد تيشرت يه لباساش بين از

 .گرفتم اي طوالني دوش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 VANIYA.b | انتخاب دوم رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

111 

 

 .بودما آشوالش منم.بود مونده جاش يکم بازوم فقط.بود محوشده تقريبا کبوديهام

 .خودش براي بود اي بيابوني غول.ميزد زار تنم به لباسا

 .نکردم خشک موهامو

 زدم زنگ مهسا به برداشتم گوشيمو و ريختم سوپو ي رشته

 سالم-

 خوبي؟ دختر سالم– مهسا

 بدنيستم-

 ورا؟ اين نمياي-مهسا

 ...ندارم دماغشو و دل-گفتم کشيدمو آهي

 کنه خدارحمتش...داري حق-مهسا

 دگيزن کارو از ميگيرنو آبغوره همش ميميرن عزيزاشون که اينايي چيه ميگفتم باخودم هميشه

 نداشتنش چقد ميفهميدم بود مرده عزيزم که حاال اما...ميميرن همه...ديگه حقه مردن...ميفتن

 وخدار پيش که بس از.ميشن راحت مرگ با آدما ميگفت...رو عزاداري نداشت دوست مامانم.سخته

 بود کنارم حاالها حاال نميکردم مرگش دق من.بود سفيد

 صورتم رو شد روون اشکام

 ي؟بريز برام تابلوهارو فروش پوالي ميشه فقط.ميزنم بهت سر يه باشه خوب حالم اگه.ممنون-

 ميکنم کارت به کارت آره-مهسا

 مرسي-

 بودم بدبختي چه پولدارم شوهر باوجود بود فهميده مهسام ديگه

 ميشه عوض اتم روحيه.اينجا سر يه حتما بيا-مهسا

 ميکنم سعي-

 نداري؟ کاري فعال.برم قربونت-مهسا
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 فعال.عزيز نه-

 .کردم قطع

 نشستم اُپن صندلي رو برداشتم آبليمو ريختمو سوپ اي کاسه

 خيرسرش.بود 3 ساعت.کردم ساعت به نگاهي.اومد کليد چرخش صداي که بودم اول قاشق

 داره برنمي شرکت از دست بازم شده مجروح

 .باال رفت ابروهاش من ديدن با اتاق بره اومد

 نبري لباسامو ميخواستي:گفتم خوردمو قاشقي بيخيال

 تنش ديشب لباس همون...بپوشه کت بود نتونسته دستش وضعيت اون با.اتاق تو رفت کردو اخم

 بود

 ميخوري؟ سوپ:گفتم که کاناپه سمت بره ميخواست.اومد بعد مدتي

 بريز:گفت آروم دادو تکون سري.کرد مکثي

 اُپن رو گذاشت عليلشو ودست نشست اُپن طرف اون صندلي رو.شدم بلند زده ذوق منم

 چطوره؟ دستت-

 کنم کار نتونستم-وحيد

 لوشج گذاشتم سوپشو ي کاسه خنديدمو دلم تو.بود چپ عليلشم کتف بودو دست چپ وحيد آخه

  گرفت دستش قاشقو سختي به

 دهنت؟ بذارم ميخواي:گفتم شيطنت با

 ...ميشه کوفتم که اونجوري:کردوگفت اخمي

 توش؟ باشم ريخته موش مرگ نميترسي...غذابخوريا باهام ميخواي باره اولين-

 .بکشيم موش بامرگ بخواي که باشي اينقدرضعيف نميکنم فکر:چرخوندوگفت صورتم تو نگاهشو

 ميدم ترجيح رو تدريجي مرگ من...خب آره:گفتم زدمو لبخندي
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 بکشيم؟ تدريجي بخواي که هستي اينجا اينقدري ميکني فکر يعني:گفت خوردو قاشقي

 يعني شدم پنچر.بود دار نيش حرفش

 کردي دق دوريم از ؟شايد ديدي خداروچه-

 .شد خوردن سوپ سرگرم اما بزنه معروفشو پوزخند که االنه گفتم

 نه مردو، اين رفتار کرد بيني پيش ميشه رو هوا آبو يعني

 غذاي اولين تو کردم آبروداري خوبه.بود شده خوشمزه.خوردم انداختموسوپمو باال شونه

 ...حتما ميپختم بهتر غذاي يه ميخوره ميدونستم اگه.مشترکمون

 هس که برسرم خاک...ميشکستما زودتر دستشو کاش...بوديم هم کنار آروم مدتها بعد بود جالب

 کردم زندگي بزکنارش مثل سال

 .نشست کاناپه رو رفت تشکر بدون شد تموم که سوپش

 .کرد عوض کانال هي کردو روشن رو ماهواره

 بخوابم؟ کجا حاالبرم

 خواب اتاق تو رفتم پايين انداختم سرمو.روش اينم هستم پررو اينقدر منکه...بابا کن ول

 .شد باز چشمام تلفن صداي از

 .بود خونه زنگ صداي

 .بود تاريک هوا.دادم بدنم به قوسي کشو.بود مادرش گمونم به.ميومد وحيد آروم صداي

 خودش براي بود دودکشي.ميکشيد سيگار.سالن تو رفتم پاگير دستو لباساي باهمون

 بيار منو چمدون پايين برو-

 که ميبيني:کردوگفت دستش به اي اشاره

 کردم جدش فتوح پر روح نثار فوشي لب زير کشيدمو پرحرصي نفس

 .بود خودم کار آخرم
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 سرموسوييچشو رو انداختم سياهمم شال.شدم جيگري ورزشي شلوار بااون.پوشيدم مانتومو

 .رفتم برداشتم

 .زدم درو زنگ.باال آووردمش تا دادم جون يعني

 .کوبيدم در به مشت با.نکرد باز واستادم هرچي.بازنکرد

 .نداشتم بر زنگو روي گذاشتم دستمو

 کرد دروباز خونسرد مدتي بعد

 ميزنم زنگ دارم ساعته6نميکني؟ باز چرا-

 بود بند دستم:گفت و انداخت باال شونه

 يه با موبرداشت سياهي بلند آستين لباس.بردم اتاق به کشون کشون زدموچمدونو غر لب زير.ورفت

 .پوشيدم اي سرمه شلوارک

 .لباسا اون بود چي... آخيييش

 کارکنم نميتونم حساب اين با...نه:شنيدم کلمه چند فقط.ميزد حرف تلفن با داشت

 ازش بگير آره... حسام دادم هم64کوزو هاي نقشه...کن جمعش خودت...باشه...حميد

 مونه؟ مي توخونه يعني

 دوسش باز باشه ايم زنجيره قاتل آدم اين که يلدا سرت بر خاک.آوورد لبام رو لبخندي هيجان

 با واقعي داشتن دوست!نه فردا باشم داشته دوسش امروز الکيه؟که داشتن دوست مگه آخه...داري

 اشق،ع ندارن دوسش ديگه ميگن ميکنه اذيتشون طرف تا که اونايي...نميشه پاک نفرتي هيچ

 که نکنه تاذي منو وحيد اگه...ميخوامش بيشتر من کنه اذيت بيشتر هرچي وحيد اصال...واال...نيستن

 مرد...واال...عزيزم چشم بگن بلدن فقط که پشندي زميني سيب پسراي اين ميشه...نيس وحيد

 آقامون مثل...باشه ديوونه باس

 .ميخنديدم ريز ريز

 .ميگيره هم ژستي چه.ميزد حرف داشت هنوز.بودم روش روبه رومبل

 .کرده اخم و داشته رونگه گوشي راستش دست ي اشاره انگشت با
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 تو تيدس يه بشه فرجي تايه...کنم شونه موهاشو بدم پيشنهاد بهش چطوره.شلخته...نگاه موهاشو

 عزيزم،حتماااااااااااااااااا باشه گفت اونم...ببرم موهاش اين

 ميبيني؟ توصورتم داري خنده چيز:گفت اخم باهمون کردو تلفنشوقطع

 داره زياد دار خنده کالچيز صورتت...خب آره:گفتم ريز ي خنده باهمون

 گرفت دستش کنترل کردو نگام چپ چپ

 مکک براي بيان امداد کميته از نگرانم...کن خريد خونه براي يکم شدي موندگار حاالکه...ميگما-

 .همسايه درو جلو ،بده

 بيار گوشيرو اون:کردوگفت نگام چشم ي ازگوشه

 !شد؟ چالق پاتم مگه-

 ينا تو نميشد بند سنگ رو سنگ داشتن رو اينقدر تو قد همه اگه:ميشدگفت بلند که درحالي

 مملکت

 و يکنمم نگاش سير دل يه هفته يه اين حداقل...شکستما دستشو که بود خوب چقدر.خنديدم بازم

 ميگذرونم وقت

 گرفت شماره کارتي يه روي همونجاواز نشست دوباره

 .پرداختم ام هيزي وبه ام چونه زير زدم دستمو

 .حموم ميرفت روز هر تنبل من برعکس آخه.بود کالفه حموم بره نميتونست اينکه از حتما

 خودش براي بود اي  ماهي

 بندش تپش گرفتو پروتئينم سوپر يه شماره ازش.داد باال بلند ليست يه و سوپري يه به زد زنگ

 .زد زنگ اون به

 هااااا باشه شده بگوپاک-

 ممنون بله بله...نميخوام باز باشه ها بندي بسته اين از لطفاهمه:کردوگفت نگام چپ چپ

 داد؟ سفارش تلفني ميشه ام ميوه...ميخوام هلو من-
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 .پررونشو ديگه بسه-وحيد

 الدوله خسيسو...ميخرم خودم...ايشششش-

 .شستم سينکو تو ظرفاي آشپزخونه شدمورفتم بلند

 .زدن درو زنگ که نکشيد طولي

 .دادم آيفونوجواب خودم نميخوره تکون ديدم

 کيه؟-

 خانوم سفارشاتونوآووردم ازسوپري:ايستادوگفت مانيتور روبه ساله12  12 حدودا اي پسربچه

 6واحد18 طبقه...باال بيايد-

 ارهد کالس باباخيلي کن ول...زد اينجارونمي زنگ که نميدونست اگه ديوونه گفتم خودم پيش

 بروتواتاق:گفت اخم شدوبا بلند مبل رو از وحيد که بپوشم مانتو خواستم

 اوهو

 .نشستم در روي روبه تخت رو و نبستم درو ولي اتاق تو رفتم

 .کرد باز اومد که در صداي

 .نميديد منو اون ميديدمش من.آشپزخونه تو بذاره ببره گفت دادووحيدم سالمي پسره

 .بست اتاقو در اومد وحيد که آشپزخونه سمت ميرفت داشت.بود پرپالستيک پسره دست

 برسما فضوليم به بابانميذاره اي

 بيرون پريدم منم اومد در صداي همينکه کردو حساب پولشو که خالصه

 ؟!آوورده تنهايي اينارو چجوري بيچاره:گفتم لب زير.بود شده پُرپالستيک اپن رو

 .ميشد خريداپيدا آدميزادتو تاجون شيرمرغ از

 .شد تهش سرو بي فيلم ديدن درحال نشستوهمچنان مبل روي رفت وحيد

 بودم هنديد جا يه خريدو همه اين حال بسوزه،تابه پولداري پدر...آخ آخ
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 تمميذاش خوراکي مواد توش که وکابينتيم رفت ميز چيز توش بسکه ترکيد يخچال که خالصه

 .ناجنس گرفته پفکم و چيپس.پرشد

 .مبل روي کنارش ورفتم کاسه توي پفکوريختم

 .بود زنا هم به حال فيلم اين از...اه اه

 نميخورم: گفت اخم با سمتش گرفتم کرد نگاه کاسه به ديدم

 درک به:گفتم آروم انداختمو باال شونه منم

 ديگه کانال يه اين؟بزن چيه:گفتم تهوعه حالت فيلمش خيلي ديدم

 رو آبي چشم دختراي.داشت ساديسم انگاري بود يارو يه...نکنم نگاه کردم سعي منم.نداد جواب

 شهپيدامي ها زامبي اين از واالتهران...نيستا آبي چشمام من خوبه.ميکشت بد خيليم.ميکشت

 يال کنم هيزي بتونم اينکه براي تواتاق رفتم منم شد بلند خودش بار اين.زدن دوباره درو زنگ

 و ماهي ي فيله و مرغ گوشتو هاي بسته.بود سال ميان مرد يه بار اين.گذاشتم باز درويکم

 بود معلوم توپالستيکا کالباس سوسيس

 ات آووردموچند بيرون رو شده ورق ورق کالباساي...آشپزخونه تو پريدم دوباره منم رفت همينکه

 .باال انداختم

 اينجام؟ کي تا مگه وحيد قول هميشه؟به...خريد ميفرستادمش من بود خونه هميشه کاش

 .کشيدم بيرون اش بسته تو از و بيرونوگوشت دادم حرص با نفسمو

  شه تموم ها مرغ و گوشت شستن کاراي و بندي بسته خوردو تا کشيد طول کلي

 .بود دستش منم پفک بودوکاسه چندش فيلم اون مشغول هنوز.کردم بهش اُپن رو از نگاهي

 ديگه خريده نخور؟خودش منه مال ،ميگفتم ميگفتم چي

 ميزنن کالباساچشمک اين ديدم ولي کنم درست غذا خواستم اول

 کنم؟ درست غذا يا ميخوري کالباس شام...آقا آهاي-

 خانوم ببين تدارک خودت براي-وحيد
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 بخوري خاصي چيز نديدم کردي؟منکه گنده هيکل اينقدر باچي تو پس-

 مربوطه خودم به ديگه اونش-وحيد

 بعدا مکن درست ام تو براي بگو ميخواي اگه...کنم درست الزانيا ميخوام من اصال...کن بياوخوبي-

 بزني ناخونک غذام به نياي

 .کردم راه الزانياروروبه بساط نداشتم حوصله بااينکه.نداد جواب

 رويکي و گرفتم دست گوشيمو پذيرايي تو کردمورفتم وجور جمع فِرکمي تو گذاشتمش اينگه بعد

 .نشستم خوري ناهار ميز هاي صندلي از

 بيهش بازيگراش برنميداري؟ببينم چشم داره جذابيتي چه فيلم اين آخه.بود من به پشتش وحيد

 .نديدم چيزي نسيمن؟منکه

 .کردم باز دوربينمو عکساي گالري تو از و کشيدم آهي

 رغ هميشه مثل که ميچلوندمت اينقدر بودي اينجا اگه.مامان بودم دلتنگت چقدر.مامان عکساي

 .شدم آبلمو يلدا بسه بزني

 کشيد بيرون فکرام از منو وحيد بلند صداي

 !!!يلدا-وحيد

 لحنش؟ باشم؟صداش؟يا داشته دوست و اسمم اينقدر ميشد باعث چي.کردم نگاهش

 بله؟-

 نميشنوي رو فر بوق صداي که کجايي-وحيد

 بار1 روزي وحيد اگه يعني.رفتم آشپزخونه شدموبه بلند.شنيدم رو فر زنگ آروم صداي تازه

 براش بدم انجام بگه هرکاري ميدم قول کنه صدام همينجوري

 .دستشويي رفتم ريختمو پنيرپيتراشو.الزانياحاضربود

 تغيير گذاشتم که حالتي اون از گوشيم جاي کردم احساس شدم رد ميز جلوي از اومدني

 اين نميکرد اينکارا از.بود اتاق تو حتما.کردم نگاه رومبل وحيد خالي جاي به متعجب.کرده
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 پاخل يه شدم ميکنه توجهي بي بهم بيا،اينقدر...زدم توهم من يا ميکنه من گوشي تو پسر،جستجو

 معنا تمام به چل و

 رد يخچال ازتو نوشابه گذاشتمو بشقابي اونم براي.وسايالروگذاشتم اُپن روي گيج همونجور

 .آووردم

 داد سرمو انداختم صدامو مياووردم در دستکشامو حاليکه در گذاشتمو اُپن روي الزانيارو ظرف

 الزانيا بيا وحيد:زدم

 نداد جوابي

 پرمالته خيلي...ها ميره کفت از:زدم داد دوباره

 .تخس.نداد جواب بازم

 بخورم؟ تنهايي رو همه اين...که نميکشه ميلم اون بدون حاال

 ها ميخورم همرو نياي:زدم بازداد

 درومد صداش

 نميخورم-وحيد

 بخورم تورو ي غصه منکه حيف...درک به-

 الکردار بود شده چيزي عجب.خوردن به کردم شروع برداشتمو بزرگ ي تکه يه

 ديگه ميترکيدم تقريباداشتم

 .کردم مرتب ارو يخچالوآشپزخونه گذاشتم اشو بقيه

 .ودب پاش رو کتابم ميکشيدويه سيگار داشت.رفتم اتاق به و کردم خاموش چراغارو.بود 10 ساعت

 داره چي کوفتي اين نميدونم من اه اه...بکش سيگار بيرون برو پاشو:گفتم نشستمو تخت ي لبه

 ميکني دود روز در تو که نميکنه دود اينقدر دودکشم...نميکني ولش

 بيرون بري ميتوني نداري دوس:گفت خونسرد
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 قبلنا.ودب خوب خيلي بوش المصب.ميزد خودش به عطر چقدر.پتو زير رفتم کشيدمو پرحرصي نفس

 نميزد عطر توخونه

 .شده چم نيس معلوم حاال.بکشم بو راحتتر کشيدم سمتش خودمو پشت از کمي

 ميک خودمو.سيگارميزد به پُک همچنان نکردو توجهي.سمتش برگشتم.نميشه اينجوري ديدم

 .جلوکشيدم

 بشي؟ نزديک بهم ريز ريز اينقدر شده باعث چيزي:گفت کنه نگام اينکه بدون

 .بر آبرو يلداي توسرت خاک

 ديگه کنن بو مَردم که ميزني عطر خب:گفتم جانب به حق لحن با شدم تابلو ديدم که منم

 عطر؟:کردوگفت چشماشوگرد

 نزدم عطر من:کشيدوگفت نفس کمي

 اينه؟ نزدي تازه:گفتم لباسشو سمت بردم سرمو

 بروعقب:گفت همو تو اخماشوکرد.بود خوب بوش خيلي

 .سرجام برگشتم ، شدم پنچر. ميکنم اش مسخره فکرکرده شايد

 .برد خوابم زود که بودم خسته اينقدر

 بسته که چشماش.بردم نزديکش سرمو.بود خواب هنوز وحيد. بود روشن هوا کردم باز چشم

 ...عطرش بوي اين از واي.کنه ماچش ميخواست دلش آدم ميوفتاد روهم بلندش هاي مژه ميشدو

 .دنبو الزانيا همه اون از خبري.کردم باز يخچالو در.آشپزخونه به کشيدمورفتم پرحرصي نفس

 !!خورده؟ ديشب يعني.بود ظرف تو کم يه فقط.شد تا4 چشمام

 .اومد لبام رو لبخندي

 وحيد مديد که ميکردم نگاه مصرفشو تاريخ.ميداد گندي بوي چه...اه.ريختم شيرکاکائويي ليوان

 .دستشويي رفت
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 تدس ميدن شيرمونده.ميذارن کاله مردُمو سر چه.آشغال سطل تو انداختمش شدمو شير بيخيال

 مردم

 بايد... مهسا پيش بعدشم...زهرا بهشت برم سر يه بود بهتر.چرخيدم خودم دور کمي.رفتم اتاق به

 باشم شغل يه پيگير حتما

 قسط پول...محال فرض بر نره فروش تابلوهام کنم،اگه تابلوهاسر فروش با نميشه اينطوري

 بدم؟ ماشينوچطور

 وحشت مردم بياد در روحي بي از صورتم تا زدم لب رنگ رژِ  کمم يه و ريمل زدم،يکم صورتموکِرِم

 ميبينن نکنن

 .ميومد بهم خيلي.کردم باز وسط فرق موهامو

 به خيلي اهسي لباساي تو سفيدم پوست.سرم انداختم سياهمم شال و پوشيدم سياهمو شلوار مانتو

 کرد نميشه کاريش...ديگه سقف به اعتماد اين ماييمو! کنيم چيکار.ميومد چشم

 .ميزد حرف باتلفن وحيد. بيرون رفتم

 خوبه...شد؟ چي سعيدي...همون آره آره-وحيد

 رستشد ديگه خودت پس:کردوگفت نگاه پايين تا باال از اسکن دستگاه مثل افتاد من به نگاهش

 بزن زنگ بود کاري.کن

 ميکنن قطع يهويي و خداحافظي بدون مياد بدم اينقدر.کرد روقطع تلفن

 ميز رو از گوشيمو.نيووردم خودم رو به منم.ميرم کجا بگم ميخواست حتما.کرد نگام منتظر

 فعال:گفتم برداشتمو

 راشب شايد اصال بابا.بياد کوتاه اش ازموضع مياد زورش...بشر اين تخسه بسکه.نزد حرفي اونم

 ميخورم حرص دارم الکي نيس مهم

 همه چون بروني آروم توش خيليم نميشد بود اين جاده اين بدي.زهرا بهشت رفتم راست يه

 کَلون دارن سرعت

 رسوندم خودمو تاسرعت20 و صلوات سالم با اينکه خالصه
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 .مياوورد منو فريد بود خراب حالم اينقدر قبل هاي دفعه.ميومدم تنهايي بود اول دفعه

 .ميشدن نگران نيستم خونه ميديد حتما.بزنم بهش زنگ يه بايد راستي

 .گريه زير زدم مامان سرد قبر باديدن رسيدم که سرخاک

 ميکردم تحمل راحتتر.بود ديگه جور يه اوضاع بودي وقتي...تنهام مامان،خيلي رفتي زود-

 وزر به روز زندگيم...صبربده بهم خدابخواه از.کن دعا منم براي...بهشتي تو ميدونم...مشکالمو

 ميشه سختتر

 دادم جواب فين فين با.بود فريد.خورد زنگ گوشيم

 الو-

 خوبي؟...يلدا سالم-فريد

 خوبم-

 ميکني؟ گريه -فريد

 مامانم سرخاک-

 بيام سر يه منم باش همونجا:گفت کردوبعد مکثي

 خداحافظ باشه-

 خداحافظ-فريد

 خاک ها خروار زير وقتي حتي.ميکرد آروم آدمو کال زن اين.شدم سبکتر تا کردم گريه مدتي

 خوابيده

 اومد که نشد ساعت نيم

 روز؟ چند ميموني اونجا نگفتي مگه...نبودي ات خونه رفتم:گفت خوندن فاتحه بعد

 ترسيدم تنهايي از يکم.بودم وحيد ي خونه...چرا-

 ميگفت ما؟نسيم ي خونه چرانيومدي:گفت مشکوک

 هستم اونجا روز حاالچند:گفتم انداختمو پايين سرمو.بود گفته بهش پس
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 از ابيحس کاراش با وحيد...بمون وحيد با بگم نميخوام کردي؟من فکر تصميمت به يلداخوب-فريد

 سخته خيلي تنها زن يه زندگي...بگيري طالق که خوام نمي ولي...افتاده چشمم

 وررفتم خاک انداختموبا پايين سرمو

 تربيش هرکسي تورواز نسيم منو...نيار در بازي شق کله...ما پيش بيا و کن قبول حداقل-فريد

 داريم دوست

 نميشه اما...ميدونم-

 !!!!چرا؟؟؟؟-فريد

 اصرارنکني؟ فريدميشه-

 خونه زا اونجا...بزنم سر بهت مدام نميتونم منکه...يلدا نداره رو سابق امنيت ديگه خونه اون-فريد

 باشم پيشت نميشه همش که بزنمم سر تازه...دوره خيلي ام

 .بزنن حفاظ بيان بگم ميخوام-

 نداره فايده-فريد

 باشم خودم مراقب ميتونم.نباش من نگران...داره-

 اه؟دادگ ميريد کي...نه ميگي بگم هرچي...زد حرف باهات منطقي نميشه که مغروري اينقدر-فريد

 ديگه روز 4 3 کنم فکر:گفتم آه با

 يلدا کن حساب منم روکمک.کن فکر بيشتر بازم-فريد

 ممنون-

 .بزن حفاظ هم ورودي در براي بزني حفاظ خواستي اگه-فريد

 باشه-

 ما خونه بريم ناهار پاشو-فريد

 .مهسا سرپيش يه برم ميخوام...نه-

 خب خيله-فريد
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 ديگه يکم ميرم توبرومنم-

 رفتم نشستمو ديگه يکم منم.رفت کردو خداحافظي

 .هسام پيش رفتم کردمو پرسي احوال سالم ميشناختم که باکسايي.بود شلوغ تقريبا گالري

 ريختم کردي؟پولو حسابتوچک...يلدا خاليه جات حسابي:گفت بوسه و ماچ کلي بعد

 چِکِشه ديگه روز چند.بدم ماشينو قسط بايد...هنوز نه-

 بگو خواستي چيزي کمکي-مهسا

 ...باشم کار دنبال بايد-

 راسته؟...ميگفتن چيزايي يه فريد و نسيم-مهسا

 ...هستن شوهر زنو اين که نيستن فعال اينقدر سي بي بي کارگذاراي ماشاله-

 نشي پشيمون خداکنه:زدوگفت لبخندي

 .پشيمونم االنم همين:گفتم عميقي نفس با

 ميکني؟ قبول چرا خب-مهسا

 نميشه ديگه-

 واال چميدونم-مهسا

 اين ممن!بهتر تو از کي.باش من دست کمک...اينجا بيا خب:گفت لبخند با شديم ساکت که کمي

 نمياد فشار بهم همه

 نميشد اين از بهتر.ندم نشون زياد ذوقمو کردم سعي

 مطمئني؟-

 ستمب قرارداد تا چند...زياده کارا...پيش وقت چند بيارم رو يکي ميخواستم که منم...بابا آره-مهسا

 باشي راضي که ميدم حقوقيم يه...شلوغه سرم حسابي و

 بعد نمک وجور جمع زندگيمو صبرکني يکم بايد فقط...خوبيه پيشنهاد مهسا،خيلي ممنون خيلي-

 کار سر بيام
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 بيا فرصت اولين تو...عزيزم حتما:گذاشتوگفت ام شونه رو دستشو

 ...ميشد خوب خيلي اينجوري.کردم خداحافظي ازش ذوق کلي با

 و حفاظ براي ميرفت که يکمش.موند نمي برام زيادي پول ميکردم پاس چکو اگه.بانک رفتم

 .نبود خيلي اشم اينا،بقيه

 کار سر برم زودتر بايد

 .بود ظهر نزديک.شدم خونه وارد

 تعجبم بپيچه دستش سبزرنگيودور ي زباله پالستيک ميکرد سعي داشت آشپزخونه تو وحيد

 چيکارميکني؟:گفتم

 اب دستشو ميکرد سعي.کنارش رفتم گذاشتمو کيفمورومبل.نبود تنش هم لباس. نداد جواب

 بنده پالستيک

 ببندم من حموم؟بدش بري ميخواي-

 تداش عطرش بوي هيکلو کنم؟بااون جمع حواسمو ميشد مگه...ووي.نکرد ممانعت تالش از خسته

 ميکرد شل زانوهانو

 انگار ميبستم تو از بهتر خودم:گفت حرص با

 ميبندم کن ول نه نه-

 کنم هيزي بتونم دادم طولش يکم.زد موهاش تو چنگي

 نداري الزم حموم...که تميزي-

 ديگه ببندش:کشيدوگفت توهم ابروهاشو

  ميبندم دارم خب خيله-

 .رفتم اتاق آووردموبه در مانتومو.اتاق تو رفت زدم گره همينکه

 .حموم بود رفته

 .بودم نخورده چيزي صبح از.اومدم آشپزخونه به کردمو عوض لباسامو
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 کنم درست اي تابه کباب گرفتم تصميم کردمو يخچال تو نگاهي

 بود خوب ميشد آماده زودم

 اي تابه کباب اين غذابود آسونترين.شه کته وبرنجوگذاشتم وابره يخش گذاشتم گوشتو

 .ستنش روکاناپه کردو من به نگاهي نيم. اومد وحيد که خوابومدم مايتابه تو مواد کردن درست بعد

 .بود دار نم موهاش

 هشب نگاهي.وسايالروچيدم اُپن رو ميشد آماده زود چون.کردم درست ساالد شستموکمي دستامو

 .ميداد گوش اخبار.کردم

 .صندلي رو ريختمونشستم ديس تو غذارو

 بيا ميخوري ناهار-

 حيدو اوي...داغه ديگه بيا بخوري؟خب ميخواي يواشکي باز:گفتم ريختمو برنج کمي.نخورد تکون

 توام با

 وت که ندارم ناز اينقدر دخترام...ديگه پاشو:گفتم آرومتر کشيدمو نفسي.نميده جواب ديدم

 همرو اين بخورم که نميشه تنهايي...داري

 بره شه پشيمون بندازم تيکه نخواستم منم.نشست صندلي رو بااکراه شدو بلند اخم با

 .کرد خوردن به شروع آروم و سختي به غذاکشيدو

 .بود شده خوشمزه

 دلم زير زد که سرميکشيدم دوغ ليوان داشتم. خوردم معمول حد از بيشتر

 دستشويي سمت گرفتمودوييدم دهنم جلو دستمو

 آووردم باال همرو گفت ميشه

 حسابي بود پريده رنگم

 نميزد حرف ولي ميکرد نگام دست به قاشق همونجور.شدم ولو مبل اولين روي و بيرون اومدم

 شد کوفتم غذا...اه
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 کاناپه رو رفت شد بلند و گرفت نگاهشو بعد مدتي

 خوردم شکالتي اپن رو ظرف تو از کردمو جمع ظرفارو رفتم جون بي منم

 حتما امروز شدم زده گرما.خواب اتاق رفتم حالي بي با

 .برد خولبم زوديم کشيدمو دراز

 .کردم باز چشم رمق بي.بود مشامم تو عطروحيد سيگارو بوي

 .بود تاريک که اتاق.بودم خوابيده چقدر اوووف.ميخوند کتاب بود نشسته کنارم

 نميزنه چشم،حرف کار تو زده اينم.انداخت بهم چشمي زير نگاهي

 سچيپ کاسه يه با و چايي براي بياد جوش آب گذاشتم.نداشتم غذاخوردن حس.آشپزخونه رفتم

 .نشستم تلويزين جلو رفتم

 برد خوابم همونجا اما نميدونم ديدمو فيلم بود چند تاساعت

 نيست خونه کسي بود معلوم که اينطور.شدم بلند باکوفتگي

 .بره بيرون تنم از کسلي اين گرفتم کوتاهي دوش.حموم رفتم راست يه

 ناهار تا چون نخوردم زيادي چيز.برداشتم خرما تا6 يخچال ازتو و آشپزخونه رفتم باحوله همونجور

 بود نمونده مدتي

 ها حفاظ دنبال برم بود بهتر

 روزدي کباب شد ات گرسنه...ميام دير کاردارم ام سرخونه يه ميرم من:نوشتم سفيدي کاغذ روي

 (منم مثال که دختر يه.کشيدم ام نقاشي يه  زيرش امضاکردم...)يخچاله تو

 .ببينه که رواُپن جوري يه گذاشتم باخنده

 بيرون زدم خونه از لباساموپوشيدمو

 گرفتيم حفاظ باجوشکاره گرفتمو جوشکارو يه آدرس فريد از زدم زنگ

 .خونه ببريم کردم کرايه وانتم يه

 .بود خلوت تقريبا کوچه رسيديم که خونه
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 و بود سيگاري.حلقش تو ريختم چايي براه راه هي کارشومنم سر رفت جوشکاره اينکه خالصه

 .ازخداش

 .بود شده لوچ اما نبود معلوم.مانتوم رو ريخت زرتي که کردم درست شربت تنوع براي

 تو از خدابيامرزمو مامان نماز چادر آووردمو درش ناچار.بودم پوشيده سفيد تاپ يه مانتومم زير

 .کردم سرم کشيدمو بيرون جانمازش

 بسش هبخور کوفت.شدم شربت بيخيال.نباشه پيدا ازم درزم يه که گرفتم سفت همچين گلوم زير

 ديگه بود

 .خوردم همونو.بود آشپزخونه تو شده خشک بيسکوئيت يه.شد ام گرسنه

 .نبود هيز چندان يارو خوبه.حياط رفتم

 .بره باال اين از هيکلش اون با بتونه عمرا چشمه4 سعيد.نگو که دادم سفارش بلندي حفاظ يه

 شد تموم ديوارا حفاظ جان خانوم-جوشکار

 شه تموم زود بزنين روهم در حفاظ-

 تو اومد در از وحيد ديدم که ميرفت داشت

 باز ادبي تا زده زنگ در اين.برم در کنه خفت خواست اگه که گذاشتم باز درو ميترسيدم يارو از چون

 .ميرسيد مرادش به يارو شه

 ميکرد؟ چيکار اينجا اين

 وضعيه؟ چه اين:کردوگفت تاپام سر به اخم با نگاهي.بياد شدم منتظر گرفتمو سفتر چادرو

 چيکار؟ اومدي اينجا-

 .يارو سمت رفت وحشتناکش اخم همون با

 .کيه اين يعني انداخت وحيد به نگاه يه و من به نگا يه جوشکاره

 بکنين کارتونو...پناه آقا هستن شوهرم:گفتم سريع منم
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 کردمون توجه منم.اتاق تو برو بيا يعني کرد در به اشاره وحيد.شد مشغول دادو تکون سري هم پناه

 .کردم نگاه کارش به دقت با و پناه سمت کردم رومو

 .خونه تو کرد شوتم تقريبا گرفتو روچادر از بازومو اومد اخم با نکردم توجه ديد که وحيدم

 بود ،دردگرفته گلوم زير بودم گرفته چادروسفت بسکه

 پناه وشلوارش توجيب بود کرده راستشو دست وحيد.کردم نگاه پنجره پشت از گرفتمو آزادتر کمي

 .داشت نظر زير و

 .کرد پنجره گذرابه نگاه يه که ديد نگاهمو سنگيني فکرکنم

 من؟ شده؟وحيد؟نگران اومده؟نگرانم چرا يعني

 کنما خواني ذهن ميتونستم کاش...اوووف

 کنم ابحس برم برداشتم پولمو کيف.کرد جمع کشيدووسايالشو طول کارش ساعتي يه که خالصه

 .بود رفته يارو

  بقل زير زدم چادرو هاي لبه شدمو روگرفتن بيخيال منم بست درو وحيد

 که ندادم رفت؟پولشو کجا-

 ميري؟ ام رژه جلوش وضع اين با:گفت و انداخت تنم تو تاپ به نگاهي

 ريخت شربت مانتوم رو.بود تنم مانتو نخير-

 شربت؟:پوزخندگفت با

 ميکني؟ چيکار اينجا تو اصال-

 دادگاهمونه نوبت فردا بگم اومدم:کردوگفت نگاه چپ چپ

 .ريخت قلبم

 نميرم که در.ميگفتي خونه ميومدم صبرميکردي خب...خب-

 بياي پيري اين واسه عشوه تا4 نميومد بدت همچينم انگار:کردوگفت چشماشوتنگ

 نه يا باشم نگر آينده بايد بالخره!نه که چرا:گفتم باحرص
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 کردي گورتوگم خونم از که ديگه روز چند براي دار نگه کاريتو کثافت-وحيد

 ميکنم بخوام هرکاري بخواد دلم هروقت من-

 ميشد قرمز داشت عصبانيت از صورتش

 نکن عصبي منو يلدا-وحيد

 ميشه؟ چي بشي عصبي مثال-

 .خونه سمت دويدم باجيغ منم سمتم اومد يهو

 ميزني حرف ميکني جا بي ميترسي توکه-وحيد

 .برم سوراخ توکدوم بودم مونده.اومد اونم.توخونه رفتم ميدوئيدم که همونجور

 پشتش واستادم بستم دروهم آشپزخونه تو رفتم

 برگشتم يويورفتمو مثل سري يه من که در به زد محکم

 کارت هارشدي؟بروپي باز-

 باش مطمئن نميدم رات ديگه خونه نياي االن يلدا-وحيد

 جهنم به-

 خبريه؟ بموني؟نکنه اينجا ميخواي چيه:دروگفت به کوبيد دوباره

 ميکنم چيکار نداره ربطي تو به...شو خفه-

 ياب ميگي کوچولو،راس موش سوراخ تو رفتي...داره ربط کي به بفهمونم بهت بيرون بيا-وحيد

 بيرون

 هم به ميزنه ام گره عليلش دست همون با ميدونستم

 نداشتم جون اصال بودم نخورده ناهار.در به کوبيد دوباره

 بره آبروت ميگم دادگاه تو فردا بخوره بهم بخدادستت-

 ببينم بيرون بيا...جدت هفت با ميکني بيجا خيلي تو-وحيد
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 بيرون من ي خونه از برو...نمياااااام-

 کني؟باشه سگ منو ميخواي-وحيد

 .حسابي گرفت درد زانوم.بود دورم حاالچادرم.زمين رو شدم پرت که در به کوبيد وچنان

 شده قرمز چه...ووووي

 .کردم جمع خودمو کشيدمو جيغ که سمتم اومد

 بود شده تيره ايش قهوه چشماي.کرد نگام کشيدو محکم بازومو

 شدي؟ الل...ديگه بزن حرف دراز زبون چيه-وحيد

 آي...دستم-

 کنم؟ تنت يا ميپوشي مانتوتو:کشيدوگفت پرحرصي نفس

 ميپوشم-

 باش زود -وحيد

 دهش جمع توچشمام اشکم.مانتوم سراغ بازومورفتم رو گذاشتم دستمو...در دادسمت هلم وتقريبا

 .بود

 ميندازه راه دعوا هي داره مرض.شب ميومدم منکه خوب.وحيد بهت لعنت

 ديوونه ينا به االن کن ولش.نداشتم رانندگي جون اصال.برداشتم کيفمو پوشيدمو دارمو نم مانتوي

 بيام خودم يا برم ،باخودش ميگه چي ببينم بذار ميکنه قاطي باز بگي

 شدم سوار حرف بي نشسته توماشين ديدم وقتي

 کشتيه تو ميکرد خيال عالي،آدم فرمونش دست اما بود باال سرعتش

 .خونه رسيديم که خالصه

 .کردم عوض لباسامو اتاقو رفتم راست يه

 بکشي من قبر سر ايشاله که اي.ميکشيد سيگار بود نشسته اپن چرخدار صندلي رو
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 .حسابي بود رفته تحليل ام انرژي.بودم کسل خيلي.شدم ولو روکاناپه

 .ودب ام گرسنه...گفتي آي.آوورد خيارشوردر سريخچالوکالباس رفت ديدم چشمي زير.بود8 ساعت

 رفتم و شدم بلند نميشه اينجوري ديدم که منم.نزد صدامم اصال خوردن به نشست گرفته کوفت

 .نزد حرفي.نشستم روش روبه صندلي رو

 گشنمه توچه به

 نزد حرفي اينکه...درگيرما خودم با منم

 دلم زير زد باز که ميگرفتم خودم براي سوميو کردم جان نوش ساندويج دوتا خالصه

 .زدم عق بسکه ميومد باال داشت معدم ديگه.آووردم باال خوردم هرچي دستشويي تو

 .بيرون رفتم رو رنگو بي زدم عق دقيقه10 بعد

 ميميرم آخر ميده حرصم وحيد اين بسکه.بود اعصاب از انگار

 ...من براي ميکشه وعده ميان سيگار...اپن رو همونجا ميکشيد سيگار داشت

 شم بلند نميخواستم ولي نميومد خوابم.روتخت شدم ولو و خواب اتاق تو رفتم جون بي

 ...چي همه.ميشد تموم فردا

 ...ميشد تموم چي همه...ريختن به کردن شروع اشکام

 کرد کوک ساعتشو و نشست تخت اونطرف.اومد که گذشت چقدر نميدونم

 نکنه ام سوژه دوباره تا پتو زير بردم سرمو

 از.بود روشن هميشه من مال.کرد خاموش خودشو سمت آباژور.بود معلوم آرومم فين فين از اما

 .ميترسيدم مطلق تاريکي تو بچگي

 مبذار توچمدون بپيچونم لباساشو از دوتا کنم وقت فردا کنم؟کاش چيکار لعنتيرو عطر اين

 نري خواب به خواب ميخوردي چيزي يه-وحيد

 بود شده رگه دو صدام.بهم دادم فشار لبهامو
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 نباش نگرا شما-

 نيستم– وحيد

 بخواب بگير...معلومه زدنت حرف از-

 ميخوابم بذاره کردنات فين فين اگه-وحيد

 بود شب آخرين امشب اما.ميخوابيدم کاناپه رو ميرفتم داشتم جراتشو اگه

 بگير گوشاتو-

 ...حله نگيري آبغوره شما-وحيد

 بگيرم ميخواد دلم-

 نشنيدم گفت چيزي لب زير

 بگو بلند مردي-

 ندارم اتو حوصله يلدا بخواب-وحيد

 دارم من انگار...نداري که درک به-

 .بود خوابيده من به پشت.سمتش برگشتم.برد نمي خوابم اما بود گذشته خيلي.نداد جواب

 .ميومد آرومش نفساي صداي فقط

 .نشد ولي گرفتم خودمو جلو خيلي

 نفس وجود تمام با عطرشو بوي.داشتيم فاصله سانت60 ،شايد خودموسمتش کشيدم

 .افتاد را مشکم دم اشک بازم.کشيدم

 کنه؟ بغلم بار يه ميشد چي.کشيدم لباسش روي آروم انگشتامو نوک

 .کنه بغلم توسرش،فقط بخوره ماچوبوسه حاال

 !ستمبازازد بشه عصباني ميشد چي.توگورت براي داشتي نگه آکبند لباتو که يلدا خاکبرسرت

 بود شده مدت اين تو بشه من جذب ميخواست مرد اين...بابا اي
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 زه؟نهبندا عقب ماه يه بدم پيشنهاد بهش.جداميشديم داشتيم بودوفردا سالگردمون ديگه ماه يه

 مشوگ ميگفت ميداد طالقم فضاحت با بعدم...بودم که ايني از تر خورد ميکردو ام بازمسخره...بابا

 نبينمت برو

 کشيدم نفس فقط بستمو چشمامو.کشيدم آهي دلم تو

 اجبار روي از انتخاب يه...بودم دوم انتخاب من...بود همين من سهم

 .نبود کردم باز چشم

 مه کنار آخر روز نيومد انصاف بي.نبود خونه تو کال.شدم بلند.کورکرد چشممو پنجره از آفتاب

 .باشيم

 خانوم يلدا نداره دوست اونکه باشي کنارش داري دوست تو

 اُپن رو کاغذ رو افتاد چشمم

 حاضرباش يازده ساعت-وحيد

 .بود ده به دقيقه 10 کردم نگاه ساعت به آه با.بود قشنگ خطش دست يازده؟چه

 ميشد؟ گهم ولي تابلونباشه صورتم تا نريزه اشکام کردم سعي خيلي.رفتم اتاق به خوردمو شکالتي

 .پوشيدم لباسامو و کردم مرتب رو خونه.جلودر کردموگذاشتم چمدونموجمعوجور

 انداخت ميس که ام زده غمبرک مبل رو دست به گوشي

 خان خسيس ديگه ميزدي زنگ خب...گمشوبيا يعني

 ميرفتم بايد ديگه واقعا دفعه اين.بيرون رفتم برداشتمو چمدونو کشون کشون

 دستيم توکيف گذاشتم توچمدون از امو شناسنامه و ملي کارت آسانسور تو

 بزن عقبو صندق:گفتم سالم جاي به.بود منتظر

 .زد حرف بي

 صندق تو گذاشتمش کردم بلند بابدبختي منم

 .افتاد راه ندادو جواب.گفتم سالم لب زير نشستمو روصندلي.بود پريده حسابي رنگم
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 نميرسيد ذهنم به دليلي هيچ اما دعواکنيم يه آخري دم اين ميخواست دلم

 باال بيارم که آنه هر ميکردم احساس...قتلگاه ميبردنم داشتن انگار

 .کرد توقف خالصه

 کمرش تو رفتم واستاد همينکه.ميرفتم راه سرش پشت جوجه مثل

 ...ديگه بيا:گفت متعجب که جورکردم و جمع خودمو سريع

 ميکنم چيکار دارم پس:گفتم ام مصنوعي اخم با

 الکپشت شدي-وحيد

 بروبابا-

 بود خراب حالم اينقدر منم.سمتش رفت ديد وکيلشو.کردم تر تند جونمو بي قدماي منم افتاد راه

 نيس خوب حالم بابا جهنم به بره...نه يا کردم سالم نفهميدم

 .ميکرد صداش اسم اين به همش وحيد.بود زرين اسمش

 امضاکنين کاغذارو اين ملکي خانوم:سمتموگفت اومد

 يروچ مثال نميخواستم چيزي منکه باشه، ميخواست امضاکردم،چي نبودم باغ تو اصال که منم

 جبمتع وحيدم خود.انداخت وحيد به نگاه يه من به نگاه يه متعجب زرين.بکشن باال ميخواستن

 کنم داد و جيغ بود منتظر بود،حتما

 جيغ برسه چه نداشتم هم کشيدن نفس جون من

 رفتم وا صداکردن هامونو فاميلي همينکه

 نشستم روش پيداکردم صندلي يه همينکه.اصال ميرم راه جوري چي نميفهميدم

 شه بلند داشت حال کي واال مينشستم بايد که بود اي صندلي همون حداقل خوبه

 توافقي؟ طالق:گفت پرونده خوندن بعد قاضي

  قاضي آقاي بله:گفت محکم وحيد

 فقط دادم تکون سر منم
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 هستين طالق به راضي شمام خانوم:کردوگفت مکثي

  بله-

 شنيدم زور به خودمم که گفتم آروم اينقدر

 چيه دليلتون-قاضي

 ...نداريم توافق هم با:گفت محکمش لحن همون با وحيد

 قتعل بهتون مهري توافقي طالق در خواهرم:رفتوگفت ور ها برگه با کمي دادو تکون سري قاضي

 که اينوميدونيد...نميگيره

 ميدونم بله-

 ...قاضي آقاي ميدم خانومو مهر من-وحيد

 نميخوام مهر من قاضي آقاي نه-

 يلدا نکن لج-گفت بودآروم تر ور اون صندلي تا 6 که وحيد

 خوام نمي مهر که گفتم-

 مونه نمي حرفي کنن نمي قبول خودشون وقتي:ديدگفت مارو کشمکش وقتي قاضيم

 طرفين به مهلتي دادگاه...نميگيره صورت االن طالق صورت هر در:گفت و رفت ور ها برگه با باز

 ...نظرو تجديد براي ميده

 ...کنيم زندگي هم با تونيم نمي خانوم اين منو...نداره وجود نظري تجديد قاضي آقاي-وحيد

 آقا کاره روال اين:گفت کردو نگاهش يکم قاضي

 ساکتي؟ چرا پس:گفت زرين به رو حرصي وحيد

 بودم گفته که بهت:گفت آروم زرينم

 من بياريد تشريف ديگه ماه يه شما...نباش عجول اينقدر جوون-قاضي

 من اب نميتونه آقا بديد؟اين فرصت بايدبهمون چرا طالقيم به راضي دومون هر وقتي قاضي آقاي-

 کنيد لطفازودترتمومش...همينطور منم...کنه زندگي
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 .زدم حرفارو اين تا مردم

 به گاهين عينک باالي از کشيدو پايين عينکشو.کرد نگاه کاغذا به و گفت اي اهلل الي اله ال قاضيم

 بياريد تشريف ديگه روز3...بياريد من براي بارداري عدم آزمايش برگه يه شما پس:کردوگفت من

 طالق حکم صدور براي

 بارداري؟ عدم آزمايش-

 دخترم بله:گفت دادو باال عينکشو قاضي

 قاضي آقاي نيست باردار من زن-وحيد

 انونيق پزشک رواز برگه...نداره تعريفي چندان که حالشون:کردوگفت اشاره من به خونسرد قاضي

 ميکنم صادر حکم منم بياريد

 ...ولي-وحيد

 دخترم بفرماييد(کردوگفت اشاره منم به...)بفرماييد...پسرجان نگير منو وقت-قاضي

 ميخورد بهم خودم از داشت حالم که بود بد اينقدر وحيد رفتار.شدم بلند زور به

 کنيم چيکار بايد حاال:گفت و زرين به پريد بيرون اومديم همينکه

 ريهکا روال...بديد آزمايشو و قانوني پزشک ببريم رو حکم بهتره:گفت کردو من به نگاهي زرين

 نداره عصبانيت...نيازي آقاي ديگه

 بدين؟ االن بريد ميتونيد...نداره ناشتايي به نياز بارداري آزمايش:گفت من به رو بعدم

 بله-

 طرف اين از پس-زرين

 دهب خداخيرش.دادگاه از نبود دورم که قانوني پزشک سمت به رفتيم و شديم ماشين سوار هرسه

 ميوفتادم پس داشتم من بريم ماشين با گفت

 مثل رتتصو:گفت سمتمو گرفت هلويي بودسانديس اونجا که ديگه يکي رفت سرنگوگرفت که زنه

 اينو بخور...شده گچ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 VANIYA.b | انتخاب دوم رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

128 

 

 خوردم کمي گرفتمو ازش

 ميشه؟ آماده جوابش کي-

 انداخت جلو کارو همراهاتون اون از يکي اما ميکشه طول روز يه معموال-زن

 خنديد ريز خودشم.شه آماده زودتر داده پول بود اين منظورش

 کدوم؟-

 کچله همون-زن

 مياين؟ دادگاه از:گفت آروم که زدم لبخندکمرنگي.زرينوميگفت

 اوهوم-

 چيه؟ نيس؟مشکلتون ديگه؟حيف شوهرته اون-زن

 نداريم تفاهم:گفتم کشيدمو اهي تودلم

 شد حيف...مياين هم به خيلي-زن

 شدم بلند دادمو تکون سري

 ندگردو کردوسرشو دستم تو سانديس به نگاهي وحيد.بودن پذيرش جلوي روصندلي هردوشون

 ...ور اون

 ملکي؟ خانوم خوبه حالتون:گفت محترمانه خيلي زرين

 خوبم-

 رفت ور موبايلش با دادو تکون سري

 قواره بد پيازيِ مرتيکه...چطوره حالم پرسيد نمي حتي بيشعور

 .زدن صدام کشيدکه طول ساعتي يه کنم فکر

 لکي؟م:گفت سردي لحن با گذاشتو ميز روي رو برگه مسئولش.دهي جواب قسمت رفتم شدم بلند

 بله-
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 مثبته-زن

 ممنون-

 گفتين؟ چي شما:کردموگفتم نگاهش زده بهت...گفته چي فهميدم تازه که برم اومدم

 سونو بريد بايد جنين سن براي...مثبته جواب باردارين:گفت سردش لحن همون با

 پيشخان سنگي ي لبه به گرفتم دستمو

 شد؟ چي:گفت و سمتم اومد بااخم وحيد

 شده؟ چي خانوم:گفت زنه روبه عصبي.ندادم جواب

 مثبته؟...که گفتم خانومتون به:کردوگفت من به نگاه يه زنه

 است؟ حامله يعني:گفت نابارور وحيد

 ...ديگه بله-زن

 حامله من...من خدار واي.ميومد چشمم جلوي شب اون همش... ميوفتادم پس واقعا داشتم

 تو خوردنم زمين...دعواهام...مادرم مرگ استرس فشارو همه وحيد؟اون از بودم حامله بودم؟من

 بود؟ بچه خاطر به آووردنام باال...نمومه زنده بود نشده باعث حتي ام آشپزخونه

 کنين کمکش بهتره.نيست خوب همسرتون حال نيازي آقاي-زرين

 صندلي رو برد کشيدومنو بازومو زير وحيدم

 ...شده اشتباه شايد زرين-وحيد

 ببريم رو ملکي خانوم بهتره نظرم به...مجهزه و تخصصي آزمايشگاه.ميدونم بعييد-زرين

 نيست مساعد حالشون معلومه اينطورکه...جايي بيمارستاني

 .شديم ماشين سوار رفتيم و گرفت بازومو زير حرف بدون وحيدم

 بدم آزمايش فرداباز شد قرار

 .نوشت برام سرم يه دکتر.رسيديم که بيمارستان به

 .رفت کردو خداحافظي زرينم
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 بوديم هنگ هردومون وحيد منو

 ممکنه؟ چطور:نيووردوگفت طاقت آخرم.موهاش به ميزد چنگ هي

 ها بيمارستانه...آقا خبره چه:بگه پرستاربخش شد باعث بلندش صداي

 خب خيله-وحيد

 منه تقصير انگار ميکرد نگاه منو هچين

 منه؟ تقصير ميکني؟مگه نگام اينجوري چرا-

 باشه؟ من مال معلوم ازکجا:گفت شد خيره توچشمام کردو خم سمتم به سرشو عصبي

 ميزد؟ حرف چي از.کردم هنگ

 فطرت پست عوضي ببينمت نميخوام...وحيد بيرون گمشو-دادزدم

 کرد بيرونش گرفتو بازوشومحکم مرد پرستار يه که بود هم تو اخماش

 .ميزدم نفس نفس

 ميريختم اشک داشتم همينجور منم.سرم باال اومد دکتري گذشت که ساعتي نيم

 عزيزم چيشده:گفت بود هم زن که دکتره

 هيچي:گفتم ميزدم هق هق که حالي در

 هم معالئ...نوشتم ويتامينه سرم يه برات...احتماالبارداري بود گفته قبلي دکتر به شوهرت-زن

 داري؟

 نخوردم چيزي تقريبا دوروزه...باالميارم غذاميخورم-

 وقتشه؟ چند چطور؟ميدوني تنگي حساسي؟نفس بو به-زن

 ...خيلي شوهرم عطر بوي-فکرکردموگفتم کمي

 باشه بايد ماه يه از کمتر... ندارم تنگي نفس-دادم ادامه.چيه منظورم فهميد.زد لبخندي
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 زنان کترد...کني دور خودت از استرسو کن سعي...پس پايينه جنين سن:نوشتوگفت چيزي روبرگه

 کنم؟ معرفي بهت کسيرو داري؟ميخواي سراغ

 ندارم کسيوسراغ-

 دانيبگويز...پيشش بري ميتوني...خوبه کارش دکتر اين:کشيدوگفت بيرون کارتي جيبش از

 ...فرستادتت

 ممنون-

 استرسه گلوله من زندگي...بودا خوش دلش.زدورفت لبخندي

 .بهتر.نبود خبري وحيد از.رفت زدو بعديو سرم اومد پرستار

 هکرد حساب باز خوبه.زمينه اين تو بود شده کلفت پوستم ديگه.نيومد بازم شدم که مرخص

 بود همراهم يکم بار اين گرچند.رفته

 ببينم وحيدو نميخواستم االمکان حتي.دادم فريدو ي خونه آدرس شدمو تاکسي سوار

 کرد ذوق هم تعجب هم ديدنم با نسيم

 آووردم در مانتوشالمو

 ميخوري؟ شربت...عزيزم اومدي کردي خوب چه-نسيم

 بيار-

 ميرسه االنا فريدم-نسيم

 .ميکشيد نقاشي سالن روميز فرشاد...آشپزخونه رفت

 يلدا؟ پريده رنگت چرا:گفت و برگشت باشربت

 ميام دادگاه از-

 شد؟ تموم:گفت و باال داد ابروهاشو

 هنوز نه-

 .شدم ساکت اما بدم ادامه بود منتظر.خوردم شربتو
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 کرد تعجب نسيم مثل اونم.اومد هم فريد که گذشت مدتي

 عجبه-فريد

 تکميلم ظرفيت امروز...نزن غر فريد واي-

 بداخالق خب خيله-فريد

 .بود وحيد.خورد زنگ گوشيم بدم جواب اومدم

 چيه؟-

 کجايييييييي؟:شنيدن اينام فريد مطمئنا دادشو صداي

 نيست تومربوط به-

 کجايي؟ ميگم...يلدا نکن سگم-وحيد

 بود بلند صداش بس از ميشد پاره داشت هنجرش

 ام ديگه يکي همون است؟پيش ديگه يکي مال نگفتي مگه-

 ميکشمت باش مطمئن بيارم يلداگيرت:کشيد داد باز دفعه يه اما.نزد حرف مدتي

 روش اينم ميکني ميخواد دلت که هرغلطي-

 يلدا کجايي ميگم بهت-وحيد

 نزن زنگ من به گمشو حاالم...نميرفتي بود مهم برات اگه...مربوطه...خودم... به-

 .کردم وقطع

 .ردنميک صدام نگران فريد نسيمو.دستشويي تو تندي رفتم کردمو شديد تهوع حالت احساس

 گريه زير زدم و کردم نگاه روم رنگو بي ي قيافه به توآينه

 تو؟ شدي چي...کن باز درو عزيزم يلدا-فريد

 آووردي؟ کم کني حس زندگي تو شده

 ...پيرميشيم روز يه از بيشتر که هست آدما ما زندگي تو روزايي يه
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 مهه گذشته،اين عمرم از زيادي سالهاي انگار...روز يه از پيرشدم،بيشتر ميکنم حس دقيقا االن

 ياهس خاک به آرزوکرد خداخواست؟کي از منو بد اشتباه؟کي کدوم تاوان حقمه؟به فشار و بدبختي

 بشينم؟

 

 بگم ميتونستم بااطمينان روز يه که چشمايي به...بود ام کرده پف چشماي به خيره نگام

 !!!!!!!!!!حاال اما...افسونگرن

 ام حامله من-

 .خودشن مثل همه ميکنه فکر عوضي اون...نيس من مال بچه ميگه من به:زدم داد.شدن ساکت

 ميزنيم حرف بيرون بيا...کن باز درو خواهري...يلدا:گفت آروم نسيم مدتي بعد

 ...ميکنه تحقيرم...ميکنه انکار اما خودلجنشه مال...نسيم نيس من مال ات بچه ميگه من به-

 در به بود چسبونده سرشو انگار فريد.دادميزدم

 ميزنيم حرف بيرون بيا...کرده خود بي...کن باز درو يلدا-فريد

 . کردم باز درو حالي بي با

 ميريخت اشک من پاي هم.بشينم مبل رو کرد کمک کردو بغلم نسيم

 عوضي مرتيکه...بهش ميزنم زنگ االن-فريد

 فريد نزن زنگ-

 چرا؟:گفت عصباني

 اگه...مميگير طالقمو باشه شده اشتباه اگه.ميدم آزمايش باز ميرم صبح...اينجام بدونه نميخوام-

 ...که نه هم

 به ات هبچ تا نميشه صادر حکم باشي حامله اگه:کردوگفت من به فريدوبعدم به اول نگاهي نسيم

 شيد جدا اگه وحيد مال ميشه اتم بچه...نياد دنيا
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 بيام حاال خودشه مال بچه نداره اصالقبول کثافت اون...ميکنه بيجا:گفتم باجيغ رفتمو در ازکوره

 برسه اون به نميذارم کنم سقطش برم بهش؟شده بدم ارو بچه

 ...نيست خوب بچه براي فشار استرسو اين...يلدا بشين...باش آروم-نسيم

 زير وکرد خاموش گوشيمو عصبانيت با فريد.ميشد روشن خاموش هي گوشيم.ميزدم هق همينطور

 .زد حرفي لب

 .برد اتاق به منو نسيم

 .خوابيدم بالشت رو رفت سرم که بودم خسته اينقدر

 شد تر واضح صداها.چرخوندم سرمو.بود تاريک.شدم بيدار پچ پچ صداي از

 ميگفت؟ چي-نسيم

 نه گفتم منم نيست اينجا پرسيد...ميگشت دنبالش داشت-فريد

 تيزه چقدر که ميدوني...بالخره ميفهمه-نسيم

 درک به-فريد

 ميام باهاتون فردامنم-نسيم

 کجا؟ تو-فريد

 خب نگرانم-نسيم

 .باش فرشاد پيش نيس الزم-فريد

 بمونم توخونه نميتونم من...مامان پيش ميذاريمش ميريم-نسيم

 نسيم خب خيله-فريد

 فريد؟-نسيم

 جانم-فريد

 بزنم؟ حرف وحيد با من ميخواي:گفت احتياط با
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 چي؟ براي-فريد

 باليي بينهب يلدارو فردا وقت يه ميترسم...چيکارميکنه نميفهمه ميشه عصباني وقتي وحيد-نسيم

 بياره اش بچه و سرخودش

 عصباني تا بود نگران بيشتر ديدم من که ايني...نباش نگران-فريد

 ...ميگي يعني-نسيم

 هرچقدرم...بياره زنش اشو بچه سر باليي نميخواد وحيد به ميدونم اينو اما...نسيم نميدونم-فريد

 ...نميتونه باشه بد که

 آوورد؟ يلدا روز به چه نيست يادت مگه-نسيم

 ..بوده مقصر يلدام نکن شک اما...ميدونم-فريد

 مادر داشتم بود؟من بچه تو اين يعني...گذاشتم شکمم روي دستي اختيار بي.شدن ساکت ديگه

 ميشدم؟

 گرفت ام گريه باز افتادمو يادمامان

 ماا کمال و تموم ميخوردم...ها بياد بدم که نه.مياووردم باال بعدش ميخوردم هم آب تقريبا ازصبح

 نيس آدميزاد مثل ويارمم...دلم زير ميزد بعد

 سرم تو هجمل اين همش...عصباني تا بود نگران بيشتر...ميداد قلقلکم بدجوري فريد ديشب حرفاي

 .ميشد تکرار

 خوش دل بيخودي چيز يه به داشتم هنوز حرفش اون بعد...نديدم خودم از منفورتر موجود يعني

 يلدا؟ داره حس بهت فکرميکني واقعا.ميکردم

 .اومد نسيمم و رفتيم قانوني پزشک به فريد با

 ي هدفع مثل کردو استفاده(پ) بند از فريد اما بدن فرداجواب شد قرار... گرفتن ازم خون کلي بازم

 دادن جواب ساعته 6 تقريبا آزمايشو قبل

 .بود نشده اشتباهي

 ناراحت يا باشم خوشحال بودم مونده
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 خوردم به زورم به و گرفت جيگر برام... بود زده کارش از کال امروز که فريد.رسيديم خونه به

 هيچيه از بهتر باز ولي آووردم باال خفيف باز گرچند.داد

 که ودمب خيره گوشيم به من ،اما بودن پذيرايي تو ميکنم استراحت اينکه خيال به نسيم فريدو

 .ميگرفت تماس بارها که بود وحيد...ميشد خاموش روشن

 وبرداشتم نيووردم طاقت بالخره

 پيچيد وحيدتوگوشي ي خسته صداي

 لعنتي؟ کجايي-وحيد

 دادي؟ آزمايش:کشيدوگفت بلندي نفس.ندادم جوابي

 بود مثبت پس:کردوگفت مکثي.ندادم جواب

 باهوش

 ...خونه بيا پاشو-وحيد

 نميام-

 آخه؟ هستي گوري کدوم:گفت اش خسته صداي همون با کردو مکثي

 ميکنه؟ فرقي چه تو براي-

 جداشيم نميشه حاالديگه...حامله...اي شده؟حامله چي نفهميدي هنوز انگار-وحيد

 ...نباش نگران ميشيم بياد دنيا به که بچه-

 نشو سرتق اينقدر اينجا بيا پاشو:گفت سکوت يکم بعد

 ؟مردمي بچه ميکني؟يانگران تابي بي نيس دستت بازيت شده؟اسباب تنگ برام چيه؟دلت-

 .نزد حرف

 اصال...بگيري ازم نداري حق اروهم بچه اين.بدي طالقم ميام شه تموم ماه9 صبرکن:گفتم حرصي

 هاگ...بکني روش مالکيت ادعاي نداري حق پس...است ديگه يکي بچه...توإ با چيه؟حق ميدوني

 ميکنم سقطش بگيريش ازم بخواي
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 .ميومد اش عصبي نفساي صداي

 چزوندمش خوب.گرفتم آروم يکم حداقل.کردم قطع تلفنو

 زدن درو زنگ بيارم باال که رفتم معمول طبق من ميخورديم صبحونه داشتيم

 آيفن سراغ رفت نسيم

 ميان االن بله...چي؟...بفرماييد بله...بله-نسيم

 اومدم بيرون دستشويي از

 بود کي-فريد

 يلدا دنبال اومدن کالنتري از:کردوگفت من به نگاهي نسيم

 شکايت عوضي مرتيکه:گفت اومدوعصباني بعد مدتي و در دم رفت فريد.بوديم متعجب هممون

 کرده

 وحيد؟...هييي-نسيم

 بريم بايد بپوش لباساتو-فريد

 کرد شکالت پر مانتومو جيب.پوشيدم لباس نسيم کمک به

 رفتيم کالنتر به انتظامي نيروي ماشين با فريد همراه به

 ديدم زرينو وحيدو اخموي ي قيافه شديم اتاق داخل همينکه

 وحيد؟ کردي شکايت نميکشي خجالت:گفت عصباني فريد

 جناب...ميکنه توچيکار پيش پس...کجاست نميدونم ميگي ميزنم زنگ دفعه20 وقتي-وحيد

 دارم شکايت من...اش خونه تو برده منو زن آقا اين...سروان

 بکنم کارمو من بذاريد باشيد آروم شمام...سرگرد نه سروان-يارو

 بديد؟ توضيح ميشه خانوم:گفت من روبه

 داره؟ ايرادي مهموني بودم رفته دوستم ي خونه من-
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 آسيب بچه به کردين وتحديد هستين حامله شما...ازتون کردن شکايت شوهرتون-سرگرد

 ميرسونين

 سروان جناب ميگه دروغ:گفتم کردمو نگاه وحيد به عصبي

 سرگردخانوم نه سروان-سرگرد

 کرده ترک اشو خونه من ي اجازه بدون خانوم سرگرداين جناب اصال-وحيد

 نکني ختم و قاعله و اتون خونه به برگرديد بهتره خواهرم:گفت من به دادورو تکون سري سرگرد

 بدم نشون ميخوايد...داره بزن دست...داره رواني مشکل آقا اين...سروان جناب برنميگردم من-

 جاهاشو؟

 سرجات بتمرگ...يلدا شو ساکت:زد داد وحيد

 ايه ديوونه چه بدم نشون بذاريد سروان جناب...بزني باز ميخواي...نميشينم-

 دمش بلند باجيغ منم و سمتم برد يورش هو يه وحيد کنم باز هامو دکمه ميخوام کردم وانمود مثال

 گرفتنش سربازه اون زرينو که بود خدايي.صندليم پشت رفتم

 آقا ببينم بشين-سرگرد

 ببينه کبوديارو جاي نتونست شد گرفته حالش سرگرده کنم فکر

 نداره تعادل...سروان جناب ببينين-

 سرجات بشين شمام...سرگرد خانوم سرگرد-سرگرد

 باشم گفته...اشا خونه نميرم من-

 ميکني غلط-وحيد

 بايد چرا...کرديم طالق به اقدام آقا اين و من.سرگرد...جناب ببين اصال...ميکني تو که اونو-

 اش خونه برگردم

 يلداها نيار باال رومو اون-وحيد

 نميام ات خونه من...جوره يه ورت دو تو-
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 هدتع هردوتون:سرگردگفت مدتي بعد کردو پچ پچ سرگرده با زرين.زد موهاش تو چنگي عصبي

 شمارو به رسوندن آسيب حق همسرتون نه ميريد بيرون همسرتون اذن بدون شما نه...ميدين

 دارن

 ...ببينين.ندارم قبول آقارو اين تعهد من-

 ببرنت مميد...بشيننننننن:زد داد ام سرگرده شد بلند وحيد که گرفتم امو دکمه کردن باز بازژست

 ...بازداشتگاها

 نميداشتم بر ريختن کرم از دست که بکشه منو خدا اي.بودم ترسيده خدايي

 ننداز راه دعوا اينقدر بشين شمام خانوم-سرگرد

 است ديوونه اين چه من به-

 نشنشو رفت وحيد باشه يادم.گرفت خودشو جلو خيلي.بودانگار گرفته اش خنده ام سرگرده خود

 .نمونه دلش رو بدم

 شه کنده اش همه که االنه ميکرد فکر آدم موهاش به ميزد چنگ اينقدر وحيد

 شه تموم کنيد امضل اينجارو بيايد-سرگرد

 کرد امضا برزخي ي باقيافه وحيدم.کردم امضا رو شدموبرگه بلند اکراه با

 ميکشتم قسط دم از خونه بريم...وووي

 ...بدما نشون سرگرد به باباميخواستم اي.بيرون بريم کشوند بازومو کرد امضا همينکه

 ميارمش برو شما:گفت مصلحتي اخم يه با فريد

 نکرده الزم-وحيد

 ميارمش گفتم-فريد

 رفت کشيد راهشو موهاشو تو باز کرد سالمشو دست اون وحيدم

 شديم تاکسي سوار وحيد منو و رفت زرينم

 دختر آخه ميکني اذيت چرا:گفت اخم همون با
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 نيست هيچي اون کردناي اذيت برابر در-

 نميده گير بهت نذاري دمش رو پا:کشيدوگفت آهي

 منه از کِرم بود فهميده اينم واي اي

 نداد ادامه ور،ديگه اون کردم رومو

 نذاريلدا دهنش به دهن...بزن زنگ بود هرمشکلي:گفت نشدو پياده ديگه رسيديم وقتي

 خب خيله-

 خداحافظ-فريد

 خداحافظ-

 .نميومد صدايي...تو رفتم و کردم باز کليدم با آروم درو.گرفتم دلشوره رفت همينکه

 ميکشه سيگار اخم با کاناپه رو ديدم رسيدم پذيرايي به همينکه

 .سمتم دويد ديد منوکه

 سنگرگرفتم ميز پشت دويدم باجيغ منم

 يلدا آرم در روزگارت از دماري چنان-وحيد

 ميزنم جيغ بياي نزديکم-

 درک به بزن-وحيد

 رفتم مخالف سمت به جيغ با منم.چرخيد

 ميکني بازي همه جلو من آبروي با چطور ببين-وحيد

 ها کرده شکايت کي رفته يادت انگار-

 ميکنم حاليت آره؟االن بدي نشون مردک اون به کبودياتو جاي ميخواستي-وحيد

 محرمه ميمونه دکتر مثل سرگرد:گفتم کشيدمو بلندي جيغ

 .شد تيکه هزار ديوار به خورد که کرد پرت سمتم ميزو روي گلدون عصبانيت با
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 محرمن کيا ديگه بفهمونم بهت تا ببينم وايسا-وحيد

 .چرخيدم مخالف سمت به زدمو جيغ.کرد پرت گلدوني دوباره

 برگردونيم؟ آووردي مامور چرا بکشيم ميخواستي توکه ديوونه-

 ...شکمته تو من ي بچه-وحيد

 نکن ريسک...نباشه توإ؟شايد ي بچه إ؟مطمئني-

 دنيا اون ميفرستمت نباشه من ي بچه...يلدا شو خفه:دادگفت با زدو نفس نفس

 هنوز نشدم کار کسو بي...نکني زيادي غلط بهتره-

 رو افتادم تلپ فرشو ي لبه به کرد گير پام...مبال سمت رفتم باجيغ منم اومد سمتم بلندي باجهش

 کاناپه

 آآآآآآآآآييييييي-

 يلدا؟ شد چي:گفت نگران سمتمو دويد

 ...ترکيد کمرم وحيد واي-

 ميکرد پرت اونور ور اين منو بار 2 4 روزي واال...من نه بود اش بچه نگران.بود شده دستپاچه

 بيمارستان بريم داري درد اگه ببين...بشين صاف-وحيد

 شدهن نگرانم اينقدر هيچوقت لعنتي اما.ميکردم زياد داغشو پياز داشتم اصال، بود نگرفته دردم

 ميکرد نگام زده بهت.گرفت ام گريه.بود

 دکتر بريم پاشو-وحيد

 نبود خيالت عين ميشدم سَقَطَم نبود بچه خاطر به اگه...نميام-زدم جيغ

 .شکمم رو زدم آروم مشت وبا

 حموم راست يه.خواب اتاق رفتم و شدم بلند گريه باهمون.ميکرد نگام همونجور

 سگ شا ننه مثل ميشه معلوم باشه زنده االن تا اگه...حتما دکترزنان بميره؟فردابرم ام بچه نکنه

 جونه
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 .ميکشه سيگار نشسته تخت ي لبه ديدم اومدم بيرون که حموم از

 .زد سيگارش به پک يه کردو نگاه وار اِسکن.بودم جلوش کوتاه سفيد ي حوله بااون

 کجاست؟ چمدونم-

 .رفت بيرون اتاق از و داد تکون سري

  بيرون رفت و سوييچوبرداشت که بيارمش يرم باز خودم بايد حتما گفتم

 .ها داره هايي مزيت چه حاملگي اين

 هک بودم واستاده همونجور.باالنيارم بخورم چي نميدونستم اما.بود ام گرسنه.رفتم سريخچال

 ميبرد وقت ساعت نيم چمدون جابجايي بودم من حاال.اتاق تو برد چمدونو حرف بي.اومد

 يلدا؟ ميدوني يکي غول بچه اين با خودتو

 .بازکردم دوباره بستم بار يه.شد بلند يخچال دينگ دينگ صداي

 بود پرتر دفعه اون از يخچال.ميکردم نگاه هنوز داشتم بهش توجه بي.آشپزخونه تو اومد

 ميکني؟ نگاه چي به:گفت آروم واستادو پشتم

 ميشه چطور ببينم بشم دعوا بيخيال دقيقه 6 بذار گفتم

 .باالميارم ميخورم هرچي:گفتم انداختمو باال شونه

 ...دکتر ميريم سر فردايه:گفت سردي لحن با

 ميرم خودم-

 يلدا نميشه شب روزت نکني لج يعني:کشيدوگفت پوفي

 .بوش خوش عطر اين براي.بود شده تنگ براش دلم روز 6 اين تو چقدر.کردم نگاش

 .ها کنم سواستفاده ميتونستم االن...آخي

 .تعجب از باال داد ابروهاشو.شدم نزديک بهش کردمو ول يخچالو در

 !کنه چيکار بود مونده.کشيدم نفس کردمو نزديک اش يقه به سرمو
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 چيه؟-وحيد

 کنم؟ بو بذاري ميشه-

 نکنه رَم وقت يه کنم شِرک گربه مثل چشمامم کردم سعي

 کني؟ بو منو-وحيد

 بود کرده گرد و خوشکلش چشماي

 اوهوم-

 ميکنم اش مسخره باز ميکرد فکر داشت حتما

 چرا؟:کردوگفت اخم

 خوبه عطرت بوي-

 کشيد هم تو بيشتر اخماشو

  بده پيرهنتو ،حداقل بابا نخواستيم-

 به کردو باز هاشو دکمه نيست کار تو کردني اذيت ديد وقتي کرد نگام شده تنگ چشماي با اول

 .بود بسته دستش هنوز.آوورد در تنش از زور

 آد در جونش نکردم کمکش منم

 .يدادم خوبي بوي چه المصب...آخيششش.بردم بينيم نزديک و لباس به زدم چنگ اوورد در همينکه

 به حواسم.شد بلند تلفنم صداي که ميکرد نگاه من غريب عجيب حرکات به لخت همونجور

 شد بلند نسيم صداي که بود خوشکلش چشماي

 يلدا دارم کارت بده يلدا؟خوبي؟جواب-نسيم

 . وحيد بهت لعنت.کرد قطع مدتيم بعد

 خودم سمت به ميومدم تا.بستم محکم درم اتاق تو رفتم و کردم پرت لباسو.گرفت بغضم

 .آوارميشه توذهنم نداره دوسم نيس،که من مال که حقيقت اين باز بکشمش

 .برد خوابم که کردم گريه کشيدم،اينقدر دراز روتخت پوشيدم لباس
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 .بودم زنده هوا باد با که واقعا.شدم بيدار ضعف احساس با

 لباس بدون.بود خوابيده شکم به هميشه مثل کردم کنارم به نگاهي

 .آشپزخونه رفتم کشيدمو آهي

 .اُپن رو گذاشتم مونده روز چند هاي توست نون با برداشتمو ارو صبحونه شکالت

 .زدم وگاز نون رو ماليدم شکالت عالمه يه

 ومر روبه حرف بي اومدو وحيد ديدم که بودم دوم لقمه.نداشتم جون ديگه واقعا نيارم باال خداکنه

 نشست

 .ميخوردم لذت با

 ديگه برميداره خواست که نداره تعارف

 ايدب...نداشت؟ بود؟مشکلي خوب داشت؟حالش نسيم؟چيکارت به زدي زنگ: بگي ميخواي چيه-

 نپرس پس نزدم زنگ که بگم

 خوردم حرص چقدر خداميدونست اما بود خونسرد لحنم

 .ام يقه رو ريخت شکالت يکم.زدم گازبزرگي.نزد حرفي

 .روش داشت گربه عکس که سياه تيشرت يه

 .بود دستم به چشمش.کردم نگاه برداشتمووحيدو بادست

 يتقويت کالس کن فکر...بکش بروسيگارتو آره؟خب کردم بيدارت بزني غر باز ميخواي حتما-

 کشيه سيکار

 .بود جوري يه چشماش اما.نزد حرف بازم

 شدي؟ الل العالمين الرب الحمدهلل-

 شما چشم کوري به نه-وحيد

 هواخواهات چشم کوري:گفتم کردمو نازک چشم پشت

 ميشه همون باز که اينم:گفت موزي لبخند خودشوکشيدوبا سمتم کمي
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 پررو-

 استاد شاگرديتونوميکنيم:گفت پر دهن با حلقشو تو کرد کشيدو دستم از و تست نون

 مني شاگرد داري قبول خوبه:گفتم زدمو شکالت اي ديگه ي لقمه

 بله ها زمينه تواين:گفت زدو معروفشو پوزخند

 ...هرچي-

 بعييده دختري همچين تربيت مظلوم مامان اون از! رفتي کي به دقيقا موندم-وحيد

 سرخودم تربيت...رفتم خودم به من:پرگفتم دهن با

 مشخصه خب آره:کردوگفت اي خنده تک

 کردم؟ اشو خنده ويار بگم بهش...پسر آخه ميخندي خوشکل چقدر...ريخت دلم اش ازخنده

 حتماااااا باشه گفت اونم.خنديدم تودلم

 بود؟ ات گرسنه:گفت آروم که گرفتم اي ديگه ي لقمه

 نميکردي توجه اينقدر اينم؟قبال است بچه اثرات-

 بستم شکالتو در.کورشد اشتهام.کرد نگاه فقط

 چيشد؟-وحيد

 شد سير ات بچه نباش نگران:گفتم باحرص

 .نيومد اما.خواب اتاق رفتم يخچالو تو گذاشتم

 خوابيدم زور به.نيووردم باال خوبه

 .نبود وحيد از خبري.شدم بيدار که بود 10 ساعت

 زدم زنگ نسيم به برداشتمو پاتختي رو از تلفنو

 !يلدا الو-نسيم

 سالم-
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 عزيزم؟ خوبي-نسيم

 بودي زده توچطوري؟زنگ...خوبم-

 .بودم نگران-نسيم

 اُکيه چي همه نباش نگران:گفتم دادمو بدنم به قوصي و کش.رفتم پذيرايي به شدم بلند

 .شي چکاب زنان دکتر بريم هم با بيا-نسيم

 اتفاقا برم ميخواستم-

 آوورد دنيا برام خودش فرشادم...دوستامه از...دارم آشنا دکتر من-نسيم

 خوبه خيلي-

 پس؟ پيشش بريم امروز بگم-نسيم

 چند؟ ساعت باشه-

 برات ميکنم اسمس-نسيم

 ميام خودم بنويس آدرسم-

 خداحافظ عزيزم باشه-نسيم

 خداحافظ-

 زدم زنگ مهسا به خوردمو آبي ليوان

 الو-

 خانوما خانوم سالم-مهسا

 خوبي؟ سالم-

 نيستم بد-

 افتاده اتفاقي يه...مهسا:گفتم مکثي از بعد

 شده؟ چي-مهسا
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 ام حامله:گفتم باترديد

 چييييييييييي؟ زد جيغ

 ...بابا آروم-

 !جداشي ميخواستي توکه-مهسا

 دادم...الزمه آزمايش گفتن...دادگاه رفتيم...که نشدم دار بچه که قبلش شب خدا خنگ خب-

 بود ،مثبت

 حاال؟ کني چيکار ميخواي...هييييي-مهسا

 گالري فرداميام از باشه اُکي وضعيتم اگه...کنم چکاب يه امروز ميرم-

 پس بده خبر بهم.باشه-مهسا

 فعال خب خيله-

 خداحافظ-مهسا

 آدرس فالن4 ساعت ديدم و نسيم اسمس کردم قطع

 .دادم گوش رو امامي مسعود آهنگ بار20.ديگه نخوردم چيزي بودم سير

 خوردم شکالت و مونده تست نون نميدادهمون نشون اکشن ري ام معده شکالت به حاالکه

  برم شدم حاضر که بود 3:30 تقريبا ساعت

 شد ظاهر جلوم وحيد که ميبستم درو داشتم

 دارم دکتر وقت...مطب ميرم:گفتم که کرد نگام همچين

 ميبرمت صبرکن-وحيد

 ...که نيس الزم ميرم خودم-

 شرکت ميرم اونجام ميام،از:گفت اخم با

 ...درميونه نسيم پاي ميشد الهام بهش انگار.دادم فوشش دلم توحسابي
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 ميدونستم داشت؟کاش واقعاچي نسيم.ميکشيدم آه دلم تو فقط نشستيم که توماشين

 کنم منحرف فکرمو مثال که ضبطوزيادکردم صداي

 :مالني

 کاروکردي؟ اين چراباعشقت...مننننن؟ چرا

 ...سردي حالو بي که توبازم

 هان؟ بوده چي... توبگووووووو،تقصيرمن

 ...هات بهونه از بري،فهميدم توميخواستي

 ...چرامنننن؟

 شکست؟ دلت که چيکارکردم مگه

 نشست؟ دلت به که، کرد چيکار اون

 !پس بوده بازي قرارات و کارات،قول من،همه بگوبه

 !نکني حسش باشمو عشقت که!شده؟ تاحاالاينطوري

 !نکني چشمش توي نگاه

 !...نکني فکر بهش نميکردي فکرشو روزم يه حتي، که کسي

 (گذاشته؟ آهنگو اين قصد از چيه؟يعني ديگه لعنتي بغض اين)

 شبامو نيمه اشکاي ديدي تومي

 هوامو نداشتي معرفت بي توي

 ميدونستي،تنهامووووو اينکه با تورفتي

 شکستنامو صداي توميشنيدي

 نشستنامو پات به توميديدي

 مرد،حسمو يهويي
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 ...شد اينطوري که توخواستي

 !نکني حسش باشمو عشقت که!شده؟ اينطوري تاحاال

 !نکني چشمش توي نگاه

 (من چرا آهنگ مالني...)نکني فکر بهش نميکردي فکرشو روزم حتي،يه که کسي

 

 نهميک پارک داره ديدم وقتي شدم پياده اکراه وبا کردم خاموش حرص با ظبتو.کرد توقف ماشين

 بياد باهام

 اي راضي همراهيم از خيلي انگار:گفت باپوزخند

 ندم جواب دادم ترجيح که داشتم بغض اينقدر

 نگاه ميديد دلخوشيشو وقتي واکنشش به نميخواست دلم.شد مطب وارد همراهم اخم با اونم

 زوره؟ کنم،مگه

 شد شکه وحيد ديدن از نسيمم...اونور روموکردم

 اين بعد:فتگ نشستو کنارم نسيمم مدتي بعد.پايين انداختم سرمو نشستمو صندلي روي توجه بي

 ماست نوبت نفر 6

 عنتيل بغض اين نميدونم فقط...ديگه داره دل اونم.کنه نگاش خوب وحيد بذار.دادم سرتکون فقط

 .چيه

 من کردوروبه بش و خوش کلي نسيم با دکتر.اتاق تو رفتيم سه هر کرد صدامون که منشي

 عزيزم؟ خوبي:گفت

 .بود خفه هوا چقدر.گفتم آرومي خوبم

 لطفا کنين کمکشون آقا...بيام تا عزيزم بخواب تخت روي-دکتر

 نميخواد:گفتم بشنوه که جوري لب زير
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 با تماح...نه يا ميکنه نگاهش داره هنوز ببينم نميکردم نگاهش.کشيدم دراز تخت روي تنهايي به

 بيام تنها نذاشته که گردوميشکسته دمش

 هاتوحالت:گفت و ريخت شکمم روي سردي ،ژل کشيدم پايين شلوارمو هم کمي باالو دادم لباسمو

 بگو

 .خوب بخورم غذا نميتونم...ميارم باال خيلي-

 نظر به...روزشه 4 3 و هفته سه تقريبا...نکرده عادت کوچولو اين به هنوز بدنت...اولشه-دکتر

 اش اندازه هم کيسه آب...نکنه تحديدش خطري تا کن استراحت بيشتر...مياد ضعيف رَحِمت

 ...خوبه

 ستفادها مرتب مينويسمو که قرصايي...بياي چکاب براي بايد هرماه:گفت دادو دستم به دستمالي

 تقريبا دبع به ماه سه از...بگيره شکل خوب بچه تا...نکن خسته خودتم کن تقويت بدنتو...ميکني

 بيارجوابشو برام اومدي که ديگه ماه بده آزمايشم اين...راحتتري

 اردو بهش وفشار استرس باشيد مراقب:گفت وحيد روبه.بستم مانتومو هاي دکمه و شدم بلند

 براي قرص تا چند باز... ميشه سِقط باعث چيزا اين رَحِمشون از ديدم من که چيزي طبق...نشه

 ...نوشتم رحمش هاي ديواره تقويت

 حرفارو اين ميگه کيم به

 .بيرون اومديم حرفا اين تشکرو کلي بعد

 ميرسونيمت نسيم بيا:گفتم زوري لبخند با.پايين رسيديم هرسه

 ...ميرم خودم نه نه-نسيم

 ندارم تعارف حوصله بيا-

 اول نوم:گفتم و پنجره به دوختم و نگاهم.کرد قبول اکراه با نسيمم.نشستم ماشين صندلي رو

 خونه برسون

 .نزدن حرفي هيچکدوم
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 مسيرم وبگ دارم کار بگو...بيرون کن پرتش ماشين از.يلدا باشيم تنها ميخوام ميگفت وحيد کاش

 اطرتخ نبينم،به تو خاطر به بايد دوستمو عزيزترين بدبخت من.داشتم زدنو جيغ قدرت کاش.نيس

 چرااااااا؟.بشم متنفر ازش بايد

 قريبات و گفتم خداحافظي لب زير.ميشدم خفه داشتم.بيرون پريدم داشت نگه در جلوي همينکه

 .ساختمون تو دويدم

 اي چارهبي اينقدر که يلدا بدبختت سر تو ببينم؟خاک منتظرنموندم جلونشست؟چرا رفت يعني

 شده خشک بدنم.اومد ولي.ساعت چند نميدونم.بودم خيره ساختمون در به سالن ي پنجره از

 جام از نخوردم تکون...بود

 .هم،قدمهاش بعد کليدو چرخش صداي

 جبران االن اونم پرش تو زده نسيم...نه شايدم...بود خوشحال نه؟حتما بود خوشحال

 ميکنه خالي سرمن...ميکنه

 کرد روشن سيگارو بعدم و ماهواره نشست کاناپه رو اومد.ديدم شيشه ازتوي

 .مجسمه بودم شده.نخوردم تکون

 .رفت ضعف دلم

 ميشه بلند بوش بدتر...که نداره زدن ،هم لجن زندگي اين...بيخيال...کشيدم نفسي

 .آووردم بيرون کرده چرخ گوشت فريزر ازتوي.رفتم آشپزخونه به آروم قدمهايي با

 .بود راحت کتلت

 چيدم اُپن روي بشقاب کردمو سرخ زميني سيب يکمم.کردم سرخ کردمو درست موادشو

 کردم درست شام-

 .روصندلي نشست کردواومد خاموش توجاسيگاري سيگارشو.شد بلند

 .گذاشتم وسط کتلتو ظرف

 .نداشتم اشتها ديگه چرا نميدونم.بود شده خوب.خوردم کوچيکي ي تکه
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 بودي؟ بوش تو!؟ چيه-وحيد

 .بود شده شيطون چشماش.گرفتم باال سرمو

 ميکني؟ نگام چرااينطوري-وحيد

 پرش؟ تو بود نزده نسيم يعني

 نه؟ ميخندي بهم دلت تو-

 .نزد حرفي.دادباال ابروهاشو

 ...ميخندي حتما:کشيدموگفتم نفسي

 .گذاشتم بشقاب چنگالموتوي

 داري؟ حسي چه اتم بچه مادر من اينکه از-

 .چرخوند صورتم تو نگاهشو

 بخشکي اي ميگي دلت نه؟تو مگه.بودي راحت دستم از ديگه االن نبود بچه اين اگه-

 نميشه بيخيالم زندگيم رو افتاده...شانس

 وشکمر داشتي بشه؟دوست نسيم شبيه ات بچه ميخواستي:کناروگفتم دادم صورتمو جلوي موهاي

 بودن هات برنامه تو بچه باشي؟حاالچي؟خوشحالي؟اين خوشحال باباشدنت از و بکشي دست اون

 ...کني؟ بزرگش ميخواي خودت يا من به ميديش طالق نه؟بعد

 ...ميديدمش محو که بود توچشمام اشک اينقدر

 مبگ بهت ميخواستم هربار اما...کنه بغل اشو نوه تا کشيد حسرت سال3 مامانم:گفتم کشيدمو آهي

 ... ميکردي تحقيرم حالت بدترين به تو...تو...کاروبکنيم اين پيرزن اون دل خاطر به

 يخچال بذار اشو بقيه خوردي:گفتم و شدم بلند صندلي روي از.کردم پاک اشکامو دستام با

 .دستشويي سمت دوييدم.ميشه رو زيرو داره دلم کردم احساس.بود ساعتي چه نميدونم

 ميلرزيد دستام فشار افت از.آووردم باال نخورده و خورده هرچي
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 هآشپزخون به اومد جا حالم که کمي. گذاشتم دستام روي سرمو.نشستم ناهارخوري صندلي روي

 .صندلي رو نشستم برداشتم قاشق بايه ارو صبحونه شکالت ظرف رفتمو

 سنگين خوابش کاش.شد روشن راهرو چراغ که ميخوردم قاشق قاشق.داشت لذتي چه خوردنش

 .بودا

 .ايستاد اُپن طرف اون زدو اتيش.برداشت روميز از سيگارشو

 .اشتباهي در سخت شه کوفتم تا کني نگام ميخواي اگه-

 .نشست کاناپه رو رفت زد سيگارش به پکي

 شستمن کنارش رفتم شدم بلند بود دهنم تو شکالتي قاشق.داشتم عطرش بوي به شديدي ميل

 زد پک دادو تکيه سرشو من به توجه بي

 کنم دعوت فريدو نسيمو هفته آخر ميخوام-

 مناسبتش؟ و-وحيد

 ...نداره خاصي مناسبت-

 مشکيه؟ عطرست؟اون کدوم اين:گفتم کردمو نزديکتر سرمو

 .داد تکون سري

 نمياد؟ خوشت پختم دست از-

 .نميکرد نگامم حتي

 ميکني؟ تغذيه سيگار اين از ببينم...بود نخورده دست-

 توسرشام ي افسرده ي قيافه اون...نداري رواني تعادل اصال:گفت پوزخند با کردو نگاه زيرچشمي

 االنو؟ يا کنم قبول

 بگيرم آبغوره نميشه که همش...دورو هر:انداختموگفتم باال شونه

 زد پک دادو تکون سري

 داري؟ رواني تعادل خيلي توخودت-
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 ترم سالم ازتو-وحيد

 نه؟ مبگير رو بچه حضانت ميشه کنم صالحيتتوثابت عدم بتونم اگه...بگي خودت اينکه مگه-

 بتوني...اگه...بله:گفت اخم با

 ميشي گودزياليي...عصبانيت موقع ببينتت يکي که،کافيه نداره کاري-

 ميبري حساب که چقدرم-وحيد

 چقندر برگ نه يلدا ميگن منم به خب اما...ميبرم که حساب:گفتم خنده با

 مياد نياد به داره اشون بچه ميفهمن وقتي پدرا مادر همه:خنديدموگفتم بلند اختيار بي.زد محمي پک

 يرمميگ کمکم ازت ،تازه کنم ثابت صالحيتتو عدم اينم فکر تو من اونوقت...ميزنن حرفايي چه

 .زد دادوپوزخند تکون سري

 نه؟ ها دعواهامون براي داور يه ميشه ولي-

 موندنت به مطمئني خيلي-وحيد

 برداره ديگه يکي ميشد دال داشت.کردتوجاسيگاري خاموش سيگارشو

 .خان وحيد شده کلفت پوستم ديگه من اما...دارميکرد نيش لحنشو

 صبرکن دقيقه ميکني؟يه رم چرا:گرفتموگفتم باز.کشيد محکم.گرفتم دستشو خنده با

 .بود لذتي م سرد دستاي تو داغش دستاي گرفتن.کرد شل دستشو اکراه با

 .باال رفت ابروهاش.گذاشتم شکمم رو دستشو باالو دادم لباسمو

 ...کوچولوإ قلبه يه فقط االن-

 ميگم همين براي گرفته مادري جو االن منو:گفتم لبخند با خوردمو شکالت قاشقي.دستشوکشيد

 .دختره

 رفت خواب اتاق سمت شدوبه بلند

 نره تو به ولي باشه هرچي-وحيد
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 دارم؟ دوسش مياد بدش من از اينقدر نداره؟چون دوسم بغلش؟چون تو برم داشتم دوست چرا

 نداره؟ چرادوسش که امه11نفر درگير دختر باشن داشته دوست دخترو يه نفر10 اگه ميگن راسته

 تو ادم.دارم دوسش کنه تحقيرم هم شکل بدترين به وحيد اگه ميدونم اينو فقط...چرا نميدونم

 بهش اماحسم...بدم آزارش اندازه همون به بده آزار منو هرچقدروحيد ميتونم.نيستم خور سري

 شايد.بازميخوامش بگيرم طالقم.بود طالق همون شدنش دور براي من حرکت نهايت.نميکنه تغيير

 بازي بچه داشتن دوست بدبخت؟اما اينقدر نداري؟آدمم غرور تو مگه...احمقي چقدر بگن

 روز هي که هوسه اون کنن درک منو ميتونن فقط واقعين عاشق که کسايي.نيس رهگذر حس.نيس

 .داشتن دوست نه ميشه تموم

 .برد خوابم کاناپه همون رو کردم فکر اينقدر

 کرد بيدارم بالخره.بود رومخ بدجور ميزد پنجره از که آفتاب

 ونشج شرکت کن ول باز عليلشم دست اون با.شه بند خونه تو نميتونه وحيد معلومه که اينطور

 .نبود

 ميکردم حسادت بايد ديوارام و گچ اون به من که آخ

 الشبيخي همين براي.بيارم باال بعد بخورم چيزي نداشتم حوصله.کردم تموم ديشب شکالتمو

 پيش قراره...گالري ميرم من:نوشتم کاغذ يه رو و کردم ايم ساده آرايش.حاضرشدم شدمورفتم

 .بيام دير ممکنه.کارکنم مهسا

 .کشيدم دخترِموبلندي نقاشي امضاو يه پايينشم

 .خوبه نقاشيم اينقدر برم خودم قربون

 .رسيدم گالري به

 نجااي نقاشيهاشون براي که چندتانقاش به.کرديم کاراروتقسيم.کرد ذوق کلي باديدنم مهسا

 گاهنمايش ظهرم از بعد.نکنن چيکار و بکنن چيکار که کردم هماهنگ زدمو زنگ بودن بسته قرارداد

 .ميشد برگذار اينجا درخشنده استاد

 .خرهب صفر مش گفت و خنديد کلي ميخواد صبحونه شکالت دلم فقط ناهار گفتم مهسا به وقتي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 VANIYA.b | انتخاب دوم رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

156 

 

 تربه بود خريده وحيد که اوني اما نبود خريد،بد بود اي کره باشکالت ايناکه از رفت اونم گرچند

 خودم دباي.نبود فکر به که وحيد.گرفتم داروخونه از رفتم بودو نوشته برام دکتر که قرصايي.بود

 .باشم داشته کوچولومو نخد هواي

 .بودم شده خسته اما ميگذشت زود اينجوري.زدم طرح گاه کار تو امورفتم اضافه وقت

 .بود کم خيلي انرژيم نميخوردم غذام چون

 و داره حوصله چقدر مرد اين موندم.بودم جايي جابه مشغول منم اومدو استاد نقاشياي خالصه

 .سوژه چقدر

 انتخاب واسه ميشدم درگير کلي سوژه هر واسه من

 .اومدن ها کننده بازديد مقرر ساعت سر

 زياد ها تابلو چون.باشم داشته رو تابلو چند مسئوليت خواست ازم تشکر کلي بعد اومدو استاد

 .بودن

 دوست هنر هاي رسيده دوران به تازه اين به فروختم تابلوهارو از تا3.کردم قبول منم

 .ميکردم حفظ هم رو ام ه مسخر لبخند اون.خسته و بودم زده فک کلي خالصه

 .پيداشد هيزالدوله ي يهوسروکله

 بانو سالم:گفت سمتمو اومد راست يه

 درخشنده آقاي سالم-

 .نمتونببي زودي به نميکردم فکر...شد خوشحاليم باعث تابلوها ديدن از بيشتر شما ديدن-مهيار

 کرد عنايت تاپام سر به نگاهيم يه

 که بمونم خونه تو ندارين انتظار.دارم دوسش که شغليه اين بالخره.ممنون-

 چشماست اين حيف واقع در.ندارم خوردن غصه انتظار شما از.بانو نه...اوه-مهيار

 شد بلند نزديکي از وحيد صداي

 چشماست؟ اين حيف چرا-وحيد
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 کردم جمع و بشه باز ميرفت که شد؟دهنم پيداش کجا از ديگه اين

 نيست؟ حيف...زيبا،براق،افسونگر:خنديدوگفت دي باخونسر مهيار

 ميگه چرتوپرتي چه اجنبي مرتيکه

 تابلوهارو تا ببينين منو همسر چشموچال اومدين شما انگار-وحيد

 گفتم نظرمو فقط...نکردم جسارت نه اوه:گفت بالبخند مهيار

 ژيگول اين به برسه چه بودم ترسيده من بود کرده اخم همچين وحيد

 ببينين تابلوهاتونو بريد بهتره-وحيد

 کنم فکر بود نکردم لهت تا برو گمشو ترِهمون رسمي

 رفت و گفت اي بااجازه مهيار

 ميکني؟ چيکار اينجا-

 ميذاري فروش به تابلوهارو دل و جون با مشخصه-وحيد

 ...ميشه بد برام ميبينه نفر 4...وحيد کن بس-

 نديدن آدم نفر40 تا بريم بيا پس-وحيد

 بيام؟ کجا...کارمم وسط من-

 شبه8ديگه؟ ديدي ساعتو-وحيد

 ميدم توضيح تابلوها درمورد...ديگه ميکشه طول...خب-

 اندام عرض اون اينو واسه يا ميدي توضيح تابلوها مورد در-وحيد

 .نکن شروع باز وحيد-

 اينجايي صبح از.کني بايد استراحت نگفت دکتر مگه-وحيد

 بدي؟ پولشو ميفهمي؟توميخواي دارم چک...شدي نگران ات بچه براي.بگو پس...آهان-

 .ميزنيم حرف درموردش-وحيد
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 ميدم دست از کارمو برم االن اگه-

 درک به:گفت عصبي بلندو

 .يوونهد پايين بيار صداتو:گفتم آروم و کردم اطراف به نگاهي ترس با.سمتمون نفربرگشتن چند

 لوپالستوج نکن دو به يکه من با پس.بريزم بهم رو گالري کل که هستم اينقدرعصباني يلدا-وحيد

 .بريم کن جمع

 وحيد بهت لعنت-

 .برمياد بگي هرچي پسر اين از.مهسا سمت رفتم سرعت به

 پاتيه قاطي.برم بايد من...اينجاست وحيد مهسا:کناروگفتم کشيدمش

 بزنم؟ حرف باهاش من ميخواي-مهسا

 .تروخدا ببخش فقط...ميکنم حلش خودم...نه نه-

 عزيزم؟ حرفيه چه اين-مهسا

 ميگيرم تماس بعداباهات...فعال پس-

 خداحافظ برو باشه-مهسا

 .بود نشسته ماشين تو.رفتم ورودي در سمت به برداشتمو کيفمو

 .داد که گازي بااون شد کنده جا از ماشين.کوبيدم محکم درو شدمو سوار عصبانيت با

 بيشعوري خيلي-

 کاريات؟ کثافت سراغ رفتي خنديدم روت به باز-وحيد

 کني؟ بزرگش رو موضوع اينقدر بايد چرا...تويي ميکنه کاري کثافت اونيکه-

 ومن ميزنه س*ال آدم عالمو با هشت تاساعت خانوم...خود خودي به هست بزرگ موضوع-وحيد

  داره فتکل گردن يه ميرسم ،وقتي دنبالش ميام.ميشه فرما تشريف کي ببينم منتظرم توخونه

 داري؟ شوهر گفتي بهش اصال...ميده آقا تحويل ژکوند لبخند اونم ميزنه حرف چالش و ازچشم
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 دستمه؟ ام حلقه نميبيني کوري-

 نميده چيزيونشون که رفتارت-وحيد

 دار خنده واقعا که نزن ومتعهدي متاحلي زندگي از دم ديگه يکي ميده؟تو نشون توخيلي رفتار-

 ميشي

 بالمن دستو زير دختر تا100داره؟ کاري برام کردي فکر باشم کسي با بخوام اگه من-وحيد

 جناب جلوتونگرفتم من...باش خب-

 ميزني حرف دلت ته از که مشخصه کامال-وحيد

 خاطر نداري چشم چرا...بالتن دستو زير که همونا با داري؟برو من دل به منه؟توچيکار دل إ؟به-

 ببيني؟ منو خواهاي

 نميشه باعث گرفته تورو چشش رفته فرنگ قرطي يه اينکه...نداره برت دور:گفت باپوزخند

 داري طرفدار خيلي فکرکني

 بوده؟ مورد يه اين فقط گفته کي-

 .نگفتم دروغ کنم خيس خودمو که االنه ميکردم احساس بگم اگه.چرخوند سمتم نگاهشو

 نه؟ ميگي اينقدر که قرصه بهشون آره؟دلت زيادن پس-وحيد

 .ندادم جواب

 .ودب خوب عصبانيتشم تو رانندگيش.ميکرد عوض دنده گاهي هم ميگرفت و فرمون هم دستي يه

 بروپايين:دادزد و داشت نگه در جلوي.رسيديم بالخره

 آره؟ کني بيکارم ميخواستي فقط-

 برو گمشو...جزتو باشم هرکي پيش ميدم ترجيح-وحيد

 ...ميخواد نکنه.ريخت قلبم

 .بودم هنگ خيابون وسط.کرد حرکت سرعت با ماشين شدم که پياده

 عوضي بهت لعنت
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 .باال رفتم عصباني

 کردم گريه و روتخت انداختم خودمو کردمو پرت گوشه يه هرکدوم لباسامو

 .نيومده شبه7 ساعت که االن تا ديشب از.ام پنجره کنار همش شدم بيدار وقتي از

 .آووردم باال همرو که خوردم کتلت دوتا.ميرم ضعف دارم

 ...کاناپه رو نشستم و شدم بيخيال ديگه

 تو بياد نميکنم نگاه کي  من ببينه داده کشيک انگار.اومد کليد چرخوندن صداي نشستم همينکه

 .قرمز چشماشم.بود دستش کتشم درهمو موهاش

 .خواب اتاق رفت کردو من به نگاهي

 ميشه مُنگل ام بچه آخر ميخورم حرص من که اينقدر کنم فکر

 ميکردم نگاش حرص با.تر طرف اون يکم نشست کردواومد عوض لباساشو

 زدي؟ زل چيه:کردوگفت بهم گذرا نگاهي

 باشي؟ باهاش داشت جا هنوز فکرنميکني-

 کي؟ با:زدوگفت پکي

 بود بسته هنوز چشماش.گرفت بازومو برم شم بلند اومدم.بست چشماشو خسته

 عوضي نزن دست من به-

 ليخي روبازوم دستش فشار.خودش سمت کشيد آروم ميکردم تقال منوکه.کرد بلند سرشو آروم

 شد لال که زبونمم.بخورم وول نتونستم ديگه وحيد ازحدبه بيش نزديکي از يا بود درد از.بود زياد

 .خود به خود

 بود روصورتم داغشم نفس.دوخت چشمام تو اشو قرمزشده چشماي

 .نيست بازي تابلو به نيازي باشم باکسي بخوام اگه-وحيد

 لج من با داري اصراري توچه نميدونم من:چرخوندوگفت صورتم تو نگاهشو.نميومد باال نفسمم

 يخه نه؟تنت غذانميخوري نکنن تازورت...کني
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 باالميارم:گفتم ها شده مسخ مثل آروم

 بزن سِرُم يه حداقل بريم پاشو:کشيدوگفت اي خسته نفس

 نداره؟ امو حوصله ياديگه کنه دعوا نداشت جون.کرد ول ودستمو

 پوشيدم بود دستم دم هرچي

 .بود خسته و کالفه واقعا.شديم ماشين سوار

 يلدا شو بحث بيخيال امشبرو يه...کن ول

 زد ويتاميني سرم برام دکتر

 بودم بيمارستان همش وقته چند اين.ميخورد بهم حالم بيمارستان از داشت ديگه

 .بست چشماشو سينه به دست نشستو صندلي رو وحيد

 .ميدادم قورتش نگام با داشتم که منم

 بزن پلکم کردي وقت-وحيد

 .داشت چشم جاش همه پسر اين

 تَوَهُم...ايشششش-

 ميگي راست توکه-وحيد

 داره که وحيد دارن؟اين چشم تا120 پسرا ميگن راسته...بودا بسته حاالچشماش

 .کرد عوض اومد خودشيرين پرستار که بود آخراش سِرُم

 .نرفت در موندو کنارم وحيد بار اولين براي

 .خوابيدم صبح دماي دم من اما.رفت گذاشت سرشو که بود خسته اينقدر

 زدم زنگ فريد به برداشتمو تلفنو

 بخير ظهرتون...خانوم به به-فريد

 .بود 1 کردم ساعت به نگاه.کشيدم خميازه
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 سالم-

 اي خميازه خبره؟چه چه اووووه-فريد

 خوبي؟-

 شما خوبي به-فريد

 کنم دعوتت شام ميخواستم-

 خبريه؟:کردوگفت مکثي

 ...نوچ-

 نميکردي ولخرجيا اين از-فريد

 است خليفه کيسه از-

 آفرين:خنديدوگفت

 نه؟ يا مياي-

 صرف؟ به-فريد

 نسيم براي کنم درست کرفس خورشت ميخوام-

 ميخوره؟ نسيم فقط يعني-فريد

 بخوري قاشق يه ميتوني توام نه-

 نعمتيه کندنم مو يه ازخرس...نداره عيب-فريد

 بياين زود.منتظرم-

 شب تا فعال اوکي-فريد

 خداحافظ-

 .گذاشتم خورشتوبار آووردمو در  ونعناجعفري گوشتوکرفس فريز تو از
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 درست براش نسيم و داشت دوست که فرشاد براي کردم درست ماکاروني ساالد ظرفم يه

 .نميکرد

 .کردم درست ام اليه چند ي ژله

 !نياد نکنه!کرده فراموش نکنه.نبود خبر وحيد از بودو 2 ساعت

 پوففففففففففف

 کردم آرايشم ته يه.پوشيدم اي سرمه لي شلوار با اي سرمه لباس يه

 .باد خيک ميشدم ديگه ماه چند.انداختم خودم به آينه توي از نگاهي

 روز ونا نميدونستم هنوز.نميرسيد نظر به راضي زياد نسيم.اومدن که بودم گذاشته برنجوتازه آب

 .هستم روحيه بي کافي ي اندازه به...بدونم نميخوامم.گذشته چي بينشون

 اين از هبسک ترکوند زد رو سفالي گلدون يه فرشادم البته.ميکرد برخورد راحت هميشه مثل فريدم

 ميگرفت؟ آروم مگه...بچه اين ميرفت ور اون به ور

 هک من مامان بيچاره...ديگه ميدونم من ميکنه يکسان باخاک اينجارو بره من به%10،اگه من بچه

 کارام از نميزد دَم هيچوقت

 شبه زدم زنگ.آشپزخونه تو رفتم و برداشتم گوشيرو.اومدنش از ميشدم اميد نا داشتم ديگه

 برداشت 2 بوق

 وحيد؟ کجايي-

 نزديکم-وحيد

 ...باشه-

 کردم قطع و گفتم اي فعال نميزنه حرفي ديدم

 .رسيد بعدش مين10 حدودا

 خواهري چشم به نسيمو ميکردم فکر اگه بود مسخره.جوريه چه نگاهش ببينم ميخواست دلم

 .کرد سالم و انداخت بهش هميشگيشو عميق نگاه همون...ميبينه
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 شدي؟آره ببيني؟ديدي؟کنف همينوميخواستي...بيا

 بودوحيد شده چشم تنم همه.اومد کردو عوض لباساشو وحيدم.آووردم ميوه کشيدمو آه دلم تو

 هم با ودنب هنوزسرسنگين.داشت فريد با عاميانه ميکردوصحبتاي نگاه نسيم به گاهي.ميپاييدم

 رفسک خورشت ي مرده کشته.چيديم شامو ميز بعدم کرديمو درست خياري گوجه ساالد نسيم با

 ومدا نمي بدم منم داشت دوست مطمئنا عشقش بخاطر که وحيدم.بود شيکمو کال که فريد.بود

 .بودن ساکت نسيمم وحيدو.ميزديم حرف فريد منو فقط سرشام

 .نيارم باال که قاشق 3 6 حد در.نخوردم شام زياد

 بود خوبي شب بگيرم فاکتور بيخودمو حرصاي من اگه درکل

 .مدنيو چشمام به خواب نيومد تا.تخت روي کشيدم دراز من و بکشه سيگار سالن تو موند وحيد

 .رفت يادم چي همه کردم حس عطرشو بوي همينکه

 .کشيد دراز

 ياره؟ فراق غم از...شدي حرف کم-

 بزني؟ بيخود حرفاي باز ميخواي يا بخوابم ميذاري-وحيد

 بود روچشماش آرنجش.برگشتم سمتش به

 يکنمم همينکارو دارم منم خب...بشه حفظ نسيم با ات رابطه نداشتي؟که همينو قصد اولم از مگه-

 ديگه

 ام يلداخسته-وحيد

 وت که تاقبل ميخوردم حرص بيشتر بزنه نميخواست حرف حاالکه.ميخوردم حرص چرا نميدونم

 ديگه هيچکس نه ميخوام نسيمو فقط ميگفت روم

 ...چته نيست معلوم-

 نداد جواب
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 بدتر بود داغون ام روحيه که منم.قبل از دورتر.شد دور ازم محسوسي طور به وحيد شب اون از

 .شدم

 به کمتر ميکنم سعي امادارم...شدم خسته هم نوشتن از انگار...ندارم خاطراتمو ثبت حال روزا اين

 .ريخته بهمم حسابي نميشه وچي ميشه چي فکر که اين...فکرکنم پيچم در پيچ ي آينده

 .نيست اما...وحيده منو عروسي سالگرد

 من چرابود، هرسالش کار...نيومد کال شب امااون منتظرش ايستادم کنارپنجره ساعت چند نميدونم

 .احمقم ميکنه؟بسکه فرق امسال فکرميکردم

 .شوهرش و نيره خاله با بوديم فريد مهساو نسيم، من، فقط که مامانم چهلم

 

                                                    *** 

 .شدم بيدار ازخواب موبايل زنگ باصداي

 هست کي نديدم اصال...دادم جواب خابالود

 الووو-

 خانوم زشت سالم-نيلو

 صبح؟ وقت اين داري چيکار...خفته زيباي سالم عليک-

 ها ظهره يکه صبح؟ساعت وقت اين-نيلو

 بودم خوابيده چقدر اووووف...ميگفت راست.ببينم ساعتو تا کردم باز چشممو يه الي

 بنال...هرچي حاال-

 بزنم بهت سر يه بيام گفتم بودم بيکار امروز-نيلو

 ...اينجا بياي باشي بيکار اينکه مگه-

 داره راه دل به دل که مني،اينه فکر به و سرميزني من به داري همش خودت نکه آخه-نيلو

 مياي؟ تنها...حاال خب خيله-
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 بيان؟ هام بچه بگم ميخواي نميدونم:گفت کردوبعد مکثي

 مالوندم وچشمامو کشيدم نفسي

 بيان بگو نسيمم و مهساوستاره آره-

 بگيري؟ پارتي ميخواي-نيلو

 باشيم دورهم بياين پاشيد...نيست،تنهام که وحيد...جورايي يه-

 ميبينمت پس باشه-نيلو

 ها اينم خودش واسه بيشعوريه.کرد وقطع

 هن ميرسيدم خودم به نه...حاملگي اين بود کرده کسلم خيلي.شدم بلند تخت از باکوفتگي

 بود کرده ضعيفتر امو روحيه وحيدم نبود...خونه

 .کردم رومرتب روتخت کمي و زدم درهمموشونه موهاي

 .بهم ميومد فشار حسابي ميکردم راست دال که و کمرم.ميکرد کاراموسخت شکمم برامدگي

 .خورد زنگ خونه تلفن که بودم نذاشته حال پاتوي هنوز

 برداشتم افتاده غريب عجيب کد به متعجب

 الووو-

 ...يلداجان سالم-وحيد مامان

 ن؟خوبي...مامان سالم-

 خوبه؟ توخوبي؟وحيد...ممنون-مامان

 احوالشو حالو بدونم من اگه واال

 شرکته...خوبه اونم-

 چطوره؟ خبرا؟کوچولوت چه...آهان-مامان

 ...خوبه:گفتم ازلحنش متعجب

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 VANIYA.b | انتخاب دوم رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

167 

 

 جنسيت؟ تعيين ماهته؟رفتي چند-مامان

 بدونم که نخواستم...نرفتم نه-

 دختر باش خودت مراقب بيشتر-مامان

 خاطر به وحاال بود نزده حرف من با هم کلمه 2 سال 3 اين تو سرجمع مامانش.بودم هنگ حسابي

 ...بچه اين

 گذاشتم باز هم ارو خونه در.بودن اينا نسيم...بازکردم درو بيحالي با.شد بلند آيفن صداي

 حتما بله:گفتم شدمو ولو مبل روي

 بچه اين چي ببينيم بکن جنسيتشم تعيين-مامان

 .خنديد وآروم

 .ميکرد سنگيني وتوحلقم گوشت تيکه يه بود شده زبونم اما من

 .باسروصدااومدن ها بچه.گفتم اي باشه زور به

 داري؟ مهمون-مامان

 نيلوفراينان-

 ميزنم زنگ باز عزيزم باشه آهان-مامان

 برسونين سالم همه به...ممنون-

 خداحافظ-مامان

 نبود همراهشون فقط ستاره.کرد بارونم ماچ شدو آويزون گردنم از نيلو ميکردم قطع داشتم همينکه

 سالم-

 خانوم زشت سالم-نيلو

 .گفت سالمي لب بوسيدوزير امو گونه نسيمم

 باهاش؟ ميحرفيدي بود اي؟کي ريخته بهم اينقدر جيگر؟چرا چطوري-مهسا
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 ...بود وحيد مامان:گفتم زدمو پوزخندي

 کردن بهم نگاهي هرسه

 کجاست؟ ستاره-

 کرد خواهي عذر کلي...کنه نام ثبت مهد ميبرد اشو بچه بايد...بياد نتونست-مهسا

 کنم دم چايي برم...نداره عيب-

 ميکنم دم من بشين:آووردوگفت در مانتوشو نسيم

 .سرجام نشستم خداخواسته از منم

 .بودم هپلي اينقدر که توشون بودم من فقط.بودن رسيده خودشون به حسابي اشون همه

 شکمم رو گذاشت آروم سرشو و مبل رو کنارم نشست نيلو

 خوبي؟...جيگرخاله سالم-نيلو

 آخه؟ ميفهمه مگه:گفتم خنديدمو آروم

 (کرد بلند وسرشو)نميزني؟ حرف باهاش!...چي پس-نيلو

 نه اين با اما...گاهي ميزنم حرف خودم با...نه:باالانداختموگفتم شونه

 گذاره تاثير خيلي مادر صداي.بزن حرف باهاش...بچه ميکنه حس ماهگي2 بعد ديوونه-نيلو

 ...بابا کن ول-

 واسوس توکه...يلي ات خونه شده کثيف چقدر:کشيدوگفت ميزعسلي خاکاي روي دست يه مهسا

 وضعشه؟ چه اين داشتي

 ديگه نميگيره ام حوصله-

 راه يپارت بعد کنيم اينجاروتميز يکم پاشين ها بچه:گفت و نشست روم روبه لبخند با نسيم

 بندازيم

 بتوکنم؟نک اين کلفتي لباس اين گرونه؟با چقدر لباسم ميدوني:کردوگفت نازک چشم نيلوپشت
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 باشه ازخدات:گفتم اشو کله پس زدم محکم

 ...ها هستي دستي خر چه...چييييش:مالوندوگفت گردنشو

 کنم عوض اينو بده لباس يه حداقل:شدوگفت بلند

 بردار کشو از خودت-

 4u کانال گذاشت کردو روشن تلويزيونو مهسا

 به کردن شروع قرميدادن که وهمينطور شدن بلند هرسه.ميشد پخش داشت رپ قردار آهنگ يه

 نبودن اليخ براي منم...آشپزخونه تو بود رفته مهسام جارو نسيم ميکردو گيري نيلوگرد.کاري تميز

 .ميکردم جا جابه تيکه تا چند عريضه

 .کرد درست من افتادوناهارومهساباکمک برق خونه اينکه خالصه

 اينجا که بود خوب.غذاخوردم هميشه از بيشتر من.نرفت آبروم پربودو يخچال وحيد لطف به

 .بود شده بهتر ام روحيه.بودن

 در بازي رقصيدومسخره کلي بود لمبونده که غذايي همه اون حضم براي خودش قول نيلوبه

 .پاش پابه مهسام.آوورد

 .ميخنديديم فقط کاناپه پخش نسيمم منو

 رفتن که بود7 کردن،ساعت جور و جمع ارو خونه خوابيدوباز انرژيشون بالخره

 !کنم؟ دگيزن کثيفي اين تو مدت اين بودم تونسته چطور.بود شده انصافاتميز.کردم خونه به نگاهي

 .حموم رفتم راست يه کردمو باز موهامو کش

 چهب اين هنوزنميدونستم.بود سخت حسم درک.ميداد بهم حسي يه شکمم تو بچه ريز تکوناي

 !نه يا داره ارزشي برام

 يدمزيراموپوش لباس.کردم نگاه خودم به همونجور کردمو باز حولمو.ايستادم توالت ميز آينه جلوي

 سشوآرکشيدم موهامو و

 .بود درومده موهام ي ريشه حسابي
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 .ميرسيد نظر به پريده رنگ يکم صورتم

 م؟بموني پيشش ما داره دوس بابات يعني:گفتم آروم گذاشتمو شکمم رو کشيدم،دستمو آهي

 .نکردم حس چيزي ريز تکون تا جزچند

 کرد خوش جا توگلوم لعنتي بغض اين بازم

 ريدپ متر يه وحيدم که ترس از کشيدم جيغي چنان.ديدم آينه تو از وحيدو که بزنم حرف باز اومدم

 .باال

 يلدامنم ميزني چراجيغ-وحيد

 نشستم صندلي رو گذاشتمو ميزد تند که قلبم رو دستمو

 کردم سکته شدنه وارد طرز چه اين...ديوونه ترسيدم-

 با بلشق بايد نميدونستم...اومدم وقته خيلي من:کردوگفت سرتاپام به نگاهي باالرفته ابروهاي با

 کنم اعالم گو بلند

 ميکرد نگاه همونجور اونم.بودم نشسته جلوش شکم اون با.شدم سرخ ازنگاهش

 اصال که ميرفتم در جلوچشمش از همچين واال بدم نشون ضعف ميخواستم من نه ميرفت نه

 بودم اينجا من باورنکنه

 دز زنگ امروز مامانت:گفتم آووردمو در لباسامو کشو تو از ريلکس حالتي با نميزنه حرف ديدم

 کرد نگاه منتظر و نشست تخت ي لبه

 کرد صحبت باهام کمي بچه اين خاطر محض تو مثل اونم...انگار ژنتيکيه مهربونيتون اين-

 چي امش...رسوندن سالم...بودن اينجا مهسااينا:گفتم بلند.رفتم حال سمت کردموبه لباسموتنم

 کنم؟ درست

 حاال مگه ميزد حرف...کاناپه سمت راست يه و حال تو اومد بعد مدتي

 .آووردم در فريزر تو از کشيدمومرغ پرحرصي نفس

 .زدم عق چقدر که بماند.شدم کردن درست سرگرم بيحالي با
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 ميداد ترجيح من به رو سي بي بي اين مزخرفات يعني.ميکرد گوش اخبار بودو نشسته

 بستم کش با موهامو اتاقو به رفتم کردم درست که غذارو

 ونجورهم.بود فرستاده جوک کلي نسيم.کردم چک گوشيمو نشستمو خوري ناهار ميز صندلي روي

 .کرد بهم گذرا نگاهي که ميخنديدم ريز ريز

 !ميکنه فکر چي به ميفهميدم تا داشت صدا اش نداشته مغز اون داشتم دوست خيلي

 کشيدم وسايالروچيدموغذارم اپن رو.شد غذاآماده بعد مدتي

 نميخوري؟-

 نشستم صندلي رو سختي به.بودم کرده گم پامو دستو زده هيجان منم.شد بلند آروم

 نگام با ميخوردم حرکاتشو.براش بود چشم تنم همه يعني.وغذاکشيد نشست روم روبه

 خوردن به کردم شروع و غذاکشيدم کمي

 بودم نکرده برنجوخالي آب حتما...هييييي.بود شده شور چه اوه اوه

 تيداش دستپخت يه:گفت جويد غذاشو همينکه.بود توهم اخماش.وحيد سمت رفت نگام راست يه

 پکيد ديگه اونم

 نمکه خوش مقدار يه:گفتم کاذب نفس به اعتماد با

 مقدار يه...بله:کردوگفت چشماشوتنگ

 اشقانهع محفل ما به.کردم جمعشون شدم بلند کشيدمو حرصي في.پ.کاناپه سمت رفت شدو بلند

 نيومده هم خوردن شام...هيچ که

 کوفتي سيگار اون سراغ باز بود رفته...کردم بهش نگاه

 بيام؟ عشوه کم يه

 بچه اما...نه که کنه؟خودم توجه بهم ميشه باعث چي کردم فکر باخودم کردمو تنگ چشمامو

 ...شايد

 تمگف بلندي آآآآي شدمو خم بازيگري تو ام نداشته علم نهايت با و شکمم رو گذاشتم دستمو
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 نشه سه زمين انداختم امو کله منم.سمتم گردوند سرشو

 شد؟ چي:گفت اومدو سمتم به شد بلند

 گفتم آآآآيييي باز اما خنديدم دلم تو

 غول بچه اين گرمه دستاش چقدر...وووويييي.گرفت بازومو

 ...اينجا بشين بيا-وحيد

 نهمي واسه.ميشه نزديک بيشتر اون کنم دوري مواقع اينجور تو من هرچقدر کرده ثابت تجربه

 .بيرون دستش از کشيدم حال بي مثال دستمو

 ...ديگه بگيره و دستت ميذاشتي خوب يلدا سرت بر چي؟خاک نگرفت خرکيم عشوه اگه

 کترتد پيش بريم بروبپوش:گفت و گرفت بازومو دوباره عصباني لحن با که بودم درگير باخودم

 ...بودما نکرده اينجاشو فکر...اوخ اوخ.گازگرفتم لبمو

 .نکرده الزم:گفتم کردموعصباني استفاده مانندم سگ روي اون از همين براي

 .زمين رو نشستم ديوار به تکيه و محکم کشيدم دستمو

 يلدااااا:کشيدوگفت اي حرصي نفس

 گرفت م درد که جانم نگم دادم فشار هم به دندونامو اينقدر

 بلههههه-

 چي؟ باشه شده چيزي اگه-وحيد

 ميندازي پس ديگه يکي ات آينده مجلسي و درشت زن همون از ايشاله...درک به-

 ديگه بزن همين؟حرف...بابا اي.نزد حرفي

 هوا تو رفتم ديدم يهو بودم درگير باخودم

 .بود کرده بلندم غول بچه اين نگو حاال.کشيدم خفيفي جيغ ترس از

 ديوونه زمين بذارتم-
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 که منم.رفت خواب اتاق سمت به.بود خودمون شو خفه همون معني به خونسردش ي قيافه

 .دارم درد هنوز يعني گفتم آآآي ديگه تا 3 6 يه بيارم در بازي ضايع نخواستم

 .تخت رو گذاشتتم آروم

 اش کوفتي نافذ نگاه اون با و گرفت صورتم روي روبه و صورتش ممکن حالت نزديکترين با

 باز شه بد حالت شب نصفه اگه يلدا حالت به واي فقط:گفت

 صاحابت بي چشماي اين عطرو بوي از ميکنم غش دارم االن همين من چيه شب نصفه بروبابا

 مايچش تو انداخت نافذ نگاه يه باز.کشيد روم پتو کردو جا به جا کمي دادومنو باال رو پتو ي لبه

 .بيرون رفت کشيدوآروم نفسي.ايستاد صاف خيرمو

 گمشه بره ميخواست کي دقيقا توگلوم بغض باالکشيدم،اين گردنم زير تا رو پتو ي لبه

 .خداميدونست

 .برد خوابم تا در چهارچوب به شد خشک منم نگاه و نيومد اتاق به اصال شب اون

 

 

 ...ميرفت در اش همه اما...کنم،دعواکنم بحث باهاش کردم چندبارسعي شب اون از بعد

 .بودم شده گير گوشه

 ماا ماشينوبفروشم ميزد سرم به.خداميدونه رويي کرفتم،باچه پول مهسا از چکم کردن پاس براي

 .نميومد دلم

 که وقتايي البته.چندتاکشيدم مجبوري مهساروبدم پول اينکه براي اما نميرفت نقاشي به دلم دستو

 بعد ماه3 تا حاال.دادم اختالف يکم با مهسارو پول و رفت فروش خداروشکر.بودم نبودوتنها وحيد

 .خدابزرگه

 ميون در يکي تقريبا.باالميووردم بودوکمتر شده بهتر يکم هام تهوع حالت
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 وزنم، حاملگي قبل اصليم وزن از.بود بادکرده يکم پاهام دستو. بودم سرگذاشته پشت ماهگيرو2

 بچه وزن خوبه حاال.برسم خودم به بيشتر نيستوبايد خوب اصال ميزد غر مدام دکترم.بود شده کمتر

 شنوا گوش کو ولي.هيچي واالديگه بود خوب

 يومدم بودووقتيم شرکت تو مدام که اونم...کردن بو وحيدو لباس و نشستن گوشه يه شده کارم

 ميديد نخور درد به فيلم يه مينشستوساعتها تلويزين جلو

                                                    *** 

 شرکته تو بسکه نميفهمه هيچ پسر اين بميرمم من.نبود خبري وحيد از بودو10 ساعت

 .ها بندي بسته بستني اين از نه.بخورم بستني ميخواست دلم بدجور

 ايناز يکي کردمو پام بوديمو نيلوخريده با که اي بارداري شلوار.نيست خبري ازش ديدم وقتي

 .تمبرداش وکليدوموبايل کردم سرم شال.پوشيدم ميشدم بسته باکمربند که هام ها شُل مانتو

 .مميگرفت ماشين بايد يا پيداميشد نزديک جاي يه يا.کنم رانندگي نميشد وضعيت اين با

 حاال.يبرهنم خوابم تاصبح بود کرده ثابت تجربه.بخوابم بستني خوردن بدون نميخواست دلم اصال

 ميخوام بستني که خالصه...خودم براي خرکي عشوه يا حاملگيه تاثير نميدونم

 بود دست چپ عشقم چون.کردم راست به نگا يه چپ به نگاه يه.اومدم بيرون ساختمون از

 .چپ سمت ميريم

 .کنن خفتم کوچه تو نکنه...خدا يا.اومد کنارم از ماشين چرخ صداي رفتم راه يکم همينکه

 اومد وحيد صداي که کنم تند قدم خواستم

 شب؟ وقت اين کجا:وحيد

 باز دمميکر دعا دلم تو همش منم.ميزد تيپ دوباره بود بازکرده دستشو ازوقتي.چرخيدم سمتش به

 .نمياد بارون سياهه گربه حرف به ميگن راسته...نميشکست خب اما.دستش بشکنه

 کارداشتم-

 اونوقت؟ چيکار:گفت و انداخت تاپام سر به نگاهي

 .ميزد حرف باهام داشت باز.جون اخ
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 ميرفتين؟ جايي شما:گفتم ناز با منم

 بله:گفت کردو خونه به اشاره

 نيست يکي مسيرمون...بفرماييد خب-

 ضايع حسابي ميره االن...اومدم عشوه زيادي باز...کنن خرم سر تو خاک که آخ.داد تکون سري

 ميشم

 ميذاره کالس من واسه تاريکي تو شبي نصفه...بياباالببينم-وحيد

 برو بفرما که گفتم:گفتم اخم با اما حرفش از شدم خوشحال عميقا اينکه با

 ميکننننننننننننننننننمممممممم خواهش نرو نرو واي

 پايين؟ بيام بااليا مياي-وحيد

 شدم سوار رفتم بااکراه مثال ميکنه قاطي بدم ادامه شتريمو عشوه بيشتر ديدم ديگه

 عليه؟ سرکار ميبرن تشريف حاالکجا:چرخوندوگفت صورتم تو نگاهشو

 ميخوام بستني-

 داشت؟ چاقچور چادر اينهمه...اشتراک ميزدي زنگ:گفت و انداخت باال ابروهاشو

 ...نه اونا از-

 کدوما؟ پس:گفت پوزخند با

 شاپيا کافي اين از-

 کافيشاپ؟ بري ميفتي راه شب 10 ساعت:گفت اخم با

 .انداخت حرکت به ماشينو.ندادم جواب

 کردما هوسي خوب چه.ميشکستم گردو دمم با.کرد پارک بزرگ کافيشاپ يه جلوي بعد مدتي

 باالسرمون پريد فنر مثل گارسن نشستيم ميز پشت

 دارين؟ ميل چي-گارسون
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 نه نه...هباش پرشکالت روش...شکالتي بستني يه:منوگفتم ديدن بدون منم.کرد من به اشاره وحيد

 باشه داشته روش فرنگيم توت...ميخوام دوتا

 !قربان شما:کردوگفت وحيد به نگاه يه باالرفته ابروي با گارسونه

 نميخورم چيزي من-وحيد

 باره اولين وحيد.بودا باکالس چه.کردم دورمون نماهاي آب به نگاهي.رفت دادو تکون سري اونم

 بيرون مياره منو

 اينجاييم االن اينه مهم.نداره عيب...که نمياره واال بود زورکي اونم که

 نگلم ام بچه نميخوردم اگه.براش کردم ضعف حقيقتا.ديد اونو چشمم فقط آووردن که رو بستني

 اش بچه چشماي واال بخوره وياراشو بايد حامله زن ميگفت مامان.ميشد هم چپ چشاش بود که

 .ميشه چپ

 .واال چميدونم

 بچسب رو بستني فقط االن

 ستنيب اين از تازه منکه:گفت بود کرده تعجب حسابي من خوردن بستني ديدن از انگار که وحيدم

 بودم خريده ها ظرفي

 خوردم همرو شد تموم:پرگفتم دهن با

 تو کنميتر حامله زناي نميگيري؟معموال وزن چرا ميخوري اينهمه:گفت و انداخت هيکلم به نگاهشو

 الغرتر هم شايد...هموني کال نباشه شکمت...دوران اين

 .ديد منو بالخره پس

 کنم خونسرد لحنمو کردم سعي

 جوشه و حرص استرسو براي ميگه دکتر...آره-

 چي؟ براي استرس اونوقت-وحيد

 زنشو ات بچه نباش نگران:گفتم انداختمو باال شونه.کنه مسخره ميخواد انگار بود جوري لحنش

 نداره توفيري خب که خطرناکه بچه مادر واسه...سالمه
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 دادم ادامه خوردنم بستني به بيخيال منم.نزد حرف ولي شد جوري يه نگاهش

 زد چرخي توتنم بچه

 يشهم بيشتر فعاليتش بچه بخوري شيرين چيز وقتي ميگفت نسيم.بود شيريني خاطر به

 اليشح احساس اين بابا بيخيال.ميکرد نگاه بيرونو شيشه از وحيدم.گذاشتم شکمم رو دستمو

 .که نيست

 واقعا شده ضعيف اعصابم.کنم گريه ميخواست دلم اينقدر چرا نميدونم

 بريم:گفتم خوردمو زور به رو بستني بقيه

 .کرد بستني ظرف تا 6 به نگاهي

 .خونه از نبود دور اينقدرام.رفتيم خونه سمت به کردن ازحساب بعد

 .نداشت حرف اش بستني.ميام بازم

 .ميزد چرخ همش بچه ميرفتيم باال آسانسور از

 اش ننه...ام بچه براي بميرم.شم اومدغافلگير دنيا به وقتي تا چيه جنسيتش بدونم نميخواستم

 ...داغونه که باباشم منگله

 رو سمونيسي پول بيشتر فريد.بود رنگي رنگي بوديم خريده نيلو و نسيم با که لباساييم تمام

 .نداشتم اينقدري منکه.داد

 بود شده اضافه خوابم اتاق به ام گهواره وجورويه جمع کمد يه

 اوناميخريدن.نميرفتم خريد زياد من.بودن خريده نسيم نيلو که عروسک کلي والبته

 بده؟ کي ندم من.مني توخواهر ميگفت.نميکرد قبول فريد بسه ميگفتم هرچقدرم.مياووردن

 نميکرد توجه اصال که وحيدم.نميزدم حرفي ديگه منم

 درد خيلي االنم.داشتم درد کمر معموال ميکرد سنگيني شکمم چون.رسيديم در جلوي

 ميخورد وول همش اينم...ميکردکمرم

 .يکردمم تنم بودواکثرا نرم خيلي.بود آوورده برام ستاره اينو.پوشيدم امو سرخابي ي سره يه لباس
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 رو آرنجشم کشيدو دراز.کرد کوک ساعتشو عادت طبق اومدو وحيد.کشيدم دراز پتو زير رفتم

 گذاشت چشماش

 وحيد:گفتم آروم

 .نداد جواب

 ببيني ارو بچه تکوناي ميخواي:گفتم زدمو بازوش به اي ضربه

 نه-وحيد

 بار يه فقط:گفتم کردمو آرومتر لحنمو مدتي بعد.کشيدم تودهنم لبامو

 يلدا بخواب-وحيد

 بار يه فقط-

 ميدونم...ديگه ميخوره تکون:گفت باحرص

 شدي؟ بابا بار چند مگه-

 .برداشت چشماش روي از کشيدودستشو داري صدا نفس

 .خوردمي تکون خيلي بچه.گرفتم احتياط با کشيدمودستشو باال شکمم باالي تا لباسمو اروم

 .دستش سمت شد کشيده نگاهش.گذاشتم يخم تيکه مثل شکم روي داغشو دستاي

 .ميخورد تکون حسابي باباش دست زير ام بچه

 .ودب خواستني خيلي عطرش بوي.کشيد جلو کمي خودشو.بود گنگ حس اين براش انگار که وحيد

 .عقب بره کنه رم يهو  بذاري؟ سرتو ميخواي: بگم ميترسيدم

 .اصال نميزد حرف.بود بعييد احساس بي ازاين همينم

 ميخوره وول داره ميبيني؟همش-

 ديگه است بچه:گفت کردو چشمام به نگاهي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 VANIYA.b | انتخاب دوم رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

179 

 

 شوا سينه روي گذاشتم سرمو چشماش رو گذاشت آرنجشو دوباره همينکه.رفت ضعف براش دلم

 .پيچيدم دورتنش محکم دستامو

 دارم دوست من...نداري دوسم که درک به:گفتم لب زير

 ...هوا تو بود مونده دستاش زده بهت

 بودم شنيده که بود صدايي قشنگترين قلبش تولوپ تاالپ صداي

 نيست اينجا جات...نشي وابسته بهتره ولي...ميکنم بغلت بخواي اگه-وحيد

 .اومدم بيرون بغلش از.شد سنگين نفسم.ريخت قلبم

 .بود رسيده خودش اوج به بچه حرکت.نشستم بهش پشت تخت لب

 .ريخت کردم مهارش همه اين که اشکي

 .ميزدم هق هق بلند بلند

 رانگا کنم تحمل اينکه به بود کرده عادت.بريزم بهم حرفش از نميکرد باور.ايستاد جلوم اومد

 هيچي عوضي خودخواه يه هستي؟غيراز کي تو مگه...جهنم به:زدم داد ممکن صداي باالترين با

 من مال آغوشت که درک به...نيست من جاي که جهنم به.بدي آزارم ميخواي فقط...نيستي

 ميرم شهر اين از ندي چه من به بديش چه اومد دنيا به که بچه...چيه ميدوني اصال...نيست

 ...ميخواي که سگي هر براي دار نگه آغوشتو...نکشي نفس هواشم تو که جايي يه ميرم:زدم جيغ

 .ميکرد نگاه فقط.نميزد حرف

 .اومد بند نفسم که شم بلند اومدم

 آآآآآآييييييييييييي-

 ميپيچيدم خودم به درد از

 درومد صداش بالخره

 شدي؟ چي يلدا...يلدا-وحيد

 ...تروخدا...وايييييييي-
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 پارکينگ سمت به برد و کرد بغلم تقريبا.برداشت کردوسوييچ تنم لباس هلهلکي

 دردچيه؟ اين پس.نبود وقتش که االن.ميمردم داشتم

 کن تحمل ميرسيم االن:ميگفت همشم.ميروند تند خيلي.نشستيم توماشين

 ...ديگه نميومد باال نفسم.کردم حس رو لزجي مايع

 شد؟ چي...يلدا... يلدا-وحيد

 ام بچه وحيد...وحيد خونه انگار-

 ميکرديم پرواز تقريبا ديگه.کرد بيشتر سرعتشو کردو نگاهم نگران

 ميدوييد تقريبا دستاشو رو گرفت منو معطلي بي رسيديم بيمارستان به

 وقتشه؟ کيه؟چند دکترش ميپرسيدن اونا ميمردم داشتم من.رفتم برانکارد روي

 بايد...شده پاره آبش کيسه:کردوگفت نگاهي دکتر.ميداد جواب ميون در يکي بيداد دادو با وحيدم

 بياد دنيا به بچه زودتر هرچه

 دکتر نشده کلمل ماهشم7:گفت زده بهت وحيد

 بگيرين تماس دکترش با...ميرن بين از مادربچه يا يابچه کنين تعلل اگه:گفت دکترم

 .بکشم نفس نميتونستم خوب.ميکشيد تير کمرم.چيه به چي نميفهميدم ديگه من

 راهه تو...کن تحمل:گفت فقط ايستادو سرم باال.اومد مدتي بعد وحيد

 .حرف بدون بهم شد خيره بعدم

 .نداشتم وحيدو تحليل حوصله ميکشيدم درد فقط که منم

 .نبود ديدم تو وحيد ديگه.انداختن راه برانکاردمو که گذشت اي دقيقه چند

 .برم هوش از نميذاشتن.بيارن دنيا به طبيعي ميخواستن.بود نيومده هنوز دکترم

 هيسيا چشمام شد بلند گريه صداي همينکه اما...باالاومد جونم زدمو جيغ چقدر که نداره گفتن

 .رفت
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 .ميرفت ميگرفت شير ازم ميومد پرستار دوروز اين تو.ميگذشت عملم از دوروزي

 بيمارستان...ميدونم چه.کاري محکم براي ميموند دستگاه تو روز 3 بايد.بود ضعيف اما سالم بچه

 .داشت زياد بازيا مسخره اين از خصوصي

 يگهم...ديده بازشو چشماي بار يه فقط و دختره ميگفت بود ديده که فريد.بودمش نديده هنوز من

 .خوابه همش.است خسته کال ات بچه

 . ديده رو بچه ميگفت نيلو اما.ببينه منو بود نيومده اصال وحيد روز دو اين تو

 .طرف يه روحيم درد.طرف يه ام دردجسمي

 .بهش بدم تاشير بيارن امو قراربودبچه امروز

 .حسابي داشتم هيجان

 ايگردوچشم صورت.نگو که بود سفيد و ميزه ريزه اينقدر.بردم ياد از دردمو کال آووردنش همينکه

 .کرده پف

 تا... بود زده جيم چرا نميدونم نسيمم.ميکرد کمکم داشت بودو کرده خرجم محبت کلي پرستاره

 ...بودا اينجا پيش دقيقه چند

 .بود پاتي قاطي خوشحاليم غمو حس خالصه

 جلوي وحيد ديدم که بزنم حرفي پرستاره به هيجان با اومدم.ريخت قلبم زد ضعيفي ميک همينکه

 .ايستاده در

 .گرفتم جلوخودمو زور به و کنم گريه ميخواستم ديدنش از خداميدونه

 جوري چي دستمو داد توضيح ديگه يکم اضافيه حدوجودش از زياد ديد ديگه که ام پرستاره

 .رفت بعدم.ميکرد ول ميزد ميک يه.بدم شير بهش ربعي يه بايد خوابه بچه چون بگيرمو

 .نشست تخت ي لبه و سمتم اومد آروم وحيدم.کنم پاموگم دستو بود شده باعث استرس

 برگرده؟ بگم ميخواي:وحيدگفت که تابلو اينقدر.ميلرزيد دستام

 تو از ام سينه نميفهميدم نبود بچه اِهِن اگه.شدم خيره ايش قهوه وتوچشماي باالگرفتم سرمو

 .اومده در دهنش
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 .خودم بگيرم ياد بايد:گفتم آروم دهنشو گذاشتم هولهولکي دوباره

 .بود بچه به نگاهش

 بود کرده يخ دستام

 ميذاري؟ چي اسمشو-وحيد

 نميدونم-

 مصافرت برم ميخوام...بگيرم شناسنامه برم بايد-وحيد

 بود توگلوم بدجوري بغض.نزنم تاحرف ميدادم فشار دندونامو.گرفتم باال سرمو

 ...باشه پيشت ميتونه بچه-وحيد

 رفت فانتوم مثل و گفت اي فعال لب زير دادو تکون سري.شد بلند

 .شد جمع توچشمام اشک زده بهت

 ونهخ آووردن امو بچه وسايالي و خونه رفتن ونسيم نيلو.ميگذشت رفتنش از که بود اي هفته يه

 .فريد

 حس اين مرده کشته يعني.ويداگذاشت ارو بچه اسم وحيد اون، ي خواسته به ميگفت فريد

 .پدريشم

 .بودم گرفته افسردگي

 اونه؟ اينو خونه آواره شدن فارق بعد زني کدوم.بود ام روحي از کمتر ام دردجسمي

 نبود معلوم اصال تکليفم

 روهوابود ام آينده

 ميشه چي بالخره ميدونست خدا که بودم برزخي يانه؟تو ميده طالقم نبود معلوم

 کشيد بيرون فکر از منو نسيم صداي

 کنم؟ درست چي شام-نسيم
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 نداره فرقي.نميدونم-

 نکردي؟ هوس چيزي-نسيم

 ...کن درست بلدي که هرچي-

 ميکني؟ مسخره بيشعور-نسيم

 باشم راحت که من بودبه داده فرشادم اتاق.ميگشت دورم پروانه مثل روزا اين نسيم بيچاره

 بيچاره ريدف تقصير.بيشتر مشکالتشونم.بودم کرده تنگ هم اينارو جاي.خودم خونه برميگشتم بايد

 يگهد اما نبود بد ماليشون وضع درسته.ميداد منم بچه وداروهاوکرماي پوشک پول بايد که بود چي

 .نبود انصاف واقعا

 .کنم زندگي پول بي همينجور ،نميتونستم ميخواستم رو بچه اگه من

 مياووردم؟ پول بايد ميدادازکجا من به ارو بچه وحيد اگه

 چک نفسشو همش!باشه مرده نکنه ميترسيدم گاهي ميخوابيد بس از.کردم ويدا به نگاهي

 خرس؟ اينقدر ام بچه آخه...ميکردم

 .داشتم دوسش بيشتر خودم از مدت اين بدم؟تو دستش از ميتونستم چطور

 ميکنم داري نگه ازش کنم کلفتي اون اينو خونه برم شده...شده قيمتي هر به...نه

 داشت گير نفس درد هام بخيه هنوز.شه بهتر ام جسمي درد يکم صبرکنم بايد

 .خورد تکون کم يه فقط که کردم ازش ام محکمي ماچ يه اشو گهواره سمت رفتم

 نداشت حس باباش مثل کال

 .رفتم پذيرايي به

 نزد؟ زنگ نيلو:دادموگفتم لم کاناپه روي

 شدم جا جابه کمي بادرد

 وهرتش جلو نيس خوب وضعيتت گفتم...ما خونه بياين پاشين ميگفت هي...زد زنگ چرا-نسيم

 ...سختشه
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 حسام؟ نداره خبر وحيد از بپرسم ميکشيدم خجالت

 کردي کاري خوب-

 .ميکرد نقاشي که فرشاد به شدم خيره

 بيارم؟ آيدارو برم ميتونم...خاله:آووردوگفت باال سرشو يهو

 سنگينه تو براي خاله نه-

  کنم بازي باهاش ميخوام-فرشاد

  عروسک شده من بچه

 اينجا ميارم بشه بيدار-

 خوابه همش-فرشاد

 جان مامان تنبله مادرش مثل:شدوگفت خم اپن روي از باخنده نسيم

 بود هوا جيغش االن بود رفته من به...بابا نه-

 ديگه؟ داري دوس...ميکنم درست بادمجون خورشت دارم-نسيم

 آره نسوزه اگه-

 .بابا بيشين-نسيم

 نکرده؟ دير فريد-

 ميخوري؟ ميوه...مياد-نسيم

  نه-

 خاله؟ ميکشي چي:فرشادگفتم روبه

 شکلي ينهم...کنم بازي باهاش بتونم تا بياره ني ني مامان ميخوام منم:گرفتوگفت باال نقاشيشو

 خوبه؟ باشه

 هدستش کوچولو بچه يه که بچه پسر يه وسطشونم.قرمزکشيده مو زن يه و گنده مرد يه ديدم
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 خواهر؟ يا داري دوس داداش حاال-

 بهتره پسر...ندارم دوست ميخوابه زياد دخترباشه:گفت و انداخت باال شونه

 شده بزرگا آدم مثل زده حرف منطقي باهاش فريد اين بسکه...ميزنه حرفايي چه وجبي نيم

 بياره بخره بره تا کنم نقاشي ميخوام هرمدلي باباگفته-فرشاد

 بخره؟ چيو:گفتم گرد چشماي با

 ديگه بچه-فرشاد

 .رفت ضعف آشپزخونه تو نسيم.کرد نگام سوال پر بعدم

 نگه بچه اين به پرت چرتو اينقدر کن جمع بيشعورو فريد اين نسيم-

 نميفروشن؟ بچه من باباي به خاله يعني-فرشاد

 بگم چي بودم مونده

 بکش نقاشيتو فعال حاال...جان خاله چرا-

 تاسيس واسه کنن اقدام تا بزن و طرح:گفتم لب زير

 هان؟-فرشاد

 بودم باخودم خاله هيچي-

 .رسيد فريد بزنم حرف اومدم.نقاشيش سر نشست

 .دادم جوابشو کردن نگاه چپ چپ با کرد که سالم

 شده؟ چي باز:گفت خنديدو

 خونهکار ببري ميکشه داداششو ي نقشه داره گفتي ات بچه به که پرتايي چرتو بااين...هيچي-

 بزنن طرحشو

 بابا؟ آره؟کشيدي:گفت فرشاد به هرهرخنديدورو

 مرض-
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 خوبه؟ ببين بابا آره -فرشاد

 شدن دبلن به کنم اقدام تا.شد بلند تلفنم زنگ که بزنم غر اومدم.کرد ماچش چلپه باخنده فريدم

 .خورد زنگ باز که شم بيخيال خواستم.شد قطع

 حتما بود وراج نيلوي اين باز

 ميکنه بيدار امو بچه االن

 وتماس لرزون دستاي با بستمو درو اي عجله.ريخت قلبم وحيد اسم باديدن برداشتمو گوشيرو

 کردم برقرار

 .بوده ياتوجيبش خورده دستش حتما پس.نميومد صدايي

 .بشه قطع نميخواست دلم اصال

 الو:گفتم و دادم قورت دهنمو آب

 پيچيد گوشي تو صداش مدتي بعد

 برگشتم-وحيد

 .ميشه چي حاال.ميزد تند قلبم

 فريدي ي خونه گفت حسام-وحيد

 .آره-

 .نزد حرفي

 ...خب-

 باشي اونجا نميخواد...اينجا بيا پاشو-وحيد

 نميام اونجا:گفتم اختيار بي

 درک به:گفت محکم.ميومد اش عصبي هاي نفس صداي

 .کرد وقطع
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 همين؟

 !بيا؟ ميگه ديگه مگه حاال.سرم فرق تو بخوره نازکردن.نشستم فرشاد تخت روي حال بي

 بيدارکرد ويدارو آخم صداي که توسرم کوبيدم محکم

 باشه؟ الل نکنه.ميدادم نشونش دکتر به بايد.بود اِهِن اِهِن يه اش گريه اوج بچه اين

 .خوابيد باز زد ميک دوتا.دادم شير يکم کردنش ساکت براي

 االو فتمگ شده کمتر دردم ديدم وقتي.ميکشيدم خجالت که ميکردن محبت بهم اينقدر ونسيم فريد

 .برم بايد بال

 .شد کفري ديگه که برم برم گفتم اينقدر اما نميکردن قبول

 .فروش براي ميذاشتم ماشينو بايد.کنم سر تامدتي بگيرم ازش پول يکم شدم مجبور

 .برميداره ازم خودش گفت گفتم که مهسا به

 هشب بازار قيمت زير خيلي منم.داشت سابيدگي کمي ماشيتم.داشت لطف بهم خيلي دختر اين

 ...دادم

 .بانک گذاشتم اشم بقيه دادمو پس بهش فريدو پول که خالصه

 .ميموند باز چشماش شبا تنها.بود آزاري بي ي بچه

 .انگار گرفتن ازش روزو...بچه اين شبه خفاش.ميکرد ورونگاه اون اينور همش

 .بود امادرشت داشت پف خيلي گرچند.بود گرفته صورتشو نصف چشماش

 .رفته کي به نبود معلومم

 اصال که موهم.بود سفيد خودم مثل پوستش.نميشد سانتم يه لباش.داشت هم مژه تا2 درکل

 نداشت

 ولي بود بهاري هوا.نخوره سرما ميکردم روشن بخاري خاطرش به بود دار حياط چون مامان خونه

 .ديگه ضعيفه ام بچه خب

 .کردممي نگاهش سرش باال بودم نشسته منم بود باز پرژکتور مثل چشماش که شبا ي همه مثل
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 .بود شده همدمم تنها

 ارسم.شد بلند صداش خونه زنگ که باباش دست از زدن غر به کنم شروع هرشب مثل خواستم

 .کردم خيس خودمو

 خوب که.شب سر معموال...ساعت اين نه اما ميزد سر بهم شب هر فريد.بود دوازده نزديک آخه

 .بود اومده امشبم

 بود؟ کي پس

 .کردم چراغوخاموش محل لوتاي التو سعييدو ترس از

 .ميزد در به دست با محکم.کردم قفل هم حفاظ

 اينجا بياد بگم نيست اون اگه! اونه ببينم فريد بزنم زنگ برم خواستم

 بود زده زنگ وحيد ويري هيرو اين تو.خورد زنگ گوشيم اما

 الو-

 نيستي؟ خونه مگه-وحيد

 چرا چ-

 ديگه کن باز درو بيا-وحيد

 پس بود وحيد آخيش

 االن ا-

 در سمت دوييدم کردم باز درو قفل سريع کردمو قطع

 .بشه باز کشيدم درو محکم

 .بود ايستاده در جلو اخم با

 تو اومد دادو هلم کمي

 ميزنم در دارم دوساعته-وحيد
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 نشنيدم بودم دستشويي-

 کردن باز دراشونو محل اهل همه زد در اين اينجورکه...خودتي خر يعني کرد نگاه همچين

 کرد اطراف ساختموناي به نگاهي بعدم.چرخوند سرتاپام نگاهشو

 کل؟ عقل بزنه ديد مارو حياط مياد کي شبي نصفه آخه

 تو بريم بيا-وحيد

 .دورم باز موهامم.بود تنم بلند دامن و اي قهوه تاپ يه

 چيکار؟ اينجا اومدي-

 ميگم تو بريم-وحيد

 بگو همينجا-

 نيس حاليت کالحرف:کشيدوگفت بازومو...سمتم اومد قدم يه کردو اخمي

 کن ولم-

 ميکردم پاک اخالقم از هارو شتري عشوه اين بايد...ها بود خدام از حاال

 باش ساکت-وحيد

 .بود روشن ويدا سر باال کوچولو المپ يه فقط.توخونه برد کشيد تقريبا منو

 .من سمت نگاهشوگردوند و انداخت ويدا به نگاهي

 اينجا؟ تنها اومدي چي واسه ميترسي توکه-وحيد

 ميترسم؟ گفته کي-

 من براي نه اما...شدي خوبي دروغگوي گفتم:کردوگفت نگام بااخم

 بگو کارتو-

 االب ،جونت جون از دور تا ميکردم بغلت اينقدر ميتونستم اگه که آخ.چرخوند صورتم تو نگاهشو

 .بياد
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 بندازم جريان به طالقو جريان دوباره ميخوام-وحيد

 الکيه؟ مگه!ميکني توبيخود...افتاد تنم تو لرزي

 خوبه-

 .ميکشيد حرصي بلند نفساي

 منه با هم بچه حضانت-وحيد

 تازه هفتشه6 بچه بدي؟اين شير بچه به ميخواي چي؟تو يعني-

 ديگه وقتا اين براي گذاشتن شيرخشکو-وحيد

 نيستي هيچوقت توکه...ميخواد مادر بچه...بيشعور:زدم داد عصبي

 براش تو زا بيشتر که ميگيرم پرستار...کردم فکر اونم واسه...نيست مربوط تو به اينش:زد داد اونم

 کنه مادري

 تو به بدمش مسلم مفتو حاال که زجرنکشيدم ماه7 من-

 ميده من به حقو دادگاه که فعال-وحيد

 ببرن رم تو دادگاهو اون موردشور-

 کني منصرفم نميتوني-وحيد

 هترمب اينطوري...چيه ميدوني اتفاقا...ببرش باشه...باشه:زدم جيغ.بودم شده قرمز عصبانيت از

 ام بچه ازش...باشه داشته لياقتمو که ميکنم ازدواج يکي با...زندگيم سراغ ميرم منم...ميشه

 زندگيم دنبال ميرم راحتتر من...ضررميکني که تويي اين اونوقت...ميارم

 براي کيي همين.بود چي شوهرکردنم واال.شه ومنصرف ميبنده دستوپاشو بچه بدونه که اينوگفتم

 .بسه پشتم هفت

 سمتم کرد حمله شدکه عصباني اينقدر اون اما

 ياخدا

 اومد بند نفسم درد از که داد وفشار گرفت بازوهامو چنان
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  يلدا شي رد من نعش ازرو اينکه مگه...زندگيت دنبال ميري که ميکني غلط توخيلي-وحيد

 !!!!!!!ميگه؟ داره چي...ووووي

 توکفش کنم شوهر بپوسم؟همچين بمونم من باهواخواهات توبري چطور...ميرم خوبشم ميرم-

 بموني

 دهنتو ببند...يلدا ميکشمت:گفت وحشتناکي باعصبانيت

 .مياد بدم ازت...عوضي دستمو کن ول-

 .لبام بوسيدن به کرد شروع که شد چي نفهميدم يهو.ميخوردم وول ميزدمو جيغ

 .بودم مونده زده بهت

 !...کي؟وحيد دست به اونم...يلدا درومد آکبندي از لبات

 .بکشم نفس نميکردم وقت که ميبوسيد باحرارت اينقدر...ديوار تخت چسبوند منو محکم

 ميکشيد نفس تند تند بودو ام روپيشوني اش پيشوني.شد خسته بالخره

 نه؟ ميکني بازي باهام بازم داري-

 آره-وحيد

 دستاموگرفت زور به.اش سينه به زدم مشت باحرص

 بردار سرم از برودست-

 نميتونم:گفت بلند باصداي من مثل اونم.گفتم داد با اينو

 بيني؟ولمنمي خرابمو ندارم؟نميبيني؟حال کشش ديگه چرانميفهمي...کن ولم...کني اذيتم ميخواي-

 کن

 نيس مهم-وحيد

 اما بمونم ميخوان چشمات...ميکني بيرونم خونه از ولي باشم کنارت هان؟ميخواي مهمه برات چي-

 بچه...نبودي مرد مامانم...نبودي زندگيم شرايط توبدترين...ميده آزارم دارت نيش زبون

 شوهرم...انداختي دور آشغال مثل زايمان منوبعد لعنتي...نبودي کنارم ميداشتم نگه اتوتوشکمم
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 مالز چيزي نميپرسي حتي...بده ديگه يکي اشوبايد منوبچه خرج اما ميره باال پارو از پولش

 ازم اومدي حاال چرا نداري دوسش توکه...نميخواستي اتم بچه...جهنم به...درک به نداري؟من

 کردن بازي از ميخواي تاکي.باش داشته انصاف ذره تروخدايه...دارم دوسش من وحيد...بگيريش

 ميکنم خواهش کن ببري؟بس لذت باهام

 نه؟ مياد بدت ازم-وحيد

 گردنش تو بردم فرو سرمو ريختو اختيار بي اشکم که اينقدر.بود غمگين لحنش

 نه-

 بود کرده بغلم گفت ميشه.کمرم پشت برد دستاشو

 خونه برگرد-وحيد

 بيام؟ کجا نميخواي منو وقتي:گفتم هق هق با

 کني؟ زندگي تنها بچه بايه ميخواي يعني:گفت کردوبعد سکوت مدتي

 .نميام منم نميگي حاالکه...برگردي ميخواد دلم يا دارم دوست نميگفت بيشعور

 نميام خونه تواون من...برو نه ببر،اگه ارو بچه ميخواي اگه...وحيد-

 ميکني بيجا:کردوگفت تر محکم دورم دستاشو

 حرفاچيه اين نميخواي هم مياد؟اگه نميگي؟زورت چرا پس ميخواي منو اگه...ميلرزيد قلبم

 کرديييييييي آخه؟ديوونم

 بغلش از بيرون بيام نميتونستم.نداشت تاثيري خوردنم وول

 رواني بيمار يه...بيماري تو...کن ولم-

 کرد سکوت

 بودن دوم انتخاب اين...بودم دوم نفر بس از شدم من،خسته نه داري دوست تونسيمو...وحيد-

 ديگه نميتونم خدا به...باشم تنها بذار وحيد...کرد نابود منو ذره ذره

 کرد ام شکه لبيش زير صداي که ميکردم گريه آروم
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 گرفته امو مسخره عشق اون جاي زبون بلبل يه عشق ديگه وقته خيلي-وحيد

 چي؟:گفتم ميومد در چاه ته از که صدايي با

 چي استهر چي نميدونم ديگه که ميزنم توهم اينقدر روزا اين.شنيده اشتباه گوشام حتما.نزد حرفي

 خيال

 ودمخ ميدم قول فکرکني من جز کسي به:گفت گوشمو دم گذاشت لباشو که فکرابودم توهمين

 کنم نيستت سربه

 داشت؟ حقيقت زد که حرفي اون يعني

 .بود شده سنگين نفسم

 .سمتش چرخيد سرهردومون.شد بلند ويدا جيغ صداي که بزنم حرفي اومدم

 بود هم تو اخماش.کردم وحيد چشماي به نگاهي

 رفته تو به اخالقش فکرکنم-

 تو تا بهتره بره من به...نداره عيب:چرخوندوگفت صورتم تو نگاهشو

 چمه؟ من مگه-

 نيست چت-وحيد

 حداقل ازتوبهترم-

 باشه اينطور خودت نظر به مگه-وحيد

 سالميه آدم هر نظر من نظر-

 ميدونم سالمي؟بعييد بگي ميخواي-وحيد

 باشه دوميش اين که ميدوني توچي-

 يه دست ميدي ميکني درست تخته تيرو تا4،توچي؟ مملکتم اين مهندس من...بسه بسه-وحيد

 خبريه؟ کردي فکر چل و خل آدم سري
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 از بيشتر خيلي ها چل و خل همون بارعلمي اشم تازه...نقاش... نقاشم بنده اطالعتون محض-

 برتن دورو که اوناييه

 ...حسابين آدم همه من دوروبرياي-وحيد

 بگي؟ چي نگي اينو-

 نريزا بهم منو اعصاب...يلدا-وحيد

 ميکنم باشم داشته دوست هرکاري-

 هلفتوني گوشه بندازمت دزدي بچه جرم به اد نمي بدت انگار-وحيد

 هستا منم ي بچه-

 بامنه سرپرستيش-وحيد

 دارم ناتموم کار يه من...ايه دفعه اون کالنتري همون بريم که شرطي به...باشه-

 پشتت هفت با کردي توغلط-وحيد

 ...ببين حاال-

 ببين تو:گفت سرشوآووردجلو حرکت يه تو همو به فشرد عصبانيت از لبهاشو

 .بوسيد محکم منو و
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