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 به نام خدا 

قرار  دهیاز پنجره تاب دینور خورش یرحمانه  یب یچشمامو به زور باز کردم که مورد حمله  میآالرم گوش یبا صدا

 گرفت

رو اعصاب رژه بروشو قطع کردم  یانداختم و صدا دادینشون م ۷که ساعت  میبه گوش ینگاه

باز بلند شدم و تن از خواب  مهین یبه خواب با چشما دمیشد لیرغم م یعل نیبنابر ا شدیکالسم شروع م ۸ ساعت

 و از رختکن حموم حولمو برداشتم و وارد حموم اتاقم شدم دمیاتاقم کش سینشدم و به سمت سرو ریس

لحظه  یاز همه آب سرد و باز کردم که باعث شد نفسم برا اول

www.lovelyboy.blog.ir

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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بود که  نیا تشیمز نیبدنم و مهم تر یآب رو یادت کردم به حرکات خنکاکه ع دیطول نکش ادیاما ز ادیبند ب یا

اومدم  رونیخودمو شستم و حوله پوش ب عیسر یلیخ و کردم باز و داغ آب کم کم ٬دیخواب به طور کامل از سرم پر

 بود قهیدق ۷:۱۵ساعت 

دست و  اسیبا کرم مرطوب کننده با عطر  امیم رونیکه از حمام ب شهینشستم و به عادت هم زیم یعجله جلو با

 صورتم

که چون موهام پر و بلند بود و وقت  رمیکه امکان داره با سشوار نم موهام و بگ ییکردم تا جا یمرطوب کردم و سع و

 از نم شون گرفته شد یمنم کم فقط کم

 میکمش یت بود با مقنعه و اسپر کیو که ش مینفت یآب یو مانتو یمشک نیج عیو سر ستادمیکمد لباسام ا یجلو

 یقد ی نهیآ یاز کمد مخصوص کفشام آماده شدم و جلو مینفت یمارک آب یها یبرداشتم و بعد از برداشتن کتون

رو لبم نقش بست  تیاز سر رضا یخودم لبخند دنیو با د ستادمیاتاقم ا

 مار یخوش دستم از اتاقم خارح شدم و از پله ها فونیرنگم و آ یمشک یعطر به خودم زدم و با برداشتن کوله  یکم

 پاتوق ماه بانو کج کردم ایاومدم و راهمو به سمت آشپزخونه  نییخونه پا چیپ

جوابم و داد  شیجنوب یبایز یبلند به ماه بانو سالم کردم و اونم با لهجه  یو صدا یانرژ با

 یهم زندگ یپشت اطیح کیکوچ تییو تو سو کردنیشد که با شوهرش عمو مسلم خونمون کار م یم یسال چند

 کردنیم

 دمیو برداشتم و الجره سر کش ریش وانیشده واسه صبحونه ل دهیچ زیم یعجله از رو با

 کامل صبحونتو بخور نیبانو: خانم جان بش ماه

 ماهان رفته؟ یزود برسم راست ارمیشده شانس ب رمیتکون دادم و گفتم: نه ماه بانو د یسر

 هست رفتن دانشگاه یا قهیبانو:بله خانم برادرتون ده دق ماه

 خب من رفتم خداحافظ یلیگذاشتم و گفتم: خ زیو رو م ریش وانیل

 بانو:در پناه خدا خانم ماه
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 سوار شدم و در و با عیخونه پارک بود سر یشباهت داشته  شتریبه باغ ب اطیخوشگلم تو ح دیسف یس یآ نیماش

 گاز به سمت دانشگاه روندمباز کردم و تخته  موتیر

ه سمت و ب دمیبه هشت مونده بود رس قهیپنج دق قایمعجزه بود دق ییجورا هیبا اون سرعت به دانشگاه  دنمیرس سالم

به کالس خودمو پرت کردم داخل کالس  یمنته یتو راهرو  یمیاستاد کر دنیکالسم پرواز کردم و با د

 یلصند هیو بهار و غزل که طبق معمول  ایمیخونسرد به سمت ک یلیندادم و خ امیبه نگاه متعجب هم کالس یتیاهم

 من نگه داشته بودن رفتم یبرا نشونیب یخال

 ساکت شد یبیوارد و جو کالس به طرز عج یمیرو بدم که استاد کر ایمیک یکرد ریجواب سوال چرا د خواستم

و  ردکیم یکل ابیحضور غ هیتکون خورد اول کالس  شد یدانشگاه بود که سر کالسش نم ریسخت گ یاون استادا از

 میردکینم یبود که ما هم اعتراض ادیز یبه قدر شیبار علم شییخدا یول دادیکالس درس م میتا انیسره تا پا هیبعد 

 سیتوسط استاد انجام شد و بعدش شروع به تدر ابیمعمول حضور غ طبق

 میو دوستام هم با توجه کامل حواسمون و معطوف درس کرد منو

 یبرداشت و با گفتن جمله  سیبودنش حس نشد استاد دست از تدر یطوالن ادیوقفه که ز یب میساعت ون کیاز  بعد

 از کالس ی( بدون دادن فرصت اعتراض به کسرمیگ یم زییکو هیمبحث  نیاز ا یبعد یاما جلسه  دیبر دیتونی)م

خارج شد 

 یمیکر یریفرستاد و گفت بم رونینفسش و از سر  حرص ب ایمیک

 ؟یاومد ریتو چرا امروز انقدر د نمیبب اصال٬تر شد گفت: درد یخندم حرص دنیخنده به سمتش  برگشتن که با د با

 امیسر حال ب رمیدوش بگ هیگفتم  ومدیباال انداختم و گفتم: صبح خوابم م یشونه ا یدیق یب با

 که بگم حموم واجب گردنت بوده یگفت: عرضه هم ندار یبا لودگ ایمیک

 تیخاص یخنده و منم با حرص خودکارم و پرت کردم سمتش و گفتم: منحرف ب ریو غزل زدن ز بهار

 دیکه امروز استاد درس داد و خوب متوجه شد یگفت: بچه ها شما مبحث دیخندیهمونجور که م غزل

نشد  میحال یچینه بابا من که ه یزنیس حرف م: جون به جون مثبتت کنن باز از درایمیک
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 یلیکردم و گفتم: خ یکالفه پوف نیبنا برا هیمنظورشون چ دونستمیرو من م دیهم زمان نگاه هر سه نفرشون چرخ و

 کرد و بالفاصله رو به بهار گفتم: احوال زنداداش گلم؟ شهیچه م نمیخونه بب دیایب دیپاش میخب فردا که کالس ندار

 ای یدیکه زنداداشت باشم دوستتم فهم نیکرد وگفت : هزار بار گفتم بهم نگو زنداداش من قبل از ا یزیاخم ر بهار

 بفهمونم بهت یا گهیجور د

 و شونیبود که بهار و برادرم ماهان باهم نامزد کردن و عروس شیرو لبم نقش بست حدود سه ماه پ ینیریش لبخند

 ینقش روبروم که با اون چشا زیمن از ته دلم به ماهان بابت دل باختن به دختر ربعد اتمام درس بهار و  یگذاشتن برا

 دادمیحق م کردیم یدلبر یخوش فرم از هر پسر یو لبها دیدرشت و صورت سف یعسل

که خوشگل باشه با نمک بود به  نیاز ا  شتریکرده بود غزل ب یعروس نیبود که با پسر عمش شرو یسال کیهم  غزل

 داشت یخوب یکه با رنگ برنز پوستش هارمون یشیم یو چشما یمشک یخصوص با اون موها

شخص بود که م ایمیک فیسرمون کاله رفته بود تکل ایمیو به قول ک میاز قافله عقب مونده بود ایمیکل فقط منو ک در

 یبود ول یو سرزبون دار طونیه هم نشده کات کنه دختر شهفت هیپسر دوست شه و سر  هیمدلش بود که هر روز با 

 بودم از حد خودش فراتر بره دهیوقت ند چیداشت و ه یرابطش با پسرا حد و حدود خاص یحت

 خودم: یبه معرف میرسیم حاال

برادر دارم  کی ٬خانواده متمول  کیو تک دختر  یمعمار یمهندس یرشته  یساله و دانشجو ۲۱ نمیباران راست من

 و پخش دارو شرکت داره دیتول نهیو در زم هیفوق داروساز یسال از خودم بزرگتره و دانشجو ۴که 

  لهیجراح و متخصص مغز و اعصاب و مادرم وک پدرم

دادن و مامان و بابا به  یهمکار شنهادیبه باباپ سیپار یها مارستانیب نیاز بهتر یکیبود که از  شیسال پ ۴ حدود

 میموند رانیا میکه من و ماهان مخالف رفتن بود ییفتن و از اونجافرانسه ر

 گفتم هان؟  ایمیصورتم به خودم اومدم و رو به ک یجلو یدست یتکون ها با

 یخوریکه تکون نم ی:گفتم خدا بخواد مردایمیک

 زمیعز خورمیجم نم ایدن نیتورو نخورم از ا یابرو باال انداختم و گفتم : من تا حلوا طنتیش با

 زمیعز ی: باش تا بخورایمیک
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کردن من گفت تا خواستم جوابشو بدم بهار بلند شد و گفت:  یحرص یبرا شتریاز من و ب دیآخرش و به تقل زمیعز

 شهیشروع م یاالن کالس بعد میبر نیتروخدا دوباره شروع نکن

 میو دنبالشون راه افتاد میردحواله هم ک یهم با خنده چشمک ایمیخودش و غزل زودتر از ما راه افتادن منو ک و

 میکرد یحال م یخودمون کل یول خوردنیم حرص  غزل و بهار ٬ ایمیمنو ک نیبود از بحث ب نطوریهم شهیهم

 ی هوونیرو برانداز کردم خب مسلما جنس ذکور حق داشتن که د ایمیک میرفتیم یکه به سمت کالس بعد نجوریهم

 داف به تمام معنا ساخته بود هیازش  دهیو قد کش یآب یبلوند و چشما یادوست من بشن که اون موه

خندم چشاش چهارتا شد خندم شدت  دنیزدم که همون لحظه برگشت سمتم و با د یبه روش لبخند ناخودآگاه

شدم  وونهیکرد د یگرفت بنده خدا حق داشت البد فکر م

 ادین چشماش قرار دادم و گفتم : از حدقه در ریجلو دستامو مثل کاسه ز رفتم

 و پشت بندش افتاد دنبالم شوعوریبه خودش اومد با حرص گفت: ب تازه

 با خنده گوله شدم سمت کالس منم

امروزم هم تموم شد رومو به  یداد باالخره کالسا یبعد از ظهر و نشون م ۵انداختم که  یبه ساعتم نگاه یخستگ با

 ینره با ادتونیخونه قرار فردا  رمیم میمستق ندارم یفرق چیسمت بچه ها کردم و گفتم: من االن با جنازه ه

 یبا میخوشگل فردا ساعت ده خونتون ی: به سالمت جنازه ایمیک

خسته بودم  دایکه شد ییشدم و از اونجا نمیکردم و سوار ماش یکردن دوباره خداحافظ دییو غزلم حرفشو تا بهار

 خوابم نبره یپخش و روشن کردم و صداشم تا ته باال بردم تا از زور خستگ

لبخند دل بسته دلم  هیبه  بازم

 ساده وابسته دلم ی آواره

 دلم دست از ٬خسته دلم من

 دلم وونهید شونیپر مجنون
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 دلم مونهیم رمیکه م ییهرجا

 دلم وونهید ٬دلم خونهیم

 شهیهم عاشقه ٬شهیمن سر به راه نم دل

 شهیآخر گهیم ٬آخه بسه گمیم

 کس یب مونهیم باز  ٬بستیمن با خودم غر دل

 هوا سه سال رفت یاز بس ب شمیم خسته

 و دوست داره دلم دیحس حد نیا

 دلم ماریبده انگار ب حالش

 دلم کاریشده باز ب عاشق

 دلم رهیباز گ گهید یکی شیپ

 دلم ریمن مثه هر روز درگ با

 دلم ریمن زد ز آرامش

 ...شهیمن سر به راه نم دل

 (ییمرحوم پاشا دی) حس جد

و داخل  نیباز کردم و ماش موتیخونه درو با ر دمیگذشته بود که رس ۶ساعت از  ابونایخ یو شلوغ کیتراف لیدل به

 بردم 

 یشدم اما هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که با صدا ادهیپ نیکولمو برداشتم و از ماش یاز خستگ یناش یحال یب با

مرد زحمت کش و مهربون  نیا یشد که به رو ینم نیاز حد هم مانع ا شیب یخستگ یعمو مسلم متوقف شدم حت

 رفتار نکنم ییلبخند نزنم و با خوشرو

 ؟یداشت یزدم و گفتم: جانم عمو کار یلبخند
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اما  اطینگهت داشتم تو ح یدیخانم خسته از راه رس دیپوشوند و گفت: ببخش یو لبخند شینوران ی چهره

 دیمن و ماه بانو رو امشب مرخص کن شهیاگه م خواستمیم

 شده؟ یزی: چرا مگه چ دمیتعجب پرس با

 بشم که خودش به حرف اومد مونیعمومسلم باعث شد که از سوالم پش یچهره  شرم

 رهیگیتو خونه دلش م ییمسلم: راستش امشب سالگرد ازدواجمونه گفتم ببرمش امامزاده صالح تنها عمو

 کننیم زیبه روش خودشون خاطره انگ روز و نیهمه سال بازم ا نیزن و شوهر عاشقن بعد از ا نیچقد ا زمیعز

روز  نیال اس انیعمو انشاال.. سال گمیم کیعمو مسلم پر رنگ تر شده بود گفتم: تبر یحرفا دنیکه با شن یلبخند با

 نیباش رونیب نیتونیم نیامشب تا هر وقت که خواست نیریو کنار هم جشن بگ

 بده خانم ممنون رتونیمسلم: خدا خ عمو

 یمون سمت رفتم و با صداماه بانو اونجاست به ه دادیظرف و ظروف از آشپزخونه نشون م یداخل خونه صدا رفتم

 بلند گفتم: ماه بانو جون سالم من اومدم

  دیو گفت: سالم خانم خسته نباش دیکش یسرک اپنیبانو از رو ماه

 گمیم کیدر ضمن تبر دینباش م خستهشدم و گفتم: ممنون شما ه زونیبه اپن رسوندم و ازش آو خودمو

 آن واحد صورت ماه بانو ازخجالت سرخ شد و با اعتراض گفت: خانم جان در

ن بزک دوزک ک کمیاالنم برو به قول خودت  یقربونت برم مگه گناه کرد یو گفتم: خجالت واسه چ دمیقهقهه خند به

 که عمو مسلم منتظره

 یخال ایمیک یشد جا یجا مشخص م نیبود واقعا تفاوت نسل ها ا دهیچسب نشیبه س گهیماه بانو از زور شرم د سر

  رهیبگ ادیو از ماه بانو  دنیخجالت کش کمی ادیب

 نیروبروم و خجالت ندم بنابرا یدوست داشتن یجنوب یبانو نیاز ا شتریب گهیکردم خندم و کنترل کنم تا د یسع

 گهیه برو دمنتظر یماه بانو عمو مسلم طفل یستادیگفتم: تو که هنوز وا
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بود گفت: باشه خانم غذا واستون درست کردم فقط زحمت گرم کردنش با  نییکه سرش هنوز پا نطوریبانو هم ماه

 خودتون

 امیلحظه صبر کن االن م هینه  یراحت برو ول التی: باشه خباران

جواهراتم داخل کشو  یبه باال رفتم و وارد اتاقم شدم و از داخل جع یکیاومد با عجله پله هارو دوتا  ادمیشد  خوب

اه بانو م یو روبرو نییکه اومده بودم برگشتم پا یتولد پارسالم بود برداشتم و با همون سرعت ی هیدو تا سکه که هد

ه رو ب هیهد نیکمه ماه بانو جونم اما قابل تو رو نداره ا دونمی: متمقرار گرفتم و سکه هارو تو دستاش قرار دادم و گف

 مناسبت سالگرد ازدواجتون ازم قبول کن

 ماه بانو به سرعت اشک جمع شد و گفت: اما خانم یچشا تو

 شده  رتیاالنم برو که د شمیناراحت م یریاما و اگر نداره نگ گهی: د دمیوسط حرفش پر عیسر

 بود هیهد نیباتریماه بانو برام ز یهمون نگاه پر از قدر دان و

ا و شلوارک قرمز عوض کردم و ب یمشک یتاپ پشت گردن هیو با  رونمیب ینو وارد اتاقم شدم و لباسااز رفتن ماه با بعد

 نهیآ یبخوره و جلو ییموهام گذاشتم سر از صبح تو مقنعه موندم هوا یال دنیو دست کش پسمیباز کردن کل

 و مشغول برانداز کردن خودم شدم  ستادمیا

  ومدیبه صورتم م میقلوه ا یبود و لبا یگندم پوستم

 نیبه ا دنشونیرنگم بود که با د یمشک ی دهیدرشت و کش یعضو صورتم چشما نیو بر جسته تر نیباتریز اما

  یبردیم یپ ستین یرنگ یاهیکه باالتر از س قتیحق

 یروهامثل اب یبونیبه خصوص که سا دیرسیبه نظر م بایز یلیپرپشتم خ یبلند فر خورده  یچتر مژه ها ریز چشمام

 خوش حالتم داشتم یکمون

و دوست داشتم و در آخر  دیرسیکمرم م ریمجعدم که همرنگ چشمام بود و تا ز یبرجستم و آبشار موها یها گونه

 شدیم تمیو از برکت شنا رو فرمم بود که باعث جذاب دهیاندام کش

خوشخواب  یو خودمو رو دمیداشتم دست از کنکاش خودم کش یا یاتورینیو م یشرق یگفت چهره  شدیکل م در

 شد  شیرها کردم که باعث حرکت نوسان
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ا با کل کل ب تونستمیخوشحال بودم چون م میمادرجون و پدرجون دعوت بود یشب به رسم هر پنجشنبه خونه  فردا

 چشام گرم خواب شد و خوابم برد  یک دمیانقد به فردا فکر کردم که نفهم امیسرحال ب یآرش کل

 و جذاب ماهان روبرو شدم  یموهام چشامو آروم باز کردم و با صورت دوست داشتن یرو ینوازش دست با

 زد وگفت:ساعت خواب خانم خوشگله یبازم لبخند یچشما دنید با

 یشد گفتم: سالم داداش یسمت چپم م یچال رو گونه  هیکه باعث به وجود اومدن  یلبخند با

و  دیو بوس مینیو خم شد و نوک ب اوردیو براش لوس کنم طاقت نخودم خواستمیبه خاطر لحن پر از ناز من که م ماهان

 خورمتایگفت: انقد خوشمزه نباش م

 دارمیشدت گرفت و گفتم: دوست م لبخندم

 جوابتو بدم  یمنم بلدم چطور هینطوریو گفت : اگه ا دیخند اونم

 یخنده  یپهلوهام حساس بودم و با خوردن دست ماهان بهشون صدا یرو دایشروع کرد به قلقلک دادنم شد و

 دهیاز زور خنده نفسم بر گهیو کارشو ادامه داد د دیمن خند یرفت هوا ماهانم سرخوش از خنده ها غمیبه ج ختهیآم

 ومدیبود و اشک از چشام م

نارم ولو شد و مثل خودم نفس هنوز رو لبش مونده بود ک یماهان هم خسته شد که همونطور که ته خنده ا ظاهرا

 گفت: ماه بانو کجاست گلم؟ دهیبر

قبل رو لحنم  قیدقا یکه هنوز سرخوش یپاک کردم و درحال ادمویز یاز خنده  یاشک ناش دمیکش یقیعم نفس

 گذاشته بود جواب دادم: رفته با عمو مسلم امامزاده صالح آخه سالگرد ازدواجشون بود ریتاث

 یا هیده هیبهشون  دونستمیکاش م کننیکارا م نیاز ا نمیبیباره م نیاول کالیباال انداخت و گفت: بار ییابرو ماهان

 دادمیم

دوتا سکه بهشون  ریگفتم: خواهرتو دست کم نگ دمیچرخیحائل سرم کردم و همون طور که به سمت ماهان م دستمو

 دادم

 یهست حاال تا داداشت از گشنگ زیخواهرم برم که فکر همه چ نیمن قربون ا یو گفت: اله دیبه سمت چرخ ماهانم

 میشام بخور میتلف نشده پاشو بر
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رو به ماهان گفتم: ماه بانو واسمون غذا درست کرده  ۹رو عدد  کیکوچ یعقربه  دنیبه ساعت دوختم و با د نگاهمو

 امیمنم م یتا تو گرمش کن خچالهیتو 

بعد از مرتب کردنشون و  کشمیبه موهام م یمنم دست رهیو م دهین مبا تکون دادن سر موافقتش و نشو ماهان

 شمیسرزدن به اتاق فکر بهش ملحق م

 هیکتر یآبک یلمایف دنیو با هم مشغول د شمیماه بانو کنار ماهان رو کاناپه ولو م یاز خوردن فسنجون خوشمزه  بعد

خندم  دهینشون م ۱۰:۳۵ساعت تازه   ادیدوباره خوابم م کنمیاحساس م دهینرس لمیهنوز به وسط ف میشیم یا

ا ت کنمیکاناپه جمع م یو پاهامو رو زارمیماهان م یرسما به خرس گفتم برو کنار من جات هستم  سرمو رو پا رهیگیم

و  کنهیواسم عمل م ییالال هی نیموهام ع یحرکت دست ماهان رو یول شمیم لمیف دنیجام بشه و دوباره مشغول د

 رسونهیخوابمو بهم م غرق یزود پلکا یلیخ

............................................................................ 

 کدومشون و انتخاب کنم کنمیو متفکر دارم فکر م ستادمیکمد لباسام ا یجلو

که دوشنبه  یباهاشون کلنجار رفتم تا درس یکه کل یو غزل در حال ایمیکه ک شهیم یساعت کیو  ۶حدود  ساعت

خونه مادرجون مونده بود و االنم تو اتاق ماهان  میبهار چون قراره امشب بر یگرفتن رفتن ول ادیو  میامتحان داشت

 میتا به محض برگشت ماهان از شرکت بر شدیداشت آماده م

 فیط با شال ٬یخی نیشلوار ج هی  ٬تا رو زانو  کیش یسرمه ا ی زهییفون پا یمانتو هیدل دل کردن  یبعد کل باالخره

مانتوم  ریز یبرا دیجذب سف یمدل مردونه  راهنیپ هیو  شمیاز جنس ابر یو سرمه ا یآسمون یو آب دیسف یرنگا

 و قرار دادم میسرمه ا ینییتز لگردنرنگم و شا یاسپرت سرمه ا یانتخاب کردم و کنارشون بوت ها

ت پش یمحو صدف ی هیسا هیعضو صورتم باشه پس اول  نیباتریچشمام ز خواستمیبود امشب م شمینوبت آرا حاال

که  دمیخط چشم نازک هم کش هیبه چشمام داده بود  یحالت قشنگ یکه اصال مشخص نبود ول دمیپلکام کش

 به چشام نما داد یبود که حساب یرنگ یسرمه ا ملیو خاتمه کارم هم ر دیکشیبه رخ م شتریچشامو ب یاهیس

رنگم هم لبامو خوش فرم کرده بود  یبه رژگونه نبود برق لب صورت یاجیه بودن و احتخود برجست یهام به خود گونه

دوش گرفتم و  میچیناریو قبل از خارج شدن از اتاق با عطر ن دمیسرم بستم و لباسامو پوش یموهامو محکم باال

 از خودم رفتم سراغ بهار  یراض
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 یفوق العاده شد یزد و گفت: دختر چه کرد یسوت دنمیآماده بود با د بایهم تقر بهار

با موها و چشاش   بیکه عج یکرم و نسکافه ا کیحال ش نیاسپرت و در ع پیمطمئنا خود بهار هم با اون ت خب

 داشت فوق العاده طناز شده بود  یهمخون

 یخوب شد یلیتو هم خ ی: مرسباران

داشمو دا یلباسا نمیبیادامه دادم: م طنتیاده کرده بود با شکه رو تخت ماهان بود و مطمئنا بهار آم ییلباسا دنید وبا

  ادیم یک ینیمجنون بب یآقا نیبه ا یحاال زنگ زد نمیبب یبا خودت ست کرد

 رسهیم گهید قهیدق ۵با خنده گفت : آره تا  بهار

 نیایشما هم ماهان اومد آماده شد ب رمیو تو هوا تاب دادم و گفتم: باشه پس من االن م نمیماش چییسو

  ؟یای: مگه با ما نمبهار

 خلوتتو با داداشم بهم بزنم ادیدلم نم یخوشگل شد یادیامشب ز زمیباال انداختم و گفتم: نه عز ییابرو

شدم و  نمیو با خنده سوار ماش رونیاومدم ب عیبهار به نشونه اعتراض بلند شه سر غیج یکه صدا نیقبل از ا و

 کردم حرکت 

 کوتاه ترم ریمس یرفتیورود ممنوع م ابونیخ هینداشت البته اگه از  یادیز یپدرجون فاصله  یما با خونه  ی خونه

 دیچیاز روبرو پ نیماش هیبود که  ابونیخ یآخرا دمیچیورود ممنوع پ ابونیداخل همون خ شهیطبق روال هم شدیم

با برخورد  نیو ماش چوندمیفرمون و پ عیکنن سر دبه هم برخور نایبود ماش کیداخل و چون فاصلمون کم بود نزد

 افتاد  هیاتفاقا در عرض چند ثان نیا یمتوقف شد همه  ابونیبا جدول کنار خ یآروم

تر جلوتر که چند م یرنگ اهیس جنیف ویام و دبل یشدم و به ب ادهیپ فتهیبود ب کیکه نزد یبه خاطر اتفاق دهیبر نفس

 بود نگاه کردماز من رو ترمز زده 

 شدمیم ینیروبروم تصادف نکرده بودم وگرنه متحمل خسارت سنگ نیشکر که با ماش خدارو

 هنیزم نیهم در ا یدیترد چیانداختم مقصر من بودم و ه ریشد سرمو ز ادهیباز شد و راننده ازش پ نیماش کیمتال در

و  اهیس یقرار گرفت کفشا دمید یکه جلو یزیچ نیحق داشت اول شدیهم م یوجود نداشت و اگه فرد روبروم عصبان

 راهنیرنگشو از نظر گذروندم و بعد به پ یکتون مشک ارباالتر بردم و شلو یبود سرمو کم یکیش یلیخ یبراق مردونه 
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 یتا آرنج تا خورده ا یها نیباز بود و آست نهیس یکه دکمه هاش تا وسطا دمیرس یکیرنگ جذب ش یطوس یاندام

 بزاره  شیو مچ دست خوش تراش طرف مقابلمو به نما یعضالن کلیود هداشت که باعث شده ب

 بت هیبود  ستادهیا نشیداده به در ماش هیکه روبروم تک یبار واقعا جا خوردم پسر نیباالتر بردم و ا یکم سرمو

 جذاب به تمام معنا بود 

لخت خوش  یمشک یمتناسب و موها ینیخودم با پوست گندمگون و لب و ب یهمرنگ چشما قایدق یمشک یچشما

 ساخته بود  یفوق جذاب یحالت ازش چهره 

 بنده تموم شد؟ یابیزد و گفت: ارز یپوزخند رمینگاه خ دنید با

 تو یدار یخوش آهنگ یبم مردونه  یصداش بدتر رفتم تو هنگ بابا عجب صدا دنیشن با

دقت  نطوریهم هم یمات شدنم شدت گرفت و گفت: خانم با شمام مسلما اگه موقع رانندگ دنیبا د پوزخندش

 نیشدیطرفه نم هی ابونیو داخل خ نیدید یورود ممنوع و م یاون تابلو نیکردیم

صورتم کردم و چون مقصر بودم گفتم:  یچاشن یزیکنم اخم ر دایکردم زبونم و پ یپر تمسخرش سع یصدا دنیشن با

 از من بود ریتقص خوامیعذر م

 نه من نیطرفه شد کی ابونیچون شما وارد خ نیجواب داد: کامال مشخصه که شما مقصر پرغرور

 گرفت یادیهرچند وقتمو ز رمیپذیبگم م دیهم با تونیراجع به عذرخواه و

 شد و به سرعت از اونجا دور شد نشیمبهوت من سوار ماش یچشما یدر جلو و

به مرز انفجار  تیاومده کرد و در آن واحد از شدت عصبان شیپردازش اتفاقات پ رفت عقلم شروع به یوقت تازه

بهش بدم  یبود که نتونستم جواب نیکرده بود بدتر از اون ا مینحفته تو لحن پسر بدجور عصبان نیغرور و توه دمیرس

  رتمیبه تمسخر بگ خوادیو گذاشتم هرجور دلش م

 کردمیم سرزنش خودمو که همونجور ٬ لمیدل یحماقت و سکوت ب لیبه دل واریسرمو بکوبونم به د خواستیم دلم

بود و با خودم فکر کردم چرا نتونستم ازش  دهیند یبیشدت کم ضربه آس لیشدم که خوشبختانه به دل نمیسوار ماش

که افتاده  یاتفاق یآور ادیشدم؟ دوباره با  وشکم نبود پس چرا اونطور مح بایچشم بردارم من که دور و برم پسر ز

 و ادامه دادم رمیو روشن کردم و مس نیبود حرص زده ماش
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کردن گذرونده بودم زنگ  یو با خودخور ریشدم کل مس ادهیبزرگ خونه پدرجون پارک کردم و پ ییالیدر و یجلو

رگ و بز یدوست داشتن اطیباز شد پامو که داخل ح یکیت یکه در با صدا دیطول نکش شتریب هیدرو زدم و چند ثان

 چیانگار که ه دیبد پر کش یو حسا تیصباناون ع یهمه  دیبه مشامم رس اطیشب ح یخونه گذاشتم و عطر محبوبه 

 باشه فتادهین یاتفاق

 به سمتش دمیپر کش کردیبود و با محبت نگام م ستادهیا وونیمادرجون که رو ا دنیآروم بودم با د آروم

 آغوشش یگش بودم دلتنگ عطر تن و گرمادلتن دیبودمش و شد دهیند شیپ یهفته  از

حضورش و  ییبایسخاوتمندانه آغوش پر مهرشو به روم باز کرد و من و نرم بغل کرد و من مست شدم از ز مادرجون

 رفتیگوشم م ریکه ز ییقربون صدقه ها

شون گشاده با تک تک یبا رو دمیکه با لبخند نظاره گرمون بودن چرخ هیو رفع کردم به سمت بق میخوب دلتنگ یوقت

عمو  نشیشوهر نازن دیکه شامل عمو محسن و همسرش زن عمو آتوسا و عمه مهش ییکردم بزرگترا یاحوال پرس

همراهش شده  شیدوسال پ یسکته  زا لچریبودن و در صدر همشون پدرجون مهربونم بود که نشسته به و یعل

 گلم؟ ییانو زدم و گفتم: احوال بابابا دو قدم بلند خودمو بهش رسوندم و جلوش ز کردینگاهم م

بد  یفرشته ا نیهمچ دنیبا د شهیرو صورتش بود گفت: مگه م شهیکه هم یصورتم قرار داد و با لبخند یرو دستشو

 بود ؟

 کنم که انقد عاشقتونم؟ کاریپاهاش قرار دادم و پر از ناز گفتم: من چ یرو سرمو

 بود نیدلنش یبهار میمال میسرم بود که مثل نس ینوازشگر پدرجون رو یجوابش طبق معمول دست ها و

 ی گونه دنیکه ابدا دوست نداشتم اون نوازش و قطع کنم ناچارا بلند شدم و بعد از بوس یدر حال قهیاز چند دق بعد

رفتم و بعد از در آوردن مانتو و شالم و مرتب کردن  میدوست داشتن یساله  ۲۶ یپدرجون به طرف اتاق مهرداد عمو

 بزرگترا برگشتم  شیپ موهام

 ششونیهستن برو پ یپشت اطیح غیبچه ها تو آالچ زمیبه مهر صداش گفت: عز ختهیبا لحن آم مادرجون

 دادم  ریمس رییتغ یپشت اطیبه مادرجون گفتم و به سمت در ختم شده به ح یکشدار چشم
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رما ف فیتشر نیو گفت: به به مادام چه عجب افتخار داد دیبود که منو د ینفر نیاول یپشت اطیبا ورودم به ح آرش

 نیشد

ونوقت ا یکنیمن دق م دنیتو از غم ند امیاما گفتم اگه ن امیب خواستمیبه روش زدم و گفتم: اتفاقا االنم نم یلبخند

 متیمجلس ترح امیب شمیمجبور م

 آرش هستشو تف کن یزد و گفت: خورد یتک خنده ا مهرداد

 ادامه داد: احوال زبل من؟ یرو به من با مهربون و

 کردم یخودم زدم و گرم باهاش احوالپرس یبرده  یجذاب دل از هر دختر یعمو یبه رو یقیعم لبخند

 گهید یکیگفت: خوبه واال....اخمش ماله منه خندش ماله  یبا لحن بامزه ا آرش

 دونستم؟ینم یداشت یها هم نسبت مونیبگه: با م یدر آوردم که باعث شد حرص یبهش شکلک رو

 گهیگفتم: آره خب با تو نسبت داشتم د یحاضر جواب با

 ۱۰زبون  هیراحت بودما خودش کمه  یبود ومدهیگفت: ن یزیجمع بلند تر بشه آرشم با اخم ر یباعث شد خنده  که

 ارهیم ندازهیهم دنبال خودش راه م یمتر

داداش همون آرش نخاله و پسر  ارشیکردم اول با ک یجمع سالم و احوالپرس هیکردن آرش با بق یاز حرص خوشحال

 هم از آرش بزرگتر  یسال ۵ساله بود و  ۳۰جنتلمن جذاب  هیعمو محسنم که 

 یجا سمت به بعد و بود سالشون ۱۶ ٬  ۲۰ ٬ ۲۳بیکه به ترت دیعمه مهش یبچه ها مانیو نازگل و نر نیبا نگ بعدشم

آرش  یپا یپامو رو کیش یلیخواستم از کنارش رد شم خ نکهیهم سانهیاقدام خب هی یکنار آرش رفتم و ط یخال

 بچه ها رو با هم به هوا برد یخنده  کیآرش و شل ادیقرار دادم و خونسرد از روش رد شدم که فر

 راحت بشن از دستت یبارون که جماعت یریبم یهمونطور که از شدت درد سرخ شده بود گفت: اله آرش

 پاتم داغون کنم تعارف نکن بگو  یکیاون  ی: هزاربار گفتم اسممو درست صدا کن اگه هوس کردباران

 یگفت: وحش یبهم رفت و با لحن زنونه ا یزیر یغره  چشم
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 نیهم شهیبه خودش گرفت هم یخندم گرفت؛ جمع با اومدن  ماهان و بهار جو شادتر اوردیکه در م ییادا اطوارا از

 بود  یدوست داشتن امونیبچگ یها یبادبادک باز نیهممون ع یجمع برا نیخونه و تو ا نیطور بود بودن تو ا

................................................................... 

  گذشتیمادرجون و پدر جون م یخونه  یاز مهمون یروز چهار

 بود  هفتادین یاتفاق خاص چیکه ه یروز چهار

باعث شد سرمو به سمت  نیماش یاز جزوه هام بودم که صدا یکیمطالعم نشسته بودم و مشغول مرور  زیم پشت

 پنجره بگردونم

 شد منم جزومو بستم و از اتاقم اطیماهان که وارد ح سیجنس

 اومدم نییخونه پا چیمارپ یشدم و از پله ها خارج

سالم دادم که به سمتم  یبلند یبا صدا دادیماه بانو رو م دیخسته نباشتازه وارد شده بود و داشت جواب سالم  ماهان

 زمیزد و گفت : سالم عز یبرگشت لبخند خسته ا

 یبغلش و گفتم: خسته نباش دمیگربه خز نیع

 ستمین گهیو جواب داد: د دیسرم و بوس یشد و رو خم

 : چه خبرا؟دمیماهان پرس نیریش یاز برادرانه ها زیلبر

نشست و منم مجبور به نشستن کرد و  ییرایپذ لیاست یمبل ها یدستش دور کمر من حلقه بود رو هیکه   همونطور

 تو دارم یخبر خوب برا هیاما  یچیمن که ه یگفت: برا

 ؟ی: چه خبر دمیپرس جانیزد و با ه یبرق چشمام

 کنم ؟ دایبرات کار پ یداده بود چیسه پ ریگ شیچندوقت پ ادتهیمن خندش گرفت و گفت:  جانیاز ه ماهان

 شده یبه دوستاش بسپاره حت کردمیبهم فشار آورده بود که به ماهان اصرار م یحوصله گ یبود انقد ب ادمی خوب

تکون دادم و گفتم :  یسر گذشتیازش م یاون روزا که حدودا دو سه ماه یآور ادیبرم سرکار با  یگر یمنش یبرا

 چطور؟ ادمهیاوهوم 
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 شیمیاز دوستان قد یکیهم سپرده بودم که به دوستاش بگه امروز زنگ زد بهم و گفت با  : من به مهردادماهان

سازه که اونجور که مهرداد  رانیشرکت ا کنهیصحبت کرده ظاهرا طرف مهندس عمرانه و تو شرکت پسر عمش کار م

 یب تیریخاطر مد داره و همش هم به سماسم و ر یلینگذشته خ سشیاز تاس شتریکه دو سه سال ب نیبا ا گفتیم

 رشهینظ

 کنهیاز دوستش خواسته بود راجع به تو با پسرعمش حرف بزنه که اونم قبول م مهرداد

 گفته؟ یگفتم: خب پسرعمش چ یو با خوشحال دمیجلو کش جانیبا ه خودمو

 داره یبه خودت و نمونه کارات بستگ گهید شیشرکت تا باهات مصاحبه کنه بق ی: قبول کرده که فردا برماهان

 ؟یگی: راست مدمیپرس ینکشم و با ناباور غیدهنم گذاشتم تا ج یبهت دستمو جلو با

 زمی: آره عز ماهان

و خودمو پرت کردم تو بغل ماهان و ورجه ورجه  دمیکش یکنترل شده ا غینتونستم تحمل کنم و ج گهیبار د نیا

 ماهان عاشقتم  یکنان گفتم: وا

رو تو نگاهت  یبرق شاد نیدارم بدم تا ا یکرد منو کنترل کنه و با عشق گفت: حاضرم هرچ یبا خنده سع ماهان

 نمیبب شهیهم

صداقت گفت  نیکه مطمئن بودم جملشو در ع یو با محبت به برادر دمیدست از ورجه ورجه کردن کش ناخوداگاه

  ونمیبهت مد یادیو چه االن ز یچه نوجوان یماهان من چه تو دوران کودک دونمیشدم و تو دلم زمزمه کردم: م رهیخ

اتفاق افتاده با ذوق پاشدم تا برم  یادآوریماهان زدم و بعد با  یگونه  یبود که رو یهمه محبت بوسه ا نیجوابم به ا و

 کردمیاز مهرداد هم تشکر م دیو بهار و غزل خبر بدم با ایمیو به ک

  خوامیکه م یگاهیبه جا دنیمهندس خوب شدن و رس هیبه  شمیتر م کیدارم به هدفم نزد کردمیم احساس

 وهویگفتم:  جانیهوا و باه دمیپله آخر پر یاز ذوق کنترلم و از دست دادمو رو دوباره

................................................................. 
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وقت مصاحبه داشتم و االن ده  ۵ساعت  کردمیم نگاه کشیش یبودم و به نما ستادهیساختمان شرکت ا یروبرو

 بود  ۵به  قهیدق

: از جاش بلند شد و گفت دنمیشدم نگهبان با د یبود انداختم و وارد الب یخوب یآخر به ساختمون که تو منطقه  نگاه

 ن؟یبا کدوم طبقه کار دار ریروزبخ

 سازه قرار دارم رانیشرکت ا سییبا ر  ریدستم اتداختم و گفتم:روز شما هم بخ یبه کارت تو ینگاه

م کردم و به طرف آسانسور رفت شییبه خاطر راهنما  یطبقه هشتم تشکر دیبر دیخم کرد و گفت: بله با یسر نگهبان

 هشتم و فشردم یطبقه  یبود و سوار شدم و دکمه  ستادهیکه خوشبختانه طبقه همکف ا

 با حرکت آسانسور پخش شد و منم   یمیمال ینوا

سرم بود  یساده ا یمشک یکردم روسر یآسانسور نگاه ی نهیآ یاومده استفاده کردم و به ظاهرم تو شیفرصت پ از

 یهمرنگش و کفشا نیبا ج یمشک یکت یمانتو هی دیکشیاومده رو به رخ م رونیب رشیاز ز یموها اهیکه رنگ س

 ازم ساخته بود  ینیو سنگ کیش پیرنگم ت یمشک یپاشنه ده سانت

 لیمستط یرو یکیشد که کنار  انیسوخته جلوم نما یقهوه ا کیاومدم و دوتا در ش رونیآروم ب ستادیکه ا آسانسور

بود که من باهاش کار داشتم زنگ کنار در و فشار  یهمون شرکت یگریصهبا و د ینوشته بود شرکت صادرات ینقره ا

 دخترم  دییشد و گفت: بفرما انیدر نمادر درگاه  یونبا لبخند مهرب یرمردیدادم و چند لحظه بعد در  باز شدم و پ

 منش قرار داشتم  انیساعت با جناب آر نیا یبهش زدم و گفتم: سالم من برا یلبخند

 داخل  دییکنار در کنار رفت و گفت: بفرما از

 یافض یشکالت یکرم و کاناپه ها یواریجلوم قرار  گرفت که با کاغذ د یتکون دادم و داخل شدم و سالن بزرگ یسر

گوشه هم  هیوجود داشت  ییبایو ز یبزرگ یاز ساختمون ها یریهم تصاو وارید یجا یداشت جا یو مدرن کیش

 یبود و کنارش رو کتریبزرگتر و ش هیبق زا شیکیساختمون وجود داشت و تا در بزرگ که  هی یاز نما یماکت بزرگ

 عامل  رینوشته شده بوددفتر مد یرنگ ییلوح طال

 شد  ینم دهیسالن وجود داشت که داخلش د ییانتها راهرو هم کنار قسمت هی
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حه ساعت وقت مصاب نیا یبرا نمیبود رفتم و گفتم : سالم من باران راست یمتن پیکه مشغول تا یمنش زیطرف م به

 داشتم

به مهندس اطالع بدم و بعد ازچند  دیگفت: بله چند لحظه صبر کن یسالش بود با مهربون ۳۰که حدود  یمنش خانم

مهندس  دییاشاره کرد و گفت: بفرما کیورودم و خبر داد به همون در بزرگ و ش زشیم یلحظه که با تلفن رو

 منتظرتونن

ه با بود ک ستادهیا یسرتاسر یپشت به من رو به پنجره  یکردم و بعداز زدن چند تقه به در وارد شدم پسر یتشکر

 هردومون شد  یباعث بهت زدگ نیورودم برگشت و ا

شرکت  نیا سییبود باهاش تصادف کنم ر کیکه اون روز تو راه خونه مادرجون نزد یپسر دمیدیتو خوابم نم یحت

 باشه

مابانش نشست و با دست  سییر یزودتر از من به خودش اومد و پشت صندل یتعجب کرده بود ول دنمیاونم از د انگار

 دینیاشاره کرد و گفت : بنش زشیم یجلو کیش یبه کاناپه ها

 کاناپه نشستم نیرو صورتم نشست و رو دور تر یزیتو اون شب اخم ر زشیآم ریلحن تحق یادآوری با

 گم؟یم درست ٬ نی: خانم باران راست دیپرس یبم و مردونه پر نفوذ و جد یهمون صدا با

 به تکون دادن سر اکتفا کردم  تنها

 دیاز خودتون بد یوگرافیب هیگفت:  کردیبا همون لحن که آدمو وادار به اطاعت از خودش م مجددا

از  یمعمار یمهندس ۷ترم  یدانشجو ساله ۲۱ ٬نیصحبت کنم : باران راست یکردم مثل خودش پرغرور و جد یسع

 دانشگاه تهران

 همراهتون هست؟ ی: نمونه کاردیتکون دادو پرس یسر

 قرار دادم زشینمونه کارام و رو م نیجواب دادن بلند شدم و چندتا از بهتر یجا به

 شد  دنشونیدقتش بود مشغول د یکه نشونه  یبا اخم اونم
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 یمرد مغرور شکه شدم که توجه نیا دنیاتاق استفاده کردم موقع ورود انقدر از د دنید یاومده برا شیفرصت پ از

 به اطرافم نکردم 

اق ات یانتها سییر یا رهیدا مین زیشده بود و م دهیپوش ییبایز یو سرمه ا دیسف یها یواریاتاق با کاغذ د یواراید 

 یسرمه ا یهم با کوسن ها یکیال مانند ش یبزرگ کنفرانس هم سمت چپ اتاق بود کاناپه ها زیم هیقرار داشت 

 شده بود هیتعب واریهم. کنم د یزرگب ی خونهو کتاب ینقشه کش زیشده بود و م دهیمنش چ انیآر زیم یجلو

 دور از انتظار نبود یزیچ نیهمچ ژیپرست نیآدم با ا نیبود و از ا ییبایو ز کیش اریهم رفته اتاق بس یرو

قابل قبول  ۷ترم  یدانشجو کیمنش به سمتش برگشتم صداشو صاف   کرد و گفت: کاراتون در حد  انیآر یصدا با

و دکترا دارند و  سانسیکارمندانش فوق ل یبرتر کشوره و همه  یاز شرکت ها یکیسازه  رانیبود اما شرکت ا

 .و کارآمد نباشه اما.. دیمف ادیشرکت ز یاستخدام شما ممکنه برا

که در و برام باز کرد نا تموم موند  یدوست داشتن رمردیحرفش با خوردن چند تقه به در اومدن همون پ ی ادامه

 گذاشت و رفت سییر زیم یفنجون رو هیمن و  یخوش عطر جلو یهوه فنجون ق هیتر و فرز  رمردیپ

 یبرا یروبروم کردم و به خاطر گفتن جمله  یساله  ۳۰نگاهمو معطوف پسر جذاب حدودا  ضیبا غ نیب نیتو ا منم

 گفتم راهیتو دلم بهش بد و ب یکل دیو کار آمد نباش دیشرکت مف

 ی لهیتا به وس دیسبک شرکت مناسب یانجام کارها یوجود برا نیاما با ا گفتمیگفت: داشتم م رمردیاز رفتن پ بعد

ما بتونن وقت و تمزکزشون و  نیمهندس نیکن یدارند و قراره که با هم همکار سانسیمنش که ل مانیشما و خانم سل

رو بر  تونیشغل یتا برنامه  نیکالساتون و بد یبرنامه  نیندار یبزرگتر بزارن اگه خودتون هم مشکل یپروژه ها یرو

شخص خودم از  نیو هم چن ییکه اگه کادر اجرا نیکنیکار م یشیماه به صورت آزما کیکنم شما  میاساس اون تنظ

 میبندیقرار داد م میبود یعملکردتون راض

 حاال.... یاستخدامم گذشته ول ریشروع کرد فکر کردم از خ یاونطور یبهت به حرفاش گوش کردم وقت با

 خانم؟ هیداد و گفت: نظرتون چ هیتک شیبلند صندل یبه پشت دیصورت پر از تعجب منو د یوقت

 و  طیشرا کنمینداره و قبول م یجم و جور کردم و گفتم : بله از نظر من مشکل خودمو

 .دیکالساتون و بگ یخب برنامه  اریانداخت و گفت: بس یبهم نگاه مغرورانه
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 کالس دارم ۵دازظهر و چهارشنبه ها هم تا ساعت بع ۴تا ساعت  کشنبهی: شنبه و باران

م روزها به جز جمعه ها ه ریو سا دیایو چهارشنبه کال ن کشنبهیتکون داد و گفت: پس شنبه و  میبه عالمت تفه یسر

 ست؟ین یمشکل ٬ دیباش نجایبعدازظهر ا ۵صبح تا  ۸از ساعت 

 ستین یمشکل چیه ٬و با هول گفتم : نه نه عجول

 باشه یمشکل دمینبا عتایمغرورانه بگه : بله طب یلیو خ ادیپوزخند رو لبش ب هیباعث شد  که

 شد یجملش برام روشن تر م یجملش تو ذهنم کردم و هرچ هیلحظه با تعجب نگاش کردم و بعد شروع به تجز چند

 ی حرصکامال یبا نگاه دادیبشر م نیا یبه خاطر اعتماد به نفس ستودن تیجاش و به حرص و عصبان شتریتعجب من ب

 نیذره شعور و اخالق که ا هیاز  غیبود اما در کلیجذاب و خوش ه یادیز شدمینم منکرش درسته ٬براندازش کردم 

به اون کوه غرور که خونسرد منو نگاه  یزیچ هی دمیترسیندونستم  م زیموندن و جا شتریب گهیبشر داشته باشه د

 بگم نشه جمعش کرد کردیم

 چون فردا چهارشنبست ومن کالس دارم کنمیگفتم: من از پس فردا کارمو شروع م یپر حرص یشدم و با صدا بلند

 به جز یاستفاده ا هیخدا بهت زبون داده ازش  چارهیب یریگیتکون داد خب آرتوروز گردن م دییتا یبه معن سرشو

 نه؟  ای یحرص دادن ملت بکن

 هیدست نخوردش کنار نقشه ها  یفنجون قهوه  دنیه با دو زودتر برم ک زشیبرم نقشه هام بردارم از رو م خواستم

 به سرم زد  یطانیفکر ش

از دست ندادن  یکرده بود و من امروز برا ریمنو حرص داده و تحق یادیپسر چه اون شبه شوم چه االن ز نیا

 مشبچزون تونستمیکه م یعمل یجوابشو بدم ول قشهیکه مدت ها دنبالش بودم نتونستم اونجور که ال یتیموقع

کم انحراف فنجون قهوه تماما  هیکه دستمو کامل بکشم با  نیرفتم و نقشه هامو برداشتم و قبل از ا زشیسمت م به

 حساب نذاشت یو هم ب سییجناب ر یمشک راهنیشد و پ ریسراز زیم یرو

 یو ندم شرم ساختگکه خودمو ل نیبه خاطر ا ینکردم ول یمردونه و جذابش نگاه یمدت اصال به چهره  نیتمام ا در

 یشد و چشمامو تو یچ دمیشرمنده اصال نفهم یاومده گفتم: وا شیماتش از اتفاق پ یبه صدام دادم و رو به چهره 

 چشماش قفل کردم
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 نگام کرد که ناخودآگاه از ترس آب دهنم و قورت دادم رهیخ یخدا چقدر چشاش خشن و پر جذبه شده بود جور ای

 نیا چون اوردیبه زبون ن یکلمه ا یکلمه اللم کرد اصال داد نزد حت یواقع یه به معناداشت ک یتیجذبه و جد نگاهش

پر جذبه بود  یکاف ینداشت و نگاهش به اندازه  دادیبه داد و ب یاجینگاه اصال احت نیمرد با ا

 یچشا یزودتر از جلو دادمیم حیترج ختمیاز قصد قهوه رو ر دهیکه فهم زدیم ادیقدم عقب گذاشتم نگاهش فر هی

ترسم باعث  کردمیم یکه سع ییبا صدا دمیترسیحالت ازش م نیتو ا یادیز یچرا ول دونمیدور شم نم شیعصب

تا لکش نمونه  دشیزودتر بشور هترهب خوامیگفتم: بازم عذر م شیجد تینها یلرزشش نشه رو به صورت اخمو و ب

 فعال با اجازه

 رداشتم و با تمام سرعت از اتاقش خارج شدم و نفس حبس شدمو آزاد کردمو نقشه هامو ب فیک هیتو چند ثان و

از  یلب ریز یمهربون بود زدم و با خداحافظ بیبه نگاهش که عج یلبخند کردیبا تعجب نگاهم م یکم یمنش خانم

 رونیشرکت زدم ب

 ریزدم ز یبلند ینتونستم خندمو مهار کنم و با صدا نیاز ا شتریواردش شدم ب یوقت دیزود آسانسور رس یلیخ

بودم  یکه حرصشو درآورده بودم غرق خوش نیاز ا یول دمیاز نگاهش ترس یلیخ ختمیقهوه رو ر یوقت درسته ٬خنده

ا آروم کردنم ب یبابا برا کردمیم هیو گر خوردمیم نیزم امیبچگ یکه وقت یشارژ شده بودم درست مثله حس یادیو ز

حال و خوش ومدیبند م میآبنبات موردعالقم خودبه خود گر دنیو من با د ومدیم شمیپ یتوت فرنگ یات چوبآبنب هی

دهنم طعم  کردمیاحساس م یرو داشتم و حت یاالنم درست همون حس بعد از گرفتن آبنبات دوران بچگ شدمیم

گرفته  یتوت فرنگ

پسر جوون بانمک خوش  هی دنیبودم که با د دنیهمکف باز شد و من هنوز درحال خند یآسانسور تو طبقه  در

 ینطوریکه ا وونمینگاهم کرد که احساس کردم فکر کرده د نیدر آسانسور خندم بند اومد پسر همچ یجلو لیاست

ه که هنوز بدجنسان یگذشتم در حال شبهش گفتم و از کنار یدیوارد آسانسور شه ببخش خواستیاحتماال م خندمیم

رو لبم بود  ندمیآ سییرکردن  یاز حرص یلبخند

ون کردنم براش دایقبل از رفتن به مناسبت کار پ دیبا نیشدم بچه ها خونه غزل منتظرم بودن بنابرا نمیماش سوار

هر  یکه مورد عالقه  یناپلئون دیبه قصد خر ایمیمحبوب ک یفروش ینیریپس راهمو به سمت ش گرفتمیم ینیریش

چهار نفرمون بود کج کردم 
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 یادیخونم ز نیکردم آدرنال شتریسرعتمو ب دادمیخبر و بهشون م نیو ا زدمیبه مامان و بابا هم زنگ م دیبا امشب

 بود جاناتمیتنها راه کم کردن ه نیزده بود باال و ا

.............................................. 

 یاپلئونن ینیریبود که با ولع ش ایمیک و نگاهمم رو صورت دادمیبهار گوش م ینشسته بودم و به حرفا ایمیک یروبرو

 کمک کردن نداده بود یکدوممون هم اجازه  چیآشپزخونه مشغول تدارک شام بود و به ه یغزل تو خوردیم

خبرته؟  چه ایمیجذابش گفتم: ک یادیز یآب یبا خنده رو به چشما خوردیم ایمیبود که ک ینیریش نیکنم پنجم فکر

 ها رتتیبگ ادینم یکس یشیچاق م یهمه پرخور نیپس فردا با ا گهیبسه د

ه ک یخوشمزه ا ینیریش نیداد و گفت: خفه شو فداتشم تا نزدم لهت نکردم تا االنم به خاطر ا شینیبه ب ینیچ

 چه چاق چه الغر در هر دو صورت خوشگلم رهیبخواد منو بگ ینداشتم گلم بعدشم از خداش باشه هرک تیکار یگرفت

به اعتماد به نفس دوست تخسم زدم که بهار با  یکه گفت از صدتا فحش بدتر بود لبخند یتشماون گلم و فدا یعنی

 ندونه یزیو عقل ناقص تو چ یو کدبانو گر یکه از هنر خونه دار یاز خداش باشه البته تا وقت دیباز گفت: آره با شین

به  یایاگه ب ایایب یمن پا نش یوقت روز خواستگار هیبه بهار رفت و گفت: قربونت برم تو  یخفن یچشم غره  ایمیک

 رو دست ننه بابام  ترشمیاحتمال صد درصد من م

 یدیاالن نترش ستیکه از تو آشپزخونه شاهد کل کل ما بود گفت: ن غزل

با  امیچشاش گرد شد و با حرص گفت: چه همه واسه من امروز زبون در آوردن غزل نزار پا شم ب ایمیک گهید نباریا

 ببرنتا یشهردار یزباله مأمورا سهیون ساطور از وسط نصفت کنم و بعدشم بزارمت تو کا

 گاو بخور  نیها بازم ع ادهیخوردن ز ینیریامروز اثرات ش ی:چه خشن شدباران

 دیو پشت بندش گفت: مجددا با کنمیخودم شخصا خفت م ای یشیخفه م ایبود که  نیا شیمعن قایدق ایمیک لبخند

  گلم بزنم قات نزار ٬ ایتازونیم یبهت نگم بعد ه یزیچ یکن رمینمک گ یگرفت ینیریبگم خفه ش
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باالخره غزل هم  خواستمیامشب نم نویو من اصال ا شدیم یداشت عصب ایمیبار واقعا خفه شدم چون ک نیو من ا 

نه امشب شامم بموفکر کنم  دیخورد یهمه که شما ناپلئون نیگفت: ا شدیم کمونیکارش تموم شد و همونجور که نزد

 رو دستم

 مونهیسر سفرت نم یزیهست چ ایمیاشاره   کرد وگفت: نترس تا ک ایمیبا دست به ک بهار

 کرد شتریبرداشت و نشونه رفت سمت بهار و خندمون و ب زیبود که از رو م یبیس ایمیو جواب ک میدیخند هرسه

 که به مرز ییایمیو ماهان هم بهمون اضافه شدن و شب فوق العادمون و با سربه سر گذاشتن ک نیبعد شرو یدقائق

 میداد انیبود پا دهیجنون رس

............................................. 

 اسمش عمو احمده درو برام دونستمیمهربون که حاال م رمردیشدم و زنگ شرکت و فشردم همون پ ادهیآسانسور پ از

 ندیپدربزرگا م ادیکه آدم و  یبهش سالم کردم و اونم با لحن ییباز کرد با خوشرو

 ندیو بدون د یکار طیبا آشنا شدن با مح شتریروز کارکردنم تو شرکت بود روز اول ب نیجوابمو داد امروز دوم اخت

 بدخلق و صدالبته جذابم گذشت  سییر

 یشاد یو با صدا زشیشرت هم اومده بود و مشغول مرتب کردن کاراش بود با لبخند رفتم سر م یمنش یمیکر نغمه

 ریصبحت بخ یمیگفتم: سالم خانم کر

پوشوند و بامحبت گفتم: سالم باران جان صبح تو هن  یلبخند باشویز یاز رو پرونده ها بلند کرد و چهره  سرشو

 ؟یخوب ریبخ

 کردیو باران صدام م زدیحرف م یمشغول به کارشم باهام با مهربون نجایاقرار  دیکه فهم یاول ی قهیدق از

 ن؟یکردم و گفتم: ممنون شما خوب یرنگش نگاه یقهوه ا یچشما به

 شمیبهترم م یحرف زدن دست بردار یرسم نیالبته اگه تو از ا زمی: آره عزنغمه

 بداخالقمون اومده؟ سییر یراست کنمیعادت م نیزمان بد کمیبرام سخته  دی: خب شما بزرگتر از منباران
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تو شرکت خودش صداتو  کنهیم چارتیکه از حرف من خندش گرفته بود گفت: خدا نکشتت دختر بشنوه ب نغمه

 ادیم ریامروز د ومدهینه هنوز ن ؟یکنیالفاظ خطابش م نیپس کلت با ا یانداخت

ست که ه ستین ی؟ بداخالق و مغرور و از خود راض گمیگفتم: مگه دروغ م یانداختم و با حالت بامزه ا مینیبه ب ینیچ

با  فتهیم زیسحرآم یایغوله تو کارتن جک و لوب ادیکه هست آدم  ستیافتاده و متکبر و خشن ن لیف دماغ از ٬

  دونهیکه خودشم م گمیم قتویحق دارم من ٬همونقدر ترسناکه دنشید

 نگاهم طنتیدرشت که باش یخاکستر یهول به پشت برگشتم و نگاهم تو دوجفت گو یبلند یقهقهه  یصدا با

 قفل شد کردیم

 ؟یگفت مانیراجع به پ نارویا یلحنش شده گفت: همه  یقاط طنتینگاه متعجبم با ش دنید با

 درشتمو تو یچشما یداد و با گستاخ تیخودشو به عصبان یکه به حرفامون گوش کرده بود تعجبم جا نیا از

 ست؟ین یکار خوب ستادنینداده گوش وا ادیبهت  یکس ه؟یخره ک مانیگفتم : پ تیو با جد دمیصورتش کوب

که وسط شرکت  دیزد که سرش به عقب پرتاب شد و گفت: ببخش یقهقهه ا شهیم یخالف تصورم که االن عصب بر

 کر بشم دیو منم با یدیمورد لطف قرار م ستوییر یبلند دار یو با صدا یستادیا

 ینشنوه ول یانتظار دارم کس کنمیبلند واسه خودم نطق م یوسط شرکت با صدا گفتیگرفت خب راست م حرصم

 ....ییقبال جا نویچهرش آشنا بود من ا بیعج

اگه اون  ادیو به احتمال ز دمیبود که اون روز دم آسانسور د یهمون پسر نیانقد خوش شانسم ا یمرس ای...خدااوپس

 تختم کمه  هیشک نکرده بود االن مطمئن شد که من  موقع به عقلم

 که؟ یاعالم حضور کن یتونستیحال خودمو از تک و تا ننداختم : م نیا با

 رادمنش یآقا ییمهندس آرام هستن پسر دا شونیاومد وسط حرفم: باران جان ا نغمه

 طونمیکجاش آرومه واال صدتا ش نیحرص درارش زل زده بودم با اخم گفتم: ا بیکه به پسره و لبخند عج همونجور

 دهیدرس م

لب با حرص رو به پسره گفتم:  ریبلند اون پسر با تعجب به هردو نگاه کردم و ز ینغمه و خنده  زیر یخنده  یصدا با

 خندهیسره م هیکوفت 
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 تر شد دیکه خندش شد دیفک کنم شن که

 آرامه شونیلیفام شونیا زمیگفت: عز کردیهمونطور که به زور لبخندشو کنترل م نغمه

داشتم با تمسخر  فیپررو تشر یادیکه ز ییاز اونجا یتو افق محو بشم ول خواستیداده بودم و دلم م یا یسوت بد

 برازندشونه یلیفام نیچقد هم ا ؟یگفتم: جد

خر  مانینرفته بهت بگم پ ادمیتا  یراست ٬فتیاز تعر یگفت: مرس یحرفمو خوب گرفت و با لبخند جذاب ی کهیت پسره

 کنمینم نیچون تضم یحرف و تکرار نکن نیخودش ا یجلو یمنشه گفتم مطلع باش انیهمون مهندس آر ستین

 زندت بزاره

 یراست ؟یبکنم اگه بره بهش بگه چ یندادم حاال چه غلط یسوت نیاز ا شتریمحو کن تا ب نیمنو از رو زم ایخدا اوف

 کرد؟  یکه منو معرف یهمون یعنیمهندسه ؟  ییگفت؟ گفت پسردا ینغمه چ

صورتم و  یسرخ تونستمیم دهیصورتم عرق نشسته بود و ند یکه داده بودم رو ییها یکه به خاطر سوت یدرحال

که  ینهمو ؟یگفتم: پس تو دوست مهرداد کردیطنز نگاه م لمیف هیرو بهش که انگار  یبزنم با حالت مشکوک نیتخم

 شرکت؟ نیکرد به ا یمنو معرف

 صداشم اثر گذاشته بود یتعجب تو نیحرف زد ا یو چند لحظه بعد وقت دمیچشماش د یتو تعجبو

 کنهیرو نم یچیبشر که ه نیا ذات به تف ٬بهم نگفته بود استخدامت کرده  مانیپ ؟یمهرداد ی: تو برادرزاده اریشهر

 استخدامت کرده  گفتیکلمه م کی مردیانگار به دهنش چسب چسبوندن م

 مهرداد بهتون گفته. کردمیپر بود : من فکر م شییاز من از پسردا شتریبدلش  نیگرفت ا خندم

هم خاموش بود فقط خط  میبودم خارج از تهران گوش یمرخص یروز ۴بهم کرد و گفت: نه بابا من  ینگاه پسر

ور  چطخبر نداد حاال هیبهم  دونستیکه م یگوربه گور مانیپ نیا یروشن بود که مهرداد شمارشو نداره ول میاعتبار

 عیدر تعجبم انقدر سر گذرونهیخان رستم م فتاستخدام کنه از ه خوادیرو م یکیپسره  نیاستخدامت کرده؟ واال ا

 قبولت کرده

بودن قرارداد  یکار کنم اگه راض یشیماه آزما هیروز مصاحبه اخم کردم: هنوز استخدام نکردن قراره  یآور ادی با

 بندنیم
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 لیتحو دیکه با یینقشه ها زنمیبرم سرکارم آخروقت بهت سر م دیخب من با یلیخ نطوریکه ا داد: یتکون سرشو

 فعال یهفت خان و بگذرون نیماه حواسم بهت هست تا ا هی نیا نمیرو بب یبد

 گفتم: مهندس آرام ؟ یبره که با لحن مظلوم خواست

 تعجب برگشت سمتم: بله با

 ....زهیلحن ممکن و به کار ببرم: چ نیرگزارتریکردم تاث یسع

 مگه نه؟ گهید مونهیخودمون م نیرادمنش زدم..ب یکه پشت سر آقا ییحرفا

درصد  ۹۰ یهرچند دروغم نگفت گمیخب انقدر مظلوم نکن خودتو خر شدم نترس بهش نم یلیزد: خ یبانمک لبخند

حرفات درست بود 

 بابا؟ هیک گهید نیبه صورت غرق خنده نغمه کردم و گفتم: ا یازمون دور شد نگاه و

هاش ناراحت نشو با همه  یو کاربلد از شوخ طونیش و بامزه  ٬هیپسر خوب یلیخ٬آرام  اریتک خنده کرد: شهر نغمه

 دست راستشه ییجورا هیخوبه  یلیرادمنش رابطش خ یچند روز نبود شرکت سوت و کور بود با آقا کنهیم یشوخ

 کوه غرور خوب باشهاونبا هتونینم یوگرنه کس لشهیچون فام باال انداختم : یا شونه

حاال  کنه ینم یاحترام یب یبه کس یول ادهیغرورشم ز تهیمحترم و با شخص یلیرادمنش خ ی: باور کن آقاگفتنغمه

 شیشناسیکم کم خودت م

 مغرور و یتکون دادم و به سمت اون راهرو رفتم و تو دلم گفتم: خدا نکنه بشناسمش پسره  یسر

 ییقرار داشت به سمت در انتها نیو ناظر نیمهندس یبود که دور تا دور اتاقا یا رهیپاگرد دا هیراهرو  هیال یمنته

 و سالم داد دینشسته بود که با وارد شدنم سرش به سمتم چرخ زشیپشت م نازیرفتم و داخل شدم پر

 هیبود و  سانسهیل نازیپر میکردیسبک کار م یکارا یمنش و من هردو رو مانیسل نازیجوابشو دادم پر یمهربون با

 لخت یموها یقهوه ا یبود و با پوست سبزش و چشما یشد استخدام شده بود دختر خوب و خونگرم یم یماه

 ۲۳داشت  ینیدلنش یگفت چهره  شدیم ختیریم رونیب شیمشک یمقنعه  ریاز ز یکه به شکل بامزه ا شیمشک

 سالش بود و مجرد
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با دکور  کیاتاق نسبتا کوچ هی میکه ما توش قرار داشت ینشستم اتاق زمیروز اول خودش بهم گفته بود پشت م نارویا

نگ و بود اتاق قش کیکوچ یکتابخونه  هیکار و  زیو م ینقشه کش زیهاش دو تا م لهیبود که کل وس دیو سف ییمویل

رو داشتم فوق العاده بود دوتا نقشه رو  یطیمح نیهمچکارکردن تو  یآرزو شهیکه هم یمن یبود و برا یجم و جور

نگاه به  هیبزرگه با یپروژه  هیاز  یکیکردم معلوم بود بخش کوچ شیاول و برداشتم و با دقت بررس یبود نقشه  زمیم

 مشغول شدم و ذهنم و از تمام اتفاقات آزاد کردم اتیو بم نقشه و به دست آوردن جزئ ریز

 یآرامشو با حرکت اتود رو نیو من ا دادیبهش دست م ایدر دنینفر از د هی دیشابود که  یکار برام همون آرامش نیا

خوشبخت بودم که کارم و رشتم  یلیمن خ دیشا دونستمیو منبع آرامش ژرف وجودم م نیو ا اوردمیکاغذ به دست م

 هستند که مطمئن یادیشهر مردم ز نیتو ا دمیکشینفس م ییجورا هیو انقدر دوست داشتم و باهش 

 حس اجبار و نداشتم  نیخوش شانس بودم که ا یلیاجبار براشون بوده و من خ هی شونیلیتحص یکار و رشته  ودمب

و دلم و وجودم و « شکرت ایخدا» لب زمزمه کردم ریز اوردمیکاغذ به حرکت درم یهمونجور که اتود و رو ناخودآگاه

 داشتم ازیبهش ن بیروزا عج نیکه ا یآرامش غرق کردم آرامش یتو  شتریب

انداختم و سرمو به سمت  یروبروم نگاه یشده  لیتکم یبه بدنم دادم و به دوتا نقشه  یکش و قوس یخستگ با

 شیکرده بود و با گوش لیکردم اونم نقشه هاشو تکم نازیبه پر یمونده بود نگاه ۵ربع به  کیساعت چرخوندم حدود 

 کرد  یکار م

 بودم یراض جشیگذاشته بودم و حاال از نت مویم تمام توان و سعبا شوق نگاهم و به نقشه ها دوخت دوباره

 : تموم شد؟نازیپر

 تموم شد یکند بود ول یلینگاهش دوختم: اوهوم چون روز اوله دستم خ یتو نگاهمو

 شهیزد: نگران نباش دستتم کم کم تند م یآرامش بخش لبخند

 یکرد و رفت نگاهمو برا یخداحافظ ۵مونده به  نیم ۵ نازیکم جمع و جور کردم پر هیو  زیم یتکون دادم و رو یسر

آرام مشخص شد با چشم دور تا  اریبار آخر به نقشه ها دوختم که چند تقه به در خورد و متعاقب اون قامت بلند شهر

 ؟امروز یداشت نقشه چندتا ٬ امیمنش بره بعد ب مانیسل خانم کردم صبر ٬ یکرد و گفت: خسته نباش یدور اتاق و نگاه

 زیم یرو نجاستیا داشتم نقشه دوتا ٬ دیازش گرفتم : شما هم خسته نباش نگاه
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 رفت و نقشه هارو با دقت نگاه کرد  ینقشه کش زیبه سمت م یحرف چیه بدون

کرد منم  یم نگاه دقت با هارو نقشه داشت اون که همونجور ٬صبح بود  طونیکامال متفاوت با نگاه ش ینگاه جد نیا

 اون شدم یابیمشغول ارز

خوب بود در کل  کلشمیقد و ه رهیت ییرنگ داشت پوستشم گندمگون بود و موهاش خرما یدرشت طوس یچشما

 دبو یدر کل پسر برازنده ا یهم نبود ول سییر ینصف آقا تشیبهش لقب جذاب و بانمک و داد البته جذاب شدیم

به خودش گرفت و  طنتیچشاش دوباره رنگ ش رمینگاه خ دنیبرگشت و با د هویبودم که  رهیبهش خ نجوریهم

ازم  یتونینم نیبب ٬کنهیمسخرم م شترهیب نیزم یمن از جاذبه  یجاذبه  گمیم مانیبه پ شهیبامزه گفت: من هم یلیخ

 من یمدرک صحت حرفا شهیم نیا یچشم بردار

چه  نمیبب کردمیداشتم نگاه م ریبگ لیخودتو تحو کمی یگفتم: وقت کرد یخودمون یلینازک کردم و خ یچشم پشت

 فتهیخودش یآقا یستیهم ن یمال نیگرفتم همچ جهیو در آخر نت یهست یشکل

 نیکمت عال یتجربه  نیواسه تو با ا یعنی خوبن هات نقشه ٬ابروشو باال برد و گفت: خدا از دلت بشنوه بانو هی

 دونستمیغرور دستامو تو هم قفل کردم: م با

واست  یخواینم یزیچ یا یپپس ییتر از قبل شد : خانم اعتماد به نفست تو حلقم جان من کوکاکوال طونیش نگاهش

 باز کنم

 ندارم باشه تا بعد لیاالن نوشابه م کنمیم فکر که حاال ٬سرمو خاروندمو گفتم: اووم طنتیش با

 یبهم بده بابت جور کردن کار واسه برادرزاده  دیشام با هیلب گفت و ادامه داد: به عموت بگو زبون دراز  ریز ییپررو

 پرروش

که از اون شام  یکرد جور کار مهرداد واسه مگه بعدشم ٬پررو  گهیم یبه ک ی: کدیوار باال پر کیاتومات ابروهام

 ؟یخوایم

 ٬رمیگیمن عوض شد از خودت شام م میتصم یگیبا ژست متفکرانه نگاهم کرد: نه خب راست م یلحظه ا چند

 ؟چطوره

 درس پس بدم  شتیپ امیب دیپررو من با یگیم من به وقت اون ٬ یآخرش گهیگرد کردم: شما د چشمامو
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 ادیمنتظر شدم تا خندش بند ب دمیبلندش ترس یاز صدا یمستانش که به هوا رفت کم ی قهقهه

 فردا ای یدیامشب شام م گذرمی: درهر صورت من از حرفم نماریشهر

من و مهرداد فردا  ستین یکه چاره ا نیخب مثل ا یلیناچاراً گفتم: خ نیهم یبرا گردهیبود از حرفش برنم مشخص

 ریبا مهرداد هماهنگ کن و آدرس و ازش بگ میما منتظرت یشب خونه 

و من  یزندگ یمادر و پدرم رفتن اصفهان برا یباشه؟ از وقت یپس خواهشا شام قرمه سبز هیزد: عال یبرق چشماش

رستوراناهم غذاهاشون به درد  نیموندم ا یخوب به خصوص قرمه سبز یغذا کیت در حسر کنمیم یتنها زندگ

 خورهیخودشون م

اسه و نیخر کرد بب شهیمردا رو از راه شکم م گنینشه واقعا راست م نیلبخندم و گرفتم تا پرروتر از ا یزور جلو به

خب  یلیگفتم: خ نیشش بگم نه بنابرادر مقابل نگاه پر از خواه ومدیدلم ن زنهیحرف م یغذا با چه لحن ملتمس هی

 خوشمزه یقرمه سبز هیقبول فردا شب به صرف 

 من پس ٬گفت: ممنونم بانو خرهیدلخواهشون و م یکه مامانشون براشون اسباب باز ییبچه ها نیع یو راض خوشحال

ماه خودش نقشه هاتو  هی نیبرو نقشه هاتو نشونش بده ا ومدهیبداخالقمون در ن سییر یاالنم تا صدا امیم شب فردا

 وبر بدو٬ ننیبیم ینیگروه بازب یبعد اگه استخدام شد نهیبیم

 یدینغمه در حال مرتب کردن کاراش بود خسته نباش رونیتکون دادم و نقشه هارو برداشتم و از اتاق زدم ب یسر

ورودم صادر شد با زدن که اجازه  قهیمنش اطالع بده ورودمو و بعد دو دق انیآر یبهش گفتم و خواهش کردم به آقا

مو خود ینتونستم جلو لمیرغم م یبود و من عل ردهکاپتان بلک پر ک یاتاق و بو یچند ضربه به در وارد شدم فضا

 سرد و تلخ فوق العاده پر کردم یشده با عطر فرانسو یمعطر قاط یهامو از اون بو هیر یقیو با نفس عم رمیبگ

 فوق یصندل یو رو زشیپشت م نداختیم یسیانگل یلرد ها ادیکه آدم و  شیشگیمنش با ابهت هم انیآر مهندس

 اومد یو ارباب گونش نشسته بود و به چشمم جذاب تر از دو مالقات قبل کیالعاده ش

قرار دادم و بدون نگاه کردن  زشیم یتکون داد جلوتر رفتم و نقشه ها رو رو یکردم که در جوابم فقط سر یسالم

 .ستادمیا بهش چند قدم عقب تر

 دینیبم و مردونش گفت: بنش یبا صدا شیبلند شدن از صندل نیبه حرف اومد و ح باالخره
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 ینقشه کش زیم ینگفت با حرص نگاهش کردم که بدون توجه به من نقشه هارو برداشت و رو یدییبفرما بازم

 کرد  مینقشه تنظ یو رو زیم یبازشون کرد و چراغ باال

از  یکه ناش یبود و اون اخم یجد یادی.زختیریاز سرتاپاش م یرو کاناپه و بهش نگاه کردم ابهت و مردونگ نشستم

 از ٬زدنیانداختم همه برند بودن و داد م ینگاه لباساش به ٬ ترسوندیآدم و م ینقشه هابود کم یبررس نیدقتش ح

رم و خوش ف کلیه بیرنگش که عج یمشکتنگ  راهنیو پ یگرفته تا شلوار کتان مشک کشیبراق و ش یورن کفش

دو  هاشو تا آرنج تا بزنه و نیبشر عادت داشت آست نیچرا ا دونمیگذاشته بود نم شیبه نما شیفوق العادش و با تنگ

 قرار بده  شیبه نما نشویاولشو باز بزاره و سخاوتمندانه عضالت س یسه دکمه 

ه بست قشیکه شل دور  یکیخصوص اون کروات قرمز باربود به  یجالب بیترک یادیبا مو و چشماش ز یمشک رنگ

 پیجذاب  و خوش ت یادیپسر ز نیا گفتمیم دیبا خودم صادق باشم با خواستمیو اگه م ومدیم یلیبود به لباساش خ

 موفق هم بوده  دیشد فهم یشرکت م نیا دنیبود و با د

 نداشتم یا یکرده بود و نگران ادیاعتماد به نفسمو ز ارینقشه ها توسط شهر دییانداختم تا ریز سرمو

با دقت نقشه هارو نگاه کرد و  یا قهیدق ۱۰منتظر بودم تا کارش تموم شه حدود  کردمیم یکه با انگشتام باز همونجور

سرجاش نشست و گفت:  کیش یلیبرگشت و خ تشیمحکم و استوار مثل شخص یبا قدم ها یتر از هروقت یجد

 هندیآ یعملکردتون در روزها دید دیبا اشتنند یساده بودن و کار خاص یادیا زنقشه ه نیکارتون خوب بود هرچند ا

 نه ایخوب خواهد بود  نطوریهم ا

نگاه کردن  رهیخ نینتونستم ا ادیشدم اما ز رهیبلند احاطشون کرده بود خ یکه مژه ها اهشیس یچشما یاخم تو با

 انداختم  ریپرنفوذ بود که ناخودآگاه سرمو ز یچشماش به قدر ارمیو دووم ب

ساده بود و کم شمردن کارم  یادیتو دلم به خاطر گفتن نقشه ها ز کرد؟یم رییمگه جملش تغ کردمیمثال اخم م حاال

بدون در زدن وارد اتاق شد و  اریراحت شد بلند شدم و خواستم برم که شهر المیخ یاز خجالتش دراومدم و وقت یکل

 ؟یینجاین گفت: اِ تو هنوز ام دنیبا د

 منش دهنم و بست انیآر مانیپ یجوابشو بدم که صدا خواستم

 بهت بگم قبل از ورودت در بزن؟ دیچند بار با اری: شهرمانیپ
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 گهیگفت: باشه فقط خواهشا غر نزن د یییبا پررو اریشهر یو ترسناک بود که من خفه شدم ول یجد یبه قدر صداش

  سییجناب ر شهیتکرار نم

ه ک دیهم انگار ترس اریرفت اگه به من رفته بود سکته رو زده بودم خود شهر اریکه به شهر یاون چشم غره ا یعنی

لحن صداش جذبه داشت که  یاما به قدر کردیهم نم یاخم آن چنان زدیداد نم شییخودشو جمع و جور کرد خدا کمی

برداشت و از روش  یدست از لودگ کمی اریشهر مودب ستادهیالل همونجا وا یآدما نیمن که ع دادیآدم و سکته م

 گفت: یاستفاده کرد و با لبخند انهیصلح جو

منو  یتلفن کردمیصحبت م نیخانم راست یمن االن داشتم با عمو یراست ٬ شهیتکرار نم گهینخور داداش د حرص

 فردا یتورو شام دعوت کردن برا

 گلوم و به شدت به سرفه افتادم  دیبهم وارد شد که آب دهنم پر یحرف چنان شک نیگفتن ا با

 و به دستم داد. ختیبرام آب ر وانیل هیپارچ آب و برداشت و  زیم یاز رو عیسر اریمنش بهم افتاد و شهر انیآر نگاه

 دگر یسرفم قطع شد با چشما یتا سرفم کامل قطع بشه وقت دمیکش قیو به زحمت خوردم و چندتا نفس عم آب

شدم و با بهت گفتم: مهرداد  رهیکرد خ یم حیحالت تفر نیمن تو ا دنیکه انگار از د اریخندون شهر یشده تو چشما

 کرده؟ کاریچ

 از طرف مهرداد میشما دعوت شد یهردو فردا شب خونه  مانیلبشو گاز گرفت تا نخنده: من و پ اریشهر

 نتونست نباریشدم که ا رهیخ اریغرور در نقش مهمان برام وحشتناک بود با عجز به شهر ی نهیآ نیتحمل ا وارفتم

 خنده ریو بلند زد ز رهیخندشو بگ یجلو

 نمیبیواسه خنده نم یلیهرچند االن دل یبخند یتونیترم م واشیکرد: چه خبرته؟  اریمنش رو به شهر انیآر

 گه؟ید یایدا شب محاال فر دیخندشو گرفت : ببخش یبه زور جلو اریشهر

 من فردا وقتم پره ریکرد: خ یمن نگاه یکالفه  یبه چهره  یمنش با پوزخند انیآر

 خاموش شد عیسر اریشهر یبعد یزد که با جمله  یاز رد دعوت چشمام برق خوشحال

و خانوادشون  نیخانم راست یزشته دعوتشونو رد کن یایو وقتم پره؟ من از طرف تو قول دادم که م یچ ی: چاریشهر

 ن؟یراست خانم نه مگه ٬شنیناراحت م
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حفظ ظاهر  یناچارا برا یو بِکَنم ول اریمهرداد بعدم شهر یاول کله  خواستیم دلم ٬شد  رهیتو چشمام خ طنتیبا ش و

 شمیبودنش مشخص نشه گفتم: بله جناب مهندس خوشحال م یداشتم عصب یکه سع ییزدم و با صدا یلبخند

 دیاریب فیتشر

  دیکردم که لبخندشو وسعت بخش اریشهر یحواله  یت بندش چشم غره اپش و

 زد: واقعاً؟ یمنش با تمسخر پوزخند انیآر

 گفتم : بله واقعاً  یتمسخرش جا خوردم و عصب از

فردا شب مزاحمتون  دیکنیخب چون اصرار م اریجواب داد: باشه بس اریخود شهر یمن و حت رتیدر کمال ح و

 میشیم

دستامو مشت کرده بودم که تو چشم  تیکه از زور حرص و عصبان یآب دهنم و قورت دادم و در حال یچارگیب با

 با اجازه میپس منتظر شما و مهندس آرام هست دی: شما مراحمادگفتمیفرود ن اریشهر

 زدم رونیو با تمسخر گفتم و بدون نگاه کردن به هردو مرد از اتاق ب دهیکش یآرام و کم مهندس

به سرعت باد از شرکت خارح  لمیراست رفتم طرف اتاقم و بعد از برداشتن وسا هیبه نغمه زدم و  یا یکزور لبخند

 شدم

هامو  یهندزفر چمیبپ یاصل ابونیخ یتا تو زدمیشرکت خارج کردم و همونجور که راهنما م نگیو از پارک نیماش

 مهرداد و گرفتم یگوشم گذاشتم و شماره  یتو

 دلم زی: سالم عزدیچیگوشم پ یگرم مهرداد تو یصدا دهیبوق سوم نرس به

 آروم یلیکردم خ یکنم پس سع یبود که بخوام باهاش تند یاز اون زتریمهرداد برام عز رونیفوت کردم ب نفسمو

 ؟یصحبت کنم: سالم چطور

 ؟یتو چطور زمیطرح لبخند مهرداد و حس کنم: خوبم عز تونستمیم دهیند

 ستمیمخلوط شده بود گفتم: به لطف شما بد ن که با صدام یا هیبار با گال نیا

 زم؟یشده عز یزیصدامو هم متوجه شد : چ یحس کرد و مطمئناً دلخور مویکنا مهرداد
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 : دلخورم ازت مهرداد باران

 دلم ازم دلخور باشه؟ زیباعث شده عز یشد: چرا؟ چ یمهرداد جد یصدا

 دعوتش یاونوقت برداشت کنهیم میو غرورش چقدر عصب رهیگیحرصم م سمییمن چقدر  از ر یدونستی: تو مباران

 واسه شام؟ یکرد

و  یزنگ زد بهم و گفت دعوتش کرد اریشهر زمیشده؟ عز یچ حاال گفتم ٬کرد: اوووه یمردونه ا یتک خنده  مهرداد

دام آخه اصال اون بود که تورو استخ ادیتعارف زدم پسرعمش ب هیمنم  رهیخواست باهام هماهنگ کنه و آدرس بگ

 ه؟یمن چ ریتو هوا گرفت و گفت باشه حاال تقص ارمیکرد شهر

 ام یکه ناجور از دستش کفر اریو ن اریحرص گفتم: اسم شهر با

 کرده؟ کاریچ حاال ٬طونهیکال مردم آزار و ش اری: شهرمهرداد

 کنه یکردن و مجبور شد خداحافظ جشیبود پ فتیش مارستانیکه چون ب کردمیم فیبراش تعر داشتم

 هیاول  ی قهیبودم که فقط چند دق یبهش فکر نکنم چون اصوال آدم گهیگرفتم د میرو قطع کردم و تصم یگوش

 نشم تیتا اذ کردمیمعطوف م یا گهید یفکرمو به جا عیفکرمو مشغول کنه و بعد سر تونستیم یاتفاق

 شده تیاهم یبرام ب هیقض نیا گهید کردمیولوم دادم و داخل بزرگراه شدم احساس م کمیموز یصدا به

 تو چه سرده خونه یب یدیند الو

 به نفع هردومونه نیا ایب پاشو

 گرمه دستاش؟؟؟ یجز تو ک وونهید آخه

 فکر منم باش... کمینرو  گهید

 ؟؟؟ی...چرا قطع کرد الو

 ؟؟؟یدوباره قهر کرد چرا

 ندارم تیکار گهیبعد د پرسمیم زیچ هی
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 ؟؟؟یبرگرد شهی...مالو

 از فکرت درام تونمیسالم...نم الو

 هنوزم مثل قبلنام من

 برام یمثل نفس هنوز

 تتلو( ریاز ام ۲از آهنگ الو ی) بخش

 داخل بردم نویباز کردم و ماش موتمیدرب خونه پارک و درو با ر یروبرو

 ماه ٬خونه گفتم و رفتم تو یدوست داشتن رمردیبه پ یدیبه گلها بود سالم خسته نباش یدگیمسلم مشغول رس عمو

 متوجه خودم کردَمِش یبود با سالم بلند یسلطنت یمبل ها یجلو زیم یریانو مشغول گردگب

 دیشهر زادگاهش به سمتم برگشت : سالم خانم خسته نباش یهوا یبه گرما یلبخند با

 خبرا؟ چه ٬ماه بانو دیرها کردم: شما هم خسته نباش منینش یکاناپه ها یخستمو رو تن

خانم زنگ زدن  سوینبود امروز فقط گ یشد و تو همون حالت گفت: خبر خاص شیکار زیبانو دوباره مشغول تم ماه

 دیهم زنگ زده بودن برنداشت تونیظاهرا به گوش دیکارتون داشتن گفتم سرکار

 یتراس زنمیبود متوجه نشده بودم حاال بهش زنگ م لنتیسا میچون گوش یتکون دادم: آره زنگ زده بود منته یسر

 یغذاتم حتما قرمه سبز یمنو یتو نیشام مفصل تدارک بب نجایا انیب مهرداد و دوتا از دوستاش مماه بانو فردا ش

 خونه سر راهش بخره یزنگ بزن ماهان اومدن ریبگ ستیل یهم الزم داشت یزیباشه هرچ

 بانو: چشم خانم حتماً ماه

کامل  تییسو هیبزرگم که  یمتر ۴۰اق خونه رفتم و خودمو به اتاقم رسوندم ات چیمارپ یشدم و به طرف پله ها بلند

 یو اسپرتم همه جا یتک یخرجش شده بود و عکسا قهیسل یو بنفش که کل یاسیو  دیبا دکور سف ومدیبه حساب م

 خوردیبه چشم م واراید

 عوض کردم  ییمویل یو تاپ دوبنده  دیشلوارک سف هیلباسامو با  عیسر

 افتادم سویتلفن گ ادیو ماساژ دادم  یکه از صبح بسته بود باز کردم و کف سرمو کم موهامو
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که  ردادیکه با پسر همکار باباش ت شدیم یازم بزرگتر ...دوسال یسال ۵ یدختر دوست مامان بود و از لحاظ سن سویگ

  ردادیت یخانواده  یتیبا مخالفت و نارضا یازدواج ٬هم دوست داشتن ازدواج کرده بود  یلیخ گرویهمد

 نیا لیدل ٬ شدیم تیاذ یلیوسط خ نیا سویبودن و گ ومدهیکنار ن هیقض نیبا ا ردادیبعد دوسال مادر و پدر ت هنوزم

 میسینکردم تلفن ب یوقت راجع بهش حرف نزد و منم کنجکاو چیه سویگ یعنی دمیوقت نفهم چیرو من ه یتینارضا

 داخل اتاق و برداشتم و شمارشو گرفتم

 : جانم؟دیبه گوشم رس سوینازدار  گ یتا ارتباط وصل شد و صدا دیطول کش یکم

 .سالم زمیبال عز ی: جونت بباران

 کردنت سخت شده دایپ  ٬لیسه یستاره  یتو ؟شد یچطور ٬: سالم خانم خانماسویگ

 تماست نشدم ی: شرمنده متوجه باران

 چطوره؟ کاروبار خبرا؟ چه ٬: دشمنت شرمنده گلمسویگ

 خوبه؟ ردادیت ؟یخنده گفتم: بزار دوروز برم بعد بپرس کاروبار چطوره؟ تو خودت چطور با

 بهت رسونهیهم سالم م ردادیت ٬میو گفت: ماهم خوب دیخند اونم

 : سالمت باشه تو هم سالم برسونباران

 .یدعوت دردایزنگ زده بودم بهت بگم جمعه شب رستوران پاتوق از طرف من و ت زمیعز راستش ٬: حتماًسویگ

 باال انداختم: به چه مناسبت؟ ابروهامو

 از طرف من ماهان و بهار و هم دعوت کن گمیو گفت: حاال بعدا بهت م دیخند انهیموز

 گمی: باشه بهشون مباران

 پس فعال زمیعز ی: مرسسویگ

 پنهوندعوت  نیپشت ا یخاص لیفکرمو مشغول کرده بود مطمئنم دل سویگفتم و قطع کردم.دعوت گ یخداحافظ

 بود 
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 گرم کردم سبوکیفکر کردن شدم و رفتم سراغ نوت بوکم و سرمو با چرخ زدن تو ف الیخ یب

.............................................. 

 یدایروارم قشیکه دور  دیسف یجلو بسته  زیبل هیبا  یانداختم شلوار کتان تنگ بادمجون نهیآ یبه خودم تو ینگاه

  میسانت ۷پاشنه  دیسف یبودم با صندال دهیسه ربع و تنگ بود پوش ناشیبنفش کار شده بود و آست

 بود اول اسمم گردنم بود  نیالت B هیکه پالکش  فیظر دیطال سف ریزنج هی

صورتم  یهم رو یمیمال شیبودم و آرا ختهیصورتم ر یبه رنگ شبم هم اتو کرده بودم و کج تو یمشک یموها

باهت ش یکه ب میچیر نایعطر ن یو بو دادیم نتیداشت مچ دستم و ز یگرد یزایکه آو فمیودم دستبند ظرنشونده ب

 اتاق و پر کرده بود  ینبود فضا اسیبه عطر 

 نشسته بود ییرایتو پذ نییبود و با بهار و ماهان که زودتر آماده شده بودن پا دهیرس شیساعت پ مین مهرداد

 منش بود  انیآر مانیو پ اریشهر یعنیناخوندمون  یاومدن مهمونا کیو نزد دادیو نشون م ۷حدود  ساعت

 یماهان و مهرداد و بهار که حساب یکج کردم و به جمع سه نفره  ییرایاومدم و راهمو به سمت پذ نییپله ها پا از

 شدم  رهیکرده بودن خ پیخوشت

 زمیعز ینگاهم کرد و گفت: ماه شد نیبا تحس ماهان

 زدم: بودم یناز لبخند با

 کرد زشیخانم سقف خونه ر فتهیفوق العاده شده بود گفت: خودش شیسرمه ا یاسپرت آب پیکه با اون ت مهرداد

سمتم و منم  ادیخنده مهرداد  بلند شد که ب ریزبون درآوردم که چشماش گرد شد و ماهان و بهار هم زدن ز براش

 کرد خکوبمونیزنگ خونه م یفرار شدم که صدا یآماده 

انداخت منم کنارش قرار گرفتم و  رونیبه ب ینگاه اطیمشرف به ح یا شهیش واریمهرداد از د میستادینفر ا ۴ هر

که  دیطول نکش یزیو بعد چ ارنیو داخل ب نیتا ماش کردیو باز م نگیکردم عمو مسلم داشت در بزرگ پارک ینگاه

رم هم اومدن کنا هیاستقبال بق یکنار در برا فتمدادم و ر رونیداخل شد نفسمو ب سییجناب ر جنیف ویام و دبل یب

 ذاشتگ شیزدم که چال گونمو به نما یلبخند رمیخودمو نگاه کردم و به تصو گهیبار د هی یکنار در ورود ی نهیآ یتو
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وارد شد و  شیشگیهم یبا خنده  اریکه شهر دیطول نکش ادیبودن ز ستادهیو ماهان و بهار جلوتر از من ا مهرداد

با  مانشیصم یباهاش شروع به خوش و بش کرد و بعد از سالم و احوالپرس شناسهیانگار که چند ساله ماهان و م

ه خانم نرفت ادتیگفت: قولت  که  طنتیکرد و با ش ندازمبرا نییو به دقت از باال تا پا ستادیمن ا یمهرداد و بهار جلو

 خوشگله

 فتهیخندم گرفت و گفتم: نه سفارشت داره رو گاز جا م هیزقرمه سب انیاشارش به جر دونستمیم

 زد : و اونوقت آشپزخونه کدوم سمته؟ یبرق چشماش

 تا زمانش برسه نیشد: فعال برو داخل و بش دتریشد خندم

 کوچولو ناخونک بزنم هیقبلش  شهیپسر بچه ها گفت: نم نیع

فکرشم نکن احتماال در اون صورت کال از  یگفتم: حت ادیکه ماه بانو چقدر از ناخونک زدن بدش م نیا یادآوری با

  یبش ریس هیقرمه سبز یبکوبونه رو دستت که از هرچ یماه بانو جور ای یمحروم ش یخوردن قرمه سبز

 اریبا مهندس دستشو پشت شهر ییبهم کرد که مهرداد همون لحظه بعد از خوش آمد گو ینگاه دینا ام اریشهر

 نمیمنش و بب انیکرد و اون وقت بود که تازه من تونستم مهندس آر ییراهنما ییاریگذاشت و اونو به سمت پذ

 رفت ادمیاز  دنیلحظه احساس کردم نفس کش هی دنشیو با د یبه سمت در ورود برگشتم

تنگش که مثل  دیسف راهنیو شلوار کتان همرنگش و پ یکاربن یکردم تو اون کت اسپرت اندام یاعتراف م دیبا

شده  ریبود نفس گ ختهیر شیشونیپ یقبل کج رو یها یکه بر عکس سر ییاولش باز بود و موها یسه دکمه  شهیهم

 بود

ت قرار گرف دمیتو د شیسرمه ا یبراق مردونه  یانداختم که کفشا نییو سرمو پا دمیبهش خجالت کش رمینگاه خ از

 مهندس دیآروم و مودبانه گفتم: خوش اومد یلیلبمو با زبون تر کردم و خ

 بمش که بلند شد سر من باال اومد و نگاهم تو نگاهش نشست: متشکرم خانم یصدا

 سمت  نیاز ا دییدراز کردم : بفرما ییرایبه سمت پذ دستمو
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 یم یکه تازه نشسته بود داشت مزه پرون اریشهر میدیرس ییرایبه پذ یتکون داد و کنارم قدم برداشت وقت یسر

شروع شد صحبت  نشونیمردونه راجع به کار ب ینشست و بازار حرف ها یسلطنت یمبل تک یمنش هم رو امیکرد آر

 کردینظر م ظهارکم وسطش ا یلیمنش هم خ انیو آر کردیم یشوخ اریشهر نشونیکه ب ییها

و  رو  کنهیمغرور من قبل از حرف زدن فکر م سییر دادیپخته بود و نشون م یلیاندک اظهار نظراش هم خ نیهم یول

 گهینم یزیهوا چ

 میکردیبحث پسرا شرکت م نیب یبهار هم سرمون با حرف زدن با هم گرم بود و هرزگاه منو

 زبانیم نظرم به خب ٬بودم  شیرپوستیز یها یو شوخ اریشهر ونیمد نویرفته بود و ا شیخوب پ یمهمون ینجایا تا

 نیب یرو لباش بود نه اخم ینه پوزخند تیموقع نیمرد تو ا نیمغرورم بودن اونقدرا هم سخت نبود چون ا سییر

 رییتغ نیمن از ا یریگ جهینت ٬خوب بود  دشکه اخم نکرده بود خو نیهم یهم نداشت ول یابروهاش البته لبخند

 تره  ریانعطاف پذ یاز محل کار کم رونیب تشیمنش شخص انیبود که مهندس آر نیا کیرفتار هرچند کوچ

 کینزد میبه سمت آشپزخونه رفت زیم دنیکمک به ماه بانو در چ یبهار برا بود که منو میهشت و ن یحدودا ساعت

خورشت بود  دنیبا شوق وارد شدم و رو به ماه بانو که در حال چش کردیخوش غذا آدم و مست م یآشپزخونه بو

  یراه انداخت ییگفتم: ماه بانو جونم چه بو

 کنهیغذاتون آدم و مست م یبو گهیحرف من گفت: باران راست م دیهم در تاک بهار

 ؟ نمیو بچ زیم خانم ٬زد: خداروشکر  یلبخند تیبانو با رضا ماه

  میکنیتکون دادم : بله ما هم کمکت م یسر

درسته سرو شده  به همراه خورشت قرمه  ونیبر یمرغا ٬شاهکار شد جشیربع زمان برد و نت هیحدود  زیم دنیچ

داد وسوپ و  چند مدل ساالد و ژله و کارامل هم به عنوان  یم لیتشکرو  یاصل یپلو و گوشت غذا یو باقال یسبز

 یبرگشتم با صدا ییرایبه سالن پذ هیبق ردنصدا ک یغذا گذاشته شده بود بهار هونجا موند و من برا شیدسر و پ

 رف شامص یبرا دییبفرما گهید هیزدم: حرف زدن کاف یلبخند دیکفشم با پارکت سرا به سمتم چرخ یبرخورد پاشنه 

 نداختیم نایس ییدا یساله  ۸حامد پسر ادیکه منو  یاز جاش بلند شد و با لحن عیسر اریتموم شدن جملم شهر با

 فتهیاز دهن م یاالن قرمه سبز میبر دیایب گهیگفت: راست م

 منش هم به تکون دادن سرش به حالت تاسف اکتفا کرد انیو ماهان خندشون گرفت و آر مهرداد
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با لحن کامال  اریمزه داد به خصوص آخر شام که شهر بیعج اریشهر یها یون شب با خوشمزه بازشام ا خوردن

ز ا ادیز استیتا موقع رفتن ببره و با س زهیبر یمونده داخل ظرف یباق یاز قرمه سبز یاز ماه بانو خواست هرچ یجد

 بعد گرفت  یماه بانو بود وبرا اهکه زادگ یفالفل تند به سبک اهواز هیماه بانو قول درست کردن 

اونقد آروم که  خوردیغذا م  یو آرامش خاص ژیبود با پرست زیجذابم جالب تر از همه چ سییمن غذا خوردن ر یبرا اما

 خندم گرفت دایغذا خوردن اونو تماشا کنه از افکار خودم شد یبه جا نداختیآدم و هوس م

منش هم بعد از خوردن شام اجازه گرفت تا به تراس بره  امیآر ارهیب از شام از ماه بانو خواستم برامون قهوه بعد

 آزاد باشه یساعت بعد شام تو هوا میعادتشه ن گفتیم اریشهر

 ادهستیکه پشت به من ا یآروم به سمت تراس رفتم و به مرد ینقره گذاشتم و با قدم ها ینیس یقهوشو تو فنجون

 شدم و بعد با چند سرفه اونو متوجه خودم کردم  رهیخ یحظه اداده بود ل هیبود و دستاشو به نرده ها تک

قهوه تو دستم اشاره کردم: براتون قهوه  ینیبه س ینگاهم قفل شد با لبخند یو نگاهش تو دیبه سمتم چرخ آروم

 آوردم

 آروم تر اما محکم جواب داد: متشکرم یلیآروم بود و خ چهرش

 تو تراس قرار دادم ینفره  ۴ زیم یلب گفتم و فنجون قهوه رو رو ریز یکنمیم خواهش

منش از  انیآر دمیترسیاما م نمیبنش یصندل یرو  یا قهیخوب بود که منم به هوس افتادم چنددق یبه قدر هوا

 نیدار یفوق العاده ا اطیکنم که با صداش به خودم اومدم: ح کاریحضورم ناراحت بشه. مونده بودم چ

 ی جهینت بایز اطیح نیخونه که پر از گل و درخت بود انداختم: حق با شماست ا یبزرگ و با صفا اطیح به نگاهمو

 سال زحمت عمو مسلمه نیچند

 شدم رهیخ قهوه فنجون به و نشستم جلوش مردد منم ٬تکون داد سرشو

از تک تک حرکاتش غرور  یمرد حت نیهم انداخت ا یدستش گرفت و پاهاشو رو یقهوه رو با ژست خوشگل فنجون

کمک  شتریب ییشده بود و نور مهتاب هم به روشنا ییباعث روشنا اطیدار دور تا دور ح هیپا یها چراغ ٬ ختیریم

 هام فرستادم  هیر اخلرو د یزییمطبوع پا یو با لذت هوا دمیکش قیکرده بود چند تا نفس عم

 د؟منش آروم نگاهم کرد: پدر و مادرتون مسافرت هستن انیآر
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 یصندل یخوب و رو یهوا نیا یمرد مغرور تو نیبا ا میزندگ تیوضع به راجع صحبت مطمئناً ٬سوالش جا خوردم  از

 نیاالن تو ا یول کردمیامروز بهش فکر م دیبود که شا یزیچ نیموردعالقم در تراس بزرگ خونه آخر یفلز یها

پدر و  ریکرد: خ ینگاهم م یپوزخند و اخم چیقرار داشتم و مرد جذاب روبروم منتظر جواب سوالش بدون ه تیموقع

 هست که مهاجرت کردن فرانسه یسال ۴مادر من 

 ن؟یبپرسم چرا شما نرفت تونمیابروش باال رفت: م یتا هی

 درم هم به نظرمون احترام گذاشتنو مادر و پ میداد حیترج یزندگ یو برا رانیزدم: من و ماهان ا یحیمل لبخند

 بچه ها از سالن بلند شد یخنده  یاز قهوشو خورد صدا یتکون داد و جرعه ا یسر

 گل کرده طنتشیدوباره ش اریزد : شهر یمنش لبخند محو انیآر

 یمثله برخورد قطره ها یحس هی ختیتو قلبم فرو ر یزیلحظه احساس کردم چ هیلبخندش خوشگل بود که  انقد

 شهیبخار گرفته و سر خوردنشون رو ش ی شهین با شبارو

 رمیبلند شم و دستپاچه بگم: من م عیترس باعث شد سر نیو هم دمیکلمه ترس یواقع یبه معنا دمیحسم ترس نیا از

 داخل

 میمنم تموم شد با هم بر یصالبت گفت: قهوه  با

 یادیعطرش ز یبو ٬ دیوجودم لرز یقرار گرفتن کنارم همه  نیکنارم قرار گرفت و من از ا هیدر کمتر از چند ثان و

 خوب و خنک بود 

؟ فکر  یکرد و گفت: باران هنوز زنده ا یتک خنده ا دنمونیبا د اریشهر میشد ییرایهم وارد پذ یبه شونه  شونه

 هاپو خوردتت نیکردم ا

جز  یلحظه از ذهنم بگذره کس هیشد  بهش رفت که باعث یو ترسناک زیمنش با تشر اسمشو صدا کرد و اخم ر انیآر

 مرد و داره؟ نیبا ا یهم جرأت شوخ اریشهر

 غلط کردم منو نخور  ی: اوک اریشهر

ت: گف نهیمنش بب انیواقعا ترسناک و از جانب آر یچشم غره  نیدوم اریکه شهر نیبار مهرداد با لبخند قبل از ا نیا

 میکن یباز بالیوال میبر میخواستیم دیخوب شد اومد
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 ؟ اونوقت کجا؟ بالیمنش: وال انیآر

 اونجا میریکه تور هم داره م میدار بالیوال کیکوچ نیزم هی: پشت ساختمون ماهان

 کرد  تشیمنش قرار داد و به سمت در هدا انیآر مانیدستشو پشت پ و

 و مهرداد و بهار هم دنبالشون  اریقرار داد و همراه ماهان شد و شهر شییمنش دست چپشو داخل ج انیآر

 کردم  شونیباال انداختم و همراه یشونه ا منم

و  ناشیهم همونطور که آست اریشد شهر یباز طیمح ییروشن کرد که باعث روشنا نویدور تا دور زم یچراغا ماهان

زوج  نیمنم با اگروه  هیو باران  مانیپ مهردادو ٬کنمیم یارکشیمن  میکنیم یگفت: سه به سه باز دادیباال م

 گروه هیخوشبخت 

 ؟ ادیم رشیگ یچ برنده گروه ٬استپ کن جناب  نیگفتم: چند م طنتیش با

 شترهیمزش ب یبند شرط ٬عشق عمو گهی: راست ممهرداد

شب گروه برنده رو فرحزاد شام دعوت  هی بازنده گروه ٬یبه خودش گرفت: اوک یحالت متفکر هیچند ثان اریشهر

 . خوبه ؟کنهیم

 میشروع کن میتونیم حاال ٬ستیبه چپ وراست تکون دادم: بد ن یسر

منو  بالیوال یحرف نداشت و ضعف نسب بالشیراحت بود وال یحساب المیخ مهرداد وجود با ٬هم موافقت کردن هیبق 

 .کردیم یباز یصفر بود و ماهان در حد معمول بالشیبهار که وال پوشوندیم

ما شروع شد و مهرداد  نیزم یتو اریشهر یبا ضربه  ینداشتم تا باز ینظرمنش  انیآر مانیو پ اریمورد شهر در

اسپک فوق العاده  هیمنش انجام داد و با  انیآر مانیرو پ یزد و حرکت بعد رشیخودشو به توپ رسوند و ز عیسر

 مال ما شد ازیامت نیاول

جاها انقدر از دست  یجلو بره بعض یبه طور مساو ازایشد امت یباعث م نیبود و هم یواقعا عال مانیو پ اریشهر یباز

 فیحر نیزم یمهرداد تو سیسرو یبه عنوان مثال ضربه  میکرد یمتوقف م قهیرو چند دق یکه باز میدیخندیبهار م

 بهش یبه طور بامزه ا اریفرار کرد و باعث شد شهر توپ ریزدن ز یبه سمت بهار رفت و بهار به جا میبود که مستق

 لب غر غر کنه ریه و زچشم غره بر
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 نایآر مانیپ یکردن حت یمنو جبران م یهردو کم کار مانیخداروشکر مهرداد و پ یول دادمینم یمنم کم سوت البته

و من چقدر ممنونش بودم که ضعف منو  زدیو توپ و م رسوندیخودشو بهم م عیجاها سر یاز مهرداد بعض شتریمنش ب

 پوشوندیم

و پنجم با  ستیب ازیبه نفع ما تموم شد با گرفتن امت ۲۵-۲۲و دادو خنده در آخر  غیج یسته بود و بعد کل کی یباز

دست بغل کرده بود با دست آزادش به  هیطور که منو با  نیبغل مهرداد و اونم هم دمیو پر دمیکش یغیج یخوشحال

 نشون داد ینجوریا شویزد و خوشحال مانیکف دست پ

به بهار  گهید یچشم غره  هیبود و به دنبال حرفش  فیگروه ما ضع ستیل نگفت: قبو زونیآو یبا چهره  اریشهر

 رفت

 فدا سرش میکه باخت میزنمو باخت یدادا خورد یبا خنده زد سر شونشو با خنده گفت: هو ماهان

 دنیبود مستانه خند یمنش که چهرش آروم و خنث انیآر مانیبه جز پ همه

 بعد چطوره؟ یشام فرحزاد جمعه شب هفته  هی ٬ولی: امهرداد

 نازک کرد : باشه بابا یپشت چشم اریشهر

شدم: ممنون  کشینزد یکردم و کم ینگاه دمیجد سییبامزش گرفتم و به ر یو ادا اطوارا اریلبخند نگاه از شهر با

 بابت کمکتون 

 برد گروه الزم بود ینم براک یبود و اونم متوجه شد: خواهش م یباز یبه کمک هاش تو ممیمستق ی اشاره

که  ستادهیکوه محکم کنارم ا هیکردم  یمرد انقدر کلماتش پر اقتدار و محکم بود ؟ واقعا احساس م نیچرا ا ایخدا

 اونو از هم بپاشونه تونهینم یزیچ چیه

بودم و حاال لحن محکم حرف  زاریو ازش ب دمیکش یمرد و به صالبه م نیا روزید تا من ٬کرد ینگرانم م کمی افکارم

تکون دادم تا از افکار  یبود سر نیعطر تلخش برام دلنش یبو یقدم هاش و حت یاستوار ٬کالمش اقتدار ٬زدنش 

 بامزش دادم یها یو شوخ اریبار تمام توجهمو به شهر نیمزاحم خالص شم و ا



 بارانزیر 

 
44 

 

وال به ر یو همه چ گذشتیاون شب م یناز مهمو یبپوشم سه شب یچ دونستمیبودم و نم ستادهیکمد لباسام ا یجلو

دعوتم کرده بود ماهان و بهار به  سویکه گ یرفتن به رستوران یشدم برا یآماده م دیبا ٬خودش برگشته بود  یعیطب

 دن کرده بو یعذرخواه سویاز گ یو تلفن انیتونستن بیبهار دعوت شده بودن نم یخاله  یکه از قبل خونه  نیخاطر ا

و کنارش  مدویبهم م یلیرنگمو بپوشم که خ یمشک ییبلند مدل عبا یگرفتم مانتو میگشتن باالخره تصم یکل بعد

رنگمو هم  یمشک یسانت ۷پاشنه  یست کنم کفشا یشمیابر یتنگ تنگمو با شال مشک یلوله  یمشک نیج

تر بشه و تنها  دهیکش چشمام دسرم بستم که باعث ش یآماده شدم موهامو محکم باال عیکنارشون قرار دادم و سر

 داد نتیرنگمو ز یقلوه ا یکه لبا غیرژ لب قرمز ج هیمژه هامو نما داد و  یرنگم بود که حساب یمشک ملیر شمیآرا

رنگ رژ استفاده  نیاز ا ادیعوض کرده بود چون اصوال ز یلینبود اما همون دو قلم هم چهرمو خ یادیز شیآرا

در عوض خوشرنگ تر و  یاز رژم گرفته شد ول یدستمال برداشتم و لبامو آروم روش قرار دادم که کم هی ٬ کردمینم

 مات تر به چشم اومد

 درونش قرار دادم و بعد مویوکارت اعتبار لیبود برداشتم و موبا کیو ش کیرنگ ست کفشمو که کوچ یمشک فیک

 راه افتادم نمیماش چییبرداشتن سو

که چندتا باغچه داشت و فوق العاده  یرستوران به سبک سنت هیرستوران پاتوق بودم  یجلو قهیدق ۸:۰۵ساعت  راس

 بود  نیفضاش دلنش

ت دوتا تخ یجلو ستادهیا ردادویو ت سویزود گ یلیرستوران که گذشتم خ یشدم از ورود ادهیپارک کردم و پ نویماش

کردم با لبخند به سمتشون رفتم و سالم  دایپسرا پ گروید یکیدخترا قرق کرده بودن و  شویکیکه  دهیبهم چسب

 رو به جمع گفتم یبلند

سالم  یشد: وا زونیو از گردنم آو دیکش یکوتاه غیج دنمیبا د سویبرگشتن سمتم و گ ردادیو ت سویمتعاقب اون گ و

 ذره شده بود  هیفداتشم دلم واست 

 ولش کن خانممگردنش رگ به رگ شد  زمیعز سویبا خنده گفت: گ سویاز پشت گ ردادیت

 ذوق زده شدم دمتیماه د کیآخه بعد  دیببخش یازم جدا شد: وا یبا شرمندگ ردادیحرف ت نیبا ا سویگ

 دل تنگت شده بودم یلیمنم خ زمی: اشکال نداره عز دمیشرمنده نشه گونشو بوس نیاز ا شتریکه ب نیا یبرا

 سالم کردم ردادیبالفاصله به ت و
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 تو؟ یچطور ٬زد: سالم خانووم یدر جوابم لبخند برادرانه ا ردادمیت

که  یتخت یکردم و رو یجمع که با لبخند نظاره گرمون بودن سالم و احوالپرس هیدادم و با بق ییبا خوشرو جوابشو

 نشستم سویگ یساله  ۱۹خواهر  فتهیدخترا نشسته بودن کنار گلش

 نشست و گفت؟ خب چه خبرا خانم شاغل؟ گمیطرف د عیهم سر سویگ

 شیشدم: واال خبرا پ رهیکه سر کرده بود هماهنگ بود خ یا یبا روسر بیسبز خوشرنگش که عج یچشما به

 ه؟یو دعوت چ یمهمون نیشماست مناسبت ا

ه به بدون یدوست نداره فعال کس سویخودمون باشه گ نیبا ذوق گفت: ب سویو قبل از گ دیخودشو جلو کش فتهیگلش

که دارم خاله  گمیمن به تو م یول ٬نشد که از ذوقش خواست به همه شام بده  ردادیت فیحر یجمع ول ونیخصوص آقا

 شمیم

 سویشدم و سرمو با سرعت به طرف گ رهیو خندونش خ یدوست داشتن یو چهره  فتهیبهت چند لحظه به گلش با

 ؟یدر کنترلش داشتم گفتم: حامله ا یکه سع یچرخوندم و با ولوم

ت اصرار داش ردادیخودمون باشه ت نیخواهشا ب یستاره بارون بود سرشو تکون داد: ول یکه از شاد ییبا چشما سویگ

 کشمیکم خجالت م هیبدونه آخه راستش  یکس لشویمن دوست ندارم دل یول میریبگ یمهمون

 مامان خانم گمیم کیفداتشم تبر ی: وادمیشو بوسغنج رفت واسه اون شرم زنونش و با محبت گون دلم

 یخواهر یگفت: مرس یبا شاد سویگ

 خاله کوچولو گمیم کیکه کمتر از خواهرش خوشحال نبود چرخوندم: به تو هم تبر فتهیبه سمت گلش سرمو

 من بشه هیو بغلش کنم خدا کنه شب ادیب ایرو دارم که به دن یاز االن ذوق لحظه ا یوا ٬ یبا ذوق گفت: مرس یگل

 خانم خوشگله شهیناز م یادیتو بشه که ز هیفشردم و گفتم: اگه شب دستشو

 رهیسبز خ یبور و چشما یموها ٬هم خوشگل تر  سویاز گ یخوشگل بود حت یلیخ فتهیهم نکرده بودم گلش اغراق

 بود  سویساله که عشق گ ۱۹ یبچه فسقل  نیداشت ا یآن چنان یخواستگارا دونستمیداشت و من م یکننده ا
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 تخت یرو ونیسه تا قل ردادیت دمیکه د میکرد یم یمشغول صحبت کردن با بچه ها بودم و با هم شوخ ینجوریهم 

 دییاونم فقط واسه پسرا ؟ بفرما یاریم ونیگفتم: قل یبلند یچشام گرد شد و با صدا ونیقل دنید با ٬پسرا گذاشت 

 گهید میجیهو نجایما ا

 ونیبعد شلنگ قل ی قهیواسه ما سفارش داد چند دق ونمیبالفاصله دوتا قل ردادیزدن و ت یبه لحن تخسم لبخند همه

 فرستادمیم رونیبودم و دودشو به صورت حلقه ماهرانه ب دنمیکش ونیدستم بود و با لذت مشغول قل

رست تعداد د یو تو میدیکشیا ماز دختر گهید یکیو سحر  یو فقط منو گل دیکشینم تشیکه به خاطر وضع سویگ

 میداد یکردن حلقه با هم مسابقه م

 مسابقه دادن ما واسه پسرا هم جالب شد و اونا هم شروع کردن به مسابقه دادن  نیکم ا کم

 گفتم: حلقه هارو بشمار یبه گل رو

هم  نایاز ا شتریب دونستمیتا حلقه درست کردم بچه ها برام دست زدن م ۷زدم و حدود  ونیبه قل یپک محکم و

 گرفت یم جمیچون داشت سرگ یدرست کنم ول تونستمیم

 خودت زحمتشو بکش خوامینم گهیدادم: من د یشلنگ و عوض کردم و به گل سر

 یکنیم یگوشم گفت: خانم خوشگله خوب دلبر ریکرد و ز کیسرشو نزد سویگ

 تو؟ یگیم ینگاهش کردم: چ متعجب

 هی؟ همون کت مشک ینیبینشسته رو م ردادیکه کنار ت یبست: اون پسرنقش  سویگ یرو لبا یخواهرانه ا لبخند

 ؟یانداختم: خب که چ ینشسته بود گذرا نگاه ردادیکه کنار ت یکلیپسر جذاب و خوش پوش و نسبتا خوش ه به

 رونیب یدادیو حلقه م یگرفتیخوشگل کام م یلیشده بود خب حق هم داشت بنده خدا خ ختیم بی: عجسویگ

  سوینکن گ یپرداز ایزدم: رو سویگ جانیبه لحن پر ه یلبخند

 طرف چشمش تورو نگرفته بود  نیاگه ا مینیبی: حاال مسویگ

 دنیفهم یبود وقت یعکس العملشون چ ردادیگرفتم و بدون ادامه دادن اون بحث گفتم: مادر و پدر ت دستشو

 ؟یباردار
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 ستیمن واسشون مهم ن ی بچه دارن نوه اونا ٬ساده با هزارتا منت کیتبر هی یچی: هدیکش یآه سویگ

چقدر شاده و لبخند از رو  ردادیت نیدر عوض بب زمیخودتو ناراحت نکن عز الیخ یبه دستش وارد کردم: ب یفشار

 شهیلبش پاک نم

 هست؟ یپسره ج نیسم اگفتم: حاال ا ارمیکه از اون حال و هوا درش ب نیا یانداخت منم برا ینگاه ردادیبه ت سویگ

 دختر ییایح یب تو چقدر ٬باران یریزد: نم یفراموش کرده بود قهقهه ا شویکه انگار به کل ناراحت سویگ

 هیا کهیبد ت یلیباال انداختم: خداوک یا شونه

 مهرانه اسمش ٬ دیچشم سف ی: پرروسویگ

 گفتم: جوووون ...اسمشم مثله خودش قشنگه یزیلحن ه با

 یمن که خالش تو باش یبچه  فیزد پس گردنم: ح یکیبا خنده  سویگ

 مونهیلینگیف ی عمه باران ٬گفته قراره باران خالش بشه  ی: کمیجفتمون به عقب برگشت هوی ردادیت یصدا با

 خالشه رمیاعتراض کرد: نخ سویگ

 خوشگله خالشه باران عمش یما خاله داره گل ی: جرنزن عشقم بچه ردادیت

 ستین نطوریا چمی: هسویگ

 پاک کنم شیرو از ناراحت سویشدم و خوشحال بودم تونسته بودم ذهن گ رهیلبخند به جرو بحث جالبشون خ با

 هی ٬ میاز دفتر زندگ گهیبرگ د هیشدن  اهیشد س جشیگذشت و نت نشیریشب هم با تمام خاطرات سراسر ش اون

ظات و قدر لح ستین یطوالن ادیزد که ته عمر شاد بودنم ز یبهم داشت تلنگر م دیکه شا نیریبرگ پر از اتفاقات ش

 بدونم شتریخودمو ب یدغدقه  یب

.............................................. 

امروز زودتر  نازیروم بودم پر شیپ ینقشه  یخطوط رو نیآخر دنیاتاق کارم نشسته بودم و مشغول کش یتو

نگ ز یدکتر ببره و من تنها در حال سروکله زدن با نقشه بودم که صدا شیپ گرفته بود تا بره و مامانشو یمرخص
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lآهنگ  یملود یبلند شد و صدا میگوش ove story خندون  یچهره  ریاتاق پخش شد و به دنبالش تصو طیمح یتو

 نقش بست  یگوش یرو ایمیک

 سبز رنگ و لمس کردم باران: بله ی دکمه

 شهیازت کم م یچ یجانم بگ هی؟  یدیجواب م ینطوریکه ا ستیناز دار تو ن یصدا نیا فیح ه؟ی: بله چایمیک

 سرخوشم رو لبم نشست شهیدوست هم یاز چرت و پرتا یدادم و لبخند محو هیتک میصندل یپشت به

  یوسطش خفه نش رینفس بگ هی: باران

 یبهم تنفس لب به لب بد خوامی: تو نترس اگرم خفه بشم از تو نمایمیک

 کردم که خندشو به هوا برد ایمینثار ک ظیغل یگمشو  هیکار و انجام بدم صورتم درهم شد و  نیکه من ا نیتصور ا از

 ایب ۷ساعت  تگریچ میبر میزنگ زدم بهت بگم با بچه ها هماهنگ کرد یحرص بخور خوادیخب حاال نم یلی: خایمیک

 میدنبالم با هم بر

 ه؟یک قای: منظورت از بچه ها دقباران

 پیاک همون٬ شوعورتیب یخلت و پسرعمو یعمو اون و داداشت و بهار ٬غزل و شوهرش  گهیودمون د: خایمیک

 سر کارخانمن یالیکه ماشاال..همشم از فام یشگیهم

 من یتو از عمو و پسرعمو یدار یگرفت: چه دل پر خندم

  کننیم تیآدم و اذ شهی: از بس که همایمیک

 قطع کنم  دیدنبالت فعال کار دارم با امیم ۷خب ساعت  یلی: خباران

 نمتیبی: باشه پس مایمیک

مشغول تموم کردن  یشتریبا سرعت ب نبارینداشتم ا یادیبود و وقت ز ۴:۳۰گفتم و قطع کردم ساعت یخداحافظ

 کارم تموم شد ۵به  نیم ۵نقشه شدم وباالخره 
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شدم و انتظارم با خوردن چند ضربه به در و باز  اریبه بدن خشک شدم دادم و منتظر اومدن شهر یو قوس کش

 دیطول نکش ادیشدنش ز

 بانو؟ یوارد شد: تموم کرد یبمب انرژ هیمثل  طنتشیپر از ش یبا همون چهره  اریشهر

نداره خودت نشون مهندس بده من عجله  یاگه مشکل نی: اوف آره بابا باالخره تموم شد فقط لطف کن زود ببباران

 دارم

 ؟یو تو همون حال گفت: عجله واسه چ نهینقشه هارو ازم گرفت تا بب اریشهر

 رونیب میبر می: با بچه ها قرار گذاشتباران

 حاال؟ دیریمخصوص قرار داد و گفت: کجا م زیم یهارو رو نقشه

 تگریحوصله جواب دادم: پارک چ یب

 یقاط ای زنونست جمع ٬برق زد: چه خوب  اریشهر یچشما

 چطور ٬یشناسیکه تو نم گهیمهرداد و ماهان و چند نفر د یگفتم: قاط دهیباال پر یو با ابرونگاهش کردم  مشکوک

 مگه؟

 امیب ادینم بدم ٬تگریوقته نرفتم چ یلی: منم خاریشهر

 ؟یایاز تو دعوت کرد ب یگرد کردم: ک چشمامو

راحت شه  التویکه خ نیا یبرا یول ٬ندارم جغله یبه دعوت کس اجیابرو باال انداخت: من احت یطونیبا لبخند ش اریشهر

 ایب

زد و بعد از  کریگرفت و رو اسپ یتاچ صد در صد گرونش و در آورد و شماره ا یمتعجب من گوش یچشما یدر جلو و

 مهرداد جا خوردم یپر انرژ یصدا دنیدو بوق با شن

 ق؟ی: جانم رفمهرداد

 سالم کیبال داداش عل ی: جونت باریشهر
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 سالم چه خبرا؟ : مهرداد

 میبگرد کمی میبر یندار یحوصله بودم گفتم زنگ بزنم اگه کار یب کمیفقط  ستیکه ن ی: خبر خاصاریشهر

 هیاونجا جمع خود ایب هم تو ٬تگریچ میریم میما با بچه ها دار یزنگ زد ی: چه خوب موقعمهرداد

 وقت؟ هی: مزاحمتون نباشم اریشهر

 منتظرم ٬ادیحرف و بهت نم نی: نزن امهرداد

 نمتیبی: باشه پس م اریشهر

 یروبرومو برانداز کرد و اون با خنده و چشم و ابرو اومدن به گوش طونیمن پسر ش یکه قطع شد نگاه حرص تماس

 نقشه هارو به خودش محول کردم و از اتاق خارج شدم لیکار تحو یظاهر یتیاشاره کرد و من هم با نارضا

بودم که آالگارسون کرده دم در مجتمعشون  ایمیک یخونه  یروبرو قهیدق ۷:۱۰ که به خرج دادم یتمام عجله ا با

 دطور هم ش نیو هم زنهیغر م یحساب رمیتاخ قهیبه محض سوار شدنش به خاطر ده دق دونستمیم دیکشیانتظارم و م

 یومدیمازندران رشد کرد بعد م یجنگل به مساحت جنگل ها هیپام  ریز یوقت یزاشتیم ٬: چه عجبایمیک

 شد رید امیتا برم خونه و لباسامو عوض کنم و ب دیشدش گرفتم: ببخش شیآرا یاز چشما نگاه

به آهنگ دلخواهش  یو روشن کرد و بعد از رد کردن چندتا آهنگ وقت نیادامه نداد و پخش ماش گهیهم د ایمیک

 کرد ادیصداشو تا ته ز دیرس

 کج کردم دیرس یم تگریراهمو به سمت بزرگراه آزادگان که انتهاش به پارک چ منم

 میدش ادهیو پارک کردم و پ نیماش تگریچ کینزد دمیگوش دادم و خند ایمیک یبه مقصد به پرت و بالها دنیرس تا

  پیزد و گفت: بابا خوشت یمشخص نبود سوت ادیز نیماش یکه تو پمیت دنیبا د ایمیک

بودم  دهیکه پوش ییدادم و لباسا یم تیبه پوششم اهم یادیبود که من ز نیا قتشیبه لباسام انداختم خب حق ینگاه

 یکه تا زانوم بلند یقهوه ا یبدون پاشنه  یبا بوت ها یسرمه ا نیشلوار ج هیدوست داشتم  یلیو خودم هم خ

 بودم با شال بافت همرنگش دهیجلو باز پوش یا کاله دار قهوه ی لهیژ هیبافت کرم کوتاه که روش  کیتون هیداشت با 
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دور گردنم هم  بردمیخودم هم لذت م شونیو خوش رنگ یبود و من از براق ختهیر رونیشال ب ریاز ز یو موهام هم کم

 ومدیم نمیبا رنگ شلوار ج بشیانداخته بودم که ترک یسرمه ا ینییشال تز هی

منو امشب کساد  یکارو کاسب پیت نیو ا مونهیمدال م نیتو با اون طرز راه رفتنت که ع ستی: اصال قبول نایمیک

 یکنیم

که با وجود تو و اون  یباشه کس قهیبد سل دیبا یلیخ درضمن ٬هاتو خط بکش طنتیامشب دور ش هیکردم:  یزیر اخم

 میبر ایب حاال ٬بخواد به من نگاه کنه تیهمه خوشگل

 شهی: نمایمیک

 تعجب نگاهش کردم: چرا؟ با

 راه برم تونمینم یبغلم گذاشت ریکه ز یهمه هندوونه ا نی: با اایمیک

 دونه زدم پس کلش : گمشو هیاز  که سرکارم گذاشته بود  

ون و بهش میکرد داشونیگشتن باالخره بچه هارو پ یبود بعد کل اچهیقرارمون کنار در میخنده کنار هم راه افتاد با

 بود ومدهیهنوز ن اریهرا شهرظا میشد کینزد

 خودم   ی دهی: سالم بر دوتا ورپرآرش

 و... یخودت دهی: ورپرایمیک

چشم غره  هیدوست دختر آرش شراره تو دهنش موند و به جاش  دنیبا د هیچ دونستمیحرفش که خوب م ی ادامه

 نثار آرش کرد ظیغل ی

 سالم کوتاه گفتم هیکردم و درآخر به اجبار رو به شراره  یسالم و احوالپرس هیبدون توجه به آرش و شراره با بق منم

و در تعجب بودم آرش که از  ومدیآرش کرده بود خوشم نم زونیکه خودشو به زور آو  یدختر سرتا پا عمل نیاز ا چیه

 با خبر بود چرا اونو آورده بود هیقض نیا

همون  کینزد اچهیکنار در ایب نیب ببتوجهم بهش جلب شد: خ زدیحرف م شیمهرداد که داشت با گوش یصدا با

 نمتیبی...باشه ....پس م ایکیسرسره الست
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 بود؟ اری: شهردمیقطع مکالمش پرس با

 بود دهیظاهرا رس میستادیکجا ا نهیبب خواستیم آره

و  اریشهر دنیدادم که با د یجلب شد داشتم جوابشو م دیکه بهار ازم پرس یتکون دادم و توجهم به سوال یسر

 همراهش ابروهام از تعجب باال رفت  

و مرد  اریشهر گهیبدم حاال د صیتشخ شتریب اروینگاه بدجنس شهر تونستمیشدن من م یم کمونیکه نزد نجوریهم

 بودن دهیجذاب کنارش بهمون رس

 ی: سالم بر همگاریشهر

و پرغرور سالم داد که  یدج یلیهم خ اریهمون همراه شهر ایمنش  انیدادن مهندس آر ییجوابشو با خوشرو همه

 کرد یباهاش گرم احواپرس یاز هرکس شتریاحساس کردم شراره ب

 هیا کهیگوشم گفت: عجب ت ریآروم ز ایمیک

 مغرور و بداخالقه یلیخ یانداختم: ول ینگاه بهش

 سگ اخالق تر باشن جذاب ترن یهرچ پسرا ٬: بهتر ایمیک

 کردم لیدوس مثال تحص ی دهیعق نیگرفت از ا خندم

 زدیبهش داشت با ماهان حرف م یتوجه یهم در کمال ب مانیدوخته بود و پ مانیبا عشوه نگاهشو به پ شراره

 شتو بغل دمیو خودمو بهش رسوندم و آروم خز مانیبود کنار پ ستادهیکه با نجابت ا یماهان یلحظه دلم رفت برا هی

که کنارش  یکم ٬کرد  کیمنو به خودش نزد یبا تعجب نگاهم کرد و انگار خوند از چشمام حرفمو که با مهربون اونم

از ماهان  عیشدم که چطور پر حسرت بود سر گاهمیموندم و آرامش گرفتم از وجود برادرم متوجه نگاه بهار به جا

مال  ایب ایگفتم: ب دادیم یشوخ یکه بو یحنل باآغوش ماهان کردمش و  کیو نزد دمیجدا شدم و دست بهار و کش

 خودت 

 ایکرد گفت: تو ب یم کیخندشون گرفت و مهرداد دست انداخت دور شونم و همونجور که منو به خودش نزد همه

 اونارو ولشون کن نجایا
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جمع و نگاه  یباال انداختم که دوباره باعث خنده  ییبهار ابرو یتو آغوش مهرداد جا شدم و برا یبا خوشحال منم

 منش شد  انیآر مانیپ قیعم

 شد  یبرداشته نم مانیلحظه از رو پ هی یشراره بودم که حت ی رهیمدت هم متوجه نگاه خ نیتمام ا تو

نخ  گهید یکیداره به  ستادهیدوست پسرش کنارش وا کشهیمن کرد و گفت: دختره خجالتم نم کیخودشو نزد غزل

 دهیم

 که یبا لحن نیبرنامه ها نداشت بنابرا نیاز ا تشیمیه بودم جمع ما با وجود صمشد یاز رفتار شراره عصب خودمم

 به یدرستو تموم کرد یبود یشما ترم آخر کارشناس ادمهیجون  یگفتم: شر کنهیم یشراره رو حرص دونستمیم

 ؟یسالمت

 یبعدشم باران جون من اسمم شرارست نه شر زمینازک کرد: بله عز یپشت چشم شراره

ش آر شهیبا خباثت گفتم: آخه هم ادیصداش کنن بدش م یکه شر نیفرد چقدر از از ا نیا دونستمیکه م ییاونجا از

 یدوست داشته باش دیکنه گفتم شا یصدات م یتو خونه بخواد راجع به شما صحبت کنه شر

 گفت: آره آرش؟ یمانند غیج یشده برگشت سمت آرش و با صدا زیر یبا چشما شراره

به  دیبا گفتیبود م شیچند روز پ نیبعدم زدم: آره اتفاقا هم یخالص و با جمله  ریافتاد و منم تبه پته پته  آرش

 چاق شده یادیز رهیبگ میرژ هیبگم  یشر

 آرش  یحیوق یلیجمله لز خشم سرخ شد و گفت: خ نیا دنیبا شن شراره

شد  یآرش هنوز تو بهت بود که ج چارهیازمون دور شد ب نداختیپنگوئن م ادیکه آدم و  ییبه سرعت با قدم ها و

 اصال

 گفت: دمت گرم ایمیبا خوشحال دستمو به دست غزل کوبوندم و ک منم

 وونهیبود د یچه کار نی: ادیتازه از بهت در اومده به سمتم چرخ آرشه

 شیآورد یبازم برداشت ادیبدم م یسرتا پا عمل یدختره  نیمن از ا یدونیم ٬شونه باال انداختم: حقته لکسیر یلیخ
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و بند  دیو شن بود شمیپ نمیا ادیب تونهینه که اونم گفت نم ای ادیم نمیکه بب زدمیزنگ م ارشی: بابا من داشتم به کآرش

 گردنم یکنون انداخت یآشت یکادو هیکه االن خرج  هیمن چ ریتقص ادیکرد باهام ب

 که باران از طرف تو زد؟ یحرف نیبعد همچ کنهیم ی: واقعا آشتاریشهر

 دوست شه مجبوره قبول کنه نیبا ا ادینم یزد و گفت: جز آرش کس یپوزخند ایمیک

 کرد ایمیک یحواله  یزیو آرش هم اخم ر میحرفش به خنده افتاد نیاز ا همه

 زنهیپسر اونوقت اگه من به دوست دخترم بگم تو تا دو ماه باهام حرف نم یدار ی: چه شانساریشهر

به شراره نداره و  یچندان یکه آرش هم عالقه  دونستمیمشغول گوش دادن به بحث جالب بچه ها بودم و م نجوریهم

 که احساس کردم دستم داغ شد ستیمهم ن ادیرفتنش براش ز

کردم و آروم نگاهمو تا صورت فرد باال بردم و احساس کردم  یدست مردونه بود نگاه هی ریتعجب به دستم که اس با

 خشکم زد 

به  با بهت نجوریهم تیتا واقع موندیخواب فان م هی هیشب شتریمنش بود ب انیآر مانیکه دست من تو دست پ نیا

که توجه جلب کنه  نیکه خودش آروم بدون ا کردمیمن و دربرگرفته بود نگاه م فیظر یکه دستا ییصاحب دستا

 گفت:

تحمل کن تا فکر کنه دوست  قهیدق چند ٬طرفم  ادیشده بهم حوصله ندارم ب رهیدختر چند متر اون طرف تر  خ هی

 و روش کم شه یدخترم

اه مارو نگ یدست ها ضیکه با غ ییبایکردم و نگاهم به دختر مو بلوند ز یبه اطرافم به طور نامحسوس نگاه متعجب

 دست من از اون گرما و عیکه با حرص از ما دور شد و پشت بندش سر دیطول نکش ادیکرد قفل شد اونم ز یم

 منبعش دور شد

 سییر یطلب من آقا یکیگفتم:  طنتیانداختم و با ش ینگاه مانیپ یبه چهره  برگشتم

 نیخواست خندشو کنترل کنه نگاهش مهربون شد در ع لهیوس نیخورد و به ا نیکردم کنار چشماش چ احساس

 بانو شهینرم گفت: جبران م یلیو خ تیجد

 قشنگ برد  یخلسه  هیلحن نرم و بانو گفتنش منو به  نیبا هم و
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مرد و لحن پر اقتدار  نیکه تو تمام مدت اونجا بودنمون هنوز دچارش بودم انگار مسخ شده بودم در برابر ا یا خلسه

 و غرور قشنگ نگاهش  تیکالمش و جد

 نیدست اون گرم بود و من در ع یکردم دستم هنوز از گرما یخونه هم احساس م دمیرس یوقت یشب حت اون

 اون گرما رو دوست داشتم  یناباور

  کردیمنو نگران م یاز هر وقت شتریکه ب یافکار

 شد؟ یمن داشت چم م ایخدا

 یم گرنمیم یعود کرده بود اصوال وقت گرنمیکرد و م یدرد م یبود که سرم به شکل افتضاح ییاز اون روزا امروز

 شدم  یگرفت از شدت درد به حالت تهوع دچار م

ود ب دیشد ینقشم بودم و چشمامو به زور باز نگه داشته بودم و سردرم به حد نیم و آخردو ینقشه  دنیکش مشغول

 تمرکز کنم رو کارم  تونستمیکه نم

که خورده  یدستام گرفتم با وجود دوتا مسکن ونیو اتودم و پرت کردم رو نقشه و سرم و م اوردمیطاقت ن آخرسرم

 تحمل بود  رقابلیبودم بازم دردم غ

 شده یکی واریبرو خونه رنگت با گچ د ریبگ یاومد کنارم و گفت: دختر پاشو برو مرخص نازیپر

 رمیکنم بعد م یآخراشه تموم م گهیتکون دادم و گفتم: نه د سرمو

 به خدا یا وونهیتکون داد و گفت: د یبا تاسف سر اونم

 ل شدم توانم مشغو یتوجه به حرفش دوباره اتود و دستم گرفتم و با ته مونده  بدون

 دیبا یساده بود و در حالت عاد یادیامروزم و ز یبه پنج مونده بود که کارم و تموم کردم کارا یا قهیدق ستیب هنوز

 سردرد کارمو کند کرده بود  نیکردم اما ا یزودتر تموم م

زدم و به  بغلم ریخودم بلندشدم و نقشه هارو ز نیبنابرا ستمیبا اریحالم بد بود که حوصله نداشتم منتظر شهر انقدر

 ده؟یچرا انقدر رنگت پر ؟یمتعجب گفت: تو االن زنده ا دنمیراه افتادم نغمه با د مانیسمت اتاق پ

 عود کرده  گرنمیم رمیمیشد گفتم: دارم از سردرد م یم یکه از سر پر دردم ناش یحال یب با
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 خونه  یرفت یبابا خب م یبلند شد: ا نغمه

 بدم نشون هارو نقشه برم بده اطالع مهندس به ٬حوصله گفتم: حاال که موندم یب

 زمیبه مهندس اطالع داد و گفت: برو تو عز زشیم یتکون داد و با تلفن رو یسر

گفتم که  یکرد سالم آروم یم ینقشه رو بررس یسر هیبه در زدم و وارد شدم مهندس داشت  یکوتاه ی ضربه

رد اشاره ک یحرفشو خورد و به جاش به صندل یبگه ول یزیمتعجب شد و انگار خواست چ نمدیسرشو بلند کرد و با د

 دینی: بنش

هم به دردم  جهیکردم سرگ ینقشه هارو جلوش گذاشتم و نشستم چون احساس م عیحال بودم که سر یب انقدر

 اضافه شده

 داد ینحو خودشو نشون م نیمواقع به بدتر یکه بعض یگرنیم نیبودم از ا متنفر

د گفت: چن یابروهاش نشست و با لحن جد نیب یقیاخم عم هویکرد که  یم یبررس زیم یداشت نقشه هارو رو مانیپ

 نجایا دیایلحظه ب

 هام فرستادم  هیبه ر لیخوش بوش و با کمال م یادیعطر خنک و ز یضعف بلند شدم و کنارش قرار گرفتم و بو با

 دینیبب نجارویا از نقشه اشاره کرد : یبه قسمت یجد یلیخ

 نیحد گشاد شد به خاطر عدم تمرکز و ا نیچشمام تا آخر هویکه اشاره کرده بود دوختم و  یبه قسمت نگاهمو

 بزرگ انجام داده بودم یلیاشتباه خ هی یسردرد لعنت

 دیکه تو گلوم نشسته بود گفتم: ببخش یکرد و ناخوداگاه با بغض یسمت مهندس که با اخم داشت نگاهم م برگشتم

 متوجه نشدم

 کردم  یشدم و بغض م یگرفتم دل نازک م یکه م یا یضیمر نیطور بود با کوچکتر نیهم شهیهم

کرد گفت: من االن شمارو دعوا  ینگاهم م رهیاخمش کمرنگ شد و همونجور که خ یبغض دارم کم یصدا دنیشن با

 کردم؟

 به سمت باال تکون دادم یکه نگاهش کنم سر نیا بدون
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 دیدوست دارم به من نگاه کن زنمیبا شما حرف م ی: وقتمانیپ

که من  مدیرس یم جهینت نیداشتم به ا گهیشد د شتریاز ترسم نگاهش کردم و بغضمم ب عیگفت که سر یجد یانقدر

 لوس بودم یادیز

 ه؟یچ یبغض برا نیچشمام که مطمئنا اشک توشون نشسته بود ته نگاهش مهربون شد و گفت: ا دنید با

 سرم و گرفتم یآخ آروم از گلوم در اومد و خم شدم و دودست هیو  دیکش ریخواستم جوابشو بدم سرم ت تا

 شد؟ ی: چدیداد پرس یم ینگران یکه ته تهش بو یخم شد و با لحن عیسر اونم

 دیسردرد دارم ببخش کمیفقط  ستین یزیو ضعف و از خودم دور کنم : چ ستمیو کردم که صاف با میسع تمام

نداره من  یاشتباه و کردم اگه اشکال نیسردردم نتونستم خوب رو کار تمرکز کنم و ا نیس من به خاطر هممهند

 ارمیمشکلش و حل کردم ب ینقشه رو ببرم خونه وقت

 دینیپشت فرمون بش دیخوایحالتونم م نینافذش نگاهم کرد : البد با هم یبا چشما چندلحظه

نگاهش کردم انتظار داشتم االن مواخذم کنه به خاطر اشتباهم و مجبورم کنه بمونم و اشتباهم و اصالح کنم  باتعجب

 االنش .. یجمله  یول

 برم  نیبا ماش دیبا ستین یشدم: بله چاره ا یم جیکم داشتم گ کم

 رسونمتونیگفت: من م یو جد لکسیر یلیخ

 گفت؟ یاالن چ نیرفت ا یباالتر نم نیکنم ابروهام از ا فکر

 کنم یم حشیو تصح برمیبا اجازتون نقشه رو هم م رمیمهندس ممنون خودم م شمی:مزاحمتون نمباران

سرجام  شیفوق جد یقدم برداشتم که با صدا یکه اجازه حرف زدن بهش بدم به سمت در خروج نیبدون ا و

 شدم خکوبیم

 دیکه شما بخوا یبود نه پرسش یاخبار صرفا جملم من درضمن  ٬دیبهتون اجازه داده باشم بر ادینم ادمی: مانیپ

 دینکن ای دیموافقت کن
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خشک شدم گفتم: اما من حالم خوبه مهندس  یلب ها نیبه زور ببرتم از ب خوادی؟ م یچ یعنیگرد شد  چشمام

 خودم برم تونمیم

روح تو  هیاحساس کردم  نید شدوار یشما که وقت ی دهیرنگ پر یزد: از نظر من چهره  یاعصاب خوردکن پوزخند

 یخودکش  دیبه حال خوب نداره البته اگه دوست دار یشباهت چیه شنیکه از شدت درد باز نم ییاتاقمه و چشما

صدمه  یا گهیوضع ممکنه به کس د نیتو ا یگچون با رانند نیباش گهیروش د هیاما بهتره دنبال  ستین یمانع نیکن

 نیستین یخوب یثابت کرده شما اصال راننده  دارمونید نیاول یو تجربه  نیبزن

کردم سرم عالوه  یم احساس ٬ ندازهیم کهیت میبهم روح بعدشم به رانندگ گهیخودمو بزنم اولش که م خواستیم دلم

 نیا شم دواریام ومدمیبشر و نکشتم هرموقع م نیاز شدت خشم و من واقعا کنترلم باال بود که ا زدیبر درد نبض هم م

مهندس کنار آسانسور  لتونهیگفتم: هرطور م خونسردش یکرد با حرص رو به چهره  یم دمیداره نا امآدم شعور 

 منتظرم

 ستادمیکردم و کنار آسانسور ا یاز نغمه خداحافظ فمیبالفاصله از اتاق خارج شدم و بعد از برداشتن ک و

بشر که با  نیا یپیهمه خوشت نیا که مهندس هم از شرکت خارج شد و من حرصم گرفت از دیهم نرس قهیدق هی به

 براق همرنگش یو کفشا یشکالت کیو کروات شل و بار یتنگ نسکافه ا راهنیو پ یشکالت یتیاون شلوار کبر

 حاصل شده بود

تا من وارد شم منم  ستادیآسانسور و فشرد و بعد از باال اومدنش درو باز کرد و کنار ا یقرار گرفت و دکمه  کنارم

 بودم  یبدون توجه بهش سوار شدم هنوز بابت حرفاش ازش عصب لکسیر یلیخ

 مویبدحال ارمیخودم ن یکردم به رو یآسانسور هم اصال نگاهش نکردم و سع یتو

 یب یدرا موتشیآروم کنارم قرار گرفت و با ر یلیشدم و اونم خ ادهیتوقف کرد اول من پ نگیپارک یکه تو آسانسور

 منو نگاه کرد یاول خودش در کنار شاگرد و باز کرد و با نگاه جدباز کرد و  جنشویف ویو دبل ام

 سوار شد نیرفتار جنتلمنانش نه به طرز حرف زدنش آروم سوار شدمو خودشم بعد از دور زدن ماش نیبه ا نه

 یو از پارک درآورد و حرکت کرد مدل نشستنش پشت رل واقعا برام جالب بود کف دست چپش رو نینرم ماش یلیخ

عطرش  یتا ته داده بود عقب و راحت نشسته بود بو شمیاتومات و صندل یدنده  یفرمون بود و دست راستشم رو
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 گردنش که منشع پخش یرو یاتیح انیشر نیتریمو به اصل ینیکرد ب یو پر کرده بود و من و وسوسه م نیتمام ماش

 شدن عطر بود بچسبونم 

 هشیبرخوردش با ش یو صدا دیبارینم نم م یزیفرو رفتم بارون ر نیگرم و نرم ماش یصندل یجلب توجه تو بدون

تا نخوابم سردردم کمتر شده  گرفتمیخودمو م یچطور داشتم جلو  دونستیو فقط خدا م موندیم ییالال نیبرام ع

 مونده بود  یبود اما حالت تهوعم به شدت قبل باق

مهمون  رو یو لبخند محو دیچیپ نیماش یتارگان توس یغوغا زیدل انگ یدستشو به سمت پخش برد و بعد نوا مانیپ

 لبهام کرد

به  یلیسبک خ نیآهنگ و ا نیو هشت گوش کنه و به نظرم ا شیمرد آهنگ ش نیانتظار داشت ا دینبا عتایطب

 بود هیجذابم با رفتار ارباب گونش شب سییر تیشخص

 دارم یدر سر شور امشب

 دارم یدر دل نور امشب

 امشب در اوج آسمانم باز

 با ستارگانم یراز باشد

 شوق و شورم کسری امشب

 دورم ییعالم گو نیا از

 که رسم به فلک رمیپرگ یشاد از

 خوانم در بر حور و ملک یهست سرود

 آسمانها غوغا فکنم در

  شکنم ساغر ٬زمیبر سبو

 سر شوق و شورم کی امشب
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 دورم ییعالم گو نیا از

 میگو یسخن نیماه و پرو با

 میجو یمه خود اثر یرو وز

 شب ها  نیز ابمی جان

 از غم ها کاهمیم

 و زهره را به طرب آرن ماه

 خبرم ز شعف دارم یخود ب از

 بر لب ها یا نغمه

 شوق و شورم... کسری امشب

 ستارگان( یغوغا٬ی) دکترمحمد اصفهان

 کرد  یآرومم م نیشداخل ما یشده بود و گرما یقاط یآرامبخش دکتر اصفهان یبارون با صدا یصدا

بود و من  بیکه برام عج ییبودم حس ها ضیضد و نق یفضا پر از حسا نیلحظه و تو ا نیا تو درست ٬مرد نیا کنار

 براشون نداشتم  یفیتعر چیه

برهوت  نیکرد زم یم سیخ ابونارویو خ دیباریکه داشت م یحس ناب و بکر که مثل بارون هی ٬حس آرامش مطلق  هی

 قلب منم نمدار کرده بود 

که در نقش راننده کنارم نشسته بود  یدرب بزرگ خونه متوقف شد من به سمت مرد یآروم جلو یلیکه خ نیماش

 من یشد به سمت صندل لیمتما یبرگشتم و اونم کم

 منش نایآر یکردم : متشکرم آقا یبود اگه ازش تشکر نم یادب یب تینها ٬خشکمو با زبون تر کردم یلبا

 حالتون زودتر خوب شه دوارمیتکون داد : ام یسر

 نیهمه لطف کرد نیکه شما ا یطور خواهد شد وقت نیرو لبام نقش بست: حتما هم ینیریش لبخند
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 هیکنم بهتون بابت قض یو پرغرور بود: فکر م یاما چهرش همچنان جد دیبار دوم احساس کردم چشماش خند یبرا

 به حساب جبران اون شب دیبودم بزار ونیپارک مد

 نید ریعنوان دوست نداشت ز چیبود به ه تشیاز شخص ییغرور ناب که جز نیمرد با ا نیا ٬و حفظ کردم لبخندم

 بیعج ادیجمله ز نیا دنیتصور کنم و خب شن یخاص زیچ حرکتشو که نبودم بچه انقدر منم مطمئناً ٬بمونه  یکس

 نبود

 دینحو جبران کرد نیرکنم به بهت ی: فکر مدمیکش یقیعم نفس

 خونه ارهیشب براتون ب اریشهر گمیمن م نیو بد نتونیماش بچینگاهم کرد : سو قیعم یلیخ

 خارج کرد و به دستش دادم  فمیو از ک بچیسو یسیرودروا چیه بدون

 تونیبازم متشکرم بابت همراه دیکن ی: ممنون لطف مباران

 بود  فهیتکون داد: وظ یسر دوباره

کنار  کیدر کوچ دمیشدم و با کل ادهیو پ دمیهم جواب شن یلب گفتم که به همون آروم ریز یآروم خداحافظ

 دمیو دور شدنش و شن نیروشن شدن ماش یو باز کردم و داخل شدم و بعد از بستن در صدا نگیپارک

 یاومد سمتم: وا یبا نگران دنمیکردم و داخل شدم ماه بانو با د یو خونه رو ط اطیح یآروم طول فاصله  یقدما با

 ه؟ییچه رنگ و رو نیباران خانم چتون شده؟ ا

اتاقم استراحت کنم تو  رمیعود کرده من م گرنمیقربونت برم دوباره م یچیکم شه: ه شیزدم تا نگران یمحو لبخند

 اریبرام ب یآرامبخش قو هیهم لطف کن 

عوارض داره؟  ییایمیش ییداروها نیچقدر ا نیدونیم ه؟یکوتاه ماه بانو نشست: آرامبخش چ یشونیرو پ یزیر اخم

 نیتا شما لباساتون و عوض کن کنمیگل گاو زبون دم م هیاالن براتون 

 بهم بده داخل آشپزخونه شد  یکه فرصت مخالفت نیبدون ا عیسر یلیخ و

  کنهینداره و کار خودشو م یا جهیمخالفت با ماه بانو نت دونستمیبه سمت اتاقم راه افتادم م منم
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که هنوز احساس  یخوشخواب رها کردم درحال یحرکت مقنعه رو از سرم کندم و خودمو رو هیاتاقم شدم و با  اخلد

وشش خ یو با هر تنفسم بو دهیچسب مییایبو یمنش به پرز ها انیآر مانیعطر تلخ و منحصر به فرد پ یکردم بو یم

 کردم یبرام استشمام م موندیمسکن م هی نیو که ع

.............................................. 

 نیبودم به سخت تر دهیباختشون و بدن و من رس ی مهیو ماهان و بهار جر اریفرحزاد تا شهر میقرار بود بر امشب

 انتخاب لباس یعنیقسمت ماجرا 

که به ماه آخر  ییونجااز ا ؟یند تیو به لباست اهم ییبایشدن و ز دهیو پر از حس د یشد دختر باش یمگه م اصال

 رویز یپالتو انتخاب کنم دست آخر بعد کل هیکرد  یداشت و منو مجبور م یهوا سوز سرد میشده بود کینزد زییپا

 خوش دوخت بود  یلیکه خ دافتا دمیتنگ چرم سف یرو کردن قفسه پالتوهام چشمم به پالتو

بافتم و  دیسف شال و گذاشتم کنار همونو ٬ ومدیخودم گرفتمش رنگش بهم م یجلو یقد ی نهیآ یداشتم و جلو برش

 و کنارش قراردادم  ومدیزانوم م ریکه تا ز میمشک یبدون پاشنه  ینایو پوت یتنگ مشک نیبا ج

و رژ لب قرمز ماتم و  ختمیصورتم ر یبراق و خوش حالت شده بود کج تو یکه از قبل لخت کرده بودم و حساب موهامو

 پر کردم  یبمژه هامو حسا ملیزدم و با ر

 رنگ ٬باز شد  یو لبم به لبخند ستادمیا نهیآ یو جلو دمیلباسام و پوش عیبود سر یکاف شیحد آرا نینظرم در هم به

تر کرده بود و چهرم ناز تر شده بود و  دیو پوستمم سف ومدیم یحساب میمشک یشال و پالتوم با چشم و موها دیسف

 ومدیبه چشم م یرنگ لباسام حساب هاز همه مهم تر رنگ قرمز خوشرنگ لبام بود که با توجه ب

 گردنم زدم و از اتاقم خارج شدم  ریعطر به مچ دستم و ز یکم عیسر

اومدم و رو به زوج  نییا آروم پاظاهراً زودتر از من آماده شده بودن از پله ه ومدیم نییماهان و بهار از پا یصدا

 بودن گفتم: من آمادم دهیعاشق که طبق معمول ست هم لباس پوش

اه خوشگل مارو نگ یبرف دیگفت: سف یشد و با محبت آشکار نیماهان پر از تحس یبه سمتم برگشتن و چشما هردو

 کن بهار

 دوستم یناز شد یلیزد: خ یهم لبخند خواهرانه ا بهار
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 ٬پیخوشت یخانم و آقا یزدم و گفتم: مرس زاشتیم شیندا که سخاوتمندانه چال گونم و به نماهمون دست لبخ از

 ومدهین هنوز مهرداد

 بشه  داشیپ دیبا گهیاالنا د یانداخت: نه ول یبه ساعتش نگاه ماهان

ه که زنگ خون دیطول نکش یلیخ انیهم خودشون با هم ب مانیو پ اریو شهر میتا با هم بر نجایا ادیبود مهرداد ب قرار

  میراه افتاد رونیبه صدا در اومد و هر سه به سمت ب

تا  امیگرفتم با اون ب میمهرداد تصم یپرادو دنیماهان شدن و منم رفتم دم در و با د سیو بهار سوار جنس ماهان

 مزاحم برادر خوش قلبم و عروسک نازش نشم

 ماهان هم پشت سر ما حرکت کرد  نیو ماش میبا مهرداد راه افتاد یشدم و بعد از خوش وبش کوتاه نیماش سوار

حرف  یبه مقصد با هم از هر در دنینشدم و تا رس ریبودن مس یمتوجه طوالن ادیمهرداد ز یبه خاطر خوش صحبت 

  میدیمتوجه شدم رس ستادیباغ خوشگل که قبال هم اومده بودم ا یتو یکنار رستوران سنت نیماش یو تازه وقت میزد

 وقت ندزدنت  هی رمیگفت: بزار دستتو بگ یشدم و مهرداد دستمو گرفت و با لحن شوخ ادهیپ نیهم از ماش با

  میبهش زدم ماهان و بهار که پشت ما پارک کرده بودن هم بهمون ملحق شدن و با هم داخل شد یلبخند

ن با و م میماهم به همون سمت رفت نیابراو کجا نشستن بن دنیزنگ زده بود و به مهرداد گفته بود زودتر رس اریشهر

برام  نیبودمش و ا دهیند شرتییسو با تاحاال ٬لحظه مات موندم  هیاسپرت فوق العادش  پیتو اون ت مانیپ دنید

 تشرییو سو یخی نیبود که با اون شلوار ج نیو خب صادقانش ا ینیبشر بب نیاز ا یپیت نیبود که همچ بیعج

 شده بود شترمیب چیکم که نشده بود ه تشیاز جذاب یسرمه ا

 خوش پوشم خارج کرد سییبا مهرداد منو از فکر ر اریشهر کیو سالم عل میبود دهیبهشون رس گهید

کردم لحنم مودبانه باشه سالم دادم و اونم  یم یکه سع یهم در حال مانیسالم کردم و رو به پ یعاد یلیخ اریشهر به

 نچرخه مانیکردم که نگاهم به سمت پ یم مویو من تمام سع میشستتخت ن یجواب داد همه رو تیبا جد

ن پسر م نیفکر کردن به پسرا نبودم اما در مقابل ا ای ینگاه کردن به کس رهیبودم من آدم خ یدست خودم عصب از

 رفتارم نداشتم یرو یکامال خلع صالح بودم و کنترل

  دونستمیرفتارام و هم نم لیدل ینسبت بهش نداشتم ول یبودم قسم بخورم حس تعلق خاطر حاضر
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  نیبهمون کرد و گفت: خب سفارش بد یارنگاهیشهر کمونیاومدن گارسون نزد با

 ؟یبرف دیسف یخور یم یبه سمتم برگشت: خب شما چ اریشهر ٬ مانیغذاهاشون و انتخاب کرده بودن جز منو پ همه

 هم نداشتم  یحس خوب ینگاهش مؤذب نبودم ول ریفذ نگاهم کرد زو نا دیبه سمتم چرخ مانیحرفش سر پ نیا با

  یارینگاه کردن به منو گفتم: بخت بدون

مکث کرد و بعد  هیبود رو من چند ثان رهیخ هنوزم کردم نگاه بهش منم ٬نگاه کرد  مانیتکون داد و به پ یسر اریشهر

 یاریرو به گارسون با همون لحن محکمش گفت: منم بخت

 تفاهممون یکه نشون دهنده  یکیاتفاق کوچ نیهمچ یفقط برا زدیپروانه داشت بال بال م هیدل من انگار چرا تو  و

 تپ انتخاب غذا بود؟

منحرف کردن ذهنم سرمو گرم حرف زدن با بهار  یافکار و دوست نداشتم برا نیمحکم تکون دادم من ابدا ا سرمو

 ارنیکردم تا غذاهارو ب

کنه که تو  یم یباهات باز یو سرنوشت جور خورنیرقم م یکه من هرچقدر هم تالش کنم اتفاقات جور نیاز ا غافل

 یریاونو بگ یجلو یتونینم یکن یبا تمام قدرتت هم که سع

 بار سرنوشت من به پسر جذاب روبروم بدجور گره خورده بود نیانگار ا و

 من یزندگ یکه اون شب شد ناج یا گره

 نبودم یگره محکم چندان هم ناراض نیکردم از ا یه بهش فکر مک یمن از هر طرف و

  میسفارشامون و آورد و هممون مشغول شد شینگذشت که گارسون با اون فرم لباس بامزه و محل یادیز مدت

 انداختم که چطور با آرامش مشغول خوردن بود ینگاه مانیبه پ یچشم ریز

 یدگیچیپ از پر و ناشناخته اندازه همون به ٬کتاب خونده نشده بود هی ایحل نشده  یمعما هیمرد برام مثله  نیا

پرت مرد جذاب روبروم شده بود که بدون توجه به من مشغول  بیخوردم چون حواسم عج یمتوجه نشدم که چ ادیز

 بود  اریشهر یگوش دادن به صحبت ها
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 اریمهرداد و شهر یها یو تو شوخ دمیخند یدادن هم ظاهرا باهاشون م ییبعدش هم که بچه ها سفارش چا یحت

 بود  یا گهید یکردم اما هوش و حواسم جا یشرکت م

کردن و آخر سر  یکه کدومشون حساب کنن بحث م نیماهان سر ا ارویشهر میها که بلند شدن تا عزم رفتن کن بچه

 یبه سمت راه خروجبود  ریکه به شدت ذهنم درگ یدرحال هیهردو به سمت صندوق به راه افتادن منم جلوتر از بق

 رفتم و یم میخارج شدم و داشتم مستق رستورانبه اطرافم نداشتم از  یرفتم انقدر حواسم پرت بود که ابدا توجه

دم ش دهیبه شدت عقب کش هویبه خودم اومدم و  ینیبوق بلند ماش یپام بود که با صدا یتمام حواسم به سنگ جلو

 آغوش گرم پرتاب شدم هیو تو 

که ممکن بود  یکه افتاد و وحشت زده از حادثه ا یاز اتفاق جیافتاد و من گ هیاتفاقات در عرض چند ثان نیا ی همه

 نبودم تمیاز کنارم گذشت هنوز متوجه موقع یمتریلیم یکه با فاصله  ینیو ماش فتهیب

 انداختم ینگاه میزد به ناج یگنجشک م هیکه قلبم مثله  یاز سر ترس حبس شدم و آزاد کردم و درحال نفس

 که با شدت یکه از سر ترس دورم حلقه شده بود و ضربان قلب ییکه منو تو خودش حل کرده بود و دستا یآغوش به

 دیچیپ یم انویپ ینوا هیصداش مثل  رگوشمیزد و ز یم

 نیماش ریبود برم ز کیبود که از سر فکر کردن بهش نزد یمانیپ یاخمو و نگران چهره  یچهره  نیا

 ؟یزمزمه کرد: خوب ینگران یصدا باتن

 آغوش  نیمتعجب از حضورم تو ا شتریبودم و ب دهیترس

 زمزمه کردم: سردمه دیلرزیکه از زور ترس م ییدستاش از دورم رها شد و من با صدا یتکون آهسته ا با

 نهیسرما به خاطر هم نیاومده فشارم افتاده و ا شیبه خاطر اتفاق پ دونستمیم

 یمنو بغل کرد وبا نگران عیو ماهان سر دنیکه عقب تر بودن با ترس به سمتمون دو ارین و شهرو بهار و ماها مهرداد

 االن؟ یدلم حواست کجا بود؟ خوب زیگفت: عز

 و خم شدم ماهان با داد گفت: چت شد باران دیکش ریت سرم ٬ خوردیاز شدت سرما بهم م دندونام
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و همونجور  دیکش رونیمنو از آغوش ماهان ب یجلو اومد و با نگران عیکردم مهرداد سر یصداش بغض و احساس م ته

 رستانمایب مشیببر دیو راه بنداز با نیحرفا برو ماش نیا ی: به جادیرو به ماهان توپ نداختیکه کتشو رو شونه هام م

 فشارش افتاده 

 نیاشم ریبودت کنار االن ز دهیشمنش نک انیآر یاگه آقا نیزم دیلحظه پام چسب هیگفت:  هیاومد کنارمو با گر بهار

 یبود

 شد شتریبدنم ب یسرما فتهیب یبود چه اتفاق کیکه نزد نیا یآور ادیبا  دوباره

گاهم ن دنیبود با د ستادهیرفت ا یموهاش م یو مرتب دستش ال زدیکالفه م دایکه شد مانیکنار پ یبا نگران اریشهر

 دنبالش میفتیو برداشت فردا م نیشماره ماش مانیاومد جلو و نرم گفت: پ

 خودم بود که حواسم نبود ریتقص ستیزور گفتم: الزم ن به

ه شد یچ نهیبب ستادیا یم دیالاقل با یگرفت هر چقدر هم که مقصر بود یم رتیجلو اومد : داشت ز یعصب مانیپ

 مواظب خودت باش شتریحرفا ب نیا یشما هم به جا

 تو لحن و نگاهش بود که ناراحت نشدم یچ دونمینم یزد ول تیبا عصبان حرفاشو

 ته صداش و نگاه کالفش  یآرامش گرفتم از نگران بلکه

پشت نشست و بهار کنار  یصندل شمیو کنار پام پارک کرد و با کمک مهرداد سوار شدم خودشم پ نیماش ماهان

  دیکش یم ریت یراننده جا گرفت هنوز لرز داشتم و سرم  هرزگاه یصندل

 هی ارمیشهر رهیبگ لیو ازش خواست با خودش ببره خونه تا صبح ازش تحو اریداد به شهر نشویماش چییسو مهرداد

 بود موندم یکه پر از نگران مانیراه افتاد و من تو ترجمه نگاه آخر پ نیراحت باشه گفت و ماش التیخ

ضربان  ینجات داده بود و صدا که جونمو یآغوش یو فکرم پر شد از گرما دمیمهرداد دراز کش یخاطر ضعفم رو پا به

 خواب برد یایقشنگ که منو به دن ییالال هیبرام شد  زدیکه تند و پر صدا م یقلب

 گذشت. یشد که از اون شب م یدوهفته م قایدق امروز

 به احساسم نداشتم ینانیاطم چیبود و من ه یفکر یریمن پر از درگ یکه برا دوهفته
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 دونستمیوجود اون آغوش و من واقعا نم یزد به اتفاق اون شب و گرما یبک م یدو هفته ذهنم مدام پل نیتو کل ا 

 به سرم اومده یچ

تو وجودم  یزیچ هیتلنگر برام عمل کرد و بهم نشون داد  هیاون شب مثل  یمطمئن بودم که حادثه  زیچ هیاز  یول

 هیچ دونستمیکه خودمم نم یزیکرده چ رییتغ

 داشتم  مانیا رییتغ نیبه ا اما

 ای کنهیمهندس استخدامم م ایسازه بود مشخص بشه که آ رانیروز ورود من به شرکت ا نیام یبود امروز که س قرار

 نه

داشت و من تمام هنرمو  یادیز تیبه خالق اجیکه نسبتا سخت بود و احت یا نقشه ٬امروزمو تموم کرده بودم  ی نقشه

 نقصه یب دونستمیروش گذاشته بودم و م

  اریشهر تیقدم و خودم بردارم بدون حما نیداشتم امروز آخر دوست

 راه افتادم و ازنغمه خواستم باهاش هماهنگ کنه مانینقشه رو برداشتم و به سمت اتاق پ نیبنابرا

 یو مشغول تمرکز رو مانیبرم داخل چندتا ضربه به در زدم و وارد شدم و پ تونمیکه نغمه بهم گفت م قهیدودق بعد

 با ورودم سرشو از رو لپ تاب بلند کرد  دمیلپ تابش د

 جواب سرشو تکون داد یکردم که طبق معمول به جا یسالم

 قرار دادم و عقب گرد کردم زشیرفتم و نقشه هارو رو م جلوتر

 دینیشد به کاناپه اشاره کرد: بش یکه بلند م ینیدرح

 س بهش نگاه کردمتک نفره نشستم و با اعتماد به نف یگوش کردم و رو کاناپه  حرفشو

 وجود نداشت  ینگران یهم برا یلیکارم مطمئن بودم پس دل از

 قشنگش شدم پیانداختم و بعد متوجه ت یبود نگاه زیو پراخمش  که جذبه ازش سرر یجد یچهره  به
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 راهنشیپ یمرتب تا آرنج تا کرده بود و رو ناشویکه آست یدیسف راهنیبود با پ دهیپوش یشلوار کتان نوک مداد هی

 دیکش ینقصشو به رخ م یب اندام ٬جذب  ینوک مداد قهیجل هی

 اضافه کرده بود تشیصورتش به جذاب یرو شیمرتب به سمت باال داده بود و ته ر موهاشم

  ادیبهم م دونستمیامروز ساده بود اما خودم دوسش داشتم و م یادیز پمیبه سمت خودم برگشت ت نگاهم

و  رفت زشیسرشو از رو نقشه بلند کرد و به سمت م مانیکردم و بعد متوجه شدم پپاهامو به سمت داخل جمع  یکم

 روبروم نشست  یبرگه اومد و رو کاناپه  هیو  کیش سیخودنو هیبا 

 به طرز نشستن مغرورانش انداختم و منتظر شدم شروع کنه ینگاه

 خوب بود یلیاعتراف کنم خ دیبا ٬امروزتون منو شکه کرد ینگاهم کرد و گفت: نقشه  یجد یلحظه ا چند

 ذوقم کور  شد عیسر شیبعد یخودبه خود باز شد و با ذوق بهش نگاه کردم که با جمله  شمین

 ازتون انتظار نداشتم یتیخالق نی: من اصال همچمانیپ

 کرد کسانیبا خاک  تمویو شخص میتیگفت من آدم بدون خالق یو مجلس کیش یلیخ قایدق

 نگفتم یچینگاه انداختم و ه دیخندیداشت مغضب تو چشماش که انگار  با

کردم از  یکه حس م ییو گذاشت روش و با صدا سیبه سمتم هل داد و خودنو زیتو دستشو رو م یشد و برگه  خم

 دشیمن سرخوشه گفت: بخون شیپ ی قهیشدن دق عیضا

 خورد نیچ شتریواسش نازک کردم که کنار چشماش ب یچشم بامزه ا پشت

  یاریو به اون چشما انقدر فشار ن یآدم بخند یبچه  نیع شهیم یبگه خب چ ستین یکی

 شد  یگرد م شتریانداختم و هرلحظه با خوندنش چشمام ب یشدم و به کاغذ جلوم نگاه الیخ یب

 ه...ک نیا یعنی نیانداختم و گفتم : ا یکرد نگاه یم ییلبخند محو روش خودنما هیکه حاال علنا  یبهت به چهره ا با

 یهمکار شروع ٬نرمش داشت گفت: درسته یبودن کم یجد نیکه در ع یحرفمو تموم کنم و با لحن نذاشت

 نیخانم راست گمیم کیخودم و تبر یمهندس میسازه و ت رانیو با شرکت ا تونیرسم
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که انقدر راحت بخواد استخدام  نیتوقع ا یکارم خوب بود ول دونستمیکنم خودمم م کاریچ دونستمینم یخوشحال از

 کنه رو نداشتم  میرسم

من  یو خالق یبه خوب یکه مهندس نیا بابت منم ٬لحنم کردم و گفتم: ممنون  یقاط طنتیش یکم یادیز یخوشحال با

 بهتون گمیم کیاومد تبر رتونیگ

 خالق اشاره کرده بودم و یعمق گرفت از قصد به کلمه  یکم لبخندش

بکنه لطف  خواستیکه استخدامم م نیبودم اما خب ا ریدلگ یبهش بفهمونم از حرفش کم ینطوریداشتم ا دوست

 کرد یمن و کم م یریبود که دلگ یبزرگ

واقعا خوشحالم از  یمردونه و مغرورش و با مالطفت لب باز کردم: دور از شوخ یکردم به جز به جزء چهره  نگاهش

 میداشته باش یخوب یهمکار دوارمیاتفاق و ام نیا

 طور خواهد بود  نیتکون داد: حتما هم یسر

  ستادنشیمدل پر از غرور ا یو من دلم رفت برا ستادیاونم متقابال ا ستادمیو ا دمیکش یقیعم نفس

خودم  یپا یرو یکه قلبا از خوشحال یکه امضا کرده بودم افتاد و درحال یکاغذ به نگاهم ٬به روش زدم  یمحو لبخند

 خوامیم زهیکرد گفتم: من از شما جا یم ییخودنما یادیآدم ز نیا یروزا جلو نیا که یطنتیبند نبودم با ش

 زه؟یگفت: جا ذاشتیم بشیکه دستاشو داخل ج یابروش باال رفت و درحال هی

ماه سخت و پشت سر گذاشتم پس حقمه ازتون  کیاومدم و  رونیی سربلند شما آزمون از من ٬تخس گفتم: بله یلیخ

 طلب کنم زهیجا

ق من ملح یمهندس میکه به ت نیهم دیکن یبه خودش اومد : شما فکر نم عیمن هنگ کرد اما سر ییکنم از پررو فکر

 ه؟یهر مهندس یبرا زهیجا نیبزرگتر دیشد

 یافتخار حاصل تالش خودم بود و مزد تالشم ول نیا ریو اعتماد به نفس فوق العادش خندم گرفت : خ یخودخواه از

 خوامیم زهیجا هیمن االن 

 کنن؟ یطلب م یصورتم قرار داد و نجوا کرد: خب حاال بانو چ یو پر نفوذ نگاهم کرد و صورتش و روبرو قیعم
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 رگیکه باز ییاز اونجا یکم صورتش به صورتم تمام تنم گر گرفت ول یلحن قاطع و محکم حرف زدنش و فاصله  از

 واسه فردا خوامیم یکنان گفتم: مرخصکردم و مثل خودش نجوا  مشیقا طونمیش یبودم پشت چهره  یقابل

 ن؟ی: همدیپرس یو جد دیعقب کش سرشو

 نیجمع کردم : هم نمیس یرو ییپایبه صورت چل دستامو

  ستین یکارش رفت و گفت: باشه مسأله ا زیطرف م به

 سییگفتم: ممنونم ر یو راض خوشحال

  پسندمیو نم سییدرضمن من لفظ ر نیبر نیتونینگاهم کرد و گفت: م قیو عم دیطرفم چرخ به

 باال دادم: بگم مهندس خوبه؟ شونه

 دمیم حیو ترج مانیپ نجایخارج از ا یکار بله خوبه ول طینشست: تو مح شیصندل پشت

 بار صورت من پر از تعجب شد نیا

نه  ای کنه یم یبود نگاهش کردم تا بفهمم شوخ یشوخ هیشب شتریصدا کنم ب کیآدم و به اسم کوچ نیکه من ا نیا

 از اتاق خارج شدم عیسر یخداحافظ هیو همونجور که گنگ بودم از حرفش با  دمینفهم یزیچ یول

.............................................. 

 بودم میمادربزرگ مادر یالیدماوند و و توراه

بود بهش سرنزده بودم و با  یکردم حدود دوماه یکه من عاشقانه دوسش داشتم و خانم بزرگ صداش م یمادربزرگ

  ششیدونستم تا برم پ متیکه گرفته بودم فرصت و غن یمرخص

بود که اومده بود دماوند به ماهان خبر  یتهران بمونه و سه سال تونستینم شیتنفس یماریب یبزرگ به خاطر خانم

 بودم  الیو کیداده بودم و حاال نزد

خدمتکار مخصوص خانم بزرگ تو  نینسر یبعد از اتصال تماس صدا رو گرفتم و الیو یو درآوردم و شماره  میگوش

 دیچیپ یگوش
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 خانم نی: سالم نسرباران

 : سالم باران خانم احوال شما؟نینسر

 : متشکرم خانم بزرگ هستن؟باران

 بهشون دمیرو م ی: بله االن گوشنینسر

 : بلهدیچیخانم بزرگ تو گوشم پ یصبر کردم و بعد صدا چندلحظه

شت پسر پ هیبله  یگیم ینطوریا یگیپر از نازت برم فرخنده خانم نم یقربون اون صدا ی: من الهدمیخند طنتیش با

 شه؟یدل نه صد دل عاشقت م هیخط باشه 

 ؟یزنیم هیحرفا چ نیدختر ا یشیبزرگ با حرص گفت: تو آدم نم خانم

 شنینم آدم که ها فرشته ٬و گفتم: خانم بزرگ من فرشتم  دمیخند

 یشینم المیخیب یرینگ جونمم تا ٬مرگ من یمنتها فرشته  یبزرگ: آره فرشته ا خانم

 بدم یمن جواب عاشقاتونو چ ادیسر شما ب یی: من غلط بکنم اگه بالباران

 شد یکیپارک کردم  الیو یکه من جلو یخانم بزرگ که به هوا رفت و اسمم و صدا کرد درست با زمان غیج

 بزرگ: باران خانم

 : جونم ؟دمیغش خند غش

 بزرگ: ببند خانم

 کردیجوون باهات کل کل م هیمادربزرگ حاضر جواب و غرغرو بودم من که مثله  نیا عاشق

 ؟یخوایسوال مهمون نم هیکنم فقط  ینم یشوخ گهی: چشم قربونت برم دباران

 خوامیمثل تو باشه نه نم یبزرگ: اگه اون مهمون زلزله ا خانم

 اونجا امیمن دارم م یچه نخوا یچه بخوا یگفتم: ول ییپررو با
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 نمیدرم تا عکس العملش و بب یقصد نگفتم جلو از

  ادیخدا زلزله داره م ایبزرگ:  خانم

 اعتراض گفتم: خانم بزرگ با

 گم؟یمگه دروغ م هیبزرگ: چ خانم

 نه؟ ای دی: از دست شما حاال خونه اباران

 باهوش؟ یبزرگ: کجا زنگ زد خانم

 تو امیمن ب نیکه دادم و پشت بندش گفتم: پس در و باز کن یا یگرفت از سوت خندم

 یهمه به حرف گرفت نیو من و ا یکشمت دختر دم در یخانم بزرگ هوا رفت: م غیج دوباره

 خوب شده ها غتیها دست به ج ی: خانم بزرگ تازگدمیخند

 درو باز کنه یموس گمیبزرگ: ساکت شو درو تا نکشتمت االن م خانم

 بزنم قطع کرد یبزاره حرفکه  نیبدون ا و

با باز شدن  دیطول نکش ادمیخانم درو باز کنه و انتظارم ز نیهمون شوهر نسر ای یگرفت و منتظر شدم موس خندم

 وهیکه اطرافش پر درخت م یکردم باغ تیهدا الیو داخل باغ و نیتشکر زدم و ماش یبه نشونه  یموس یبرا یدر بوق

 بود

 با چشاش دیکش یو برام خط و نشوم م نوویبزرگ اومده بود رو ا خانم

 دوست شمارو ما ٬گفتم: خانم اجازه  نوییپا دمیپر نیماش از

 ده؟یجد اتیاز موضعش کوتاه اومد: ادب یبزرگ کم خانم

 دهیعشق جد انیگفتم: مدل ب یحاضر جواب با

 تو ایزبون باز ب یخب دختره  یلیبزرگ: خ خانم
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و  رونیی یهوا یکه به صورتم خورد تمام سرما یگرم یشدم و موج هوا الیحرفش گوش کردم و وارد عمارت و به

 جبران کرد

از دهنم دراومد و  یبه گردنم آخ بلند یزیبردم که با اصابت چ یگرم و مطبوع داخل خونه لذت م یداشتم از هوا تازه

 : خودتو مردهدمیرغ دمیدویهمونجور که به سمتش م ضیبازش با غ شیفربد و ن دنیبه پشت سرم برگشتم و با د

 فرض کن فربد

 شود یباران هاپو م یوقت اخدایگفت:  یرفت با لحن حرص درار یهمونجور که عقب عقب م فربد

 ینشونت بدم حض کن ییهاپو هی: باران

 ستمی: استپ کن باران باور کن من استخون نفربد

 کردم و دورتادور خونه دنبالش شتریکرده بود سرعتمو ب یکیشد رسما منو با سگ  یداشت از کلم بخار بلند م گهید

 دمیدویم

 باشه  یعصب ایبخنده  دونستیکرد که آدم نم یو داد هم م غیفرض بود مثل دخترا ج بیعج المصب

 میکرد ستیداد خانم بزرگ جفتمون ا یدنبال فربد بودم که با صدا دنیمشغول دو نجوریهم

 ن؟یکشیبه جون هم؟ خجالت نم نیا باز افتادبزرگ: چتونه شماها مثله بچه ه خانم

 یگربه نگاهم کن نیع خوادیخب نم لهیبه خانم بزرگ کردم که باعث شد بگه: خ یخطاکار مظلوم نگاه یبچه ها مثل

 بخشمتونیبار و م نیا

  دونهیم یکیمنو با سگ  تمیشخص یپسر ب نیگربه ا یگیشما م ؟یچ یعنی: خانم بزرگ دمیکوب نیحرص پامو زم با

 یحرص بخور ادیز خوادیتو نم گهید وونهیح وونیخنده : ح ریزد ز فربد

 گفت و خانم بزرگ هم به جفتمون چشم غره رفت یکه آخ بلند دمیپام محکم رو پاش کوب با

 هیو رفتم کنارش همونجور که  ینیریخانم بزرگ رها بشم زدم تو کانال خودش یکه از دست چشم غره ها نیا یبرا

 فربد نخاله خودتو عشق است فرخنده خانم نیا الهیخ یگفتم: اصال ب گرفتمیمبوس تپل گونش 

 دختر جون یاریدرم یباز نیریش یچا یکه دار یدراز گوش اشتباه گرفت وونیبزرگ : منو با اون ح خانم
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 اوردیانداختنم کم نم کهیتو ت موندیجوون م هی نیخانم بزرگ ع  ییخدا ٬خنده و منم خندم گرفت  ریزد ز یپق فربد

 بوده واسه خودش یطونیش اشیو معلوم بود جوون

 و خالت اونجان دیفر ییرایقسمت پذ دیبزرگ: خب حاال اگه دعواتون تموم شده بر خانم

 یآخر دور از چشم خانم بزرگ برگشتم و برا یلحظه  یول میرفت ییرایتکون دادم و با خانم بزرگ به سمت پذ یسر

 وردم که باعث شد با حرص برام خط و نشون بکشهزبون درا هیفربد 

 دل خاله  زیخاله سارا از جاش بلند شد: سالم عز ییرایبه سالن دل باز پذ دنمونیرس با

از  خوشگل تر نمشیبیخوشگلم که هروقت من م یجلو رفتم و خودمو تو بغل خاله انداختم : سالم خاله  یخوشحال با

 قبلشه

 میایبه چشم نم رپاتاالیتو هستن ما پ یبه خوشگل ییجوونا یحرفا از من گذشته تا وقت نی: ادیخند نیریش خاله

نه  ینشز کننیهمه فکر م رونیب ینکن خاله جون من مطمئنم االن با اون فربد بر یگفتم: شکسته نفس طنتیش با

 مادرش

 کلیه با خاله ٬و نکرده بودم غل ادمیکنه البته ز فیازش تعر یکس ادیخوشش م دونستمیخوب م دیمستانه خند خاله

 باشه نه مادرشون دیخورد خواهر بزرگ فربد و فر یم شتریو صورت شادابش ب زشیم زهیر

 بسه هاپو خانم ینیریفربد به پشت برگشتم: خودش یصدا با

درجه با هم  ۱۸۰ یفربد بود از لحاظ اخالق نیکه قل بزرگ هم نیبرگشتم که با ا دیتوجه به فربد به سمت فر ببدون

 با ادب و مهربون یادیبه تمام معنا بود و ز یآقا هیکردن و  یفرق م

 ؟یدیبا تعجب گفت: باران با تو بودما شن دیمنو د یتوجه یکه ب فربد

 که حرفات مهم باشه یستیاما اصال برام مهم ن دمیباال انداختم: آره شن شونه

 گفتم که همه از جمله فربد خندشون گرفت  یبامزه و با تخس انقدر

 مبل کنار خانم بزرگ نشستم یرو دیبا فر یاز احوالپرس بعد
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مدل حرف  نیدستامو دور گردنش حلقه کردم: خب عشق من چطوره؟ چپ چپ نگاهم کرد و گفت: هزاربار گفتم ا و

 ستیخانم ن هیزدن در شأن 

 خانماست؟ هیکجاش شب نیا آخه ٬خانم  دیگی: خوبه خودتون مفربد

 همونقدر خاله زنک و لوس ییخانما هیشب یلیبه جاش تو خ ی: ولباران

 ما یشد استارت مجدد دعوا نیبهم رفت و ا یچشم غره ا فربد

.............................................. 

  میانم بزرگ و دراوردخ غیج یکه منو فربد حساب نیبعد شام رفتن البته بعد از ا ۱۲حدود ساعت  نایخال

 شده بود و مطابق دهیقرمز پوش یو فرش ها یکه باپشت یتخت مدل سنت یبزرگ رو یپنجره  یسالن خونه روبرو تو

 شده بودم رهیبخش نشسته بودم و به نور مهتاب خ نیا کیو کالس یسنت دمانیبا چ

خونه  نیمنطقه از ا نیآرامش بودم ا غرق بدجور ٬کرد  یکنار تخت داشت آهنگ سلطان قلب هارو پخش م گرامافون

 از همه جا دوست داشتم شتریرو ب

 کنارم سرمو برگردوندم  یاحساس نشستن کس با

 یکن یفکر م یبه چ ینشست نجایساعته ا کیداد و گفت:  هیتک یبزرگ به پشت خانم

 یو به همه چ یچیدوباره به ماه دادم : به ه نگاهمو

 ؟یزنیحرف م یبزرگ: فلسف خانم

 زدم: خانم بزرگ یخند تک

 بزرگ: بله؟ خانم

 رو پاتون بخوابم؟ شهی: مباران

 ؟یشد بیو پر حرف: امشب عج قیکرد عم نگاهم

 : امشب دلتنگ شدمدمیکش یقیعم نفس



 بارانزیر 

 
76 

 

بهشون وابسته بودم و فقط به خاطر ماهان موندم  دایدلتنگ مامان و بابام چون من شد دونستیبزرگ خوب م خانم

 یبودنش تنها کس یخشک و جد یجز خانم بزرگ که با همه  مویبفهمه دلتنگ یل نذاشتم کسچهار سا نیتو تمام ا

 کردم یبود که من کنارش دردودل م

 مشغول اونم و دادم قرار پاش رو سرمو و کردم جمع خودمو ٬کرد  تیبزرگ بدون حرف سرمو به سمت پاش هدا خانم

 شد موهام نوازش

 ٬یکن هیبدون ترس گر یتونیم ٬یخود خودت باش یتونیم یماسک بزن ستیالزم ن ششونیآدما هستن که پ یبعض

من  یاز اون آدما بود تو زندگ یکی بزرگ خانم ٬ کنهینم دایدرز پ ییحرفات جا یو مطمئن باش یکن دردودل ٬یبخند

  یبودم بدون ترس از قضاوت کس میکه کنارش من خود واقع

 کمه  یبزرگ که هزاربار هم از خدا بابتش تشکر کننعمت بزرگن انقدر  هی نیع یآدما تو زندگ نیا

 کنم  ینعمت تمام قد ازت تشکر م نیلحظه بابت ا نیمن تو ا ایخدا یول

 آرامش گم کنه نیو گذاشتم خانم بزرگ با نوازش دستاش منو تو خلسه ا دمیکش یآه

 که من ازش دور بودم یمهر ٬آرامش از جنس حضور پر مهر مادرانه  هی

............................................. 

من  بود دیپروژه جد هیکه به علت قبول کردن  یکار ادیبود که از دماوند برگشته بودم و به خاطر حجم ز یهفته ا هی

 فرصت سر خاروندن نداشتم 

کردم و به سمت  یبه خاطر دانشگاه شرکت نرفته بودم بالفاصله بعد اتمام کالسم از بچه ها خداحافظ امروز

چک قبل برگشتم  هیبود و  مارستانیب یاز سهامدارا یکی بزرگ خانم ٬حرکت کردم  یکودکان سرطان مارستانیب

 ادیفرصت و پ نیتا امروز ا میریدرگ خاطربدمو من به  مارایب یمخارج برخ نیتأم یبخش برا سییداده بود تا به ر

 نکرده بودم

 ستانماریمالقات کنم و بعد از انجام کارم خواستم از ب مارستانیب سییستم رتون یدوندگ یبخش شدم و با کل وارد

 کیکردم و بهش نزد یآشناش نگاه یاز پرستارا قدمام سست شد و با دقت به چهره  یکی دنیخارج شم که با د

دور و  ییآشنا هیچشماش رنگ  دنمیمونده بود بهش برسم که خودش برگشت سمت من و با د یکم هنوز ٬شدم 

 گرفت و من با تعجب اسمشو صدا کردم
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 ده؟ی: سپباران

سال دارم  ۵بعد  شهیبه حرف اومد: باورم نم هیمن بود و بعد چند ثان ی رهیخ نطورینگاهش کردم اونم هم متعجب

 نمتیبیم

ش وت یکه خوشحال ییاونم دستاشو دورم حلقه کرد و با صدا دمشیرو لبم نقش بست و آروم تو بغلم کش یلبخند

 تنگ شده بود یلیگفت: دختر دلم واست خ زدیموج م

تو که  یازت نداشتم ول یآدرس چیمن ه ؟یبود بهم زنگ زد نیهم یگفتم: برا یجدا شدم و با دلخور ازش

 ؟یکجام چرا سراغم و نگرفت یدونستیم

ردم دوباره ک یاصال فکر نم میمونیرودسر م شهیهم یبرا گهیرفتم بابا گفت د یگفت: وقت یفشرد و با مهربون دستمو

 نشم ییبهت زنگ نزدم که هوا نیهم یبرگردم برا

 یا وونهیکردم: تو د یکمرنگ اخم

  ؟یگفت: شک داشت یلحن سرخوش با

 افتادم گذشتیسال م ۵که ازش  ییروزا ادیهمون بود  یگرفت هنوز از لحاظ اخالق خندم

 من یها یبچگ یبود و هم باز وارمونیبه د وارید هیهمسا یدختر شمال نیکه ا ییروزا

  ومدیبرداشته شدش بهش م یپخته تر شده بود و ابروها ینکرده بود فقط کم یرییتغ شیسال پ ۵از  ادیز

جمله رو  هیو  میکردم جفتمون همزمان به حرف اومد رییبدونه چقدر تغ خواستیمن بود انگار م زیمشغول آنال اونم

 ینکرد یرییتغ چی: همیگفت

  میدیپشت بندش هردو خند و

 ؟یتهران و پرستار شد یشد که اومد ی: چباران

 که نرفته؟ ادتیداشتم  یعشق پرستار ی: من از بچگدهیسپ

 کنه یکنم تا ازم پرستار یو باز ضیکرد نقش مر یهمش منو مجبور م میبود بچه که بود ادمی
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 ؟یدیرس بهش ٬یخانم مهندس شدن داشت یایتو هم رو ادمهی: دهیسپ

هم  دهیبره سپ یماریچک کردن ب یخانم که مشخص بود سرپرستاره ازش خواست برا هیجوابشو بدم که  اومدم

 گرده یکرد ازم و گفت زود برم یعذرخواه

  ادیبهش م یپرستار دیروپوش سف نیبهش زدم و رفتنشو نگاه کردم و از ذهنم گذشت چقدر ا یلبخند

ده که تازه شروع ش یبخش نم نم بارون یروبرو یدادم و از پنجره  هیتک یپرستار ستگاهیو به ا دمیکش یقیعم نفس

 سالش بود و کنار پنجره محو بارون شده بود جلب شد ۹ ای ۸پسر بچه که حدوداً  هیبود و نگاه کردم که توجهم به 

ر به س یبه سمتش رفتم و پشتش قرار گرفتم انقدر محو بارون بود که متوجه حضورم پشت سرش نشد نگاه آروم

 یابه ج دیسن و سال با نیبا ا ییبود انداختم و دلم پر از غصه شد که بچه ها یدرمان یمیش ی جهیبدون موش که نت

 و درد بکشن یانقدر سخت یباز

 گره خورد اهشیس یمژه  یب یخورد و به پشت برگشت و چشام با چشما یگفتم که تکون یآروم سالم

 محجوب و خجالت زده جواب سالمم و داد یلیخ

 دستمو ٬نازش که بدون مژه و مو و ابرو هم خوشگل بود انداختم و خم شدم تا هم قدش شم  یبه چهره  یلبخند

 آقا پسر گل؟ هیچ شما اسم بارانم من: گرفتم جلوش

 لهینگاهم کرد و دستمو فشرد : اسمم سه معصومانه

 چند سالته؟ لیبود: خب آقا سه نیریلحن حرف زدنش ش چقدر

 سالم ۸: لیسه

 واسه خودت یهست ینوازش کردم: پس مرد گونشو

 لبخند محو زد هیجواب فقط  یجا به

 یکه انقدر محوش شده بود یدوست دار یلیانداختم: ظاهرا بارون و خ رونیاز پنجره به ب ینگاه

 نگاهش به سمت پنجره برگشت: آره عاشق بارونم اونم
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 نیبارونا دوست داشتن یهمه  دونمیم: مگفت طونیش

 دوتا لپش یچال گونه  یمن زد و من دلم رفت برا یپوست ریز یبه شوخ یلبخند

 به سمتش برگشتم دهیسپ یصدا با

 یباران معطل شد دی: بخشدهیسپ

 کردم  دایدوست خوب پ هیاتفاقا  زمیعز ستی: مهم نباران

 اشاره کردم لیبه سه و

 ؟ یآشنا شد لیدوخت : پس با سه لینگاهشو به سه دهیسپ

 لیبا هم مگه نه آقا سه میکردم: بله دوست شد کشیگذاشتم و به خودم نزد لیرو شونه سه دستمو

 زد و گفت: بله یواقع یسرشو باال آورد و لبخند کم عمق ول لیسه

 دمیسر بدون موش و بوس یشدم و رو خم

 وقت داروهاته کیقت نزداتا یبر دیشما االن با لیآقا سه ی: چه خوب ولدهیسپ

 از من به سمت اتاقش رفت  یگفت و بعد از خداحافظ یچشم عانهیمط لیسه

 هیکردم: نوع سرطانش چ دهیسمت سپ رومو

 : متأسفانه سرطان خوندهیسپ

 رفته بود نگاه کردم لیکه سه یریبه مس یناراحت با

 بچه هاست  نجوریپر از ا نجای: ادهیسپ

 یچ پس ٬ ادیز یلیزدن؟ مطمئناً خ یسروکله م یماریب نیبا ا ایتکون دادم و تو فکر رفتم واقعا چندتا بچه تو دن یسر

 میو ندون مونیو قدر سالمت میشد انقدر ناشکر باش یباعث م

 میمخلوقات خدا بود نیتر بیما آدما جزء عج واقعا
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درسش اومده  یفقط برا دمیگرفته بود و فهم ییدانشجو یکه با چندتا از دوستاش خونه  دهیکه از سپ نیاز ا بعد

 ادیخارج شدم بارون تندتر شده بود و من و  مارستانیکردم و از ب یتهران آدرس و شماره گرفتم ازش خداحافظ

که  ییاز اونجا یول نمشیدوست داشتم بازم بب بودبرخورد مهرش به دلم افتاده  هیپسر بدجور با  نیانداخت ا لیسه

گرفتم از خانم بزرگ که  میسخت بود تصم یلیخارج از مالقات خ یبچه ها تو زمان ها نیا مارستانیرفتن به ب

 برام بکنه یباز یپارت یکه کم رمیبود کمک بگ مارستانیسهامدار ب

 تو دلم نشست و به سمت خونه حرکت کردم یدیفکر نور ام نیا با

.............................................. 

کنم ناچاراً بدون توجه  یطراح تونستمیبخش از نقشه رو نم نیکردم ا یم یو با حرص رو نقشه پرت کردم هرکار اتود

 بخوام  ییرفتم تا ازش راهنما مانیکه سرش گرم نقشش بود به سمت اتاق پ نازیبه پر

 کردم  یسالم مانیبه در زدم و داخل شدم و به پ یکه نغمه اجازه داد داخل شم ضربه ا نیاز ا بعد

 شده؟ یزیجوابمو داد: چ یجد

م به ییراهنما هی شهیکه توش مشکل داشتم اشاره کردم : بله مهندس م یقرار دادم و به قسمت زشیم یرو رو نقشه

 ادیقسمت در نم نیا کنمیم یمن هرکار دیبکن

 دمیم حیکنم بعد براتون توض کسشیف یکش نقشه زیم یرو دیدقت به نقشه نگاه کرد : بزار با

خوشگل که آدم دوست داشت درسته قورتش  یدختر حدوداً سه ساله  هیرو برداشت و من نگاهم به عکس  نقشه

چقدر خوشگله آدم دوست داره  زمیبا ذوق گفتم: عز ستادهیجلوم وا یکه متوجه باشم ک نیبده خورد و بدون ا

 بخوردش

دم ز یچه گند دمیکرد افتاد تازه فهم یمهربون نگاهم م شیظاهر جد نیکه در ع مانیمهر پ نگاهم به نگاه پر یوقت و

 درآوردم یو چه بچه باز

 انداختم   ریخجالت زده سرم و ز و

 د؟ی: بچه دوست دارمانیپ

 یلیجذابش گفتم: خ یبلند کردم و رو به چهره  سرمو
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 دییبچه ها هیکه خودتونم شب نهیبه خاطر ا دی: شامانیپ

 ستمیگفتم: من اصال هم بچه ن یبرخورد دستمو به کمرم زدم و با سرتق بهم

 دیگرفت و دل من با خندش لرز خندش

 دییبچه ها هیگفتم شب دی: من نگفتم شما بچه امانیپ

 هم کرد؟ یپر از ناز نازک کردم : فرق یچشم پشت

 ؟یخنده سرشو آورد جلو:االن شما قهر با

 رونیب ادیو بشکافه و ب نمیس یهرلحظه قفسه  دمیترسیکرد و من م دایپ شینش افزاتعداد ضربا یبیبه طرز عج قلبم

 کردم عرق سرد از پشت کمرم راه خودشو باز کرده یم احساس

 از حد پسر جذاب مقابلم بود که قدرت تکلم رو هم ازم گرفته بود شیب یکیحالتا فقط به خاطر نزد نیا یهمه  و

 ابروشو باال داد: سوال من جواب نداشت؟ یتا هی

 آدم ناراحت بشم؟ نیشد من از ا یبود اصال مگه م ایدن یتمام نه ها ینه به بزرگ هی جوابش ٬داشت چرا

 سر نقشه؟ میبر شهیم ٬حرفا که تو دلم گفتم به جاش زبونم به حرف اومد: نه نیتمام ا یبه جا یول

رو  یکه غرور و مردونگ ییبا اون چشما ذاشتیم بشیه دستاشو تو جکرد و همونجور ک ادیشو دوباره ز فاصله

 دیستیبا نجایا دیایگفت: بله ب دادنیانعکاس م

 دمیو با عطر خوش بوش نفس کش ستادمیا ینقشه کش زیم یدادم و کنارش روبرو رونیمحسوس ب ریو غ بازدمم

کاملش به سمتم برگشت:  حیتوض از بعد ٬و به کار بردم تا تمرکزم بهم نخوره  میشد و من تمام سع حیتوض مشغول

 مشکل حل شد؟

 کردم: بله ممنون نگاهش

 بود فهیرفت:وظ زشیسمت م به



 بارانزیر 

 
82 

 

 ه؟یخوشگل اسمش چ یکوچولو نیا یگفتم: راست جاناتمیبار با کنترل ه نینگاهم به عکس افتاد و ا دوباره

 ،خواهرزادمه ناستیگفت: اسمش آرم یلحن نرم یول یجد یه و با چهر دیبه سمت عکس چرخ نگاهش

 هی: دختر خوشگلباران

 نیتکون داد: لطف دار یسر

 کردم تسیراه افتادم که با حرفش ا رونیگفتم و با نقشه به سمت ب ینداشت با اجازه ا یلیموندنم دل نجایا گهید خب

 ن؟ی: خانم راستمانیپ

 و به چشماش نگاه کردم برگشتم

چون به قصد تمسخر گفته نشد به نظر من مثل بچه ها  نیباش دهیواقعا از حرفم نرنج دوارمینگاهم گفت: ام دنید با

 هستند یخوبه چون بچه ها پاک و بامزه و ....دوست داشتن یلیبودن خ

 یکه اون منم دوست داشتن نیا یعنی نیرو آورد شوکه شدم ا یدوست داشتن یکه کرد و بعدش کلمه  یمکث از

 نهیبیم

 نبود زشیدادم نغمه سر م هیاز اتاق خارج شدم و پشت به در تک عیپوستم احساس کردم و سر ریز یقیشرم عم هی

 هیمن چم شده بود؟ چرا با  ایکنه خدا یکردم صداش گوش فلک و کر م یم احساس ٬قلبم گذاشتم  یرو دستمو

اون لحن  یها به جا ینبود تازگ یچیمرد که تو نگاهش جز غرور ه نیخودمو گم کردم؟ چرا ا نطوریا کیکوچ فیتعر

 زد؟ یحرف م یگونش باهام به نرم سییو ر یجد

 کرد یم وونمیداشت د االیفکر و خ نیا

و ناچاراً به سمت اتاقم به قصد  ستین راتییتغ نیاالن موقع فکر کردن به ا دمیتو دستم فهم یبه نقشه  ینگاه با

 دمنقشه حرکت کر لیتکم

.............................................. 
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 و ماهان ٬کردم یشد گوش م یرو که پخش م یبودم وداشتم آهنگ تهران از اند دهیکاناپه دراز کش یمبل روبرو رو

 و شیاصرار کردن منم باهاش برم قبول نکرده بودم دوست نداشتم بهار دوران نامزد یرفته بودن و هرچ رونیب بهار

  رونیبرن ب رههاشو با من قسمت کنه حق بهار بود که با ماهان دو نف یخوش

و  تماس اریاسم شهر دنیشد و با د دهیکش لیموبا یبه صفحه  ونیزیتلو ینگاهم از صفحه  لمیزنگ موبا یصدا با

 جواب دادم: بله

 بارانا؟ ی: بله و بال چطوراریشهر

 رو لبم نقش بسته بود گفتم: اسم من بارانه نه بارانا صداش یو انرژ اریکه از حرف شهر یلبخند با

 حرفم جور شه ی هیخواستم قاف دونمی: ماریشهر

 شاعر؟ ارِیشهر یآقا یداشت کاریچ حاال ٬کرد شهینم شیکار گهید یا وونهی: دباران

که فردا جمعست و  ییاز اونجا میصفات خودتو به من نسبت نده دوما زنگ زدم هماهنگ کن زمی:اوال عزاریشهر

 کوه میبر لیشرکت تعط

ح ساعت صب یکنار بچه ها گفتم: اوک گذشتیکه خوش م نیا ینبودم اما برا یاصوال کوه نورد خوب رفتمیکوه نم یلیخ

 چند؟

 میشما حرکت کن یاز خونه  میایصبح دنبالتون م ۵: اریشهر

 اعت چند؟س ی: گفتدمیدوباره پرس نیبنابرا دمیلحظه اشتباه شن هی فکرکردم

 : پنج صبحاریشهر

 چه خبره؟  ؟یکله پاچه بخور یبر یخوایگفتم: مگه م زیو اعتراض آم دمیکش یغیج

 میکه سرظهر بر شهیکوه نم میریم می: دختر گوشم کر شد خب داردیخند

 رو من حساب نکن من اون ساعت اوج خوابمه ستمی: نه داداش من نباران

 پسرعموت آرش  یهمه هستن حت گهی: لوس نشو داریشهر
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 جمعست و خوابش هیاون ساعت بلند شم  تونمی: بابا من نمباران

 به ماهان و خانمشم بگو مییصبح اونجا  ۵ما فردا  میندار تونمی: نماریشهر

 اجبار گفتم: باشه  به

 فردا نمتیبیدختر خوب م کالی: آباراریشهر

 کنم قطع کرد یکه اجازه بده خداحافظ نیبدون ا و

مخصوص کوه  یکوله  دیرو خاموش کردم با یو یاز خجالت امواتش دراومدم و ت یحرکتش حساب نیدلم به خاطر ا تو

فردا از خواب  یبودم من چه جور نیرفتم تو فکر ا یهمونطور که از پله ها باال م نیکردم بنابرا یو آماده م مینورد

 پاشم

.............................................. 

و صداشو قطع کردم و دوباره پتو رو  دمیکش یپاتخت یهمونطور که چشام بسته بود دستمو رو میآالرم گوش یصدا با

 هرو تخت نشستم و رو ب جیگ یدست یبا تکونا نباریاما هنوز کامل خوابم نبرده بود که ا دمیرو سرم و خواب دمیکش

 باز بهار گفتم: چته؟ شین

 کوه میکه بر انیم ۵شد بچه ها  ۴:۳۰: پاشو باران ساعت بهار

 ختنتیبرنامه ر نیبا ا اریتو روحت شهر یدادم: ا رونیحرص نفسمو ب با

من  یداریگفت: خب حاال که ب عیحوالش کردم که خندشو قورت داد و سر یو منم چشم غره ا دیخند زیر زیر بهار

 برم آماده شم

رفتم و با آب سرد  سیکه نگاهم به تختم بود بلند شدم و به سرو یاز اتاق خارج شد منم کالفه در حال عیسر و

 رمینداشت و فقط باعث شد لرز بگ یا دهیفا یصورتم و شستم که خواب از سرم بپره ول

 دمیپوش میاسپرت سرم ا یلژ دارم که مناسب کوه بود و مانتو یبوتا میو با ن داسمیآد یشلوار گرم کن مشک عیسر

سانتال  ی حوصله ٬همرنگشم برداشتم تا موقع رفتن بپوشم  وشرتیو س یو کاله لبه دار سرمه ا یشال مشک هی

 دمیپسندیم شتریاسپرت و ب پیمانتال کردن نداشتم و ت
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م دوش گرفتم و به جاش با عطر دمیرو لبام کش ییبرق لب هلو هیخمارم انداختم و تنها  یبه صورتم و چشما ینگاه

هنوز همونجور مرتب بود و به  خوردمیغلط نم ادیبسته بودم و چون تو خواب ز یموهامو شب قبل خواب خرگوش

 بچه ها شده بودم  دختر نیتخس و اخمو شده بود ع یخاطر مدلش و چهرم که به خاطر کم خواب

 کنمیتش مبمونه و با خودم گفتم موقع رفتن درس یباز نکردم و گذاشتم خرگوش موهامو

به بهار و ماهان که سرحال رو مبل نشسته بودم خودمو رو کاناپه  یاومدم و با سالم آروم نییو کسل از پله ها پا اخمو

 اونا دوختم یغرق خنده  یغرق خوابم و تو چهره  یرها کردم و چهره 

 چتونه؟

 یدختر بچه ها نیع یخرگوش یاخمو و خوابالو و موها یچهره  نیبا ا زدلمیاومد سمتم : عز یبا مهربون ماهان

 رفتن به مدرسه یبرا شنیکه به زور مامانشون بلند م یشد یدبستان

 دیموهامو بوس یبه دنبال حرفش کنارم نشست و سرمو تو بغلش گرفت و رو و

که عالوه  دمیرس یم جهینت نینداشتم و داشتم به ا یکار چیه ینزدم خمار خواب بودم و حوصله  یحرف چیمن ه اما

 داشتم فیبر لوس بودن تنبل هم تشر

 وانیل هیبود و  دهینون تست که روش شکالت صبحانه مال کهیت هیشده بود با  داریبه خاطر ما زود ب یبانو که طفل ماه

 یکله پا ش یوقت اون باال ضعف نکن هیو بخور  نیا ایخانم ب ایاومد باال سرم: ب ریش

 و نون تست و ازش گرفتم و آروم مشغول خوردن شدم وانیزدم و ل یطرز حرف زدنش خندم گرفت و لبخند محو از

 درو باز کرد دنیزنگ در ماهان از کنارم بلند شد و به طرف اف اف رفت و با گفتن: چه همه با هم رس یصدا با

وارد شدن و سالم  یبود با انرژ مانیخر پو در آ اریکه بچه ها که شامل آرش و مهرداد و شهر دیطول نکش یزیچ و

 دادن یبلند

 و پر از اخم نگاهش کردم  ضیدوباره داغ دلم تازه شد و با غ اریشهر دنید با

خنده که  ریبلند زد ز یبهت با صدا قهیو بعد چنددق دیبا بهار و ماهان خوش و بش کرد و نگاهش به من رس اریشهر

 رو به سمتمون جلب کرد هیتوجه بق
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 کرد شتریخنده زد و اخم منو ب ریز دنمیهم با د آرش

  نیرو بب یخوردن یدختر کوچولو نیجانم ا یبا لبخند اومد سمتم: ا مهرداد

فکر  ییبود که وسط خنده هاش به زور گفت: خدا اریشهر یمثل ماهان بغلم کرد اما نگاه پراخم من هنوز رو و

 تخس یبچه ها نینگاه ع افشویق ٬ یش داریانقدر سختت باشه ب کردمینم

که به بچه هاشون نگاه  ییپدرا نیگره خورد که ع مانیپر از محبت پ یحرص نگاه ازش گرفتم و چشام تو چشما با

 لحظه فکر کردم بچم هیکرد و من واقعا  ینگاهم م کننیم

 یچقدر داشتم تالش م دونستیکه خواب و از سرم کامل پروند و خدا م ادیمن انقدر ز یبود برا ییجادو چشماش

 کرد نرم یتوجه جلب م یحساب یحساب یمشک ریمحشرش که با اون بادگ پیت یکردم قربون صدقه 

 من  نیو دخترا هم با ماش نیپسرا با دوتا ماش میراه افتاد یشد و همگ لیجمع تکم ایمیاومدن ک با

شدن و  داریسخته اون ساعت ب نیباشن اما غزل قبول نکرد و گفت واسه شرو نمیدوست داشتم غزل و شرو یلیخ

 بخوابه تونهیجمعه رو م هیفقط 

 وجود داره  کارترمیمتوجه شدم از ما ب تیجمع دنیو با د میدیرس باالخره

ت طرف داشت درگوشم چرت و پر هیاز  ایمیبه باال رفتن ک میرو دوشم انداختم و پشت پسرا شروع کرد کولمو

تا  سه یکردن وقت یم طنتیش یبا هم مچ شده بودن حساب شونیو آرشم که به خاطر شباهت اخالق اریشهر گفتیم

و  میکه اونجا بود نشست یا خونهیچا یتاتخ یپسرا رو شنهادیهمه به نفس نفس افتادن و به پ میباال رفت ستگاهیا

به بچه ها  مییشدن چا خیبود تا  دهیهوا خواب از سرم پر یمنم که حاال کامال به خاطر سرما میداد ییسفارش چا

 زدم رونیو ب زنمیقدم م یکم خونهیچا رونیجلوتر ب یگفتم که کم

 یبیکه از ارتفاع به شکل عج ییو از اونجا دمیتند و جلوم د یبیبا سراش قیعم یدره  هیکه جلو رفتم  یکم

 هام فرستادم هیپاک کوه و به ر یسرد ول یو هوا ستادمیعقب تر از دره ا یکم دمیترسیم

دو تا پسر جوون  دنیکردم که با د یخودم بودم و به خاطر خلوت بودن منطقه از آرامشش استفاده م یحال و هوا تو

 کرد و یزشت یاز پسرا خنده  یکیقدم عقب رفتم  هیتو وجودم نشست و ناخودآگاه  یشدن لرز بد یم کمیکه نزد

 درخدمتت میعروسک حاال هست یریگفتم: کجا م
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 دهنمو قورت دادم و گفتم: برو درخدمت عمت باش آب

 یخانم یدار یناز یگفت: چه صدا یخنده و دوباره همون قبل ریزدن ز جفتشون

 قسمت نیا زدیاز بچه ها دور شده بودم و پرنده پر نم یادیگرفت انگار ز یم میتر شدن داشت گر کیدوباره نزد و

 به عقب برم  دمیدره بودم ترس کیبه سمتم برداشتم که چون از پشت نزد گهیقدم د هی پسر

 بد تموم شه  میزاریو نم گذرهینترس بهت بدنم زمیکه تاحاال ساکت بود گفت: عز یپسر

کرد  یبهشون نگاه م یکه عصب یمانیسرپسرا به سمت پ یشخص یو عصب یبم و جد یبگم که با صدا یزیچ خواستم

گفت: اگه  یو عصب یکه من از ترس رسماً سوراخ موش الزم شدم پر ابهت و فوق تصور جد یبا لحن مانیو پ دیچرخ

 خونت یکه زنده برگرد دمینم ینیتضم چیه یاالن از اون خانم دور نش نیهم

 یبه رو شونیکیوجود  نیبا ا یو ترسناک شده بود ول یجد یادیز مانیحقم داشتن پ دنیبود پسرا ترس مشخص

  ؟یکن یم کاریگفت: اگه دور نشم ازش چ یو با قلدر رداویخودش ن

 آرامش قبل طوفانه نیا دونستمیو من کامال م دیخونسرد دستشو دور لبش کش یلیخ مانیپ

 نیسر و گردن ازشون بلند تر بود انداختم و موندم ا هیکه  مانیپ یورزشکار کلیالغر دوتا پسر و ه کلیبه ه ینگاه

 زد یحرف نیهمچ یپسر با چه اعتماد به نفس

و داد پسر و  چوندیدست پسرو به پشت سرش برد و پ عیاقدام سر هیقدم به سمت پسر برداشت و تو  هی مانیپ

 دراورد

 هگیبار د کیگوش پسر گفت:  ریز ضیبا غ مانیپ دهیکامال مشخص بود ترس یبشه ول کیخواست نزد دوستش

 جملتو تکرار کن

 ناله کردم: غلط کردم دستمو ول کن دیچیپیکه از درد به خودش م پسر

 یبازو ریبود ز دهیکه از ترس رنگش پر چارهیکه به دستش وارد کرد هلش داد عقب و پسر ب یبعد فشار اونم

 از اونجا دور شدن عیدوستشو گرفت و سر
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ون صدقه نگاه کردم و تو دلم قرب مانیپ یپر اخم و جد یمن آزاد شد و به چهره  یدور شدنشون نفس حبس شده  با

  فتنیکرد پسرا به غلط کردن ب یکار یکیزیو چه ف یچه لفظ یخاص یریجذبش رفتم که بدون درگ ی

 که نکردن؟ تتی: اذدیپرس یو جد ستادیا یکم یو جلوم با فاصله  کمیهمون اخم اومد نزد با

 نه تکون دادم  یبه معن سرمو

 دختره؟ هی هیینهاقدم زدن ت یجا یخلوت ینقطه  نیآخه همچ فهممی: من نممانیپ

تم و انداخ ریسرمو ز نیتا ته حرفش حقه بنابرا دونستمیو منم م میاطیاحت یبودنم و ب نجایمعترض بود به ا صداش

 دیخطاکار گفتم: ببخش یبچه ها نیع

 دمیرسیفکر کنم اگه نم خوامیدستور بود گفت: نم هیشب شتریکه ب یا یسکوت کرد و بعد با لحن جد یا چندلحظه

 مواظب خودت باش شتریب پس ٬شد  یم یچ

و هم دوست  شیلحن دستور نیشدم و من ا رهیبود خ دایتوش کامال هو یبلند کردم و تو چشماش که نگران سرمو

 و تیو کوتاه بودنش پر بود از حس مسئول یسادگ نیکه در ع یاز جمله ا دیچیخنک پ مینس هیداشتم و تو دلم 

 ینگران

 بود و دیجد یادیز میبار شده بود ناج نیدوم یروزام که برا نیحضور پررنگ ا تیحما ونیو حالم تو اون نقطه م حس

 حال خوب از بودنش کنارم داشتم هی دیحس جد نیترس از ا نیمن در ع

 دهیحسه جد هی نیا

 دهیدوباره از راه رس یکی

 دهیاونو خدا واسه من آفر یانگار

 که صاف و ساده یکی

 قدم زد تو امتداد آروم

 جاده ییاتنه شب

 ستیخودم ن دست
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 اراده یب لرزهیم قلبم

.............................................. 

قرار بود آخر هفته به مناسبت  دیو غزل اومده بودم خر ایمیداشت با بهار و ک یادیماه بود و هوا سوز ز ید لیاوا

شرکت خودمون و چندتا از  یداده بشه و اعضا بیجشن ترت هیبزرگ  یاز مناقصه ها یکیبرنده شدن شرکت تو 

 به همراه خانواده هاشون دعوت بشن  بایرق

 گرفت  یچشمم و نم یلباس چیو ه میگذروندیلباسارو از نظر م یکی یکی

 گهیرو بخر د یکیهمه لباس  نیباران پاهام تاول زد ا یریداد و گفت: بم هیپاساژ تک ی وارهیبا غرغر به د ایمیک

 پسندمیکدوم و نم چیکنم ه کاریگفتم: خب چ یشده بودم و با درموندگ خسته خودمم

 یپسندیم گهید شاالیا میسر بزن هیاونجا هم  میمزون خوبه بر هیسوم پاساژ  ی: طبقه غزل

 که لباس مورد نیشدم و حسرت خوردم بهش بابت ا رهیو برادر گرامم بود خ لشیبهار که مشغول حرف زدن با موبا به

 کرده بود داینظرشو زود پ

 ومدنیمن باهام م یکه مامان و بابا نبودن بهار و ماهان به عنوان خانواده  ییاونجا از

 میو وارد شد میسوم و مزون مورد نظر غزل رسوند یخودمون و به طبقه  یبرق یپله ها با

 تونمیم دیگفت: خوش اومد ییو با خوشرو شد کمونیبود نزد یساله ا ۴۰پوش حدودا  کیمزون که خانم ش صاحب

 کمکتون کنم

دارن  فیسخت پسند تشر یادیکه ز ییو از اونجا خوادیدوست من لباس شب م نیگفت: بله ا یبا بل بل زبون ایمیک

 نکرده دایتا حاال پ یزیچ

 نیاندامم گفت: چند لحظه صبر کن یو منو نگاه کرد و بعد از بررس دیخند فروشنده

 کارامه که اندازه شماست نیدتریژورنال دراورد و جلوم گذاشت: جد هی زشیپشت م یرفت و از کشو و

با  ادینبود که به چشم من ب یخاص زیبود اما چ یکیش یلباسا یلیخداوک ٬و باز کردم و بچه ها دورمو گرفتن ژورنال

 تکرار کردن: محشره گهیبچه ها با هم دلباس  چشام برق زد و  نیآخر دنیآخرم ورق زدم که با د یصفحه  یدیناام
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داشت و  یکننده ا رهیخ یها یسنگ دوز نشیس یکه رو یبلند و دنباله دار مشک راهنیپ هیواقعا هم محشر بود  و

لباس داشت که مچ  یچاک خوشگلم گوشه  هیبود  کیو ش ستادهیا قشیشد و  یاز کمر به صورت کلوش گشاد م

 دادیچپ و نشون م یپا

ب چنان قال دیارز یو گشتن م یهمه خستگ نیاعتراف کردم که به ا دنشیو با پوش ارهیفروشنده خواستم همون ب از

تو تنم چند لحظه بهتشون زد و من  دنشیکه بچه ها با د ومدیم میمشک یو موها و چشما میتنم بود و با پوست گندم

 و از انتخابم مطمئن تر کردن

.............................................. 

 برانداز کردم نهیرنگم به گونه هام زدم و خودمو تو آ یمس یاز رژگونه  گهیبار د هی

 درآورده بودم و دور تا دورم رها کرده بودم  زیبه صورت فر ر موهامو

 

و خط چشم بود و لبام با  یمشک ملیر هیچشمم شامل  شیکه صورتم عرق نکنه و آرا نیا یکرم پودرم زده بودم برا 

  دیکش یکمرم و به رخ م یرژ قرمز مات خوشرنگ و وسوسه کننده شده بود لباسمم قالب تنم بود و گود

به  بایشد ز یچاک کنار لباس مشخص م قیبا راه رفتن از طر یچپم و با پد براق کننده براق کرده بودم تا وقت یپا مچ

 و کامل کرده بود پمیرنگم ت یمشک یسانت ۱۰پاشنه  ینظر برسه و صندال

رو سرم  ریشال حر هیو  دمیپوش راهنمیپ یو رو میمجلس یمشک یگردنم و مچ دستم زدم و مانتو ریعطر به ز یکم

 انداختم و بعد از نگاه کردن دوباره خودم از اتاق خارج شدم

 زمیعز یناز شد گفت: چقدر یبا مهربون دنمیهم همزمان با من از اتاق ماهان خارج شد و با د بهار

 عروس خانم یاوم بهم بخوره گفتم: تو هم مثل ماه شد ایخودم  شیکه آرا نیطرفش رفتم و آروم بدون ا به

 نییرفته پا شیپ قهیماهان چند دق میبر یزد و گفت: مرس یخجول لبخند

  میاومد نییتکون دادم و هردو کنار هم از پله ها پا یسر
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که من  ینجوریا ٬یخوشگل ییبا لبخند گفت: به به چه عروسکا دنمونیمنتظرمون بود و با د یکنار در ورود ماهان

 حواسم جمع باشه به شما یحساب دیامشب با

  دیبهار و بوس یمن و گونه  یشونیپشت بند حرفش پ و

 میماهان شد سیجنسسوار  نیبنابرا میماهان بر نیماش با بود قرار ٬ میو با هم از خونه خارج شد میزد یهم لبخند ما

 میشد کیتو سکوت مشغول گوش دادن به موز مانیپ یبه خونه  دنیو تا رس

 ادیبود نتونست ب فتیش مارستانیکه ب ییهم دعوت بود اما از اونجا مهرداد

 نجاستیپارک کرد و گفت: هم یبرج بزرگ یو روبرو نیساعت بعد ماهان ماش مین

 جلوم افتاد یطبقه ا ستیو نگاه من به برج خوشگل ب میشد ادهیپ نیماش از

 و فشار داد  ستیب یو ماهان دکمه  میشد یا شهیش آسانسور سوار ٬جلو راه افتاد و ماهم پشت سرش  ماهان

 یو نشون دهنده  ومدینم رونیآهنگ ب یصدا ٬ میستادیا آسانسور توقف با ٬خونه تو پنت هوس برج بود  یعنی نیا

 بود  صدا قیعا یدرا

و  کیش پیت هیبا  اریبعد در باز شد و شهر یو چند لحظه  میزنگ زد و گفت پشت در اریبه شهر شیبا گوش ماهان

 سالم کرد یشدو پر انرژ دهیبامزه پشت در د

گفت:  یمن به شوخ دنینگاهش از رو ماهان و بهار گذشت و با د اریشهر میو بهار و من همزمان جوابشو داد ماهان

 شناسمیمن شمارو م دیببخش

 بعد میگفتم: کم چرت بگو بزار برس نیدراره بنابرا یمسخره باز خوادیم دونستمیم

 امرزهیرو ب یشیخدا پدر مخترع لوازم آرا یکرد رییدختر چقدر تغ ؟یی باران تو: ااریشهر

 تو میر برحرفا برو کنار بزا نیا یخوشگل بود حاال هم به جا شهیبا لبخند گفت: خواهر من هم ماهان

 تو  دیی: بر منکرش لعنت بفرمااریشهر
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متر بود پر از  ۵۰۰کم کم  دیسالن بزرگ خونه که شا دیبلند آهنگ به گوشمون رس یو صدا میسه داخل شد هر

منو بهار و گرفت و به خدمتکار داد تا  یشال و مانتو اریشهر ٬ دنیرقصیعده وسط داشتن م هیبود و  تیجمع

 مانیپ شیپ میبر دیایکنه و گفت: ب زونشونیآو

 با ماهان جلوتر از ما راه افتادن و

س لبا نیا دنیشدم به خاطر پوش مونیپش یو کم داشتمیمردا داشتم و معذب قدم بر م ی رهیاز نگاه خ یبد احساس

 رفت ادمیفکرا  نیا یهمه  مانیکه با افتادن نگاهم به پ کیش یادیز

 ؟یکن یم کاریباهام چ یدار ایاله کردم: خداقلبم قرار دادم و ن یرو دستمو

صحبت  یبه دست با مرد السیگ هیروبرومو که با  یتونستم انکار کنم مرد فوق العاده  یشده بود و نم نیسنگ نفسم

 کرد و دوست داشتم یم

 ومدیبهش م یصدف راهنیو پ اهیرنگش با اون کروات س یو چقدر به نظرم کت شلوار جذب مشک میدیرس بهشون

 چشاشو که نیبهت نگاهش و برق تحس دمیو تو نگاه من افتاد و من د دیکه نگاهش چرخ میدیرسیبهش م میداشت

 شد رمیبرق زد و خ دنمیبا د یچه جور

 براش زدیبود به نظرم و من چقدر دلم پر م یافتنیمغرور و دست ن چقدر

 گرفتم  رشیبستم و نگاه از نگاه خ چشم

د بو بشیکه تو ج شویقو یحسرت لمس دستا یقرار تر از هر زمان یو دل من ب میبود ستادهیمقابلش ا قایدق حاال

 داشت

 رو من  دیکرد و خوش آمد گفت و نگاهش چرخ کیسالم و عل یماهان و بهار جد با

بود نشسته بود تو چشماش دستشو به سمتم آورد و گفت:  دهیکه منو د یاول یکه از لحظه  یرینظ یهمون برق ب با

 نیخانم راست دیخوش اومد

بود جواب دادم: متشکرم  یاز هر زمان شتریکه نازِ توش ب ییو بزرگش قرار دادم و با صدا یقو ینرم تو دستا دستمو

 مهندس
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 یکن برا تیهدا زیبه سمت مبرگشت: دوستان و  اریبه سمت شهر ینگاه طوالن هیآروم رها کرد و بعد از  دستمو

 ییرایپذ

 تونستمیاز پشت سر هنگام راه رفتنم هم م یتکون داد و دستشو پشت ماهان گذاشت و من حت یسر اریشهر

 نگاهشو حس کنم ینیسنگ

 سالینگاهم به گ یو هرزگاه رفتمیآب پرتغالم ور م وانیو من داشتم با ل مینشسته بود یگرد زیدور م یصندل رو

 یرو ادهیحواسش بود ماهان ز یرکیرزینبود و ز یالکل یدنینوش اهل من مثل هم بهار ٬ فتادیدست ماهان م ی الیتک

 نکنه

 یزهرمار نیگذاشت و گفت: بسه خوردن ا زیو رو م دیماهان و از دستش کش السیآهنگ بهار گ یبلند شدن صدا با

 ایب هم تو باران ٬ میبرقص میبر ایب

  امیمن بعدا م دیسکش زدم و گفتم: شما برمثل عرو یبه چهره  یلبخند

 سر تکون داد و با ماهان بلند شدن و به جمع رقصنده ها اضافه شدن بهار

تک  یمخصوص رقص تانگو دختر پسرا کیبهار و ماهان بودم که با عوض شدن آهنگ و اومدن موز یتماشا مشغول

 شد یبهار و ماهان کنار هم غرق خوش دنیو زوجا اومدن وسط و دل من با د دنیپر کنار کش

 یساله  ۳۰پسر حدودا  هی که صاحبش به دست از نگاهمو تعجب با ٬جلوم دراز شد  یبودم که دست دنشونید مشغول

 بود دوختم  پیجذاب و خوش ت

 د؟یدیدور رقص و به من م هینگاهم گفت: افتخار  دنیبا د پسر

 و رد کنم : متاسفم فعال قصد رقص ندارمکردم مودبانه درخواستش یکردم و سع یزیر اخم

 ؟اوشیاومده ن شیپ ی: مشکلمیدیهردو به پشت چرخ مانیپ یبگه که با صدا یزیباال انداخت و خواست چ ییابرو

 کردم ی: نه فقط داشتم درخواست رقص مدیچرخ مانیبه سمت پ یبا لبخند مصنوع پسر

از قبل درخواست رقص منو  نیخانم راست یبه چشمام گفت: ول رهیو خ دیبه سمت من چرخ یبا اخم کمرنگ مانیپ

 قبول کرده بودن
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 به من درخواست رقص داده بود و من قبول کرده بودم؟ یک مانیلحظه هنگ کردم که پ هی

 االن به من گفتن قصد رقص ندارن نیهم یبا تعجب گفت: ول پسر

  جز من یگفت: بله البته با کس یمغرورانه و کامال جد مانیپ

 خندم گرفت یخوشم اومد و کم شیخودخواه نیا از

 نیخب خوش باش اریشده بود گفت: بس عیکه حاال کامال ضا پسر

نگاهم و حس کرد که به  ینیسنگ انگار٬کرد یدوختم که با اخم رفتن پسر و نگاه م مانیازمون دور شد نگاهم و به پ و

 دستشو به سمتم آورد  یجد یلیو خ دیسمتم چرخ

 یخانم چیگفت: من تا به االن به ه دیپاشم باهاش برقصم؟ دو به شک بودن منو که د یعنی نیگاهش کردم اتعجب ن با

 شده بتونیافتخار نص نیکه ا نیخوشحال باش دیتونیم نیدرخواست رقص ندادم بنابرا

گفتم: پس منم بهتون  طنتیاعتماد به نفس بود دستمو تو دستش قرار دادم و با ش یمرد خدا نیا ٬گرفت  خندم

 بشه که با من برقصن بشونیافتخار تا به حال نص نیا یچون افراد معدود نیخوشحال باش دمیاجازه م

گفت:  گرفتیو همونطور که با دستاش کمرمو م میرفت وسط به هم با ٬لبخند محو رو لبش اومد  هیکردم  احساس

 افتخار خوشحالم بانو نیاز ا نیمطمئن باش

بزارم اما هنوز در  نشیس یسرمو رو قفسه  خواستیم دلم ٬تر کرد  کیبه چهرش زدم که منو به خودش نزد یلبخند

داغش تن منم ملتهب کرده بود و من از ضربان تند  یدستا ٬کردم  ینم تیمیآدم احساس صم نیاون مرحله با ا

رنگ  یص کم کرده بودن و کسرق یراکردم و خوشحال بودم نور سالن و ب یدستام احساس آرامش م ریقلبش ز

 دیدیعوض کردن منو نم

 کردم یپوستم احساس م ریشرم و ز یبه صورتم دوخته بود و من سرخ نگاهشو

 گم شده بودم مانیو من تو نگاه پ خوندیم خواننده

 از غم  کنهیآرامش داره که دورم م چشات

 شم کم کم یدارم عاشق م گهیبهم م یاحساس هی
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گوشم  ریکه به کمرم آورد رهام کرد و ز یبعد از فشار آروم مانیتمو شدن آهنگ نگاه ما هم از هم گرفته شد و پ با

 بود بانو  یزمزمه کرد: رقص خوب

 کنن نیریکامتو ش توننیحرفا چقدر راحت م یاز کنارم گذشت و بعض مینس هی نیع و

.............................................. 

اون خونه  یتو ییکه من دلم و جا یدرحال میبه خونه برگشت ۲خوش تموم شد و ساعت  یخاطره  هیشب با  اون

 جاگذاشته بودم

 یریما بمونه به اتاقم رفتم و لباسمو با لباس خواب ش یبه ماهان و بهار که قرار بود خونه  ریبعد از شب بخ عیسر

 رنگم عوض کردم و کنار پنجره رفتم 

 خواستیبود و من دلم خلوت کردن با خودمو م یآسمون مهتاب امشب

 براش بزارم یچه اسم دونستمیکردن با خودم و احساسم که هنوز نم خلوت

 مطالعم نشستم و شروع به نوشتن کردم زیخاطراتمو باز کردم و پشت م دفتر

 * امشب انگار تمام آسمان در آغوش من بود

 ود تا مرا به آسمان ببردآمده ب نیکه خدا خودش به زم انگار

 بود یگریجور د زیهمه چ امشب

 دیدینگاه من فقط اورا م امشب

 نگاه او..... و

 دانمینم

 دانمیکه نم ستیزیتنها چ نیا دیشا

 یکه دوستش دار ستیدرآغوش کس یچند وجب یفضا ٬خوانده ام که بهشت  ییجا ایخدا

 من امشب در بهشتت بودم* یبه راست و
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عطر  یبو ٬تخت افتاده بود و بغل کردم  یرو لبم نقش بست و بلند شدم و لباس شبمو که رو یندبستم و لبخ دفترو

 خوابم برد یک دمیگرفتم و بوش کردم که نفهم مینیب ریز و لباس انقدر ٬و گرفته بود و من با لذت بوش کردم  مانیپ

.............................................. 

تونسته بودم  یپارت یکم و بزرگ خانم کمک به ٬ لیسه شیبرم پ خواستمیم ٬پارک کردم  مارستانیو مقابل ب نیماش

 لیمالقات من از سه نیشد چهارم یم نیو ا مارستانیهروقت خواستم برم ب رمیاجازه بگ

 شدمرفتم و بعد در زدن داخل  لیراست به طرف اتاق سه هی نینبود بنابرا فتیامروز ش دهیسپ ٬بخش شدم  وارد

 جوابم و داد ییبود سالم کردم که با خوشرو دهیتختش دراز کش یرو لیسه

 و گفتم: احوال مرد کوچک؟ دمیو بوس لیسه یجلو و سر بدون مو رفتم

 : خوبم باران جونلیسه

 خبرا؟ چه ٬: خب خداروشکرباران

مامان و  یمادرجون و گفت وقت یاما چون حالش خوب نبود بابا بردش خونه  شمی: امروز مامانم اومده بود پلیسه

 گرده یرسوند برم

 یمیش لیهست بارداره اما چون سه یهفت ماه دونستمیبودم قبال و م دهیو د لیبه چهرش زدم مادر سه یلبخند

 بچش ضرر داشت  یظاهرا برا ادیب لیسه دنید ادیز تشیبه خاطر وضع تونستیشد نم یم یدرمان

 هرمو من انتخاب کنم: مامان امروز بهم گفت: اسم خوالیسه

 اسمشو؟ یبزار یخوایم یچ حاال ٬: چه خوبدمیخند جانشیه به

 بزارم ستاره خوامی: ملیسه

 ی: چه اسم قشنگ باران

که  مونمیم زنده انقدر من نظرت به جون باران ٬من یستاره  یعنی  لیسه یستاره  شهیم ینطوری: آره الیسه

 نمش؟یبب
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 لیاعتراض اسمشو صدا زدم: سه با

 سالش ۶ فقطم بود سجاد اسمش ٬از بچه ها مُرد گهید یکی روزینگاهم کرد: باران جون د نشیغمگ یبا چشما لیسه

 بود

 من مطمئنم یشیتو خوب م لیسه یول زمی: متأسفم عزدمیو تو بغلم کش لیگرفت و سه بغضم

 نخونده  ییوقته برام الال یلیسرشو تو بغلم جا به جا کرد و گفت: مامانم خ لیسه

 من برات بخونم؟ یخوایبغض تو صداش دلم گرفت: م از

 ؟یخونی: ملیسه

 زمی: آره عز دمیبغض خند ونیم

چون  یبود تازه ول ۷که ساعت  نیشب که نور مهتاب روشنش کرده بود دوختم با ا ی رهیبه آسمون ت نگاهمو

بودم بدجور  دهیو د لیبار سه ۴که سرجمع  نیا با من ٬ دمیاز ته دلم کش یشد آه یم کیزمستون بود هوا زود تار

  شتمزبون و ندا نیریپسرک ش نیمهرش به دلم افتاده بود و طاقت نبودن ا

 شروع کردم یمحکم کردم و با نگاه به آسمون مهتاب لیدور سه دستامو

 دادیبه آدم آرامش م ییالال هی نیرو که ع یزمزمه کردم آهنگ و

 رهیاز مهتاب سر م شب

 آبه ماه تو تمام

 استیرو کیعکس  هیشب

 ..جهان خوابهیدیخواب تو

 گردهیدور تو م نیزم

 دست تو افتاده زمان

 به شب داده یکن سکوت تو عجب عمق تماشا
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 خسته بود( یادیز یدوست داشتن یکوچولو نیا ظاهراً ٬انداختم  لیسه یبسته  یبه چشما ی) نگاه

 یاز گل و مهتاب و لبخند یخواب انگار طرح تو

 یبندیکه تو چشماتو م شهیشروع م ییاز جا شب

 به خودم فشردم( شتریو ب لی) سه

 رمیگیرا آغوش م تو

 عاشق یا زهیسر ر تنم

 آغوش من جاشه یتو ییالال هیقد  جهان

 رمیگیرا آغوش م تو

 شهیتر م کیتار هوا

 شهیتر م کیتو به من نزد یاز دست ها خدا

 گردهیدور تو م نیزم

 دست تو افتاده زمان

 به شب داده یکن سکوت تو عجب عمق تماشا

 ییایرو ریتصو نیاز ا شهیخونه پر م تمام

 ..تماشا کن تماشاکن

 ییبایرحمانه ز یب چه

 (ییایرو ریتصو ٬وشی)دار

و از  دمیبوس دشویتخت قرار دادم و صورت رنگ پر یرو سرشو آروم ٬ دهیخواب دادینشون م لیمنظم سه ینفسا

 مارستانیب یخل محوطه اتاقش خارج شدم و رفتم دا
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 بود  یصاف و مهتاب شینه انگار آسمون چند لحظه پ انگار

که  ستادمیو سرمو به سمت آسمون گرفتم انقدر ا ستادمیبارون ا ریز قهیشروع شده بود چند دق یتند بارون

و خداروشکر که  دیو گرفته بود ترک بانمیگر لیسه یکه از حرفا یشده و بغض سیلباسام خ یاحساس کردم همه 

 نهیروون گونمو نبب یاشکا یشد کس یبارون باعث م نیا

 گرفته بود  دلم

 گرفته بود یلیخ

 بارون امشب با من ببار ببار

 منم ببار یجا امشب

.............................................. 

کار  شبیتم شدم ظاهرا بارون دعضال یکه از خواب پاشدم تا برم شرکت متوجه تورم وحشتناک گلوم و گرفتگ صبح

 منو مهمون کرده بود  یحساب یسرماخوردگ هیخودشو کرده بود و 

 نمیو مجبورم کرد دوباره بش دیکش ریرغم ضعفم خواستم بلند شدم که سرم ت یعل

 بدنم و حدس بزنم یحرارت باال یباال یدرجه  تونستمیدردناک شده بود و خودمم م بزاقم

روز انداخته  نیبه ا یبدنم که سرماخوردگ یفیاز ضع گرفتیوصف حس و حال افتضاحم عاجز بودم و حرصم م از

 بودتم

کرد و  رییچهرش در آن واحد حالتش تغ دنمیبشاش در و باز کرد و با د یتقه به در اتاق خورد و ماهان با چهره  چند

 نگران با دو قدم بلند خودشو بهم رسوند

 دلم؟ زیشده عز یچ

 گرفته بود جواب دادم: فکر کنم سرماخوردم یادیکه ز ییانداختم و با صدا ینگرانش نگاه یچهره  به

 تو دختر یدار یقرار داد : چه تب میشونیکرد و دستشو رو پ یزیاخم ر ماهان
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 بدنم داغه کنمیکردم : خودمم حس م یا سرفه

  یسوزیتو تب م یلحظشه دار هی: داغ واسه ماهان

 دراورد و شماره گرفت شویگوش عیسر ماهان ٬فتم نگ یچیه

 ت....باشه منتظرتم...قربانسوزهی....باران سرما خورده داره تو تب منجایا یایب یتونیم نیمهرداد سالم.....ممنونم بب الو

 مگیبه ماه بانو م رمیتا اون موقع دراز بکش االن م زمیعز ادیو که قطع کرد به سمتم برگشت: االن مهرداد م تلفن

 برات سوپ بزاره

 رونیو رفت ب دیو بوس میشونیپ رهیکه من سرما خوردم و ممکنه ازم بگ نیبه ا تیبدون اهم و

 یو رشتش پزشک دنتهیکردم چقدر خوبه مهرداد رز یامروز فکر م نیمواقع ع یبعض ادیبودم مهرداد زود م مطمئن

 دکتر برم  حالم تا مطب نیبا ا ستمیمجبور ن ینجوریچون ا

 میو چشمامو بستم تا سردردم کمتر شه و به خاطر ضعف بدن رهیدهنم و قورت دادم که باعث شد گلوم درد بگ آب

 زود خوابم برد

ردم ک یسرم متعجب سع یو بهار و غزل باال ایمیک دنیخستمو باز کردم و با د یچند نفر آروم پلکا یصدا دنیشن با

  نمیبش

 یبلند ش خوادیبخواب نم ریو گفت: بگ نمیدستشو گذاشت رو س عیسر ایمیک

 د؟یکنیم کاریچ نجایاز قبل هم گرفته تر شده بود: شما ا صدام

 میاومد عینه گفت: ماهان که زنگ زد گفت ما هم سر ایکرد تب دارم  یو همونجور که چک م کمیاومد نزد بهار

 ؟ی: بهترغزل

  ستمی: بد نباران

 چقدر صدات گرفته باران  خنده: ریزد ز ایمیک

 کجاش خنده داره؟ نی: ادمیبه شونش کوب یفیضع مشت
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 مشتت ٬طاقت ندارم دنتوید ینجوریا ٬اصال تورو خدا زود خوب شو  دی: ببخش دیخندشو جمع کرد و گونمو بوس ایمیک

 نداشت جون

 ؟یبچه مگه هوس سرما خوردن کرد یبوسیو با تشر گفتم: چرا منو م دمیکنار کش خودمو

 : نه هوس باران خوردن کردم ایمیک

 کجاست؟ ماهان ٬وونهیمسخرش به خندم انداخت: د لحن

ت رف نییتبت اومد پا یباالسرت بود وقت شیساعت پ مین تا خودشم بود مهرداد دستور ٬: رفته برات شلغم بخره بهار

 گردهیو گفت: آخر شب برم مارستانیب

 تکون دادم  یسر

 کردن شیکردن و بهار و غزلم همراه یازشروع کرد به دلقک ب ایمیک

 یآدما برا یبعض ٬کنهیتنت و از وجودت دور م یدردا یآدما چقدر آسون همه  یموقع ها حضور بعض یبعض و

 فهموننیحضورا بهت م یبعض ٬یستینگران خنجر خوردن از پشت ن یکنازشون یوقت ٬ کننیم یهرکار تیخوشحال

ودن برام ب زتریکه از خواهر عز دوستسه تا  نیو ا هیقلب یبلکه به رابطه  ستین یخون ینسبت داشتن فقط به رابطه 

  خواستیم یقو یشکرگذار هیو تو تک تک لحظات سخت کنارم بودن حضورشون 

 شکر گتینعمت د هیبازم بابت  ایخدا

 شکر

 شکر

............................................. 

 بود رفته بودن و بهار مونده بود فقط یساعت هیو غزل  ایمیبود ک ۷ ساعت

 رهینگ جمیتا سرگ ستادمیبس از صبح تو اتاقم بودم خسته شده بودم آروم از رو تخت بلند شدم و چندلحظه ا از

 دادیبهم م یبرهنه و داغم با کف پارکت که خنک بود حس خوب یتب دارم و برخورد پاها یمتوجه بودم هنوز کم

 رسوندم نهیآ یخودمو به جلو
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بود و من از قورت دادن بزاغ دردناکم  دهیبود لبام رنگ پر ختهیمواجم دورم ر یبود و موها دهیشدت رنگم پر به

 خسته شده بودم

و پله  رونیافتاد و بدون عوض کردنش از اتاق اومدم ب پوشوندیکمرنگم که تا زانوم و م یصورت ریحر راهنیبه پ نگاهم

 اومدم  نییپا اطیهارو با احت

  دمیدینشسته بود و بهار و نم یراحت یرو مبال ماهان

 ؟یپله ها با بهت گفت: باران چرا از جات بلند شد نییپا نمیبه سمتم برگشت و با د عیزدم که سر صداش

 دمیزدم : خسته شدم انقدر رو تخت خواب تیبه مظلوم خودمو

رنگ  یسه نفره صدر یکاناپه  یرد تا روکمک ک گرفتیتکون داد و به سمتم اومد و همونطور که دستمو م سرشو

 گذاشت: دوباره تبت شروع شده  میشونیدستشو رو پ نمیبش

 خوبم  الیخ ی: بباران

 گلم گهینم نویرنگ و روت ا یاز صورتم کنار زد : ول موهامو

 کنهیلوس کردم: فقط گلوم درد م خودمو

 یخوریاعتراض کردم : سرما م دیو بوس میشونیو پ دیخند ماهان

 ارمیواست شلغم ب رمیم ادیمنم تا اون ب رهیدوش بگ هی: تو نگران من نباش بهار رفت ماهان

 : نه شلغم دوست ندارمدمینال

 یبخور دیاما برات خوبه و با زمیعز دونمیکرد: م یاخم کمرنگ ماهان

 دمیکاناپه دراز کش یرو بست با رفتنش رو یهر اعتراض یکه گفت جا یدیبا با

 زمیظرف شلغم برگشت و جلوم گذاشت: بخور عز هیبا  عیسر ماهان

زش ا یکم هیخواستم  دمیفهمیمزخرف شلغم و نم یشده و بو پیک مینیپا شدم و خداروشکر کردم که ب یسست به

 بلند شد  فونیزنگ آ یبردارم که صدا
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 یچرا نرفت نهیزد ببصبح که زنگ  اریشهر ٬بودن  مانیو پ اریاومد: شهر قهیرفت و بعد چند دق فونیبه طرف آ ماهان

 اومدن ادتیع یاحتماال برا یبهش گفتم سرما خورد

 یکوتاه بود و پاها یکم رمیحر راهنیکردم پ یاز من اومده بود؟ به لباسام نگاه ادتیع یبرا مانیپ یعنیزد  خشکم

 لباس نداشتم چون وارد شدن  ضیتعو یهم برا یاما وقت پوشوندیبرهنم و نم

به طرفم اومد: به به خانم خانما  شیشگیهم یبا خنده  دنمیاومد تو و با چشماش دنبالم گشت و با د اریشهر اول

 الحمداله؟ دیبهتر

داداشت صبح انقدر صداش گرفته بود که من  نیواال ا ادتیع میبابا اومد نیبلند شم که جلومو گرفت: بش خواستم

 حلواتو بخورم  امیب دیگفتم االن با

 بچه پررو ریبونتو گاز بگاخم گفتم: ز با

 راحت شد التیخ ایو گازش گرفت: ب رونیزبونشو آورد ب یبه مسخرگ اریشهر

 رهیکه با نگاه مغرور و پر جذبش بهم خ یمانیپ دنید یبهش نداشتم تمام وجود من چشم شده بود برا یمن توجه اما

 من بود یافکار دخترونه  یزاده  نیا ایبود  یواقعا ته چشماش نگران دونمیشده بود و من نم

انداختم و جوابشو دادم و ناخوداگاه تو دلم زمزمه کرد:  ریبمش که سالم کرد به خودم اومدم و سرمو ز یصدا با

 درمانم اومد

 رونیدردم از تنم ب یچشاش همه  یاهیس دنینداشتم انگار با د یضیحس مر چیمن ه دیپرسیحالمو م یجد یوقت

 رفتش

ن بهونه م ادتیانگار که ع یباز یبرن برا اردیلیب زیماهان و مجبور کرد به طرف م اریشهر یو ک مینشست یک دمینفهم

 با ماهان  یباز یبود برا

 نستدویخودش نم ایاحساس کردم تبم چند برابر شد و آ رشینگاه خ ریمن ز میتنها شد ینرفت باهاشون وقت مانیپ

 نهیطاقت من سنگ یقلب ب ینگاهش چقدر برا

 شدم  رهیباال بردم و به چشماش خ سرمو

 د؟یستینگاهم کرد و با سوالش بدجور منو شکه کرد: چرا مراقب خودتون ن میمستق
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  دمیسوالشو نفهم قتایحق ٬نگاهش کردم مبهوت

 ن؟یبه رنگ و روتون نگاه کرد نیدینم تیخودتون اهم یادامه داد: اصال به سالمت دوباره

 لحن نگران و هضم کنم نیا تونستمینم یطیشرا چیشت من تحت هو باور ندا دیشنیکه م یزیچ گوشام

 گذاشت و من چشمام بسته شد میشونیسردشو رو پ یشد و به سمتم اومد و دستا بلند

 ی: تب داردیچیتو گوشم پ ییالال هی نیصداش ع کردیتبدارمو آروم م یشونیدستش پ یخنکا

کردم  یباشه سخت بود احساس م ختهیمن انقدر بهمش ر یضیکه مر نیباور ا زدیکه داشت با خودش حرف م انگار

 کنم دواریام یزبونمو گاز گرفتم من حق نداشتم خودمو الک عیاما سر رهیگیعالقه نشأت م هیاز  ینگران نیا

 خمار از تب من باز شد  یهم قطع شد و چشما یبرداشتن دستش اون خنک با

 بودم جیعقب رفت و من هنوز گ یخت و قدمخوشحالتش چنگ اندا یبه چشمام کالفه تو موها رهیخ

کرده باشه گفت: شما ساز  دایعوض کردن بحث پ یبرا یزیثابت موند انگار که چ انویکالفش چرخ خورد و رو پ نگاه

 د؟یزنیم

 ولونیو و تاریگ انویپ ٬دوختم و به  زور لب باز کردم: بله سه نوع ساز بلدم انویبه پ نگاهمو

 هیمرهم خوب رهیگیدلت م یوقت زنمیم انویزد و گفت: منم پ یمحو لبخند

 دیاالنم بزن شهیم ٬کردم و گفتم: چه خوب نگاهش

 رنگ تعجب گرفت: االن؟ نگاهش

 کنم یتکون دادم : خواهش م یسر

 زونیمن آو یکاناپه  یکه مسخ شده قبول کرد کت تک اسپرتش و دراورد و به دسته  دیتو نگاهم د یچ دونمینم

شروع به خوندن کرد به  یشروع به زدن کرد و وقت رشینظ ینشست و با ژست ب انویمغرور و پر ابهت پشت پ کرد و

بود و با اون  نیصداش برام دلنش قدرچ یدونیفقط تو م ایو خدا ختیدلم فرو ر یتو یزیجهام قسم چ یبزرگ

 بسته و ژست قشنگ و مغرورش چه طور دل من و به لرزه دراورد یچشما
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 یشام مهتاب کنارم نشستاون  تو

 یشکست میشاخه گل وار به پا عجب

 ینیزد نگاهت به نقش آفر قلم

 ینیچن نیرا نبود ا یصورتگر که

 یدیعشق و مه آسا کش زادیپر

 یدیبه شور تماشا کش خدارا

 چه خوش باورم من  یدونسته بود تو

 : از عشق ور پرپرم منیو گفت یشکفت

 تاب یب هی یگفت ؟؟تویهست یگفتم ک تا

 ابیکه در یگفتم دلت کو؟؟ تو گفت تا

  ینیبر ماه که عاشق تر یخورد قسم

 ینیجمع عاشق تو صادق تر کی تو

 رخ ماه و آشفت یلحظه ابر همون

 مبادا دروغ گفت یوا یخود گفتم ا به

 ناب یاز اون لحظه  یروزگار گذشت

 معراج دل بود به درگاه مهتاب که

 اون درگه عشق چه محتاج نشستم در

 شکستم ادتیهرشام مهتاب به  تو

 نه؟ ای یاز شکستم خبر دار نیا تو
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 نه؟ ای یشور عشق و به سر دار هنوز

 یتو شبهات اگه ماه و دار هنوزم

 ....یادگاریاون ماه و دادم به تو  من

 (مهتاب شام ٬ وشی)دار

نقطه  نیامشب تو هم نیهممن  ستیدلم با خودم ن گهیبزار اعتراف کنم من از امشب د ایبهش زل زدم خدا مبهوت

 مرد دلمو باختم ناجورم باختم نیا یحس قشنگ صدا ونیم

 به بعد من دلم و دادم رفت  نجایا از

و بهار که به جمع  اریو متوجه دست زدن ماهان و شهر میدیبه پشت سر چرخ مانیدست زدن هم من هم پ یصدا با

 میاضافه شده بود شد

آروم  تمیرضا دنیچرا نگاه اون فقط به من بود و با د ایبود و خدا قیتشو نیا قیدست زدم مرد امشب من ال منم

 گرفت؟

 مانیپ شیساعت پ میبود که ن ییانویبرهنمو تو شکمم جمع کرده بودم و نگاهم به پ یکاناپه نشسته بودم و پاها رو

 پشتش نشسته بود

 دمبود رفته بودن و من هنوز مات حس و حال موقع خوندنش بو یا قهیدق چند

 گوشم زمزمه کرد : مواظب خودت باش ریرفتن آروم ز موقع

مواظب خودت  گنیم گهیدوست دارم بهم د یدوست دارن به جا یلیخ گرویهمد یجا خونده بودم آدما وقت هیمن  و

 باش

ثل شده؟ خدا به نظرت اونم م دای؟اونم مثل من واله و ش دهیخدا به نظرت اونم مثل من دلش لرز پرسمیمن از تو م و

 من دلشو باخته ؟ ناجور باخته؟

 ادشیبه بعد  نیهم از ا انویپ نیا دنید با که بود خوب قدر چه ٬گرفتم  انویکردم و نگاه از پ کسیزانوم ف یرو چونمو

  فتمیم
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 طرفه جلو بره هیاز حسم اگه قراره  ترسمیمنش و من م انیآر مانیپ شهیحضورت پر رنگ م داره

 ترسمیهم م یلی....خترسمیکالم.... من از نداشتنت م کی

باز  یبرا ماهان و اومد من سمت به بهار ٬اومدن  نییاومدم ماهان و بهار هم از پله ها پا رونیاف اف از حسم ب یصدا با

 کردن در رفت 

اره د نیتامیبخور و نویخانم جان ا ایو رو به من گفت: ب رونیآب پرتغال اومد ب وانیل هیبانو هم از آشپزخونه با  ماه

 یریجون بگ

 کرد و گفت: حالت خوبه باران؟ یو خوردم بهار بهم نگاه وانیاز ل یکردم و کم یکوتاه تشکر

 کردم: آره بهترم  نگاهش

 یگرفته ا یلیخ رسهیبه نظر نم نطوریا ی: ولبهار

 الیخ و فکر ٬الهیفکر و خ یبرا ستین میضیمر یمن برا یگرفتگ دونستینم بهار ٬خواهرانش زدم  یبه نگران یلبخند

 و حسش و حس خودم مانیپ

 بلند به سمتم اومد: احوال دردونه؟ یقدما با مهرداد ٬بهش بدم  یورود مهرداد نذاشت جواب اما

 زدم: بهترم لبخند

 شده ادیسرفه هاشم ز ینیبیهنوز تب داره رنگ و روشم که م گهیبا اخم کنارم نشست: دروغ م ماهان

 استراحت تو تختت؟ یبه جا نجایا یحالت نشست نی: اونوقت تو با ادیبه سمتم چرخ مهرداد

مک نکردم باشه فقط ک یمخالفت نیفکر کنم بنابرا یتنها باشم و کم خواستیدلم م قتایحق ٬دردناکم و فشار دادم  سر

 رهیم جیسرم گ کمیبرم اتاقم  دیکن

 تو بغلش دیوپاهام قرار داد و منو کش ریحرف از دهنم دراومد مهرداد دستاشو ز نیا تا

 رهیگیکمرت درد م نیبزارم زم وونهی: د دمیکش یکنترل شده ا غیج

 فسقل؟ ی: آخه تو وزن داردیخند مهرداد
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 یشد هالک: کردم نگاهش نگران ٬تخت خوابوند  یو بدون توجه به مخالفت من منو به اتاقم برد و رو 

 ینگران باش خوادینم یدلم به خدا برام سبک بود زی: عزمهرداد

 دیتبدارم و بوس یشونیو پ دیگلوم باال کش ریبعد پتو رو تا ز و

 دیریگیم یضیزدم: آخر سر همتون ازم مر غر

 و با گفتن استراحت کن از اتاق خارج شد دیفقط خند مهرداد

فتاد تختم ا ینگاهم به قاب عکس روبرو گرفتیجلوم و م یضیو بردارم و ساز بزنم اما ضعف مر تارمیگ خواستیم دلم

 یداشتم پلکامو بستم و سع مانیعکس از پ هی خواستیتوش بود و چقدر دلم م مونیکه عکس دسته جمع یقاب ٬

 مکارو هم کرد نیبستم تجسم کنم و ا یو پشت پلکا مانیپ ریکردم تصو

 خودش غرق کرد یایو تو دنکه خواب من انقدر

.............................................. 

و نقشه هار دیشلوغ بود با یشرکت کنه و سر همه حساب دیجد یمناقصه  هیتو  خواستیبود که شرکت م یروز چند

  میکرد یم لیزودتر تکم

ثل م گهید ارمیشهر یهوا حت رفتیدادش م یحساب یاشتباه نیبود و با کوچکتر یتر از هر وقت یاخموتر و جد مانیپ

هرجور شده  خواستیم مانیمهم بود و پ یادیپروژه ز نیتو کارش غرق بود ظاهرا ا یکرد و حساب ینم طنتیقبل ش

 مناقصه رو ببره

وغ شل یو سر جفتمون حساب نمیو بب مانیبا امتحانات من باعث شد من کمتر پ شونیاتفاقات و هنزمان نیا ی همه

 باشه

هرروز به  دیاستراحت داشتم و با یاومدم از حاال تا دو هفته فرجه برا رونیامتحانم از دانشگاه ب نیدادن آخر با

سوار  ایمیکردم و با ک کیپالتوم و بهم نزد ی قهی ٬ دیباریم یو سبک زیبهمن بود و برف ر لیاوا ٬ رفتمیشرکت م

 آورده بود نیماش شدنبالش و بهار هم خود ومدیغزل که شوهرش م میشد نیماش

 تو گوشم گذاشتم : بله مویهندزفر لمیزنگ موبا یراه افتاده بودم که با صدا تازه
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 سرحال آرش لبخند به لبم آورد: سالم خانم خوشگله یصدا

 ؟یریگیم لیشده شما تحو یابروم از زور تعجب باال رفت: چ هی

 تو معتقد بودم ییبایبه ز شهیمن هم هیچه حرف نیا زمی: اوا عزآرش

 یکارشو راحت کردم: بگو چ نیشد بنابرا یمهربون م فتادیمن م ریکه کارش گ ییآرش معموال وقتا دمیکش یپوف

 یزبون باز یبه جا یخوایم

 هرجا نشستم از فهم و شعور تو گفتم شهی: من همآرش

 اعتراض گفتم: آرش بسه کارتو بگو با

پرونده رو از خونه ببرم شرکتش منم سرم شلوغه وقت ندارم  هیزنگ زده  ارشینزن فقط راستش ک گمی: باشه مآرش

 یبهش بد یببر یخونه بردار یبر یکش یتو زحمت م

 یخالصه م دارمونیو تمام د میبا هم برخورد نداشت ادیبه بعد ما ز ارشیمنو ک یو صحبتا شیسال پ کیاز  حدودا

 به آرش نه بگم  ومدیم اما دلم نمو االنم دوست نداشتم باهاش روبرو ش ایشد تو مهمون

 فقط به زن عمو زنگ بزن بگو پرونده رو آماده کنه معطل نشم برمی: باشه مباران

 راحت التیخ گمی: دستت دردنکنه بهش م آرش

 : خداحافظباران

 ی: باآرش

 گفت؟ یم یبرگشت سمتم: چ ایمیقطع تماس ک با

 برم  ییبهترم بود مجبور نبودم تنها ینطوریا ادیکردم و اونم گفت که باهام م فیتعر براش

 رفتم  ارشیعمو و پروندرو گرفتم و بعد به سمت شرکت ک یخونه  میرفت اول

 میشد ادهیپ ایمیدر شرکت پارک کردم و با ک یو جلو نیماش

 داره یکیساختمون شرکت گفت: چه شرکت ش دنیبا د ایمیک
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با  خوامیبورش گفتم: م یداخل و رو به منش مید رفتدوم بو یشرکتش طبقه  میتکون دادم و باهم وارد شد یسر

 مالقات کنم نیراست یآقا

 ن؟یداشت یلوس و بامزش گفت: وقت قبل یبا اون صدا یمنش

 پرونده آوردن هیدختر عموشونن براشون  شونیا ریمن جواب داد: نخ یبه جا ایمیک

 داخل دیبر دیتونیخبر داد و رو به من گفت: م یتلفن ارشیتکون داد و به ک یسر یمنش

 ایب یباران زود نمیشیم نجای: من همایمیک

 گفتم و داخل شدم  یا باشه

 گم راه ٬یو متعجب گفت: خوش اومد دیچشماش درخش دنمینشسته بود با د زشیپشت م یرسم پیبا ت ارشیک

 دختر عمو یکرد

 یگم نکردم پروندتو آوردم به جادوست نداشتم مثل خودش جواب دادم: نه پسرعمو راه  شویپر از گله و ناراحت لحن

 آرش

 کنم دایو پ دنتونیازت بخواد تا افتخار د یکس دیزد: همون معموال با یپوزخند

 شم  مونینکن از اومدن پش یکار ایجذابش گفتم: بسه ک یانداختنش رو به چهره  کهیاز ت خسته

  زدیچشاش برق م دنشیو اون با شن ایک گفتیبودم که بهش م یهم من تنها کس هنوز

 خوادیگفت: باشه نم یمیبود صم فتادهین یکه اتفاق شیسال پ کیانداختن و مثل همون  کهیکوتاه اومد از ت انگار

 یدوست دار دونمیم ارنیبرات قهوه بگم ب نیخانم گل بش یحرص بخور

 زنهیغر م یکه معطلش کنم کل یدونیمنتظرمه م ایمیبرم ک دیبهش زدم: ممنون اما با یلبخند

  میمذکرش و خونه دار ینمونه  فهممیزد: آره م یلبخند محو ایک

 بود ایمیک هیاخالقش شب گفتیبه آرش بود راست م منظورش

 فعال دمتیو گفتم: خوشحال شدم د زشیرو بردم گذاشتم رو م پرونده
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 سالمت به برو ٬بابت پرونده  یمرس ٬ زمیشم عز یخوشحال م دنتیاز د شهی: من همارشیک

 نیبرام مهم نبود اما بعد از اون صحبتا ا شیسال پ کی دیشا ٬کردم یزیو اخم ر ومدیکه گفت خوشم ن یزمیعز از

 یکرد رییتو چشام نگاه کرد: انقدر تغ یمتوجه اخمم شد و با ناراحت ارشیک ٬پر از منظور بود برام زمشیعز

 ؟یکنیاالن اخم م یدیخندیم زمیعز گفتمیبهت م یباران؟قبلنا وقت

 ایازت ک نمیتو چشاش نگاه کردم: دل چرک دلخور

به  فقط یقدم بلند خودشو بهم رسوند و بازوهامو تو دستاش گرفت و فشرد: چرا؟ گناه کردم؟ من لعنت هیبا  یعصب

ر و کمت ینیکردم که کمتر منو بب میتو خودمو از همه قا یراحت یاز اون روز به بعد برا یلعنت من ٬حسم اعتراف کردم

 تو؟ ینیبشه دلچرک دیکارام با ی جهیونوقت نتا ٬یمؤذب بش

 نره  رونیکنه تا صداش ب یبود خودشو داره کنترل م مشخص

 چرا پسر عمو؟ یدونیم نمیشدم پر ازبغض لب باز کردم: آره دلچرک یعصب منم

کرد  یم تمیحما میکه برام حکم برادر داشت و تو تمام لحظات زندگ یکس ٬میتمام لحظات بچگ یکه هم باز نیا یبرا

هوا بهم  یروز ب هیپا بزاره  ممیبغلم کنه و تو حر دادمیکردم بهم داره اجازه م یکه فکر م یو من به حکم حس برادر

 ینگاه م ندشیبه چشم همسر آ شهیکرده که به من هم تفادهفهموند براش حکم خواهر ندارم که از اعتمادم سوء اس

 کرده

 ؟یپر هوس بود یکرد یمنو بغل م یکردم وقت یفکر م یبود وقت یچقدر حس بد ایک یدونیم

 شد  شتریکرد که فشار دستاش رو بازوهام ب شیجملم بدجور عصب نیا انگار

 دستم ای: آخ کدمیدرد گرفت نال بازوهام

 دستم ارشیبار بلند تر گفتم: ک نیا دیشنینم یچیانگار ه اما

 لت نکردموقت با هوس بغ چیازم فاصله گرفت: من ه یخودش اومد و عصب به

 کرد حرفشو باور کنم یبا عجز گفت که انگار داشت التماس م انقدر
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تا باورم بشه  یجلومو نگرفت ایگفتم داداش ک یهمون بغض اعصاب خورد کن جواب دادم: چرا هر بار که بهت م با

 اعتمادم نشکنه؟ ینجوریتا ا یستیحکم برادرم ن

 یوقت اون روز بهم اعتراف نم چیعقب گذاشتم و مظلومانه گفتم: کاش ه ینگفت قدم یچیبا غم بهم نگاه کرد وه ایک

  ایک یکرد

 یبود ای: کاش هنوز داداش کدمیکردم و نال نگاهش

 میگفتم : بر ایمیو رو به ک رونیو از اتاقش زدم ب نمیو بب ارشیتا نگاه پربغض و حسرت ک نستادمیوا

رسوندمش دم  ینکرد و فقط وقت دایجرأت حرف زدن پ ایمیگذشته که ک یادآوریخسته و پربغض بودم از  انقدر

 نهشکیچون مطمئن بودم لب باز کنم بغضم م دیهم نشن یلب گفت که البته جواب ریخداحافظ آروم ز هیخونشون 

 کردم یخودم حل م مییهامو تو تنها ینداشتم با دوستام درد و دل کنم معموال ناراحت عادت

 گذاشتم  نیرو فرمون ماش سرمو

 ازم خواست باهاش برم بام تهران  ارشیکه ک ینه چندان دور یبک زد به گذشته  یپل ذهنم

 دیدرخشیبه خاطر بارش برف م ییبایکه تهران از اون باال به ز یشب سرد برف هی ٬شب بود  ادمهی خوب

 کاکائو جلوم گرفت و گفت: بفرما خانم گل؟ ریش وانیل هی ارشیک

 گرمش چسبوندم یسردمو به بدنه  یدستاو ازش گرفتم و با لذت  وانیل

 سرم و رو شونش گذاشتم رمیشهر روبروم بگ یکه نگاهمو از منظره  نیکنارم نشست و من بدون ا ایک

 دستاشو دورم حلقه کرد و گفت: بارانم؟ اونم

 صدا کردنم نطوریبود ا عادتش

 : هووم؟باران

 خانم خوشگله ستیگل کرد: هوم درست ن شیمعمول معلم باز طبق

 : خب بله؟دمیخند ینخود
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 ؟یبه خودش فشرد: کوچولو تا حاال به ازدواج فکر کرد شتریب منو

 کنن؟یکوچولو مگه کوچولو ها ازدواج م یگیگفتم: خودت م شیقهوه ا یچشا ی رهیاز رو شونش برداشتم و خ سرمو

 دلم؟ زیعز یو مهربون: وقتشه بزرگ ش دیو کش مینیب ایک

 کرده؟ یمنو ازت خواستگار یم زدم : کسچون ریز دستمو

 : آرهدیخند ایک

 ؟ی: کدمیخودمو جلو کش کنجکاو

 شد: خودم رهیتو چشام خ یجد ایک

 و گفتم: با مزه بود دمیخند نیکنه بنابرا یم یشوخ ایکردم ک یاون لحظه فکر م تو

 نبود یانگار شوخ یچینبود اون شب ه یشوخ اما

 از اعتمادم سوء استفاده کرده  ایکردم ک یکرد تو تمام اون روزا فکر م سیبه زمان حال و اشکام گونه هامو خ برگشتم

روز واسم تموم شد انگار که بت  هیسال باهام بود تو تمام لحظات اما تو  ۲۰ ایک ٫ میاز زندگ ایبود حذف کردن ک سخت

 شکست و چقدر شکستنش درد داشت ایاعتماد من به ک

 و محبت ایاز دست دادن ک یبار برا نیآخر یدهنم گرفتم و به اشکام اجازه دادم برا یبلند کردم و دستمو جلو وسرم

 کنن هیبه ظاهر برادرانش گر

 را ندانستم سکوتت

 یدیرا نفهم نگاهم

 هارا یگفتن نگفتم

 یدیهم هرگز نپرس تو

 که شام آخر بود یشب
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 نهییعشق و آ انیدست دوست خنجر بود م به

 جنگ نابرابر بود هی 

 ....یجنگ نابرابر چه

 ...یو چه خنجر یدست چه

 ...یمحقر یقصه  چه

 ..یاول و چه آخر چه

 میو دل بست میندانست

 میوستیو پ میدینپرس

  دمیهرگز نفهم یول

 میها هست هیسا شکار

.............................................. 

به  ونولشیتکم اریو شهر مانینشده و پ لیاز نقشه ها تکم یسر هیهنوز  دونستمیبود فردا مناقصه انجام بشه و م قرار

 عهده گرفته بودن

 نغمه رفتم زیکردم و به سمت م یخداحافظ نازیاز پر یاز اتمام ساعت کار بعد

 چند روز خسته شده بودن نیخسته بود و حقم داشت همه به خاطر فشار کار ا چهرش

 د؟یبه نغمه گفتم: کار نقشه ها به کجا رس رو

 و همسرش بمونن شرکت امشب تمومش کنن یو خانم سلطان اری: هنوز تموم نشده قراره مهندس و شهرنغمه

 شه؟ی: به نظرت تموم مباران

 تا صبح کار کنن دیشونه باال انداخت: با نغمه
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 چشاش خسته بود  یلیخ دمشیانداختم و دلم سوخت واسش امروز که د مانیبه در اتاق پ ینگاه

 برم تو؟ تونمیو رو به نغمه گفتم: م دیبه ذهنم  رس یفکر هویبه در بودم که  رهیخ

 داخله ارمی: بزار بهش بگم شهرنغمه

 از اطالع نغمه در زدم و داخل شدم بعد

 خستشون کردم یبه چهره  یخم شده بودن سالم ینقشه کش زیرو م هردو

 گفتن یجون یبرگشتن و سالم  ب جفتشون

تا االن  دیشده شما با یزیبه حرف اومد: چ دیکه سکوتم و د مانینا نداشت حرف بزنه پ یحت اریگرفت شهر خندم

 یرفته باش

 امشب بمونم بهتون کمک کنم رمیازتون اجازه بگ خواستمیجذاب بود : بله م یکردم هنوزم با وجود خستگ نگاهش

 میکنیما خودمون کارو تموم م ستین یاجیاخم کرد: احت یکم یجد مانیهردو غرق تعجب شد پ ی چهره

کار  هگید یرو قسمتا یشتریشما با تمرکز ب رمیگیسبک و دستم م یاما اگه من بمونم قسمتا دونمیگفتم: م آروم

 نیکن

 مانیها پ هی: فکر خوباریشهر

 شهیم تیاذ نیخانم راست یول ستیبار اولمون ن نیا میعادت دار ادیتر شد: نه ما به کار ز ظیاخمش غل مانیپ

  شمیوسط حرفش: من خسته نم دمیپر عیسر

 : گفتم که نهمانیپ

 

؟  ستمیشرکت ن نیدستمو به کمرم گرفتم و سرتقانه گفتم: اصال مگه من کارمند ا شیهمه لجباز نیحرصم گرفت از ا 

 مونمیپس م

 یکن ینم یکار نیابرو باال انداخت: شما همچ مانیخندش گرفت از کل کل بچگانم و پ اریشهر
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 نجامیا گهیساعت د کی امیلباس راحت تر بپوشم ب هی رمیکنم االنم م یکار و م نیابروهامو باال دادم: چرا ا جفت

 سه تا مرد نیب مونهیهم تنها نم یطفل یخانم سلطان ینطوریا

 برگرد خونه یبمون داریتا صبح ب یشیاعتراض کرد: باران خسته م مانیپ

دسته شاپرک تو قلبم به پرواز دراومد به سمتش برگشتم  هیکرد و انگار  یبود اسممو صدا م یبار نیاول ستادیوا قلبم

 نیاشنگران نب گردمینرم شده بود گفتم: من برم یادیاز زبونش ز کمیاسم کوچ دنیشن یکه به خاطر شاد یو با لحن

 عادت دارم یبه شب زنده دار

رسوندم و تخته گاز تا  نمیو به سرعت خودمو به ماش رونیاقش اومدم ببهش بدم از ات یکه اجازه اعتراض نیبدون ا و

 خونه رفتم 

 یمانتو هی عیاتاقم شدم سر یدادم و راه حیو توض انیو تو کوچه پارک کردم و داخل شدم و رو به ماه بانو جر نیماش

 رو سرم دیشال سف هیو بعد  یلیو ف دیاسپرت و سف یها یو کتون یبا شلوار ورزش دمیپوش یلیاسپرت راحت ف

 که اومده بودم برگشتم  یانداختم و خارج شدم و به همون سرعت

 راحت وارد شرکت شدم الیو براش گفتم و با خ انیراه برگشت به ماهان زنگ زدم و جر تو

زدم و وارد شدم و چشام  یدر ماننیمهندس تو اتاق پ ۴هر  دونستمیتو سالن نبود نغمه هم رفته بود و من م یشکیه

 قفل شد مانیپ یتو چشما

اره و پر از ست دیچشاش خند میورزش پیت دنیبعدشم با د یکه به حرفش توجه نکردم ول نیحرصش گرفت از ا انگار

 شد

 کردم ینفره سالم بلند ۴رو به سمت جمع  یراحت شد از برق نگاهش و پر انرژ المیخ

هم قراره تو کار کمک  گهیخانم د هیخداروشکر  یوا زمیزودتر از همه جواب سالمم و داد : سالم عز یسلطان خانم

 رهیتک و تنها حوصلم سر م گفتمیکنه همش م

پرچونست که  یکه حوصلش سر بره مشخص بود از اون خانما حیلحن حرف زدنش خندم گرفت انگار اومده تفر از

 کنه کاریسه مرد چ نیا نیغصش گرفته بود ب

 با حضور من راحت تره یراست گفتم خانم سلطان نیبب یعنیباال انداختم که  ییابرو مانیبه پ رو
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 خودشو کنترل کرد عیسر یحرکت بچگانم خندش گرفت ول نیاز ا اونم

براتون  یشتریب یخانما یبعد یدفعه  دمیقول م ینگاه کرد و گفت: خانم سلطان یبامزه به خانم سلطان یلیخ اریشهر

 دمیم حیترج شتریبا خانما رو ب یصاً همکارنکرده حوصلتون سر نره خود منم شخ ییکه خدا ارمیب

 خندمو خوردم  عیسر مانیبا تشر پ یول دمیخند

 رهیاالنم د نیهم میزودتر کار و شروع کن دیبا اریبسه شهر ی: لودگمانیپ

تو اتاقش برامون قرار داده بود  مانیکه از قبل پ ینقشه کش یزایو به سمت م میشد یهمه جد مانیحرف پ نیا با

  میرفت

 و رسما کارمون شروع شد نطوریهم هم هیو لپتابم و باز کردم بق ستادمیا زیم پشت

.............................................. 

 هیتا به االن  ۸حدود ساعت  شبیاز د دادیصبح و نشون م ۶به بدن خستم دادم و به ساعت نگاه کردم  یو قوس کش

  میاستراحت داشت یچا هیام و ش یو فقط برا میکله کار کرده بود

بهش کردم و بعد از مطمئن شدن از عدم نقصش لولش کردم و  یقیکه من داشتم تموم شد نگاه دق ینقشه ا نیآخر

 کردم  هیبه بق یانداختم و نگاه مانیاتاق پ یخودمو رو کاناپه 

 و همسرش هم کارشون تموم شده بود  یخانم سلطان یکردن ول یداشتن کار م اریو شهر مانیپ

 یکاناپه م نیو اگه خجالت نبود رو هم ومدیاز اندازه خوابم م شیب ٬انگشت شصت و اشاره چشمامو فشار دادم  با

  دمیخواب

 به سمتش نگاه کردم: تموم شد خدارو شکر  اریشهر یصدا با

 دارهکار ن شتریساعت ب میبه سمتش برگشت و گفت: خوبه مال منم ن مانیپ

 هم بود شتریاز همه سخت تر و ب مانیکار پ البته

 دادم  و چشمامو بستم تا سوزشش کم بشه هیکاناپه تک یتوجه بهشون سرمو به پشت بدون
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از همه نگران بودم به  شتریساعت بود چشم رو هم نذاشته بودم ب ۲۴ قایبودم و االن دق داریصبح ب ۶ساعت  روزید از

 نور  یشد نور عل یسردردم شروع بشه و اونوقت م یخاطر کم خواب

 تموم شد نمیخب ا یلی: خمانیپ

 ساعت گذشت؟  مین یعنیباز کردم  چشمامو

خداروشکر  یممنونم از زحمت همگ یلیمکث کرد: خ یمن کم یخسته  یبه تک تکمون انداخت و رو چهره  ینگاه

 مینقشه هارو به مناقصه برسون میتونیم

 تو مناقصه شرکت کنه  تونستیباالخره تموم شد و شرکت م میدیکش ینفس آسوده ا ی همه

 ندارن یبهشون بندازه و مطمئن شه مشکل یما اومد تا نگاه یبه سمت نقشه ها مانیپ

 ٬جذاب من سییر نیبود ا ریسخت گ یادیتو کار ز ییخدا

 شهر شدم  یو مشغول تماشا ستادمیاتاقش ا یا شهیش وارید یبلند شدم روبرو منم

 وقت بود نرفته بودم  یلیبام تهران و کرد خ یهوا ٬هوا  یب دلم

 به خودم اومدم مانیپ یافکار خودم غرق بودم که با صدا تو

 ؟یشد رهیخ نجوریا ی:به چمانیپ

  بود کرده تر جذاب و خستش صورت ٬شیکردم و چقدر ته ر نگاهش

 کردمی: داشتم فکر مباران

 حد مشغول کرده بود بانو؟ نیفکرتو در ا ی: چمانیپ

م به چهرش گفتم: داشت رهیقفل کردم و خ نمیرو س ییپایدادم و دستامو حالت چل یا شهیش واریبه د هیپشت تک به

 اونجا رو کرد یهوا دلم ٬وقته بام تهران نرفتم یلیکردم خ یفکر م

  نطوریزد: که ا یلبخند محو دمینفهم لشویبرق زد که من دل مانیپ یچشما

 تکون دادم و گفتم: اگه کارا تموم شده من برم خونه یسر
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 رسونمتیبردار من م لتویقرار داد: بله کارا تموم شده برو وسا بشیداخل ج دستشو

 آوردم نی: من ماشدیباال پر ابروم

انتظار  ابونایخ یخلوت نیصبح تو ا ۶:۳۰بلندش و چهرش و مغرور تر کرد: ساعت  یشونیپ ونینشست م زیاخم ر هی

 ؟یکن یرانندگ یخوایم یچه جور شهیتنها بفرستمت ؟ بعدشم چشات از زور خواب باز نم یدار

بود و  اون  ابونایخ یخستم و خلوت یکه حواسش به چشا نیا ٬حرفش نیبا خودم روراست باشم ا خواستمیاگه م خب

 بود و دوست داشتم دهیکه پشت حرفش خواب یتیحس حما

  دمیدیمخالفت نم یبرا یلیدل ادیب خواستیحواسش به همه جا بود منم حاال که خودش م یادیمرد ز نیا

 گرفت یمنو م یکرد فقط انرژ یمرد داشتم مخالفت من نظرش و عوض نم نیکه من از ا یشناخت نیبا ا یعنی

 کنار آسانسور رمیکنم م یهامو جمع م لهی: باشه پس من وسباران

و خانم  اریاز شهر یگذاشتم و بعد از خداحافظ میم و جمع کردم و داخل کوله پشتلپ تاب عیسر ٬تکون داد  یسر

 ستادمیو همسرش از شرکت خارج شدم و کنار آسانسور ا یسلطان

 میدیرس نگیو در سکوت به پارک میو با هم سوار آسانسور شد وستیچند لحظه بعد بهم پ مانمیپ

 ؟یکن یو لطف م چییمن رفت و در کمال تعجب من گفت: سو نیبه سمت ماش مانیپ

 یخودم برسونه و مجبور م نیمنو با ماش خواستیکنم و م دایپ اجیاحت نمیممکنه به ماش دونستیرفت براش م دلم

به  و چییکرد سو یخودش م ی فتهیپسر هر لحظه با درکش منو ش نیآژانس برگرده ا ای یبا تاکس یشد برگشتن

 سمتش گرفتم و خودم نشستم 

 و راه افتاد  نهیخوابوند تا راحت تر بش یرو کم ینشست و صندل اونم

 دمیدوسش داشتم رس یلیکه خ یبردم و بعد از رد کردن چند تراک به آهنگ نیبه سمت پخش ماش دستمو

دادم  هیکت نیبه صندل نیبودم بنابرا دهیشن اریاز شهر نویگوش کنه ا کیدوست داره موز نیتو ماش مانیپ دونستمیم

 لذت ببره کیو با سکوتم بهش اجازه دادم از موز

 خوبه  نیمن هم یبرا
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 نمیشیم اتیبا رو که

 بوسمیرو از دور م تو

 نمیبیرو از دور م تو

 خوبه نیمن هم یبرا

 اتویرد دن رمیبگ

 رمیهر کجا م نمیبب

 اونجا رد شدم با تو... از

 تسیکه حال من خوش ن نیهم

 که قلبم آشوبه نیهم

 من یبرا یخوش باش تو

 بد بودنم خوبه نیهم

 بود یکه بغضم از چ نیا به

 ستین یکه تو دلم چ نیا به

 ...دمیعمر خند تمام

 ..ستین یشوخ ٬عمر  تمام

 خوبه  نیمن هم یبرا

 تو نابودم یب ینیبب

 ازت گفتن ییجا اگه

 من عاشقش بودم بگم
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 خوبه نیمن هم یبرا

 دهیتو رو د یاز هر ک که

  پرسمیصدبار م یشب

 ده؟ینپرس یزیچ ازم

 ستیکه حال من خوش ن نیهم

 که قلبم آشوبه نیهم

 من یبرا یخوش باش تو

 بد بودنم خوبه نیهم

 من( یبرا ٬) گوگوش

از مغازه ها  یلیخ یشدن و کرکره  یروزانه آماده م تیفعال یبرا داشتن مردم و بود صبح اول ٬ دمیکش یقیعم نفس

  دمینفس کش شهیبردن ش نییرو با پا یملس و خنک صبحگاه یهوا ٬باال رفتیتازه داشت م

 شد  ادهیبهم زد و پ یمهربون لبخند ٬برگشتم مانیبه سمت پ ستادیخونه ا یکه جلو نیماش

 و ببر نیو گفتم: ماش ستادمیشدمو کنارش ا ادهیپ منم

ه با و ببرم ک نیماش خواستمیکنن گفت: اگه م میرو تفه یزیچ خوانیم جشونیگ یکه به دختر بچه  ییباباها نیع

 ومدمیخودم م نیماش

 داخل؟ دیاینم ٬و گفتم: حواسم نبود  دمیخند

 مناقصه آماده بشم یبرم شرکت برا دیبا من ٬خودت بکش اطیو تو ح نی: نه ممنون زحمت پارک ماشمانیپ

 یتکون دادم: موفق باش یسر

 شم ینگام کرد: مطمئناً موفق م مغرورانه



 بارانزیر 

 
122 

 

 دمیپسندیو م رینظ یب یاعتماد به نفس و خودخواه نیمن ا خب

 به سمتم دراز کرد: خداحافظ دستشو

 بزرگ و خوش تراشش قرار دادم: خداحافظ یو تو دستا فمیظر یدستا

 ببرم که با برگشت اطیو داخل ح نیسوار شم تا ماش خواستمیگذاشتم و م نیپامو تو ماش هیکه بره منم  برگشت

 به سمتم تو همون حالت موندم مانیپ

 ..ی: راستمانیپ

 ٬صورتم قرار داد یقرار داد و خم شد تا هم قد من بشه و صورتشو جلو بشینگاهش کردم دستاشو تو ج منتظر

 منو گرم کرد یگرمش صورت سرمازده  ینفسا

 رفتن به بام تهران و شام  یدنبالت برا امیمنتظرم باش م ۷داد: ساعت  ادامه

 یگرفتن و دوست دار زهیجا که تو ٬تهیهمکار ی زهیجا نی: استادیا صاف

بود برگشت و قدم زنان رفت و من مبهوت  بشیبه بهت من بکنه همونجور که دستاش تو ج یکه توجه نیبدون ا و

 انقدر نگاهش کردم تا از کوچه خارج شد

 صبح افتادم که گفتم دوست دارم برم بام ادیاش داغ بود گذاشتم و نفس یرو گونم که هنوز از گرما دستمو

 شتریب یمرد برم بام و شام بخورم اونم دو نفر نیکه من با ا نیا ٬زدم  یکرد لبخند یپسر منو هر روز عاشق تر م نیا

 بود که آدم دوست نداشت از خواب بلند شه ینیریش یایرو هیشب

 من یلب زمزمه کردم: عشق دوست داشتن ریز

.............................................. 

  ختمیر میشونیکج تو پ شویسرم بستم و دسته ا یمحکم باال موهامو

 شدم رهیقرار خ نیزد از ا یو به چشام که برق م دمیرو لبام کش مویرنگم و سر کردم و رژ لب گوشت ییمویل شال

 محشر بود میعسل یسوخته و بوت ها یقهوه ا نیبا ج بشویرنگم و دوست داشتم و ترک یعسل یپالتو
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 یاز ماه بانو خداحافظ نیبنابرا نبود معمول طبق که ماهان ٬کردم و از اتاق خارج شدم  دیرنگم و تجد یمس ی رژگونه

 رونیزنگ بزنه برم ب مانیشدم تا پ اطیکردم و داخل ح

 رفتم  رونیزنگ زد و من ب میبه گوش مانیساعت هفت پ راس

 یآروم و مغرورش سالم یرفتم و نشستم و رو به چهره  ینشسته بود با لبخند محو جنشیف ویام و دبل یب داخل

 دادم

 داد و راه افتاد یبه نرم جوابمو

 نیبنابرا میداده بود و گفته بود مناقصه رو برنده شده بود امیظهر بهم پ یطرفا اریشهر ٬تو هم قفل کردم  انگشتامو

 یبه سمتش نشستم و لبمو با زبون تر کردم: راست لیکج و ما یکم گفتمینم کیبود اگه بهش تبر یادب یب یلیخ

 بابت برد در مناقصه گمیم کیبهتون تبر

 دیمن نیمهندس میت جزء هم شما باالخره ٬خانم مهندس جوان گمیم کیتبر شما به منم ٬کرد : ممنونم  ینگاه بهم

 شدم رهیشد خ یبام تهران ختم م تایکه به ولنجک و نها یریزدم و صاف نشستم و به مس یمحجوب لبخند

ساعت از شب داشت  نیکه با وجود سن کمش تو ا دیدو یدختر بچه ا یچراغ قرمز نگه داشت و من نگاهم پ پشت

 دمیکش نییرو پا شهیاومد و من ش نینگاهم به سمت ماش دنید با ٬کرد  یم یگل فروش

 دارم یتازه ا یچه گال نیبب ٬گل بخر  هی: خانم تو رو خدا دختر

 دسته بده هینازش زدم و گفتم: باشه  یبه چهره  یلبخند

 دسته گل نرگس به سمتم گرفت هی عیکرد و سر دایپ نتیز یسرخ شده از سرماش به لبخند یها و گونه ها لب

 دمیچرخ مانیرو دستم نشست به طرف پ که یکردم تا پولش و بدم که با دست فمیگرفتم و دست تو ک ازش

 و به سمت دختر گرفت دیکش رونیتانخورده ب یپول چرم اصلش دوتا ده هزارتومان فیبهم کرد و از ک یظیغل اخم

 آقا ادهیز یلیخ نی: ادختر

 مال خودت شیبه روش زد: بق یمحو لبخند
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  رهیبه من نگاه کرد و من با رو هم گذاشتن چشمام بهش گفتم که بگ دختر

 تشکر مفصل شاد و ورجه ورجه کنان ازمون دور شد هیپوالرو گرفت و بعد از  مردد

 خودم حساب کنم دیزاشتیبرگشتم: کاش م مانیسبز شدن چراغ به سمت پ با

 نه؟ک بشیکه به عنوان همراه کنارمه با وجود من دست تو ج یکه خانم رتمیغ یانقدر ب یعنیکرد:  یوحشتناک اخم

 نداشتم یکه از حرفم ناراحت نشه گفتم: منظور نیا ینانشو دوست داشتم و برارفتار جنتلم نیا

به  دنیبه سمت پنجره برگشتم و تا رس یقینفس عم دنیکش با منم ٬نگفت  یچیبدون حرف نگاهم کرد و ه قیعم

 بود نمونیمقصد سکوت تنها حرف ب

  نمیو بب پشیو من تازه تونستم ت میشد ادهیو پارک کرد و هردو پ نیماش ٬به بام دنیرس با

 یها بود و از دکمه دهیپوش یبلند مشک یو اورکت کم دیسف راهنیمردونه و پ کیبراق و ش یبا کفشا یمشک نیج هی

 رنگ گردنبندش مشخص بود  ینقره ا ریزنج راهنشیباز پ

 هامو از عطرش پر کردم و کنار حضور محکمش قدم برداشتم  هیر یقینفس عم با

  اوردمیحرف کم م شهیمرد هم نیبودم اما در مقابل ا یو خوش صحبت یال آدم اجتماعاصو من

جوون و رو مرد جذاب کنار  یحسرت بار دخترا ینگاه ها دمیدیو من م میبه شونه هم به سمت باال راه افتاد شونه

قرار داده بود و محکم و مغرور مثل اشراف زاده ها قدم بر  بشیدستم که در سکوت دستاشو طبق عادتش داخل ج

 داشتیم

م و و محک کردیهم خرج نم ینگاه مین یدخترا حت ی رهیدر مقابل نگاه خ مانیبود که پ نیکه برام جالب بود ا یزیچ

  داشتیاستوار کنارم قدم برم

 و خودمو با دستام بغل گرفتم دمیکش یقیعم نفس

 : سردته؟دیسمتم چرخ به

 شیاز حضور قو یمرد بود و گرم نباش نیکنار ا شدینم
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 گفتم: نه اصال صادقانه

 یسرما بخور خوامینم ٬: اگه سردت بود بگو پالتومو بهت بدم مانیپ

ه هاش خون یو به تهران که چراغا مینشست مکتین هیرو  مانیپ شنهادیبه پ میکه باال رفت یکم ٬تکون دادم یسر فقط

  میشد رهیکرده بود خ شینوران

شتم وقت دوست ندا چیه یکیپالست یوانایجفتمون نسکافه گرفت و من هرچند طعم نسکافه رو تو اون ل یبرا مانیپ

 دیچسبیبهم داشت م بینسکافه عج نیگرفتم ا مانیکه از وجود پ یاما به نظرم کنار آرامش

 و شکار کرد نیمن به تلکاب ی رهیداد و و نگاه خ هیتک مکتین یبه پشت مانیپ

 ؟یسوار ش ی: دوست دارمانیپ

 بود که من تجربشو دوست نداشته باشم؟ یزیمرد چ نیپرسم خدا کنار ا یمن از تو م و

بودم با اختالف  ستادهیا روبروش درست حاال ٬نگاه کرد و دستمو گرفت و بلندم کرد  رهیخ بهم ٬تکون دادم  یسر

 مردونه و جذابش یچهره  دنید یبرا رمیسرمو باال بگ یکه باعث شده بود کم یقد

تن: باال داد و با گف قمویپالتوم بند کرد و  ی قهیو بعد دستشو به  دیصورتم چرخ یآرام بخشش رو تک تک اجزا نگاه

 بهتره ینطوریا

 دید یچ دونمینم و چرخوند اطراف به کالفه سرشو ٬شده بود  بیمرد امشب عج نیو ا دیاز نگاه کردن بهم کش دست

 کرد کیدستاش گرفت و منو به خودش نزد ونیکرد و دستمو محکم م یخمکه ا

مرد  یبه جوش اومده  رتیغ یرو خودم دلم غنج رفت برا یپسر ی رهیبه اطراف کردم و با نگاه خ ینگاه متعجب

 کنار دستم

ت و راح میو پرداخت کرد تا خودمون دو تا سوار بش نیکاب هی ی نهیدست منو رها نکرد و هز نیبه تلکاب دنیرس تا

 میباش

نسبت به ارتفاع با خبر بودم  ادمیخودم از ترس ز یچرا وقت دونمینم ٬کردم یچه غلط دمیفهم نیتلکاب دنیبا د تازه

 سوار شم خوامیگفتم م
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 شده  خیکردم دستام به شدت  یروبروم نشست و من حس م مانیپ

ا بلد بودم خوندم ت هیقسم و آ یکه خورد راه افتاد و من چشام بسته شد و تو دلم هرچ یفیبا تو تکون خف نیتلکاب

  میو سالم برس حیصح

 دمیترسیاز ارتفاع م یمثله چ یسوار شم ول خوامیخودم نبود تو جو بودم و گفتم م دست

 خوبه؟ حالت تو: گفت و کرد نگاهم نگران ٬چشمامو  باز کردم  مانیپ یصدا با

 ترسم  یشد بهش بگم از ارتفاع م یروم نم قتشیحق ٬نگفتم  یچیهش کردم و هنگا مستأصل

 ؟یخیمن چقدر  یجواب ندادنم نگران تر شد و اومد کنارم نشست و دستامو تو دستش گرفت و با بهت گفت: خدا با

 مانیو با ترس به پ دمیکش یخفه ا غیخورد ج نیکه تلکاب یانداختم و چشمامو دوباره بستم و با تکون ریز سرمو

 دمیچسب

 ؟یترس ی: از ارتفاع مدیدستشو دورم حلقه کرد و متعجب پرس یبا مکث اونم

 حاال خوب شد آبروت رفت؟ یکن یآبرو دار قهیدو دق یبه تو باران نتونست لعنت

 تادفیم شتریفشار من از ترس ب میرفت یباالتر م یکردم هرچ یتکون دادم و احساس م دییبه عالمت تأ یسر فقط

 م؟یکه سوار نش یپس چرا زودتر نگفت وونهید یبه خودش فشرد و گفت: دختره  شتریمنو ب مانیپ

 قادر به جواب دادن نبودم یشد و من اما حت یحس م ینبود و فقط نگران یتمسخر چیخالف تصورم تو صداش ه بر

گوشم زمزمه کرد : آروم باش  ریوار باز شد ز کیشالم رد کرد و موهامو نوازش کردو من چشمام اتومات ریاز ز دستشو

 گهید ی قهیفکر کن که چند دق نی....فقط به ا فتهیب ستیقرار ن یاتفاق چی...هیبترس ستین اجی...اصال احت زمیعز

 شهیو تموم م یشیم ادهیپ

کرد  یمم مداشت آرو ینطوریمن ا یکه مرد مغرور و دوست داشتن نیآرامبخشش ترس و از دلم برد و باور ا یصدا

 سخت بود

 رهیباال بردم و به چهرش خ یکردم سرمو کم یرحمانه قلبش و حس م یقلبش بود و من کوبش ب یدرست رو سرم

 ؟یصدا لب زد: خوب ینگاهم آروم و ب دنیکرد و با د ینگاهم م ینگران با ٬شدم 
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 ندارم یاز مرگ هم هراس یآغوش حت نیا تو ٬لحظه نیگوش کن خدا من تو ا خوب

بودم و که  مانیپ یچشما یبود من هم کاشف جاذبه  نیزم یکاشف جاذبه  وتونیکردم و اگه ن یچشماش نگاه به

 کرد یم یبا روح و روانم باز شیعطر لعنت نیکرد و ا یوار تو خودش حل م سیمنو معناط

آروم بودم تو  یرقد به ٬کردم  یداشتم از ترس سکته م شیپ یمحو من شده بود و انگار نه انگار من لحظات اونم

 عشق بود؟ تیجز خاص یزیچ نیا ایو آ شناسمیفرد و م نیآغوشش که انگار سالهاست ا

و اونم کالفه نفس  دمیکش رونیو من آروم از حصار دستاش خودمو ب میهردو به خودمون اومد نیتوقف تلکاب با

 میشد ادهیو با هم پ دیکش یقیعم

ه گرفت و  ب وهیو آبم کیک هی  دیبوفه که رس هیرفتم به  یو منگ دنبالش م جیهنوز تو شک آغوشش بودم و گ من

 فشارت افتاده یدیبخور ترس نارویا ایسمتم برگشت : ب

 ترس؟؟؟؟؟؟؟

 ترس کرده بود تو دلم ؟ نیگزیوجودش چطور آرامش و جا دونستینم یعنی

 خاطر مشغول خوردن شدم  بیدستشو رد نکردم و با ط یول

 : حالت بهتره؟دیبرگشت سمتم و با مهر پرس وهیو آبم کیاز خوردن ک بعد

 : بله ممنونم دادیبهم م یحس خوب شینگران

قهوه خونه  هی یاز تختا یکی یرو ٬ میکنار هم راه افتاد یکم یو به سمتم اومد و با فاصله  دیکش یآسوده ا نفس

 کردن  یو توجهارو به خودشون جلب م دنیخندینشسته بودن و مستانه م یگروه دختر پسر

شروع به  یجمع شادشون شده بودم که آسمون به خاطر رعد و برق روشن شد و بعدش بارون تند یتماشا محو

 کرد دنیبار

 یحساب میخوریوگرنه سرما م میبرگرد دیبه آسمون نگاه کرد و گفت: با عیسر مانیپ

 نییپا میتا بر میبرگشت نیسمت تلکابتکون دادم و کنارش راه افتادم و دوباره به  یسر
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و کامل اجاره کرد و هردو سوار  نیتلکاب هیرفت  یسر نیع ٬راحت تر بود  المیخ مانیاما با وجود پ دمیترسیم هنوز

من  نیبهم گفت:بب یکنار من نشست و دستامو تو دستش گرفت و با لحن مهربون میمستق مانیبار پ نیا یول میشد

 ٬ ینیتو تلکاب یکن فراموش کن یاون گوش کن و سع هتو هم چشماتو ببند و فقط ب زارمیم میآهنگ از گوش هیاالن 

 گل؟ خانم باشه ٬ ستیترس ن یبرا یلیدل چیه و کنارتم من

 کردم حرفاشو  دییهم گذاشتن چشام تأ یاز عشق نگاهش کردم و با رو پر

تله چشام بسته شد و سرمو تو بازوش  عمق گرفت و دستشو دور شونم حلقه کرد و من با شروع حرکت لبخندش

 باز شد یآهنگ لبام به لبخند محو دنیکردم و با شن میقا

 من صدات آرامش محضه عشق

 ارزه یم ایمن به همه دن عشق

 حرفات نهیشیمن به دلم م عشق

 من فوق العادست اون چشمات عشق

 شیاهیبا حرفاش چطور آرومم کرد و چشماش چطور منو جذب س مانیافتادم که پ نیرفت تو تله کاب یلحظه  ادی) 

 کرده بود(

 آروم ...اومد بارون آروم

 رونیب میعاشق...زد میشد

 نم نم..نشست شبنم  اومد

 موهامون...رو موهامون رو

 بشه خوب رابطه بزار ٬جا بده تو دلت منو

 صدا خنده هامون تا آسمونا بره نمونیب

 پاسبون منم
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 اون واسه

 ناز خوشگلت یچشما

 احساسمون خاصه

 کندن از تو مشکله دل

 رو شونم آروم سرت ادیزده...م بارون

 منو تو قانون نداره عشق

 خراب و دور ازهم دالمون

 تره چشمامون

 تو منو جادو کرد عشق

 کرد داغون ٬بارون زد ریز

 دل واموندمو نیا

 بد شدم آلودت خانومم

 شدم آلودت بد

 یمن مثه بارون پر احساس اشک

 شناسهیتو رو م یمن دستا اشک

 ....آرومم

 وونهیاون باال رو ابرام د انگار

 مرد بودم( نیبود االن کنار ا نیا مهم ٬دمیترسیم ارتفاع از من نبود مهم ٬) واقعا هم انگار رو ابرا بودم

 خوامیوار م وونهیرو د تو
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 آروم...اومد بارون آروم

 رونیب میعاشق...زد میشد

 (آروم آروم ٬ یجهان یو مهد شمسی)عل

که  : حالتدیکه به شونم وارد کرد رهام کرد و پرس یبعد از فشار آروم مانیچشمام آروم باز شد و پ نیتوقف تلکاب با

 خوبه؟

 نبودم یخوب نیوقت به ا چیه خوب؟؟؟من

ه براقش گفتم: ممنونم من ب یبه چشما رهیو خ ستادمیا نیشم کنار تلکاب ادهیتکون دادم و کمکم کرد پ یسر فقط

 ... یول ٬شدم  یسوار نم نیوقت تلکاب چیخاطر ترسم ه

 بود یمکث کردم و ادامه دادم: تجربه خوب یکم

 به کف پام سقوط کرد نمیچسبوندن و من قلبم از تو س میشونیاز مهر نگام کرد و بعد انگار سرب داغ به پ پر

 تجربم بود  نیمن بهتر یو مهربون گفت: برا دیکش عقب

 سرخ شده بود بیمن حاضر بودم قسم بخورم گونه هام مثل دو تا س و

 کنن؟ یم لیم یکه بحث و عوض کنه گفت: خب بانو شام تو چه سبک نیا یو حس کرد و برا خجالتم

 منو بکشه  خواستیشده بود و انگار م بیعج یادیمرد امشب ز نیا ایکردم خدا نگاهش

 رو داشت؟ یهمه نرم نیمن طاقت ا یجنبه  یب قلب

 نیمرد باشه پس بزار بهتر نیمن با ا یمغرورش هنوز شاد بود و اگه امشب قرار بود تنها شب زندگ اهیس یچشما

 باشه

 کردم ایالزان ایزدم: هوس پاستا   یلبخند

 یا ترانهیرستوران مد هی یبه سو شیگرفت: پس پ شیقو یجواب داد و دستامو تو دستا لبخندمو

 جوالن بدم یاجازه  یا یفکر منف چیبه ه خوامیعمق دادن به لبخندم باهاش موافقت کردم و من امشب نم با
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کردم و  یشد گوش م یبتهوون که پخش م یقیو من به موس مینشسته بود یرستوران خوشگل چوب زیم پشت

 زدیحرف م اریبود که داشت با تلفنش با شهر مانیپ یحواسم پ

 یول نم اریشهر نیگفت: ببخش دهیازش د ادیروزا ز نیا یهم تلفنش تموم شد و با مهربون مانیپ دنیرو که چ غذا

 کرد 

 ؟ شروع کن یهست یغذا اشاره کرد: معطل چ به

 به چال گونه هام شد  رهیبهش زدم و اونم خ یلبخند

فوق العاده  شیاضاف یتزایپ ریپن با پاستا طعم ٬شکل محبوبم سرگرم شدم  یپروانه ا یانداختم و با پاستاها ریز سرمو

 کرد  یآدم اضافه م یهم به اشتها زیسرم یعطر یشمع ها یبود و بو

بس که طعم غذاش خوب بود  امیم نجایبودم اما مطمئن بودم دوباره با بچه ها به ا ومدهیرستوران ن نیتا به حال ا من

 هم آروم مشغول خوردن بود  مانیپ

لرد  هیاز  یبود و دسته کم ۱۸قرن  یشاهزاده ها هیرفتاراش شب ی همه ٬سکوت و آرامشش و دوست داشتم کال

 نداشت یسیانگل

 و رفتاراش اصال زننده نبود  زدیحرف م دهیبه جا و سنج شهیهم

 انداختم و با غذام سرگرم شدم  ریسرمو ز عیسر نیشده بودم بنابرا رهیزشت بود که بهش خ یلیخ

 نیکه من کامال تا آخر دیکش یمهارت آشپزشو به رخ م یپاستا به قدر نیبخورم اما ا ادیز ینداشتم شبا غذا عادت

 کردم  زیپاستام و خوردم و با دستمال دور دهنمو تم یتکه 

 هم غذاشو تموم کرده بود ودر کمال احترام منتظر من بود  مانیپ

 بود یذیلذ یتشکر زدم: ممنونم غذا یبه نشونه  یلبخند

 فت: خوشحالم که خوشتون اومدگ یمهربون یصدا یول ینگاه جد با

 ازش بلند شدم  تیبلند شد و منم به طبع نهیبا دستش گارسون و صدا کرد و بعد از پرداخت هز و

 و بعد راه افتاد رمیجنتلمنانه منتظر شد کنارش قرار بگ یلیخ
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گ چقدر به نظرم قشن نمایکار پ نیبودم و ا زاریجلوتر از خانما حرکت کنن ب دیاعتقاد داشتن با شهیکه هم ییمردا از

 بود

قبل تازه بند اومده بود حس  ی قهیکه چند دق یسرد بهمن ماه با بارون یو هوا میزد رونیهم از در رستوران ب با

 دادیبه آدم م یخوب

 ختهیبهم ر یمدل مو نیو از نظر من ا ختیموهاش و بهم ر گشیگذاشت و با دست د بشیدستشو تو ج کی مانیپ

 م؟یو بعد برگرد میتا اونجا قدم بزن دیموافق استیکینزد نیپارک ا کیو گفت:  دیچرخ سمتم به ٬بامزش کرده بود 

 یذابود که غ نیهم داشت و اونم ا گهیحسن د هیباشم  ششیپ شتریب تونستمیکه م نیعالوه بر ا شنهادشیپ خب

 شد  یکه خورده بودم هضم م یچرب و پرکالر

 میرو راه افتاد ادهیدر طول سنگفرش پ گهیلبخندم موافقتم و اعالم کردم و کنار هم د با

م به با سکوت یبل بل زبون یبه جا شهیکرده بود و من دوست داشتم برعکس هم تیمرد به منم سرا نیسکوت ا انگار

 ثبت کنه  یذهنم اجازه بدم که تک تک لحظات امشب و به خوب

پارک شلوغ  یشب بود اما تو ۱۱که ساعت نیا وجود با ٬ مینشست مکتین هی یرو یحرف چیه یو ب میدیپارک رس به

 کردن  یم یکوچولو بود که تحت مراقبت پدرمادراشون باز یپر بچه ها یبود و محوطه باز

 و صداقت بود یرنگ هی از پر ٬بچه ها رو دوست داشتم یایدن

 ادهیز یلیخ: عالقتون به بچه ها دمیبه سمتش چرخ مانیپ یصدا با

 که خودمم بچم نهیگفتم: البد به خاطر ا هیکردم و با کنا نگاهش

 ؟یبابا شما هنوز اون حرف و فراموش نکرد یاخم کوچولو کرد: ا هی

 نگفتم یچیباال انداختم و ه شونه

 کنهیم جادیسوء تفاهم ا شهیمن برات هم ی: ظاهرا حرفادیبه سمتم چرخ کامل

 مواقع اول یو بعض برهیمواقع منو سوم شخص جمع به کار م یفکر کردم که چرا بعض نیتوجه به جملش به ا بدون

 شخص مفرد
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 : با شما بودم خانم مهندسمانیپ

 فضا گفت فیتلط یمهندسشو دوستانه و برا خانم

 بود درست حرفتون کنم فکر که عاقالنه ٬بابت اون حرف  ستمیزدم: من از دستتون ناراحت ن یمحو لبخند

که با  یتو چشمات دار یخاص تیمعصوم هی ٬ ییبچه ها هید کرد: خب بله حرفم درست بود تو شبرص چشمامو

 داره یرفتارت تضاد جالب طنتیش

 و رو نکردم طونمیش تیوقت واقعا شخص چیشما ه یدادم: من جلو مکتیبه ن مویتک ٬عمق گرفت لبخندم

 دونمینم لشویدل یمتوجه شدم ول نویابروش و باال داد: ا هی

 دراز مدت امشبمون بود یمکالمه  نیاول نیا دیشا

براتون قائل شدم که اجازه  یحس احترام هیشد  شتریگذشت و شناختم ب یهرچ یول دمیترسیازتون م لی: اواباران

 کنم  یطونیجلوتون ش دادینم

 ؟یختیو از قصد روم قهوه ر یدیترسیزد: تو ازم م یمهربون لبخند

 ن؟یدی: شما...چطور...فهمدمیو پرس دمیگز لبمو ٬که گردنم ترق صدا داد  دیسرم به سمتش چرخ عیسر انقدر

از  یاثر چیبدجنس بود و بعدشم ه زمیطرف م یومدیم یداشت یگرفت: نگاهت وقت طنتیمحوش رنگ ش لبخند

 تو چشات نبود یشرمندگ

 دی.ببخشنداشتم.. یانداختم: من...واقعامنظور ریشدم و با خجالت سر به ز شیزیهمه ت نیا مات

 تیچونم نشست و سرمو باال آورد و با جد ریز مانیپ دست ٬خودم سوخت  یمظلوم گفتم که دل خودم برا انقدر

 دت؟ینبخش شهیم یزنیمظلومانه حرف م ینطوریا یگفت: به نظرت وقت

 کرد نگاهم اونم ٬چشاش شدم  ی رهیدهنم و قورت دادم و خ آب

  میبود که ما محو هم شده بود یبار نیچندم نیاز مکان و زمان و امشب ا غافل
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 چیازش و من تو عمرم ه دمیکش یم خجالت ٬یا گهیطرف د دیمنم چرخ یچونم رها شد چشما ریکه از ز دستش

 بودم دهیامشب خجالت نکش یوقت اندازه 

کرد و  یم فیتعر یزیو عشوه چ یلوند با زن ٬ما نشسته بودن  یروبرو مکتیافتاد که ن یبه زن و شوهر نگاهم

 مرد هوا بود  یقهقهه 

من  ایمیزنانه نبرده بودم اما به نظر ک استیاز س یکنم و به نظرم بهره ا یو لوند زمیوقت  بلد نبودم عشوه بر چیه من

 ی هیبق یعشوه  نیگزیبود که جا فیخود نرم وظر ینداشتم و نوع حرف زدن و راه رفتنم به خود یبه لوند یاجیاحت

 شد یزنا م

 : باران؟؟مانیپ

 یازت درخواست خوامیبود: م یجد نگاهش ٬کرد ؟ برگشتم طرفش  یمرد چرا انقدر اسمم و خاص صدا م نیخدا ا آخ

 کنم

 نگاهش کردم متعجب

 گردم فکر کنم خندش گرفت که کنار چشماش خط افتاد یچشما دنید از

 یرینگ طنتتویش یطر احترام جلوو به قول خودت به خا یمن موذب نباش یاز امشب به بعد جلو خوامی: ممانیپ

 ...یگفتم: ول مات

صحبت  یلحظه به بعد رسم نیاز هم شهینداره از امشبم شروع م یگفت: ول یوسط حرفم و با لحن کامال جد دیپر

 یکن یصدا م مانیپ ٬منش  انیآر یآقا ایمهندس  یکردن ممنوعه و منو به جا

 دستوره هی نیشد و با گفتن: ا رهیتو چشام خ یدوباره اعتراض کنم که جد خواستم

 نمیتو س ییپایچل دستامو دادنش دستور نوع از حرص با ٬هم نبود  یآدم زورگو بود و توش شک نیا٬بست  دهنمو

 و دراوردم سییجناب ر یو خنده  مکتیدادم به ن هیجمع کردم و تک

.............................................. 
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 امیم یبودم تا وقت دهیخر براش خودم ٬ میکرد یم یمار پله باز میرو تخت و داشتنشسته بودم  لیسه یروبرو

 و حوصلش سر نره میکن یباهم باز ششیپ

من همش مار  یپله ول یرو خونه ها یریم همش تو ٬ ستیحرص تاس و رو  تخت پرت کردم و غر غر کردم: قبول ن با

 زنهیم شمین

 یزنیبامزه غر م یلی: باران جون خدیخند ینخود لیسه

 یبریم یبار سومه که تو دار نیا یبخند دمیدراوردم و با حرص گفتم: بله با اداشو

بلند  یصدا با ٬قشنگش ضعف رفت و خم شدم و شکمش و قلقلک دادم  یخنده  یبرا دلم ٬ دیدوباره خند لیسه

تو که  یسزا نمیدم و گفتم: اولش کر میجفتمون خسته شد یحساب یبس کنم وقت خواستیو ال التماس ازم م دیخند

 یبه من نخند گهید

 یسرخ بود و چشاش پر برق شاد ادیز یهنوزم به خاطر خنده  صورتش

  مانیبا پ شبمیبرگشت و من هنوز سرخوش بودم از قرار د شبیو فکرم به د دمیکش یقیعم نفس

 رشیبرم ز خوادیدلم م ادیم ی: چه برف قشنگلیسه

 ؟یسرما بخور یخوایم ٬یکن یم جای: شما بدمیکش شوینیب

 یرتریهم سخت گ نجایا یبابا باران جون شما از پرستارا ی: الیسه

 کردم و تماس و وصل کردم اریشهر یبه شماره  یجوابشو بدم که تلفنم زنگ خورد نگاه خواستم

 : بله؟باران

 شما؟ یی: سالم خانم خانما؟ کجااریشهر

 دار بود هیسالمش قاف شهیهم

 ؟یداشت یکار مارستانمیب : سالم منباران

 چرا؟ مارستانینگران بلند شد: ب صداش
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 دوست اومدم هی ادتیزدم: ع یکرد لبخند ینگاهم م رهیکه خ لیسه به

 ادتیع امیمنم ب یخوایم گه؟یگفت: دوست دختر د طنتیصداش پر زد و با ش ینگران اریشهر

 دارن فیدوستم مذکر تشر ریگفتم: نخ ضیتو دلم بهش دادم و باغ یفحش

 : دوست پسرته؟اریشهر

 گفتم: بله  طنتیزدم و با ش یچشمک لیسه به

 : واقعا؟اریشهر

 بود  ادیصداش ز تعجب

 : واقعا باران

 یاشکال یول نجایا یبا خواهرم آشنات کنم از اصفهان اومده دوروز خواستمیبا همون لحن متعجب گفت: م اریشهر

 گهیوقت د هی یواسه  میزارینداره م

 دنبالم؟ مارستانیدم ب یایب یتونیم شهیکارم تموم م گهیساعت د می: من تا نباران

  نمیدوست پسرتو بب ادیبدم نم امی: آره ماریشهر

 : باشه پس منتظرتم باران

 : فعال اریشهر

 ؟یرو سرکار گذاشت ی: باران جون ک دیخودشو جلو کش طنتیبا ش لیکه قطع شد سه تماس

 پسر پرررو بود الزم بود سرکارش بزارم هیو دراورد و جواب دادم:  گاز از لپش گرفتم که دادش هی

 میکن یمارپله باز گهیبار د هی یای: مدیمال لپشو

 هم گذاشتن چشام موافقت کردم یبهش زدم و با رو یلبخند
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 یکردم و خودمو به ورود یخداحافظ لیسه از ٬مارستانهیزنگ زد و گفت دم در ب اریشهر قهیدق ۴۰از حدود  بعد

با  مانیپ دنیکردنش به سمتش رفتم اما با د دایگشتم و بعد از پ اریشهر یرسوندم و با چشم دنبال مزدا مارستانیب

 ستادیکمک راننده پاهام از حرکت ا یدرهم رو صندل یاخما

 دلم بزارم  یو اون اخم وحشتناک چهرش و کجا ادیهم قراره ب مانینگفته بود پ اریشهر

 یعکس العمل چیه مانیبرگشت پشت و جوابم و داد اما پ اریشهر ٬دادم  یتم و سالم بلندعقب باز کردم و نشس در

 انجام نداد 

تم که کنار دس یتا آسمون فرق داشت تعجب کرده بودم به سمت دختر نیزم شبیکه با د مانیکه از رفتار پ یحال در

 دمیبود چرخ

بهش زدم و دستمو به سمتش  یلبخند ٬سالشه  ۱۸گفته بود  اریشهر ٬بود و ناز و بانمک اریمثل شهر قایدق چهرش

 خوشبختم یلیباهات خ ییآشنا از ٬ زمیعز یدراز کردم: خوش اومد

 کرده بود ادیو ز فتونیتعر اریشهر ٬ نمتونیدوست داشتم بب یلیزد و دستمو فشرد: ممنونم من خ یخجول لبخند

 هلطف دار ارینگاه کردم: شهر اریشهر طونیش یچهره  به

 راهم ندادن نمیداخل دوستتو بب امیب خواستمی:ماریشهر

 داشتم ی: آره خب منم پارتباران

 نمیتو بب bf خواستیدلم م یلی: خاریشهر

  دمیو گفتم: االن عکسشو نشونت م دمیخند بدجنس

 و به دیو محکم به هم کوب نیشد و در ماش ادهیپ نیاز ماش یبیغر تیبا عصبان مانیحرف از دهنم دراومد پ نیا تا

 رفت ابونیسمت سوپر اون سمت خ

 و ترسناکش گفتم: چش بود؟ ادیز تیعصبان دنیگرد شده از د یچشما با

 اریکردم و به شهر دایپ میگوش یو از تو گالر لیکه قلبا نگرانش بودم عکس سه یدرحال منم ٬نگفت  یچیه اریشهر

 دادم
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 که.. نیگفت: ا یآروم یبا صداچندلحظه مات موند و  دنشیبا د اریشهر

 داره سرطان و سالشه هشت فقطم ٬زدم: آره بچست یخند تلخ

 واقعا کردم فکر ٬گفت: تف تو اون ذاتت دختر ارهیکه از اوم حال و هوا درمون ب نیا یو برا دیکش یقینفس عم اریشهر

 یدار پسر دوست

 یآدم و سرکار بزار یفقط تو بلد یکردم: فکر کرد نییابروهامو باال پا طنتیرو ازش پس گرفتم و با ش یگوش

 : انصافا گول خوردم دیخند اریشهر

 رفته بود رفت مانیکه پ یشد و به سمت سوپر ادهیپ نیپشت بندش از ماش و

 ؟یجان شما چقدر ساکت می: شماریسمت خواهر شهر برگشتم

 اعجوبست  اریبه قول مامانم شهر ادیز ستمین یاجتماع اریشهر نیزد: من ع یلبخند

اومد  ونریدستش بود ب یآب معدن یبطر هیکه  یدرحال تیبا عصبان مانیافتاد که پ یگرفت و چشمم به سوپر خندم

 داد یم حیتوض یزیهم تند تند پشت سرش داشت چ اریو شهر

 اریبه شهر یزیجاشو به تعجب داد و چ تشیعمل کرد و عصبان شیآب رو آت نیگفت که ع یبهش چ اریشهر دونمینم

 گفت

 واریو دستشو به د دیکش قینفس عم هیشد و تهش  یآروم تر م مانیپ یزد چهره  یحرف م شتریب اریشهر یهرچ

 دیسره سر کش هیرو  یداد و آب معدن هیکنار مغازه تک

 چش شده؟ یعنیکردم:  زمزمه

 امروز انگار دوزش زده باال یو بداخالقه ول یعصب شهیمن هم یپسر عمه  نیگفت: ا دیکه انگار حرفمو شن میشم

 یلیخ مانیپ ٬شدن  نیسوار ماش مانیو پ اریبگم شهر یزیکردم و تا خواستم چ میشم یخاکستر یبه چشما ینگاه

 اخم هم نداشت گهید تیجد نیآروم شده بود و چهرش در ع

 میبر میتونیبا خنده برگشت به پشت و گفت: خب حاال م اریشهر
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 م؟یری: داداش کجا ممیشم

 کنسرت میری: م اریشهر

 ؟یبا ذوق گفت: آخ جون کنسرت ک میشم

 مورد عالقم بود  یها خواننده جزء ٬اسم خواننده رو گفت منم ذوق کردم  اریشهر یوقت

 ؟ی: شما خوبدمیپرس نینشسته بود کردم هنوز نگرانش بودم بنابرا کیکه آروم و ش مانیسمت پ رومو

 بله ینگاهم کرد و گفت: اگه شما بزار یو طوالن قیعم ٬سمتم  برگشت

 نشست میرفتم سمتش و تو صندل یا غره چشم ٬داشت  یبه من چه ربط وا

 دهیبه من ربط م کنهیم یقاط خودش

 تکون داد یهم با افسوس سر مانیپ ٬شد  لیگذاشت به خنده تبد اریکه شهر یچشم غرم با آهنگ اما

 و تو هم برده بود مانیکرد و اخم پ یم یبامزه با خواننده همخون یلیخ اریشهر

 مانکن گوش کنه یواسش سخت بود ساس ژیپرست نیآدم با ا نیا ٬دادمیحق م مانیبه پ خب

 زیبر یه ٬یه ٬ یه ٬ یه ٬یم ایساق

 سیبنو ٬یگر که نرقصم گله مند سیبنو

 زیبر یه ٬ کیپ ٬ کیپ ٬ کیپ ٬کیپ ایساق

 سیبنو یهرکه نرقصد گله مند سیبنو

 امشب ماجرا ستینداند چ کس

 را باده کن نوش ٬یبدون معطل پس

 منو تو و خال لبات یوا

 صبا باد
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 هوا نیو نوش تو ا شیع

 امشبا بستیمحتاج طب مرا

 ...زمیشو عز بمیطب تو

 ٬ میاون پشت از خنده رو به موت بود میکرد که منو شم یم یو با خواننده همخون اوردیانقدر بامزه ادا درم اریشهر

 کرد ضیو مستف اریبا اخم و چشم غره شهر یهم حساب مانیپ

وم د فیهامون که رد یکردن صندل دایو بعد از پ میو داخل سالن شد میشد ادهیپ نیاز ماش الدیبه برج م دنیرس با

 میبود نشست

  رهینشسته بودن امضا بگ یپ یآ یو فیکه رد یگریبا ذوق بلند شد و رفت تا از چند تا باز میشم

 رو دوست نداشتم یکار نیجام نشستم اصال همچمن سر اما

 رهیخ ینجوریهم ٬و چشماشو بست  یصندل یداد به پشت هیتک سرشو ٬هم کنار من نشست بهش نگاه کردم  مانیپ

شده بود و تک  ریسرمو برگردوندم اما د عیسر ٬بامزه مچم و گرفت  یلیچشمشو باز کرد و خ هیکردم که  ینگاش م

 داد مچم و گرفته ینشون م مانیپ یآروم و مردونه  یخنده 

 هیو بق میحس هارو  فراموش کردم و همراه شم یکه با اومدن خواننده رو سن همه  رمیاز خجالت بم خواستمیم

 نشسته بود  شیهمونجور آروم رو صندل مانیپ اما ٬و سوتمون هوا رفت  غیحضار ج

 

 چندتا خوندن از بعد ٬سالن و کامل قطع کردن  یشروع به اجرا کرد  و نورا خواننده بعد از قربون صدقه رفتن هوادارا 

 بودم و سوت زده بودم صدام گرفته بود  دهیکش غیآهنگ و بخونه از بس ج نیآخر خوادیم که کرد اعالم آهنگ

 و به گلوم استراحت بدم نمیآروم بش مانیوپ نیآهنگ و ع نیگرفتم آخر میتصم

 آهنگ بودم نیا عاشق من ٬شد گوش کردم یکه از گلوش خارج م یکه شروع کرد با لذت به تک تک کلمات خواننده

 قرارم یب ٬یخورد غصه ٬یکرد هیکه گر نیاز ا من

 ستیدست من ن دنیبر دل
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 ندارم دل ٬ترسمیم من

 یتا تو بخند مونمیحرفات م یپا عاشقونه

 یبگو که با من هست تو

 یهنوزم دل نکند که

 دل ندارم از دلت جدا شم گهید یدونینم

 خدا خواسته بود که انقدر عاشق تو باشم خود

 وونمیبا دل د یسر به سر نزار یتونینم

 مونمیبدون تا آخرش م زمونیهمه چ یپا

 حرف رفتن مهربونم نیاز ا یحت ترسمیم من

 عشق هردوتامون نیاز ا دور

 دونمیم من ٬ میاریم کم

 عشقه مثله هر روز ساعتامون کوکه با هم وقته

 ستین من دست عشقت ٬عشقم

 گناهم یکن ب باورم

 (یصفو بهنام ٬) وقته عشقه

 یمغرورش م یبودم که تو چشما یقیکرد و من غرق محبت عم یشد اونم به من نگاه م دهیکش مانیبه سمت پ نگاهم

 دمید

 و شکافهیو م نمیس یکردم هرلحظه قلبم قفسه  یاحساس مو من  میروشن شدن نور سالن هردو نگاه از هم گرفت با

 رونیب میامضا گرفتن هستن بر ریدرگ هیتا بق دیایب ٬به سمتمون برگشت و گفت اریشهر ٬ ادیم رونیب
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دوتا مرد از اون  نیو گرفت و در اسکورت کامل ب میهم دست شم اریشهر ٬تکون داد و دست منو گرفت  یسر مانیپ

 میسالن شلوغ خارج شد

پارک برد و خودش و  نیتر کیمارو به نزد اریکرده بود شهر چیهوس ساندو میکه شم نیبه خاطر ا میخارج شد یوقت

 و برگردن رنیبگ چیهم رفتن تا ساندو میشم

 ن؟یناراحت بود یزیبرگشتم: شما امروز از چ مانیبه سمت پ میکه شد تنها

 ؟یصحبت نکن یرسمبا من  گهیاخماش تو هم رفت و گفت: قرار نبود د یکم

  شدیواقعا روم نم دمیگز لب

 نیکرد بیو تصو نینزاشتم شما خودتون گفت یقرار نیگفتم: من همچ یحاضرجواب با

 انجام بشه؟ دیبا خوامیکه من م ییزایچ یدونیغرور گفت: خانم کوچولو تو هنوز نم با

 مجبورم کنه یبه کار تونهینم یشدم و گفتم:منم تا خودم نخوام کس رشینظ یب ییزورگو مات

 که من مجبورت کنم نیقبل از ا یحرف زدن و تموم کن یرسم نیپا انداخت: پس بخواه که ا یرو پا

 بودم  دهیبشر ند نیا ییبه زورگو یعمرم آدم تو

 ؟یتا  جواب سوال اولم و ند یذهنمو منحرف کن یخوایحرفا م نی: االن با اباران

 حرف زده بودم یخودمون باهاش ناخواسته ٬کرد ممیعظ یوترو لباش نشست و منو متوجه س یلبخند

به  یکامال واقع یاون بود نگاهش کردم و اونم با لبخند محو ول یزده از طرز حرف زدنم که مطابق با خواسته  حرص

 کرد یمن نگاه م یصورت حرص زده 

 و ازش گرفتم و تماس و جواب دادم مینگاه حرص میزنگ گوش یصدا با

 : بله؟باران

 زمی: سالم عزماهان

 یکرد: سالم داداش ریماهان آرامش به دلم سراز یصدا



 بارانزیر 

 
143 

 

 ؟یی: باران جان کجاماهان

  رونیاومدم ب اریو خواهر شهر مانیو پ اریانداختم: با شهر ینگاه میکرد ن یکه به روبرو نگاه ن مانیپ به

 تم ستاره بارون شدمرد کنار دس یچشما مانیمنش گفتم پ انیآر یآقا یبه جا یمتوجه بودم وقت و

 بهت خوش بگذره مواظب خودتم باش زمی: باشه عزماهان

 داداش گلم دهیدو د ی: به روباران

 زمیعز خداحافظ ٬دهیاون دو د ی: من فداماهان

 یفعال با ی: خدانکنه داداشباران

 برگشتن چایهم با ساندو میو شم اریکه قطع شد شهر تماسم

ازش زدم متوجه شدم  یکیگرفتم و گاز کوچ اریو که از شهر چیساندو ٬کرد  کیخوش همبرگر اشتهامو تحر یبو

 یکه کارگردان شیلیتحص یکنارم رو چمنا نشسته بود و داشت از رشته  میشم ٬هم داره  یخوب یعالوه بر بو مزه 

 و به کار گرفته بود مانیهم مخ پ اریو شهر زدیتئاتر بود حرف م

 نبود  یکرد اصال خجالت یادعا م میکه شم یزیبودن و برعکس چ خواهر و برادر خوش صحبت نیا کال

 ریتا اون ش رمیراحت بشم بلند شدم و گفتم : من م میشم یها یکه از شر پرحرف نیا یبرا چمیتموم شدن ساندو با

 آب تا دستامو بشورم

 دیتنها بر ستیدرست ن امیهم بلند شد: منم باهاتون م مانیپ

هاش  یبا پر حرف یگفت: حساب مانیپ میکه ازشون فاصله گرفت یکم ٬ مینکردم و کنار هم ازشون دور شد یمخالفت

 سرتو درد آورد نه؟

 خواهر و برادر به تنش خورده نیصابون ا یحساب بود معلوم ٬گرفت خندم

 مخ شما رو خورد اریکه شهر ی: نه به انذازه اباران

 مسکن بخورم دیخونه با دمی: فکر کنم رسدیخوش حالتش کش یتو موها یدست کالفه
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 میگرفت شیآب دستامو شستم و دوباره راه برگشت و در پ ریبه ش دنیشدت گرفت با رس خندم

 : بارانمانیپ

 کرد یاسممو قشنگ صدا م یادیز ٬ یلعنت

 ه آروم گفتمبل هیپس همونطور که نگاهم به روبرو بود  رمینتونم نگاه ازش بگ گهید دمیترسیسمتش چون م برنگشتم

نگاه کردن به چهرش مجبور شدم سرمو باال  یبرا من و روبروم اومد ٬و با تعجب نگاهش کردم  ستادمیا منم ٬ستادیا

  رمیبگ

 گهیاما آروم گفت: د یجد یلیدستش شد و خ ریاس چونم ٬براش نداشتم  یفیبود که من تعر یزیچ هیچشماش  تو

 نکن یشوخ ینطوریوقت ا چیه

 بود؟  یچ منظورش ٬د گرد ش چشام

 راجع به... یکرد اریبود که با شهر یا یمهربون گفت: منظورم به شوخ یآروم یکه با تک خنده  زنمیم جیگ دیفهم

 خشن شد و چونمو سفت گرفت و محکم گفت: دوست پسر داشتن یسخت بود ادامه بده که چهرش لحظه ا انگار

 نگاه..سخت و خشن.. نیحرف...ا نیا ٬لحظه رفت و برگشت  هی نفسم

 عشق دمیشا ای...عالقه ...رتیغ یپا زاشتمیم یعنی ٬کردم  یم رشونیتعب دیبا یچه طور من

 کنم  دواریخودمو ام یالک خواستمیشد؟ سرمو تکون دادم نم یم یعنی ٬عشق  یبا تکرار کلمه  ستادیا قلبم

مرد  نیعالقم به ا یپا من ٬دخترونه کنم  الیحرکت فکر و خ هینبودم که بخوام با  یرستانیدب یدختر بچه  هی من

 منطقم و فراموش نکرده بودم

 گذاشتم : چشم قربان یمنتظر مردونش زدم و دست و کنار گوشم قرار دادم و احترام نظام یبه چهره  یلبخند

و  دیکش مویببن نوک ٬  ستادهیمرد ا هیکرد کنارت  یکه دلتو قرص م ییها خنده اون از ٬ محکم و مردونه ٬دیخند

 وقته ریخانم د طونیش میگفت: بدو بر

  میبرگشت میو شم اریو دوش به دوش هم کنار شهر دمیخند منم
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 با ٬رسوند  مارستانیب دم منو و کرد قبول  اونم ٬بردارم  نمویکنه تا ماش ادهیپ مارستانیخواستم منو دم ب اریشهر از

 شدم ادهیو پ دمیسو بو میشم یکردم و گونه  یخداحافظ و تشکر ازشون خنده

 بود خداحافظ یشدم و گفتم: شب خوب نیماش سوار ٬همراهم اومد  نیشد و تا کنار ماش ادهیهم پ مانیپ

 وقته رید امیباهات ب یزاشتی: کاش ممانیپ

 رمیسره تا خونه م هیباال  دمیهارو م شهیزدم: نگران نباش ش شیبه نگران یلبخند

 سالمت به برو٬اخم چهرش باز شد: پس مواظب خودت باش ینگاهش کم نشد تنها کم ینگران اما

 خداحافظ ٬رو هم گذاشتم: مواظبم چشمامو

 ستادیخداحافظ و عقب ا یحرکت داد به معن شیانگشت دست راستشو کنار پبشون دوتا

 کنه یرفتنمو نگاه م ریو مس ستادهیهنوز ا مانیکه پ دمید نهیراه افتادم و از آ منم

.............................................. 

 یپوش شده بود و منظره  دیدست سف هی نیزم ٬کردم  یو تماشا م دیباریکه م یاتاقم داشتم برف یپشت پنجره  از

 پام و بشنوم ریخرچ خرچشون ز یدست نخورده راه برم و صدا یبودم رو برفا نیا عاشق ٬درست شده بود یجالب

 به در اتاقم خورد و بهار اومد تو  چندتقه

امروز که جمعست و  گهیآرش زنگ زده و م زمیلبخند خوشگل داد و گفت: عز هیبهش زدم که جوابشو با  یلبخند

 فشم  یالیو میبر یبرف باز یبرف اومده برا یو حساب میکاریب

 : آخ جوندمیذوق دستامو بهم کوب با

 آماده باش میریم نایمادربزرگت یم خونه از د میفتیراه م گهیساعت د کی: تا بهار

 زمی: باشه عزباران

 و صبور و آروم بایعروسک ز نیداشتن ا یبرا بود خوشبخت چقدر ماهان ٬داد و رفت  لمیتحو یلبخند دوباره
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 یاره رفتم و شم لمیبه سمت موبا عیسر یزیچ یادآوریبه سمت کمد لباسام رفتم و مشغول گشتن شدم اما با  عیسر

 مهرداد و گرفتم

 : جانم؟مهرداد

 خوشگلم یبال عمو ی: جانت بباران

 رنیگیم لیشده که باران خانم تحو ی: بله بله چمهرداد

 رمیگیم لیتورو تحو شهیکردم: مهرداد من هم اخم

 شده عشق عمو؟ یچ دییفرمای: بله شما درست ممهرداد

 اد؟یکه ب یزنگ زد ارمیکردم: مهرداد به شهر یمن من

 زنگ زدم گفتم به پسر عمش هم بگه زمی: آره عزمهرداد

 ان؟ی: خب اونا هم مدمیگز لب

 ادین دیالبته  گفت پسرعمش شا انی: آره ممهرداد

 شدم و گفتم: باشه فعال دپرس

 زمیعز نمتیبی: ممهرداد

 ؟یچ ادین اگه ٬رو تخت نشستم  دیروکه قطع کردم نا ام یگوش

 یمه کلنجار رفتن دک یمکث کردم و بعد کل مانیرند پ یمخاطبا و رو شماره  ستیو دستم گرفتم و رفتم تو ل میگوش

 کال و فشار دادم

 بهش بگم خوامیم یبوق...استرس داشتم که چ هی

 گهیبوق....بردار د دو

 نمیزتریعز یبم و مردونه  یبوق...صدا سه
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 : بله؟مانیپ

 : سالمدمیکش یقیعم نفس

 ؟؟؟ییان توبار متعجب گفت: بار نیمکث کرد و ا یکم

 د؟یدهنمو قورت دادم: بله خوب هست آب

 دختر خوب یحرف زد یگفت: باز که تو رسم دلخور

 ؟یخوب ٬الزمه اصالحش کنم جملمو دیفرستادم: ببخش رونیب نفسمو

 ؟یداشت یکار بامن ٬: ممنونم خانم کوچولومانیپ

کردم و گفتم:  نییتو ذهنم جمله هارو باال پا یبگم بهش؟ کم خواستمیم یچ ٬بود نیقسمت ماجرا ا نیسخت تر اوف

 فشم؟ میبهتون خبر داد که قراره بر اریبله خواستم بدونم شهر

 کرد: بله خبر داد و من متأسفانه نتونستم قبول کنم یمکث

 د؟یاینم یعنیگفتم:  وسیمأ

 ام؟یب یخوایمکث: تو م یکم دوباره

 پام؟ ریغرورمو بزارم ز یمرد دلخواهم کم یداشت برا یبستم چه اشکال چشمامو

 راستش زنگ زدم خودم دعوتت کنم یایبار مطمئن گفتم: بله دوست داشتم ب نیا

 حرف زدن جونمو گرفت یخودمون نیا دینفهم و

 اریبا شهر زمیعز باشه ٬بگم نه تونمینم کنهیمهربون ازم دعوت م یخانم کوچولو هی یگفت: خب وقت یبا مهربون مانیپ

 میایکنم و با هم م یهماهنگ م

 میشد بزنم : ممنونم پس منتظرتون یبود که م یلبخند نیتر نیریرو لبم ش لبخند

 فعال پس ٬: حتمامانیپ
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 : خداحافظباران

 شکرت ایو زمزمه کردم : خدا دمیکنترل شده کش غیج هیهوا و  دمیرو که قطع کردم پر یگوش

بافت  کیتون هیسرد بود  یادیکه فشم ز ییو از اونجا خواستیخاص م پیت هی دلم ٬مثل جت به سمت کمدم رفتم  و

 یتکرد و رنگش شکال یگرمم م یبود و حساب یکه داخلش پشم یبرداشتم با ساپورت تنگ یتنگ کارامل یاسک قهی

 دمیبود پوش

داشت  ستادهیا ی قهیکه  مویچرم شکالت یپالتو کمیتون یرو ٬ دیکش یاندامم و به رخ م یدگیلباسا کش نیا یحساب

  دمیر پوشت فیظر یبود فقط کم یکوه نورد یکه شکل کفشا میکارامل یپوتا میو دکمه هاشو باز گذاشتم و ن دمیپوش

 با بود قرار چون ٬سرم گذاشتم  یکاله خوشگل کارامل هیو  ختمیکه چون تازه حمام بودم فر شده بود دورم ر موهامو

 بود و شال سرم نزاشتم یکاله کاف نیهم میبر الیتا و نیماش

 اومدم رومیو بعد از عطر زدن از اتاقم ب ادیهم زدم که رنگش به لباسام ب یرژ و گونه مس هی

 روشون نشستم و بعدش سقوط آزاد نیسر خوردن بنابرا یها وسوسم کرد برا پله

 رفتپله ها گ نییزده منو پابه سمتم برگشت و هل  جانمیاز ه یناش غیج یبود با صدا ستادهیپله ها ا نییکه پا ماهان

 حرکتو؟ یگفتم: حال کرد طنتیجام خوبه با ش دمید یکه بسته بودم باز کردم و وقت چشمامو

 یشینم الیخ یب یو با اخم گفت : تو تا منو سکته  ند دیکش ینفس آسوده ا ماهان

 یمظلوم نیمظلوم کردم : خدا نکنه من به ا خودمو

 یشیم یخوردن یدختر بچه ها نیع یکن یمظلوم م ینطوریخودتو ا یگفت وقت یمهرداد م شهیهم

 دختر ینطوریو گفت: نکن ا دیمحکم گونمو بوس تمیمظلوم نیا دنید با هم ماهان ٬گفت  یم راستم

 و گفتم: بهار کجاست؟ نییپا دمیبغلش پر از

 نجامیبهار از پشت سرم اومد : من ا یصدا

 میبر دیفتیخوشگل راه ب یتو دستش چرخوند : خب خانماو  چیینگاهش کرد و سو نیبا تحس ماهان
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متعجب شدم اما  ادیهم ب ارشیکه قرار بود ک نیا از ٬زودتر اومده بودن  ارشیک و آرش ٬مادرجون  یخونه  میرفت اول

 رشیندادم نه به حضورش نه به نگاه خ یتیاهم

 و فربد و هم دعوت کرده بود  دیو آرش فر ومدنینم مانیو نازگل و نر نینگ

 خودش بود هیکه شب طونشیدوست بود به خصوص با فربد به خاطر اخالق ش باهاشون

قرار بود  نیچون سرما خورده بود قبول نکرد و فقط غزل و شرو ایمیاما ک انیو غزلم گفتم ب ایمیخودم به ک من

 انیخودشون ب

  نیتفیخب راه ب یلیگفت : خ میهمه هست دیکه د مهرداد

 ادیهم م اریدوستت شهر ی: مگه نگفتآرش

 نیفتیراه ب ادی: چرا اون آدرس گرفت گفت خودش ممهرداد

هامو گذاشتم  یکه راحت باشن هندزفر نیا یبرا ٬ماهان نشستم و بهار و ماهان هم سوار شدن  نیعقب ماش رفتم

 میکردم و چشمامو بستم تا برس یآهنگ پل یگوشم و رو

 ییاما صدا خوردیکه لباش تکون م دمیصورتم د یچشمامو باز کردم و صورت ماهان و جلو یدست یتکون ها با

  دمیشنینم

چرا  ؟یشنویاز گوشم دراومد و صداش برام واضح شد: باران صدامو م یچندبار تکونم داد تا باالخره هندزفر ماهان

 ؟یکنینگاهم م ینجوریا

 را خواب افتاده بودم ظاه ٬حرکت از حصار دستاش آزاد کردم هیبا  خودمو

 ؟یدیتو گوشم و ند یبرادرم گفتم: هندزفر یمردونه  یبه چهره  رو

 میدیرس زمیعز پاشو ٬: توجه نکردم ماهان

 خی هیشده بود و سطح آب استخر و  دیدست سف کی الیو باغ ٬شدم ادهیپ نیبه خودم دادم و از ماش یو قوس کش

 نازک پوشونده بود

 بود که آدم دوست نداشت داخل بره  دیقشنگ و سف طیداشت اما انقدر مح یسوز سرد هوا
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 باز آرش حرص زده نگاهش کردم  شین دنیبه کمرم برگشتم و با د یبرف یخوردن گوله  با

 به فربد بزنم اشتباه خورد به تو خواستمیباال انداخت و با خنده گفت: به خدا م شونه

 نشونه رفتم سمت آرش  کیش یلیبزرگ درست کردم و خ یبرف یگوله  هینشستم و  لکسیر یلیخ

 به تو خورد دیبزنم به فر خواستمیگفتم: م حیلبخند مل هیآرش که دراومد با  آخ

 شروع شد مونیبرف باز دهیخنده و نرس ریهمه زدن ز جمع

 سرخ شده بودم  جانیزده بودم که از ه غیبودم و ج دهیدو انقدر

 شدم ینشست رو برفا و گفت: بابا بسه به خدا شکل آدم برف دهینفس بر فربد

 بزرگ و انداخت تو لباسش  یبرف یگوله  هیشد و  کشینزد واشی واشیاز پشت  آرش

 فحش آبدار به آرش دنبالش افتاد هیبا داد بلند شد و بعد رفتن  فربد

اونا بودم که با وارد  دنیباز مشغول د شین با ٫صورتم کش اومده  یها  چهیکردم ماه یبودم احساس م دهیخند انقدر

 قلبم تند شد تمیلبخندم خشک شد رو لبم و ر الیداخل و مانیام و پ یشدن ب

 اومد  باالخره

 من  مرد

 من  عشق

 ..اومد

 دنشید یمن چشم شد برا یسرتاپا ستادیکه ا نشیماش

 مانیپ یخواهرزاده  نایآرم دمیفکر فهم یناز تو بغلش که با کم یدختر بچه  هیشد با  ادهیپ اریشهر اول

 بلند مردونش یاون قد و باال یشد و من دلم رفت برا ادهیپ یمشک کیش یبا اون پالتو مانیپ بعدشم
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سالم و  یبودن پرانرژ دهیکش یبا همون دختر بچه اومد جلو و تک به تک با بچه ها که دست از برف باز اریشهر

 کرد یاحوالپرس

  میقا اریباشه و سرشو تو گردن شهر خوردیسالش م ۳که حدودا  نایبه اون به آرم من بدون توجه دیمن که رس به

 شدم رهیکرده بود از خجالت خ

 : سالم عرض شد بانواریشهر

 بچه؟ ایعروسکه  نیا نمیبزار بب سیتکون دادم و گفتم: ه پرونمیتو هوا انگار دارم مگس م دستمو

 خفه شم؟ یگیم یدار میمستق ریچشماشو گرد کرد: غ اریشهر

 گفتم میمستق یلیگرفت: اتفاقا خ خندم

 یبرم برف باز خوامیخاله سوسکه من م نیعمو برو بغل ا نایآرم ٬ادب  یب ی: پررواریشهر

 یرفتم: اگه من خاله سوسکم البد تو هم آقا موشه هست اریشهر یبرا یغره ا چشم

 رمیگینم تورو من ٬ننداز. به من  یبه سرو گردنش داد: خودتو الک یبامزه قر اریشهر

 گفتم: دلتم بخواد یخفه شده ا غیج با

 خوادیکوچولو رو داد بغل من و گفت: دلم نم نایآرم اریشهر

 که من جوابش و بدم رفت  نیقبل از ا و

 فداتشم یناز تو چقدر ٬جونم  ینگاه کردم: ا نایبهش دادم و به صورت مظلوم آرم ظیفحش غل هیلب  ریز

 درسته قورتش بده خوادیم دلش آدم ٬با خجالت نگام کرد نایآرم

 ماچ آبدار از گونش گرفتم: عروسک خوشگل من هی

 برداشتم  نایدست از ناز دادن آرم مانیپ یصدا با

 : سالم بانو؟مانیپ
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 تو صحبت با من بردنیبه کار م ادیبانو رو ز یکلمه  اریهم شهر مانیپ هم

 نیومدخوش ا یلیبهش زدم: سالم خ یلبخند

 شهیبغل من باران جون خسته م ایجون ب ییدا ناینگاه کرد: آرم نایبه من و آرم مهربون

 شمیفرشته ها شده بود به خودم فشردم: نه خسته نم نیع دیسف یمظلوم و ساکت و که تو اون پالتو ینایآرم

 یشیم تیاذ نهیبرات سنگ یو پرحرف: ول قیعم ٬نگاهم کرد  مانیپ

خودش بزرگ شده   نایگذاشت: اصال آرم نیرو ازم گرفت و رو زم نایمخالفت به من بده آرم یکه اجازه  نیبدون ا و

 ؟ییدا نه مگه ٬راه بره  تونهیم

 رمیکوچولوشو گاز بگ یاون لپ ها خواستیم دلم ٬خجالت زده فقط سرشو تکون داد نایآرم

 یو مغرور بودنش پس پدر م تیجد نیبود در ع ینمهربو ییانقدر دا یمرد وقت نیا ٬بهش زد  یلبخند قشنگ مانیپ

 شد؟ یم یشد چ

 شده؟ یزیسر بلند کرد: چ مانیکه پ دمیکش یآه

 به چپ و راست تکون دادم یسر

 بانو؟ یدی: پس چرا آه کشمانیپ

 بانو گفتنت را( یگوش کنم نوا خواهدیمواقع فقط دلم م ی) بعض

 ؟یبرف باز دیایم ینجوریهم یچی: هباران

 هستم نایمغرورش برق زد: نه خانم کوچولو شما برو من مواظب آرم یچشا

 بهونه بود نایآرم دونستمیو من م یبرف باز ادیکه ب خوردینم ژشیو پرست مانیبه پ قتاینکردم حق یاصرار

 میکن یو آدم برف اریکه شهر میریبزرگ آماده کردم و گفتم: م یگوله برف هیخم شدم و  طنتیش با

  لرزوندیکه دل منو م ییتک خنده هااز همون  دیخند
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 دادم هیلبخندمو هد نیدرجوابش قشنگ تر منم

 رو پرت کردم به گردنش یکه پشتش به من بود و گوله برف اریآروم آروم رفتم سمت شهر یبا همون گوله برف و

 آقا موشه گیم گیم:  گفتم و انداختم باال ابروهامو ٬خورد و با داد برگشت سمتم  یبد تکون

 سر رهیخ یدختره  کشمتیگفت: م یبلند یسمتم و با صدا دیگرد شده دو یچشما با

 پنبه دانه ندیدر خواب ب اریو گفتم: شهر دمیدو منم

 ینشونت بدم حض کن یخواب هی: اریشهر

دور  میبود که داشت یدور نیچندم دونمینم ٬باال بود  یلیخ سرعتش ٬هم دنبالم اریو شهر دمیدویتمام سرعتم م با

 شد  ینم الیخ یهم ب اریگرم شده بودم  و نفس برام نمونده بود و  شهر یحساب میدیدویم الرویو اطیح

 دنیخندیو م کردنیم نگاه مارو هم ها بچه ٬ فتادمیداشتم به غلط کردن م گهید

 استخر ستایبلند شد: باران وا اریکمکم که  داد شهر ادیخنده ب یبرگردوندم تا به ماهان بگم به جا سر

نترل خودمو ک تونستمینم دمیدویکه من م یدوقدم مونده بود به استخر و با اون سرعت قایسرمو برگردوندم دق عیرس

 و منو لب استخر متوقف کرد دیچیمحکم دور کمرم پ یدست هیکنم چشمامو بستم که 

 و من نفس حبس شدمو آزاد کردم دیخواب دنیدویداد بچه ها که به سمتم م یصدا

پر از ترسم به  یبا چشما رم؟یاشتباه بگ یو با کس مانیشد پ یم مگه اصال ٬ شناختمیآغوش و خوب م یگرما نیا

 مردمیم فتادمیصورت اخمو و نگرانش زل زدم و گفتم: اگه م

 : حرف دهنتو بفهم بعد بزندیازش و غر دمیشد که ترس ظیانقدر غل اخمش

که با فاصله  یتیدستاش جدا کردم و به جمع یو از حلقه خودم رسوندیم شویاوج نگران نیحرفش ناراحت نشدم ا از

 شدم رهیبودن خ ستادهیشکه ا

 ...یفتادیمن باران اگه م یخدا یلرزون اومد جلو: وا یبا قدما ماهان

 دیکش یو ادامه نداد و نفس بغض آلود حرفش
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بودم و  دهیه قبلش دوک نیبه خاطر ا کردمیتو آب سرد استخر سنگ کوب م فتادمیم اگه درصد صد ٬ دمشیفهمیم

 بدنم گرم بود و ضربان قلبم تند

 هم که تازه از شک دراومده بودن اومدن جلو  هیبغلم کرد و بق محکم

 رفته بود  نیبودن و شور و شوقشون از ب دهیترس همه

بزنه  یکه حرف نیبود که دلم براش سوخت اما قبل از ا دهیو ترس دهیکه اومد جلو چنان چهرش رنگ پر اریشهر

 شروع کرد به حرف زدن تیو باهاش با اخم و جد الیو اطیسمت ته ح دشیکش مانیپ

 مانیخشن پ یبود و چهره  اریشهر یکالفه  یکه تهش چهره  یزدن حرف

 میناهار آماده بش یبرا الیتو و میبسه بر یبرف باز گهیو گفت: د دیو بوس جگاهمیگ مهرداد

 داشتیبرفارو بر م کشیکوچ یبود و با دستا ستادهیکه مظلوم ا نایست آرمد منم ٬موافقت کردن و داخل رفتن  همه

 میکرد به درخت گرفتم و داخل رفت یو پرت م

 ارمیپالتوتو در ب زمیعز ایرو بغلم کردم و گفتم: ب نایتن سرمازدمو گرم کرد آرم الیگرم داخل و یهوا موج

 دمیقشنگشو باالخره شن یگفت که صدا یآروم چشم

 و دراوردم  دشیسف یاپن گذاشتمش و پالتو یرو

مشخص بود پاهاشم که ساپورت سرمه  ناشیرنگش آست یسرمه ا زیبل رشمیتنش بود که ز دیسارافون بافت سف هی

 با برداشتن کالهش مشخص شد شیخرگوش ییخرما یپوشونده بود و موها یا

  نیو گذاشتمش رو زم دمشیبوس

 نگران منو برانداز کرد مانیاخمو وارد شدن و نگاه پ یهره هاهم همون لحظه با چ اریو شهر مانیپ

به سمتم اومد و گفت:  یشرمندگ اربایشهر ٬اخم صورتش باز نشد  یراحت بشه ول الشیبهش زدم تا خ یلبخند

 متأسفم 

 خودم بود ری: تقصباران
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 دمیبخشیخودمو نم یفتادینگاهم کرد: اگه م گرفته

 الیخ یپسر ب یرو شونش گذاشتم: ه دستمو

 زد و به سمت مهرداد رفت یتلخ لبخند

 هم ربط داشت مانیپ یبه حرفا اریبغل کرده بودم و رو کاناپه نشسته بود مطمئنا حال خراب شهر نارویآرم مانیپ

 مکی یدیبخور ترس زمیعز ایو اول به سمت من اومد : ب رونیاومد ب الیمجهز و یقهوه از آشوزخونه  ینیس هیبا  بهار

 هکنیگرمت م

 رفت هیلبخند ازش تشکر کردم و برداشتم اونم به سمت بق با

 یباران سس بارب میرو آماده کن ویک یبساط بارب میگفت: خب بر ارهیرو از اون حال و هوا درب هیکه بق نیا یبرا آرش

 با تو ویک

 بود رهینگاهش خ یادیامروز ز دمیکش یپوف یعصب ٬مانعم شد ارشیو نگران ک رهیجوابش و بدم که نگاه خ اومدم

 : باران با تو بودماآرش

 سمتش : باشه با من برگشتم

 وقت هی مونی: نکشفربد

 یکه درست کرده بودم کم مونده بود بشقابتم بخور یآخر یچپ چپ نگاه کردم: سر بهش

 پا رو پا انداخت: گشنم بود مجبور بودم لکسیر فربد

 همچنان اخمو و متفکر بود  که مانیجز پ دنیخند هیشکلک اداشو دراوردم که بق با

ما خانما هم به کارمون  دیسراغ کبابا بزار دیبر ونیگفتم: خب آقا شهیکه جمع دوباره داره شاد م نیاز ا خوشحال

 میبرس

کاکائو واست درست  ریش هیمن  شیپ ایکردم: خوشگلم تو هم ب نایآرم سمت به رو ٬ میکه فقط سه تا خانم بود البته

 یگرم بش یکنم بخور
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 یحال در آشپزخونه تو رفتم و کردم بغلش ٬ شمیآروم اومد پ دیکه لبخند محوش رو د ینگاه کرد وقت مانیبه پ نایآرم

 دیچرخیو اخمش م مانیفکرم حول پ

 کاکائو درست کنه  ریش نایبهار خواستم واسه آرم از

خودشو بهت رسوند ما  یرعتچطور و با چه س مانیکه پ یدیرحم کرد ند یلیبرگشت سمتم : باران خدا بهت خ غزل

 میکه همه از شدت ترس خشک شده بود

 بود که جونتو نجات داد  یبار نیدوم نیگذاشت و گفت: ا نایآرم یرو جلو رکاکائویش بهار

 تصادفم و گرفت  یهم که جلو یو اون سر دیرس یسربزنگاه م شهیهم مانیزدم پ یلبخند

 ریو روش هم چندتا س دمیو گوجه هارو ورقه ورقه داخلش چ ختمیر رکسمیکف ظرف پ یبرداشتم و کم تونویز روغن

 کنم کسشیمواد م هیبا پوست انداختم و داخل فر گذاشتمش تا بعد آماده شدن با بق

 ببرم نیخجالتشو از ب یکردم با بچگونه حرف زدن کم یو سع نایآرم ینشستم جلو و

.............................................. 

 تارشیگ با و رفت مهرداد ٬ مینشست نهیکه من درست کرده بودم همه دور شوم یف ناهار با سس خوشمزه اصر بعد

 زمیعز میدیوقته صداتو نشن یلیو به سمتم گرفت: خ تاریبرگشتو گ

 داره دنیشن نیا یادب گفتن: آخه صدا یکردن فقط آرش و فربد ب دییهم حرفشو تأ هیبق

 داره دنیشما شن یخروس ی: نه صداباران

  یندار اقتی: لفربد

 دارن بسه اقتیگفتم: همون دوست دخترات ل یحاضر جواب با

باز شد و نگاهش  ششیتو گوشش گفت که ن یآرش چ دونمیو نم دیکرد و با نگاهش برام خط و نشون کش یاخم

 شد طونیش

 نگاشون کردم مشکوک
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 میما منتظر زمی: عزماهان

 شروع کردم یقیه ماهان نگاه کردم و با نفس عماز اون دوتا کله پوک گرفتم و ب نگاه

و شکار کردم و خدارو شکر کردم که غلظت  مانیحرکت کرد و من نگاه مغرور پ تاریگ یها میبا مهارت رو س دستام

 اخمش کمتر شده

تک  نیعشق و از ب نیمرد موردعالقم بفهمه عمق ا دیبستم و شروع کردم با تموم احساسم خوندن تا شا چشمامو

 تک کلمات شعر

 بارون نفساتو دوست دارم ریز

 رهیگیخوبه تورو بارون م عطر

 شهیم ییایچه رو میتو زندگ با

 رهیگیجون م یخیقلب  نیتو ا با

 دارم تموم لحظه هامو با تو باشم دوست

 رمیدارم که دست گرمتو بگ دوست

 دارم تموم خاطراتم با تو باشه دوست

 رمیدارم تو انتظار تلخ تو بم دوست

 یدارم فقط چشاتو وا کن دوست

 که چقدر دوست دارم ینیبب تا

 کنمیباور م اتویخوب همه

 ارمیتو طاقت ب یب تونمینم

 بارون نفساتو دوست دارم ریز
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 رهیگیخوبه تورو بارون م یبو

 شهیم ییایچه رو میتو زندگ با

 ...رهیگیجون م یخیقلب  نیتو ا با

 بارون( ریز٬یفالح اری) ماز

 دوتا چشم که روبروم بود یاهیمتوقف شد و چشمامو آروم باز کردم و حل شدم تو س تاریگ یرو دستام

 هیو نه دست زدن بق ارشیک ی رهیخ یمهم نبود نه نگاه ها یچیه گهید برام

 نن؟نگاهشون نوازش ک یبا نگاهشون ضربا قلبتو باال ببرن و در سکوتش هم تورو با نرم توننیچند درصد آدما م مگه

 و داشت  تیخاص نیا مانیمن فقط پ یبرا مطمئنا

 عاشق نگاه مغرور مرد روبروم بودم  من

آرامش دهندش روبروم  یدونیو تو م کوبهیم نمیس یرحمانه به قفسه  یقلبمه که ب یصدا ؟یشنویصدارو م ایخدا

 نشسته

 ...مهر که از آن من باشدی..فقط کم یلمس آغوشش و کم یبرا خواهمیم ییخدا یکم ایخدا

 را تو بگو نشیآم

.............................................. 

 سرجام متوقف شدم  لیمادر وپدر سه دنیکه با د لیسه ادتیبرم ع خواستمیبودم و م مارستانیب دم

 هیهم  لیسه یو بابا نهیو بب لیبزاره بره داخل و سه خواستیاز همسرش م هیگر با مادرش ٬من نشده بودن  متوجه

  یتونینم تهیآخر باردار یدلم تو ماه ها زیفت: عزگ یسرهم

دم ش لیبشم رفتم داخل و وارد اتاق سه دهیکه د نیبدون ا نشوندیبازم تکرار التماس مادرش که بغض و به گلوم م و

 خوندیکه نشسته بود رو تخش و کتاب م

 باران جون؟ یو گفت: اومد دیخند دنمید با
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 ؟یدلم خوب زیمثله ماهش: سالم عز یزدم به رو یتلخ لبخند

 بهترم یلی: بله امروز خلیسه

 ؟یخونیتخت نشستم و گفتم: شازده کوچولو م یگفتم و کنارش رو یخداروشکر

 انداخت: آره دوسش دارم یکتاب نگاه به

 ؟یخونیکتاب م یچطور یرفتیکالس دوم م دیبا یرفتی: تو اگه مدرسه مباران

 داده بود ادمیخوندن بلدم مامانم خوندن نوشتن  یسالگ ۶: من از دیخند

 : آدم ها کجان؟دیو گفتم:شازده کوچولو از گل پرس دمیبه سرش کش یدست ٬بچه باهوش بود بدون شک نیا

 اسباب دردسرشون شده یحساب یشگیر یب نیا ٬ برهیو اونورشون م نوریگفت: باد به ا گل

 ؟یو خوندذوق کرد: باران جون شما هم شازده کوچول لیسه

 ؟یفقط خودت خوند یفکر کرد ی: آره پس چدمیکش لپشو

و  یایکه ب نیتر از ا زی:غم انگپرسهیقسمت از کتابو که شازده کوچولو از روباه م نیتو فکر رفت و گفت: من ا لیسه

 دوست دارم یلیرو خ ه؟یخوشحال نشه چ یکس

 گفت؟ ی: روباه چدمیپرس یبود ول یجواب روباه چ دونستمیکه م نیا با

 متوجه نشه یو کس یکه بر نهیتر ا زینگاهم کرد: روباه گفت: غم انگ نیغمگ لیسه

 ل؟ی: سهدمیو به آغوش کش لیگرفت و سه بغضم

 : بله؟لیسه

 باال ادیشه ب یتا بابات راض کنهیم هیگر داره ٬نهیی: مامانت پاباران

 سرشو باال آورد عیسر لیسه

 ادیبگو ن ستی: نه باران جون واسه مامانم خوب نلیسه
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 م؟یکن یکار هی یزدم: موافق یبود لبخند شتریاز آدم بزرگا ب یلیبچه درک و فهمش از خ نیا

 کار؟ یگفت: چ مظلومانه

 شیمامانت تا دلتنگ یببرم برا رمیبگ لمیف هیازت  خوامیم لی: سهیبردار لمیدرآوردم و رفتم تو قسمت ف مویگوش

 مامانت حرف بزن یبرا ٬کم بشه

 بود نیلبخند به لنز دورب هیبار نگاهش با  نیا ٬زد یقشنگشو بهم دوخت و لبخند یچشما

 ؟ی..خوبی: سالم مامانلیسه

 شهیخوبه منم حالم هرروز بهتر م یهمه چ نجای...ا ایوقت نگران من نباش هی ٬خوبم   منم

 درآوردم ییچه بازوها نیگرفت: بب گوریو با دستاش ف دیخند

 رفتم کشیکوچ یبازوها یبا بغض و قربون صدقه  تهخیلبخند زدم اما آم منم

 یمن بزرگ شدم ؟ مامان مواظب آبج یگفتیحالم خوبه مگه خودت نم نجایمن ا دنمید یایب خوادی: مامان نملیسه

 نجایا یراست کنمیرو دوره م یخوندیکه واسم م ییدوست دارم هرشب قبل خواب قصه ها یلیخ ٬کوچولوم باش 

 یها یهوس ماکاران یلیخصوص که خ به رسهیدستپخت تو نم ی..نگران غذام نباش هرچند به پاغذاهاش هم خوبه 

 تو رو کردم

 دوست دارم مامان خداحافظ یلیخ

مرد  یسر بدون مو دنیپلک چپم و پاک کردم و بعد بوس یرو قطع کردم و قطره اشک مزاحم گوشه  یبردار لمیف

 بود نشیریکه سخت دلتنگ پسر ش یمادر ٬و به مامانش برسونم لمیفتا  رونیکوچولوم رفتم ب

که  نیا از بعد ٬اما نسبتا آروم تر شده بود  رفتیپسر کوچولوش م یو قربون صدقه  دیدیم لمویف هیبا گر لیسه مادر

 ٬ه بره خون میکرد شیراض لیکارو کردم و به کمک پدر سه نیازم خواست براش بلوتوث کنم و منم ا دیبار د ۴و  لمیف

 کردم بدرقشوناز کارم  یعالمه ازم تشکر کردن و منم راض هی هردو

 با مرگ دست و پنجه نرم کنه مارستانیدرک کنم چقدر سخته که دردونت رو تخت ب تونستمیمادر نبودم اما م من

 کرد یتو فشم و مرور م شیروز پ ۵ یبودن قشنگ بود و ذهن من مدام خاطره  مادر
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گوشم  ریز رتشیخواست از بغلم بگ یوقت مانیکردم که تو بغلم خوابش برد و پ یباز نایانقدر با آرمآخر  یلحظه  که

 خانم کوچولو یشیم یزمزمه کرد: تو مادر نمونه ا

 یمن مادرنشده پر شدم از مهر مادر و

 دونستمیکه م لیسه شیتکون دادم و برگشتم پ یخاطره رو مرور کرده بودم سر نیاز هزاربار ا شتریروز ب ۵ نیا تو

 دلتنگ مادرشه

 یدوست داره وقت یبود و هربچه ا ضیمر لیسه ٬مرد تر  ایدن یمردها یلیمرد بود از خ هیمن  یساله  ۸ لیسه

داشت از حقش  ومدشین ایبزرگوارانه به خاطر خواهر به دن لیمادرش کنارش باشه تا آرومش کنه و سه شهیم ضیمر

 قلب من جا باز کرده بودتو  بیمرد کوچولو عج نیو ا گذشتیم

.............................................. 

 هیکاف کیجشن کوچ هی یشلوغش کن ادیز خوادیماهان: نم یروبرو نشستم

 ؟یخوایم نطوری: تو اماهان

 و بسپار به ما شیلباس بق دیباران خانم تو برو دنبال خر یدار کاریاصال شما چ ری: نخمهرداد

 به دلبخواه من باشه دیتولد منه و با یباشه ناسالمت یکردم : من دوست ندارم جشن بزرگ یپوف

 گمیپدر مادرتو م یدوستا یو بچه ها کینزد یدوستا ی: من همه مهرداد

 گهید یدعوت کن یخواینفر مهمون م صدیس ستیدو دییگرد شد: بفرما چشمام

 دی: شامهرداد

 کنمینم دایحضور پ ینفر بشن مهمونا من تو مهمون ۱۰۰از  شتریطعانه گفتم: باز جرو بحث باهاشون پاشدم و قا خسته

 نموندم تا اعتراضشون و بشنوم و

 یمهمون هیواسه  یزیبهمن تولدم بود و طبق رسم هرساله ماهان و مهرداد در حال برنامه ر ۲۴ یعنی گهیروز د سه

 خوب بودن
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 یه کار به عهد نیهرسال فقط هم رفتمیلباس م دیخر یاز فردا برا دیبا نیتک باشم بنابرا یداشتم تو مهمون دوست

 کردن  یمن بود و بچه ها خودشون همه کارا رو م

لباس و کفش برم و انقدر خسته بودم که سرم به بالش  دیخر یو ساعت گذاشتم تا صبح بلند شم و برا میگوش

 خوابم برد دهینرس

ه داره از طبق یکیش یلباسا دونستمیکردم و م یم دیه اکثرا ازش خرشدم ک یو برداشتم و وارد پاساژ میدود نکیع

 انیکدوم از بچه ها هم نگفته بودم همراهم ب چیاول شروع  کردم به گشتن به ه ی

 دنیدیو همه همون شب تو تنم م دمیخریقرار نانوشته سالها بود لباس شب تولدم و خودم تنها م هی طبق

 تک باشه چشمم و نگرفته بود یلیکه خ یزیداشتن اما چ یکیش یاز مغازه ها لباسا یلیخ

 هیگ بزر نیتریلباس پشت و هیکه  گذروندمیرو از نظر م نایتریحوصله و یبودم و ب دهیسوم پاساژ رس یطبقه  به

 نظرم و جلب کرد و داخل رفتم کیمغازه ش

 دییبلند شد: بفرما شونیکیکه با وارد شدن من  دنیخندیبلند م یتا دختر جوون نشسته بودن و با صدا دو

 خوامیو م نیتریپشت و ینقره ا راهنیگرفتم: پ شیبرنز عمل یاز چهره  نگاهمو

 ارمیدرب نیتریبراتون از پشت و دیخوایدونست اگه م هینگاهم کرد: اون همون  یکم

 دیاریدرب دی: پس لطف کنباران

 مغازه چرخ زدم تا دختر لباس و به سمتم گرفت یلباسا نیب یکم

 کردم و داخل پرو بزرگشون رفتم  یتشکر کوتاه ازش

 نداشتم یبه کمک کس اجیلباس از بغل بود و احت پیکه ز خداروشکر

 رو لبام نقش بست  یبودم و لبخند سرخوش یکه تنم کردم از انتخابم راض لباسو

کار  یبراق نقره ا یگ هابا سن نهیس یو تا وسطا پوشوندیدور گردن و کامل م قشیجذب تا کمر که  یلباس نقره ا هی

لباس شاهزاده ها بود و تن  نیع ییجورا هیداشت  زیر یدنباله  هیآروم گشاد شده بود و  نییشده بود و از کمر به پا

 بود فیداشت و جنس پارچش نرم و لط یخور قشنگ
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لباس و که  متیق ٬ بود اندازم و بود شده تنم لباس که خداروشکر ٬اومدم  رونیلباسمو عوض کردم و از پرو ب عیسر

ر و در آخ یشیخرت و پرت آرا یو کم یلیبراق اکل یکفش نقره ا هی دیهم نبود پرداخت کردم و بعد از خر یمبلغ کم

 و خوشحال به سمت خونه رفتم یراضکارمو خاتمه دادم و  یو مشک ینقره ا یتل با سنگ ها هی

.............................................. 

به ساعت انداختم و  یشد مهرداد و ماهان از االن شروع کرده بودن نگاه یم دهیشن نییاز پا کیموز یصدا

 تا اومدن مهمونا وقت دارم یساعت کی دونستمیم

ندتا حلقه اطراف صورتم رها سرم جمع کرده بودم و فقط چ یفرمو کامل باال یموها ٬برانداز کردم  نهیتو آ خودمو

 بودم پوشونده بودم دهیکه خر یشده بود و قسمت جلوشو با همون تل

به خصوص با اون  کردمیم یابیارز یاز هر وقت باتریعطرم کل اتاق و برداشته بود و من تو اون لباس خودمو ز یبو

 خوشرنگم  یرنگ و رژ گوشت یمات نقره ا شیآرا

 سانت برداشته بودم پا زدم و از اتاقم خارج شدم  ۷پاشنه یراحت یکه برا کفشامو

 یو منم تو دلم قربون صدقه  زدیدورتا دور خونه نصب کرده بود سروکله م کیموز یکه برا ییاز باندا یکیبا  مهرداد

 مردونش رفتم پیو ت تیجذاب

 ماهان از پشت سرم برگشتم  یصدا با

 دهفرشته ها ش نی: عروسک منو نگاه کن عماهان

 قد و قامتش بود یبرازنده  شیو شلوار شکالت کت

  یشد پیخوشت یلی: شما هم خباران

 : تولدت مبارک خواهر کوچولو دیجلو و گونم و بوس اومد

 زدم: ممنونم  مونیخواهر برادر یرابطه  یلبخند به قشنگ هی

 نیزتریعز مبارک تولدت ٬نیمهرداد حاال به سمت ما جلب شد اومد جلو: پرنسس ما رو بب توجه

 گفت کیازم بهم تبر فیلبخند تشکر کردم بهار هم که آماده شده بود بهمون ملحق شد و با لبخند نازش ضمن تعر با
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 هیعال شهیمثل هم یخونه رو از نظرگذروندم و گفتم: همه چ دورتادور

 میزاشتیسنگ تموم م دیخانم کوچولومون با یدست انداخت دور شونم و گفت: برا مهرداد

 نگفتم  یچیانداختم و ه ینگاه شیدوست داشتن یچهره  به

 ادیم یک مانیپ نمیو من از االن مشتاق بودم بب دادیمهمونا رو م یسر نیاومدن اول دیدر نو زنگ

بودن و  ینفر ۱۵۰ نیریش ٬ گفتمیم راهیتو دلم به مهرداد بد و ب تیجمع دنیپر شده بود و منم با د بایتقر سالن

 شناختمینم یو من حت اشونیلیخ

 یو با خنده ا دمیرس سویگ زیبه کنار م زدمیها چرخ م زیم نیبه مهمونا بودم و ب ییکه مشغول خوش آمدگو نطوریهم

شده االن  یچ نیوسط بود شهیشما زوج عاشق هم ادمهیکه  ییکه از اول جشن رو لبم نشونده بودم گفتم:تا اونجا

 ن؟ینشست

 مامانش ورجه ورجه کنه ادیکه ز ستیاسه قند عسل بابا خوب ن: ودیخوشحال خند ردادیت

 ؟یو گفت: جوابتو گرفت دیخند زیر زیر سویگ

 نمیجونم چقدر دوست دارم زودتر بچتونو بب یکش اومد: ا لبهام

 منم هست  یآرزو نی: واال ا ردادیت

 و ... دیچرخ یورود در سمت به نگاهم ٬ دمیشوق پدرانش خند به

 تر باشه؟؟؟؟ یواقع یداشت که لبخند من از هر وقت یوارد شد و اشکال یتر از هروقت ریمن نفس گ مرد

قدم برداشتم تو اون کت وشلوار اسپرت تنگ  یکردم و استوار به سمت در ورود ردادیو ت سویاز گ یا یخواه معذرت

 یلیکه خ یکیو من  رنگش یمشک یساده  کیشده بود و اون کروات بار یجذاب تر از وقت دشیسف راهنیو پ یمشک

 دوست داشتم 

 یمن راحت بود ترجمه  ینگاهم کرد و برا قیعم تیطرفم و با جد دیچرخ ٬گفتم یبهشون و سالم آروم دهیرس

 نگاهش زیبرانگ نیتحس

 کرد تو سالم دادن یدست شیمن قصد جواب دادن نداره پ ی رهیخ مانیپ دیکه د اریشهر
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 مبارک تولدت ٬ یدخ لکمی: سالم و عاریشهر

 دیخوش اومد یلینگاهش کردم: ممنونم خ لکسیر

 بردن فیظاهرا داداشمون تو کما تشر یول می: خوش که آمداریشهر

 اشاره کرد مانیبه پ و

 ایب ٬و گمشو  خوامیگفت: خب بابا اخم نکن بگو سرخر نم اریکرد که شهر اریبه شهر یبه خودش اومد و اخم مانیپ

 اصال رفتم 

 مون دور شد از عیسر و

 بم و مردونش گفت: تولدت مبارک بانو یدوباره برگشت سمتم و با صدا مانیپ

  یکج کردم: مرس سرمو

لبخند و  دیچیکه تو گوشم پ دیبلند آهنگ جد ینگاهش منو شراب نخورده مست کرد و صدا یو محبت قاط مهر

 کرد مانیمن و نگاه پرحرف پ یمهمون لبا

 اریشهر شیپ دینیرفته بود اشاره کردم: بفرما بنش اریکه شهر یزیسمت م به

 یحرف زدن و تموم کن یشد زمزمه کرد: من بتونم به تو بفهمونم رسم یکرد و همونطور که از کنارم رد م یزیر اخم

 کردم یکار  شاق

 رفتم ییخوش آمد گو یاومده بودن برا دیمهمونا که جد هیو سرخوش به سمت بق دمیخند زیر زیر

 کنم  دایمهمونا سر زدم اطراف و گشتم تا ماهان و پ یکه مطمئن شدم به همه  نیاز ا بعد

 یاه هابه نگ یتیبلند به همون سمت رفتم و اهم یبود با قدم ها ستادهینشسته بودن ا اریو شهر مانیکه پ یزیم کنار

 کردم ندادم یکامال احساس م شوینیزوم شده روم که سنگ

ماش چش کریدروپ یب یاهیزل زدم تو س یخجالت چیه یکه متوجه من شد با نگاه مهربونش نگاهم کرد و منم ب مانیپ

 فانوس توش روشن کرده بودن هیکه امشب انگار 
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  یبرقص یخوایمثال تولدته نم نمیگفت: بب دنمیبا د اریشهر

 مثال با خرزو خان؟ یباال انداختم: با ک شونه

 و دستشو رو شونم گذاشت: با من دیساز کجا ر دونمینم ایمیک

 رقصنیچطور م هیبق دونمیمن نم دیرقص شهیآهنگ نم نیو آراسته بود: آخه با ا کیش شهیکردم مثل هم نگاهش

 میرقصیهمونطور که من و تو م ی:به راحتدیدستمو کش ایمیک

هاپ کمک  پیو البته از حرکات رقص ه دمیرقصیمخالفت نمونده بود همونجور که آروم و با ناز م یواسه  ییجا

 شدم رهیدستش بود خ یسکیو السیگ هیکه  مانیبه پ گرفتمیم

 تو چِشَم یزل زد یروبروم

 در حد نور شمع نورا

  یرقصیواسه من م تو

 ینقص یمحو توأم بس ب منم

 تو یلوند و عشق یلیخ

 تویمشک یدارم چشا دوست

 شهیمالک نم زایچ نیا واسم

 تو یزشت ای یچقدر خوشگل که

 پر از آرامشه میزندگ باتو

 ماها بشه یقاط یکس خوامینم

 سادت پیاون ت ی فتهیشدم ش من
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 شتیبا صورت کم آرا 

 زییتابستون نه پا نه

 ستیجلودار ما ن یچیه

 زنمیبارون باتو قدم م ریز

 سیما خ یبشه موها تا

 مونمیم شتیپ ٬ دونمیم نویا من

 تونمینم تو بدون ٬وونمید بگو

 شتیهستم پ شهیهم من

 شهیمگه اصال م نمیبب بگو

 رو ول کرد و رفت؟ تو

 تو دل کند و رفت؟ از

 یستیاَوَل ن ادیم خوشم

 یسکیفقط و چسبهیتو م با

 دوست دارم فقط باتو باشم من

 یسکیاصال ر نمیبیتوش نم چون

 زومم روت گهید من

 رو ابروت کشمیم دست

 هیدر حد عال یهمه چ امشب

 عودم بود یکاش که بو فقط
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 یدنینوش هیبا  اه

 یدنیپوش کیش یلباسا با

 ییدوتا یبا هم پارت میریم

 یدنیخوشگل بوس یتو با

 مونمیم شتیپ ٬ دونمیم نویا من

 تونمینم تو بدون ٬وونمید بگو

 یآدم خاص هیتو  یراست

 یتو آس ن نیع یکس چیه که

 یهام خواست یبا همه بد منو

 یستیدارم پشتم وا دوست

 میبا تو آدم آروم آخه

 مینکن با روح یباز

 عاشق قدم زدن با تو من

 میبارون یهوا تو

 حس راحت هیتو دارم  با

 به استراحت ستین یازین

 ییبا هم سفر دوتا میریم

 هفتمون طبق عادت آخر

 تار مو تو  هی یحت من
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 عطر و بو تو اون

 کنمیخب عوض نم ایدن با

 تعصب دارم رو تو چون

 یعال شهیم یتو همه چ با

 یآل دهیآدم ا هی تو

 یهست شمیخب پ یوقت که

 یخال گهید یجا شهینم حس

 ( ۲afmهمون  ای یزارع نیآرم ٬زیی) نه تابستون نه پا

 با و رفتاراش نخوام که بود سخت ٬هم توان دل نکندن از نگاهش و نداشتم  یروم بود و من لعنت ینگاهش جد هنوز

  دیکوب یم نمیس واریخودشو به در و د یطرفم و قلب هیکنم خسته بودم از احساس  یتلق منظور

 از ندونستن احساسش میشد و کالفگ یتر م ادیکه هرروز ز یفتگیهمه ش نیگرفت از ا بغضم

ضم که بغ نیبخورم قبل از ا ییرقص خارج شدم و به سمت بالکن رفتم تا هوا ستیزدم و از پ ایمیبه ک یزور لبخند

 بشکنه

 یکه زمستون ب ییدرون منو خاموش کنه با دستام خودمو بغل گرفتم و به درختا شیسرد بود اما نه اونقدر که آت هوا

 شدم رهیکرک و پرشون کرده بود خ

 یگکه از بچ ییگنده راه گلوم و بسته بود سرمو بلند کردم و به آسمون نگاه کردم به همونجا بیس هی نیع بغضم

 تو قلبمون  نجاستیکه خدا هم نینجاست غافل از اخدا او میکرد یهممون فکر م

 روشن شه که اگه...اگه فمیتکل خوامی...من فقط م نیبب منو..... عاشقم ٬کالفم ٬: خدا خستم دمیشکسته تو دلم نال دل

 که قلبم و به درد آورد ادامه داد یرحم یفکر کردن بهش اما با ب یبودن حت سخت

 به حال قلبم بکنم یفکر هیدوستم نداره  اگه
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 انداختم نییو سرمو پا ختیقطره اشک از پلک چپم ر هی

 : باران؟ارشیک

 بود پاک کردم و به پشت برگشتم  دهیچونم رس کیاشکمو که نزد عیسر

 ؟ی: خوبارشیک

 سر تکون دادم فقط

 یستادیا نجایچرا ا زمی: سرده عزارشیک

 زم؟یعز یبهم نگ گهید شهیگفتم: م تیعصبان با

 شد شتریشد که بغض من ب نیغمگ یموند و نگاهش به قدر مات

 یخوریتو سرما م ایفقط ب گمیها: باشه نم یتلخ ی همه از تر تلخ ٬زد  یتلخ لبخند

 خانم ٫زمیعز ینگ نتیزتریکردم: سخته به عز ستیو اومدم از کنارش رد بشم که با حرفش ا دمیکش یقیعم نفس

 گمیم یمن چ یو نفهم یطرفه نش هیعشق  هی ریوقت درگ چیه کنمیم آرزو گل

 شدم ارشیرفتارم با ک یحس و تجربه کرده بودم و چقدر شرمنده  نیا خودم من...من ٬من مات نگاهش کردم  حاال

 ا؟یبره تو که بازوش و گرفتم و با بغض گفتم: ک اومد

 : جانم؟ دمیدیتو چشاش برق اشک و م برگشت

 ننکنم: فراموشم ک هیگاز گرفتم تا گر لبمو

 من برگردون اون روز و  به

 ما بردار نیو از ب شب

 کن که برگرده یکار هی

 تکرار یب یها گذشته
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 شد عروسک کاش یبغض آلودش خون کرد دلمو: کاش م یبه جونم وصدا دیکش شینگاهش آت غم

 ؟یکنی: به جان خودم قسمت بدم فراموشم مدمینال

 وسط یزاریبرام راحته که جون  خودت و که جونم به جونت وصله رو م یجفت دستامو گرفت: فکر کرد یعصب

 میساله زندگ ۲۰ نیریشده بود اما تو تک تک خاطران ش بهیساله برام غر هیپسر اگرچه  نیبغض نگاهش کردم ا با

 بود 

م هرچند کنم که فراموشت کن یم مویسع یاما همه  دمینگاه بغض آلودم که زمزمه کرد: قول نم یسوخت برا دلش

 منه مرگ روز ٬اون روز 

 ایو با اعتراض گفتم: ک دمیگز لب

 ا؟ی: جان کدیبغض خند با

 بالکن خشکم زد  یتو ورود مانیپ دنیجوابشو بدم که با د خواستم

 از شیو توخالنشون بدم با نگاه سرد  ینگاهم کرد که مات موندم و تا خواستم عکس و العمل یو عصب یجد انقدر

 کنارم رد شد و داخل رفت

کردم و به سمتش  ستیا ارشیحضور ک یادآوریشدم و خواستم دنبالش برم که با  رهیرفتنش خ ریبهت به مس با

 برگشتم

برو  زد: یتابمو حس کرد که برگشت سمتم و لبخند بغض آلود ینگاه ب ینیسنگ ٬بود  مانیرفتن پ ریمس ی رهیخ اونم

 زمیدنبالش عز

خودم  شیپ  ٬ گمیعاشقتم دروغ نم گمیم یسوال چشمامو که گفت: وقت دیفهم ٬دم با تعجب و بغض نگاهش کر فقط

 رمیبرم بم دیبا نخونم بهش نسبت عاشقتو نگاه نتونم اگه ٬یو عشق و تو دلم بارور کرد یو بزرگ شد یدیقد کش

 دیموهاش کش یپشت بند حرفش پشتشو بهم کرد و دست ال و

 ا؟یاز درد صداش زدم: ک پر

 نگران منم نباش زمیگفت: برو عز یگرفته ا یبا صدا یول برنگشت
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 نمیاشکشو بب خوادیداشتم که بدونم نم میساله زندگ ۲۰ یشدم انقدر شناخت از حام رهیافتادش خ یشونه ها به

 گشتم مانیبه غرورش احترام گذاشتم و وارد سالن شدم و با چشمام دور تا دور سالن و دنبال پ پس

 نداشت  یشده بود و اخم هم حت رهیمشروبش خ السیو پر از غرور به گ یجد ٬نشسته بود  شیقبل یجا سر

 تو همه جارو دنبالت گشتم  ییکجا زمیسمتش قدم برداشتم که ماهان جلوم ظاهر شد : عز به

رد ودن بسالن درست کرده ب یکه باال یگاهیو به سمت جا دیحرف زدن دستمو کش یبه من برا یبدون دادن فرصت و

 آه از نهادم بلند شد یشکالت یسه طبقه  کیک دنیو من با د

 شد ازش فرار کرد یحاال که توجه همه به ما جلب شده بود نم یبود ول کیک دنیبر یموقع برا نیبدتر االن

 ستادمیرو لبام نشوندم و کنار ماهان ا یمصنوع لبخند

هم  ینگاه مین یبود که حت یمانیمهمونا و منم حواسم پرت پ یرساش شروع کرد به تشکر ار همه  یبا صدا ماهان

 کرد  یخرجم نم

 از حال داغون خودم نمیو ا ارشیک روز و حال از اون ٬ مانیاز اوضاع پ نیا ٬بود  یشک امشب شب افتضاح بدون

به  گفت و اریهربه ش یزیچ شیکرد از سرد یم خیکه آدم  یبود که بدون توجه به من با نگاه مانیپ خینگاهم م هنوز

 رفت  یطرف در خروج

 من با رفتنش تو شب تولدم به حال مرگ افتادم و

 من بود یساله  ۲۲ یزندگ الدیم نیکالم ...امشب بدتر کی

.............................................. 

 شدم  یمتوجه نم یزیکه انقدر ذهنم مشغول بود که چ یدرحال زدمیبا جزوه هام سروکله م یحوصلگ یب با

 گذاشتم و بغض گلومو گرفت زمیجزوه رو بستم و سرمو رو م کالفه

  گذشتیهفته از شب تولدم م کی قایاول اسفند بود و دق امروز
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 ییاعتنا یو من سرخورده از ب نهیمنو بب خواستیتو شرکت هم انگار نم یحت ٬ دمیو ند مانیهفته اصال پ هی نیا تو

 بودم  دهیجنون رس به مرز میمرد دوست داشتن

 پلکمو پاک کردم یماه بانو سر بلند کردم و قطره اشک سمج گوشه  یصدا با

متم و س میس یبانو در اتاق و باز کرد و همونجور که به خاطر باال اومدن از پله ها به نفس نفس افتاده بود تلفن ب ماه

 گرفت: خانم پدرتونن

 از اتاق رونیرفت ب یعد زدن لبخندب اونم ٬رو از دستش گرفتم و تشکر کردم  یگوش

 رو کنار گوشم قرار دادم: بله یگوش

 : سالم دختر گلمبابا

 ؟یخوب ییزدم: سالم بابا یجون یب لبخند

 محالهدختر گلم و بشنوم و بد باشم؟ ی: صدابابا

 مامان خوبه؟ ییبابا یپررنگ شد: لطف دار خندم

 زنگ زدم یموضوع خاص یبرا راستش ٬رو بدم بهش  یکه گوش ستین شمی: مامانتم خوبه منتها پبابا

 شده؟ یزیشدم:چ کنجکاو

 رهیخ یپرابهت و پدرانه: آره ول دیخند

 ربط نداشته باشه کنمیکه من فکر م یزیبه اون چ ریخ نیبودم ا دواریخطر به صدا دراومدن فقط ام یزنگا

 ن؟یگیکه م یریخ نیهست ا ی: خب چباران

 ؟یشناسی: دکتر احتشام و مبابا

 هستن رانیفکر کردم: اگه اشتباه نکنم از همکارانتون تو ا یکم

 ادته؟یسام و هم  ری: درسته پسرش امبابا
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 پسر داشت که خارج بود: همون که خارج بود؟ هیکرد فقط  یم یاریکه حافظم  یینبود تا تا اونجا ادمی یادیز زیچ

 هست برگشته یچند ماه یبود ول ایدخترم اسپان نی: آفربابا

 به من داره؟ یخب چه ربط یتفاوت گفتم : به سالمت یب

 ظاهرا مهرداد تو تولد تو دعوتش کرده بوده و ... شیپ ی: هفته  بابا

 ؟یبود: و چ دهیخواب یادیز یو حرفا نیا پشت

 کرد یخواستگار ازم و زد زنگ امروز پدرش ٬شهیباران خانم من م ی: و همونجا دلباخته بابا

مکارش ه نیبه ا یبیعج یبابا عالقه  دونستمیخبر ممکن بود به خصوص که م نیبدتر نیا طیشرا نیا تو ٬ت رف نفسم

 داشت

 بدم یبهشون چه جواب دی: خب من بادیپرس دیکه سکوتم و د بابا

 نه بزرگه هیو محکم گفتم: نه جوابشون  قاطع

 یشناسیتو صداش مشخص بود: اما چرا تو که اونو نم تعجب

 ازدواج ندارم یزدم: نه بابا من واقعا آمادگ شونمیپر یموها یال یچنگ

 بهشون نه بگم لیبدون دل تونمیحرفا همه بهونست و منم نم نیا یدونی: باران خودتم مبابا

 ندارم یآقا عالقه ا نیمهمتر که من به ا نیاز ا لیشدم: دل تند

 بابا تند رفتم دیببخش: کردم فوت نفسمو ٬ادبانه بود یتند و ب یادیلحنم ز یعنیبابا  سکوت

 به من ٬ شیشناسینم یوقت ینداشته باش یکه تو بهش عالقه ا هیعیطب نیا ٬اما راجع به عالقه  ستین ی: مسأله ابابا

 یاصرار گهیمن د یدیپسر د نیتو ا یمدت مشکل نیو تو هم اگه تو ا نیبر رونیبا هم ب یچند بار گمیم پدرش

 مکنینم

 بابا... یگفتم: ول کالفه

 خوامیازت م یمنطق لیدل هیرد کردنش  ینداره باران من برا یگفت: ول یو جد دیحرفم پر وسط
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 دینکن یاصرار ومدیاگه ازش خوشم ن دیبستم : پس قول بد چشمامو

 طور خواهد بود نی: حتما همبابا

 هفته حاضرم باهاش رفت و آمد کنم هی فقط ٬هفته بابا هی: فقط باران

 کمه یلیهفته خ هی: بابا

 کنمی: بابا خواهش مباران

 هفته  هیلحنم شد: باشه  میتسل

 : ممنونمباران

 ؟یندار ی: خب دخترم با من کاردیکش یآه بابا

  نی: نه بابا به مامان سالم برسونباران

  زنمیمسأله خودم با ماهام حرف م نی: حتما تو هم مواظب خودت باش من راجع به ابابا

 : باشهباران

 زمی: خدانگهدار عزبابا

 : خداحافظباران

اتفاق فقط  نیبودم ا مانیسخت که ناجور دلتنگ پ یروزا نیا تو ٬دستام گرفتم ونیو که قطع کردم سرمو م تلفن

 سام احتشام؟ ریدلم  بزارم ام یلب زمزمه کردم: تو رو کجا ریز ٬ کردیم شتریو ب میآشفتگ

.............................................. 

 باران ٬ یگفت: تو که هنوز نشست یماست رو تخت نشسته بودم عصب نیمن که ع دنیدر اتاق و باز کرد و با د بهار

 منتظر تو نشسته نییبدبخت پا نیا

 دمیو حاال که از شرکت رس زدیش پر پر مو دلم برا نمیو بب مانیپ بودم نتونسته هم امروز ٬بغض نگاهش کردم با

 رونیب میسام احتشام اومدن دنبالم تا بر ریام یآقا نمیبیم
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 نگاهم لحنش نرم شد: پاشو قربونت برم  دنیبا د بهار

و  مدیداشت برداشتم و پوش ییمحو طال یکه خط ها میو شال مشک نیبا ج مییطال یحوصله مانتو یشدم و ب بلند

 رونیخواستم از اتاق برم ب میدست فیو پا زدم و بعد برداشتن ک میمشک یکالج ها یشیآرا نیبدون کوچکتر

مقدار عطر خودش به  هیبودنم که حرفشو خورد و فقط  شیآرا یبگه و احتماال اعتراض کنه به ب یزیخواست چ بهار

 گردنم زد  ریز

 میگذاشت ییرایو پا به سالن پذ میشد ریهم از پله ها سراز با

 ما حرفشون و تموم کردن دنیسام مشغول حرف زدن با هم بودن که با د ریمو ا ماهان

زدم و  یپوزخند ٬کردم  یم شیسه ساعت معطلش کردم داشتم آرا کردیسام تعجب بود البد فکر م رینگاه ام تو

 میبر میتونیگفتم: م

 گردونمیخانم و برم باران ۱۲ قبل تا من ٬خداحافظ فعال جان ماهان ٬خب  یلیزد وگفت: خ یکیکوچ لبخند

 نشست صورتم رو اخم ٬شام سادست هیفقط  کردمی؟ من فکر م۱۲قبل  تا

 به سالمت دیخب بر اری: بسماهان

 میسام از خونه خارج شد ریازشون کردم و همراه ام یلب ریز یخداحافظ

تشکر  یحت و شدم سوار بهش کردن نگاه بدون من و کرد باز برام رو جلو در ٬رنگش انداختم  دیسف یبه آ او د ینگاه

 هم نکردم

 و کالفه بودم که برام مهم نبود یعصب یبود اما به قدر یادب یکارم ب دونستمیم

 م؟یشام کجا بر یبا لبخند گفت: خب برا بستیو همونطور که کمربندش و مهم سوار شد  خودش

من  لیتازه لبخند تحو نیشد اما ا یم الیخ یو ب ادیکه من ازش بدم م دیفهمیهمه اخم من م نید با ابو یکس هر

 نداره یتفاوت شونه باال انداختم: فرق یب ٬دهیم

 اونجا؟ میبر ٬حرف نداره  شییایدر یکه غذاها شناسمیرستوران خوب م هیپاک نشد: من  لبخندش
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چشم نگاهش کردم چهرش مردونه و  ی گوشه از ٬راه افتاد یتکون دادم و اونم بدون حرف دییتأ یبه معن یسر فقط

 بزارم یرادیا تونستمینم ظاهرش رو ٬ کردم فوت کالفه نفسمو ٬داشت  یخوب کلیبود و قد و ه نیدلنش

 شدم ادهیپ عیرستوران که پارک کرد سر یجلو ٬به رستوران نه من حرف زدم نه اون  دنیرس تا

 دایرستوران و پ یانتها زیم هیاون  ییو با راهنما میشد رستوران وارد و گرفت قرار کنارم لبخند با ٬ظرش شدم منت و

 میو نشست میکرد

د سربلن دمیو د شیسکوت طوالن یوقت یبزنه ول یحرف رسامیکردم و منتظر بودم ام یم یباز زینمک پاش رو م با

 به خودم شدم رشیکردم و متوجه نگاه خ

 به خودش اومد و گارسون و صدا کرد  یکردم که کم یاخم

 ؟یخانم یخوریم ی: چرسامیام

 با سس قارچ گویکرد و بدون نگاه به منو گفتم: م دایغلظت پ اخمم

 تکون داد و خودشم همون و با مخلفات سفارش داد و بعد رفتن گارسون برگشت سمتم یسر

 می: خب از کجا شروع کنرسامیام

 بدتر هم پررنگ شد چیرو لبش پاک نشد که ه یدم اما اون لبخند لعنتجواب نگاهش کر بدون

بود  یچندسال یدونیخودمم که م یدار شناخت روش که خانوادمو ٬شروع کنم دی: خب فکر کنم خودم بارسامیام

تا به پدر و مادرم سر بزنم که به جشن تولدت دعوت شدم و ازت خوشم  رانیکردم و اومدم ا یم یبارسلون زندگ

 ومدا

 یجواب منف یبهونه کنم برا نویهم تونمیبرگرده اونجا م یزندگ یتو دلم روشن شد که اگه بخواد برا یدیام نور

 د؟یدوباره برگرد دیخوای: مباران

انجام  رانیو منم تجارتمو تو ا میمونیم رانیا یبخوا اگه ٬یاگه قبولم کن زمیتو داره عز میبه تصم یبستگ نی:ادیخند

 دمیم

 کنم دایمخالفت پ یبرا یلیدل هیبتونم  نشونیاز ب دیحرفاش شدم تا شا هیشد و منتظر بق دیناام دمیام
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 در ضمن ستمیندارم و اصال به پدرم وابسته ن یمشکل چیه یکه از لحاظ مال گفتمی: خب داشتم مرسامیام

 برات ارهیدرب یزد و ادامه داد: تک بچم و خواهر ندارم که بخواد خواهر شوهر باز یچشمک

 زدم یو لوسش لبخند زیر یبه شوخ یداشتن مجبور فیجناب شوخ هم تشر ظاهرا

که عشق در  نیندار انتظار ٬چطور شد از من خوشتون اومد  نیاما نگفت نیداد حیتوض طتونی: خب راجع به شراباران

 نگاه و باور کنم؟ کی

کردم و اونور هم دوست دختر  ادیز طنتیتم شکه داش یسال عمر ۳۰و مردونه: صادقانه بگم تو  نیمت دیخند دوباره

 هی که چطور مثل دنتیبا د دیبگم دلم لرز دیقرار داد و با ریتو منو بدجور تحت تأث یشرق ییبایز یداشتم ول ادیز

تو رو  یرفتیکه م ییآهنربا هرجا هی نیمن ع یچشماو  یرفتیخرامان خرامان وسط سالن راه م بایز یشاهزاده 

 کردن یم بیتعق

که خودم دلم  یمن یحرفا برا نیاما ا دنیدرجه از لطافت و شن نیبا ا ییحرفا نیدوست داره همچ ییبانو هر ٬ یزن هر

 بدون شکر یفنجون قهوه  هیبود تلخ بود مثل  دهیمغرورم لرز سیرب یبرا

و  زدینورباال م یادیتا همونجا بگم نه اما صداقت تو چشماش ز نمیبب بیو فردروغ  یداشتم تو نگاهش ذره ا دوست

 من اهل دل شکستن نبودم

 مهفته وقت داشت کیجواب رد دادن به پسر روبروم و فقط هم  یبرا یمنطق لیدل هیدنبال  گشتمیم دیبا نیبنابرا

 افتضاح تر هم بود؟ نیاز ا یزیچ و

 من به من یخبر از دل نداشته  یبود که ب یرسامیام ریدرگ دایو من فکرم شد میآوردن غذا در سکوت مشغول شد با

 دل بسته بود

  میآب انار ترش مهمون کن وانیل هیتا خودمون و  میسام به درکه رفت ریام شنهادیاز شام به پ بعد

داشت و کار منو سخت کرده بود که  ندشیآ یکه برا ییحرف زد ا احساسش به من نقشه ها ریسام تو تمام مس ریان

 ندارم ییجا  ندشیجذاب خوش مشرب بفهمونم من تو آ یساله  ۳۰مرد  نیبه ا تونستمیچطور م

 بود یکرد و با همون لبخند از سر شب پاک نشدش گفت: شب خوب ادهیخونه پ یمنو جلو ۱۱:۳۰ساعت  حدود



 بارانزیر 

 
179 

 

براش جالب باشه اما به رسم ادب دستشو  تونستیشب که فقط از طرف من سکوت و اخم بود م نیا هیمن موندم چ و

 کرد یکه به سمتم دراز شده بود فشردم و تشکر کوتاه

 ستهیاونجا وا خوادیم یکه داخل خونه نشدم حرکت نکرد و من هم برام مهم نبود که تا ک یزمان تا

 برم تو اتاقم و تنها باشم خواستیدلم م فقط

رو  یحرف یکه جلو نیا یورودم به خونه بهار و ماهان از جاشون بلند شدن اما من انقدر حالم افتضاح بود که برا با

 ریبخ شب٬ میکنیخستم بعدا صحبت م یلیگفتم: فعال خ رمیبگ

و  مانتوم ریاز تنم کندم و وارد حمام شدم و با هموم تاب ز عیبه اتاقم رسوندم مانتو و شالمو سر عیخودمو سر و

 دوش آب سرد  ریرفتم ز نمیشلوار ج

  رهیآروم بگ یو منگ من کم جیبود تن ملتهب و گ نیا فقط مهم ٬نبود که نفسم رفت از سرماش  مهم

 کنم بدون ترس از شکستن غرورم  هیگر تونستمیتو خلوت خودم راحت م حاال

 بندت باشم نیگناهه...بزار من گناه کار تر نیدلم براش تنگ شده اگه ا ایخدا

.............................................. 

 ونریبا هر بازدمم از دهنم بخار ب شدیسرد باعث م یهوا کردمینگاه م دیباریکه م یتو تراس خونه به بارون نم نم از

  ادیب

 دنیمنو از د یه جرمبودم از مرد مغرورم که به چ ریبودم و سخت دلگ دهیو ند مانیبود که پ یروز نیپونزدهم امروز

 خودش محروم کرده 

 القات کنه رو م یکس تونهیکه به نغمه گفته بود که سرش شلوغه و نم نمشیچندبار هم خواستم برم تو اتاقش بب یحت

شال رو سرم  هیهامو برداشتم و بعد از انداختن  یو هندزفر دمیرنگمو پوش یمشک یو دلشکسته بارون خسته

خونه  کیپارک نزد کیبارون و بغض آسمون از خونه خارج شدم تا نزد ریقدم زدن ز یهوابه  یوگذاشتن کاله بارون

 کنم یرو ادهیپ

 گذاشتم و پر لز بغض نشکسته راه افتادم بمیکردم و دستامو داخل ج یو پل آهنگ
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 ادیکه بارون ب ایهر شهر دن تو

 تو بغض و درد شهیگم م یابونیخ

 عاشق نشد شهیبارون مگه م تو

 نکرد هیگر شهیبارون مگه م تو

  یبارون بباره ول شهیم مگه

 تنگ نشه؟؟؟ یواسه کس یشکیه دل

 کوچه هاست یتو یقیزخم عم چه

 کشهیشهر و به خون م هیبارون  که

 عاشق داره هی ایدن یهرجا تو

 زنهیتو بارون قدم م هیگر با

 دوننیقصه رو م نیا ابونایخ

 سرآغاز دل کندنه دنیرس

 سهم هر عاشقه ییتنها هنوز

 یداره زندگ یقانون تلخ چه

 که عاشق غنچه هاست یباغ هی با

 یاز زمستون بگ یخوایم یجور چه

 شدم. رهیکنارم سرمو بلند کردم و متعجب به فرد کنار دستم خ یقرار گرفتن کس با

 کنه؟یم کاریچ نجایا

 ؟یکنیم کاریچ نجای: شما ادمیسوال و ازش پرس نیو قطع کردم و هم آهنگ
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 کردم یم ریتعب یو من اون برق نگاهش و چ دیخند مهربون

و پارک کردم و دنبالت  نیماش یزنیقدم م یدار یراه افتاد ادهیپ دمید رونیب می: اومدم خونه دنبالت بررسامیام

 اومدم

 تکون دادم و سکوت کردم میتفه یبه معنا یسر

 البته اگه امیکنارت باشم و درسکوت راه ب خوامی: قصد ندارم امروز با حرف زدنم مزاحم آرامشت بشم فقط مرسامیام

 یاجازه بد

 بهش زدم و راه افتادم اونم کنارم قدم برداشت یسکوت کنه لبخند خواستیخوب بود که م چقدر

خاک بارون خورده رو با لذت  یم و بوبرگشون نشسته بود نگاه کرد یب یشاخه ها یسر راهم که برف رو یدرختا به

 هام فرستادم هیبه ر

 بارون صورتمو نوازش کنه و گم شدم تو حس و حال خوب بغض آسمون یبلند کردم و گذاشتم قطره ها سرمو

 دادیفکر کردن م یسکوتش به من اجازه  نیسکوت کرده بود و ا رسامیام

ه و من ن ایآشنا بشم  شتریب رسامیبا ام خوامیکه م دادمیاب مبه بابا جو دیشد و با یهفته مهلت من تموم م کی فردا

 بزارم ریرو ام یرادیهنوز نتونسته بودم ا

 کرد میهمراه صبور در سکوت همراه هیهم مثله  ریگرفتم و ام شیراه خونه رو در پ یرو ادهیاز پ خسته

 داشت اجیسکوت احت نیهم به ا ریام ظاهرا ٬متفکرش روبرو شدم یبرگشتم و با چهره  میدیخونه که رس یروبرو

از طرف دوستم دعوت شدم و دلم  یمهمون هیرولبش کاشت: فردا شب  یحس نگاهم از فکر دراومد و لبخند محو با

 یایباهام ب خوادیم

 بهش اعالم کنم مویفرصت بود تا فردا تصم نیبهتر نیا خب

 : باشه ساعت چند آماده باشمباران

 یاالنم برو تو تا سرما نخورد زمیدنبالت عز امیم ۶نگاهم کرد:  یفتگیاز ش پر
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 تو؟ یایرسم ادب گفتم: نم به

 نمتیبیبرو فردا م نیزتریکردم حالش گرفتست اما لبخندش پاک نشد: نه عز یم احساس

 : باشه خداحافظباران

 خوامش؟یدادم و زمزمه کردم: چطور بهش بگم نم هیخونه که شدم و درو بستم به در تک داخل

.............................................. 

لختمو رو شونم مرتب کردم و  یو موها دمیگرد کرم رنگم کش قهیکوتاه  راهنیبه پ یکردم و دست نهیبه آ ینگاه

 و از نظر گذروندم میساپورت قهوه ا

 حد هم خوب بودم نیمجلب توجه کنم و به نظرم در ه ادیمحو و کمرنگ بود دوست نداشتم امشب ز یلیخ شمیآرا

 سرم کردم مویمو رو شونه هام انداختم و شال قهوه ا ییمدل عبا یمانتو

  دمیرسیسام هم نم ریام یمطمئنا تا سرشونه  یقهوه ا یسانت ۱۰پاشنه  یاون کفشا با

 دمید نیداده به ماش هیتک رویبرداشتم و از خونه خارج شدم و ام فمویک ریتک زنگ ام با

 بود و من دوست نداشتم دلشو بشکنم اما... یهر دختر یپسر آرزو نیا دمیکش یآه

 مشتاق و مهربونش سالم دادم یبه سمتش رفتم و رو به چهره  یناراحت با

 شما؟ ی: سالم خانم خوشگل خوبرسامیام

 ی: مرس باران

 اوردیو اونم به روم ن یتو خوب دمینپرس

 زمیعز نیباز کرد و گفت: بش درو

 و دور زد و نشست و بعد از روشن کردن پخش راه افتاد نیو خودشم ماش نشستم

 شده بود یکاپتان بلک قاط یبودم که با بو مانیو خوش بو بود اما من دلتنگ عطر تلخ و سرد پ میمال ادکلنش



 بارانزیر 

 
183 

 

 حرف قلبشو با زبون آهنگ بهم بگه خواستیکرد و انگار م یم یهم باهاش همخون ریو ام خوندیم خواننده

 شهیکم تب کن بگو قلب تو آت هی شهیم اگه

  یریمیمن م یکن ب الیخ

 شهیم یمن چ یکن ب الیخ

 ...شهیم یچ مگه

 کن یقرار یلحظه ب هی

 کن یلحظه شمار برام

 یتابیمثل ب یزیچ هی

 کن یکار هی دونمینم

 مثل دلشوره یزیچ هی

 که ناجوره یحال مثل

 یشیدلواپسم م بگو

 که راهمون دوره حاال

 ستمیکه من ن یوقت خوامیم

 یشونیپر یلیخ یبگ

 یکن عاشقم هست الیخ

 یتونیکن تو که م الیخ

 کن یقرار یلحظه ب هی

 کن یلحظه شمار برام
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 یتاب یمثل ب یزیچ هی

 کن یکار هی دونمینم

 مثله دلشوره یزیچ هی

 که ناجوره یحال مثل

 یشیدلواپسم م بگو

 که راهمون دوره حاال

 کرد  یخودش آهنگ و زمزمه م الیتوجه و غرق خ ینگاهش کردم و اون ب ناراحت

 دمیو سرماش و به جون خر نیماش ی شهیدادم به ش هیتک سرمو

 خواستیم یاز جونم چ یلعنت یدلشوره  نیا دونمیدوست داشتم امشب تموم شه و نم فقط

راه  نیچندتا بوق زد و بعد در توسط دربون باز شد و با ماش رسامیام رانیباغ بزرگ اطراف شم هیبه  دنیرس با

  میکرد یط الیو یسنگفرشو تا جلو

 دنیبا د یبیداخلن و من ترس عج یادیز تیجمع دادیکه پارک شده بود نشون م یادیز یمدل باال ینایماش وجود

 عمارت بهم دست داد

 زمیعز میبه سمتم اومد و گفت: بر رسامیام

 میکنارش راه افتادم و وارد شد یحرف بدون

 یراب شهیسخت م یادیکردنش ز دایسام و گم کنم پ ریشلوغ بود که مطمئن بودم اگه ام یبزرگ عمارت به حد سالن

 میرسوند یخال زیم هیشدم و همگام هم خودمون و به  کیناخوداگاه بهش نزد نیهم

 گرفته بود یادید که انگار زبو ریام شیمشغول رقص بودن و من هوش و حواسم پ یادیز تیجمع

 کارو کردم نیاز اون هم تیاز جاش بلند شد و من هم به تبع ریبه سمتمون ام یشدن زن و مرد جوون کینزد با

 بود  پیخوش ت داینداشت اما شد ییبایز یچهره  مرد
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  دنیرس بهمون

 : سالم رسامیام

  ریام یزدن و به ما سالم دادن و مرد گفت: خوش اومد یلبخند هردو

 جان  دی: ممنونم سعرسامیام

 رسام؟یام یکنینم یزد: معرف یکه چهرش مهربون بود روبه من لبخند دیهمراه سع زن

 از دوستان پدر الناز جان یکیباران هستن و دختر  شونیکرد: ا یبهم نگاه ریام

 به هردو گفتم یخوشبختم

 باال بزارن تو اتاق یمن تا بدم خدمه برات طبقه و بده به  اریلطفا مانتوت و درب زمیعز یخوش اومد یلی: خالناز

 ممنون مانتو و شالمو بهش دادم یتعارف مانتوم و درآوردم و با گفتن کلمه  بدون

 حواست بهش باشه شتریعروسک همراهته ب هیامشب  رسامیحجابم لبخندش عمق گرفت: ام یظاهر ب دنید با

 با عشق نگاهم کرد: حتما  ریام

 فعال دوستان میمهمونا خوش آمد بگ ی هیبه بق میبر دی: ما بادیسع

 میو دوباره نشست میبا لبخند بدرقشون کرد هردو

 انداخت و آروم گفت: امشب قراره جواب بشنوم ؟ ریسرشو ز رسامیام

 کردم و فقط سر تکون دادم نگاهش

 : پس بزار قبلش ازت درخواست رقص کنمدیکش یقیعم نفس

 زمیعز یدی: افتخار مستادیشد و جلوم ا بلند

 امیبا دلش راه ب یقبل از جواب رد دادن کم دیبستم و فکر کردم شا چشمامو

 میشدم و دستامو تو دستاش قرار دادم و به جمع رقصنده ها اضافه شد بلند
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 رها بشم رشینگاه خ ریباشه و از ز ادیرو شونش گذاشتم تا فاصلم باهاش ز دستمو

 رسامیتا حرفمو راحت بزنم و ام کردمیم نییمن تو ذهنم جمله هارو باال پاو  شدیمخصوص تانگو پخش م آهنگ

 کردینگاهش جزء به جزء صورتمو رصد م

 ه؟ی: جوابت منفرسامیام

 بود؟ نیا شیگرفتگ لیو دل دونستیم ٬غم نگاهش کردم  با

جواب بود و من  یایگو نگاهم ٬دوست داشتن ندارم یبرا ینه با من که دل یول یخوشبخت شدن قیتو ال رسامیام آخ

 بودم زاریب یچقدر از شکستن کس

 زدمیبه دلم: حدس م دیکش شینگاهش آت غم

 بدتر بود هیتلخش از هزاربار گر لبخند

 ونه؟یدرم یکس ی: پارسامیام

کرد : خوش به  ریعبجواب مثبت ت هیمعن به و سکوتم کنم فکر ٬دل شکستت  یندارم برا یجواب که نپرس ٬ریام نپرس

 حالش

 متأسفم ریگفتم: ام یناراحت با

 بست و ازم فاصله گرفت و تا به خودم بجنبم از کنارم دور شد چشماشو

 داد  زیبه م هیجام باال رفت و دستاشو تک هیسره  هیبار رفتو و  زیبا غم نگاه کردم به سمت م رفتنشو

 رو رفت باال گهیجام د هیرفتم و آروم نشستم هنوز نگاهم بهش بود که  زمونیاز غمش به سمت م ناراحت

 کرد یم یرو ادهیکردم حالش اصال خوب نبود و داشت ز بغض

 نمیحال نب نیهفته رو تو ا هی نیا یخنده رو رسامیبرم و ام عیسر خواستیطاقت موندن نداشتم دلم م گهید

 بشه الیخ یب خواستیما ظاهرا نمآروم بشه و برگرده ا دینگاهش کردم تا شا انقدر

 آروم شدنش؟ یبرا کردمیم کاریچ دیهم حواسش به من نبود و من با اصال
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ن رقص داد شنهادیاومدن و بهم پ زمیسمت م یچندنفر رفتیخبر از همه جا فقط جام باال م یب ریفاصله که ام نیا تو

 که همرو رد کردم

اصال  یتوجه یهمه ب نیناراحت بود اما من همراهش بودم و ا ریدرسته که ام شدمیم یکم کم داشتم عصب گهید

 درست نبود

 کنم و بهش بگم مانتو و شالم و بده دایسالن و گشتم تا بتونم الناز و پ دورتادور

بچه گانه  یادیکارش ز نیکنه و ا یرو ادهیز ینطوریوضع نداشتم قرار نبود ا نیو با ا رسامیام دنیتحمل د گهید

 شدیداشت م

اعصاب خوردکن  یسروصدا نیاز ا ینکردم خودم بلند شدم تا باال برم و مانتوم و بردارم و کم دایکه الناز و پ یوقت

 رمیفاصله بگ

 هم افتضاح تر بود و شروعش هم بد بود کردمیکه فکر م یزیازاون چ امشب

 باال رسوندم  یبه سمت پله ها رفتم و خودمو به طبقه  تیجمع نیب از

  دادیمن استراحت م یبه ذهن خسته  نیو هم ومدیکمتر م کیموز یصدا

 دوم یطبقه  لیتا در وجود داشت تو سالن طو پنج

 دمیتا به در سوم رس دمیند یزیاول و دوم و که باز کردم چ در

 انیمانتوم خوشحال از پا دنیتخت بود به سمتشون رفتم و با د یچندتا مانتو که رو دنیکه باز کردم با د درو

 م لبخند زدمجستجو

 پسر جوون مست تلو تلو خوران اومد داخل هیباز شد و  یبد یدر با صدا دمیاول و که پوش نیآست

 چه ٬بود گفت: جونم خوشگله یمست لیکه به دل یا دهیبا لحن کش کیاومد نزد دنمید با ٬بهش نگاه کردم  مبهوت

 بشه امشب یشب

 شد  یتر م کینزد نطوریترس بهش نگاه کردم و اون هم با
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و تن خودش محبوس کرد و من  وارید نیجلوم و منو ب دیپر عیترس به در نگاه کردم و خواستم قدم بردارم که سر با

 سرد شدم خیاز شدت ترس مثل  کردمیشکه شده احساس م

 ؟یبر یخوایکجا م زمیعز جونم

 قفل کرده بود به زور گفتم: ولم کن  زبونم

 بهت بدبگذره زارمیخوشگله نترس نم یدار یازن یگفت: چه صدا دهیمستانه و کش دیخند

 یجمع تر بشه و با نگاه چندش یمست نیکردم کنارش بزنم که باعث شد حواسش در ع ینبود سع زیترس جا گهید

  فتهیبه جون لبام ب انهیبکوبونتم و وحش وارینگاهم کنه و تا به خودم بجنبم  محکم به د

و اشکام راه  ومدیاز دستم برنم یو کار خوردیکلمه داشت حالم بهم م یواقع یمعنا به ٬ترس شروع به تقال کردم  با

 خودشونو باز کرده بودن 

 کردم دنیکش غیشروع به ج هیکرد و ولم کرد و منم با گر شیتقالهام عصب نیا

 نکن  میپس عصب رسهینم ی: خفه شو صدات به کسدیو غر دیپشت دست محکم تو دهنم کوب با

 نداشت یا دهیفا چیدستاش رها کنم اما ه نیداشتم خودمو از ب یحس کردم با تمام توانم سع خون و تو دهنم طعم

 خوردیتکون نم یمتریلیم یغول تشن بود و حت یادیز

 به هق هق افتاده بودم هیافتاد به جون لبهام و من از شدت گر دوباره

 کرد  دنیداد به سمت تخت و افتاد روم و از گردنم شروع به بوس هلم

 نداشت یا دهیبکشم اما فا رونیبدنش ب ریدست و پام و از ز کردمیم یو سع زدمیم غیج

کردم و نفس  خیمُرده  هی نیو پاره کرد و من ع راهنمیحرکت پ هیو با  دیگردنم دست کش دنیهمون حال از بوس تو

 رفت ادمیاز  دنیکش

 و ... دیشهوت آلودش رو بدنم چرخ نگاه

  دادیادامه م دنمیبه بوس انهیو اون وحش کردمیم هیو گر زدمیم غیج
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 نداشت  یا دهیفا چیو ه دادمیمقدساتش قسم م یرو به همه  خدا

 هیفرصت که دستم آزاد شد گلدون و برداشتم و تو  هیتو دلم روشن شد و تو  یدینور ام یگلدون رو پاتخت دنید با

 حرکت زدم به سرش

 شده بود نگاه کرد یبه دستش که به خلطر برخورد با سرش خون جیو گ دیلحظه موند و عقب کش هی

 شدم رهیو با ترس بهش خ دمیهق کنان خودمو عقب کش هق

 آورد و گردنم و گرفت و با خشم فشار داد  ورشینشد و به سمتم  شیزیشد اما برخالف تصورم چ یعصب

 کرد  یبود با خشم داشت خفم م دهیاز سرش پر یو اونم که مست شدمیکردم داشتم خفه م تقال

و نگران تو درگاه در  مهیسام سراس ریدر اتاق با شتاب باز شد و ام شدیکه داشت نفسم قطع م یلحظه ا درست

رگبار  ریپسر و از روم بلند کرد و اون که شکه شده بود و ز یبیبا خشم عج تمونیوضع دنیمشخص شد و با د

 کتکاش گرفت

  کردمیوا تقال مه یذره ا یو برا دمیلرزیم

 هام بکنم و هیتونستم هوا رو وارد ر یمتوال یکه متوجه من نبود و من با سرفه ها زدیپسر و م یانقدر عصب رسامیام

  زدیم نطوریهم رسامیو ام کردمیم هیو گر دمیلرزیبلندم شروع شد از شدت ترس فقط م ی هیتازه گر

 هیخودمو به مانتوم رسوندم و با گر رفتیم جیگ دیکه از شدت ضعف سرم شد یزور از جام بلند شدم درحال به

 نیاز اتاق خارج شدم و با دو خودمو از اون عمارت نفر ریبدون توجه به ام هیبا گر فمیو بعد برداشتن ک دمشیپوش

 شده خارج کردم 

 رمیو برام مهم نبود کجا م دمیدویو م کردمیم هیگر

 از اون جهنم خارج بشم  خواستمیم فقط

 لرزوندیتنم و م شدیم یچ دیرسینم ریکه اگه ام نیفکر به ا یحت

 کف دستم احساس کردم  یادیو سوزش ز نیضعف داشتم که خوردم زم انقدر
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ه نرفته بودم ک ادیاما هنوز ز دمینفس برام نمونده بود دوباره بدون نگاه به پشت سر بلند شدم و دو هیشدت گر از

 وم و گرفت و نگهم داشت باز یدست

 بهت زده نگاش کردم رسامیام یاما با صدا دمیکش غیترس ج با

 آروم باش منم زمی: آروم عزرسامیام

 شد شترینگاه کردم و اشکام سرعتش ب راهنشیپ یکنده شده  یدکمه  شونویپر یو موها ختشیظاهر بهم ر به

 سرت آورد باران؟ ییچه بال ی: اون عوض دیو نالداغون بودم که بغض کرد  یلیخ کنم فکر ٬نگاهم کرد  اونم

 که داشتم یدیو نفهم یکردیکه بدون توجه به من مست م یبال تو بود نیپوزخند زدم : بال؟ مصبب ا هیگر ونیم

 وونیح هی یدست و پا ریز دادمیجون م

 چشمش داغ به دلم اضافه کرد یقرمز تو یو رگه ها ختیاشک از چشماش ر یقطره  هیگاز گرفت و  لبشو

 نیکه گذرونده بودم تنم و لرزوند و با دو زانو افتادم رو زم یلحظات ادیتر شد و  دیشد میگر

 یلرزیم یجلوم نشست : آروم باش گلم دار عیسام سر ریام

 دمیترسیبا خودم م یمرد هر تماس از ٬کنار دمیکش عیطرفم که خودمو سر ارهیدستشو ب خواست

  ارمیو ب نیبرم ماش ستایجا وا نیشد و گفت: هم شتریشده که بغضش ب یچ دیفهم

 خفه مویگر یکردم لرزش بدنم و کنترل کنم و صدا ینگفتم و سع یچیه

 به خونه منو سرپا نگه داشته بود دنیرس دیافتضاح بود و فقط ام حالم

 میدیه رسخون یبه جلو یو ک نیبلندم کرد و منو نشوند تو ماش رسامیچطور ام دمینفهم

 ومدیکه داشت سرم م ییاز بال دمیکردم و لرز هیگر ریتو کل مس ادمهی فقط

 شدم  اطیشدم و وارد ح ادهیپ نیاز ماش رسامیخونه به کمک ام یجلو

 برو گهی: دباران
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 حال و روز تو کجا برم؟ نیروم بود: با ا ریمتعجب ام نگاه

حاال به دردم  یفکرشو نکرد یو از من غافل بود یکردیکردم پر از بغض و درد: اون موقع که مست م نگاهش

 کن یمسخره رو منتف یخواستگار نیا انیحاال برو و خودت جر نیهم نتتیماهان بب خوامینم ٬ خورهینم

 : باران؟ریام

 تو صداش هم نتونست دلم و نرم کنه بغض

 هکنه برام عذاب دایربط پ یشب لعنت نیکه به ا یتو وهرکس دنید ری: برو امباران

 عشقم ببخش منو: گفت غم با و ازعشق. پ و نگران ٬کرد  نگاهم

 من ازم دور شد و از خونه خارج شد یچشما یجلو و

 ماهان نبود  نیماش ٬با درد بستم و تن خستمو به خونه رسوندم  چشمامو

هوا رفت و با دو به سمتم  غشیمن و اون وضع افتضاحم ج دنیو با د دیوارد شدنم ماه بانو از آشپزخونه سرک کش با

 اومد

 ندادم یماه بانو جواب یها و سوال ها هیگرفتم و به گر شیتوجه بهش راه پله رو در پ بدون

 مطمئن ٬دست و پاهاش له کنه  ریبه قصد هتک حرمت به وجودت تو رو ز نتیدرد داره مردان سرزم یلیخ ٬داره  درد

 کشتمیدمو مداد خو یو انجام م خواستیکه م یکار اگه بودم

 آب داغ رفتم ریگرفتم و با همون لباسا ز دهیماه بانو رو ناد یپرت کردم داخل اتاق و بعدم حمام و التماسا خودمو

 هارو از بدنم پاک کنم  یفیکث یهمه  خواستمیم

 انقدر که پوستم سرخ سرخ شده بود شستمیو خودمو محکم م کردمیم هیگر

 که خورده بودم ورم کرده بود و دور گردنم کبود شده بود یلیونم به خاطر سنگاه کردم گ نهیتو آ میاشک ریتصو به

 زخم شده بود و روش خون جمع شده بود نمیبه خاطر خوردن زم دستمم

 اومدم  رونینتونستم تو حموم بمونم و ب گهیضعف داشتم که د انقدر
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 رفته تا به مهرداد و ماهان زنگ بزنه دونستمیو من م نییبانو رفته بود پا ماه

 و خودمو پرت دمیبلند و گرمکنش و پوش نیلباس آست هیتو گلوم بود  هیکه هنوزم با وجود اون همه گر یبغض با

 کردم رو تخت

  شدیم شتریو من ضعفم هرلحظه ب رفتنیچشم رژه م یصحنه ها مدام جلو اون

 اما اون صحنه ها دست از سرم بردارم رمیبم خواستیشده بود و دلم م سیصورتم از اشکام خ کل

 در اتاق و مهینگذشت که ماهان و بهار و ماه بانو سراس یزیو چ دمیرو تخت باال کش یبلند ماهان خودمو کم یصدا با

 شد بهم رهیدهنش گرفت و ماهان مبهوت خ یو دستشو جلو دیکش یخفه ا غیمن ج دنیباز کردن و بهار با د

 بهشون نگاه کردم خوردیحس و پر از بغض که از درون منو م یاه ممکن و بنگ نیمن با سردتر و

 شده؟ ی: باران ...چماهان

  گفتم؟یبهش م یچ ٬نگاهش کردم  فقط

 کردن؟یداشتن به خواهرت تجاوز م گفتمیم

 نگفتم یچیبستم و ه چشمامو

 تکون خورد تخت

 زم؟یشده عز ی: بارانم چماهان

 کرد یم دادیب داشت بغض ٬باز کردم  چشمامو

 کنار دمیکه با ترس خودمو کش رهیکرد دستشو دراز کرد سمتم تا بغلم بگ ینگاهم م یبا نگران ماهان

 

 زار بزنم خواستمیم میچارگیاز لمس برادرم و به حال ب دمیترس من ٬مات موند خودمم موندم  

که چند  یبرادرم با بدن یدست هاکه به دلم افتاد از تصور تماس  یامشب شکستم من رسما شکستم بابت ترس ایخدا

 داشت ..... شیساعت پ
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 : باران؟ماهان

 و زار زدم: ماهان برو ولم کن توروخدا برو دیترک بغضم

 میشیتوروخدا حرف بزن دارم جون به سر م زمیاومد جلو و بغلم کرد: عز عیسر بهار

 : توروخدا بهش بگو بره  کردمیهق م هق

 شد؟ یو صورتت چ ه؟دستیچه سر و وضع نیحرف بزن ا زمیتخت نشست: عز نییبلند شد و پا ماهان

 ماهان  یباشه به وسعت تمام بودن ها یسخته به خصوص اگه برادر یلیمرد خ هیبغض  تحمل

وضع ما شکه گفت: چه خبره؟.سرم  دنینگفتم همون لحظه مهرداد هم با هول اومد تو درگاه در اتاق و با د یچیه

 یگفتم: چ هیبا داد و گر رفتمیو همونطور که عقب عقب م ستادمیشدم. بلند شدم و ا یصبو ع دیترکیداشت م

 هان؟  دیبشنو دیخوایم

 سرم اومده؟  ییچه بال دیبدون دیخوایم

 بکشم....زد تو صورتم.... غیگفتم: اومد جلو ...من خواستم ج یکه بفهمم عصب نیزدم و با حال خراب بدون ا زجه

 اما ادامه دادم  دمیاون لحظه ها لرز یادآوری با

 .کردی...گلدون ...سرش...داشت خفم م دادمی...لباسمو پاره کرد...من داشتم جون م دمیکش غی: گفتم بره جباران

 اوم لحظه نفسم گرفت یادآوریلحظه حس کردم با  هیشد اما  یچ دونمینم

 قال کردم ت دنینفس کش یو دستم رفت سمت گلوم و برا نیزدم رو زم زانو

 با ترس اومدن جلو دنینفس کش یتقالم برا دنیبا د کردنیو مهرداد که مبهوت نگاه م ماهان

 نفس بکشه تونهیبکن نم یغلط هیجلوم زانو زد و با بغض و ترس گفت: مهرداد  ماهان

  کردیم هیگر بهار

 دیاریو با داد گفت: آب ب دیاومد کنارم و پشتمو مال عیسر مهرداد
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 رونیب دیپر بهار

 بارانم نیبا من نفس بکش منو بب زمیزمزمه کرد: آروم باش عز یبا نگران مهرداد

 با مهرداد نفس بکشم رفتمیکه داشت از حال م ییزورم و زدم تا تو لحظه ها یکردم همه  یسع

  ادیو نفسم درم شهیحالم داره بهتر م کمیکردم  حس

  ختیضرب آب و تو دهنم ر هیبا دو اومد جلوم و آب و به مهرداد دادو اونم  بهار

 هام فرستادم هیبه ر صانهیسرفه افتادم اما بعدش راه نفسم باز شد و هوارو حر به

که پا به پام  یبرادر بغل تو آخر در و زدم زار ٬ زدم هق ٬کردم  هیگفت و سرمو بغل گرفت و من گر یخداروشکر ماهان

 شدن هوشیکرد ب یم هیداشت گر

.............................................. 

 بخوابم تونستمیدوروز شبا نم نیا روال طبق من و بود صبح ۶ ساعت ٬نگاهمو از پنجره گرفتم  یتفاوت یب با

شدم  روز بعدش که بهوش اومدم رو تختم  هوشیتو بغل ماهان ب یکه به خاطر شک عصب یاون شب افتادم و وقت ادی

 باال سرم بود هیدستم وصل بود و بهار با گر بودم و سرم به

 شدن ریو باهاش درگ رسامیماهان و مهرداد همون شب رفتن سراغ ام دمیفهم یوقت

 و نذاشته بود برم خوامیم یمرخص یماهان زنگ زد شرکت و گفت من چندروز روزید

 دمیکش یشدم گذشت و آه یچیاز دست باندپ نگاهم

خودشو  یکدوم گور دونمیدوروز پا به پام داغون شده بود و مهرداد دربه در دنبال اون پسر بود که نم نیتو ا ماهان

 کرده بود میقا

 کردیم داغونم فقط موندن خونه تو ٬برم شرکت  خواستمیم امروز

 نییتنم کردم و از پله ها اومدم پا یساده ا یلباسا

 دیچیصبحونرو م زیبانو داشت م ماه



 بارانزیر 

 
195 

 

 رونیب دیکرد و گفت: خانم جان باالخره از اتاقتون اومد بغض دنمید با

 بودم  ومدهیدرن رونیدوروز از اتاقم ب نیا تو

 چشمش و آروم پاک کرد یتکون دادم اونم اشک گوشه  یسر فقط

 خوردم  رهیکه ضعفم و بگ نیا یفقط برا کیکوچ یلقمه  هی لیم یکردم و ب زیبه م ینگاه

 زم؟یعز یبر یخوایم ییتعجب کرد: جا دنمیلحظه ماهان هم اومد داخل آشپزخونه و با د همون

 شرکت خونه بمونم بدتره رمیکردم: م زمزمه

 .رسونمتینگاهم کرد: م نگران

 نداشتم پس قبول کردم یرانندگ یحوصله  خودمم

 امی: االن مماهان

 و زد  نیماش ریدزدگ یزود اومد و بدون حرف یلیخ اونم ستادمیا نیو کنار ماش اطیاومدن ماهان رفتم تو ح تا

  افتاد راه و نشست خودشم ٬شدم  سوار

  میکدوم حرف نزد چیبه شرکت ه دنیرس تا

 شرکت که نگه داشت خواستم پباده شم که ماهان صدام زد:بارانم؟ دم

 سمتش  برگشتم

 زم؟یبغلت کنم عز یدیغم و بغض نگاهم کرد: اجازه م با

 از غم صداش  رمیبم خواستیم دلم

اگه  مزیگوشم گفت: منو ببخش عز ریو ز دیو بوس میشونیتو بغلش و پ دیآروم بستم و اونم نرم منو کش چشمامو

 داشیبدون من اون پسر و پ نویفقط ا فتادیاتفاق نم نیا رسامیبا ام ییآشنا یبابا مجبورت کنه برا دادمیاجازه نم

 مرگ کنه. یهزاربار آرزو یروز کنمیم یو کار کنمیم
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 کنه  تتیاذ تونهینم یچیه گهیکه د کنهیدلتو قرص م یادیآدما ز یحرفا از بعض یبعض

  فتهیب یاتفاق نیهمچ ستیقرار ن گهیبغض دار ماهان به من نشون داد که د یصدا

 شدم و رفتم طرف شرکت ادهیپ نیلب از ماش ریخداحافظ ز هیاومدم و با  رونیاز بغلش ب آروم

 گفتم یو سالم آروم دمیسالن شرکت که شدم فقط نغمه رو د وارد

 دیحرف تو دهنش ماس دنمیسرشو بلند کرد و با د نغمه

 ه؟یزدم: چ پوزخند

 ..یی: باران ...چه بالنغمه

 کبودم بود یو گونه  یچیو دست باندپ دهیمنظورش به رنگ پر دونستمیادامه بده م نذاشتم

 نغمه؟شرکت چرا انقدر سوت و کوره؟ ستین یزی: چباران

 دیجد یگفت: همه تو سالن کنفرانس جمعن مهندس راجع به پروژه  یبه حرف زدن ندارم با نگران یلیم دیکه د نغمه

 کنهیداره صحبت م

 بزنه به سمت سالن کنفرانس رفتم و بعد از در زدن داخل شدم یا گهیکه بزارم حرف د نیا بدون

 حرف تو دهنش موند مانینغمه شکه شدن و پ نیمن ع دنیا دبرگشتن سمت در و ب همه

 راه نفسم باز شد دنشیدور از آب با د یماه هی نی...ع دمشید باالخره

 نشستم  یبه جمع دادم و رو صندل یکرد سالم آروم ینگاهم م مات

 اریمو که بلند کردم شهرسر ٬هم روم بود  گهینگاه د هی ینیسنگ ٬کرد  یبه من نگاه م رهیخ مانیسکوت بود و پ هنوز

  کردیبا دهن باز نگاهم م

 مهندس؟ دیادامه بد دیخوایزدم مهندس افشار سکوتو شکست : نم یپوزخند

 بحث و ادامه داد یجد یو بعد مکث دیموهاش کش یال یبدون جواب دادن بهش به من نگاه کرد و کالفه دست مانیپ
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 شدم  رهیمردونش خ یمن اصال متوجه حرفاش نبودم و با لذت به چهره  اما

رو فراموش کردم و سرخوش شدم از  یاتفاقات اون شب لعنت یلحظه همه  هی یبرا ٬ یدور نیبود تاب آوردن ا سخت

 تنها صاحب قلبم یدوباره  دنید

 دن گفتن و سالن و ترک کر دیخسته نباش یکی یکیاز اتمام جلسه همکارا  بعد

  دیتو اتاقم منتظر باش نینگهم داشت: مهندس  راست مانیپ یجد یبلند شدم تا برم اما صدا منم

که به نغمه گفتم مهندس ازم خواسته منتظرش  نیکردم و با تکون دادن سر از سالن خارج شدم و بعد از ا نگاهش

 شدم مانیباشم وارد اتاق پ

تمام اتاق و معطر کرده بود و دل من  مانیپ عطر ٬ یو پر از دلدادگ قیعم ٬دمیو که پشت سرم بستم نفس کش در

 آروم شد با استشمامش

 قدم برداشتم و رو کاناپه نشستم و چشمامو بستم آروم

و  یمختلف مثل نگران یپر از حس ها ییشدم که با چشما یمانیمنم  باز شد و من غرق پ یاتاق که باز شد چشما در

 من بود ی رهیخ یو کالفگ یغم و ناراحت

 سکوت و بشکنم نینگفتم دوست نداشتم من ا یچیه

م بود دهیکه تاحاال ازش شن یلحن نیتر یکنار دستم و اشغال کرد و با جد یاستوار قدم برداشت و کاناپه  مانیپ

 سرت اومده؟ ییگفت: چه بال

 راجع بهش حرف بزنم خوادیمن دلم نم دیفهمینم یاون لحظه ها و چرا کس یادآوریبا  ومدیبه درد م قلبم

 نشده؟ یزی: چباران

 صدام کرد: باران؟ یعصب

 کردم: بله؟ یزیر اخم

 دختر خوب راستشو بگو هی نیپس ع زارمی: از دروغ بمانیپ
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 مهمه؟ ینیمنو بب یخوایو نم یکنیروزه از من فرار م ۱۶که  ییتو یشدم نگاه کردم: مگه برا یچیدست باندپ به

 بودم اما الزم بود بگم که من از عشقم قد تمام آسمون دلخور بودم تلخ

 خوام؟یو جواب م دمیسوال پرس هی: باران سربه سرم نزار دیغر

 شدیم مگه ٬ومدیداشت سرم م ییتو قالب حرف بهت بفهمونم چه بال شهیاصال مگه م مان؟یبگم بهت پ یچ جواب؟

 دم؟یکش یبفهمونم بهت چه زجر

عمر رو سر اعضاء خانوادم جا داشتم سخت بود  هیکه  یمن یبرا ٬سوخت خودم واسه م دل ٬ت تو چشام نشس اشک

 له بشم  وونیح هی یدست و پا ریز

 زم؟ی: باران عزمانیپ

 بود نگاهش کردم و سکوت کردم یپر از نگران لحنش

 : حرف بزن دخترمانیپ

کار  باهات مانیو غم به من گفت: پ یو گرفته وارد شد و بعد از نگاه کردن پر از نگران یعصب اریاتاق باز شد و شهر در

 دارم

 اریمن بود: بعدا شهر ی رهیاصال نگاهش نکرد و همچنان خ مانیپ

 مانیاالن پ نیشد : هم یعصب اریشهر

 و و بروبلند شد و گفت: زود باش بگ یهم عصب مانیپ ٬بودم  دهیند یو انقدر عصب اریشهر تاحاال

 رونیب ای: باریشهر

 کرد و دنبالش رفت  یکالفه پوف مانیپ ٬خودشم رفت و

 شونیادآوریخاطرات اون شب و دوره کردم و لرز کردم از  منم

 کردیترس داشت نابودم م نیباهام بود و ا یترس هیاون شب  از
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سرخ و رگ گردن متورم  یبا چشا یعصب مانیباز شد و پ یوحشتناک یدر با صدا هویساعت گذشت که  مین حدود

 گفت: دروغه مگه نه؟ تیاومد داخل و با سرعت خودشو به من رسوند و بلندم کرد و با عصبان

  هیمنظورش چ دمیفهمیزده نگاهش کردم نم شک

 اومد مانیبا هول پشت بند پ اریشهر

 ولش کن مانی: پاریشهر

 د؟ومیداشت سرت م ییچه بال گه؟یم یچ اریتوام باران شهردوباره تکونم داد: با  اریبدون توجه به حرف شهر مانیپ

 داشتم بگم بهش یچ من ٬کردم و بعد کم کم از شک دراومدم  خی ٬کردم  هنگ

 ٬بگو  یزیچ هیبار داد که نه نعره زد:  نیا مانیپ ٬نداشت  یا دهیکردم خودمو از حصار دستاش آزاد کنم اما فا یسع

 دروغه که بگو

 بود  یزیتر از هر چ یواقع لحظات اون اما بود دروغ کاش ٬ کردم بغض ٬ دیچک اشکم

 بگو که دروغه ی: د لعنتمانیپ

 ستی: دروغ ندمیبه چپ و راست تکون دادم و نال سرمو

 راسته پس: داد فشار محکم دستامو و شد متورم گردنش رگ و  شد سرخ چشاش ٬ دیپر رنگش

 شد: ولم کن دتریشد میگر

 دیشنینم یچیاصال انگار ه دیشنصدامو ن انگار

 یکنیم تمیاذ یدار مانیکه سرد شد بدنم: پ دمیاون شب برام زنده شد و خودم فهم ادیدرد گرفت  دستام

 ولش کن مانیاومد جلو: پ اریشهر

 مانیکه روبرومه پ یکس کردمیم احساس ٬ نبود خوب حالم منم ٬نبود  یچیشد و متوجه ه یداشت کبود م رنگش

 دمیدیو صورت اون پسر و م ستین

 یکه گردنم و گرفته بود افتادم و دوباره اون حس مزخرف نفس تنگ یلحظه ا ادی
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  مانیشد و داد زد: پ رهیبا ترس بهم خ اریشهر ٬ شدیبکشم اما نشد و هرلحظه هوا برام کمتر م قیکردم نفس عم یسع

س نف یزد: لعنت ادیو نگران شد و فر دینگاهش ترس دنمیبا همون ظاهر خشنش به خودش اومد و با د مانیکه پ دمید

 بکش

 کردم یو تقال م شدمیم خفه داشتم من و نبود هوا ٬شد  یاما نم خواستمیشد م ینم

 و روشن کن  نیبرو ماش اری: شهرمانیپ

 جلوم نشست و داد زد: باران نفس بکش  مانیپ رونیب دیدو اریشهر

و بدون توجه به آسانسو. از  رونیبا هول بغلم کرد و با سرعت از شرکت زد ب مانیشدم که پ یم جونیداشتم ب نشد

 شد  ریپله ها سراز

 شهیتحمل کن االن حالت خوب م زمیعز جانم: کرد نگام ترس با ٬ رفتمیلباسش چنگ زدم واقعا داشتم از حال م به

 دمینفهم یچیه گهیشد و بعد د دهیبر دهیبر نفسم

.............................................. 

  نهیکوه سنگ هی نیرو دهنمه و سرم ع یزیچ کردمیم احساس

 خودم به سوزشش با و کنم بلند دستمو خواستم ٬کرد  یاتاق توجهم و جل دیچشمامو باز کردم و سقف سف آروم

 مارستانمیسرم آه از نهادم دراومد و متوجه شدم تو ب دنید با ٬ کردم نگاه بهش و اومدم

 ادیبرام روشن شد و  زیبرداشتم و تازه همه چ مینیو از رو ب ژنیکه سرم روش نبود و باال آوردم و ماسک اکس یدست

 افتاد برام زنده شد مانیکه تو اتاق پ یاتفاقات

 اومد داخل شیآروم باز شد و مهرداد با همون روپوش پزشک در

: دیو بوس میشونیزد و اومد جلو و پ یبازم لبخند تلخ یچشما دنید با ٬سرخ و پر از غم بود  طونشیش یچشما

 دردونه؟ زیعز یبهتر

 دمیباران بهت قول م کنمیم چارشیحال و روزم بغضش گرفت: ب دنید با ٬تکون دادم  یسر
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 توجه به حرفش گفتم: ماهان؟ یبه جا کردیمنو آروم نم یاون روح زخم یچارگیب هه

تو سه روز دوبار  شیکه آبج نیکرد از ا یماهان داشت دق م زمیعز یهوشیساعته ب ۱۵عمق گرفت:  یکم لبخندش

 بهش دست داده یعصب یحمله 

 مهرداد شکه شدم: حالش خوبه؟ یحرفا دنیشن با

 بخوره ییهوا هیمحوطه  رونیرفت ب اریبه زور شهر زمیو نوازش کرد: آره عز موهامو

 نجاست؟یا ارمی: شهرباران

 تکون نخوردن نجایتو رو رسوندن از ا مانیبا پ ی: از وقتمهرداد

 خیتن  یبود و آغوشت برا نیریبرام ش تیهم نگران دادمیکه من داشتم جون م ییتو اون لحظه  ها مانیپ آخ ٬ مانیپ

 کردم مرهم 

 ی: برم به ماهان بگم به هوش اومدمهرداد

باز شد فکر کردم دوباره مهرداده اما  نگذشت که دوباره در قهیدق دو ٬و رفت  دیو بوس میشونینگفتم دوباره پ یچیه

 خشکم زد میآشفته و نگران مرد مغرور دوست داشتن یچهره  دنیبا د

 ..داغون بود چقدر

 چشماش برام جذاب بود یاهیس ونیسرخ م یبود و اون رگه ها ختهیر شیشونیرو پ شونشیپر یموها

 شد  رهیتختم و تو چشمام خ کیبلند اومد نزد یو با قدم ها محکم

 حد داغون نبود... نیشدنارو دوست داشتم اگر عشقم تا ا رهیخ نیا من

 کنمیگفت: نابودش م یبیکبودم نگاه کرد و با خشم عج یگونه  به

و  شینیبب یروز نخواست ۱۶که  یکه جرأت نکردم بگم چرا دختر دمیترس یمن هم از لحن ترسناکش به قدر یحت و

 حاال برات مهم شده  یازش فرار کرد
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 توش یا گهید زیچ یبلند شد جز مهر و نگران شیمردونه و جد یبار که صدا نیرفت و ا نییگلوش باال پا بکیس

 ؟ ینبود: بهتر

 حرف بزنم اما افسوس... ذاشتیبغض م نیا کاش

 که متوجه بغضم نشه فقط سر تکون دادم  نیا یبرا

 کردم  یم سکته داشتم ٬خانم کوچولو  یگفت: منو ترسوند یجد

 نیریبدنت ...مگه ش یبه تک تک سلول ها چسبهیگوشت و م شهیمالک قلبت م نیزتریعز یبود نه؟؟؟؟ نگران قشنگ

 بود؟؟؟ ینگران نیتر از ا

 ایو من گر گرفتم و از ذهنم گذشت که آ دیبوس یانگشتم و نرم مثل نوازش باد بهار یچپمو بلند کرد و رو دست

 انگشت حلقم؟؟؟ دنیمنظور داشت از بوس

 یتونینم یواکنش چیکه ه یا خلسه تو انقدر ٬است که انقدر حس و حالت قشنگه  ییلحظه ها هیهممون  یدگزن تو

 ....ینشون بد

 ..م..ا..نی...پ...مانی....پ مانیپ

 خود خود عشق.. یعنی نیتک کلمات اسمش برام قشنگ بود و ا تک

.............................................. 

 تماس و وصل کردم رندهینگاه از نقشه گرفتم و بدون نگاه کردن به اسم تماس گ میزنگ گوش یصدا با

 : بله؟؟باران

 : بارانرسامیام

 ندادم یو جواب رسامیام یصدا دنیشدم از شن متعجب

 زم؟یعز یبگ یزیچ یخوای: نمرسامیام

 کردم: امرتون؟؟ اخم
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 بخشمیبابت اون شب خودمو نم امتیق امیتا ق یحرف بزن نطوریا ی: حق داردمیو شن قشیعم نفس

 یسع بگم دارم دیبا یزنگ زد یاون شب جهنم یگفتم : اگه برا نیبه اون اتفاق فکر کنم...... بنابرا گهید خواستمینم

 کار و بکن نیفراموشش کنم تو هم هم کنمیم

 حالم بابت بود شده داغون داداشم ٬نرفته  ادمیو  مارستانیماهان تو ب دنیبهش فکر کنم هنوز د خواستمینم واقعا

بود که مهرداد و ماهان نذاشته  نیا شانسمم ٬کنم با عذاب دادن خودم تیخانوادم و اذ گهیبار د کی نداشتم دوست

 بفهمه یبودن کس

 خوب ادبش کرده بود یکیدوباره رفتم سراغ پسره اما انگار قبل من  شبی: درسامیام

 ؟یک یدیکردن: نفهم داشینگفته بودن پ کردم ماهان و مهرداد تعجب

برادرش هزاربار معذرت  یطفل ٬افهیخوش ق یپسر چشم و ابرو مشک هی گفتیطور که برادرش م نیکرد: ا یپوف

 دیببخش گهیکرد و گفت اون پسر هم که اومده بود برادرمو ادب کرده شما د یخواه

 مانیجز پ ستین یکس کار بودم مطمئن کامال من و بود واضح مشخصات ٬لحظه نزد هی قلبم

 چرا؟؟؟ یول

 هم بود یا گهید زیواسه زنگ زدن چ لمی: دلرسامیام

 نگفتم تا خودش ادامه بده یزیچ

 بارسلون گردمیدارم و دارم برم طی: فردا بلرسامیام

 خطر باشه یسفرت ب مدواریام کنمیم یخوشبخت یو گفتم: برات آرزو دمیکش یآه

 ونشینجاتم داد و من مد رینرفته بود ام ادمی یول دونستمیو مقصر اون شب م رسامیکه ام نیبود با ا نیهم ا قتشیحق

 هم بودم

درتو که ق یازدواج کن یبا کس خوامیبود که نشد اما من با تمام قلبم م یخوشبخت ریتعب ی: داشتن تو برارسامیام

 بدونه

 ی: مرسباران
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 عشقم و منو ببخش یگفت: خوشبخت ش یگرفته ا یبا صدا رسامیام

وده. بغض نب یبرا ریام یصدا یگرفتگ خواستیو من چقدر دلم م دیچیپ یجواب بدم که بوق اشغال تو گوش خواستم

 باشه

 نبودم ریام ریمن تو تقد دونستمیخوب م نویو من ا ستنین رتیآدما تو تقد یوقتا بعض یبعض

 .. رسامیام یبش خوشبخت

 شدم  رهیرو از گوشم فاصله دادم و به نقشه خ یگوش

 (افهیخوش ق یپسر چشم و ابرو مشک هیافتادم )  ریحرف ام ادی

 ست؟؟؟؟یعشق ن نیا ایمنش؟؟؟ چرا برات مهمم؟؟؟ آ انیآر مانیپ چرا

 ؟یکنیم ری: باران کجا سنازیپر

 جا چیکردم: ه نگاهش

 موضوعات و فراموش کنم و حواسم و معطوف نقشه کنم نیکردم ا یسع

از اتاقم خارج شدم و به طرف  نازیاز پر یسپردم و بعد از خداخافظ ینیاز اتمام کارم نقشه رو به گروه بازب بعد

 آسانسور رفتم 

 کار و کرد نیسالم براش تکون دادم اونم هم یبه معنا یسر ٬هم از اتاقش خارج شد  مانیلحظه پ همون

  دمشیدیبار بود داشتم م نیصبح که اومده بودم اول زا

 بود ستادهیهم منتظر آسانسور ا مانیکردم و به طرف آسانسور رفتم پ ینغمه دست دادم و خداحافظ با

 ؟؟یآروم گفت: بهتر دنمید با

  دیپرسیسوال و م نیکه سه روز گذشته بود هرروز ا نیوجود ا با

 بهش زدم: خوبم  یلبخند
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 تا من وارد شم دیدرو باز کرد و کنار کش ستادیلب گفت و همون لحظه آسانسور تو طبقه ا ریز یخداروشکر

 و فشرد نگیپارک یکردم و سوار شدم و اونم پشت بندم اومد تو و دکمه  یتشکر

که چطور ازش بپرسم چطور  کردمیم نییشد و من داشتم تو ذهنم جمله هت رو باال پا یپخش م انویپ یملود هی

 کرده دایاون پسر و پآدرس 

 : بپرس؟؟؟مانیپ

 کوتاه و مردونه.. دیگرد نگاهش کردم خند یچشما با

 یبپرس یزیچ یخوایم زنهی: نگاهت داد ممانیپ

 بود و ظاهرا  دست من براش رو بود  زیت یادیز

 ...تر کردم: اون پسر که لبمو

 هیمن نچرخه فقط  یدور خط قرمزها گهیو ترسناک شد: ادب شد که د یته حرفمو خوند که  دوباره چهرش عصب تا

 ستیمُردنم ن قیال وونیح اون نظرم به هرچند ٬کم خوش شانس بود که هنوز زندست 

 و تحکم صداش تیاز جد دمیشا ایاز خشم نگاهش و  دی..شابشیقر تیاز عصبان دی...شا یاز چ دونمیخوردم نم جا

 نیخاطر من به دردسر افتاد انداختم: ممنونم به ریز سر

 صورتم زمزمه کرد: به خاطر خودم بود یروبرو یجد

 بود یخودم فکر کردم منظورش چ شیمن پ و

 اومد نیو اون هم همراهم به طرف ماش میشد ادهیپ ستادیکه ا آسانسور

 گفت: مراقب خودت باش.. یو دستور ستادیا نیشدم کنار ماش سوار

 قشنگش و  تیحما دمیکش نفس

 زدم: حتما خداحافظ یلبخند
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 برام مرگه مانیروز بدون پ کی یحت دونستمیتکون داد و با نگاهش بدرقم کرد و من م یسر

 ... یجیمرگ تدر هی

 مرگ یواقع یمرگ به معنا هی

 منو با اون روز و نداشتنش امتحان نکن ایخدا و

 شمیبندت شناخته م نیامتحان مردودتر نیبا ا من

 ۶و  گشتیبر م شیکم کم داشت به روال عاد زیو همه چ گذشتیم مارستانیمن تو بشدن یاز بستر یهفته ا کی

 نوروز مونده بود  دیتا ع یروز

داشتم چون  یبیعج ذوق ٬ میبود دیآزادمون و مشغول خر یو بهار و غزل تمام وقت ها ایمیچند روز من و ک نیا تو

 بمونن یماه کیو  شمونیبرگردن پ التیمامان و بابا قرار بود تعط

بزرگ بود ماهان دو نفر و استخدام  یادیکه خونه ز ییبود و از اونجا یروزا سخت مشغول خونه تکون نیبانو هم ا ماه

 کرده بود تا بهش کمک کنن

از ماهان  شهیتر از هم دایو من ش میما و عصرونه رو با هم بخور یخونه  انیب یبود بعدازظهر بچه ها همگ قرار

 و هم دعوت کنه اریو شهر مانیخواستم پ

تر  نییاپ یو تا کم ناشیگشاد و بلند برداشتم و آست یکم یمدل مردونه  زیبل هیبود  دمیع دیکه جزء خر ییلباسا از

 بود  ییمویل لباس رنگ ٬از آرنج تا کردم 

 ییومیل یتنم کردم و دکمه هاشو باز گذاشتم و صندال شرتیو لباسو از رو ت دمیهم پوش دیسف نیو ج شرتیت هی

 رنگم و پا زدم

 اسپرت بودم  یها پیمدل ت نیا عاشق

برق لب  یجلوشون و مهار کردم و بعد زدن عطر و فقط کم دیهد سف هیبستم و با  یو هم محکم دم اسب موهام

 رونیبراق از اتاقم اومدم ب یصورت

  زدنیهم م یاومده بودن و داشتن تپ سالن سروکله از بعد ناهار  بایو مهرداد تقر آرش
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پخته  ینیریو ش کیعصرونه چند مدل ک یبرا بانو ماه ٬آشپزخونه شدم  یبراشون تکون دادم و راه یافسوس سر با

 میبود تا با قهوه و هات چاکلت بخور

نگاه  ردکیم نییکه ماه بانو داشت روشو تز زیم یرو یشکالت کیبهش گفتم و جواب گرفتم به  ک یدینباش خسته

 یا قهیقربونت برم بانو که انقدر با سل یکردم و گفتم: اله

 زد: خدا نکنه خانم لبخند

اما  دهیچروک ی گونه و کنم کنترل خودمو نتونستم آخرشم ٬من   یمادرانه برا یپر بود از حس ها یزن جنوب نیا

 شدمو از آشپزخونه خارج  دمینرمشو محکم بوس

 نیع نیخجالت بکش گهیبا حرص رفتم جلوشون و گفتم: بسه د کردنیو مهرداد همچنان داشتن جروبحث م آرش

 به جون هم نیو گربه افتادسگ 

چشم  نیگفت: به ا یزنونه ا یبه سر و گردنش داد و با صدا یقر بامزه آرش٬ساکت شدن و برگشتن سمتم  جفتشون

 کرده انتیست دختر گرفته و بهم خبگو که دور از چشم من رفته دو دیسف

 خرس گنده خودتو به من نچسبون ریهم با حرص گفت: برو بم مهرداد

 که یندار اقتیل ٬کنم واست کوریفردا برم ناخونامو مان خواستمیدلتم بخواد تازه م یلی: خآرش

 خندمون گرفت و مهرداد کوسن و به طرف آرش پرت کرد: گمشووو اونور اشیمن هم مهرداد از لوس باز هم

 یاگه به مامانم نگفتم حرف بد زد تیترب یکوسن و تو هوا گرفت:بد دهن ب آرش

 گفت  راهیلب به آرش بد وب ریو منو رو پاش نشوند و ز دیدست منو کش مهرداد

 یخودت یگفت یگفت: هرچ زدیمبرداشت و همونطور که گاز  زیاز رو م بیس هی الیخ یب اونم

 بامزه بود مهرداد جوابشو نداد و رو به من گفت:چه خبرا عروسک؟ اشیباز تخس

 فقط از االن ذوق اومدن بابا و مامان و دارم یچیگوله کردم تو بغلش : ه خودمو

 ونششیپ یرینمچرا خودت  یشیو گفت: جغله تو که انقدر زود به زود دلتنگشون م دیدوتا ابرومو بوس نیب مهرداد
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ه داشتم اما ب مانیعشقم نسبت به پ یبه قشنگ لیدل هیموندن بود و به جز اون من  یمن برا لیدل نیمهم تر ماهان

 یبا کس دایجد گهیآرش راست م یراست ٬روش فکر کردم  دیکردم حرف و عوض کنم: شا یحرفا سع نیگفتن ا یجا

 ؟یدوست شد

ا من داشتم ب رونیب میبا هم بر مارستانیاون روز اومده بود ب نیا وونستیبه آرش رفت: نه بابا د یچشم غره ا مهرداد

 کنهیم یزبون نفهم هم از اون موقع همش مسخره باز نیا کردمیصحبت م ماریب هی طیپرستار راجع به شرا هی

 باشه  ایمیک دادمیزنگ در بلند شد احتمال م یصدا ٬تکون دادم  میتفه یبه معنا یسر

 رفتم  یمهرداد بلند شدم و به سمت ورود یرو پا از

 بودن نیهمراه غزل و شرو ایمیدرست بود ک حدسم

 بوس محکم از گونم گرفت : سالم عجقم هیو  دیزودتر از اونا رس ایمیک

 چه طرز حرف زدنه نیدادم: ا مینیبه ب ینیچ

 حقته همون فحشت بدم گهید یندار اقتیبامزه منو کنار زد و داخل شد: ل یلیخ

 یبهتره عادت ندارم با ادب باش یمدل نی: آره ادمیخند

 داد و رفت طرف پسرا ۱۸فحش مثبت  هی

 دنیکردن و به من رس یو ط اطیهم آروم آروم ح نیو شرو غزل

 که کامال مشخص بود زدم: سالم  نشونیبه عشق ب یلبخند

 دیسالم داد و گونمو نرم بوس شیذات یبا همون نجابت و مهربون غزل

 شما؟ یزد: سالم خانم چطور یهم لبخند برادرانه ا نیشرو

 رسمیشما نم ی: مطمعناً به خوب  دمیخند زیر

 کرد : اون که بله کیغزل و به خودش نزد نیو شرو دنیبه غزل اشاره کردم. هردو خند و

 اره زنگ زده شدو خواستم خودمم برم تو که دوبلبخند تعارفشون کردم داخل  با



 بارانزیر 

 
209 

 

 بود و از همون جا در و باز کرد اطیح تو مسلم عمو ٬ ستادمیهمونجا ا ناچاراً

 پشت فرمون نشسته بود کیبود و خودش که ش مانیپ نهیماش ٬قرار کرد یکه داخل اومد دل منو ب ینیماش و

 شدن  ادهیپ اریمهرداد پارک کرد و همراه شهر نیو پشت ماش نیماش

زد  یمن تو دگاه در لبخند محو دنید با آورد باال که سرشو اما ٬که اخم کرده بود  گفتیبهش م یچ اریشهر دونمینم

 و آرامش چهرشو پر کرد 

 شده بودن کمونیکه نزد حاال

 یچند قدم فاصله رو پر کنم و بپرم تو بغلش و سرمو توشونه  نیا خواستیواضح تر شده بود و من دلم م لبخندش

 کنم میپهنش قا

 اومد تو و منو کنار زد و گفت: برو کنار کوچولو که دلم واسه ماه بانو تنگ شده مانیجلوتر از پ یبا تخس اریشهر

 به طرف آشپزخونه رفت و ماه بانو رو صدا کرد بعدم

 رفتیاز بس شکمو بود اول از همه سراغ ماه بانو م اریشهر ٬ دمیخند

 بانو؟ شما احوال ٬لبخند اما مهربون گفت: سالم و بدون دیرس بهم ٬کردم  مانیو رومو به طرف پ برگشتم

 باز نشه  شمیخودم و گرفتم تا ن یجلو زور به ٬تو دهنم  ومدیبانو قلبم م گفتیقشنگش م یبا اون صدا یوقت

 ؟یتوخوب یو کج کردم: سالم مرس گردنم

 هیراض هیقض نیهم از ا مانیپ دونستمیحرف نزنم و م یباهاش رسم گهید کردمیم یسع داشتم

 دیدیکوچولو لباش کش اومد و فرم خنده گرفت: ممنونم بانو اجازه ورود م هی

گفت: نکن  یزیهم داخل شد و با اخم ر مانیپ ٬در و گرفتم با خجالت لبمو گاز گرفتم و کنار رفتم  یجلو دمیفهم تازه

 بچه لبت خون افتاد

 بداخالق بفرما تو یرها کردم و گفتم: باشه آقا لبمو

 خوش اخالق هم باشم؟ یانتظار دار یزنیبه خودت صدمه م ی: دارکمرنگ شد اخمش
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 شیشگیهم یها ینگفتم در برابر نگران یچیه

 نبود و داخل رفت یمنتظر جواب اونم

هم تو خوش مزه  ایمیرو باز کرده بودن وک یو مهرداد سر شوخ اریشهر آرشذو ٬باال دادم و منم رفتم تو  یا شونه

 کرد یهاشون شرکت م یباز

ر چقد راهنشیپ یکرد و رنگ سرمه ا یبا ماهان صحبت م یکه مغرور و جد یمانیشدم به پ رهیبهار نشستم و خ کنار

 کرده بود شهیو جذاب تر از هم نیچهرشو دلنش

 گلم شیگوشم گفت: خورد ریز بهار

 ه؟یسمتش: منظورت چ برگشتم

 برام خواناست چشمام گرد شد: بهار.. یادینگاهم کرد: نگاه عاشقت ز خواهرانه

 رمیبرم بم دیبا نشناسمت ٬که زن داداشت بشم خواهرتم نیو قبل از ا میبا هم دوست ییفشار داد: از راهنما دستمو

 خانم خانما

 مونهیخودمون م نیزد: نترس ب یبخش نانیاطم لبخند ٬چمه  دینگاهش کردم که خودش  فهم مضطرب

 تشکر زدم یبه نشونه  یتادم و لبخندفرس رونینامحسوس ب نفسمو

 میزنیگوشم گفت: شب راجع بهش مفصل حرف م ریز

که خودش عشق و تجربه کرده بود  یبا کس  قمیبد نبود اگه راجع به احساس نوپا اما عم دیتکون دادم شا یسر

 کردمیصحبت م

 و بهار هم با غزل مشغول صحبت شد  مانیشد سمت پ دهیدوباره کش نگاهم

 شد  دهیکش اطیمشرف به ح یا شهیش واریرگبار بارون نگاه هممون به سمت د یصدا با

 دادیم ریمس رییتغ یو به مقصد نامعلوم خوردیکرد و از روش سر م یبرخورد م شهیبارون تند به ش یها قطره
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 رفته بودبهار و گ یو که رنگ و بو اطیح یقشنگ بود و منظره   شهیبرخوردش با ش یبارون و صدا نیبارش ا انقدر

 میبارش شد ی رهیو خ میسکوت کرد هیکرده بود که هممون چندثان بایز

 کرده بود شتریبارون طراوت درختا رو ب نیشکوفه داده بود و ا یها کم یدرختا جوونه زده بودن و بعض یبعض

 نبود اسممو باران گذاشته بودن خودیشدم عاشق بارون بودم و ب رهیعشق به منظره خ با

 نهیعصرونه رو بچ زیگذاشت و به ماه بانو گفت م کیموز هیآهنگ ها  لیبلند شد و از تو فا ماهان

 کرد دایگفتم به انتخاب ماهان و لبخندم عمق پ نیخواننده که بلند شد آفر یصدا

 روزا تمومه شهر خوشحالن نیدارم ا یحس هی

 اوله سال ان هیشروعه خوب برا هیفکر  تو

 رو پر کرده اابونیعطر آشنا بازم خ هی

 که برگرده خوادیروزا بهار م نیدادن هم خبر

 خستن دنشیبارشو بسته همه از د زمستون

 اما همه چتراشونو بستن ادیبارون م داره

 خستن دنشیبارشو بسته همه از د زمستون

 اما همه چتراشونو بستن ادیبارون م داره

 شهر افتاده نیا هیاتفاقه خوب تو هی بازم

 خدا بارون فرستاده میبا هم دعا کرد همه

 میکه تو راهه نگاهامونو نو کرد یعشق واسه

 میاحساس برگرد نیکه به ا میراه هیساله تو هی

 خستن دنشیبارشو بسته همه از د زمستون
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 اما همه چتراشونو بستن ادیبارون م داره

 خستن دنشیبارشو بسته همه از د زمستون

 شونو بستناما همه چترا ادیبارون م داره

 خورده سیخ یدرختا و گل ها یشد و من باالخره تونستم دل بکنم از منظره  یبارون کم کم داشت قطع م رگبار

 عصرونه آمادست زیبانو اومد تو سالن و گفت: م ماه

 کرد  ییراهنما زیو همرو به سمت مبلند شد  ماهان

 نگاه گرفتن از اون در توان من نبود گهیره چون دنخو مانیو کردم نگاهم به پ میو من تمام سع میبلند شد یهمگ

 شکمو رو بلند کرده بود  اریشده بود و به به چه چه شهر نییتز یخوشگل یها ینیریها و ش کیعصرونه با ک زیم

رو بر داشتم و  یشکالت کیاز ک کیبرش کوچ هیفقط  نیهم یبخورم برا ادیوقت عادت نداشتم عصرونه ز چیه

 فنجون قهومو پر کردم

 ذره؟؟ هی نیکه کنارم نشسته بود گفت: هم ایمیک

 ستیعصرونست شام که ن زمیو گفتم: عز دمیخند

 وقت کم نباشه هیو توش گذاشته بود انداختم و گفتم:  جیهو کینصف ک بایبه بشقابش که تقر ینگاه

 کشمیپارو پا انداخت: نترس کم بود دوباره م لکسیر

 خودم مشغول شدم کیخندم گرفت و با ک شییپررو زا

 که ماه بانو با تلفن اومد سمتم و گفت: خانم مادرتونن دمیآخر قهومو نوش ی جرعه

بلند بود که شک  یو آرش به قدر اریشهر یدورتر از جمع حرف بزنم چون صدا یکردم و بلند شدم تا کم تشکر

 بشنوم یزیداشتم چ

 رو کنار گوشم گذاشتم: سالم مامان یگوش
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 گلم؟ یخوب زدلمی: سالم عزمامان

 بابا خوبن؟ نیزدم: ممنون شما خوب یلبخند

 از اون شب بهشون نگفت یچیاما ه میخوریبه درد هم نم رسامیماهان بابا روقانع کرده بود من و ام هیاون قض بعد

 ماهانم چطوره؟ میخوب ما ٬: فدات بشم مامانم مامان

 بهار نشسته چه خبرا؟  شینگاه کرد: اونم خوبه پ زدیاهان که لبخند به لب داشت با بهار حرف مم به

  زمیکار و کار و کار عز یتکرار ی: خبرامامان

 ن؟یای: مشخص نشده چندم مباران

 پشت خط برقرار شد یسکوت

 ن؟ینگرفت طیشده نکنه هنوز بل یزی: چباران

 مکث کرد: راستش باران جان.. یکم مامان

 دیکنینگرانم م دیشده؟ دار یزیشدم: مامان چ نگران

 فقط.. ستین یخاص ی: مسأله دیکش یقیکردم که مامان نفس عم حس

 ؟؟یطاقت گفتم: فقط چ یب

 میایب میتونینوروز نم التی: ما واسه تعطمامان

 ؟؟یگفت ی: شما چفتمیتا ن واریرفتم و دستمو بند کردم به د وا

 پدرت جور نشد یکار یاما برنامه  میایب میمشتاق بود یلیگفت: مامانم باور کن ما خودمون خ یبا ناراحت مامان

 دیکردم: مامان شما قول داده بود بغض

دعوته و چندتا عمل براش قرار  ناریسم چندتا پدرت ٬مامان جان ستیمن ن ریبغض دارت تقص یصدا ی: فدامامان

 التیتعط خیدادن تو تار
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 .ن؟؟یندار ینشه : کار یگاز گرفتم تا اشکم جار لبمو

 ..زمی: باران عزمامان

 خداحافظ ستیفعال حالم خوب ن میزنیوسط حرفش: بعدا حرف م دمیپر

 دادم واریبه د مویو قطع کردم و تک تلفن

 ماه ذوق اومدنشون و داشتم و اونا... نیتمام ا من

 شده؟ یزیچ زمیماهان برگشتم سمتش:باران عز یبا صدا زهیچشمام نر یباال گرفتم تا اشک از کاسه  سرمو

 سرخم نگران شد: با توأم کوچولو.. یچشما دنید با

 انینم التیبغض زمزمه کردم: مامان و بابا تعط با

 اومد جلو: چرا؟؟ ماهان

 فقط شونه باال انداختم دیترکیبغضم م زدمیحرف م گهیکلمه د کیکه اگه  ییاونجا از

 دلم.. زیناراحت اومد جلو: عز ماهان

 دختر بودم که دلم تنگه مادرپدرم بود  هیام باشه من  یکه چقدر خوشحال بودم از اومدنشون هر چ دونستیم

 یطرف اتاقم و به صدا زدنا دمیماهان و کنار زدم و دو نیهم یبغضم و کنترل کنم برا تونمینم گهیکردم د احساس

 ماهان توجه نکردم

 کردم هیصدا گر یشکستن دادم و آروم و ب یم و خودمو پرت کردم رو تخت و به بغضم اجازه اتاقم شد وارد

 شهیکه نگاه کنم گفتم: ماهان م نیبدون ا دینگذشته بود که در اتاق زده شد و در آروم رو پاشنه چرخ قهیدق ۵ هنوز

 یتنهام بزار

 شک زده برگشتم دمیکه شن ییبا صدا اما

 : نهمانیپ
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اتاقم و نگاه  یچشم ریتو همون حس و حال شکه ز کردمینم دایحضورش تو اتاقم پ یبرا یلیکردم من دل نگاهش

 نه  ایمرتبه  نمیکردم تا بب

 خودش بود یسرجا یخداروشکر همه ج خب

خانم  هی دمیگفت: شن یتختم نشست و جد یاخم کرد و اومد رو میاشک یبه چشما یبعداز نگاه طوالن مانیپ

 کردنه هیمشغوله گر ییکوچولو

 رفته بود ادمیکردنم هم از  هیاز حضورش مبهوت بودم که گر انقدر

 مکنیتکرار نم شتریبار ب کیتر از قبل شمرده ادامه داد: خوب گوش کن خانم کوچولو چون  یجد دیکه د سکوتمو

 جمع باشه یپس حواست حساب کنمیو نابود م شیباعث و بان نمیبب یچشمارو اشک نیا گهیبار د هیاگه 

 مرد زورگو و قلدر بودم نیا ی وونهیبا نگاهش هم زور بگه و من د یمرد بلد بود حت نیو ا دمینکش نفس

 کردم یگرد نگاهش م یسکوت کرده بودم و با چشما همچنان

 هیگر گهید یگفت: اگه قول بد یچشممو گرفت و مهربون اما با همون ظاهر جد یآورد جلو و اشک گوشه  دستشو

 خوب برات دارم شنهادیپ هی ینکن

 ؟؟یجلو: چ دمیخودمو کش کنجکاو

 ؟؟یکردیم هیگر یکه داشت یستیمردونه و قشنگ و من دلم ضعف رفت براش: شما همون ن دیخند

 فوضول بودم یادیز شهیگرفت هم خندم

 بخند خانم کوچولو شهیلبخندم گفت: هم دنید با

 بود؟؟ یچ شنهادتیزمزمه کردم: پ فیمحو شد از مهر داخل صداش و منقلب شد حالم و ضع لبخندم

 انیو تا پا یکه تو بخوا یجمع و هرک نیافراد ا یمن با همه  یالیشمال و میریم دیروز قبل از ع هینگام کرد:  مهربون

 مسافرت؟؟ یایبا ما ب یدیخانم خانما؟ افتخار م هیچ نظرت ٬ میمونیم التیتعط

 نکن دارمیاگه خوابه ب ایخدا مان؟؟یپ با مسافرت ٬دهنم گرفتم  یجلو دستمو
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هماهنگ کنم و فقط شما جرأت  هیبا بق رمیگفت: م شدیشکم بلند شد و همونجور که از اتاق خارج م دیکه د مانیپ

 کن هیگر گهیبار د هی یدار

  یدار یاتاق قشنگ یبرگشت: راست هویخروج  ی لحظه

 شم داریب ایرو نیبعد همونجور که آروم اومده بود آرومم رفت و من پلک هم نزدم که مبادا از ا و

 ... یخوب یادیز اااایخدا

.............................................. 

 چشمم بود  یجلو مانیپ یبودم و به اتفاقات بعدازظهر فکر کردم هنوز چهره  دهیتختم دراز کش یرو

 ستم؟؟یزده شد و بهار اومد تو و گفت: مزاحم ناتاق  در

 تو... ایحالت دادم: نه ب رییبه نشسته تغ دهیخواب از

 بهار گذاشتم  یو سرمو رو پا دمیخواب دوباره ٬تو و کنارم نشست  اومد

 موهام و نوازش کرد: چند وقته؟ یرو بهار

م وجود یهمه  دونمیم نویو چطور فقط ا یاز ک دونمی: نمدمیکش یآه نیهم یمنظورش به دلباختنمه برا دونستمیم

 به سمتش کشش داره

 فهممتیزد: م یلبخند

 تو دهنم ادیقلبم م کنمیحس م نمشیبیم ی: وقتکردیخوب بود که بهار درکم م چقدر

 کردیم جادیحس و تو من ا نیهم شهی: ماهانم همبهار

 ستیمن ن یبرا مانیکه پ یدرحال یتو ماهان و دار یگفتم: ول نیغمگ

 هست  یمهربون شهینگاهش به تو هم یتو یول هیو مغرور یآدم جد مانی: پبهار

 بودم  دهیبود که خودمم فهم یزیچ نیا
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 بال و پر دادن دادم یبودنم اجازه  مانیبا پ یایبستم و به رو چشمامو

 دوست داشتم مانیآرامش و با پ نیغرق شم و من ا اینوازش دست بهار اجازه داد تو اون رو و

 ..من بود زیهمه چ مانیپ

 ..زیچ همه

 یبچه جون کالفم کرد نی: دهه بشدمیو کش لیسه دست

 : آخه نگاش کن باران جون چقدر خوشگلهلیسه

 دمیرخیبودم گرفتم: اگه خوشگل نبود که واست نم دهیبراش خر یدیکه به عنوان ع یرنگ ییطال یاز ساز دهن نگاه

 ناهنجار و نشنوم یاون صدانزن تا  ینگرفت ادی یفقط خواهشا تا وقت

 ؟یدیم ادمی:  دیخند لیسه

  زمیعز دمیم ادتیو ازش گرفتم: بله که  ساز

 : آخ جون  دیپر نییرو تختش باال پا لیسه

 یسر هیآهنگ کوتاه باهاش زدم و بعد شروع کردم به گفتن  هیدهنم قرار دادم و اول  یو ازش گرفتم و جلو ساز

 نکات بهش

زودتر گرفتم و اومدم  شویدیسر بزنم ع لیبه سه دیع تونستمیشمال و من چون نم میبعدازظهر قرار بود بر فردا

  ششیپ

 دونستم و براش یساز دهن مارستانیب طیمح یساز و برا نیبهم گفته بود که عاشق ساز زدنه و من مناسب تر قبال

 دمیخر

 خسته شده. ساز و کنار گذاشتم لیدم سهاحساس کر یوقت میکرد نیبا هم تمر یکه کم نیاز ا بعد

 یخسته شد زمیبسه عز گهی: واسه امروز ددمیسر بدون مو شو دست کش یرو

 ؟؟؟یبد ادیدوباره بهم  یایم ینگاه کرد: ک بهم
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 امیدوباره م نیفرورد ۱۵باران: من  

 برم دیمن با لمیزمستون انداختم: سه یروزا نیآخر یگرفته  یبه هوا ینگاه منم ٬تکون داد  یسر

 یداشته باش ی: باشه باران جونم  سال خوبلیسه

امل ک تویامسال سالمت دوارمیام زکمیعز نطوری: تو هم همدمینرمشو بوس یبزرگونه حرف زدنش خندم گرفت گونه  از

 یاریبه دست ب

 باران جون یخوشگلش غم نشست: مرس یچشما تو

 : خداحافظ نفسمدمشیبوس دوباره

 : خداحافظ باران جونمدیانداخت دور گردنم و منو بوس دستشو

  مارستانیب رونیبهش زدم و از اتاق خارج شدم و رفتم ب یا گهید لبخند

 از بارش بارون نبود  یبود اما خبر یاز صبح ابر هوا

 و غزل راه افتادم ایمیماهان و مهرداد و بهار و ک یبرا یدیع دیشدم و به قصد خر نمیماش سوار

 بخرم هیبودن هد زیبرام عز یلیچند نفر که خ نیا یار هر سالم بود که براک نیا

شدم و از ادکلن محبوب ماهان و مهرداد براشون  یبزرگ یپاساژ بزرگ نگه داشتم و وارد مغازه عطر فروش هی یروبرو

 گرفتم

 کیش یتا ست نقره  که کاراشو دوست داشتم و داخل همون پاساژ بود رفتم و سه یا یبه سمت نقره فروش بعدشم

 دمیبچه ها خر یبرا

نظرمو جلب  یساعت فروش هی نیتریمردونه پشت و کیساعت ش هیاز کارم خواستم از پاساژ خارج شم که  یراض

 کرد و جلوتر رفتم 

 ادیم مانیپ یمحکم و قو یبود که ناخوداگاه از ذهنم گذشت چقدر به دستا کیش یلیخ ینقره ا یساعت بند فلز هی
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 شیمتوجه خوشگل شتریب کیاز نزد دنشیوارد مغازه شدم و ساعت و از فروشنده خواستم و با د یتعلل چیه بدون

 نرویخوشگل اومدم ب یچوب یجعبه  یرو که داشت پرداخت کردم و بعد از گذاشتنش تو یقابل توجه متیشدم و ق

 ببرم نیتو چشمامو از ب تیاون برق رضا تونستمیکردم نم یو هرکار

 داشتم  مانیبود که با تمام وجودم بهش ا یزیچ نیشد ا یمن م یبرا یخوب دیال عنظرم امس به

 یسرمه ا یها یو کتون دمیکوتاهم پوش یمشک یمانتو یپوما مو رو یسرمه ا وشرتی.............س.................................

چمدونم و  یگذاشتم و بعد از چک کردن ظاهرم دسته  یکاله لبه دار مشک هی میشال سرمه ا یرنگمو هم پا زدم و رو

 از اتاقم  رونیگرفتم و اومدم ب

زد و به سمتم اومد و بعد از گرفتن چمدون از  ینیلبخند دلنش دنمیبا د نییپا رفتیهم که آماده داشت م ماهان

 رفت نییگونم کاشت و پا یبوس رو هیدستم 

مادرجون و از اونجا راه  یخونه  میبر بود قرار ٬ نییپشت بندش رفتم پااز حدش کردم و  ادیز ینثار محبتا یا وونهید

تا ساعت  دیشا میکردیحرکت م ۶مادرجون  اگه تا  یخونه  یجلو یبود و با احتساب معطل ۵ کیساعت نزد میفتیب

 رامسر میدیرسیم ۱۱  ای ۱۰

تا  ۴مادرجون  ی خونه بود قرار و عقب صندوق بود گذاشته و چمدونم ماهان ٬خودم شدم  نیو سوار ماش نییپا رفتم

  میمن دخترونه بر نیبا ماش ایمیو من و غزل و بهار و ک میبش نیماش

 زدم و بعد از روشن کردن پخش پشت سر ماهان راه افتادم  استارت

شدن  یم ادهیپ نیو بهار که تازه داشتن از ماش کوچه پارک کردم و زودتر از ماهان یمادرجون تو یخونه  یجلو

 زنگ و زدم

 مادرجون که مارو دعوت کرد داخل بهم فهموند چقدر دلم واسش تنگ شده بود  فینرم و لط یصدا

 بهار و گرفته بود ورجه ورجه کنان رفتم داخل یکه رنگ و بو یاطیبا ضرب باز کردم و بدون توجه به ح درو

 قربونت برم مادر جون  یز کرد خودمو پرت کردم تو بغلش: الهکه مادرجون درو با نیهم

 چه طرز داخل شدنه ؟ سکته کردم نیا زمیعز ٬: خدا نکنه مادر مینش نیمحکم گرفت که پخش زم منو

 اومدنشه قربونت برم ییهوی نیبه هم فِشی: کِدمیمحکم بوس گونشو
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 به اطراف کردم: پس پدرجون کوش؟؟ ینگاه

 ..خونهیبهم زد: تو اتاقش داره قرآن م یلبخند

 ششیپررنگ تر شد: پس با اجازتون برم پ لبخندم

  زمی: برو عزمادرجون

 طرف اتاق مادرجون و پدرجون رفتم و آروم در و باز کردم به

  خوندیبه چشم داشت با صوت قرآن م نکینشسته بود و ع لچرشیو یجون رو صندل آقا

 طرفش رفتم انقدر تو خوندنش محو شده بود که متوجه من نشد به

 تمگذاش داشتیبا ابهت باهاشون قدم برم یروز هیحرکتش که  یب ینشستم و سرمو رو پاها نیرو زم شیصندل کنار

 باباجان؟؟؟ یو دستشو رو سرم گذاشت: اومد دیمتوجه من شد و دست از خوندن کش تازه

 که رو سرم بود و گرفتم و روش بوسه زدم: اومدم باباجون.. یدست همون

 دخترکم یرشیپر از مهر و نوازش پدرانه بود: پ لبخندش

 کج کردم: بخون پدرجون برام قرآن بخون  سرمو

 آرامش بخش خدا اتیدوباره رو پاش گذاشت و شروع کرد به خوندن و منم با عشق گوش کردم به صداش و آ سرمو

 آرامش بودم نیج اروزا محتا نیا

 چقدر گذشت که مهرداد صدام کرد دمینفهم

 پدرجون  میفتیراه ب دیبا گهیسمت در نگاه کردم: فکر کنم د به

 ؟؟یکن ی: تو هم قراره رانندگپدرجون

 باز کردم: بله شموین

 خطرناک یتو اون جاده ها ینکن یوقت هوس رال هی ٬برو باباجان  اطی: پس با احتپدرجون
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 پا شوماخرم هیم: چشم شما نترس من خودم کج کرد سرمو

 رونیکردم به سمت ب تیچرخدار پدرجون و هدا یو منم صندل دیخند پدرجون

  نیو غزل و شرو ایمیو فربد و ک دیروزا گرفته تا فر نیا نیغمگ ارشیبچه ها اومده بودن از ک همه

 منتظر توأن؟ تیجمع لیا هی یگیشده نم لیذل یاخم کرد: کجا بود دنمیبا د آرش

 رنگ و وارنگت   یو دوست دخترا یشده خودت لیچشم نازک کردم:ذل پشت

 ؟یمن دار یبا دوست دخترا ی: تو چه پدرکشتگدیخند

 بچه ها گهیجواب بدم که مادرجون به جفتمون تشر رفت:بسه د خواستم

جا به جا شد  الیاومد تو : بچه ها وسا اریهمون لحظه شهر انیقرار نبود ب نیو نازگل و نگ مانینر ٬از آرش گرفتم  رومو

 میفتیراه ب دیایب

 دنشیو با د رونینشد زودتر از همه رفتم ب دمیعا یزیاما چون چ نمیو بب مانیتا پ دمیبهش کردم و سرک کش یسالم

 پر شد ژنیهام از اکس هیانگار ر

چقدر باران کش شده  یمشک یو کالج ها یتنگ نوک مداد راهنیو پ یبا اون شلوار مخمل دود دونستیخدا م فقط

 بود

 داده بود هیتک ۲۰۱۴مدل  دیسف یداده بود سوناتا هیتک  هیزدم و رفتم جلو پشتش به من بود  و به  یلبخند

 به خنده شهیزد: سالم بانو هم یدادم برگشت سمتم و لبخند محو یپرانرژ سالم

چهرمو طناز  ایمیو به قول ک دادمینجام مخودمو لوس کنم ا خواستمیم یوقت شهیکار و هم نیا ٬کج کردم  سرمو

 کردیم

 سفرتون شنهادیاز پ ی: مرسباران

 خوشگلت خانم کوچولو یخنده  نیبه ا دیارز ینگاهم کرد: م مهربون

 جمله به اوج برسونه  هیخودش کنه و ضربان قلبم و با  ی فتهیمرد بلد بود چطور منو ش نیا
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 ؟؟؟یو عوض کرد نیاشاره کردم: ماش نیبهش زدم و به ماش ینیریش لبخند

 کنمیمسافرت استفاده م یو برا نیماش نی: نه امانیپ

 خودم رفتم و پشت رل نشستم نیو منم سمت ماش رونیتکون دادم همه اومدن ب یسر

 جلو نشست و بهار و غزل پشت نشستن ایمیک

 سمت من ی شهیو مهرداد اومدن کنار ش ماهان

  نییرو دادم پا شهیش

 کن  اطیآروم برو و احت زمیعز :ماهان

 ..ای: جوجو حواست باشه حسابمهرداد

 بابا دیبرونم نترس خوامی: انگار بار اولمه تو جاده مباران

 میفتیراه ب گهیبهت اعتماد دارم خب د زمیعز ترسمی: نمماهان

 ایکورس نزار یوقت با کس هی فهیضع یاز اونور داد زد: هو آرش

 بهش کردم و زبون درآوردم  یاخم

 و حواسم بهت هست رونمیکن خانم کوچولو من پشتت م اطی: احتنمیاومد کنار ماش مانیپ

 کردن که انقدر نگرانن؟؟ یابیمنو چطور ارز یرانندگ ٬به من سفارش کنن  خوانیخدا حاال همه م یا

  سییاحترام و گفتم: چشم ر یبه معندستمو کنار گوشم قرار دادم  نیکنم بنابرا یتند مانیبا پ ومدینم دلم

انگار  ییجورا هی ٬نگفت  یچینگاهم کرد و ه یگذاشت و جد بشیدستاشو تو ج شیشگیهمون ژست جذاب هم با

 حل شده بود تو نگاهم

 براش زدم و راه افتادم یبوق تک

 وغـــشل ایـــج یه ـــــببرمت دارم وسد
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 وغـــشل یـــخیل

 

 !مـــکن ـــــنگات طــوس اون مـــوایست

 

 ؟یـــمیبین اروـــاین مـــبگ

 

 

 !...آره یـــبگ

 

 اـــآدم نـــای مهــه ویـــهیاه وــت مـــبگ

 ردهـــمیگ وــت الـــدنب طـــفق امـــچشم نـــم ازمـــب

 

 ...هـــمیش ــــتنگ وـــت رایـــب مــــدل

 

 ؟ویـــشن یـــم ونوـــداهاشــــص

 

 !آره یـــبگ
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 اـــصداه نـــهمی اوج وــت مـــبگ

 

 ...ردهـــمیگ وــت دایــص بالـــدن مــــدل

 

 دـــببن وــــچشمات االـــح مـــبگ

 

 !داری یـــحس هـــچ وـــبگ

 

 بهـــغری هـــعالم هــی نـــبی دمــش مــــگ ارـــانگ یـــبگ

 

 

 ((ـــبهغری اـــدنی هــی نــبی مـــمیش مــگ یـــنباش هـــاگ مـــبگ

و فربد نشسته بودن نگاه کردم  دیو فر اریکه خودش به عنوان راننده و شهر مانیپ نیبه ماش نهیو از آ دمیکش یآه

  ومدیپشت سرم م

با تأسف براش تکون دادم و  یسر ٬کرد و خودش و بچه ها شروع به ورجه ورجه کردن  ادیظبط و تا ته ز یصدا ایمیک

 کردم میحواسم و جمع رانندگ

 دمیخندیم اشونیبه مسخره باز یههرزگا و

 شد یم کیداشت تار بایو هوا تقر میاتوبان بود یوسطا

 بود  چالوس سخت چیدر پ چیپ یتو جاده ها یرانندگ دیباریکه م یشده بود و با وجود بارون کیکه نه کامال تار بایتقر
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کجا  نمدویکه نم یراه سیسبقت گرفتم که همون لحظه از شانسم پل کردیم یآروم رانندگ یلیروبروم که خ نیماش از

 داد  ستیشده بود فرمان ا میقا

 شد؟؟ داشیاز کجا پ نیبه خشکه شانس ا ی: اایمیک

 شد  ادهیهم پشتم پارک کرد و زودتر از من پ مانیپ نیکه ماش دمیو د دمیو کنار کش دمیکش یپوف

 ادهیپ خوادیو درو هل داد  و دوباره بست و رو به من متعجب گفت: نم دیبهم رس مانیشم که پ ادهیباز کردم تا پ درو

 یش

 وستنیو فربد هم بهشون پ دیرفتن و فر سیبه سمت پل مانیشد و همراه پ ادهیپ ارمیکردم شهر هنگ

 میدونستینم می: چقدر جان نثار داشتدیخند بهار

 جان نثار داره خانم چقدر نیا یمشکوک منو نگاه کرد: بهتره بگ ایمیک

 گفت: مدارکت باران؟ اریاومدن و شهر نیبه سمت ماش اریو فربد و شهر دیبهش کردم فر یاخم

 حل شد مهیگفت: نترس با جر دیرسوند و فر مانیو دراوردم و بهش دادم و اون به پ مدارک

سبقت  یجاده جا نیکن کوچولو ا اطیاحت شتریگفت: ب یهم اومد طرفم و جد مانیخودشون رفتن نشستن پ و

 ستیگرفتن ن

 

حواسم و جمع  شتریبهش زدم: چشم قربان ب یلبخند بردمیلذت هم م چیکه ه شدمیکوچولو گفتنش ناراحت نم از

  یکه موند یمرس کنمیم

  رفتمیدرصد فکر کن م هیاخم کرد :  مانیپ

ه پنا نیبا ا کنهیبه پا متو قلبم  یکه چه زلزله ا دوستیدوست داشتم و خودش نم تاشویعاشقش بودم و حما من

 شیشگیبودن هم

 شتریب دیزد: مواظب باش ینگاهش کردم که لبخند نجوریهم
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  فتمیشد و اشاره کرد راه ب نشیاز کنارم گذشت و سوار ماش و

به ما که  مانیآقا پ نیابروشو باال انداخت: خدا شانس بده ا ایمیک٬فرستادم و دوباره افتادم تو جاده  رونیب نفسمو

 رهیگیم لیتحو نطوریباران خانم و ا نیاونوقت ا شهیکه آدم آفتابه الزم م کنهیبهمون نگاه م یجور هی رسهیم

بهش فهموندم که ساکت  میمستق ریکردم و غ ادیپخش و ز یسروتهش نکردم و به جاش صدا یب یبه حرفا یتوجه

 خودمم به هوا برد یه نثارم کنه که خند یظیفحش غل ایمیباعث شد بهار و غزل بخندن و ک نمیشه هم

 روندمینشون بده و من هم پشتش م الرویو ریجلو افتاد تا مس مانیبه رامسر پ دنیرس با

مشخص بود پارک کرد و  شیقشنگ یکیو بزرگ که با وجود تار کیش یالیو هی یو جلو یساحل اختصاص هی کینزد

 بوق زد

ماهان و بعد من  نیجلوتر از همه وارد شد و پشت بندش ماش مانیتا در بزرگ باز شد و پ میستادیا یا قهیچنددق

 داخل رفتم و پارک کردم

 کرد  داریبودن ب دهیبهار و غزل و که خواب ایمیک

 نیو خنک آخر زیتم یو هوا دمیکش یقیبه بدن خواب رفتم دادم و بعد نفس عم یشدم و کش وقوس ادهیپ منم

 هام فرستادم هیزمستون و به ر ینفسا

و من  دلم  دیکشیدرختا و شکوفه هاشون و به رخ م یبود قشنگ الیو اطیدار که دورتادور ح هیبلند پا یها چراغ

تازه دراومده رو به  یجوونه ها یو سبز یو صورت دیسف یشکوفه ها یهارمون تونستمینقاش بودم و م خواستیم

  دمیکشیم ریتصو

 خانم کوچولو؟؟؟ یشد رهیخ نجوریا ی: به چدیسرم چرخ مانیپ یصدا با

 خوشگله یلیخ نجایبچه ها به اطراف اشاره کردم: ا نیزده ع ذوق

 نگاهم کرد: قابل شمارو نداره  مهربون

 پلک هام نگاهش کردم : خجالتم نده  نیرو صورتم گذاشتم و از ب دستمو

 نیلم ببطرحش کار خودمه برو داخ الیو نیسوزوند منو : من ابدا تعارف کردم ا شیآت نینگاهش ع مهر
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زودتر از من برش داشت و گفت: برو من  مانیرفتم طرف چمدون تا برش دارم و برم داخل که پ عیسر یفوضول با

 ارمیم

 خواب آلود بودن جلو زدم و رفتم داخل شونیسر هیبود و از بچه ها که  نینکردم چون واقعا برام سنگ تعارف

له بود و پ ییایتالیمدرن ا یبافت ها هیبود و مدلش شب شهیقشنگ تر بود و تماما از چوب و ش رونشیاز ب الیو داخل

 دوبلکسه  الیو دادیسالن نشون م یگوشه  یچوب یها

م و نشست یقرار داشت رسوندم و با  ذوق رو صندل یراک و چندتا کوسن رنگ یصندل هیکه جلوش  نهیبه شوم خودمو

 کت کردشروع به حر یگهواره ا یصندل

 خنده ریزدن ز یمن پق دنیاومدن تو و با د دیباز بود که آرش و فر شمین

 کردم؟؟ فیکردم: مرض مگه واستون جک تعر اخم

 از صدتا جک بدتره  افتی: تو قآرش

 یادآوریکه با  ارمیحالشون و جا ب یحساب و سمتشون برم که شدم بلند حرص با ٬دنیهر هر خند دیخودش و فر و

 بدون توجه به اونا دوباره نشستم سرجام  لکسیدوباره باز شد و ر شمین یزیچ

شده نرفتم طرفشون و  یچطور گفتنیخودشون م شیالبد پ کردنیگرد نگام م یتعجب کردن و با چشما جفتشون

 که من برنامه دارم براشون دونستنینم ینگفتم ول یچیه

چونم  ریز دستمو ٬ بود دستش منم چمدون ٬و درو بست آخر از همه اومد داخل  مانیوارد شدن و پ یکی یکیها  بچه

 زدم و با عشق نگاش کردم و تو دلم تند تند قربون صدقش رفتم 

 نیو راحت باش نیتا اتاق خواب داره دوبه دو انتخاب کن ۷گفت: باال  شیبم و جد یو با همون صدا برگشت

 دوتا زوجه  نیاتاقا مال ا نیدوتا از ا شدیخص مو ماهان و بهار رد و بدل شد مش نیغزل و شرو نیکه ب ینگاه با

 ٬ گهیو فربد هم با هم د دیهم با هم و فر ایک و آرش ٬و مهرداد هم با هم  اریو شهر میهم که با هم بود ایمیو ک من

اتاق  اریشهر یماله اونه و به گفته  شدیکه مطمئن به سمتش رفت مشخص م مانیبه پ یاتاق که با نگاه هی موندیم

 الیو نیتو ا شیشخص
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بدون  و دمیتخت پر یرو عیخسته بودم که سر یو من انقدر از رانندگ میرفت میکه انتخاب کرد ییبه سمت اتاقا همه

 دمیگفتم و خواب ایمیبه ک ریشب بخ هیعوض کردن لباس 

  میشدیکه غروب بود آماده م لیسال تحو یو برا دمیچیو م نیهفت س لیوسا دیبود و با یروز پر کار فردا

 مسائل خوابم برد  نیفکر کردن به هم با

 و آرووم قیخواب عم هی

 آروم... آرومِ

 بلند شدم و تشر زدم: چته؟؟؟ ایمیدست ک یتکونا با

 میشد هزارتا کار دار ۱۱ساعت  گهیپاشو د یرفت یباران مگه خواب زمستون یریحرص زده گفت: بم ایمیک

 هیبا  ایمیک ٬شدم و با هول پاشدم  سیحس کردم خ هویبستم که  سرم و چشمامو دمیتوجه دوباره پتو رو کش بدون

 یپاش یخواستیزد: حقته م یشخندیبود ن ستادهیباالسرم وا یخال وانیل

 رو من؟؟ یختیر تویدهن ی مخوردهیآب ن وانیل یسمتش: عوض دمیپر یعصبان

 و تشر زد: حقته .... رونیاز اتاق رفت ب عیسر

 نگاه کردم و با غر غر رفتم طرف حموم اتاق سمیخ یو به موها ستادمیوسط اتاق ا مستأصل

 جدا داشت سیبود و تو هر اتاق سرو یمجهز یالیو خداروشکر

که روش عکس تام و  ییشلوار سبز کاهو زیبل هیموهام و  یال دمیچیپ حولمو ٬ رونیدوش گرفتم و اومدم ب هی عیسر

  دمیمو هم پوش یمدل موش یابر یها ییو دمپا دمیپوش شرتشیگشاد و بلند بود ت یداشت و کم یجر

 بستم و بعد از زدن عطرم از اتاق خارج شدم یو به برق زدم و نم موهامو گرفتم و بعد دم موش سشوار

 یرسوندم : سالم بر همگ الیو منیزدم و خودمو به نش یو من به نشاطشون لبخند ومدیم نییبچه ها از پا یسروصدا

 ریصبح بخ

 یخانم موش ریظهر بخ یگفت: بهتره بگ یبرگشتن سمتم و آرش با لودگ همه
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 عروس یپا یجلو یشونه باال انداختم: دو کلوم از قربون 

 مانیبه خنده افتادن نگاهم رفت سمت پ هیدهنش باز موند و بق آرش

 باشه و منو جذب کنه  ییکه آهنربا انگار

ن با گرمک شیتنگ مشک شرتیلباس ها هم جذاب بود و ت نیا اب یبودمش و خب حت دهیند یحاال تو لباس خونگ تا

 کرد یم خودیهم منو از خود ب شیسرمه ا

 بود  نیو لبخند محوش برام دلنش کردیداشت نگاهم م اونم

 مینیو بچ نیهفت س دیبخور که با یزیچ هیصبحانه هنوز جمع نشده برو  زی: مبهار

گفتم که برگشت  یسالم ٬بود  یمشغول آشپز یا ساله ۴۰ حدودا خانم ٬تکون دادم و رفتم طرف آشپزخونه  یسر

 سمتم و سالممو جواب گفت

 ن؟؟یکنیکار م نجاینشستم: شما ا زیم پشت

 کنمیم یمهمون باشه آشپز یو منم وقت   رسهی: بله همسرم به گال و درختا مدیزده خند خجالت

 ه؟یمتون چبهش زدم: اس یلبخند

 گذاشت جلوم: اسمم گلناره یچا وانیل هی

  ی: چه اسم قشنگختمیر یشکر تو چا یکم

 خانم یشد: مرس سرخ

و بلند شدم و شروع کردم به  دمیسر کش مویعسل و خامه خوردم و چا ینگفتم و کم یچیحفظ کردم و ه لبخندمو

  زیجمع کردن م

 کنمیجلومو گرفت: نه خانم من خودم جمع م عیسر گلنار

 کنمی: فقط کمکت مباران

 شهیمن بد م یاز دستم گرفت: نه خانم آقا بفهمه برا ظرفارو
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 ؟؟؟یو سمنو و سرکه دار بیو س ری: باشه فقط شما سدمیاز کمک دست کش ناچاراً

 ارمیتکون داد: بله خانم براتون م یسر

را و از پس ننیو روش بچ نیهفت سگرد گذاشته بودن تا  زیم هی نهیشوم یدخترا جلو رونیکردم و رفتم ب یتشکر

 نبود یخبر

 ؟؟ نییپا نیهارو آورد لهی: وسباران

 : آره فقط چندتا قلممون کمهغزل

 ارهیبه گلنار خانم گفتم ب نیجلو: نگران نباش رفتم

دست  یقاسم رزایناهار م یشاهکار بود بعدشم برا جشیو انصافا نت دیطول کش ۲تا ساعت  نیهفت س دنیچ کار

 میو بعد آماده ش میاستراحت کن یتا کم میو هرکدوم به اتاقامون رفت میپخت گلنار وخورد

 بود قهیدق ۶:۲۳ساعت  لیتحو سال

بهار و غزل رفتن طرف اتاقشون تا آماده بشن و من و   ۵و ساعت  میدیو خند میبا دخترا گفت ۵ساعت  کینزد تا

 میهم مشغول آماده شدن شد ایمیک

 یعروسک یو کفشا یبا ساپورت سرمه ا دمیبود پوش یاسک  قشیکلفت نبود و  ادیبافتمو که ز یاسرمه  کیتون

 داشت زیر یمشک ونیپاپ هیکه  یسرمه ا

 جمعشون کردم یاز دوطرف کم یسرمه ا یونیو با دوتا گل سر پاپ ختمیکردم و دورم ر زیهم فر ر موهامو

  دمیچرخ ایمیرژلب به سمت ک هی یانداختم و بدون زدن حت شمیبه صورت بدون آرا ینگاه

 ومدیرنگش بهش م یبلند گلبه نیآست راهنیکامل بود و پ ششیآرا

 یقربونت برم چقدر ناز شد یزد: اله یبرگشت سمتم و لبخند اونم

 رژ لبم نزدم هی یمن حت ؟یکنیم یتعجب نگاهش کردم: شوخ با

 کیش و ساده ٬معصوم تره چهرت ینطوری: اایمیک
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 یناز شد یلیتو هم خ یباال دادم: مرس شونه

 نازک کرد: من ناز بودم یچشم بامزه ا پشت

 مونده بود دیتا شروع سال جد قهیدق ۱۰فقط  نییپا میو رفت دمیو دستشو کش دمیخند

هم  اریآرش و شهر یو حت خودشون بودن یکنار خودش برامون جا باز کرد همه تو حال و هوا دنمونیبا د ماهان

 برداشته بودن یدست از خوشمزه باز

 کردیآخر سال و اعالم م قیداشت دقا ونیزیتلو

 نگاه کردم مانیکس تو فکر خودش بود به پ هر

 که تا چه حد دوسش داشتم دونستیمن بود و فقط خدا م یمرد آرزو نیا

 ...از پر و مهربون ٬سربلند کرد و نگاهم کرد  اونم

 کنم رشیتفس تونمیتو نگاهشه که من نم یچ مدونستینم

 روزهام بسته شد نیا یآرزو یمن به رو یبلند شد و چشم ها لیسال تحو یدعا یصدا ٬ میهم بود ی رهیخ هردو

 مقلب القلوب والبصار ای

 تو دلم چه خبره ( یدونیتو م ای) خدا

 والنهار لیمدبر ال ای

 (مانیشب و روز من پر شده از پ ای) خدا

 محول الحول واالحوال ای

 و کنارش تجربه کردم( دیحس جد هیکرد و  رییحالم باهاش تغ ای) خدا

 احسن الحال یحالنا ال حول

 خوب کن( شهیحالم باهاش خوبه حالش و هم ای) خدا
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 لحظه سکوت.... چند

 مرد و قسمتم کن( نیا ای) خدا

 توپ سال نو... کیشل یبعد صدا و

 پلکمو پاک کردم  یو آروم اشک گوشه  دمیروم و شکار خودم دباز شد و نگاه مرد روب چشمام

  نمیزتریاومد طرفم: سال نوت مبارک عز ماهان

 گفتم بهش کیو سال نو رو تبر دمشیمنم بوس دیبوس گونمو

 تمتونسیبود من م ستادهیبود و حاال که ا مانینفر پ نیدست دادم آخر هیکردم و با بق یمهرداد و دخترا هم روبوس با

 نمیقشنگش و بب پیت

د همراه گذاشته بو شیو دستاشو تا بازو به نما نهیکه س دیسف راهنیهمرنگش و پ ی قهیبا جل یشلوار کتان مشک هی

 یمشک یبا کالج ها

 قدم به سمتم اومد هیمرد عادت داشت کفشاش و ست لباساش انتخاب کنه آروم رفتم جلوش و اونم  نیا

  کردینگاهم م یجدبود و مغرور و  بشیدستش داخل ج هی

 رو لبم حفظ کردم : سال نو مبارک لبخندمو

 شما هم مبارک خانم خانما یلباش طرح لبخند گرفت و دستمو گرفت: سال نو یکم

 ..مَردَم نیا ی وونهیمن د کنمیبار هزارم اعتراف م یبرا ایو خدا  دمیکش یقیعم نفس

 دمیمن هم فهم ینگاهش و حت یتو یزود ازم نگاه گرفت و ازم دور شد و کالفگ اونم

از  مانیشد پ بمونیبود امشب نص دیکه شب ع شبید یپلو بود و به جا یو سبز یاز صرف شام خوشمزه که ماه بعد

 ماهان خواست با هم صحبت کنن

 الیو اطیو متعجب به اون و ماهان که رفتن داخل ح میحرف و زد که همه چندلحظه موند نیو محکم ا یجد انقدر

 میردک ینگاه
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 به ماهان بگه  خوادیم یمشغول شده بود که چ ذهنم

 شدم  رهیرفتنشون خ ریمس به

رد  کردنیم یکه داشتن تخته باز اریراه افتاد از کنار مهرداد و شهر یزد و بارون تند یلحظه رعد و برق بد همون

 دمیکش رونیبه ب یشدم و خودمو به پنجره رسوندم و سرک

 اما ماهان... یجد شهیمثل هم مانیپ زدنیحرف م غیآالچ ریز داشتن

 بودم  دهیند یوقت برادر خوش خنده و خوش روم و انقدر جد چیه من

و من انقدر  کردینگاهم م ارشینشستم و زانوهام و بغل کردم ک نهیشوم یروبرو یکوسنا یپنجره جدا شدم و رو از

 بدم تیداشتم که نخوام به نگاهش اهم یذهن یریدرگ

از پله ها رفت باال و  یبدون نگاه به کس مانیمتفکر اومدن تو و پ یگذشت که هردو با چهره ها یا قهیدق ۴۰کنم  فکر

 باال تو اتاقت کارت دارم ایب زمیماهان سمت من اومد و جلوم زانو زد: عز

 نگاهش کردم و پشت سرش از پله ها باال رفتم و داخل اتاقم شدم متعجب

 قشنگ یمهربون و پر از حس ها یرو تخت نشست و نگاهم کرد از اون نگاه ها ماهان

 شده؟؟ یزی: چباران

ا االن آماده شو قراره ب میگوشم گفت: بهتره بعدا حرف بزن ریو ز دیو بوس میشونیشد و اومد جلوم و مهربون پ بلند

 رونیب یبر مانیپ

 مان؟؟یکردم .. منو پ هنگ

 : چرا؟؟؟بودم و دلشوره داشتم نگران

 منتظرته و از اتاق خارج شد  عینگاهم کرد: نگران نباش آماده شو سر مطمئن

و شال همرنگش و برداشتمو   یمشک یپالتو هی عیشده؟؟ سر یچ یعنی...دلشوره داشتم ومدیداشت تو حلقم م دلم

 پالتوم و باز گذاشتم و  یدکمه ها دمیرو لباسام پوش
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 ما هوا هنوز سرد بود بهار بود ا ینفسا نیکه اول نیا با

 رسوندم مانیپ نیرفتم و خودمو به ماش نییراه داشت پا اطیکه از بالکن اتاق به ح ییپله ها از

صورتش نگه  یداده بود و کف دستشو جلو هیراستشو گذاشته بود رو فرمون و آرنج دست چپشو به در تک دست

 داشته بود 

 کمک راننده رو باز کردم و آروم سوار شدم  در

 ..یآروم و جد دیسمتم چرخ به

 میبر میخوایکجا م مان؟؟؟یشده پ یزینگاهش کردم: چ نگران

 نپرس یچیفقط خواهشا تا اونجا ه ستین یدور یو روشن کرد و راه افتاد: جا نیماش

حرفش  یاما برا کردیم شتریو ب مینگران نیمضطربه و هم یکردم کم یکالفه بود و من  احساس م یادیمرد ز نیا

 قائل شدم و سکوت کردم ارزش

 ..عالمه فکر هیبا  یسکوت

 شیشونیرو پ یزیتو فکر بود و اخم ر قایو روشن کرد و تو امتداد جاده کنار ساحل حرکت کرد و عم نیماش پخش

 نشسته بود 

 پارک کرد  ایدر یو روبرو نیاونجا نبود  ماش یبشر یبن چیه ٬روند و بعد کنار ساحل نگه داشت  یا قهیده دق حدود

وقفه اما قشنگ و  یتند و ب دیباریبود بارون م یمواج و طوفان ایو در رسوندنیخودشونو به سرعت به ساحل م موجا

 عاشقانه

 شهیموج ها و برخورد قطرات بارون با ش یمنطقه و صدا یاطراف و روشن کرده بود و خلوت نیماش یجلو یچراغا نور

 بود نیبرام دلنش

 نگفته ینگاه پر از حرفا هیاونم نگاهم کرد  مدیچرخ مانیسمت پ به

 آهنگ شکست یملود یو صدا نمونیب سکوت
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 آروم زمزمه کرد: در داشبورد و باز کن مانیپ بردیقشنگ بود و آدم و به خلسه م یلیخ آهنگش

 خوشگل روبرو شدم کیکوچ یجعبه  هیکه خواست و انجام دادم و با  یکار یحرف چیه بدون

 نگاهش کردم که مهربون بهم لبخند زد: بازش کن متعجب

 مانیشکه نگاهم و سمت پ دمیکه د یزیبردم و جعبه رو برداشتم و درشو آروم باز کردم و با چ شیلرزونمو پ یدستا

 دمیکش

 نیا عمرم تمام تو ٬فهممیاز احساسم بگم اصال حرف احساس و نم ستمیخوب بلد ن یلینگاهم کرد: من خ یجد

 که منو جلو برده منطقم بوده

 عالم و به تو بگم یجمله  نیتر تیو پرمسئول نیتر یاز احساسم حرف بزنم و جد خوامیبار م نیاول یحاال برا یول

 که مبهوت بودم محکم گفت: دوست دارم یو رو به من دیکش یقیعم نفس

 دونمیرو خوب م یزیچ هیچطور شد اما  دونمینم یو کجا حت یاز ک دونمینم

 زنهینم نیا یقلبش گذاشت: که اگه نباش یزدمو گرفت و رو خی دست

که قلبم خون و با تمام قوا پمپاژ کرد و  دینکش یکردم اما طول خیو  ومدین رونیب نفسم ٬چند لحظه قلبم نزد  یبرا من

 زدم گرم شد خیتن 

 عشق گرم شد از

 مرد گرم شد نیا یمهر صدا از

 رو نذاشته بود  یحرف چیه یجا تیکالم محکم و با قاطع نیمختلف نگاهش کرد ا یو پر از حسا شکه

 بودم مانیپ یشروع به خوندن کرد و من همچنان در حال هضم حرف ها خواننده

 کنمیعشق تو هرشب هوس م به

 آسمونو تماشا کنم کمی

 خوامینشونم بده من م یراه هی
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 تو دلت جا کنم کمیرو  خودم

 پرهیعشق تو خواب از سرم م به

 کشمیعشق تو دارم نفس م به

 چطور؟؟ یفهمیم ینیبیم یروز هی

 کشمیدست م ایاز همه دن واست

 (ستادیشالق قطرات بارون ا ریز ایرو به در نیماش یشد و روبرو ادهیپ نیآروم از ماش مانی)پ

 حس خوب هیبا  رهیگیبارون م تا

 زنمیقدم م رمیعشق تو م به

 بارون تورو ریکه داره ز یکس

 عاشقونه منم زنهیم صدا

 شدم( رهیبستش خ یچشما و آسمون به رو سر به ٬مرد واضح بود اما گفتنش سخت نی) من جوابم به ا

 بگم دهیاجازه نم غرورم

 ییتو دمیروزا تنها ام نیا که

 که نگاهش برام آشناست یکس

 ییتو دمیدیتو خوابم م شهیهم

ماله منه نگاه کردم و حلقمو تو مشتم فشردم  ونستمدیو حاال م زدیکه تو جعبه بهم چشمک م یخوشگل ی) به حلقه 

چشماش باز شد و نگاهش  نیدر ماش یصدا با ٬بارش بارون به سمتش قدم برداشتم  ریشدم و ز ادهیپ نیو از ماش

 شد سمت من و منم در سکوت به طرفش رفتم( دهیکش

 بگم  دهیاجازه نم غرورم
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 امیبه سمتت م یاقیچه اشت با

 تواِ  یصدا ازمین تمام

 اهامیبا تو رو رهیگیجون م داره

 رمینمناکش خ یو مژه ها شیشونیبود رو پ دهیکه چسب سشیخ یبودم و اون با موها ستادهیجلوش ا گهی) حاال د

 هیستاره بارون شد از کارم و تو  مانیپ یچشما و انگشتم تو دادم سر رو حلقه آروم و آوردم باال چپمو دست ٬بود 

 منم دست ٬خورد نشیتو بغلش و سرک به س مشد دهیحس کردم و بعد محکم کش میشونیپ رو ییلحظه منبع گرما

 یو صدا دمیهام کش هیبه ر صانهیشده بود حر یبارون قاط یو چنگ زد و عطرشو که با بو راهنشیپ و اومد باال

 (دیرسیبه گوش م نیماش یآهنگ از تو

 حس خوب هیبا  رهیگیبارون م تا

 زنمیقدم م رمیعشق تو م به

 بارون تورو ریکه داره ز یکس

 عاشقونه منم زنهیم صدا

 (تو عشق به ٬هی) احسان پا

 فاصله نگاه کردم نیگذاشتم و با لذت به اختالف قدمون از ا نشیبلند کردم و چونمو رو س سرمو

 خانم کوچولو ارمیرو برات به ارمغان م یبار با عشق زمزمه کرد: خوشبخت نینگاهم کرد و ا اونم

  شدیجمله انقدر محکم گفته م کیکه  ینبود وقت یدیترد یجا

 ترسمینجوا کرد: دوست دارم انقدر که خودمم از شدتش م رگوشمیبست و ز چشماشو

 تهخیخون تو رگهام عسل ر یانگار که به جا نهیریجمله از عشقت چقدر ش نیا دنیشن یتا بفهم یعاشق باش دیبا

 باشن

   نشیکردم تو س میتو مشتم فشردم و سرمو قا راهنشویپ
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 خودم گرفته بودم یرو از خدا یدیع نیمحکم منو به خودش فشرد و من بهتر اونم

 بود مانیمن پ یدیع

رما س ستادنمونیبارون ا ریبه خاطر ز کردمیو من دعا دعا م الیو میگشتیبرم میو داشت مینشسته بود نیماش یتو

 مینخور

 بود نگاه کردم و لبخندم عمق گرفت مانیپ یدستا ریو داشت و اس مانیپ یحلقه دست چپم که برق  به

 خانم خوشگله یخندیم یرکیرزیز ی: به چمانیپ

 شیاز خوشگل کردمیو ذوق م کردمیکردم از لفظ خانم خوشگله و گفتم: به حلقم نگاه م ذوق

شه به انتخاب  یرسم یهمه چ یالبته وقت یزد: خوشحالم که دوستش داشت یآروم فشرد و لبخند محو دستمو

 یدیع یبزار پا نویا میخریم یکیخودت 

 دوست دارم نویفقط هم خوامینم گهید یکیکردم: من  یزیر اخم

 اون موقع هم خوش اخالق باشم کنمینم نیکه تضم ادیحلقه از دستت در ن نی: حواست باشه که امانیپ

 شرتیسرمو تکون دادم و ذوق مرگ شدم از غ فقط

 نازت و بشنوم ی: سر تکون نده خوشگلم بزار صدامانیپ

 یآدم کره  نیو نرم تر نیبود و کنار من مهربونتر یخشک و جد ایدن یهمه  یکه روبرو یشدم محو مرد محوش

 یخاک

 مان؟؟یصداش زدم: پ آروم

 برد و گفت: جان دلم؟؟ اطیو داخل ح نیو ماش ستادیا الیو یجلو

 برام از آب زمزم گوارا بود یبم و جد یگفتنش با اون صدا جان

 گفتم: دوست دارم ینازک و نرم یگوششو آروم و با صدا کیبردم نزد سرمو

 شدم الیو وارد و رونیب دمیپر نیاز ماش عیسر و
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 دادم یمن نگاه کردن و من موذب از نگاهشون سالم هول شده ا سیبا تعجب به سرو وضع خ همه

 ؟؟؟یخوریسرما م یگیشه باران؟؟ نمچه طرز نیومد سمتم: اا مهرداد

حرفا بزار بره لباساش و عوض کنه تا  نیا ینگفتم ماهان اومد کمکم: مهرداد ولش کن و به جا یچیکردم و ه نگاهش

 سرما نخورده

 رونیتا سرما از تنم ب رمیدوش آب گرم بگ هی اول داشتم دوست ٬باال  میاومد و دستمو گرفت و باهم رفت شمیپ بهار

 حوله رو برداشتم و وارد حموم شدم  میبره از بهار خواستم لباسامو آماده کنه و خودم مستق

تخت نشسته بود و  یاومدم بهار رو رونیخودمو شستم و ب یدوش آب گرم موندم و بعد سرسر ریز یا قهیدق ده

  دیرسیمتفکر به نظر م

م و با شلوار کتون بنفش میاسیبلند  نیگرم آست زیبل و رفتم لباسا طرف به ٬ دیخارج شدنم از حموم به سمتم چرخ با

  رمیکردم با حوله نم موهام و بگ یو سع دمیکه بهار رو تخت گذاشته بود پوش

موهاتو سشوار کنم تا سرما  نجایا نیاتاق رفت: بش یگوشه  کیکوچ شیآرا زیم یبلند شد و به سمت صندل بهار

 ینخورد

  شد موهام کردن خشک مشغول و برداشت و سشوار هم  بهار ٬حرف گوش کن نشستم  یبچه ها نیع

 خواب بوده دمیو شن دمیکه د ییزایبودم نکنه همه چ نیو من تو فکر ا میسکوت کرده بود هردو

 منو دوست داشت؟؟ مانیواقعا پ یعنی

 سشوار و خاموش کرد و گفت: خب؟ بهار

 خب؟ ینگاهش کرد: چ نهیتو آ از

 یصورت واسه  یو شاداب یبرق چشما و خوشحال نینگاهم کرد: ا نهیشونه هام و اونم از تو آ یگذاشت رو ودستاش

 ه؟؟یچ

 ؟یزیزدم: تو چرا انقدر ت لبخند

 شناسمیتو رو م ستمین زی: ت بهار
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 بهم ابراز عالقه کرد مانیگره کردم دوختم: پ یو نگاهمو به دست ها رونیو دادم ب نفسم

 نمیبهار و بب یلحظه سکوت شد سرمو باال آوردم تا چهره  چند

  کردینگاهم م یو مهربون یلبش لبخند نشسته بود و با شاد رو

 ؟یبگ یزیچ یخوایکج کردم: نم سرمو

دلش باهاته  دونستمیدلم م زیگفت: مبارک باشه عز یو با شاد دیپر صدا شد خم شد و محکم گونمو بوس خندش

 بود اال تو یجد آدم با همه نیوگرنه ا

 براش نداشتم  یو دفاع دونستمیبود که خودمم م یزیچ نیا خب

 خوشحالم یلیواست خ نیایبهم م یلیباران خ ی: وادیدوباره گونم و بوس بهار

 بهار  ی: مرسستادمیشدم و روبروش ا بلند

 شد یکیبا دل تو  یفدات شم خداروشکر که همه چ یکرد و با ذوق گفت: اله بغلم

کرد با انداختن مهر  یفکر کردم خدا چقدر در حقم مهربون نیتر و به ا کیحضور از خواهر نزد نیبغلش کردم ا منم

 مانیمن تو دل پ

 و غزل خودشونو پرت کردن تو  ایمیباز شد و ک هوی در

 تعجب بهشوو نگاه کردم با

 به حرف اومد: چه خبرتونه؟؟ بهار

 : باران راسته؟؟؟ایمیک

 راسته؟؟؟ یم: چمنظورش نشد متوجه

 کرده؟؟ یازت خواستگار مانیکه پ نیبا شوق گفت: هم غزل

 تکرد و فقط بهم ابراز عالقه کرد یاز من خواستگار مانیشدم پ شکه
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 به شما گفته؟؟ ی: کبهار

 یما باران و از ماهان خواستگار یو جلو نییو عوض کرد اومد پا سشیخ یرفت لباسا مانیاومد جلو: خود پ ایمیک

 نیباران ماهان اجازه بده شما باهم رفت و آمد داشته باش یکرد و گفت تا اومدن مامان و بابا

 همه گفت؟؟ یگفت: جلو مبهوت

 جرأت نکرد اظهار فضل کنه یو پر ابهت گفت کس ی: آره بابا ماشاءا...انقدر هم جدغزل

 گفت؟ ی: ماهان چبهار

ظر باران به ن یگفت قبلنم بهت گفتم نظر من بستگ دونستیو م زیانگار از قبل همه چ لکسی..ماهانم ر: ماشاءاایمیک

 ندارم یباران موافقت کرده من حرف یگیداره و حاال که م

و بوسه راه انداختن و منم کم سرم و ماچ  ختنیر ایمیکه غزل و  ک کردمیگرد به بچه ها نگاه م یبا چشما نجوریهم

 آوردن رونیکم از بهت ب

 کرده بود؟؟ یانقدر عجوالنه منو خواستگار مانیپ یعنی

 شیبودن باهاش عجول باشه که من دوم یکه پسر مورد عالقش برا ادیبدش م یدختر کدوم ٬کارش لبخند زدم  ادی با

 باشم؟؟؟

 باران؟؟ یازم جدا شد : ول ایمیبچه هارو دادم که ک یمحبت ها جواب

 : جانم؟؟باران

 ه؟؟ینبود به نظرت بفهمه عکس العملش چ نییاون موقع پا ارشیگفت: ک یبا ناراحت ایمیک

 داد؟؟ینشون م یچه واکنش دیفهمیمهربون من اگه م ارشیک ٬افتادم و غصه قلبم و گرفت  ارشیک ادی تازه

 یفکرتو مشغول کن خوادی: ولش کن اشتباه کردم گفتم نمایمیک

 کجاست؟؟؟ ارشی: کباران

  دمشیه دطبق نیناراحت گفت: بالکن هم غزل



 بارانزیر 

 
242 

 

باهم  تا برگردم و دیبمون نجایبشنوه شما ا هیسراغش بهتره خودم بهش بگم تا از زبون بق رمیسمت در رفتم: من م به

 نییپا میبر

 بالکن و باز کردم ییتکون دادن و منم به طرف بالکن راه افتادم و آروم در کشو یناراحت سر هرسه

 رو شونه هاش یگرم کن مشک هیبالکن نشسته بود و  یچهار نفره  زیم یصندل یکتاب دستش بود و رو هی ارشیک

 انداخته بود 

 روبروش نشستم انقدر غرق کتاب بود که متوجهم نشد یصندل رو

 ه؟؟ی: کتاب قشنگباران

 

 منو دختر می: ترسونددیخورد و به سمتم چرخ یتکون بد 

 دیزدم: ببخش یلبخند

 وجه حضورت نشدممت دیپر از عشق نگاهم کرد: تو ببخش ارشیک

 یآخه بدجور غرقش شد ه؟یکتاب قشنگ دمیپرس نیهم ی: برادمیکش یآه

 و برات بخونم شیبخش یدوست دار یا هیزد: آره کتاب فوق العاد یتلخ لبخند

اون روزا انگار  خوندیبرام کتاب م شییویراد یو با اون صدا نشستیم ارشیکه ک ییروزا یتنگ شده بود برا دلم

 دور بودن ازم  یلیخ

 دییتأ هیتکون دادم به معن یسر آروم

شروع کرد به  هییویراد یها ندهیگو یصدا هیشب گفتمیمردونش که اون روزا من همش بهش م یهم با صدا ارشیک و

 که دستشه شعره یکتاب دمیتازه فهم ارشیک شروع با ٬تو صداشه  یبیخوندن و من احساس کردم بغض غر

 و غربت ییتنها یتو

 تینها یدرد ب هی با
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 که یهجوم غصه ا تو

 عادت هیشده  یکس یب

 تالطم سکوت و تو

 یدرد و پر دور پر

 از خدا بپرسم  شهیم

 ؟؟یآخه صبور یبه ک تا

 به پات نشستن یبه ک تا

 با تو نبودن عاقبت

 بارون  ی هیگر همدم

 بارون با تو بودن ریز

 تو انتظارِ  یبه ک تا

 خوب فردا یها لحظه

 بمونه ادیب دیشا که

 منو بزاره تنها ای

 نمیبش دیبا یبه ک تا

 به انتظارت؟ بمونم

 من بشکنه اما بغض

 بازم کنارت نباشم

 با خاطراتت یبه ک تا
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 رو چرخوند؟ یزندگ شهیم

 با نبودن تو  شهیم

 تو بازم موند؟ الیخ با

 رها شد  شهیم یبه ک تا

 رفتن واسه مُردن واسه

 تو یباز بهونه  یول

 تنها راز موندن بشه

 نمیبب شهیم یبه ک تا

 کنارم؟ تویخال یجا

 بسه ییهمه جدا نیا

 هنوزم چشم به راتم من

 ا؟؟یگرفت از غم صداش و اسمشو صدا زدم: ک بغضم

 ا؟؟یدوخت بهم: جان ک چشماشو

 ؟؟یفراموشم کن ی: قول دادباران

 از قلبم دست بکشم؟ شهیدردت به جونم مگه م شهی: نمایک

 ؟؟ای: کدمینال

 ا؟؟ی: جان کایک

 عشقم؟؟؟ یبرم پ دیروز با هیمنم  یدونستیکردم: تو م زمزمه

 ه؟؟یچ شیحرفت معن نیا ؟یبگ یخوایم ی: چدیو تکون خورد و خودشو جلو کش دیبد پر یلیخ ٬دیپر رنگش
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 مان؟؟؟یشد و ناله کرد: پ رهیتو چشام خ یا کشنده غم و بغض با ٬ندادم  یاز حالش و جواب دمیترس

 نفهمه حرف دلم و ؟؟ میزندگ یداشتم ؟؟ که حام یچه انتظار دیترک بغضم

 و مات نگاهم کرد یزد به صندل هیحس و جون تک یب

 ؟؟یخوب ایشد : ک دتریشد میگر

تو لباس عروس کنار کس  یلب زمزمه کرد: با چه جون ریو ز گفتیم ونینبود اصال حالش خوب نبود و انگار هذ خوب

 نم؟؟یبب یا گهید

 کردیم نابود خودشو داشت ٬و خفه کنم  میگر یدهنم گرفتم تا صدا یجلو دستمو

 کنم هیتا آخر عمرم خون گر دیعشقم؟؟از االن من با یکنیم هیشد : تو چرا گر رهیخ میاشک یچشما به

 من و داغون کرد  دویپلکش چک یقطره اشک از گوشه  هیبود  دهیرنگش پر یادیز ٬نگفتم  یچیه

 یتنهام بزار شهیحس به روبروش زل زد: م یب

 ایک ستیصداش نابودم کرد: حالت خوب ن بغض

 خوب باشم؟؟ دیبا ٬ هیا گهی: عشقم با کس ددیکه نگاهم کنه نال نیا بدون

 کار و نکن نیبا خودت ا ارشیزدم: ک صداش

 زمزمه کرد: تنهام بزار باران دوباره

  نمیو بب شیکه قلباً براش نگران بودم اما دوست نداشتم نابود یخواستم برم درحال هیشدم و با گر بلند

 که خواستم خارج شم صدام کرد یموقع

 سمتش  برگشتم

 باهاش یخوش باش دوارمینکن و ام هیمن گر یوقت جلو چیه گهیغم و با بغض نگام کرد: د پر

 آهسته به سمت اتاقم رفتم یاومدم و با قدم ها رونینگاهش کردم که نگاه ازم گرفت و منم با غم ب فقط
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 شد؟؟ یصدا گفتن: چ هیمثل فشنگ از جاشون بلند شدن و  دنمیبا د ایمیو غزل و ک بهار

 کردم: گفتم زمزمه

 ارشیک چارهی: بایمیک

از حد معطل  ادیز ٬اومدم  رونیو ب رهیچشمام و بگ یبه صورتم زدم تا قرمز یو آب ییزدم و رفتم دستشو کنارشون

 میبر دیایحت گفتم: بنارا میکرده بود

 رو چهرم نشوندم یو من لبخند مصنوع میاومد نییهم از پله ها پا با

 : عروس خانم قدم رنجه فرمودن باالخرهدیدخترا بلند شد و کل کش نیفربد ع منیبه نش دنمونیرس با

 نرسه تا داغون تر نشه ایانداختم و دعا کردم صداش به گوش ک ریو سرمو ز دمیکش خجالت

 رو دستمون یدیترشیاومد تورو گرفت وگرنه م مانیآق پ نیباران ا میشانس آورد یلیخداوک ی: ولآرش

 شاد بود نیهم یبرا دونستینم ایمن و ک هیاز قض یزیچ آرش

 به کنارش اشاره کرد  مانیکردم و پ یاخم بهش

 نشستم مانیتکون داد و بهم اجازه داد آروم رفتم و کنار پ یماهان نگاه کردم که سر به

 مم

 ؟؟یانقدر بزرگ شد یتو ک ییقربونت برم عمو ی: الهمهرداد

 : چشات چرا سرخه؟؟دیپرس یکرد و جد کمیسرشو نزد مانیزدم پ یلبخند بهش

 رونیگفت: فکر دروغ گفتن و از سرت ب یتر از من و فوق جد عیکه سر ارمیبهونه ب هیترس نگاهش کرد و خواستم  با

 کن

 شیبدون اخم اما جد یبه خودم با خبر بودم به چهره  رتشیاز غ یاونم وقت گفتمیم یهوش چمرد با نیمن به ا ایخدا

 نگاه کردم
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 ارشیلب باز کردم: داشتم با ک دیترد یپس با کم گفتمیم ارشیجواب بود بهتر بود همون اول بهش راجع به ک منتظر

 زدمیحرف م

 کرد: خب؟؟ اخم

 کرده  یال ازم خواستگارمنو دوست داره و قب ارشیگاز گرفت: ک لبمو

 برجسته شد اما سکوت کرد تا من ادامه بدم شیشونیشد و رگ پ دتریشد اخمش

جمع بتونه خودشو کنترل کنه و عکس العمل  ی: خواستم خودم بهش بگم که من تورو دوست دارم تا جلوباران

 ازش سر نزنه یا رمنتظرهیغ

 تو چشماش نشست یآرامش هیدوست دارم   دنیصورتش بود اما با شن یهمچنان رو اخمش

اندازه  یو من ب یمن یداشته  نیتر باارزش تو ٬هم حساسم  یلیحساسم خ میزندگ یفشرد: من رو داشته ها دستمو

و  میرو گنج زندگ تیحساس یپا بزار ٬من  یمنطق بودن و تفکر منف یب یحرفمو نزار پا نیروت تعصب دارم پس ا

 خوادیحاال اون شخص م یکه دلش با تو اِ هم کالم ش یبا کس ادیدوست ندارم ز گوشت کن که ی زهیآو نویا

 حرف من همونه بهیغر ایپسرعموت باشه 

 داشتم که بپرم بغلش  یسرکش لیم هیو  دونستمیعشق م ینشونه  رتشویغ ٬نشدم از حرفش  ناراحت

 خانمم دمیو آروم گفتم: جواب نشن یباز شد کم اخمش

 آب کنن؟  ینیریقند و ش یخانمم تو دل من کارخونه  یکلمه  دنیقرار بود با هربار شن یعنی

 کج کردم: باشه سرمو

 نبود .... نجایا یگفت:اگه کس مهربون

 شد؟؟یم یگفتم: اگه نبود چ متعجب

 فهموندمیهمون موقع بهت م نوی: ادیمن خند یخنگ باز به

 ادیانداختم: من خوابم مشونه باال  دمیاز حرفش نفهم یزیکه چ نیا با
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 اتاق من؟؟ یایب یخوایگفت: م طونیش

 مان؟یبودم؟؟ تشر زدم: پ دهیکرده بود که من تا به حال ند میو کجا قا طونیش تیشخص نیا

 لبخند جواب داد: جونم؟؟ با

 ریبه خاطر جونم گفتنش و بستم و گفتم: شب بخ شدیکه داشت باز م یشین

 زمیچشمک زد: شبت خوش عز مهربون

 میبه طرف اتاقمون رفت ایمیگفتم و با ک ریشب بخ هیشدم وبه بق بلند

 مخودم حس کرد یرو مانهینفر که شک نداشتم پ هینگاه  ینیآهسته و خرامان از پله ها باال رفتم و سنگ یقدم ها با

 اول وارد شد و منم پشت سرش  ایمیک

 صل کردنتو چشمات نورافکن و ادیخوشم م یو پرت کرد رو تخت: ول خودش

مشغول بافتن موهام  نهیآ یو بعد جلو دمیو درآوردم و پوش میشلوار راحت زیبل چمدون از ٬وقفه  یبلند و ب دمیخند

 شدم

 : باران؟ایمیک

 نگاهش کردم نهیگفتم و از تو آ یهوم

 ه؟؟ی: حس و حالت چطورایمیک

 طرفش برگشتم و لبخند زدم به

 میقد یجمع کن دخترم دخترا شتوی: کوفت نایمیک

.هرکس . مانیکه دلم بلرزه واسه پ نی..تا قبل از ا ایمیک یدونیموهام و با ربان بستم و کرم شبم و برداشتم: م نییپا

 عشق نهیریکه درد ش فههمیم هیچند وقت یول کردمیاز عشق مسخرش م زدیباهام حرف م

صدام کنه و انگار تو قلبم چهار تا اسب بتازن و  یکی دیگنجینم تصوراتمم تو من ٬ نهیریدرده اما خودش ش اسمش

 خاص و عام کنه یبلندش منو رسوا یدلم بوم بوم صدا بده انقدر که بترسم نکنه صدا
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  ایمیدارم ک یبیغر حال ٬نبود  زیکس برام انقدر عز چیخاطر ه من

 ..هینباشه نبودنم حتم مانیوصل کرده و اگه پ مانیراه نفس منو به پ یکی انگار

 باران؟ ی: شاعر شدایمیک

 کنهی: عشق آدم و شاعر مدمیتخت دراز کش رو

 شد: دوست دارم منم عشق و تجربه کنم  رهیبه سقف خ ایمیک

 طعم عشق و بچشه یروز هیهم  ایمیشدم و از خدا خواستم ک رهیبه سقف خ منم

  یهوس دروغ هینه  یعشق واقع هی

 جدا شدم مانیبه عالم خواب رفتم و از فکر پ یک دمیبودم که نفهم مانیپ یشب انقدر مست حرفا اون

 خواب پر از آرامش و پر از عشق ... هیخواب عمرم و داشتم  نیکه اون شب آروم تر دمیرو فهم یزیچ هی یول

 گنجشکا از خواب بلند شدم کیج کیج یبا صدا صبح

 کردمینم یکه مشخص بود اول صبحه اما اصال احساس خستگ نیا با

 که خواب بود بلند شدم  ایمیدنم دادم و بعد از نگاه به کبه ب یو قوس کش

که  مانیپ دنیو با د اطیچشمامو چرخوندم تو ح دمیکش یقیعم نفس و کردم باز رو پنجره ٬بود  هیو سا یابر هوا

 بود لبخند زدم  دهیپوش یگرمکن مشک

 به من ابراز عشق کرده باشه مانیشم و پ داریب یحال نیکه امروز با همچ کردمیفکرشم نم یصبح حت روزید

 و نگاه کردم دنشیدو نطوریفرستادم پشت گوشم و هم موهامو

 ریخم شدم: سالم صبحت بخ نییپنجره کردم و از کمر به پا زونیخودمو آو دنشیاز د شدمینم ریس

 نییپا یفتیماومد جلو: دختر برو عقب االن  دهیمن تو اون حال ترس دنیمن سرشو باال آورد و با د یدنبال صدا به

 یشینم الیخ یب یفرستاد: تو تا منو سکته ند رونیب نفسشو ٬ دمیخودمو تو کش یو کم دمیخند
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 گفتم و ادامه دادم: سالم کردما ینکنه ا خدا

 پاهاشو فاصله داد از هم  یگذاشت و کم بشیتو ج دستاشو

 ژستش بودم نیکه من عاشق ا آخ

  ری: سالم خانم خانما صبح شما هم بخمانیپ

 ورزشکار یآقا ی: مرسباران

 شب؟؟ید یدیکوتاه و مردونه: خوب خواب دیخند

 خوب بود یلیتکون دادم: آره خ سرمو

نشده با هم صبحونه  داریب یو تا کس  ننیصبحونرو بچ زیتا بگم م نییپا ایب عی: خب خداروشکر حاال سرمانیپ

  میبخور

 سییگذاشتم: چشم ر ینظام احترام

 باران؟؟ یراست ٬تو یمن طونکی: ش مانیپ

 : جانم؟باران

 پنجره نشو زونیآو گهیبگم د خواستمیم ٬بال  ی: بمانیپ

 نه؟یکردم: منظورت ا زونیدوباره خودمو آو طنتیش با

 زد: باران؟ داد

 من رفتم دی: باشه بابا ببخشدمیو خودمو عقب کش دمیغش خند غش

 پنجره رو بستم و به سمت لباسام رفتم عیسر و

 بود و متوجه ما نشد نیخوابش سنگ ایمیک خداروشکر
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تو  یو چه طوفان دهیبرام د یکه روزگار چه خواب کردمیفکرشم نم یبود حت یتو اون روزا که پر از آرامش و شاد من

  ادیقراره ب میزندگ

 یرو بزنه و چقدر درد داشت ضربه  یبعد یو بعد ناغافل ضربه  یبش یکه تو غرق خوش شدیخدا منتظر م انگار

 روزگار

قد  دمیو هم از روش پوش رمیربع حر هی نیآست راهنیو پ دمیپوش رهیت یقهوه ا یجوراب شلوار هیلباسام  نیب از

 وردخیم یقهوه ا یونیکمربند پاپ هیشد و دور کمرش  یآزاد م نییتا زانوم بود و تا کمر تنگ و از کمر به پا راهنیپ

 صبحونه بخورم  اطیهم رو سرم گذاشتم دوست داشتم تو ح یریکاله حص هیو  ختمیشونه کردم و دورم ر موهامو

 اومدم نییو از اتاق و بعد از پله ها پا دمیپوش صندالمو

 اطیح یچوب زیو رو م لیبهش گفتم و ازش خواستم وسا  یریصبح بخ کردیصبحونرو آماده م لیداشت وسا گلنار

 رفتم رونیو ب نهیبچ

 داده بود و نگاهش رو به آسمون بود هیدرخت تک هیبه  مانیپ

  سمتم کرد دراز دستشو بهش مونده قدم دو ٬ دوخت بهم و نگاهش و شد متوجهم ٬جلو رفتم  آروم

 وسکمعر ریگوشم گفت: مجددا صبحت بخ ریتو بغلش و ز دیحرکت منو کش هیتو دستش گذاشتم و اونم با  دستمو

 ریصبح شما هم بخ گذاشتم و سرمو باال بردم : نشیدستمو رو س کف

که حس کنم زدم رو دست  یجور هی یمنو انقدر عاشق کن یبلند کرد و روش و بوسه زد: تو چطور تونست دستمو

 ساله ۱۸ یپسرا

 از حال و روز من ی: پس خبر نداردمیخند

 صبحانه آمادست زیبگه که گلنار صدا زد: م یزیچ خواست

ست در مینشست شیچوب یها یو رو صندل میرفت یچوب زیسمت م هم حرفشو خورد و دستمو گرفت و با هم به مانیپ

 هم یروبرو

 شد  یم میباعث کالفگ نیو هم دادیو موهامو و تکون م دیوزیم یمیمال باد
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 چشمم یجلو ادینداشتم موهام ب دوست

 زمیعز ایلقمه گرفت طرفم: ب هی مانیپ

 یگرفتم و خوردم : مرس ازش

 : نوش جانمانیپ

 به سلول سلول تنت دیچسبیگوشت و م شدیم خوردیکه دست عشقت بهش م یبود که لقمه ا یچ تیحکا

 کرد  یو واسه من درست م ونیلقمه پر م هیبود که دوست دارم کارشو که  دهیفهم مانمیپ

 کنم هتیشدن از پنجره تنب زونیآو یصبحونه گفت: حقته برا یوسطا

 ؟؟یکن همیتنب ادی: دلت مدمیو خودمو جلو کش طنتیافتاده بود زدم به در ش ادشیاوه تازه  اوه

 شده بود  یتو نگاهش قاط یعشق و مهربون ییجورا هی ٬نگاهم کرد  رهیخ

 نیبش نجایا ایکنارش اشاره کرد: ب به

 ؟؟یکردم از حرفش: چ تعجب

 زمیعز نجایا ایگرفت: ب خندش

بهش  دهیبغل دستش چسب یحال رفتم و صندل نیبه سوال من نداشت اما با ا یربط چیحرفش ه نیا ٬شدم بلند

 نشستم

  دیو جلو کش میاز سرم برپاشت و با پاش صندل کالهمو

 ؟؟یکن همیتنب یخواینکنه واقعا م ؟؟یکنیم کاریچ مانی: پباران

 عروسکم رفته اونوقت خودم یخار به پا نمیبب تونمیمن نم یدونیخوبه خودتم م زمیگوشم گفت: نه عز ریپشت ز از

 برات ببافم خوامیچشمت؟ م یجلو ادیخوشگلت م یکه موها نیاز ا یکنم؟ مگه کالفه نشد هشیتنب
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و من خودم شخصا  برنیمرد حساب م نیعده آدم از ا هیکه  نیا باور ٬کالمش  یموندم نه از حرفش بلکه از نرم مات

موهامو جمع  متیم و با مالآرو اونم و کردم سکوت ٬تو چشماش نگاه کنم برام سخت بود  کردمیجرأت نم یروز هی

 کرد و شروع به بافتن کرد

بافت و بست و بوسه  نییکارش تموم شد با خود موهام پا یوقت کردمیحس نم یچیکه ه کردیکار و م نیآروم ا انقدر

 داد هیرو سرم نشوند و منو از پشت به خودش تک یا

 بمش شروع کرد زمزمه وار خوندن یخورد چونشو و رو سرم گذاشت و با صدا نشیبه س پشتم

  نمیفقط عاشق ا من

 قلبتو بدونم حرف

  میبگم جداش یالک

 تونمیکه نم یبگ تو

  نمیفقط عاشق ا من

 یزاریاز همه ب یبگ

 نشه تا دامیسه روز پ دو

 یدار یچه حال نمیبب

  نمیفقط عاشق ا من

 رمیاز خدا بگ یعمر

 زنده بمونم  اونقدر

 رمیتو بم یبه جا که

  نمیط  عاشق افق من

 که با تو تنهام ییروزا
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 و  میو بار زندگ کار

 فردام یبرا بزارم

 از همه کالفم یوقت نمیفقط عاشق ا من

 دنج  یگوشه  هی نمیبش

 تورو ببافم یموها

 اون لحظه ام که  عاشق

 نمیپنجره بش پشت

 به من نباشه حواست

 نمیتورو بب یدزدک

 نمیفقط عاشق ا من

 رمیاز خدا بگ یعمر

 زنده بمونم  اونقدر

  رمیتو بم یبه جا تا

 (یالک ٬یشیقم اوشی)س

 برگردوند سمت خودش و تکرار کرد منو

 از همه کالفم یوقت نمیفقط عاشق ا من

 تورو ببافم یدنج موها یگوشه  هی نمیبش

 مان؟؟؟یمهربونش : پ یشدم تو چشما رهیخ

 : جانم؟  دیمرطوبم کش یبه پلکا یدست
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 بهت بگم یموقع ها که چ یبعض ارمیبستم: کم م چشمامو

 خوامیو م نیبغل کرد و نجوا کنان گفت: منم هم سرمو

 نیهم یعنی یخوشبخت و

 سال دیکه ع نیغافل از ا دونستمیو م میکوتاه چند ماهم و آرامش قبل از طوفان زندگ یاون روزا قدر خوشبخت کاش

 دست و پا بزنم یبعدش قراره تو چه جهنم

 ...یامتحان کرد یمنو با بد کس یدونستیکاش م ایخدا

 میو وسط جنگل سر کن دونستیجاش و م مانیکه پ یجنگل یکلبه  هیپسرا قرار بود شب و تو  شنهادیپ به

 میداشت یادیز جانیه ایمیخطرناکه اما من و ک گفتنینبودن و م یراض شنهادیپ نیو غزل اصال از ا بهار

و  میهامون و برداشت لهیعصر وس یداشت طرفا جانیه یلیکار خ نیکردن بودم و به نظرم ا سکیمن عاشق ر کال

 میستادیا اطیکوله تو ح هیهرکدوم با 

 میبر ادهیرفت و بعداز اون قرار بود پ نیبا ماش شدیراه م یوسطا تا

 مارو کردنیم یو سع گفتنیکار م نیا جانیاز ه طنتیبا هم جور شده بودن با ش یکه حساب دیو فر اریو شهر آرش

 بترسونن

 جلوتر حرکت کنه  مانیو پ میسوار ش میشد همونطور که موقع اومدن نشسته بود قرار

 میو بعد از اون تصم میرفت نیرو با ماش یساعت کیحدود  میحرکت کرد مانیو پشت سر پ میشد نایسوار ماش همه

 میببر میستتونیو جلوتر نم نیماش گهیدبه کلبه چون  دنیتا رس میساعته داشته باش مین یرو ادهیپ هیشد که  نیبر ا

 کامال مرطوب بود   نیزم قبل شب بارون از و بود سبز سبز جا همه ٬شدم  ادهیپارک کردم و با بچه ها پ نمویماش

 زمیعز ایاومد طرفم دستمو گرفت : ب مانیکه پ کردمیاطراف نگاه م به

کردم:  کیخودمو بهش نزد یبچه هارو دراورد خندم گرفت از حرکتش و کم یراه افتاد و صدا هیجلوتر از بق و

 مان؟؟یپ
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 گفت: جان دلم؟ داشتیکه استوار و محکم قدم برم همونطور

 یو با من انقدر مهربون یکنیرفتار م یانقدر جد هیو جمع کردم: تو چرا با بق شمین

 باشم؟؟ یبا تو ام جد ی: دوست داردیسمتم چرخ به

 و بدونم لشیفقط خواستم دل وونمیگفتم: نه بابا مگه د عیسر شیار جدتصور رفت با

 ادیانداخت و گفت: من چطور دلم م کردیو حرکت م کردیو نگاه م نییکه پا ریمغموم و سربه ز ارشیبه ک ینگاه مانیپ

 سخت برخورد کنم  یو شکننده ا فیبا تو که انقدر ظر

 از من خوشت اومد؟؟ ی: تو از ک  شیو نبوس یخودتو کنترل کن شدیمواقع سخت م یبعض

 یه براک یاز نگران یو نذاشتم تصادف کن دمتیکنار کش نیماش یکه از جلو یبار وقت نیکرد : فکر کنم اول نگاهم

و تو  دمیباهات رقص میمطمئن شدم عاشقتم که تو مهمون یوقت یول یفرق دار هیتو برام با بق دمیحالت داشتم فهم

 یبغلم بود

 بود بیعج یلیاون شب و حال خراب خودم گفتم: اون شب حال منم خ یادآوری با

دم کلبه از خوشحال ش دنیبا د  مینزد یبه کلبه حرف دنیتا رس گهیتر کرد و د کیفشرد و منو به خودش نزد دستمو

  دمیخارج کردم و به سمتش دو مانیو دستمو از دست پ

 درشو باز کردم و وارد شدم  هیمیاما بامزه بود و معلوم بود قد زدیبه دل نم یچنگ ظاهرش

در  وونایح یبود و الاقل از حمله  دنینبود اما خب بهتر از تو چادر خواب یخاص لیاز وسا یساده بود و خبر یچ همه

  میامان بود

  گفتیم یزیچ هیاومدن تو و هرکس  یکی یکی دنیها هم که رس بچه

 هم داره؟ یس ویدبل نجایا نمییکرد: ب نمایرو به سمت پ اریشهر

 ادب یداد: ب شینیبه ب ینیچ ایمیک

 ایتو بدنت  یگردونیبرم ستمیاکو س یچرخه  نیشما مواد زائد بدنتو ع ه؟یادب یب شیبا تعجب گفت: چ اریشهر

 ؟یکنیم شیتخل
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 هست  ییکلبه دستشو یبرو انتها اریگفت: خجالت بکش شهر یجد مانیو پ دمیخند

 قیگفتم: نوش جونت رف اریشهر ییکه ماتش برده بود از پررو ایمیرو به ک منم

 گرفتم لیچشم غره تحو هیو  

 روشن کنن  شیکلبه تا آت رونیشده بود و پسرا رفته بودن ب کیکم هوا تار کم

 میشدیم چارهیکلبه ب یبرق یب نیو که شمع آورده بود وگرنه تو ا مانیبده پ ریخ خدا

بهش  کهیت هی قهیهر چند دق ایمیبود و ک دهیچ نیانگار که شب شعر باشه شمع هارو دور تا دور خونه رو زم غزل

 نداختیم

مسخره  کمی دیو آرش و فر اریباز اون شهر مینیبش شیدور آت رونیب میبر دیاز تو کلبه نشستن گفتم: پاش خسته

 میخندیم ارنیدرم یباز

 شهیم ادیبه گفتن شعر ز لمیم نمیبیشمعا رو م نیا نجایا نمیشیم جلوتر راه افتاد: آره بابا ایمیک

  میرفت رونیو ب میدینگفت منو بهار هم خند یچیبا حرص نگاهش کرد و ه غزل

 صداتون کنم خواستمیاتفاقا م دیاومد دیکرد یو خوشحال گفت: چه کار خوب دیما خند دنیبا د آرش

 ؟؟یچ ی: واسه بهار

 : حوصلمون سر رفته بوددیفر

 حوصلتون سر نره؟ میکن یباهاتون باز میایب دینکنه انتظار دار هی: چایمیک

 افتمیتو هوا زد:  یدفعه آرش بشکن هی

 ؟یافتیو  یچ ٬ دیدستمو رو قلبم گذاشتم: مرض زهرم ترک دهیترس

 م؟یکن کاریچ دمی: فهم آرش

 کار؟؟ی: چایمیک
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 میاحضار روح کن دیای: ب آرش

 ؟؟یصدا گفتم: چ کی همه

 میو احضار کن شونیکیروح  دیایمردن ب یادیز یتو جنگل آدما دمیمن شن دهیحال م میروح احضار کن دیای: بآرش

 یبه اندازه  شیکی: آرش توروخدا ول کن سکوت جنگل و تاردیچسب نیبود به شرو دهیاز که از لحن آرش ترس غزل

 یبدترش کن خوادیتو نم ترسونهیآدم و م یکاف

 با ما بکنه؟؟ خوادیم کاریکوتاهه چ ایروح که دستش از دن هیبابا؟  ی: ترس چ آرش

 ادی: اگه شانس ماست روحه با آبا و اجدادش مدیخند یبه شوخ ایمیک

 روح احضار کرد؟ شهیخرافاته مگه م نایو ماهان گفت : بابا ا میدیخند همه

 میشیگرم مالاقل سر میامتحان کن دیایخرافاته پس ب دیگی: شما مآرش

 زمیعز یترسیاومد کنارم : نم مانیپ

 باال انداختم : نه اصال شونه

 یخال یمثال اون جا شهیم یاگه بشه چ دیهمه مردد بودن که آرش صداشو ترسناک کرد و گفت: فکرشو بکن انگار

 نه؟؟ ایپر کنه  یکی دیو با اریکنار شهر

 میو ساکت شد مینگاه کرد اریکنار شهر یخال یناخوداگاه به سمت جا همه

 شکستیسکوت و م نیباد ا یو هوهو شیسوختن چوب تو آت یفقط صدا و

 شد دهیکنده چوب کش هینشسته بود رو  لکسیکه ر اریهممون به شهر نگاه

 کنمیاستقبال هم م هیقض نیبامزه گفت: اگه روحش مونث باشه من از ا اریشهر

 کم تر شد  نمونیتنش ب یو کم میدیخند

 نابغه؟؟ یروح احضار کن یخوای: اصال چطور ممهرداد
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 خوادیم ینعلبک هیشمع و  هیقلم و کاغذ و  هیچوب  کهیت هینداره  یقبال کار خاص دمید لمای: من تو فآرش

 یچوب و نعلبک مونهیهست فقط م الیشدم: من قلم و کاغذ دارم شمع هم تو و بلند

 باشه یتوشون نعلبک دیهست با الیمقدار ظرف و ظروف تو و هیهم بلند شد :  مانیپ

 کنم دایچوب پ گردمیمنم م هی: عالآرش

 ؟؟یترسینم یوجود مطمئن نیاما با ا هیکار اهیس نایا ی: باران همه  ستادیروبروم ا مانیپ میشد الیوارد و مانیپ منو

 ستمیبهش زدم: نگران من نباش انقدرا هم ترسو ن یلبخند

 کلبه رفت کیو کوچ یمیقد یو به سمت آشپزخونه  دیو بوس میشونیکرد و بعد آروم پ نگاهم

  رونیاومد ب ینعلبک هیهم با  مانیرفتم سراغ کولم و قلم و کاغذ برداشتم و همزمان پ منم

 میسمتش رفتم و با هم ازکلبه خارج شد به

 بود کنده نشسته  هیرو  شیچوب نسبتا مسطح کنار آت هی با آرش ٬از شمع هارو هم برداشتم  یکیرفتن  قبل

 چوب گذاشتم یکنارش و کاغذ و قلم و رو رفتم

 شده بود یجد یادیز هیانگار قض میسکوت کرده بود همه

 چوب کنار کاغذ قرار داد یبله و نه بزرگ هم نوشت و شمع و رو هیرو نوشت و کنارش  یحروف فارس عیسر آرش

 یبرا دیکن دایپ یزیچ هی: خب بچه ها آمادست  دیرو هم رو چوب گذاشت و دستاشو بهم مال یاز کارش نعلبک بعد

 دینیحلقه بش هیکنار من به صورت  دیاینشستن و ب

 میحلقه دور هم نشست هی نیو ع میهمون کار و کرد همه

 یرو نعلبک دی: همه انگشت اشارتون و بزارآرش

 یکس ایآ میارتباط برقرار کن ارواح یایبا دن میلیما ٬شروع کرد: سالم  یقیو آرش با نفس عم میو گذاشت انگشتامون

 از شما هست که بخواد با ما ارتباط برقرار کنه
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 نخورد یتکون چیکه ه میشد رهیخ یباز به نعلبک یبا چشما همه

 نداشت یا جهیبار هم نت نیدوباره حرفش و تکرار کرد و ا آرش

 روح کجا بود آخه؟؟ م؟یسرکار دیدی: دایمیک

 یآروم حرکت کرد و رو یهمه نعلبک یناباور نیهمون جملرو گفت و در ع نیبدون توجه به حرفش دوباره ع آرش

 ستادیبله ا یکلمه 

اون و هم  یوقت و کردم نگاه آرش به شک با ٬ یبه نعلبک میبود رهیو متعجب خ میدیکشیکدوم نفس هم نم چیه

 ترس تو دلم نشست یکم دمیمضطرب د

 بود  دهیبهار و غزل که رسما پر رنگ

 اسم شمارو بدونم؟ تونمیم نیبا ما ارتباط داشته باش دیرفتیمکث ادامه داد: ممنون که پذ یبا کم آرش

 خندم گرفته بود از لفظ قلم حرف زدن آرش  یریو و ریتو اون گ حاال

  ستادیب ا-ا-ر-ه -حروف س  یدوباره به حرکت دراومد و رو ینعلبک

 گفت: اسمش سهرابه؟ یلرزون یبا صدا آرش

 ادامه داره؟؟ یتا ک یخره بازمس نی: ا ماهان

 ؟؟یکنیتو باور نم یعنی: آرش

 میواال تو احضار روح هم شانس ندار کنمیمنم قبول نم ستیکه روح مونث ن یی: از اونجااریشهر

 نشونه بفرسته هی خوامیاالن ازش م نیکه باور کن نیا یخب برا یلی: خآرش

 بردار یدستتو از رو نعلبک یگیاز نقشته اگه راست م یبخش البد اونم ٬دادا ی: خودتمهرداد

 آخه من احضارش کردم شهی: نمآرش

 ن؟؟یو آسمون که باهم بحث کن نیزم نیب نیگفت: جناب روح آقا سهراب و معطل نگه داشت یبا لودگ ایمیک
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 دستتو بردار میباور کن یخوایآرش اگه م میرسی: به اونم م مهرداد

 ستیمن ن ریاگه جواب نداد تقص ی: باشه بابا ولآرش

ن کم کرد یاما ماهان برا خورهیتکون نم گهید یبا برداشته شدن دست آرش نعلبک میهممون مطمئن بود ییجورا هی

 دیینجایسهراب شما هنوز ا ی: روح آقادیآرش پرس یرو

 دیبله لبخند رو لب همه خشک یکلمه  یرو ستادنیبود که با تکون خوردنش و ا یلبخند چشممون به نعلبک با

 ؟یچ یعنی: دیمتعجب از آرش پرس ماهان

 نگفت یچیشونه باال انداخت و ه دهیترس آرش

 د؟؟یمرد یشما چجور پرسمیم گهیسوال د هی:  ماهان

 ستادیل ا -ت -حروف ق یبازم حرکت کرد و رو ینعلبک

 ستیو تکون دادم اما به خدا االن کار من نر یمن نعلبک یقبل یدفعه ها کنمیداد زد: مسخرست آره اعتراف م آرش

  مانیو من دست آزادم و قفل کردم تو دست پ میشد رهیبهم خ دهیو با رنگ پر دهیترس همه

 ؟؟یلب زد: خوب مانیپوستم دودرجه از شدت ترس روشن شده پ کردمیم حس ٬و نگاهم کرد برشت

اگه جلوم  ایدن یگاهمه و همه  هیمرد تک نیکه ا نیشدم و دلم قرص شد از بودنش و ا رهیبدون ترسش خ یچهره  به

 مونهیباشن اون کنارم م

 یماهان شکست: ک یبا سوال بعد ومدیما و سوختن چوب ها م ینفسا یجنگل که فقط توش صدا زیوهم انگ سکوت

 تو رو به قتل رسونده؟؟

 ستادیم ا-ن-حروف ز یحرکت کرد و رو ریبا تأخ ینعلبک

 گفت: ماهان تمومش کن دهیبر دهیکرد و آرش بر میماهان قا ی نهیس و سرشو تو دیکش غیج بهار

 تمومش کنم یمسخ شده گفت: چه جور ماهان

 کن ی: بگو بره و خداحافظآرش
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 میکنیم یاز شما خداحافظ میبر میخوای: روح سهراب ما مماهان

 ستادینه ا یکلمه  یبودم که به سرعت حرکت کرد و رو ینعلبک ی رهیزبون از ترس بند اومده خ با

 یزده شد و آسمون به رنگ نارنج یرعد برق بلند هویو  میچوب فاصله گرفت کهیو از اون ت میبلند شد غیبا ج همه

 و داد هممون و درآورد دیبه گوشمون رس یگرگ یزوزه  یبارون صدا یرگبار زشیدراومد و همزمان با ر

 امام زمان روحه نرفت مونده مارو ببره فکر کنم ای: آرش

طناب  دنیاما با د میو درشو باز کرد میدیهمه به طرف کلبه دو خندوندیترسش هم حرفاش بامزه بود و آدم و م وت

 غیج یو حت میبود خشک شده سرجامون موند ختهیر نشییخون که پا یشده بود و کم زونیکه وسط کلبه آو یدار

 رفت ادمونیزدنم 

ه ک ییو اون شمع ها خوردیرفتم بغلش و چشمام مات اون طناب دار که تکون م بایو تقر کشینزد دیمنو کش مانیپ

 خون و به رخ بکشن بود یطناب دار به شکل حلقه قرارداده شده بودن تا قرمز ریکرده بود و ز ریجاشون تغ

ه بود و رفت ونادمیاز  دنیکه انگار نفس کش میکردیبود و انقد. همه شکه به اون صحنه نگاه م زیسکوت وهم انگ انقدر

 بود دهیبودن بس که رنگمون پر دهیتک تکمون انگار آرد پاش یبه چهره 

 میچشم برداشتن ازش و نداشت ییکدوم توانا چیو ه خوردیدار همچنان تکون م طناب

و با  میجهت نگاهش و دنبال کرد میدید یزیبه چ رهیشد و اون وخ دهیغزل نگاهمون به سمتش کش غیج یصدا با

 میدیکش غیو بهار هم ج ایمیبار منو ک نیو ا میدیدرگاه آشپزخونه رس کینزد نیرو زم یخون یبهت به چاقو

 چه خبره؟؟ نجای: اماهان

 بود دهیها با ترس برگشتن سمت آرش که خودش بدتر از همه ترس بچه

 ستیگفت: به قرآن کار من ن یناالن یبا صدا آرش

 نگاه کردم و اونم حرف نگاهم و خوندو به طرف چاقو رفت  مانیبودم به پ یراض هیقض نیبود و من از ا دهیترس یادیز

 خورتتیما االن روحه م شیپ ایب یریکجا م مانیداد زد: پ اریشهر
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با  یبعد برق و موقعرعد همون  ٬بدون توجه بهش رفت و چاقو رو برداشت  مانیاما پ شیگرفت از جمله بند خندم

 زده شد یبیمه یصدا

 شد و رعد و برق زد یعصب یبرش داشت یدیدست به اون چاقو نزن المصب د. ینب سیجرج ای: اریشهر

 به روح داره؟؟ یرعد و برق چه ربط اریبرگشت طرفش: چرت نگو شهر دهیبا رنگ پر آرش

 تواِ  ریاالنمون تقص ی: تو حرف نزن که بدبختاریشهر

 بو کرد پ بعد گذاشت دهنشچاقو رو با انگشتش برداشت و  یاز خون رو یکم مانیپ

 ؟؟یخوری: خاک تو سرت کنن خون ماریشهر

 ست؟؟یگفت: خون ن تیبهش رفت و با قاطع یچشم غره ا مانیپ

 ه؟؟ی: پس چدیخودشو جلو کش ارشیک

 بهش کرد و گفت: سس گوجه یا ینگاه جد مانیپ

 ؟؟؟یبچه ها همه با هم گفتن: چ همزمان

 سسه گوجست ستیگفت: خون ن لکسیر مانیپ

 ه؟؟یبا تعجب : کار ک آرش

 رسوندم و بعد از گرفتن دستش گفتم: کار منه.. مانیو به پ دمیجلو کش خودمو

 طناب هم کار منه نیبه طناب دار اشاره کرد: ا مانیداشت پ دنیبچه ها و بهت چهرشون د ی چهره

 بامزه شده بودبس که چهره هاشون  گرفتمیداشتم و ازشون عکس م نیدورب هی خواستیم دلم

 : کار شما بود؟؟ آرش

 جانیه نمیا ؟؟یخواستینم جانیباال دادم: آره مگه ه شونه

 دیترکیداشت زهرم م یاومد طرفم: د خب تو غلط کرد تیبا عصبان هوی
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 یکنیصحبت م یبا ک یگفت: حواست باشه دار یعصب یو کم یجد یمنو فرستاد پشتش و با صدا مانیپ

  ستادیخشک شده ا آرش

 بود؟؟ یچه کار نیا ن؟؟یماریاومد جلو: شما دوتا ب اریشهر

 ....ازتون انتظار نداشتم : واقعا که ماهان

 بود یباحال یگفت: دمتون گرم تجربه  ومدیکه زود به خودش م یمواقع یمثله همه  ایمیک

 براش مهم نبود یچیوقت ه چیه کال

 کردنیدوتا دختر غش م نیا یدادیادامه م گهید کمی: مهرداد

 ارشیو ک ایمیبود جز ک یهمه عصب یکال چهره  کردنینگاهمون م یبهار و غزل نگاه کردم که هردو عصب یچهره  به

 دیکارارو بکن نیا دیوقت کرد ی: اصال شما کآرش

آوردن قلم و کاغذ  یبرا مانیاون لحظات افتادم که منو پ ادیبده و منم  حینگاه کردم و اجازه دادم اون توض مانیپ به

 تو کلبه میاومد یو نعلبک

 مان؟؟یکنار: پ دمیو کش مانیپ

 : جانم؟؟مانیپ

ما جلوتر از اون حرکت  ایکنه ب تیسربه سرمون بزاره و اذ خوادینگاه کردم: من مطمئنم آرش م رونیپنجره به ب از

  میکن

 ؟؟یچ هیمتفکر نگاهم کرد: بق مانیپ

 ستیبراشون بد ن جانیه کمیهم  هی: بقباران

 ه؟؟ی: باشه نقشت چمانیپ

ازش که دستشو از رو  خوانیم ندازهیکه مطمئن شن آرش داره دستشون م نیا یبچه ها برا دونمی: من مباران

 تکون بخوره اما... ینعلبک گهید دیبرداره و بعد قاعدتا نبا ینعلبک
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گوجه که  سس یکرده بود و کم دایتو آشپزخونه پ نمایکه پ یا دهیطناب پوس کهیبا ت مانیپ شنهادیاز حرفم به پ بعد

 رو بعد آرش تکون بده  ینعلبک مانیو قرار شد پ میکرد ادهیشاممون بود نقشمون و پ یها چیساندو یبرا

 مانیکه پ دمیلحظه خودم ترس هیبه کارمون نگاه کردم  یوقت

 ؟؟یترسینم یحال مطمئن نیاما با ا هیباز اهیس نایا ی: باران همه ستادیا روبروم

.............................................. 

گرگ به  یرعد و برق و زوزه  یو خب صدا دمیواقعا ترس یلحظات هیاعتراف داشت  یبه زمان حال البته جا برگشتم

 دراوردم تا بچه ها شک نکن دنیترس یجاها ادا شتریما اومد و خود منم ترسوند اما ب یکمک نقشه 

  لرزهی: هنوز دست و پام داره منیخودشو ولو کرد رو زم شآر

پر  یخاطره  هیهممون  یبود و برا یتر نشه اون شب شب خوب ینگاهش کردم تا عصب یلبخند کنترل شده ا با

 راحت بود دنیبه جا گذاشت و چقدر اون روزا شاد بودن و خند جانیه

 به همه خوش گذشته بود میبود دهیکه چ یحیتفر یمدت با برنامه ها نیو تو ا گذشتیاز سفر به شمال م یروز چهار

لحظات عمرم و  نیتر نیرینابش و ش یو عاشقانه ها مانیبود به خاطر حضور پ یمعرکه ا یمن که روزا یبرا

 گذروندمیم

و  تشریت  هی  مینداشت یبود مشکل یچون ساحل خصوص میشنا کن یو کم میبود امروز و کنار ساحل بگذرون قرار

همه بچه ها آماده  رونیهام رفتم ب یکتون دنیبستم و بعد پوش یو موهامو هم دم اسب دمیزانوم پوش ریشلوارک تا ز

 و غزل  نیبودن جز شرو

که به  مانیو کاله لبه دارمو رو سرم گذاشتم و ورجه ورجه کنان رفتم طرف پ دمیپر اطیمتصل به ح یرو پله ها از

 مهمونم کرد یپام سرشو باال آورد و لبخند یصدا دنیبود با شن شیبود و سرش تو گوش ستادهیا ییتنها

 : من اومدمدمیرس بهش

 من یچقدر خوشگل شده خانم کوچولو زمیعز یکرد: خوش اومد دایعمق پ لبخندش
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سوسه سرخت آدم و و یلحنش بگه: اون گونه ها یاز خجالت سرخ شدم که باعث شد با همون خنده و مهربون عیسر

 یحساب کنهیم

 بلد بود که با حرف زدن هم حرارت بدن منو باال ببره  مانیپ

 میبر گهیفرار گفتم: بچه ها اومدن د یو غزل برا نیشرو دنیگرفتم ازش و با د رو

  یکنیوسوسه م شتریگرسنه رو ب ریش نیمن که ا یپا زیگر یگوشم گفت: فرار نکن آهو ریداشت و ز نگهم

 و ازم دور شد دیو بوس لومرگیادامه حرفش ز در

 حواسش نبود یبه اطراف نگاه کردم خداروشکر کس هل

اچارا به ن ایمیک یبا صدا سوزهیگلوم م ریز کردمیاحساس م ادیصبر کردم تا حالم جا ب یفرستادم و کم رونیو ب نفس

  میطرفشون رفتم و همه با هم به سمت ساحل رفت

  یتر از هروقت یآروم بود و آب ایدر

دورتر از ما زدن به آب و  یجلو برم پسرا کم شهیکه م ییبزنم به آب و تا جا خواستیفقط دلم م ایدر دنیبا د شهیهم

 کردنیتخته سنگ نگاهشون م هینشسته رو  مانیو ماهان و پ اریفقط شهر

انگار  دیفم چرخطر به ٬ شهیم شتریکه روز به روز عالقم بهش داره ب کردمیفکر م نیبود و به ا مانینگاهم سمت پ منم

 بهم زد  یکه حس کرده باشه نگاهمو و با لبخند چشمک

 تو آب رمیکه لم داده بودن رو ماسه ها گفتم: م ایمیبهش زدم و رو به غزل و بهار و ک یلبخند

جلوتر و من  کشوندیمنو م یوسوسه ا هی ٬راحت زدم به دل آب  الیمنم با خ میاز ما دورتر بودن تا ما راحت باش پسرا

آب و  ریو رفتم ز دمیکش یقیعم نفس ٬داشت  یادیز یکف پام با ماسه ها فاصله  بایتقر ٬ رفتمیم شیتو دل آب پ

 آروم چشمامو باز کردم 

شد  یچ دونمیآوردم و نم رونینفسم و نگه دارم سرم و از آب ب تونمینم گهیحس کردم د یوقت ٬کار بودم  نیا عاشق

کردم پامو تکون بدم اما انگار رگ به  یگرفت و قدرت تکون خوردن و از من صلب شد سعکه همون لحظه مچ پام 

 آب ریشدم ز دهیبود و من کش دهیفا یرگ شده بود با ترس خواستم خودمو رو آب نگه دارم اما تالشم ب
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م نفسم و حبس کن تونستمینم گهیتکونش بودم د تونستمیزورم و زدم تا با وجود پام شنا کنم اما واقعا نم تمام

 مطلق... یخبر یو بعد سقوط و ب شهیم اهیاحساس کردم چشمام داره س

.............................................. 

 :مانیپ

  دمیند یزیآب چ یچرخوندم اما جز آب کردیکه باران شنا م ییبه سمت جا سرمو

  دمیازش ند یباز هم اثر تر نگاه کردم اما قیبار دق نیاز جام بلند شدم و ا متعجب

 حالت دادن  رییبه نشسته تغ دهیشدنم از خواب کینزد دنیسمت دخترا قدم برداشتم اوناهم با د به

 ن؟؟یدیبهشون: شما باران و ند دمیرس

 نگاه کرد: باران تو آب بود ایبلندشد و به در ایمیک

 خوردیکه تو وجودم وول م بود یچ یاضطراب لعنت نیشد و ا دهینگاهم دوباره به سمت آب کش منم

 رونیاومده ب دیشا ستی: تو آب نمانیپ

 مشیدیدیما م ومدی: نه اگه مبهار

 تو جونم نشست و رو بهشون گفتم: پس کجاست؟؟ یترس هی

  ختیتو دلم ر یزیچ هیشد و  رهیخ ایهرسه تاشون با ترس به در نگاه

 تکون دادم و با تمام سرعتم به آب زدم  یبا ناباور سرمو

 تو آب  انیهمه م یکی یکیکه  دمیهم متوجه شدن و من د هیدخترا که بق ی هیگر یصدا با

ه بود شد یقاط یقیعم یکه با ترس و نگران یبغض بد هیو  گشتمیاز باران م یآب دنبال اثر ریتوجه بهشون ز بدون

 گلوم و سفت گرفته بود

 زدمیو مرتب تو دلم خدارو صدا م رفتمیاما بازم جلو م دیچکیموهام آب م از
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 ومد؟؟یسرش م ییبال اگه

شد دوباره به جستجوم ادامه دادم و اون بغض خفه  یم شیزیچ دیشد نبا ینم شیچیه ٬ترس سرمو تکون دادم  با

 دادمیکننده رو به زور قورت م

 شدت نداشتم نیرو به ا یوقت ترس از دادن کس چینبود و ه یوحشتناک نیوقت حالم به ا چیروزگارم ه تو

 کشهیم ریقلبم ت کینزد نمیس یشده باشه قفسه  ریکه ممکنه تا االنم د نیا یادآوریبا هر کردمیم احساس

با تمام سرعت به سمت ساحل شنا  اوردشیم رونیمهرداد که داشت از آب ب یدست ها یرو هوشیب یدختر دنید با

 قسم دادم با اون بغض خفه کننده که سالم باشه شیکردم و خدارو به بزرگ

 سالم باشه بارانم

 بار دعامو اجابت کن که هی نیبار ولم نکن فقط هم هی نیا ایخدا

 سالم باشه بارانم

ماهان و  هیگر یباران که مهرداد باالسرش بود رسوندم و با صدا هوشیو خودمو با دو به جسم ب دمیساحل رس به

رنگ  یپاهام سست شد و نگاهم موند رو چهره  ارشیک ی دهیبه خصوص رنگ پر هیبق ی هدیترس یدخترا و چهره 

سه قلبم و قف دیتفاوت به درد شد یمن ب و دیکش ریبار خود قلبم ت نیبستش و ا یو چشما میزندگ یهمه  ی دهیپر

 بدون حرکتش بود ی نهیفقط نگاهم به باران و س نمیس ی

بدون  ی نهیبا س نیبود که رو زم میزندگ یافتادم و نگاهم پ نیزم یخوب نفس بکشم و دوزانو رو زاشتیقلبم نم درد

 کابوس وحشتناک برام هی نیو داد و هوار ماهان شده بود ع هیگر یبود و صدا دهیخواب دهیحرکت از تنفس و رنگ پر

 باشه؟؟ یانقدر واقع شدیکابوس م هیکه مگه  دیچرخیم نیفکرم همش حول ا و

 شم؟؟؟ینم داریکابوس ب نیچرا از ا ایخدا

 به سمتم اومد و جلوم زانو زد  اریشهر

عشقم بود و با دست راستم  یبسته  یچشما شیحواسم پ یهمه  دمیشنینم یچیاما ه خورهیلباش تکون م دمیدیم

 رهیقلب آروم بگ نیا دیو تا شا نمیس زدمیچنگ م
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 یدیاز کجا به من رس تو

 یریزود م یاومد رید که

 یتونینم یراحت نیا به

 یریاز من پس بگ چشماتو

 غم داره نبودت اونقدر

 شمیم زییبدتر از پا که

 من کنمیفکرشم نم نه

 شمیم ضیفکرشم مر از

 خوامیکه م کنمیم احساس

 بند بند وجودم توروبا

 کاش یا کشهیمنو م غمت

 بودم دهیتورو ند اصال

 یاون چشات دار یتو یچ

 زهیانقدر واسم عز که

 نمونده یزیچ یول کوهم

 زهیاشک تو قلبم بر با

 از امشب خوادیمن م یدستا

 رهیتورو محکم بگ دست

 تورو به من ببخشه خدا
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 رهیکه دارم و بگ یهرچ

 که نشکنم لبالب سخته

 شونیحال پر نیبا ا سخته

 کردم  ریکه امشب گ بغضم

 ابرو بارون نیب ییجا هی

 یریگیتو لبخندت و م یوقت

 یریاز دست من م یدار یوقت

 زهییپا یمثله هوا حالم

 زهیریناخوداگاه اشک م که

 دیبه خاک چسب میشونیچشمام بسته شد و پ دمیکه د یزیبه صورتم به خودم اومدم و با چ اریشهر یلیس با

 :باران

 

 دوباره بستمشون  دیچشمامو آروم باز کردم و به خاطر شدت نور خورش 

 یچشمامو باز کردم و به اطرافم نگاه یبار به آروم نیبدم ا صیو تشخ تمیموقع تونستمیکرد و نم یدرد م یکم سرم

 انداختم

 فشار بدم اما سوزش دستم مانعم شد  کردیم درد که سرمو تا کنم بلند دستمو خواستم ٬بود  دیجا سف همه

 سرم بود  ریسر دادم رو دستم که اس نگاهمو

 دیبا روپوش سف یکه در باز شد و خانم نمیکردم بش یجا کجاست و چرا دستم سرم وصله سع نیکه ا نیاز ا جیگ

  نیزد: چه عجب خانم چشماتونو باز کرد یلبخند دنمیاومد تو و با د
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 کجاست؟ نجایا دی: ببخشدمیپرس جیگ

 موقع نجاتت دادن که به یغرق ش ایبوده تو در کیظاهرا نزد زمیعز مارستانهیجلو و پروندم و برداشت: ب اومد

 اومد ادمیآب  ریشدنم ز دهیپام و کش یگرفتگ ٬شد  یداشت برام روشن م زیهمه چ تازه

 نجام؟؟؟یا وقته چند من: گفتم و گذاشتم روش و سرمم از آزاد دست ٬ سوختیم یکم گلوم

و احتمال  یداشت یا هیچند ثان یقلب ستیا هی کرد رحم بهت واقعا خدا ٬چک کرد و جواب داد: دو روز  فشارمو

 کم بود یلیبرگشتت خ

 که زد گفتم: خانوادم؟؟ یاز حرف مبهوت

 وت انیب یکی یکی گمیاالن م یایبهوش ب یورود نداده تا وقت ینشستن دکترت بهشون اجازه  رونی: بپرستار

 داخل ادیم یک نمیو گنگ نشستم تا بب جیتکون دادم و گ یسر

 از شدم شکه ٬سرخ اومد تو  یو چشما ختهیبهم ر ی نامرتب و موهاکامال یمحض خارج شدنش ماهان با ظاهر به

 تو اون وضع و فقط نگاهش کردم دنشید

 من  یچند قدم بلند خودشو به من رسوند و محکم بغلم کرد و با بغض گفت: خواهر کوچولو با

 پشتش گذاشتم : ماهان؟؟ دستمو

 گلم یرفتیاز دستم م یداشت ٬ شنومیصداتو نم گهیدستاش گرفت: جان دلم؟؟ فکر کردم د نیو ب صورتم

 االن خوبم  یگرفت از حال خرابش و زمزمه کردم: ول بغضم

 با بغض و گفت: خدا به هممون رحم کرد یخنده  هی ٬دیخند

 رو صورتش: تو که وضعت از منم بدتره  دمیکش دست

 یتنهام گذاشت شهیهم یبرا لحظه حس کردم هی یدیکشینفس نم متیآورد رونیاز آب ب یبست: وقت چشماشو

 خوب باشم طیشرا نیتو ا یانتظار دار

 : اما االن خوبم نگران نباشدادیپر بغضش عذابم م یصدا
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 زمیصورتم و : خداروشکر عز دیبوس

 یکردن چشماشون باز نم هیگر انقدر که دخترا ٬همه بچه ها اومدن تو و حال همشون خراب بود  یکی یکیماهان  بعد

 بودم که نبود گهید یکیسرخ شده بود اما من منتظر  شد و دماغاشون

دستشو  شمیبهار اومد پ یوقت ٬ کردیمنو نگران م نیازش نبود و ا یسراغم اما خبر ادینفر ب نیاول مانیداشتم پ انتظار

 گرفتم : بهار ؟؟

 و پاک کرد: جانم؟؟ اشکش

 کجاست؟؟ مانیخشک شدمو تر کردم: پ لبم

 شدم: با توام بهار رهیتر شد با ترس بهش خ دیشد شیو گر دیبهار پر رنگ

 نجاست؟؟یهم مانیانداخت: پ ریز سرشو

 دنم؟؟ید ومدهی: پس چرا نباران

 تونهیبا دستمال صورتش و پاک کرد: آخه نم بهار

 تونه؟؟یمنو بهار چرا نم یحرف زدنش گفتم: کشت دهیو کالفه از بر خسته

 ه؟؟یگرفت: آخه بستر شیگر دوباره

 ؟؟یییکردم: چ خی

و نفس  رونیتورو آوردن از آب ب یوقت شهی: نگران نباش حالش خوبه غروب مرخص مدیحالم ترس دنیبا د بهار

که  میبرگشت مانیزد به طرف پ مانیبه صورت پ یلیکه س اریما حواسمون همش به تو بود که با داد شهر یدیکشینم

  دادیبه تو کبود شده بود و قلبش و فشار م رهیخ

 چشماشو بست و یدیمهرداد نفس کش یکه تو  با کمک کارا نیبد بود اما به محض ا یلیحالش خ دمیسلحظه تر هی

 : خداروشکرگفتیو مرتب م نیسجده رفت رو زم

م ه اریبه اصرار شهر مارستانیکرد آورد ب نتیبغلش و جلوتر از همه سوار ماش ریبلند شد و تورو زد ز عیسر بعدم

 شدنش و دادن یستور بسترخودشو به دکتر نشون داد که د
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  شیبوده سکته کنه با اون سنش و جوون کینبوده و دور از جونش نزد یقلبش ضربانش عاد کمی ظاهرا

 نرمال شه تشیشه تا وضع یو مهرداد مجبورش کردن بستر اریشهر

 ادین یهمه چ الیخیوقت ب هیکه  یبهوش اومد میاز ترسمون نگفت شتیپ ادیو م شهیامروز عصر مرخص م خداروشکر

 نجایا

و نه سال سن داشته سکته  ستیب با ٬من عشق ٬من مانینگاهش کردم و در حال هضم حرفاش بودم: پ مبهوت

 واسش ندارم  یزیچ یو جز نگران کنمیم تشیبه خاطر من احمق که همش اذ کردهیم

 ؟؟ی: باران خوببهار

  دیمنو تو بغلش کش عیسر ٬ دیبغضم ترک هویکردم و  نگاهش

 ؟؟ شدیم شیزیزدم: بهار اگه چ هق

 ن؟یآروم خداروشکر که هردو خوب زمیعز سی: هبهار

 شد دتریشد میمحکم زبونم و گاز گرفتم و گر ادیبود سرمون ب کیکه نزد ییترس بال از

 ....: باران آروم باشبهار

 ییبال اگه ٬ ادهیالعاده ز سن خطرش فوق نیو نه سالشه و سکته تو ا ستیب مانیگفتم: بهار پ هیکردم و با گر نگاهش

 ؟؟ ومدیسرش م

 نکن تو هنوز کامل حالت خوب نشده  تیاشکامو پاک کرد: قربونت برم خودتو اذ بهار

 بهار  ی: وا دمیگز لب

صورتش و  شیآب رفتش و ته ر کلیه و حضورش از شدم شکه ٬تو درگاه در مشخص شد مانیدر اتاق باز شد و پ هوی

 سرخش یچشما ریز یگود

 هم ساکت شد بهار
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شکه شده  نییمن شد و منم با تمام وجودم نگاهش کردم و از باال تا پا ی رهیپشت سرش و خ واریداد به د هیتک

  رونیگفت و از اتاق رفت ب یبا اجازه ا دید نطوریاسکن کردمش بهار که اوضاع رو ا

 سمتش  دمیدوکه پشت سرش بسته شد من بدون توجه به حال خرابم از رو تخت بلند شدم و  در

 به سمتم اومد و محکم بغلم کرد انگار که بخواد منو تو خودش حل کنه اونم

 شد  ریآرامش به دلم سراز نشیو با حرکت منظم قفسه س نشیکردم تو س میقا سرمو

زانوم و بلندم کرد و رو تخت قرارم  ریو بعد دستاشو انداخت ز دیکش قیعم یموهام فرو کرد و نفسا یسرشو ال اونم

 ادد

تا مطمئن شه خوبم  کردیم رصد چهرمو جزء به جزء اونم ٬چشماش شدم  یگونه  ریق یاهیس ی رهیو نگران خ دلتنگ

 ؟؟ی: خوبمیو هردو همزمان لب باز کرد

که کنار صورتم بود و پشت گوشم فرستاد:  ییمو تار و آورد جلو دستشو ٬باهم حرف زدنمون  نیاز ا میدیخند هردو

 نمیزتریبپرسم عز دیسوال و من با نیا

 عشقم؟؟ یگرفته زمزمه کرد: خوب یمکث کرد و با صدا یکم

 تکون دادم: خوبم سرمو

 بست: خداروشکر چشماشو

 ؟؟یقلبش اشاره کردم: تو خوب به

 نداره یمعن کنارت بودن بد ٬خوب شدم دمیبازتو د یچشما ی: وقتدیجفت چشمامو بوس یرو

 ه؟؟شد یچ دمیفهم یوقت دیکردم: دلم پوک  بغض

چشماتو باهات  یکردینم باز ٬دادمتیچشمام داشتم از دست م ی: جلودیگرفته نال یتو بغلش و با صدا دیکش سرمو

 ایتا اون دن ومدمیم

 حرف نزن ینطوریا گهیو به اعتراض به بازوش زدم: د دیچک اشکم
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 نگفت  یچیکرد و ه میاشک یبه چشما نگاه

 مان؟؟یبغض صداش زدم: پ با

 مردونش که گرفته بود جواب داد: جونم خانم قشنگم یصدا با

م سکوت کرد دید یصداش و بشنوم تا باور کنم هست وقت خواستمیبگم فقط م یزیچ خواستمینگفتم نم یچیه

 صدام زد: بارانم؟؟

 گاز گرفتم: جونم؟؟ لبمو

 جفتمون بسته شد  یچسبوند و چشما میشونیبه پ شویشونیبار نوبت اون بود سکوت کنه پ نیا

بود  دهیکه بهمون بخش یعمر دوباره ا یو خدارو برا میخودمون و غرق آرامش کنار هم بودنمون کن میکه بخوا انگار

 میشکر کن

 مرخص شده بودم و امروز مهرداد بهم اجازه داده بود از تخت بلند شم مارستانیبود که از ب یدوروز

و  رونیبرم ب تونمیکه م نیا شوق از ٬برم  زاشتنیهم نم نییتا پا ینداشتم و حت تیفعال یدوروز اجازه  نیا تمام

 میخی نیبا شال همرنگش و شلوار ج مویمشک ینخ یدوش گرفتم و مانتو هی عیتموم شده سر تمیدوران محروم

 نییاز پله ها پاو بعد از دوش گرفتن با عطرم  مهم پا زد مویمخمل مشک یسانت ۱۰پاشنه  یکفشا ٬ دمیبرداشتم و پوش

 اومدم 

خونه؟؟ ماهان با  ننیسره بش هیاومدن شمال که  نایا دونمینم من ٬ زدنیتو سالن نشسته بودن و داشتن حرف م همه

 زم؟؟یعز یمتعجب گفت: کجا شال و کاله کرد دنمید

بهش زدم و رو به ماهان گفتم:  یلبخند ٬ نییپا ومدیمحکم داشت م یآروم و با قدم ها مانیپله ها نگاه کردم که پ به

 دوروز به خدا نیا دمیپوس مانیبا پ رونیب میقراره بر

 : باشه فقط مواظب باش مهرداد

 میرفت رونیو ب میکرد یخداحافظ هیکنارم قرار گرفت از بق مانیکه پ نیتکون دادم و بعد از ا یسر
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ش اندازه به یاشم شلوغ درست کرده بود که بو موه یجذب سرمه ا راهنیپ هیبود با  دهیپوش یشلوار کتون مشک هی

 ومدیم

 لب بهش گفتم و نشستم  ریجنتلمن ز هی ٬و برام باز کرد و نگاهم کرد تا سوار شم  نیماش در

 م؟؟یکجا بر زمی: خب عزدیو دور زد و نشست و رو به من چرخ نیماش خودشم

و من  کردیم انیب یکلمات عاشقانه رو هم جد یحت ٬نگاهش بودم  یمهربون نیحرف زدنش در ع یجد نیعاشق ا من

 انشویدوست داشتم طرز ب

 بازار؟؟ میکج کردم: بر سرمو

 چپت کردما یلقمه  هی یدیوقت د هینکن  ینجوریرو صورتم و گفت: ا دیبا لبخند کش شالمو

 بهش نگاه کردم و شالمو درست کردم  یچپک

 بازار یبه سو شیو روشن کرد و گفت: پ پخش

مرد مغرور و با لطافت نگاهش که  نیبرام آرامش محض بود و من ا مانیپ کنار ٬ش و به روبروم نگاه کردمبه دمیخند

 دمیپرستیمخصوص من بود بعد از خدا م

 شدم و منتظرش موندم  ادهیپ اون از زودتر ٬و پارک کرد نیماش مانیو پ میستادیپاساژ معروف ا هی یزود روبرو یلیخ

 کننیکه دخترا چطور با حسرت به من نگاه م دمیدیم ٬ میدستاش گرفت و با هم راه افتاد ونیاومد و دستمو م کنارم

 داشتم مانیاز بودن در کنار پ یو غرور قشنگ

 یزیبود چ یفقط کاف یوقت بردمینم ادیو از  مانیکنار پ دیخر یوقت تجربه  چیه من ٬ میاول شروع کرد یطبقه  از

پر از  مانیمن و پ یو دستا میبود دهیطبقه رس نیسوم و آخر ی طبقه به ٬باشه تو دستم  لهیرو نام ببرم تا اون وس

 یو به گردنبنداش نگاه ستادمیا ینقره فروش هی نیتریو یروروب ومدیکنارم م یاعتراض چیبود اما اون بدون ه لهیوس

ا ت نیرو بزارم تو ماش دایخر رمیمن م زمیگفت: عز یو با مهربون دیو از دستم کش دیخر یبسته ها مانیپ ٬انداختم 

 ستایجا وا نیتو هم گردمیدستمون سبک شه زود برم

 براش تکون دادم و اونم رفت یسر
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ضربه  میشونیپ به ٬گرفتم بهش ندادم  مانیپ یبرا یدیکه به عنوان ع یافتاد من ساعت ادمیساعت تازه  هی دنید با

 باران یفراموشکار یلیزدم: خ یا

فت گ مانیکه پ نیبه سمتش قدم برداشتم اما به خاطر ا یمحل یمغازه با لباس ها هی دنید کردم و با یاطراف نگاه به

 دور کمرم حلقه ییبرخورد کردم و دستا یدنده عقب دوباره به سمت مغازه رفتم که از پشت با کس ستمیهمونجا با

 کردم از حصار دستاش خودمو آزاد کنم  یسع یونپسر جو دنید با و برگشتم عقب به ترس با ٬ فتمیشد تا ن

 : تقال نکن خوشگله  پسر

 دمینکش غیخوردم: دستتو از کمرم بردار آقا تا ج تکون

فکر  دیدیم یاصال خوب نبود و هرک تمونیموقع ٬نگاهم کرد  نییاز باال تا پا فینگاه کث هیبا  دیشنیانگار اصال نم اما

 من تو بغلشم کردیم

 به ترس با ٬شدم  دهیدستاش از دور کمرم باز شد و تا به خودم بجنبم عقب کش هویترس دوباره تکون خوردم که  با

 پسر بود نگاه کردم  ی رهیکبود نگاهش خ یبا چهره  یتر از هروقت یکه عصب مانیپ

 ؟؟یکردیم یچه غلط ی: تو االن داشتدیدندوناش غر یاز ال مانیپ

 از پسر ٬شدم  رهیخ یعصب مانیپ به نگران ٬به سمتمون جلب شده بود  ینفر چند توجه ٬به اطراف انداختم ینگاه

 هل کرده بود مانیپ خشم

 ؟؟یکردیم یچه غلط یدوباره تکرار کرد: با توام داشت مانیپ

 داره یبا پته پته گفت: آقا زنمه به شما چه ربط پسر

و پرت  چییسو یبه سمتم برگشت و عصب مانیپ ٬دلم به حال پسر سوخت  زد شخصا مانیکه پ یاون پوزخند عصب با

 امیتا ب نیکرد طرفم: برو تو ماش

 مانیگفتم: پ ینگران با

 رسوندم و سوار شدم نیرفتم و خودمو به ماش نییپا یاز پله برق عینگاهم کرد که از ترس سر یعصب یجور اما
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 یکه عصب دنشید با که براش بودم نگران ٬ ادیدهنم گرفتم و کم مونده بود اشکم درب یکردمو جلو خیترس دست  با

 و سالم بود نفسم آزاد شد رونیو برافروخته از پاساژ زد ب

 محکم بست که چشمام از شدت صداش بسته شد یو به قدر نینشست و در ماش نیتو ماش یجد یلیخ

ترسناک بود من از ترس جمع شدم گوشه  ید و اخمش به قدردهنش نگه داشته بو یمشت کرده بود و جلو دستشو

 و سکوتش اصال خوب نبود یصندل ی

 نیشکستن ا یو سکوت وهم آور راه افتاد و من تو ذهنم جمله هارو برا  بیعج تیدرهم و عصبان یهمون اخما با

 .کردمیم نییسکوت باال پا

 مان؟؟یدادم و تمام جرأتم و جمع کرد: پ رونیب مهینصفه ن نفسمو

 ادی لحنش منو یصحبت کنه و سرد خواستینم یعنی نیو اخم وحشتناکش گفت: االن نه ا ینگاه نکرد و با سرد بهم

 انداخت مونییاول آشنا یروزها

 من یاول شده بود تا عشق دوست داشتن یهمون مرد مغرور ترسناک روزا هیآدم شب نیا

 یصبو با تن ع دیو به سمتم چرخ دیکش یکم تردد و خلوت ابونیو کنار خ نیکرد و بعد ماش یدر سکوت رانندگ یکم

 ؟؟یکردیم کاریچ ی: تو بغل اون عوضدنشیکه من خشک شدم از شن دیرو پرس یصداش سوال

 یعنیسوال  نیسوالش و ..ا دمیفهمینم ٬نگاهش کردم مات

 یبار داد زد: جواب بده لعنت نیا دیکه د سکوتمو

مرد: متوجه  نیبار من دلخور بودم از ا نیلرزونم و ا ی چونه رو خورد قل نگاهش ٬دیبغض نگاهش کردم و چونم لرز با

 مان؟؟یپ یپرسیم یچ یهست

 کنمیم داتیپ وونیح هیسراغت و تو بغل  امیکه م نیاز ا شمیدارم خفه م ستمیاخم گفت: نه متوجه ن با

 ؟؟ی: تو ..به من..شک داردیچک اشکم

 که من دوسش داشتم نداشت یبه کس یشباهت چیمرد ه نیکوبوند رو فرمون و ا یو عصب مشتش

 نه؟؟؟ ای یفهمیم بود کرده بغلت باران ٬: من االنم به خودمم شک دارم مانیپ
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 من بود؟؟؟ اریکردم: به اخت خی

 نمونیپرتنش ب یفضا نیبودم از ا زاریو پراز اخم و من ب یکرد عصب نگاهم

 بود الیبار و نیو مقصدش ا یبینگاه ازم گرفت و راه افتاد با سرعت عج کالفه

 هیگر خواستیم دلم ٬ دونستیکه منو مقصر م نیو منم دلخور بودم بابت ا کردمیو حس م نیبود و من ا یعصب هنوز

 بشکنم مانیپ یجلو ذاشتیغرورم نم مچهیکنم و ببارم اما ن

 دمش الیو وارد و رونیب دمیپر نیکه از قفس آزاد شده باشم از ماش نیا نیترمز کرد و من ع یبد یبا صدا الیو یجلو

لبخند  نیخودمون بمونه بنابرا نیمسائل ب نیکه ا دیرسیبدونه انقدر عقلم م یزیاز دعوامون چ یکس خواستینم دلم

 رو صورتم نشوندم و به همه سالم کردم یاجبار

 هم گرفتم و به طرف اتاق ها رفتم تا لباسمو عوض کنم جوابمو

اشکامو گرفتم و شالمو از سرم دراوردم و  یجلو یبه سخت شدیچشمام سرخ م کردمیم هیکه اگه گر ییاونجا از

 موهامو باز کردم

 ینجبا شلوار کتان نار رونمویب یپس لباسا شدیبا بودن تو جمع بچه ها حالم بهتر م نییپا رفتمیاگه زودتر م دیشا

طرف شونم  هیام و رها کردنشون که وسطش عکس قلب داشت عوض کردم و بعد از بافتن موه دیسف شرتیو ت غیج

 که در اتاق زده شد  نییخواستم برم پا

 یکایپالست دنیمکث به طرف در رفتم و بازش کردم و با د یکم از بعد ٬ زدنیکردم چون دخترا معموال در نم تعجب

 انداختم یو به راهرو نگاه دمیکش یپشت در آه دیخر

هارو برداشتم و داخل اتاق گذاشتم و  لهیعالمه غم وس هی با ٬داشت ن یخوب یکه رفته بود معن نیبود و ا مانیپ کار

  نییرفتم پا

 یزدم و کنار بهار نشستم و حت شونیتموم نشدن یبه شاد یلبخند ٬گذاشته بودن رو سرشون  الرویو اریو شهر آرش

 نشسته بود نکردم یمبل تک یکه رو مانیخرج پ ینگاه مین

بعد از بهوش اومدن من برگشت تهران اما به نظرم جاش  ارشیچرا ک دمیمن نفهم شدیحس م ارشیک یخال یجا

 بود  یخال ونمونیم
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 صدام کرد: باران؟؟ مهرداد

 ؟؟ییکردم: جانم عمو نگاهش

 ؟؟یبزن انویبرامون پ شهیبهم زد: م یلبخند

 و بخونمساز بزنم  خواستیازم م یتیتو صداته و تو هرموقع یآرامش هی گفتیم ٬من بود یعاشق صدا مهرداد

 ها برقصن هیکالو یانگشتام رو ومدیوقت بود سراغش نرفته بودم و بدم نم یلیبودم خ انویدلتنگ پ خودمم

 به سمتش رفتم  دمیمنتظر بچه هارو د یچهره  یکردم و وقت ینگاه نهیکنار شوم انویپ به

 انویپ میمال یها حرکت کرد و صدا هیکالو یفکر انگشتام رو ینشستم و با پاهام پداالرو گرفتم و بعد کم پشتش

 پخش شد

 نرو ٬دارم  دوست

 بفهم ٬دارم دوست

 بمون ٬دارم دوست

 عاشق توام من

 یمن یهست تو

 جون هردومون به

 که باتوام یوقت

 یشمیکه پ یوقت

 میهم عاشق ما ٬میزندگ آرومه

 میبهم بگ دیحس روشن و با نیا

 خدا نخواد یحت ٬اگه نخواد ایدن
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 عاشق توام من

 ادیآسمون عشق سنگم اگه ب از

 عاشق توام من

 اگه دورازتو بگذره یزندگ نیا

 از چشمم فتهیم

 کنارتو من تا ٬نرو وونتمید

 تر بشم وونهید

 ییمن تو یایدن

 کن عشق من باور

 جون هردومون به

 شکنمیتو م یب من

 نره ادتیحرف آخرو  نیا

 ...بمون

 (دارم دوست٬)شهره

شد؟؟ مهم  یچ امروز نبود مهم ٬آهنگ کلمات تک تک بود دلم حرف ٬انداختم  ریو سرمو ز ستادیاز حرکت ا انگشتام

 نبود که ازش دلخورم 

 مرد بودم؟؟ نیمن هنوز عاشق ا یداشت وقت یتیچه اهم نایا

 .. یچیه مسلما

.............................................. 
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 بعد ٬تخت نشستم  یکردم و رو ینگاه مهتاب نور به ٬شده بود  یرو خواب از چشمام فرا خوردمیرختخوابم غلط م تو

 ؟؟یخواب اما چه خواب ی بهونه به اتاقم اومدم شام خوردن و آهنگم زدن از

 بلند شد میاس ام اس گوش نگتونیر یکه صدا شیالیخ یب به خوردم حسرت ٬غرق خواب بود  ایمیک

 و بازش کردم  برداشتمش

 اطیتو ح نییپا ایبود: ب مانیاز پ امیپ

 دنبالت امیکه خودم ب نیقبل از ا یای: به نفعته زودتر بدیبودم که اس ام اس دوم رس امشیاز پ متعجب

بره از  ایمیک یکه آبروم جلو نیقبل از ا نیدنبالم بنابرا ادیانقدر کله شق هست که ب دونستمیگرفت ازش اما م حرصم

 رفتم اطیکردم و به طرف حاتاق و ترک  نیپاورچ نیجام بلند شدم و پاورچ

 کینزد غیآالچ ریو نشسته ز مانیدار و ماه تو آسمون روشن بود دور تا دور و نگاه کردم و پ هیپا یبا نور چراغا اطیح

 دمیمجنون د دیدرخت ب

 ذوب شدم رشینگاه خ ریدستام خودمو بغل کردم و جلو رفتم و ز با

 که نگاه ازم برداره به کنارش اشاره کرد نیبدون ا دمیکه رس روبروش

کنم  یلجباز نداشتم دوست ٬ غیآالچ مکتینشستم کنارش رو ن یو بدون لجباز شهیهم اوردمینگاهش کم م ریز

  میو حلش کن میراجع به مشکلمون حرف بزن مینیکه بش میانقدر بزرگ شده بود

 زد شیآت یگاریفرستاد و س رونینفسشو ب مانیپ

حس بهم  نیفقط ا دمتیبار که د نیمکث به حرف اومد  : اول یکم از بعد ٬و دوست داشتم  گارشیکاپتان بلک س یبو

 دمتیبار دوم تو شرکت د یوقت ٬ کننیم خوادیدلشون م یکه هرکار یلوس پول دار یدست داد که از اون دخترا

 ٬باهام بود باهات رفتار کردم  شهیکه هم یوردوباره اما زود به خودم اومدم و با همون غر دارید نیشکه شدم از ا

 از حرفام اما برام مهم نبود یشد یعصب چقدر که بودم متوجه

 برام مهم نبود یچیروزا جز خودم ه اون

 کارو نداشت نیکس جرات ا چیه ٬روم از جسارتت جا خوردم  یختیآخرش قهوه رو ر یوقت اما
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و خوش  بایاز ذهنم گذشت دختر ز دمتید یوقت ٬خونتون  امیشام ب یازم خواست برا اریکه شهر یو اون روز گذشت

  دیحرفا کنارت قهوه خوردن تو تراستون بهم چسب نیبا تمام ا ینداشت یخاص تیاما برام اهم یهست یپوش

 یکه نجاتت دادم از جلو یچه اون بار کردمیحس خاص و تجربه م هیاتفاقا به سرعت افتاد و تو هر بار من  هیبق

 ینگران یمعن اصال من روز اون ٬که به خاطر سردردت نگرانت شدم و به زور رسوندمت خونه  یو چه اون بار نیماش

 کالفم کرده بود  نیو ا کردمیدرک نم دمویشد

رقص داد و به اون شکل  شنهادیبهت پ یکه کس نیبه جوش اومد از ا رتمیغ یچرا تو مهمون دمیفهمیبعدش نم یحت

  یرت دادم تا باهام برقصتو عمل انجام شده قرا

 رقص من بود یتجربه  نیتر نیریرقص ش اون

از بس که  رمیو من چقدر دوست داشتم بغلت بگ ادمهیرو هم خوب  یشرکت تا بهم کمک کن یکه موند یشب اون

هم معرکه بود برام به خصوص با اون ترست که باعث شد تو  نیبود شب بعدش تو تله کاب یحرکاتت دوست داشتن

 یریبغلم آروم بگ

 یاونطور ارشیتو و ک دنیبود که شب تولدت با د یلحظه واقعا حس کردم دلم و باختم و انقدر حسم بهت قو اون

 محروم کردم دنتیکنم و خودمو از د یقاط

که باهات اون کار و  وونیکه چرا گذاشتم اون ح میعصبشرکت و من هنوز  یکه با اون حال اومد یامان از روز اما

 کرده بود زنده بمونه

 نیوقت به ا چیه یو تو حق ندار دهیحس من کم کم جون گرفت و االن چقدر شد یکه بفهم گمیدارم بهت م نارویا

  یحس من نسبت به خودت شک کن

 یینفر تو هینفرم و اون  هیعاشق چه نرم و چه سخت  یطیگوشت کن که من تو هر شرا ی زهیآو شهیهم نویا

گوشم ادامه داد: ما مردها  ریخورد و ز نشیطرف خودش و سرم به س دیحرفاش که منو کش دنیداشتم از شن بهت

که  نیشدم از ا یروان دمیبدون که اگه من تورو تو اون حال و وضع د نویا ٬ راحته قلقمون ٬ دنمونیفهم ستیسخت ن

 دتو گلوم باد کر یزیچ هیبه بدن عشق من خورده و  یکی فیدست کث

رگ گردنش و نبض  کنهیداره رو دختر مورد عالقش و ورم م تیجونش حساس یمرد تا پا هی یمواقع وقت نجوریا تو

  فهمهینم یچیه گهید زنهیسرش م
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 مردشو آروم کنه  هتونیزن با سکوتش و عشقش م هیمنطق و  یاما ب زنهیم حرف ٬تا خودش و آروم کنه  زنهیم داد

تا اون نبض  میزنیم حرف ٬ میش یتا خال میزنیو داد م میزیرو تو خودمون بر یزیچ میمردا برعکس زنا عادت ندار ما

 بره و اون رگ ورم کرده بخوابه نیسرمون از ب

اون صحنه وگرنه شک  دنیشدم از د یمن حق نداشتم سرت داد بزنم اما باور کن روان یکرد و ادامه داد: ول مکث

 که ممکنه من انجام بدم هیزیچ نیکردن به تو آخر

  ینگاهم کرد و گفت: دوست دارم فراموشش کن یجد ٬کردم و نگاهش کردم  لندی سرمو

  دنیلحنش منو وادار کرد به بخش یو نرم شینکرد اما کالم منطق یعذزخواه

 ترسمیازت م یزنیداد م یکردم: وقت میتو بغلش قا سرمو

 گفت: دوست دارم یخش دار یو با صدا دیموهام و بوس یچندلحظه سکوت رو عدب

 جمله من تمام ترسم و فراموش کردم و آروم شدم نیجواب من نبود اما با ا نیا

 کنهیدادش تا عرش رفت و االن من تو بغلشم منو دوست داره و درکم م یصدا یکه عصر یمرد نیهم ٬مرد نیا چون

 ستیمهم تر ن نیاز ا یرابطه ا چیتو ه یچیه و

.............................................. 

که از شب قبل گرفته بودم شروع کردم و از بس شاد بودم که نذاشتم گلنار ناهار درست کنه  یادیز یبا انرژ صبحدو

 میو باهم غذا درست کن انیو دخترا رو مجبور کردم که ب

 شد بهار و غزل فسنجون نیبر ا میجونم غر زد اما باالخره  قبول کرد و با مشورت با هم تصم به ایمیکه چقدر ک بماند

 تنبل هم برنج بزاره یایمیدرست کنن  و من ساالد پاستا و ک

 رفتنیو م کردنیم یتو آشپزخونه و شوخ ومدنیم یهم هرزگاه پسرا

و  مرغ و ذرت ی نهیقطعات س یبزرگ ی تابهیماه یتو زمیتا پاستاهارو توش بر ادیجوش ب زاشتمیکه آب و م همونجور

 تفت دادم تا به پاستاها اضافه کنم و سس بهشون بزنم ینیزم بیو هم با س جیهو ٬یقارچ و نخودفرنگ
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 زیم هیرفتم و در عرض سه ساعت  هیگذاشتم تا خنک بشه و به کمک بق خچالیاز اتمام کارم ساالد و داخل  بعد

 شد دهیشده بود چ نییتازه تز یو ماست و ساالد و دوغ و سبز یکه با ترش یرنگ

 زیکه همه با سروصدا اومدن سر م دیطول نکش یزیرفت پسرا رو صدا بزنه و چ ایمیک

 قابل خوردنه؟؟ دی: مطمئنآرش

 ینخور یتونیکردم: م اخم

 منو بخور ایب زننیغذاها چشمک م نیا یول خوامیکرد و نشست: م زیبه م ینگاه

 یحساب زننیهم نشست: اتفاقا به من هم چشمک م اریشهر

 نشستم ایمیگرفت و کنار ک خندم

 درست کرده؟؟؟ یچ ی: خب حاال کمهرداد

 ایمیک با برنجم و باران با پاستا ساالد ٬: خورشت با منو غزل بود بهار

 و با تمسخر گفت برنج

 دهیچقدر زحمت کش ایمی: کآرش

که  یرنجب ریمن ساالد پاستارو درست کردم کفگ دیشن یبود که وقت یمانیچون چشمم به پ دمیرو نشن ایمیک جواب

 ختیتو بشقابش و برگردوند سرجاش و از ساالد پاستا تو بشقابش ر زهیبلند کرده بود تا بر

 بسته شد شمیبه پهلوم ن ایمیک یحرکتش که با ضربه  نیچاکوندم از ا شین ٬زد  یبهم چشمک و

 ؟؟یری: از ذوق نمایمیک

 مانیکه پ میظرفا رو بشور میپسرا قرار گرفت خواست فیو مورد تعر مینگفتم غذا رو که خورد یچیو ه دمیخند

 مانعمون شد و نذاشتذ

 بشوره ادیب گمیبه گلنار م رونیب نیبر ی: همگمانیپ

 مونصدام زد: باران شما ب مانیاز آشپزخونه خارج شدن منم خواستم برم که پ یکی یکیگفتن و  یها باشه ا بچه
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 نه؟ ای یبلد نهیبب یظرف بشور ییتنها خوادی: فکر کنم مایمیک

راره فقط نه ق ایظرف شستن بلده  نمیبزنه که بخوام بب دیو سف اهیدست به س ستیمن قرار ن ی: باران تو خونه مانیپ

 کنه یخانم

 : جانم؟؟مانیاومدم و رفتم کنار پ ایمیک یبرا ییو ابرو چشم

 یبدون دیاومده که با شیپ یموضوع هیبال خانم قشنگم  یزد: جانت ب یمحو لبخند

 بدونم؟؟ دیرو با ی: چ یبود کم کالفه

 ترش کرد : راستش... ختهیکه بهم ر دیموهاش کش ونیم یدست

 ه؟؟؟یهم عصب یکم کردمیم حس ٬نگرانم کرد  شیکالفگ

 مان؟؟یشده پ ی: چباران

 خانم قشنگم ؟؟؟ یزد: چرا نگران شد یمحو لبخند

  یکنیتو هم قفل کردم: خب آدم و نگران م دستامو

برگردم تهران و دو سه  دیفقط خواستم بگم من امروز با ستین یگرفت تو دستاش: موضوع نگران کننده ا دستامو

 گردمیبرم گهیروز د

 ؟؟یرفتم: چ وا

 باشم نجایا نیدهم فرورد دمیبرگردم اما قول م دیاومده که با شیتو شرکت پ یکار هی:  مانیپ

 بودم کرده عادت ٬بود برام  یسخت تر از هر سخت دنشیند روز سه دو ٬بد باهم به سمتم هجوم آوردن  یحسا ی همه

 هرروزش  دنید به

 تو نگاهش نهیدل من غم بش زیعز نمیگفت: نب تیصورتم آورد و با جد یصورتش و جلو دیو که د میناراحت

  دنتی: سخته نددمیگز لب

 خوشگلم  ستین یراحته؟؟؟ چاره ا نمینگاهم کرد : مگه واسه من که عادت شده خانم گلم و هر روز بب مهربون
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 ؟؟یفتیراه م یکردم صدام نلرزه: ک مویو تمام سع دمیکش یآه

 گهی: دوساعت د مانیپ

 انداختم: باشه ریبه ز سر

 بغلش: دلم و خون نکن بارانتو  دیمنو کش مانیپ ٬مظلوم گفتم که خودم دلم به حال خودم سوخت  انقدر

  رکردمیم رشیسه روز ذخ یهام برا هیتو ر دیو بدون وقفه با قیعم ٬ دمیتنش و نفس کش عطر

 دارم جمع کنم اجیکه احت ییها لهیوس رمیو ازم فاصله گرفت: م دیکش یآه دیکه د سکوتمو

 چطور سر کنم؟؟ دنشیند با روز سه من ٬تکون دادم و با بغض خونه خراب گلوم رفتنش و نگاه کردم  یسر

 مبل انداختم و چشمامو بستم  یو خودمو رو رونیب رفتم ٬طاقت شده بودم  کم

 ماهان مواجه شدم  ی چهره با و کردم باز چشمامو ٬کنارم نشست  یکردم کس احساس

 ره؟؟یره مبهم زد: بهت گفت دا یلبخند

 بود با شکستن بغضم یمساو زدنم حرف ٬تکون دادم  یسر

 بارانم؟؟ یدار دوسش ٬هیاما االن وقت خوب میچند روز راجع بهش حرف بزن نی: فرصت نشد اماهان

جواب دادم: از  یسخت به بغض همون با ٬شب ایواضح بود که انگار ازم بپرسن االن روزه  یسوال به قدر نیا جواب

 حالم دهیگذشته و به جنون رس دوست داشتن

: خوشحالم که به دیسرم و بوس یکرد و رو یم تمیکه کنارم بود و حما میزندگ یسالها تمام مثل ٬نگاهم کرد  مهربون

 یدیحس رس نیا

 بلند شد و رفت و

 یخداحافظ مانیپ با ها بچه ٬بدرقش  یبودم برا مانیپ نیبه خودم اومدم که کنار ماش یساعت زود گذشت و وقت دو

 و با گرفتن چونم وادارم کرد نگاهش کنم  ستادیا جلوم اومد ٬کرده بودن و تو رفته بودن 

 ؟؟یبدرقم کن یخوایم ینطوری: ا مانیپ
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 طاقت با بغض گفتم: نرو کم

 منه زبون نفهم افتاده بود  ریگ که براش سوخت دلم ٬نگاهم کرد  مستأصل

 رمی: باشه نممانیپ

 باش نجایمنطق بودنم: نه برو اما دهم ا یشدم از بکردم و شرمنده  نگاهش

 گوشم گفت: خداحافظت عشقم ریز و بغلش تو رفتم خواسته خدا از ٬باز کرد از هم  دستاشو

که نگاهم نکرد چون  تابهیاونم ب دونستمیم ٬شد و بدون نگاه بهم ازم دور شد نیسرعت ازم جدا شد و سوار ماش به

 کنه و منصرفش شه از رفتن میبارون ینگاه به چشما دیترسیم

 خطر عشق من یکردم و زمزمه کردم: سفرت ب یآب دستم و پشت سرش خال ی کاسه

بهم زنگ بزنه و خبر  مانیبه دست منتظر بودم تا پ یماه بود و گوش یاتاقم نگاهم پ یشده بود و من از پنجره  شب

 بده دنشویرس

بود و تا اون موقع که بهم خبر  دهیبودم که هنوز نرس یمانینرفت چون دل نگران پ نییاز گلوم پا یادیز زیچ شام

 گرفتیدلم آروم نم دادیو نم دنشیرس

 آروم در و باز کرد : زنگ نزد؟؟ ایمیک

 کیدستاشو رو شونه هام گذاشت: نگران نباش حتما تراف ستادیتکون دادم اومد جلو و کنارم ا یبه  عالمت منف یسر

 گهید دهیبوده ع

 بدون نگاه به اسم مخاطب تماس و وصل کردم: بله؟؟؟ عیسر میزنگ گوش ینگفتم با صدا یچیه

 سالم زمیاون بله گفتنت عز یصداش هرچند خسته بهم جون دوباره داد: فدا دنیشن

 ؟؟؟یزنگ زد رید انقدر چرا ٬یآزاد کردم: سالم توکه منو کشت نفسمو

 بود  کیخانمم تراف دی: ببخشمانیپ

 ؟؟؟ی: خوب نیو من سر خوردم رو زم رونیآروم از اتاق رفت ب ایمیک
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 کرد: مکث

 شمیم یبغض نکن که روان باران

 بود؟؟ تر عاشق ما از ٬بود بغضمو  دهیاما فهم دینلرز صدام ٬نگفتم  یچیه

 : خانمم؟؟مانیپ

  ستی: خانم گلم هوم درستش ندیگفتم که کوتاه خند یآروم هوم

 ؟؟؟یگردیبرم یکردم: ک اعتراض

  نداشت جواب اصال سوالم ٬نگفت یچیمنطق ه یو ب ریبچه ها بهونه گ نیبودم ع شده

 کردم: مواظب خودت باش زمزمه

 خندتو بشنوم بعد قطع کن یباز کرد: بزار صدا لب

 بغض : خوبه ونیم دمیخند

 رفت  میخسته نبود: خستگ گهید صداش

 ری: شب بخدمیکش یقیعم نفس

 : شبت خوش گلممانیپ

  زدیشد و قلبم آروم م ریو که قطع کردم آرامش تو وجودم سراز تلفن

 یحرف اضافه ا چیگذاشتم و من عاشقش بودم بدون ه نمیرو درست رو س یگوش

 برگرده مانیگذشت و قرار بود امروز پ یروز عذاب آور و پر از تنش و بغض به هر سخت سه

حد برام  نیازش تا ا یکه تحمل سه روز دور ببازم یدل به کس یبه قدر یروز کردمیوقت تصور نم چیه من

 وحشتناک و سخت باشه 

 و منم سردرد و بهونه کردم تا باهاشون نرم  ایها صبح رفتن کنار در بچه
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 نگرفته بود  یاما تا االن تماس زنهیزنگ م فتهیگفته بود راه ب مانیپ

 هوس کردم ازش برم باال یبچگ یبه هوا یدرخت قطور دنیو با د اطیح یتو رفتم

 دمیپهنش باال کش ینه اما جلورفتم و خودمو با کمک شاخه ها ای تونمیم دونستمینم

 مشیپ میکردم کاش هندزفر ینشستم و اطراف و نگاه یپهن یشاخه  یدرخت باال رفتم و بعد رو یتا وسطا بایتقر

 بود 

 داخل شد مانیپ نیمن ماش یباورباز شد و تو بهت و نا الیخودم بودم که در و یحال و هوا تو

 مان؟؟ی: پدمیکش غیزده ج جانیشد ه ادهیازش پ مانیپ یاما وقت دمیلحظه فکر کردم خواب د هی

از دستش رها شد و داد زد: باران تو اون  فیدرخت افتاد ک یچشمش به من باال یتعجب اطرافش و نگاه کرد و وقت با

 ؟؟یکنیم کاریباال چ

 نیحس ایکه چشماش و بست و با ترس گفت:  نییپا دمیخنده خودمو کش با

 و به طرفش پرواز کردم هنوز چشماش بسته بود که خودمو محکم پرت کردم تو بغلش نیرو زم دمیپر

 نشد خانمم؟؟ تیزیدستشو دورم حلقه کرد و با ترس گفت: چ ریتأخ یکم با

 خانممش رفتم تو آسمون هفتم و برگشتم  با

 گفتم و دلتنگ عطر تنشو بو کردم یا دهینوچ کش طنتیش با

 تواِ؟؟ یدرخت جا یآخه باال یدیتر بغلم کرد: آخرش منو سکته م محکم

 سرمو کج کردم : دلم تنگ شده بود برات الیخ یشده بود اما من ب یعصبان

 من عروسک ی: نه به اندازه دیمال مینیبه ب شوینینگاهم کرد و بعد ب یبا مکث جد چندلحظه

 شتریمن ب ریحلقه کردم و دستامو دور گردنش گذاشتم: نخ دور کمرش پاهامو

 نه؟؟ یبه رو هوا بودن دار یادیز ی: عالقه فتمیو منو محکم گرفت تا ن دیخند میبچه باز به
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 : دوست دارمدنشیسرخوش و شاد از د دمیخند

منتظره لبهام داغ شد و  ریاقدام غ هیربطمون وسط صحبتامون بودم خندش قطع شد و تو یب یعاشق جمله ها من

 من شک زده نگاهش کردم

 جدا شد و با مهر گفت: عاشقتم ازم

 لبهام بودم  یمن هنوز تو شک داغ و

و منو نرم گذاشت رو مبل و کنارم زانو زد و زمزمه کرد: چطور طاقت  الیکه تو بغلش بودم رفت داخل و همونجور

 دنتو؟؟؟یآوردم ند

 زد بوسه روش و گرفت دستمو ٬کردم لمس  ششویجلو بردم و ته ر دستمو

 یاز هرکس شتریعاشقشم ب ایخدا

ردو و ه دیبلند شد و پرده هارو کنار کش مانیپ دادیم گروید یبارون بهار هی دینو خوردیم شهیبارون که به ش یصدا

 مونویبهار عاشق میدیکنار هم نفس کش

 شد یم لیبه زمستون سرد و خزون زده تبد یکه هر بهار نیاز ا غافل

  نویا دمیفهم ریمن چقدر د و

 ....شهیم ریچقدر زود د یگاه

............................................. 

  میبرگرد یروز آخر بودنمون تو شمال بود و قرار بود عصر امروز

 مانینگاه پ یدور شونم نشست و من نگاهم قاط یکه دست کردمیخروشانش نگاه م یو به موج ها ستادمیا ایدر کنار

  کردیشد که مهربون نگاهم م

 شهیتنگ م نجایحاال دلم واسه ا نیازش گرفتم: از هم نگاهمو

 نجایا میایماه عسلمون ب ی: دوست داردیبوس قمویشق
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 و ماه عسلمون  مانیبا پ یشد از تصور عروس نیریبند وجودم ش بند

 شما ینپک یآ یآ یکرد: آ یتک خنده ا دیبازمو که د شین

 کرد و سرمو از پشت به شونش چسبوندم دایشدت پ خندم

 برگشت یبرا میو آماده ش میتا بر میبرگشت کردیکه از دور صدامون م ایمیک یصدا با

 داشتم مانیبود که با پ یسفر نیاون آخر دونستمیمن اون روز نم و

 از اتاق نازیبا پر یفرستادم و بعد از خداحافظ ینیزبگروه با یشدمو برا لیتکم ی..............................................نقشه 

 رونیزدم ب

 شرکت ومدمیکه کالس نداشتم م ییو طبق روال سابق روزا میبود برگشته بود یروز ده

 فرصت صبر کردن نداشتم لیسه ادتیبرم ع خواستمیکه م یینبود و من از اونجا زشیپشت م نغمه

بعد از کارکنا از  یساعت دو معموال ٬کنم  یرفتم و خواستم در بزنم و برم تو تا ازش خداحافظ مانیطرف اتاق پ به

 شدیشرکت خارج م

رف ح مانیبا پ یمیصم یلیو خ ومدیاتاق م یکه از تو یدختر یو خواستم در بزنم اما با صدا ستادمیدر اتاقش ا پشت

 دستم وسط راه خشک شد زدیم

عقدمون حرف  خیراجع به تار خوادیخونمون م یایمامانم گفت امشب حتما ب مانیپدختر تو گوشم زنگ زد:  یصدا

 بزنه

 اطرافم غافل شدم  یایو از دن دیگوشام سوت کش دمینشن گهید یچیه

 زد شیاشک گونمو آت یو گرم فتمیتا ن وارید به به کردم بند دستمو ٬ چرخهیکل سالن داره دور سرم م کردمیم حس

 به طرف پله ها  دمیجونم دو یب یراه گلوم و بسته با پاها یزیچ هیو  شمیدارم خفه م کردمیم احساس

 رفتم  نگیشدم و تو پارک ریسراز ها پله از کننده خفه بغض همون با ٬آسانسور صبر کنم  یبرا خواستمینم یحت
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شدم و به  نمیش سوار ماشتوجه به یبهت زده به حال خرابم نگاه کرد و من ب دنمیبود و با د نگیتو پارک اریشهر

 سرعتم حرکت کردم تیخارج شدم  و پامو رو پدال گاز گذاشتم و با نها نگیسرعت از پارک

 و زار زدم  دیپخش که بلند شد بغض منم ترک یصدا

 شده بود یآهنگ قاط یو پر کرده بود و با صدا نیماش یفضا میهق گر هق

 گهیتو د دیکه شا نیترس ا از

 ضهیمر قلبم ٬ یندار دوسم

 نداره یکردن معن هیگر نیا

 زهیبر دیرو شونت با اشکام

 شو حالم خرابه آرامشم

 ندارم یکار گهیتو د ریغ

 که ایب تنها ٬ نمیتنهاتر

 هامو تنها بزارم ییتنها

 رهنتیپ یرو مونهیم رهنمیکه عطر پ نیا با

 شناسنتیهمه م یمنو وقت مونهینم ادتی

 نتمیعاشقتر ٬ نتمیعاشقتر

 یکنیم یبیکار عج یکنیم یبیمن غر با

 هوس؟؟ ایعشقه  نیا عشقم ٬شروع رابطست یگیم

 نتمیعاشقتر ٬ نتمیعاشقتر

 اهویه نیتو ا شهیوقت نم چیه



 بارانزیر 

 
294 

 

 ارمیحال چشمات سردرب از

 منم باش امشب دوباره فکر

 سردرد دارم سوزهیم چشمام

 بارون گرفته دمیخواب د من

 یتو باش دیخوابم با ریتعب

 با من شروع شه دیجاده شا نیا

 ..یهنوزم تو انتهاش اما

 ...رهنمیکه عطر پ نیا با

 (نیعاشقتر ٬یی)مرحوم پاشا

 خانم بزرگ بودم  یالیو یبه خودم اومدم که تو دماوند و روبرو یوقت

مطلق  یخبر یب هیو تو  دمیفهمینم و حالم و حس ٬کردمینگاه م الیخشک شده بودن و من مات به در و گهید اشکام

 محض ینابود یعنی نیبودم و ا

  شدیم انیپشت صفحه نما مانیپ ریو تصو خوردیبار صدم زنگ م یکه برا میشد سمت گوش دهیکش نمیغمگ نگاه

 : چرا؟؟دمیکردم و نال خیرو صورت  دیقطره اشک دوباره چک هیو  دمیگز لب

ازش  یادیز یخونده نشده  یها امیو پ زدیبار صدم بود که زنگ م نیا ٬فرمون گذاشتم  یرو یقرار یبا ب سرمو

 داشتم 

 حس یبده اما نه االن که داغون بودم و ب حیبهش فرصت بدم توض خواستیم دلم

  الیبلند کردم و زنگ زدم به و سرمو

 رو برداشت : بله؟ یخانم زود گوش نینسر
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 تو  ارمیو ب نیماش دیخانم درو باز کن نی: بارانم نسرباران

 رو قطع کردم و منتظر شدم در باز بشه یصدام گرفته بود که خودمن جا خوردم اما گوش انقدر

جون و حس بود با  یشدم پاهام ب ادهیساختمون پارک کردم و پ یو داخل بردم و جلو نیکه درو باز کرد ماش یموس

 آروم و نامطمئن درو باز کردم و داخل شدم  یقدم ها

  کردیبا تعجب نگاهم مدر و  یبزرگ اومده بود جلو خانم

 اگه با بغض باشه: سالم  یکردم لبخند بزنم حت یسع

 زمیحالمو و آغوش به روم باز کرد: سالم عز اوردیخودش ن یرو به

 ؟؟؟یخوایقورت دادم: مهمون نم یتو بغلش جا دادم و بغضم و با سخت خودمو

 گلم قدمت سرچشم  یستیجدا کرد از خودش: تو مهمون ن منو

 : اجازه هست برم اتاقم؟؟دمیبوس دستشو

 چون کرد سکوت اما ٬و  میو حال داغون نفهمه اوج نابود هیسرخ از گر یچشما اون با بود محال ٬سر تکون داد فقط

 براش  کنمیزود خودم لب باز م ای رید دونستیم

 اتاق مخصوص داشتم  هی ومدمیم نجایا بس از ٬اتاقم و باز کردم در

 فل کردم و پشت در سر خوردم شدم و در و از پشت ق وارد

 بودم چیه مانیمن بدون پ دادینشون م نایا ی همه٬کرد سیدوباره گونمو خ اشکام

 کرد دایشدت پ مینگاه کردم و گر کردیم ییکه توش خودنما مانیپ یدستم و حلقه  به

  دمیحلقه رو بوس یباال آوردم و رو دستمو

 کنم: بله؟ یریکردم از لرزش صدام جلوگ یسع ٬تقه به در خورد  چندتا

 باش نییشام پا یهم برا گهیساعت د میتا ن یینجایخانم بزرگ اومد: باران من به ماهان زنگ زدم و گفتم ا یصدا
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گفتم و بلند شدم و تن  یآروم چشم ٬کارو کرد  نینبود بهش خبر بدم خوب شد خانم بزرگ ا ادمیاصال  ماهان؟؟

 م خستمو رو تخت رها کرد

 بود یفراموش کنم اما خواب هم ازم فرار زویچشمامو ببندم و همه چ خواستیم دلم

راجع  داره مانیکه االن پ نیو با تصور ا دیچیاون دختر تو ذهنم پ یدستام گرفتم صدا ونیرو تخت و سرمو م نشستم

 و اشکام دوباره روون شد  دیکش ریقلبم ت رهیگیم میبه روز عقدش تصم

 خانم گفت که شام آمادست  نیبه صدا دراومد و نسر اتاق دوباره در

 نییخانم بزرگ رفتم پا یدلخوش یعنوان اما برا چینداشتم به ه یلیم

 تکون داد یشد و با افسوس سر دهینگاهش به چشمام کش دنمیو منتظر من بود با د زیبود سرم نشسته

 ختمیساالد تو بشقابم ر یحس نشستم و کم یب یآدم ها نیع

 ؟؟یکشیبزرگ: غذا نم خانم

 ادیندارم ز لیکردم: نه م نگاهش

 بلند شم زیخانم بزرگ تموم شه تا از سر م یو در سکوت منتظر بودم غذا رفتمیساالدم ور م با

که خانم بزرگ به به ظرف ساالد  دمید ٬کردم و منم بلند شدم  یتشکر دیکه خانم بزرگ عقب کش نیمحض ا به

 نگفت یچیدست نخوردم نگاه کرد و ه

و به عکس  میگوش یرفتم تو گالر یکالفگ با و رسوندم اتاقم به دوباره خودمو ٬درک و فهمش و دوست داشتم  نیا

 که تو شمال گرفته بودم ازش نگاه کردم  مانیپ

 غرق عکسش شدم که غافل از مکان و زمان بودم  انقدر

نگاه کرد و گفت: مهمون  میقرار یب به ٬از دستم افتاد خانم بزرگ بود یاتاق ناغافل باز شد و منم هل شده گوش در

 ؟؟یدار

 گفتم: من؟؟ متعجب
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  نییپا ایبزرگ: بله ب خانم

 

 و خودش رفت و درو بست  

 موقع اومده بود تا دماوند نیا یشب بود و ک ۱۰به ساعت انداختم  ینگاه

 بکنم  متونستینم یسرخم کار یاما با چشما دمیبه موهام کش یدست

مبل نشسته بود خشکم  یرو یقرار و نگران و عصب یکه ب یپسر دنیرفتم و با د ییرایو باز کردم و به سمت پذ در

 زد

به  رمیبلندشد : من م دید اونجور و جوّ که بزرگ خانم ٬سرخم جا خورد  یو چشما میمن و آشفتگ دنیبا د اونم

 رو آماده کنه  ییرایپذ یها لهیبگم وس نینسر

به مبل  یشم. خودمو به سخت نیضعف دارم و هرلحظه ممکنه نقش زم کردمیم حس ٬ترکمون کرد  عیسر یلیخ و

 رسوندم و نشستم 

 کردیکم نم میبود اما از ناراحت بیبود برام عج نجایکه چرا االن ا نیا ٬هیعکس والعملش چ نمینکردم تا بب نگاهش

 گفت: سرتو باال کن یتر از هروقت یکنارم نشست و جد مبل یباهاش بود که حرکت کرد و اومد و رو یپ نگاهم

 چرا  یتو لحنش نبود امانگران ینرمش

شدم که معلوم نبود  یمانیپ ی رهیکه توشون اشک نشسته بود خ ییبلند کردم و دلخور و زخم خورده با چشما سر

 کردیم کاریجا چ نیاالن ا

با  گهیامروز ناغافل اومد تو اتاقم و م اریشده؟؟؟ شهر معلوم هست چت چیگفت: ه ینگاه کرد و عصب مینگاه اشک به

 دمیعا یجواب چیزنگ زدم بهت جز بوق ه یو هرچ دنشیشن با دهنم تو اومد قلبم ٬ رونیب یحال خراب از شرکت زد

حال زار  نیو حاال هم با ا نجایا یاومد دمیفهم رشه نیو اون و الک کردن خاک ا نیزنگ زدن به ا ینشد بعد کل

 یجلوم نشست

 تر از اون ادیو من دلخور بودم ز ادیز یلیبود خ یعصب
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 زم؟؟یکالفه گفت: چت شده عز دیکه د سکوتمو

 تمتونسیکه م یلحن نیجواب سوالش با سردتر یتاب کرد به جا یکلمه تو ذهنم تکرار شد و قلبم و ب نیا زم؟؟یعز

 رد کن یبمونم برام مرخص نجایا یچندروز خوامیگفتم: من م

 یرد کن؟؟؟گوربابا یمرخص یگیچته تو به من م گمیدستش کرد: من م ریو چونمو اس دیتو نگاهش شعله کش خشم

  ینگرانم کرد یخبر یحد با ب نیتا ا یفقط حرف بزن و بگو به چه جرم یمرخص

 ش؟؟؟ی: تو نگرانم مدمیصداش باال رفته بود و من نال تن

 ؟؟؟یو پربغض گفتم: تو اصال دوسم دار یعصب ٬نگفت  یچیبرد از سوالم و ه ماتش

 یطیشرا چیتحت ه گمیهم م گهیبار د هیبار گفتم و  هی ٬کرد: حواست به جمله هات باشه  شیجمله دوباره عصب نیا

 یبه عالقم شک کن یحق ندار

 : اما شک کردمدیصدا داد و اشکم چک یزیچ هیدلم  تو

 نکن و حرف بزن چته؟؟؟ میگفت: باران روان یبه سمتم اومد و عصب یزخم ریش هیو مثل  دیشن ٬ دیگفتم اما شن آروم

 گرفته بود  یکه رنگ دلخور یعشق ٬کردم پرازبغض و هنوز پر از عشق  نگاهش

کرده و کنترل خشمش سخته براش  شیچندساعته تا چه حد عصب یخبر یب نیکه ا دمیفهمیشد از سکوتم م وونهید

 یستاش گرفت و محکم تکونم داد: د حرف بزن لعنتاومد جلو و بازوهامو تو د

اهم و جواب دلخو دمیشن یلب باز کنم و بگم چ دمیترسیاما م شنوهیبلند بود و من مطمئن بودم خانم بزرگ م صداش

  رمیمیاون موقع مطمئن بودم م رمیو نگ

اون دختر  یطبق گفته  دیبود؟؟ مگه نبا نجایا چرا ٬ دیلرز چونم ٬بود و رگ گردنش ورم کرده بود  یعصب مانیپ

 کرد؟؟؟یعقدش و مشخص م خیامشب تار

 حرف بزن برام نمیسکوت تورو بب نجایا ومدمیکنم من ن یقاط نیاز ا شتریتکونم داد: با توام باران نزار ب دوباره

زده شه االن وقتش بود پر از بغض گفتم:  یخب اگه قرار بود حرف یلیخ ٬تا خشم دادیالتماس م یآخرش بو ی جمله

 یکنم اما مهمون داشت یامروز اومدم ازت خداحافظ
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 باران؟؟؟ یدیشن یچ دیپرس یخشک و خشن شد و تا ته حرفمو گرفت و جد صورتش

 ؟؟؟یعقدتو مشخص کن خیگفتم: قرار بود امشب تار هیدهنم گرفتم و با گر یجلو دستمو

 من... یمه کرد: خدابا درد و خشم بست و زمز چشماشو

 ترسوندیکنه تا آروم بشم اما سکوتش منو م بشیکردم و منتظر بودم تکذ نگاهش

 رهیخ کرد نگاهم ٬چشماش  اهیس ینمود داشت تو گو شتریب یباز کرد هنوز خشم تو نگاهش بود اما کالفگ چشماشو

 کارو کرد؟؟؟ نیبا چشمات ا نیو لب باز کرد: به خاطر هم میو مستق

 و دروغه دمی: بگو اشتباه شندمینال

 جواب داد: دروغ نبود یجد یلیخ

 دلم آروم گرفت یکم شیبعد یاما با جمله  ستادیلحظه احساس کردم قلبم ا هیرفتم و تو  وا

 یکنیکه تو فکر م ستیاون طور ن هی: اما قضمانیپ

 طاقت نگاهش کردم تا ادامه بده  یب

 که ... یمنه و کس یسان دخترعموگفت: مه یو عصب دیموهاش کش ونیدست م کالفه

 حرفش بودم یکرد و نگران نگاهم کرد و من منتظر ادامه  مکث

 من اصرار دارن باهاش ازدواج کنم یکه خانواده  یدستاش گرفت: و کس ونیمبل و سرشو م یرو نشست

سرمو بغل کرد و پشتمو بلند شد و اومد کنارم و  دید که ترسونمو نگاه ٬بود  یشکل نیکردم و به خدا که مردن هم خی

 یچ هیبق ستیمهم ن یفکر کن فقط تو انتخاب من نیگفت: آروم باش و فقط به ا یآروم نوازش کرد و با لحن نرم

 ییتو زنهیکه قلب من براش م یتنها کس نهیمهم ا خوانیم

ماست و  یحس کرد و ادامه داد: پدر مهسان بعد از فوت پدربزرگم بزرگ خانواده  نویگرفتم با حرفاش و اونم ا آروم

به برادرش عالقه داره از  یادیکه ز ییمهسان در نظر گرفت و خب پدرمم از اونجا یعموم منو برا شیاز چندسال پ

 موضوع استقبال کرد نیا
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 یموضوع از خونه پدر نیسر ا یندارم و حتبه مهسان  یکردم بفهمونم به همشون که عالقه ا یهمون موقع سع من

ن گرفت یجد یادیرو ز هیقض نیو به خصوص مهسان ا هیانگار بق یشروع کردم منته مویمجرد یاومدم و زندگ رونیب

که من چقدر تند باهاش  یدیفهمیو م یکردیمن هیبندرو تنب ینجوریا  یدیشنیشما هم اگه جواب من به مهسانو م

 برخورد کردم

 ؟؟؟ینشن چ یچنگ زدم و با ترس گفتم: اگه مامان وبابات راض لباسشو

اگه  میانقدر دارم که تا آخر عمرمون تو رفاه باش ستینشدن هم مهم ن یراض اگه ٬یچیاز رو صورتم کنار زد: ه موهامو

 تو خونم  ادیکه خانمم با احترام ب نهیکردنشون دارم ا یبه راض یاالنم سع

 دارمیاالن برم نیشد: باران نلرزون اون چونرو که به خدا هم وونهید دیلرزونمو که د ی هنوز پابرجا بود چونه ترسم

 ترس بشونه تو دلت کنهیجرأت م یک نمیتا بب کنمیعقدت م برمیم

 چند ساعت مردم و زنده شدم نیتو ا یستیمال من ن گهیکه د نیوقت ترکم نکن من از تصور ا چیبغض گفتم: ه با

 منیس واریکه چطور خودشو به در و د ؟؟یکنیقلبش گذاشت: حسش م یاز عشق نگاهم کرد و دستمو گرفت و رو پر

 نیوقت به ا چیه یاگه به من شک دار یحت ٬ شهیآروم آروم متوقف م یتو نباش زنهیتو م یقلب برا نی؟؟ ا زنهیم

 وقفه شک نکن یضربان تند و ب

 ٬ ایخبر از خودت گذاشت یکه منو چند ساعت ب دمتیغلم کرد: فکر نکن بخشدوباره ب مانیکرد و پ سیگونمو خ اشکم

 کنم هتیتنب ادیکه دلم نم فیچند ساعت به خدا ح نیا تو کردم سکته

 دیکوبیم نمیس واریطور خودشو به درو د نیقلب کنارش ا نیا یتا وقت گفتیراست م مانیپ ٬رو قلبم گذاشتم  دستمو

 نداشت یترس و شک معن

حرفاش و  یروش نشسته بود و حواسم پ شیساعت پ کی مانیبود که پ ی..............................................نگاهم به مبل

 آروم شم  ذاشتیترس ناشناخته تو وجودم بود که نم هی

 بهتر بود اما هنوز دلشورم پابرجا بود یلیاز چندساعت قبل خ حالم

 پسر نیداشت ا یبزرگ اومد و کنارم نشست: عجب جذبه ا خانم

 نه ایشد  دهید دونمیزدم انقدر محو که نم یمحو لبخند
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 از دستش افتاد و شکست وانیو ل دیبدبخت رنگش پر نینسر رونیدادش اومد ب یلحظه که صدا هیبزرگ:  خانم

 خوشم اومد ازشبامزه گفت: اما به دلم نشست  یلیرنگ گرفت و خانم بزرگ خ یکم خندم

 سر کج شده نگاهش کردم: خانم بزرگ؟؟ با

انگار خودمو  فهممیترس گنده تو دلمه خودمو نم هیاما  یسر چ دونمینم بده حالم ٬بود حرفمو بزنم: دل آشوبم منتظر

 شیاتفاقات چند ساعت پ ونیگم کردم م

 ؟؟یکن فیتعر یخوایسرم و نوازش کرد: م یرو

 تا همون چند مانیاز عالقم به پ یدرد و دلم لب باز کردم و گفتم از همه چ دنیشن یبهتر از خانم بزرگ برا یکس چه

 شیساعت پ

 ؟؟؟یترسیم یحرفام تموم شد خانم بزرگ متفکر نگاهم کرد: تو از چ یوقت

 دونستمی: کاش مدمیکش آه

 آقا و دخترش تک منم و بود تاجر بابام ٬نبود یضرا امرزیبابام خدا ب میپدربزرگت اومد خواستگار یزد: وقت یلبخند

 فرش فروشا  یساده تو راسته  ینوچه  هی بزرگت

کردن بابام اصال  یاما خب راض ومدیبودمش و ازش خوشم م دهیکه با خانجونم رفته بودم بازار د ینگم چندبار دروغ

 ساده نبود

 بابابزرگت ٬ میکه ازش توقع کمک نداشته باش نیبه شرط اانقدر رفت و اومد تا بابام اجازه وصلت داد اما  بابابزرگت

بود که  نمونیام سخت بود اما انقدر عشق ب یلیخ بود ٬سخت نبود  گمینم ٬و شرط و قبول کرد  ستادیمرد وا نیع

 اشوی واشیبخره و مستقل کار کنه و  کیکوچ ی جرهح هیکم کم بابابزرگت تونست  میکردیهارو تحمل م یسخت

 مرد پدربزرگت ٬بابام بودم  یاز رفاه خونه  شتریب یکرد و ده سال نشده من تو رفاه لیهمون حجره رو به چندتا تبد

و و ترس ت ارمی یپا دمیکش یمنم عاشق شدم و سخت یکه بدون گمیم نارویا ارهیدرب حالل نون چطور بود بلد و بود

از  پسر نیکه ا زیچ هیجز  گمینم یادیز زیداشتم  االنم چ چون بابابزرگت و دوست دمیاما موندم و جنگ اشتمدلم د

  ستادهیاز خودش دوست داره و پات وا شتریخوند که ب شهیپس نگاهش م

 و برو به جنگ روزگار ستایتو هم پاش وا پس
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 دونستمیکه نم یجنگ دمیجنگیباهاش م دیکه با یحرف و زد و بلند شد رفت و من موندم و روزگار نیبزرگ ا خانم

 میشیکدوممون توش برنده م

............................................. 

دوروز به اندازه  نیبرگردم تهران تو ا خواستمیم ٬و به حرکت درآوردم  نیتکون دادم و ماش یخانم بزرگ دست یبرا

 فکر کرده بودم و حاال وقت برگشت بود یکاف ی

 امیم دارم و افتادم راه بودم نگفته بهش ٬ مانیپ دنیرم شرکت دو بعد ب لیسه دنیداشتم برم د میتصم اول

 میریتنش ها فاصله بگ نیاز ا یو کم رونیب میکنم و  بعد با هم بر رشیغافلگ خواستمیم

 ادهیگرفته بودم پ لیسه یو غروبش که برا ایطرح در ی کهیپازل هزارت یتوقف کردم و با بسته  مارستانیب یجلو

 شدم

 رفتم  لیبه  طرف اتاق سه دهیمفصل با سپ یبخش شدم و بعد از سالم احوالپرس وارد

شاد کردنش رو لب  یبرا یو لبخند تشیمظلوم از گرفت دلم ٬بود  ستادهیاتاقش باز بود و خودش رو به پنجره ا در

 گل لینشوندم و رفتم تو: سالم عرض شد آقا سه

 شد: سالم باران جون باز  یو صورتش به لبخند  دیبه طرفم چرخ عیسر

 تو؟؟ یخوب یچشماش گود رفته بود: فداتشم اله ریز و بود شده قبل از الغرتر ٬ دمشیجلو و خم شدم و بوس رفتم

 حوصلم سررفته بود یحساب یباران جون خوب شد اومد ی: مرسلیسه

 خوب آوردم زیچ هیچون واست  یرولبم حفظ کردم: پس شانس آورد لبخندمو

 پازل یدستم و به پازل نگاه کرد و چشماش برق زد: واا به

 میبا هم درستش کن ای: بله پازل بدو بباران

 باران جون یکنارم و با ذوق گفت: راست اومد

 طرفش: جونم؟؟؟ برگشتم
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 نیبب نویکنار تختش درآورد: ا یعکس از کشو هی

فت: و گ دیتنش بود گنگ بهش نگاه کردم که خند یصورت ینوزاد خوشگل بود که سرهم هی ریو گرفتم تصو عکس

 خواهرمه

 اومد؟؟ ایبه دن لیسه ینکشم: وا غیدهنم گذاشتم تا ج یجلو دستمو

 اومد ایستاره خانم به دن شیهفته پ هیتکون داد: بله  سر

 داداش کوچولو گمیم کیکردم: تبر بغلش

 ی: مرسلیسه

 داره ارویداداش دن نیاهرت بهترخو لینازش نگاه کردم: واست خوشحالم سه یچهره  به

به عشق خواهر کوچولوش هم که شده   لیسه دیشا ٬کمک بهش  یو رفت سراغ پازل منم رفتم برا دیخند ینخود

 بجنگه  یماریب نیبا ا تونستیم

.............................................. 

  زدمیحرف م مانیبا پ یاومده جد شیراجع به  موضوع پ دیشرکت شدم با یراه لیسه  ادتیاز ع بعد

 نبردم و خودمو به سرعت به شرکت رسوندم نگیشرکت پارک کردم و داخل پارک یو روبرو نیماش

  دایزد: سالم خانم کم پ یلبخند دنمینشسته بود و با د زشیپشت م نغمه

 ؟؟یخوب زمیفشردم: سالم عز دستشو

 ینداشت یمگه امروز مرخص ؟یتو چطور یزد: مرس یلبخندمهربون

 هستن؟؟ امیبا مهندس کار داشتم مجبور شدم ب ی: چرا ولباران

 رفته  هیکامران ی: نه متأسفانه سر پروژه نغمه

 دنشیهمونجا د رمیشد: باشه م یخال بادم
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  ی: هرجور راحتنغمه

 ازش کردم و از شرکت خارج شدم  یخداحافظ

 محل پروژه آشنا بودم پس بدون فوت وقت به همون سمت رفتم با

 نیاصال به ا مانیمن برخالف خانم بزرگ و پ یچرا ول دونمینم زدمیو باهاش حرف م دمیدیو م مانیامروز پ دیبا حتما

 داشتم یخاص یدلنگران هینبودم و  نیخوشب هیقض

 و صدا بزنه مانیاز کارگرا گفتم پ یکیه شدم و ب ادهیپارک کردم و پ یتجار یساختمون پروژه  یروبرو

متعجب به طرفم  دنمیکه از ساختمون خارج شد و با د دینکش یطول ٬دادم و منتظر اومدنش بودم  هیتک نمیماش به

 دلتنگش شدم  یادیدوروز ز نیتو ا دمیاومد و من تازه فهم

 از رو صورتم برداشتم مویدود نکیزدم و ع یلبخند

مرد و که مشتاق و  نیمشکالت سر راهمون ا نیبود که من با تمام ا نیلحظه ازش مطمئن بودم ا نیکه تو ا یزیچ

 و دوست داشتم ومدیمحکم و استوار به سمتم م یمغرور با قدم ها

 ریصورتش تکون دادم: مهندس کجا س یجلو دستمو ٬نگفت  یچیو متعجب تو چشمام زل زد و ه دیرس بهم

 ؟؟یکنیم

 شو نیگفت: سوار ماش یگرفت و جد دستمو

 نبسته کامل درو هنوز ٬کمک راننده  یخودش زودتر از من نشست طرف راننده و منم مبهوت نشستم رو صندل و

گوشم زمزمه کرد: دلم تنگت بود  ریخورد و تو شک من  ز نشیو سرم به س مانیشدم طرف پ دهیکش محکم که بودم

 عروسک

 و گفتم: منم  نشیس رو کردم مشت دستمو ٬رو لبم نشست  یاومدم و لبخند رونیکم از شک ب کم

 ؟؟؟ی: تو هم چدیپرس طنتیاز خودش جدا کرد و با ش منو

 دارن؟؟؟ ٬ندارن  یمعن هم با که غرور عشقو ٬ رهیپس بزار بگ ره؟؟یاعتراف بگ خواستیم
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شوندم و با ناز گفتم: دلم لبخندمو رو لبم ن نیقشنگتر ٬حالتمو دوست داره  نیچقدر ا دونستیم ٬کج کردم  سرمو

 تنگ شده بود برات 

 یلیخ ما اما ٬جمله با طعم عشق  هیدارن به  اجیاز ما زنا احت شتریمواقع مردا ب یبعض ٬پر شد از آرامش  چشماش

 مانیپ خواستمیتفکر غلط و دوست نداشتم م نیا من ٬نداره  اجیمرد که احت میگیو م میکنیم غیمواقع ازشون در

 ماون عاشق یبندازم که منم اندازه  ادشیباشه و کنارم آروم 

 یغرق آرامشش که مظهر غرور بود گفت: چرا نگفت ی چهره همون با ٬حفظ عشقمون الزم بود  یبرا یادآوری نیا

 ؟؟یایم یدار

 کنم رتیغافلگ خواستمیباال انداختم: م شونه

 خانم خانما؟؟ هیچ برنامه خب ٬ دیچسب بیعج تیری: غافلگدیدستم و بوس یرو

 میو حرف بزن میبگرد رونیب میفرستادم : بر رونینا محسوس ب نفسمو

 و برگردم  اریو بدم شهر نیماش چییمکث گفت: اطاعت بانو فقط صبر کن من سو بدون

 مردونش نگاه کردم و ضعف کردم براش  کلیشد و به طرف ساختمون رفت به قد بلند و ه ادهیگفتم و اونم پ یا باشه

 و منتظرش شدم  نیو هم گذاشتم رو ماش چییسو کردیم یرانندگ مانینشستم بهتر بود پ سرجام

 م؟؟یخب کجا بر ؟؟یمعطل شد دیببخش: گفت و نشست اومد ٬برگشتش  دینکش طول

 ستیمد نظرم ن یخاص یکردم: جا نگاهش

 فرحزاد؟؟ مینمونده بر یادیز زیفکر کرد : تا وقت شام چ یکم

 ادیز یبود که عادت نداشت موقع رانندگ نیا مانیپ یخوب ٬لبخندم موافقت کردم و اونم به طرف فرحزاد رفت  با

 کنم نیحرفامو سبک سنگ یبزنم فکر کنم و کم خواستمیکه م ییسکوت به حرفا نیتو ا تونستمیحرف بزنه و منم م

تخت که اطرافش خلوت بود  هیزود  یلیخ میدیرس ۷ساعت  یو طرفا دنمونیرس دیطول کش یکم کیخاطر تراف به

  میداد ییشام زود بود سفارش چا یکه هنوز برا ییاونجا از ٬ میو نشست میسفره خونه انتخاب کرد هیتو 

 : خب؟؟مانیپ
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 ؟؟یفکر نگاهش کردم: خب چ غرق

 گذره؟؟یتو اون سر کوچولوت م یمردونه و محوش: چ یلبخندا همون از ٬زد  لبخند

و من اونو از  شناختیآدم منو از خودم بهتر م نیا ٬بود  شیبغض چاشن یاما کم دونمینم نشویریش و تلخ ٬ دمیخند

 م؟؟یهمه عشق بهم برس نینزاره ما با ا ومدیدلش م یک ٬ شناختمیخودش بهتر م

 : باران ؟؟؟مانیپ

 یک دمیخودم نفهم و لب باز کردم: یفتگیش از پر و ازعشق پر کردم نگاهش ٬اعتراض به خاطر بغضم صدام کرد  با

اما  یتو دوسم نداشته باش دمیترسیم لیاوا یاز وجودم بود ییجز گهیمطمئن شدم که د یعاشقت شدم اما وقت

 هیقض اون که روز اون ٬ماله تو دونستم  خودمودلم آروم شد و  یبارون شب اون تو صادقانت اعتراف  اون با ٬بعدش 

 من ٬ سرنوشت با جنگ ٬جنگ گفت  هی از ٬دماوند بعد رفتنت خانم بزرگ باهام حرف زد  یاومد و تو شبش اومد شیپ

 شرط  هی به اما باهاتم تهش تا ٬ ستمین زدن جا اهل ٬دوروز فکر کردم بهش  نیا تو

 شنوم؟؟ی: مدیپرس یو جد دیجلو کش خودشو

چون پدرمادر منم تورو بدون  دمیماونا من بله ن تیرضا بدون ٬کن  یدهنمو قورت دادم: پدر مادرتو راض آب

 شونیتا راض کنمیم صبر ٬مرگم  یتا لحظه  یهرچقدر که طول بکشه حت کنمیم صبر من ٬ کننیپدرمادرت قبول نم

 یکن

 باران  نهیکرد: تمام تالش منم هم یاخم مانیپ

 قول بده  هیکردم: من بهت قول دادم صبر کنم تا تهش تو هم  بغض

 خانمم؟؟ یبست: چه قول چشماشو

 خانمم یجز من نگ یو قورت دادم: که فقط من خانمت باشم و به کس بغضم

 با ٬ مانیپ دادن دست از ترس ٬تو دلم نشسته بود  یترس هی روز همون از درست نبود خودم دست ٬شد بهم  مات

  هیقض نیراجع به ابهت بگم  خواستمیبود که نم نیبه خاطر هم ؟؟یترسیم یچ از باران: گفت و کرد بغلم بهتش همون

 گرفت: قول بده راهنشویترس پ با
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 نکن وونمید و نلرز ٬قشنگم نلرز فقط  دمی: قول مدیسرمو بوس شدمیآروم نم دادیتا قول نم انگار

و  میو راحت کنم و دلنگرون المیخ یکم تونستمیمرد قوله پس حاال م نیقول ا دونستمیم ٬ دمیکش یراحت نفس

 نو به خودش فشرد: خانمم؟؟م محکم ٬بفرستم کنج ذهنم 

 بودن قشنگشو : جانم؟؟ دمیکش نفس

 جز تو بگه خانمم یاگه بخواد بچرخه و به کس ارمیدر م شهیزبون و خودم از ر نی: امانیپ

و بودم و ت دهیکه براش خر یساعت یاعتماد و تو دلم تنومند کرد و من بال گرفتم با حرفش نگاهم رفت پ ی شهیر

 بود و دست کرده بود تا به عالم و آدم بگه صاحب داره  دهیکه خودش خر یدستش بود و حلقه ا

 کردم رهیخودم نگاه کردم و آرامش و تو وجودم ذخ یحلقه  به

 زییپا یتو هیگر مثله

 کوچه یتو زییپا مثله

 بارون ریکوچه ز مثله

 شهیش یبارون رو مثله

 ..خود عشقیخود عشق تو

 سرم گرم درسام بود  یبود شروع شده بود و من حساب ی............امتحانات خرداد چندروز..................................

 لیرو جا ننداختم برگرو تحو یمطمئن شدم  سوال یوقت و انداختم برگه به آخرمو نگاه ٬امتحانم بود  نیچهارم امروز

 مراقب دادم و از سالن خارج شدم 

 ؟؟یهم پشت سرم از سالن خارج شد و خودشو به من رسوند: چطور داد ایمیکه ک دمید

 ی: عااالدمیخند

از ب شمیداشتم که مدرکش و از سوربن گرفته باشه ن مانیمثله پ یمعلم اگه منم ٬ شوعوریخودکارش زد تو سرم: ب با

 بود
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از  گهید باهم ٬غر کردن لب شروع کرد به غر  ریز و کرد نگاهم زده حرص ٬نگفتم یچیو ه دمیخند شیحسود به

 بودن جلسه سر هنوز غزل و بهار ٬ میدانشگاه خارج شد

 کنه؟؟یم کاریچ نجایا ارشیبا تعجب گفت: باران ک ایمیک

 دونمینم: گفتم حضورش از شکه ٬داده بود  هیتک نشیکه به ماش دمیرس ارشیتعجب رد نگاهش و گرفتم و به ک با

 داره کارتیچ نی: خب برو ببایمیک

 گرفت: سالم  نشیاز ماش هیتک ٬تکون دادم و راه افتادم به سمتش  یسر

 ا؟؟یک یکنیم کاریچ نجایگفتم: ا یآروم سالم

 : اومدم باهات حرف بزنمدیخند  تلخ

 ؟؟؟ی: راجع به چدمیپرس جیگ

 گمیم نیجلو رو باز کرد: بش در

 هم صحبت بشم  ارشیبا ک ادیدوست نداشت ز مانیپ انه؟یکه سوار شم  نیبه شک بودم از ا دو

 نیباران بش کنمیگفت: خواهش م دیو که د تأللم

 و دور زد و سوار شد نیماش و بست درو اونم ٬نشستم  ناچارا

 نه؟ ای یزنیطرفش: حرف م دمیچرخ

 حوصله کن  کمی گمیو راه انداخت: م نیکرد و ماش نگاهم

داره بعد از برگشت از شمال  کارمیچ ایک نمیبب بودم کنجکاو ٬بام  رهیکه به طرف ولنجک بود حدس زدم م رشیمس از

 بودمش دهیاصال ند

و در کمال تعجب من به سمت همون  میرفت باال باهم و شدم همراهش٬شم  ادهیآروم گفت پ ایبام تهران و ک میدیرس

 میاومد ییکه با هم دوتا یبار نیآخر واقع در ٬ میکرد روش نشسته بود یکه ازم خواستگار یرفت که شب یمکتین

  نجایا
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به دست با دوستش  تاریکه گ یو اون موقع روز نسبتا خلوت بود اون مکان و جز پسر نوازنده ا دیوزیم یبهار باد

 نبود یکس مینشسته بودن تو اون نقطه که نشسته بود

 ؟؟ یشروع کن یخواینگاه کردم: نم ایغرق غم ک یچهره  به

 تمومش کنم خوامیزد: م یپوزخند

 دهیچیپ یشده بود و کم بیعج امشب ٬حرفشو  دمیفهمینم

ون و با ا نمیبش شتیپ امیب یکردیمنو مجبور م شهیباشه هم ادتینبود اگه  شتریسالت ب ۷سالم بود و تو  ۱۵: ایک

 تو هم دامادم باش شمی: من عروس میگفتیزبون بچگونت م

کنه و نقش داماد و  یباهام باز کردمیمجبورش م شهیمن هم گفتیراست م ایاون روزا ک یادآوریگرفت با  خندم

  دادمیبهش م

 همون به ٬ گردهیمن به تو به همون روزا برم یعالقه  میکنیاما حاال که فکر م میادامه داد: اون روزا هردو بچه بود ایک

 عروس خودم بدونم تیتو واقع یکه باعث شد من تورو حت یبچگ یروزها

  کردمینگاهش کردم بغض مردونشو کامال حس م نیغمگ

 یدونینم ٬فقط عالقه بود بلکه خود عشق بود  گهیبه بعد د ییجا هیاز  شدیم شتریعالقه ب نیا گذشتیم ی: هرچایک

 ایداداش ک یگفتیبهم م یوقت دمیکشیم یچه زجر

 ایکه بهت نگم داداش ک یوقت نگفت چیگفتم: تو ه یگرفته ا یصدا با

 ....و گفتم از حسم اما ایدل و زدم به در ی: جرأتشو نداشتم اما باالخره اون شب برفایک

 فراموشت کنم .. یو گفت یرفت: تو پسم زد نییگلوش باال پا بکیس

دوستش و شروع کرد به زدن و خوندن و نگاه هردومون و  ینشست جلو ستیتاریتموم نشده بود که پسر گ حرفش

 سمت خودش دیکش

 ایتو دن یعشق چیه گنیم

 ستین نیعشق اول مثله
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 اما  یعمر هی گذرهیم

 ستین یرفتن التیخ از

 مثله یشکیعشق ه داغ

 ستین زنتتیکه پس م اون

 یوقت یبده تنها ش چه

 ستیهم قدمت ن یچکسیه

 یسخته بدون چقدر

 مونهینم شیخوایکه م اون

 گستید یجا هیدلش  که

 همه وجودش ماله اونه و

 یباش بهیغر یدیاون که جون م یبده برا چه

 با تو باشم خوامیم یبگ

 یکه نباش خوامیم بگه

 مرگ شمال تو شب اون ٬وقت  چی: نتونستم فراموشت کنم هندازهیم هیکه آدم و به گر ییاز اون خنده ها دیخند ایک

 یبخش به ٬دل بکنم  مخوایسوزان تر نبود اما حاال م نیاز ا یجهنم ٬ مانیپ دست تو دستت ٬ دمید چشم به آرزوهامو

 قلبم روزامو سر کنم ی گهیکنم با بخش د یسع جودبرم و با تمام و خوامیاز قلبم تا ابد به نامته اما م

 ؟؟کجا؟؟یبهت گفتم: بر با

 دنیبا د یغرق شد ایدر تو که روز اون ٬پاش نگاه کرد: کانادا  ریو به تهران ز ستادیشد و دو قدم جلوتر ازم ا بلند

از عشق  کشمیخودمو کنار م شهیهم یدر اون صورت برا یبستت با تموم وجودم از خدا خواستم زنده باش یچشما

 کنم وفا قولم به وقتشه ٬مانیتو و پ نیب
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 ؟؟یریم یبودم گفتم: ک دهیکه شن ییزایو منگ از چ جیگ

 نگن یزیچ یکس به امروز تا خواستم بابا و مامان از ٬کرد لبخند بزنه: امشب  یسمتم سع برگشت

 ارش؟؟ی: کمیکودک هیهمباز هیشگیپر از بغض از رفتن هم دمینال

 ۱۰۰شکالت  هی یبه لبخند به تلخ یمرد اونم وقت هیقطره اشک از چشم  هی دنیچک یندون دیو تو شا دیچک اشکش

  شهیجونت پر از غم م ی همه که انقدر ٬درصد رو لب داره خود درده 

 بست: جونم عشقم؟؟ چشماشو

 صدات کنم ینجوریا خواستمیم شهیگرفته گفت: هم یصدا با و شد پررنگ خندش ٬تا بغضم نشکنه  دمیگز لب

 ..نرو: جلوش رفتم ٬ گفتیم ونیهذ انگار

 مانیشه رو عشق پ رهیخ یباشم و چشمم به ناپاک ترسمیبرم م دیبست: با چشم

 رفتنم و سخت نکنفرودگاه و  این یول رمیم امشب من: گرفت دستامو جلو اومد ٬گرفت  میگر

  یبردار نتویبرسونمت دم دانشگاه ماش میبر: گفت و جلو رفت ٬غم سر تکوم دادم  با

از زور  ایک یچشما ٬ میشد نیو سوار ماش میرفت نییحرف و پر از اشک پشت سرش راه افتادم و در سکوت پا یب

 و روشن کرد و راه افتاد نیماش پخش ٬سرخ بود  گرفتیکه جلوشون و م ییاشکا یحمله 

 ..یبه اون که تو کنارش آسوده تر سپردمت

 ...ینمونده راه بهتر یتحملش ول سخته

 از حسادتش مردمیبه اون که من م سپردمت

 تا باشه آخرش رمیم ٬عشق تو بود نیاول اون

 فهممتیم ؟؟یدار دوسش

 دچار دردتم  خودم
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 سرد سردتم یدستا دیترد لیدل خودم

 برات سازهیم یکه شاد یبه لحظه ا سپردمت

 به قصه هات کنهیمن اون گوش م یکه ب یلحظه ا به

 هایافسردگ یلحظه  نیبه آخر سپردمت

 ایتازگ یدیدیاون که برگشتنش و خواب م به

 فهممتیم ؟؟یدار دوسش

 دچار دردتم  خودم

 سرد سردتم یدستا دیترد لیدل خودم

 یعشق من نیاول چون ٬دچار دردتم  خودم

 یبکن دل ازش سخته ٬ فهممتیکه م نهیهم

 بوده و هست نیا شهیهم میو منم خوش درسته

 گستیحس د هیسپردمت به اون چون واست  اما

 تو خوشم با روزگار یب

 عشق اولم یش خوشبخت

 به آرزوت سپردمت

 برم... شتیاز پ وقتشه

 ینش آزرده نگفتم ٬همش درده برام  نایا

 یمن دوست دارم به خاطرم درد نکش ینفهم

 همش بود تو خاطر به ٬من گناه نبود رفتن
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 تو خوشم تنها دروغمو ببخش.. یاگه ب گفتم

 ٬نگفت یچیو ه دیکش یآه ایک ٬دوباره از اول تکرار شد و من پر از بغض دست بردم و پخش و خاموش کردم  آهنگ

 یو جد نیدانشگاه که پارک کرد برگشت طرفم و غمگ یروبرو ٬آهنگ منظور داشت  نیاز گذاشتن ا دونستمیم

 گفت: خداحافظ دختر عمو

بهش زدم: خداحافظ پسر  یلبخند ٬االن شروع کنه به فراموش کردنم  نیاز هم خواستیم یعنیعمو گفتنش  دختر

 خطر یعمو سفرت ب

نگاه  مویزندگ یام ساالو همراه تم یهمباز نیچشمام دور شدن ماش یشدم و جلو ادهیجواب داد و منم پ لبخندمو

 بک زد به ده سال قبل  یکردم و ذهنم پل

 پدرجون  یخونه  اطیتو ح میدو بد یبا بچه ها مسابقه  میگرفت مینداشتم که تصم شتریده دوازده سال ب من

 دیدو عیبود سر ستادهیا یکه به عنوان تماشاچ ایک ٬و پام درد گرفت  نیآرش خوردم زم یراه من با تنه  یوسطا

 شد بارانم؟؟ یطرفم: چ

  بازمی: آرش هلم داد االن مدمیکردم و لب برچ بغض

 انیزودتر از همه برسونمت خط پا دمیاالن بپر رو کولم قول م رسمینگاهم کرد: حساب آرش و بعدا م مهربون

و  نایو طبق قولش زودتر از همه منو رسوند خط پا دیمنو کول کرد و با تمام سرعت دو هویتعجب نگاهش کردم که  با

توام  اری شهیو گفت: من هم دیبا زبون بچگونم ازش تشکر کردم گونم و بوس یبعد باز یوقت ٬آرش و مفصل دعوا کرد 

 پس غمت نباشه

 به سالمت یخوب بچگ یو همراه روزا ارینمونده بود و من با بغض لب زدم :  یاثر ایک نیبه زمان حال از ماش برگشتم

 درآوردمش: بله فمیتوجهمو جلب کرد از تو ک میگوش یکه صدا کردمینگاه م نشیماش یخال یبه جا نجوریهم

 ؟؟یدی: بله و درد صد دفعه زنگ زدم چرا جواب نمایمیک

 حوصله گفتم: متوجه نشدم یب

 باران اونم پنج قلو دیی: گاوت زاایمیک
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 یگی: چرا چرتو پرت مباران

 یرفت ارشیاومد دم دانشگاه دنبالت منم از دهنم دررفت با ک مانیبعد رفتنت پ گمی: به جان خودم چرت نمایمیک

 نگفتم یچیکردم و ه هنگ

 الزم شدم ییدستشو یشد که مثله چ یچهرش عصب ی: واال جورایمیک

 دیدردسر جد نیفکر کردم من با ا نیرو قطع کردم و مبهوت به ا یگوش دمیشنیرو نم ایمیک یحرفا ی هیبق گهید

 مان؟؟یکنم؟؟پ کاریچ

 چقدر روش حساسه دونستمیوسط بود که م یارشیک یپا یوقت کردیقبول م یحیتوض

 بگذرون... ریبه خ ایخدا

 من االن جون مقابله با آتش فشان خشمشو نداشتم مطمئنم

قبال سرشون بهم هشدار داده بود اصال که  یسر موضوعات مانیپ ٬شدم  نمیو سوار ماش دمیکش میشونیبه پ یدست

 و داخل بردم  نیباز کردم و ماش موتیر با درو خونه طرف رفتم و افتادم راه استرس با ٬نداشت  یشوخ

  کردیترم م یعصب مانیگرفته بود و استرس برخورد پ ارشیرفتن ک یبرا حالم

 ماه بانو سالم دادم و رفتم تو اتاقم  به

 و گرفتم و دست چپمو مشت کردم مانیپ یتختم نشستم و با اضطراب شماره  یرو

 از پنج تا بوق خورد تا باالخره جواب داد : بله؟؟ شتریب

ترسناک  یادیز تیمواقع عصبان مانیماجرا بود که پ قتیحق نیا ٬ دیخشن و سرد بود که تنم لرز یبه قدر صداش

 شد  یم

 : سالمباران

 : سالم یفوت کرد تو گوش نفسشو

 بود  شیدلخور ینشون دهنده  نینگفت و ا یا گهید یکلمه  چیه
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 ؟؟ ی: خوب باران

 : نهمانیپ

 میصحبت کن دیبا مانیپ: بستم چشمامو ٬قاطع و شفاف بود  یادینه ز نیا

 یالمتکه س میعصب یاما نه االن که من به قدر میکنیکارو هم م نیو ا میصحبت کن دیبلند شد: بله با یعصب صداش

 نکنم نیکه جلوم باشه رو تضم یکس

 ؟؟یک یعنیگفتم:  یناراحت با ٬ بشیبا همون خشم عج گهیبود د مانیپ

  یکه کرد یو فکر کن به کار نیتو هم بش زنمیکرد: قطع کن باران هروقت وقتش شد بهت زنگ م یپوف

 دیچیبوق اشغال تو گوشم پ یصدا و

و  ارشیپر بود اون از حضور ک تمیامروز ظرف یبرا ٬تو دستم نگاه کردم  یکه رو گونم روون بود به گوش ییاشکا با

 حدو حصرش  یب تیو عصبان مانیحرفاش و بعد خبر رفتنش اونم از پ

 به دمیلباسامو عوض کردم و بعد خوردن دوتا آرامبخش گرفتم خواب یحال یب با ٬ زدینبض م قمیو شق کردیدرد م سرم

 که زدم و درست کنم یگند نیحرف بزنم و ا مانیکه بتونم فردا با پ نیا دیام

 نیتا با ا دمیبه چشمام از خواب بلند شدم و خودمو لعنت کردم که چرا شب پردرو نکش دینور خورش دیتابش شد با

 حموم شدم  یسرحال اومدنم حولمو برداشتم و راه یاومدم و برا نییحوصله از تخت پا یب و کرخت ٬نشم  داریوضع ب

امتحانا  امیا تو ٬مناسب و آب لذت بردم  یو از گرما دمیو توش دراز کش ختمیوان ر یمخصوصم و تواز عطر  یکم

 استفاده کنم  یاجبار یمرخص نیاز ا یبرم شرکت و وقت داشتم تا کم ستیبهم گفته بود الزم ن مانیپ

باشم  دواریام تونستمیم دیو شا دهیتا االن رس ارشیک حتما ٬افتادم  شبید ادیدادم و  هیبه بالشتک وان تک سرمو

 آروم شده باشه یکم مانیپ

و کالهشو رو سرم  دمیپوش حولمو ٬اومدم  رونیتو وان بلند شدم خودمو شستم و ب دنیساعت دراز کش میاز ن بعد

 زیروم رو یتر از قبل گوش دینه اما نا ام ایدارم  مانیاز پ یامیپ نمیرفتم تا بب میگوش سراغ همه از اول ٬قرار دادم 

 گذاشتم و با سشوار موهامو خشک کردم 
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فراموش کنم  یکم ینطوریا دیشروع کردم به لخت کردن موهام تا شا نیدرس خوندن نداشتم بنابرا ی حوصله

 و  روزیاتفاقات د

 نگاه کردم  نهیهم رو صورتم نشوندم و به چهرم تو آ میکامل اما مال شیآرا هیاز انجام کارم  بعد

 ومد؟؟یبه چه کارم م ییبایز نیازم دلخور بود ا مانیپ یوقت زدم یتلخ لبخند

 یبود با خوشحال مانیاز پ امیپ ٬به سمتش هجوم بردم  میگوش ی برهیو یکه با صدا کردمیخودمو نگاه م همونجور

 دنبالت امیآماده باش م گهیساعت د میبازش کردم:تا ن

 یسرمه ا یو کالج ها یو شال سرمه ا نیبا ج دمویسف یبهاره  یو به طرف کمدم رفتم و مانتو دمیاز جام پر عیسر

 رفتم رونیبرداشتمو ب فمویو ک ختمیر رونیلختمو ب یاز موها یا دسته ٬ دمیپوش

تو خونه  زاشتیتا اومدنش مونده بود اما استرس نم یا قهیکردم و  از خونه خارج شدم پنج دق یماه بانو خداحافظ از

 منتظر بمونم 

 رو بهم داده باشن لبم به خنده باز شد  ایانگار دن  نشیماش دنیبرام قد پنج هزار سال گذشت با د قهیدق پنج

 کنارم ترمز کرد و من مضطرب سوار شدم قایدق

 نگاهم نکرد اما آروم جواب سالممو داد یحت طرفم به ٬کرد  سالم

نگاهش اصال خوب  یرفتارش و سرد نیا چون ٬ترش نکنم  یخودش شروع کنه و من عصب زاشتمیبهتر بود م دیشا

 نبود 

 شو ادهیگفت: پ یو جد یخونش توقف کرد و دستور یروبرو قهیدادم و بعد چهل دق رونیاز پنجره به ب نگاهمو

 ادهیحرفا اعتماد داشتم پس پ نیاز ا شتریاما بهش ب نییبدنم اومده پا یکردم دما یو احساس م دیلرزیم یکم دستم

 سور شدم شدم و همراهش وارد آسان

 نگاهم کرد یو طوالن رهیآسانسور تازه نگاهش بهم افتاد و خ یتو

  دیبه قلبم نفوذ کرد و تمام تنم لرز قاینگاهش دق ینشد چون سرد رمیدستگ یزیاز نگاهش چ شهیهم برخالف

 درو باز کرد و منتظر شد تا من اول داخل شم  دکارتشیو اون کل میشد ادهیتوقف آسانسور هردو پ با
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 پامو داخل گذاشتم و اونم پشت سرم اومد و درو بست دیترد با

 نیگفت: بش یمبل انداخت و خودشم نشست و جد ی دسته رو و درآورد کتشو ٬بودم  ستادهیوسط خونش ا کالفه

گرفت   یقیعم کام ٬درآورد و روشن کرد بشیاز ج یگاریس و کرد بلند سرشو ٬دادم و نشستم روبروش  رونیب نفسمو

 فرستاد  رونیه من دودشو بب رهیو خ

 شنوم؟یبه من لب باز کرد: م رهیخ همونطور ٬زدم  دیمغرورشو د یپشت دود چهره  از

 نیکه آوار شه سرم ا نیکه قبل از ا نیهم ٬انگشت شصت و اشارم چشمامو فشار دادم و تمرکز کردم رو حرفام  با

 اجازه رو داده بود که حرف بزنم خودش خوب بود 

 ردوبدل شدمون و رفتنش  یحرفا ٬ ارشیاومدن ک ییبهو از ٬گفتم یباز کردم و از همه چ لب

 حرفام شدم  ی جهیحرفام نگاهمو بهش دوختم و منتظر نت انیاز پا بعد

 ن؟؟یبهم زد: هم یپوزخند

 یبشنو یخواستیم یا گهید زیخوردم: چ جا

 ارشیک یبشنوم چرا وقت خوامی: آره مدیروبروش و غر ستالیکر یگاریپرت کرد تو جا س گارویبلند شد س یعصب

 بهم؟؟ ینداد امیپ هیاصال  ای یو نگفت یاومد دنبالت بهم زنگ نزد

 حرفاتو کنمیمن درک نم هیحرفا چ نیا مانیتکون دادم و بلند شدم: پ سرمو

 تم؟؟یزندگ یمن کجا یفهمیم اصال تو باران ٬ یدرک نکن دمیکرد: با میعصب پوزخندش

رف ح گهیوقت د هی ی. واسه میبهتره بزار کردمیظاهرا اشتباه م یول مانیپ یآروم شد کردمیشدم: من فکر م یعصب

 زدنو 

 هی ٬ رمیگیم شیتو دستاش گرفت: نه آروم نشدم هنوز دارم آت نیخواستم از کنارش رد شم که بازوم و خشمگ و

بهت بگه من با مهسان دختر  یشرکت دنبالم و منش یایروز ب هیکه اگه  ریلحظه تصور کن باران و از ذهنت کمک بگ

من  یدونیکه م نیباشه با وجود ا یرفته باش ارشیکه تو با ک یلیاگه به دل یحت ؟؟یشیم یچه حال رونیعموم رفتم ب

 ده؟؟یو چه حسب بهت دست م شهیباز حالت چطور م ییتو میندارم و زندگ یبه مهسان عالقه ا
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بهم  مانیو توقع داشتم قبلش پ شدمیداغون م شدیم یزیچ نیهمچ اگه ٬زد و مات نگاهش کردم  خیتو بدنم  خون

 مان؟؟یپ:  دادم تکون سر بغض با ٬ دمیفهمیحرکاتشو م یمعن داشتم تازه ٬خبر بده راجع بهش 

خاطرت  که دوماهه سرجنگ دارم با خانوادم به ی؟؟ من دمیکش یچ یدیهمچنان پابرجا بود: حاال فهم پوزخندش

 فتویک هم حاال ٬تو دلم  یزیدادن آرامش بهم ذغال داغ بر یحقم نبود که تو به جا نیا ٬نبود  یتوجه یب نیحقم ا

 خونه رسونمتیبردار خودم م

 زد و من وسط سالن آوار شدم رونیمبهوت و پر از اشک من از خونه ب یچشما یخودش جلو و

کارو کرده باشه  نیا مانیکه پ نیا تصور از ٬جبران کنم  تونستمیو من چطور م یشک چیبود بدون ه مانیبا پ حق

 کردیکه دردشو دوبرابر م رتشیبا اون غ مانمیبه حال پ یدق کنم پس وا خواستمیم

 خفه کردم  مویگر یدهنم گرفتم و صدا یجلو دستمو

 چه کردم؟؟ مانمیبا پ من

 زدم و درو بستم  رونیضعف بلند شدم و از خونه ب با

اده انجام د یراجع به رفتنم و اشتباه بزرگ دادمیبهش خبر م دیبه کارم فکر کردم با هیگرنسور شدم و باآسا سوار

 بودم

 رفت و گرفت و گازش نبسته کامل درو هنوز و شدم سوار ٬ کردیبه جلو نگاه م ینشسته بود و عصب نیماش تو

 بلند نشه  میگر یگاز گرفتم تا صدا لبمو ٬ رهیمرد باشم و نگاهش و ازم بگ نیعادت نداشتم کنار ا من

 یاگه حرف دمیدر زد رو ترمز به طرفش چرخ یجلو ٬گذاشت من حرف بزنم  هیخود خونه نه اون حرف زد و نه گر تا

 من.. مانی: پشدیم رید دیشا زدمینم

 گفت: االن نه باران یو سرد و عصب دیچرخ سمتم

 بزار حرف بزنم کنمی: خواهش مدیلرز چونم

 ضیآدم مر هیمن چرا ناراحتم اما تو منو با  یتو متوجه شد کردمیم فکر من ٬گفت: گفتم که االن نه  یو جد سرد

  ارشهیبابت رفتنت باک میناراحت یو فکر کرد یدونست یکی
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 آدم متحجر؟؟ هی؟؟  یتصور کرد یزد: من و چ یپوزخند

 برو به کارت فکر کن  هیگر یترشد: به جا دیشد میگر

 تیکه تو دستمه و تودستته فکر کن و بفهمم که جام تو زندگ یحلقه ا نیصورتم: به ا یجلو حلقشو گرفت انگشت

اما  تسین یکه نسبتمون هرچند رسم یریبگ ادی خوامیم امیساده کوتاه ب خوامیبار نم نیا شهیکجاست برعکس هم

 شبه یتفاوت باش یب یو تو حق ندار هیتر از هروقت یدالمون رسم نیب

 سالمت به ٬عود کنه  گرنتینکن ممکنه م هیازم گرفت: اشکات و پاک کن و گر نگاه

 حرفا نگرانم بود هرچند لحنش سرد و خشک بود  نیتمام ا با

 شدم منتظر موند تا داخل شم  ادهیپ بغض از پر و گرفته ٬بشنوه  یحرف خواستیامروز نم انگار

 دمیبه طرف اتاقم دو هیو با گر دمیو شن نیحرکت ماش یکه در پشت سرم بسته شد صدا نیهم

 به عشقمو؟؟ یتفاوت یب نیجبران کنم ا تونستمیم چطور

 خودت کمکم کن ایخدا

از دستم  یکه چه کار نیمشغول بود و ا یادیز فکرم ٬بود  رهیخ ینا معلوم یتختم نشسته بودم و نگاهم به نقطه  رو

به در اتاق خورد و پشت بندش ماهان اومد تو  یا ضربه ٬کرده بود  ریمنو ببخشه تمام ذهنم و درگ مانیتا پ ادیبرم

 خودمو جمع و جور کردم  یکم

 زمی: راحت باش عزماهان

 جلو دستشو نشست کنارم تخت رو و جلو اومد ٬بهش زدم  یلبخند محو دادیبه من آرامش م شهیرو لبش هم لبخند

 خواهرم؟؟ یخوب: گرفت دستمو و آورد

 طور؟؟: آره خوبم چباران

عود  گرنتیم دهیصدات گرفته بود ترس زدهیبهم زنگ زد گفت داشته باهات حرف م مانیزد: پ یزیآم طنتیش لبخند

 نه ای یخوب نمیکه مطمئن شه از من خواست بهت سر بزنم و بب نیا یبرا یکرده باشه و بهش نگفته باش
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 ٬سردردم شروع شه  هیحواسش به بود که ممکنه با خاطر گر شیدلخور تمام با ٬ بود نگرانم ٬ دیرو لبم خشک لبخند

 کردم باهاش ... کاریچ من اونوقت

 : حواست هست باران؟؟ماهان

 کنهیبگو نگران نباشه من بگم باور نم مانیشده برگشتم سمتش: آره آره من خوبم به پ خشک

 نگرانه  شهیهم عاشق آدم ٬گفت: از بس عاشقه  رفتیم رونیبلند شد و همونجور که ب ماهان

  ؟؟یگفت یزیچ مانیتو به مامان و بابا راجع به پ یاومده باشه گفت: راست ادشی یزیدر انگار که چ دم

 زدم: نه هنوز یشخندین

 یزودتر بگ ستی: بهتر نماهان

 االن زوده  یول گمیفرستادم : چرا م رونیآه مانند ب نفسمو

 نشه رید ادیفقط ز یدونی: هرطور خودت صالح مماهان

 : حواسم هستباران

 زد و از اتاق خارج شد یا گهیلبخند د ماهان

 چطور خوابم برد دمیفکر کردم که نفهم مانیخارج شدنش از اتاق دوباره رو تختم ولو شدم و انقدر به پ با

.............................................. 

 مانیو برم شرکت پ رمیدربست بگ هیرسوندم تا  ابونیو با سرعت خودمو به سر خ رونیدانشگاه زدم ب از

 بودم  اوردهین نینداشتم ماش یرانندگ یکه اصال حوصله  ییاونجا از

 من برسونمت  ایخودشو بهم رسوند: باران ب بهار

 شهیم یطوالن رتیممنون مس رمیبه چشم زدم: نه خودم م نکمویع
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به عالمت  یکه نگه داشته بود شدم و دست یرنگزرد  یاعتراض بهش بدم سوار تاکس یکه اجازه  نیبدون ا و

پروژم راحت  لیامتحانمو دادمو بعد از تحو نیترم ترم آخرم بود و امروز آخر نیبراش تکون دادم ا یخداحافظ

  شدمیم

اول امتحانامو بدم و بعد با  خواستیم دلم ٬ میبود دهیند گرویهمد مانیاز اون روز و من و پ گذشتیم یهفته ا کی

 راحت برم سراغش الیخ

 بشه ریختم بخ یدوختم و از ته دلم آرزو کردم امروز همه چ ابونایبه خ نیماش یاز پنجره  نگاهمو

 یدرآوردم و به ساختمون نگاه نکمویع ٬شدم  ادهیپرداخت کردم و پ شویشرکت نگه داشت کرا یکه جلو یتاکس

 عشق مغرورم داخل شدم  یبرا یاسترس و دلتنگ ایدن هینام خدا و  یکردم و بعد زمزمه 

 که تو آسانسوره صداش و بشنوه  یخانم دمیترسیکه م زدیقلبم تند م انقدر

 

 ومدهیماه که به خاطر امتحانا ن هی نیا تو ٬اومدم و وارد شرکت شدم   رونیب یبا توقف آسانسور از اون اتاقک آهن 

 و بغلم کرد دیکنترل شده کش غیج هی دنمید با نغمه ٬هم تنگ شده بود  نجایا یدلم برا یبودم حت

 ومدمیزودتر م یانقدر دلتنگم دونستمی: اگه مدمیخند

 دمتیچندوقته ند یدونیدختر م یمعرفت یب یلیاز خودش جدا کرد: خ منو

  امی: عوضش از فردا دوباره مدمیگونشو بوس یمهربون با

 خوبه یلیفشرد: خ دستمو

 به اطراف کردم: مهندس هست؟؟ ینگاه

  هیتو بخش طراح یول: آره  نغمه

 ستادیخشک شده ا دنمیو با د رونیاومد ب یبه بخش طراح یاز سالن منته گهیمهندس د هیبا  مانیلحظه پ همون

 سرجاش
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 با ٬ ایدن یها یدلتنگ یهمه  ی اندازه به بودم دلتنگش ٬که شاخ و دم نداشت  یدلتنگ ٬ نیزم دیکف پام چسب منم

 مغرورش یچهره  دنیاز د شدمینم ریس کردم نگاهش ولع

 مهندس دیهمراهش گفت: خوش اومد شهیهم تیو جد یخودش اومد و با همون سرد به

 انداختم و دستمو مشت کردم: متشکرم مهندس ریبه ز سر

 ظاهرا با شما کار داشتن نیمنش خانم راست انیآر ی: آقانغمه

  دییطرف اتاقش رفت: بفرماگفت و به  یزیچ شناختمشیتکون داد و به مهندس کنارش که نم یسر مانیپ

 کردم و رفتم تو و پشت سرم اومد و درو بست یتشکر ٬تا من وارد شم  دیرفتم در اتاق و باز کرد و کنار کش دنبالش

 و بودم من ٬ازم دلخور بود  ایتمام دن یکه به اندازه  یمرد و بودم من ٬ یواریچهارد نیا تو ٬ نینقطه از زم نیتو ا حاال

  کردمیم ینگاهش هرکار یبردن ناراحت نیاز ب یکه برا یعشق

 و کرد باز شونه عرض تا پاهاشو ٬پشتش  ستادیرفت و ا شیبزرگ و سرتاسر یکنارم رد شد و به طرف پنجره  از

 نیگفت: بش یجد و سرد و کرد قفل پشتش دستاشو

و کنارش  ششیختم و رفتم پرو کاناپه اندا فمویک ٬حرف زدن اومده بودم  یبودم من برا ومدهینشستن ن یبرا من

 کرد سکوت همچنان و برنگشت طرفم به ٬ ستادمیا

حلقش و با  یرو دمیاخموش و دست کش یزدم به چهره  یمحو لبخند ٬برگشت سمتم دیترد با ٬گرفتم  دستشو

 زارمیب دعوا و قهر از من ٬ یقهر کن یحق ندار یعنی یحلقرو دستت کرد نیا یلحن ممکن گفتم: وقت نیرگزارتریتأث

 میآورد کم که هرجا ٬ میدیبر که هرجا ٬از هم  میدبه بعد دلخور ش نیا از ٬تو رابطمون  میقانون بزار هی ایب ٬ مانیپ

هفته  هیو از  شهیتر م یطوالن یقهر و دور نینباشه و هر دفعه ا نطوریا اگه که ٬ میو حلش کن میو حرف بزن مینیبش

 یدونیخب مو  شتریجور ب نیماه و هم هیو به  رسهیم

 و نزنه ارهیقلبم طاقت ن گهید دیشه شا شترینگاهش ادامه دادم: اگه ب ی رهیو کج کردم و خ سرم

  ؟؟یگیم یدار یدستشو گذاشت رو لبم و خشن گفت: حواست باشه چ عیسر
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م: گفت گرفتینشأت م ادمیکه از عشق ز یبغض با من و برداشت آروم دستشو و نگاهش شد نرم ٬نگاهش کردم  مظلوم

د هرچن ارشیاز حضور ک میریاگه اون روز زنگ نزدم بزار به حساب غافلگ رمیبگ دتیوقت نخواستم ناد چیه مانیپ

  کنهینم هیکارمو توج نیا

 شمیو تند م رمیگیچهرشو: باران من اگه سخت م کردیجذاب م شتریپر از مهر که ب یاخما اون از ٬اخم نگاهم کرد  با

 ازدستت بدم  خوامیمکه ن نهیبه خاطر ا یگاه

 دونمیم ٬ مانیپ دونمیبستم: م چشم

 ارمیکم م کنمیاحساس م یباریتو م یوقت ٬همه بارش  نیرو اشک صورتم : بسه ا دیکش دست

 ؟؟یباز کردم و آروم گفتم: آشت چشم

 ینگاهم کرد انگار که بخواد با نگاهش نوازشم کنه: آشت نرم

 شدم تو حجم آغوش پر مهرش  دهیو کش هیگر ونیم دمیخند

 خوامیبزرگت م یایکه من از تو و دن هیزیچ یمرد همه  نیا ایو خدا دادیم یدلدادگ یبو ٬ دادیعشق م یکه بو یآغوش

.............................................. 

و من سرم  میکن رشیکه غافلگ میبود ختهیبرنامه ر اریشهر با ٬ مانیمونده به تولد پ یمرداد بود و چند روز لیاوا

ا ت کردمیکمک م اریبه شهر گهیتا نفهمه و از طرف د کردمیم مانیحواسم و جمع پ دیبا یشلوغ بود از طرف یحساب

 کارارو درست کنه 

  بردیازم م یادیآهنگ هم زمان ز یآهنگ براش بخونم و کار کردن رو هیاون شب  خواستمیم

 اریو انصافا شهر ومدنیشام م یو بعد بچه ها برا میرو تنها باش یچندساعت مانیو پ نقشمون اول قرار بود من طبق

  یهمه چ یبود برا دهیکش یادیزحمت ز

 یبهونه ا هیو به  مانیپ ۶ساعت  یکنم و بعد طرفا نییتز اریو اونجارو با شهر مانیپ یبود من از صبح برم خونه  قرار

 بشه  داشونیو بعد از اون بچه ها کم کم پ میریجشن بگ ییدوتا ۸خونه و تا ساعت  میبکشون

 خونه میو اون ساعت بکشون مانیکه پ یلیمونده بود دل فقط
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 ؟؟ گهیخونه رو به تو داده د دیخودش کل مانیپ نمیمتفکر نشسته بود جلوم : بب اریشهر

 : آره بابا خودش داددیپرسیسوال و م نیشدم بار دهم بود ا یعصب

 افتمیو هوا زد: ت یبشکن اریشهر

 ؟؟یافتیرو  ی: چدمیخودمو جلو کش متعجب

 شه  ریهم غافلگ یخونه و حساب ادیب عیسر مانیکه پ یلیدل

 گذره؟؟؟یتو سرت م ی: چباران

 ینطوریا کنهیگناه داره سکته م اری: نه شهر دیپریمن هرلحظه باالتر م یشروع به گفتن نقشش کرد و ابروها اریشهر

 شهیزده م جانیه شتریب ینطوری: نترس ااریشهر

 داشت یادیز سکیر اریشهر یو بدون شک نقشه  میدادم به صندل هیتک

 دروغمون دنیبودم و عکس العملش بعد فهم مانیامتحانش کنم فقط نگران پ ومدیبدم نم اما

  فتمو تلفن تو دستش دوختم و مضطرب ناخنم و به دندون گر اریمنحصر به فرد خونه به شهر نییو از تز نگاهم

 سکوت و شماره گرفت یقرار داد به معن شینیدستشو رو ب اریشهر

 سالم مانیبهم نگاه کرد : الو پ لکسیر

 هل نکن  گمیم یزیچ هی نیکه به صداش داد : بب یشیجا خوردم از ترس نما خودم

 کرد بهم : راستش.. نگاه

 خوب کمیکه به صداش داده بود ادامه داد: باران حالش  یشینما ینگاش کردم که با همون ترس و نگران شیتشو با

 ستین

چند نفر مزاحمش شده بودن رفتم جلو کمکش کردم منم  دمشیخونت د کینزد یهل کن خوادیچشمک زد: نم بهم

 یدکتر هرکار میبر شهیهم نم یشده راض یکوچولو دستش زخم هی نجایآوردمش ا میتو بود یخونه  کیچون نزد

  ومدینکردم خونش بند 
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 ...الومانیباال انداخت : الو پ ییابرو و چشم بامزه ٬نگاه کردم  اریبهت به شهر با

 و قطع کرد تلفن

 ار؟؟یداد گفتم: شهر با

 دیهوا: مرض چته؟؟ زهرم ترک دیپر

 ؟؟یبود گفت یچ ادیشده خونش بند نم یدستش زخم هیقض نیا یکرد یرو ادهیگفتم: چرا انقدر ز یعصب

 عیبدبخت از بس هل کرد تلفن و سر یجو گرفت اضافه گفتم ول دونمیداد به کاناپه: چه م هینشست و تک لکسیر

 ادیقطع کرد و گفت حواسم بهت باشه که داره م

 با تو دونمیبشه من م شیزیبهش بستم: اگه چ یچپ چپ

با بچه ها  ۸ساعت  رمیمن م دونهیم شتریقدرتو ب شهینگرانت م کمیشد: نترس بادمجون بم آفت نداره  بلند

 دیباش خوش ٬ گردمیبرم

لب چندتا  ریشدم و ز رهیرفتنش خ ریمن رفت و درم پشت سرش بست با حرص به مس تیبدون توجه به عصبان و

 بودم به سالمت برسه خونه دوارمیتا چه حد نگران شده و ام مانیحدس بزنم پ تونستمیکلفت بارش کردم م

 و شمع ادیداخل ن یروزنه نور نیبشه و کوچکتر کیتا خونه تار دمیرده هارو کشکاناپه بلند شدم و تمام پ یرو از

 و روشن کردم نیزم یرو یها

 شد انداختم و یگشاد م نییزانو تنگ و چسبون و از زانو به پا یرنگم که تا وسطا یبلند نبات راهنیبه پ یدست

 جمع کردم  یدنبالشو کم

 روم  ومدیدوزار م دنشیبا پوش ایمیعقد بود و به قول ک یلباسا هیشب لباسم

 محو و کامل بود  شیهم فر کرده و باز و بسته جمع کرده بودم و آرا موهامو

نداشت و زود  یآنچنان یفاصله  نجایا با شرکت ساختمون ٬مبل و منتظر اومدنش شدم  یاسترس نشستم رو با

 دیرسیم



 بارانزیر 

 
326 

 

تو و  دیآشفته و نگران پر مهیسراس مانیبود که در با شتاب باز شد و پ رهیرنگ کف سالن خ یالک یبه قال نگاهم

گفت: باران چت  یلرزون یهجوم آورد سمت من و با صدا نهینب یچیانگار که ه ناتییبدون توجه به اطراف و تز

 شده؟؟

 هنیبیهم نم و مدل مو رو شیتنم و اون آرا یلباس مجلس یعنی نهیبیو نم ناتییتز حاال ٬شده نگاهش کردم  خشک

 ؟؟؟

 خون.. گفتیم اریدستام شدم: شهر یکردش دستمو گرفت و مشغول بازرس خی یبا دستا دمیجواب نم دید یوقت

که بکشونتت  نیا یبرا اریمن حالم خوبه شهر مانیو از خجالتش دراومدم: پ اریوسط حرفش و تو دلم شهر دمیپر

 گفت  ینطوریا نجایا

سرخ شد و داد زد: خب  یشده عصب یباشه چ دهیفهم هوانگاری ٬کردیم ینگاهم کرد و انگار داشت حرفمو حالج مات

 دمیرس تا شدم زنده و مردم ٬ نجایبکشونه ا ینجوریاحمق غلط کرد که بخواد منو ا اریاون شهر

 ..یوقت نجایبکشونه ا دیمنو با یادامه داد: اصال واسه چ یعصب نطوریهم ٬ دمیدادش جا خوردم و عقب کش از

 منو لباس به و طرفم بشت ٬شد  یو شمع ها م ناتییتز و اطراف متوجه داشت تازه انگار ٬تو دهنش موند  حرفش

 چه خبره؟؟ نجایگفت: ا جیکرد و گ ینگاه چهرم

 ..تولدته: کردم باز لب ٬ شدیفازش ترسناک م بیعج المصب ٬دیلرزیتن و بدنم از دادش بلندش م هنوز

 ن؟؟یکشوند نجایتا ا ینطوریمنو ا نیشد: به خاطر ا یکرد و دوباره چشماش عصب نگاهم

و منو به جون خشمش  ینقشه که خودت رفت نیبا ا اریشهر یریبم ٬ دمییحرکاتشو پا یچشم ریتکون دادم و ز سر

 یانداخت

 سکته دادن من؟؟ نیا اریشهر ایتو  بود  ی دهی: ادیخشن پرس مانیپ

 ارینم گرفتم: شهردندو نیب لبمو

 کرد یشوخ شهینم یبا چه موضوعات شهینم شینفهم و که حال یپسره  کشمشی: مدیغر یعصب
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بفهمم  شمیم یمن چه حال یدونیگلم؟؟ نم ینگاهش کردم که رو به من کرد: تو چرا باهاش همدست شد نطوریهم

 خار به پات رفته؟؟

 ینگاه دوباره  باشه شده آروم که انگار ٬سهمش بود  دیببخش هیداشت؟؟ مسلما داشت رفتارمون بچه گانه بود و  حق

 کارا به خاطر منه؟؟ نیا یعنیبه اطراف کرد : 

 صدام کردم: بله یقاط ناز ٬خشمش کم شده  کمی کردمیبود اما احساس م یجد لحنش

 منه یخانم خوشگلم برا نیگفت: ا یبم و جد ینگاه کرد و با همون صدا بهم

گفتم: چه عجب شما منو  یتخس با و زدم کمرم به دست ٬آروم شده اعتماد به نفسم برگشته بود  دمیکه فهم حاال

 یو از داد زدن دست برداشت یدید

 هتیتنب نجایکشوندنم ا یمدل نیکه به خاطر ا نینگاهش کرد: دست به کمر نزن خانم خوشگله که هم یقاط مهر

 نافرم دارم اریهرچند واسه شهر یخدارو شکر کن دیبا کنمینم

 نجایبکشونتت ا عیسر یجور هیخواست  چارهیبابا ب ی: ادمیخند

 نداخت؟؟یهل تو جون من م ینطوریا دیکرد: هزار تا راه داشت با اخم

 نیچقدر از ا دونستیاما خدا م رمیجلوشو بگ تونستمینداشت و منم نم یمسائل شوخ یسر هی سر ٬ گهیبود د مانیپ

جذاب بود توشون زدم در  یادیز اوف ٬کردم  یشرکتش نگاه یلباسا به ٬د ذوق کردم حد نگرانم شده بو نیکه تا ا

 وقت زن از مرد سرتره هیبزن تا نگن  صورتتبه دست و  یآب هیو گفتم: خب حاال برو لباساتو عوض کن  یشوخ

 گلم یبپوشم باز تو ازم سرتر یو همونطور که به طرف اتاقش رفت گفت: من هر چ دیخند

نشستم پشت  یاز حرکت اضافه ا یریجلوگ یکرد و هوسم انداخت بغلش کنم برا نیریجونم و ش یهمه  حرفش

 مرتب کردم نیو دنبالشو رو زم اسمویو دامن ل دشیسف یانویپ

 دنیکشیخونه رو به رخ م ناتییتز یو خوشگل کردنیم دیرو شمع ها تول ییالمپ ها خاموش بود و روشنا ی همه

 شروع کنم به زدن و خوندن آهنگم مانیه بود تا به محض برگشت پها آماد هیرو کالو دستام
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 انگشتام حرکت با و گذاشتم پدال رو پامو ٬گذاشته بود  شیبه نما کلشویکه ه رشینفس گ پیبا اون ت مانیاومدن پ با

 یداشتنش با همه  یکه حاضر بودم برا میکردم و چشم تو چشم تنها عشق زندگ میانتخاب آهنگ نواختن به شروع

 بجنگم شروع به خوندن کردم  ایدن

 مغرورشو دوست داشتم  یچشمام شد و بهت و تعجب تو چشما ی رهیخ یقیبا مهر عم مانیپ

 عالم سوال هی٬چشمات سواله  تو

 کال یپر از آرزوها نگاهت

 گذرهیم ایتو ذهنت چ دونمیم

 عاشق تره یتو اما ک ینیبیم

 تیکنارت درست مثله سا مونمیم

 تینها یب اون تا ٬امروز تا هر روز از

 خاک پا تو یکس جا چیه رهیگینم

 خورمیعشق قسم م نیا رهیمینم

 زنهیکه قلبم هنوز م یروز تا

 تنه نیا یتو یکه جون یوقت تا

 بد یخوب تو روزا یروزا تو

 خورمیباهاتم قسم م شهیهم

 خورمیباهاتم قسم م شهیهم

 خورمیلحظه هاتم قسم م یتو

 به کوه ایبارون نم نم ..به در به
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 نوح یِبه کشت نشیآفر نیا به

 ماه و ستاره به هفت آسمون به

 تا مرز جنون یعشق به ٬عشقم  به

 خورمیقسم م دارید یلحظه  به

 خورمیبا تکرار قسم م دوباره

 خورمیقسم م میکه بست یعهد به

 خورمیقسم م یهستم به هست به

 زنهیکه قلبم هنوز م یروز تا

 تنه نیا یتو یکه جون یوقت تا

 بد یخوب تو روزا یروزا تو

 ..خورمیباهاتم قسم م شهیهم

 زمیشدم: تولدت مبارک عز رهیمغرورش خ یتموم شد و من با عشق تو چشما آهنگ

که من تو  یانگشتاش و با تمام احساس ونیم کرد قفل و کرد بلند چپمو دست ٬آروم اومد جلو و زانو زد مقابلم  آروم

 ییلی...خخوادتیم یلیآقا خ نیخانم..ا یبودنش سراغ داشتم زمزمه کرد: ه یهاش و جد یرد با تمامدخودخواهم نیا

درونت  یحس ها یهمون نگاهت همه  یحرف بزن ستیمواقع الزم ن یبعض ٬گرفتم از حرفش و فقط نگاهش کردم  گر

 تو االن ٬طرف مقابلت کنه  میتقد یدو دست تونهیو م

 که رنگ عشق داشت  یگفتن نداشتم جز همون نگاه یبرا ینقطه من حرف نیا

 یخانم ایدن ای: منم دوست دارم دنمانیپ

 حرف نگاهمو و چقدر قشنگ تر جوابم و داد دیفهم قشنگ چقدر ٬کردم به باال  لیو سرمو متما دمیخند
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 ییآقا یساله ش ستیصد و ب شاالیشد سرم: ا کج

 ستین یاشه حرف: کنار تو اگه بدیکش موینیو نوک ب دیخند

 س؟؟ییر میعکس ثبت کن هیامشب و با  دیدینگاهش کردم: افتخار م نرم

 سییکرد : امشب تو قلب من که ثبت شده بزار تو عکسم ثبت شه خانم ر بلندم

کردم و چراغارو روشن کردم و رو کاناپه  مشیتنظ هیسه پا یو رو نیدورب سمت رفتم ٬کرد نگاهش قلبم و  نوازش

 ییداغش دور کمرم حلقه شد و سر من به شونش جا یدستا ٬محکم اومد طرفم و کنارم نشست یها قدم با ٬نشستم 

 خاطره... هیخورد و بعد ثبت  هیگردن و قلبش تک نیب

ف پخش و روشنش کردم: رفتم طر ومدیکه خود به خود به وجود م یقشنگ یگرفتن چند تا عکس با ژست ها بعد

 خانم قشنگم  نمیبب نجایا ایاز پشت بغلم کرد: ب رسنیبدو االن بچه ها م مانیپ

 به تنم  دیکشیم شیآت و بود حرارت پر و داغ دستاش ٬تو بغلش و دستمو رو شونش گذاشتم  دمیچرخ

 دارم  یدر سر شور امشب

 دارم یدر دل نور امشب

 (شدیآهنگ پخش م نیشدم ا نتیبار که سوار ماش نی)لبخند زدم: اول

 امشب در اوج آسمانم باز

 با ستارگانم یراز باشد

 و پر کرده بود( نی)محکم بغلم کرد : عطرت تا دوروز ماش

به  کردمیم نگاه مات ٬ شدیصورتامون داشت کم م یهم فاصله  ی رهیکل خونرو پر کرده بود و ما خ یاصفهان یصدا

هردومون داشت  یو چشما دیرسیم صفر به داشت فاصله ٬من بود  زیمرد بدون شک همه چ نیپر ابهتش و ا یچهره 

 ...اری: شهردیبا حرص غر مانیزنگ در نگاه هردومون و معطوف در کرد و پ یکه صدا شدیبسته م

گفتم:  تعجب با ٬شد  انینما گهیبچه ها با هم د یهمه  ی چهره در شدن باز با ٬و رفتم تا در و باز کنم  دمیخند

 ن؟؟؟یهماهنگ کرده بود
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 شد؟؟ یعصب یلیحرفارو خ نیآروم زمزمه کرد: ولش کن ا اریشهر

 : اوفف خراب دنیسر بر یگردنم تکون دادم به معن یجلو دستمو

 خودیب یدیترسیم نجایا یآدمو کاشت لیا هی بابا کنار برو: زد کنارش مهرداد ٬با ترس آب دهنشو قورت داد اریشهر

  یتز داد یکرد

 رو به من ادامه داد: احوال خوشگله من و

 یبا همه احوالپرس یکی یکیهم اومد استقبالشون و  مانیپ ٬تو  انیدر کنار رفتم تا ب یباز کردم براش و از جلو شین

: جون ستادیپشت من ا اریشهر ٬خشن نگاهش کرد  مانیپ ٬بود  ستادهیبود که با ترس عقب ا اریکرد نفر آخر شهر

 دیباران ببخش

 کنمیم کارتیچ نمیجون باران و قسم بخور بب یالک یزهایسر چ گهیبار د هی: دیغر یعصب مانیپ

 تو بچه پررو ایکرد: ب یپوف ٬شه  الشیخیالتماس نگاهش کردم تا ب با

 : نوکرم به خدااریشهر

 زیمثله برادر عز مانیپ یبرا طنتاشیش یبا وجود همه  اریشهر ٬لبخند به هردو که در آغوش هم بودن نگاه کردم با

 شده بود دهیبرادر بخش نیبود و خب ظاهرا ا

بود که باز  ییکادو نیمن آخر یکادو ٬ دیبچه ها نوبت به باز کردم کادوها رس یطنتایو ش کیاز خوردن شام و ک بعد

 خانم خانما یزد: سنگ تموم گذاشت یکه مسئول باز کردن کادوها بود با باز کردنش لبخند اریشهر ٬شد 

رفتم جلو و گردنبند و از جعبه  یمحو لبخند با ٬ هیچ کیکوچ یداخل جعبه  ننیتا بب دنیها با تعجب سرک کش بچه

غرق آرامش و آروم  ی چهره به ٬چشم همه شروع به حرکت کرد  یدرآوردم که باعث شد پالک اللّه پاندول وار جلو

گردنش بستم  بودبه ومیتانیو که جنسش ت دیسف نددنبو گر ستادمینگاه کردم و با گردنبند جلو رفتم پشتش ا مانیپ

 کنه تیکنارت باشه پ ازت حما شهیکه صاحب نام پالک هم دمیخر نویگوشش زمزمه کردم: ا ریو ز

 یتو به من همه  دنیپالک با بخش نی: صاحب نام ادیشد دستمو گرفت و جلو چشم همه بوس زیاز نگاهش سرر عشق

 ...خانممرو بهم داده  ایدن
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 نیا مهم ٬عالمه مشکل سر راهمونه  هیکنه و  یهنوز نتونسته پدر و مادرشو راض مانیتو اون لحظه مهم نبود پ گهید

 بود یعمرمون کاف یهمه  یعشق که برا ایدن هیبود خدا مارو به هم داده بود با 

............................................ 

 ۴۰ روزیاومده بود و د ایکه تازه کوچولوش به دن سویگ دنیبرم د خواستمیم امروز ٬ گذشتیم مانیاز تولد پ یروز سه

 تموم کرده بود  شویروزگ

 یسرمه ا یلباس سرهم هیبود  نیسبز به اسم سات یبا چشما یپسر مامان هیخوشگلش که  ین ین یراه برا سر

لباس و تو دستم جا به جا  کیپالست ٬شدم  ادهیو پارک کردم و پ نیماش درشون دم ٬خونش شدم  یو راه دمیخر

 زمیتو عز ای: بدیچیپ فنیتو آ سویگ یصدا ٬کردم و زنگشون و زدم 

 باز شدن در یبعد صدا و

به  نیسات سویگ و شد باز ساختمون در ٬به خونه باال رفتم  یمنته یمرتب کردم و داخل شدم و از پنج تا پله  شالمو

 در  یبغل اومد جلو

 عشق خاله؟؟ یجونم چطور یجلو: ا رفتم

 ستایبد ن یریبگ لی: مارو هم تحوسویگ

 نمیبیرو نم یا گهیتربچه هست من کس د نیا ی: تا وقت دمیو از بغلش کش نیسات

 تو خاله خانم ای: بدیخند سویگ

 مبل رها کردم  نیاول یو رفتم تو و خودمو رو دمیو بوس نیسات دیسف یگونه  نرم

نگاه کردم: خاله  اوردیو از خودش صدا در م دیمک یکه انگشتشو م نیبه طرف آشپزخونه رفت و من به سات سویگ

  یفدات شه که انقدر ناز

 و نشست روبروم: خب چه خبرا؟؟؟ رونیشربت اومد ب ینیبا س سویگ

 نجایا امیب گفتم بود شده تنگ فسقلت واسه دلم ٬ یلبخند زدم: سالمت نیسات به

 یبه ما بزن یسر هی نیکه به خاطر سات نیو جلوم گذاشت: مگر ا شربت
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 شلوغه یلیروزا سرم خ نی: باور کن اباران

 خانِ  مانی: بله خبر دارم که سرتون گرمه پدیخند

 ؟؟یصداش گفتم: جغله بلندگو قورت داد یبا تعجب از بلند هیگر ریزد ز نیجوابشو بدم که سات خواستم

 : بدش به من گشنشه سویگ

 بده  رشیرو به بغلش دادم تا ش بچه

 ؟؟؟یدار مانیاز پ ی: عکسسویگ

 شب تولدش و شمال  یعکسا لیو فا میدرآوردم و رفتم تو گالر فمیاز ک مویزدم و گوش یلبخند مانیپ یادآوری با

 نیبب ای: بباران

دارن  فیکرد: اوه اوه مردم چه خرشانش تشر مانیبه عکس پ ینگاه دادیم ریهمونطور که به کوچولوش ش سویگ

 جذابه یلیخ

  دونمیچاکوندم: م شین

 جمع کن شتوین دی: چشم سفسویگ

 ؟؟یخواستگار ادیب خوادیم ی: پس کدیلبخند رو لبم خشک سویکه با حرف بعدگ دمیخند

 ستی: معلوم نباران

 تعجب نگاهم کرد: چرا؟؟ با

 رو براش در نظر دارن یا گهید کس ٬ ستنین یانداختم: مامان و باباش راض ریبه ز سر

 هم کرد: باران؟؟با بهت نگا سویگ

 ؟؟یا وونهیگفت: تو د یعصب ٬کردم  نگاهش
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عبرت نشد برات سرنوشت من که هنوز دارم حرف  ؟ینیبینگفتم که خودش ادامه داد: حال و روز من و نم یچیه

 بابتش شنومیم

 سویکردم: عاشقشم گ بغض

مادرشوهر و پدرشوهرم تو جمع  یها یبا کم محل امیهنوز نتونستم کنار ب یول ستم؟؟ین ردادی: مگه من عاشق تسویگ

 ه؟یزیکم چ نایا یکرد فکر ٬اومده مامان بزرگش هنوز بغل نکردتش  ایدن به روزه ۴۰ بچم ٬

ه و و بشکن شونیحرمت بزرگتر تونهیپدرمادرش نم یاما جلو ادیز یلیعاشقمه خ ردادیهم بغض داشت: ت سویگ حاال

به  نایا ی همه ٬شب سرد که هم من دلخورم هم اون داغون  هی هشیم جشیاون موقع و نت شهیم داغون ٬طرفم باشه 

و توجه پدربزرگ و مادربزرگش و داشته باشه  زشکه فردا بچم هم حسرت نوا ترسمیم نیسات ی ندهیآ از من ٬جهنم 

 تو دهن خودم تا از عشق حرف نزنه  زدمیهمون روزا م شهیم نیا ندمیآ دونستمیم اگه٬

 رهیخوردن خ ریش نیبود ح دهیکه خواب ینیبه سات خوردیمنم رقم م یبرا دیکه شا یا ندهیو آ سویگ یحرفا مبهوت

 شدم

 فقط خودت کمک کن ایحرفا و خدا نیا یمن امروز دلم پر بود بابت همه  و

........................................... 

 بار صدم  یبرا خوندمیتختم نشسته بودم و رمان برباد رفته رو م رو

 که تلفنم زنگ چلیبودنش بودم و غرق شده بودم تو قلم مارگارت م یخاکستر یاسکارلت با همه  تیشخص عاشق

 خورد 

 لبخند رو لبم نشوند : جانم؟؟ مانیپ ریتصو

 خانمم؟؟؟ یخوب ٬ نمیزتریبال عز یخستش خون کرد دلمو: جانت ب یصدا

اگه اون شرط و نذاشته بودم  دیشا ٬بحث مجدد با خانوادشه  یبرا بلکه ٬ ستیکار ن یصدا برا یخستگ نیا دونستمیم

 عقدم کرده بود یتا االن صد دفعه ا

 ؟؟ی: خوبم تو خوبباران
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 ؟؟یکنیم کاریچ ستمی: بد ندیکش یآه

 خوندمی: داشتم کتاب میشک چیصدا بد بود بدون ه نیو با ا شناختمشیم ٬مرد و بلد بودم  نیا من ٬بود  بد

 رون؟؟یب میدنبالت بر امیب ی: حوصله دارمانیپ

 امیکنارم آروم شه: م خواستیآرامش بود و م یپ من مرد ٬نشست تو گلوم بغض

 اونجام گهیساعت د می: نمانیپ

 کمکمون کن ایگفتم و قطع کردم و به بغضم اجازه دادم بباره : خدا یا باشه

 رونیزدم ب شیو بدون آرا دمیدست لباس ساده و اسپرت پوش هیشدم و  بلند

 ٬درحال غروب کردن بود  دیخورش ٬کنه  تیاذ که اونقدر نه اما بود گرم هوا ٬زدم  رونیماهان خبر دادم و از خونه ب به

 از سر کوچه مشخص شد و لبخند به چهرم نشوند  مانیپ نیکه ماش واریدادم به د هیتک

 پام زد رو ترمز و من سوار شدم: سالم آقا کنار

: سالم خانم رهیم ادشیکنار من خودشو  کردمیموقع ها فکر م یبعض ٬مهمونم کرد یبه لبخند شیخستگ یهمه  با

 قشنگم

 سرورم؟؟ میکج کردم: کجا قراره بر سر

 تو حجم آغوشش: هرجا عشقم دستور بده دیو اومد جلو و منو کش اوردین طاقت

 مان؟؟یپ یبه چونش چسبوندم: خوب سر

 خوبم  گهیبو کرد و چشم بست: االن د موهامو

 کنار تو بودنش مهمه ستیجاش مهم ن میبگرد می: بردمیکش یقیعم نفس

 که دستم تو حصار دستاش بود یموهام و حرکت کرد در حال یزد رو بوسه

 ؟؟ کنارش بود مهم مگه اما ٬بره  خوادیکجا م دونستمینم ٬رفتنش نگاه کردم  ریتعجب به مس با
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 چرا؟؟ نجایم: ابا تعجب نگاهش کرد الدیبرج م یجلو نیتوقف ماش با

رو با تلسکوپ  یاجرام آسمون یباش داشته دوست کنم فکر ٬رصد برنامه دارن  یبرا ۱۰هم ساعت  میخوریشام م هم

 ینیبب شرفتهیپ یها

 عاشقشم ٬نزنم: دوست دارم غیدهنم گرفتم تا ج یجلو دستمو

 یعاشق من باش یخانم حواست باشه فقط حق دار ی: هدیکش موینیخنده ب با

 یعشق نگاهش کردم: مرس با

 شو فداتشم ادهی: پمانیپ

  ومدیم زیانگ جانیه نظرم به ها ستاره رصد٬شدم  ادهیذوق پ با

 میوارد برج شد گهیدستمو گرفت و با هم د مانیپ

تا ساعت ده بشه و رأس ساعت  میتو طبقات زد یو بعد چرخ میو شام و خورد میبه طرف رستوران گردون رفت اول

 میده به طرف محل رصد رفت

و آرامش چشماش  کردیبا خنده نگاهم م مانیو پ کردمیسره ورجه ورجه م هیو  دمیگنجیذوق تو پوست خودم نم از

 کردیکنارم آرومم م

که  کردمیبهشون نگاه م جانیه با ٬هاشون تلسکوپ به همراه داشتن  یلیتو محل رصد بودن و خ یادیز یآدما

ساله که سرش گرم تلسکوپ بزرگش بود  یپسر حدودا س هیو کنار  میرد شد تیجمع ونیدستمو گرفت و از م مانیپ

 : سالم فرهاد ستادیا

  یچه به موقع اومد قیزد: سالم رف یلبخند مانیپ دنیبرگشت سمتمون و با د پسر

  میرصد همراهت باش نیامشب تو ا یکه گذاشت نی: ممنونم از امانیپ

 زد: باعث افتخاره منه مانیپ یبه شونه  یدست پسر

 به جمع انجمن نجوم دنیآمد خوش ٬به من کرد: سالم عرض شد بانو یبعد نگاه و
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  نجامیا که خوشحالم متشکرم٬زدم: سالم  یلبخند

 نیبزنم راحت باش هیبه بق یسر رمیشما من م اریتلسکوپ در اخت نی: امانیبرگشت سمت پ پسر

 شده بود نگاه کردم  میبه تلسکوپ که تنظ یکنجکاو با ٬تکون داد و پسر رفت  یسر مانیپ

 : امتحان کنمانیپ

 کردم کیو چشمم و به لنزش نزد ستادمیذوق جلو رفتم و پشت تلسکوپ ا با

و ستاره  یاجرام آسمان نیچقدر ا دونستیم یرو کشف کردم و اگه هرکس یتو همون موقع انگار جهان تازه ا درست

 رهیچند نفر و خ یتونستیم یبدون شک هرشب از بام هر خونه ا رسنیپرنور با شکوه و چشم نواز به نظر م زیر یها

 ینیتلسکوپ در حال کشف سپهر ) آسمون ( بب هیبه 

دل بکنم از اون ستاره ها و  خواستیبودم انقدر که دلم نم دهیبود که من در تمام عمرم د یصحنه ا نیبا شکوه تر نیا

 آسمون 

 به نجوم  دیاز اندازه عالقه دار شیاز تلسکوپ جدا شد: ظاهرا شما ب یلیم یفرهاد سرم با ب یصدا اب

 دوست داشتم نجوم بخونم  یزمان هیانداختم و جواب فرهاد و دادم:  مانیپ یمغرور و دوست داشتن یبه چهره  ینگاه

 از تلسکوپ  دیهست که دل نکند یساعت می: نفرهاد

 بوده  زیمن پر از رمز و راز و شگفت انگ یبرا شهیآسمون نگاه کردم: آسمون هم به

 رصده یبرا یفرصت خوب نیبه آسمون کرد : آسمون امشب صافه و ا ینگاه یفتگیهمه با ش اون

 ست؟؟یآلفا قنطورس ن یشدم: اون منظومه  رهیپر نور و چشمک زن خ یستاره ها به

 ن اشاره کردم: چرا خودشه؟؟که م یامتداد داد به سمت نگاهشو

 نمشیبب نیبا ا خوامیروش م نیکن میتلسکوپ و تنظ شهیگفتم: م جانیه با

 نیمنظومه رو بدون نیحد باشه که اسم ا نینجوم در ا ی نهیاطالعاتتون در زم کردمیطرف تلسکوپ رفت: فکر نم به

 ریمنو به خودش فشرد: خانم من و دست کم نگ مانیپ



 بارانزیر 

 
338 

 

  زهیآسمون شگفت انگ یهم به اندازه  دنیحد عاشق د نی: تورو تا ادیخند فرهاد

 محو لبخند زد و نگاه عاشقمون تو هم گره خورد  مانیو پ دمیخند من

 ه؟؟یچ یکه گفت یستاره ا نی: امانیپ

 تونمینم قیدق یلیبهش زدم: خ یلبخند ٬بلد نبود  مانیمردم که راز ستاره ها رو به اندازه آجر و س یرفت برا دلم

 نیو به همزاد زم دنهیآسمون قابل د یدرخشان تو یستاره  نیکه به صورت چهارم دونمیحد م نیبگم اما در هم

 معروفه

 دیتونیم ٬تره  کینزد یشمس یستاره ها به منظومه  یو از همه  هییدوتا یستاره  هیحرفام گفت:  یدر ادامه  فرهاد

 کردم  میتلسکوپ و روش تنظ دینیبب

 کننده بود و من از همون لحظه عاشقش شدم  رهیو خ بایز ٬بهش کردم یتلسکوپ نگاه ی چهیجلو و از در رفتم

 ؟؟ینیبب یخوایگفتم: م مانیو به پ دمیکش کنار

 گفت: قشنگه  یو جد دیکنار کش قهیتو تلسکوپ کرد و بعد چند دق یحرف جلو اومد و نگاه یب

 خوبه دنیحرفم شن نیهم یجد ی: خب از تودیخند فرهاد

 نشون بده  یشتریب جانیتوقع داشت ه شدیمغرور نم مانیپ از ٬شدم بهش  رهیخ یبا لبخند منم

اونجا هم  دیتونیم دیاگه بخوا میدار زدی نیالد نیز یرصد تو کاروانسرا یبرنامه  هی بهشتی: ما اواخر اردفرهاد

 تره. ییتماشا ریچون مطمئنا آسمون کو نیشرکت کن

 ممنونم: از دعوتت مانیپ

 بچه ها شیپ رمیو م زارمی: من تنهاتون مفرهاد

از پشت دور کمرم حلقه شد و سر من خورد به  مانیپ دست ٬آسمون شدم ی رهیو من خ میتکون داد یسر براش

  میکردیم نگاه آسمون به هردو حاال ٬ نشیس

 : ستاره ها قشنگن مگه نه؟باران
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 یاون ستاره ها قشنگتر ی: تو از همه مانیپ

  مانی: لوسم نکن پدمیخند

 رو لوس کنم؟؟ ی: خانم خودمو لوس نکنم کمانیپ

 مان؟؟ی: پباران

 کرد وجودمو  نیریش جانمش

 ترسمیهمه عشق م نیوقتا از ا ی: بعضباران

 نترس یچی: کنار من از هدیبوس سرمو

متن که قبال خونده بودم  هی ادی ٬ کردمیعوض نم ایآرامش و با دن نیآرامش مطلق و من ا یعنی کنارش ٬بستم  چشم

 افتادم 

 باشد یخواست کس ی) دلم م

 مرا بلد باشد ... که

 یحت ایبودن ، مهم تر از عاشق بودن  بلد

 داشتن است ... دوست

 که تو را بلد باشد ، یکس

 دیآ یکنار م تیها یبلند یتمام پست با

 سکوت کند یداند کِ یم

 نگاهت کند یدزدک یکِ

 . ردیمحکم در آغوشت بگ ت،یدر اوج عصبان یکِ و

 باشد که مرا بلد باشد ...( یکس کاش
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 بود یعشق خالص و ناب تر از هر عشق نیو بلد بودم و ا مانیمنو بلد بود و منم پ مانیشک پ بدون

.............................................. 

 بود یرینظ یشب ب مانیسمتش: ممنونم پ دمیخونه نگه داشت و من چرخ یو جلو نیماش

 ازت تشکر کنم دی: کنارت آروم شدم خانم کوچولو پس من بانیدلنش و مردونه ٬زد  لبخند

 ری: شب بخدمیخند ینخود

 شم که صدام کرد: جانم؟؟ ادهیپ خواستم

 میبا هم حرف بزن دیاومده که با شیپ یموضوع هینگام کرد:  کوتاه

 شده؟؟ یزیشدم : چ نگران

 میحرف بزن کمیبا هم  میدنبالت بر امیفقط فردا م زمی: نه عزمانیپ

 تکون دادم: باشه سر

 برو خانم خوشگلم شبت خوش گهی: حاال دمانیپ

  ریزدم بهش: شبت بخ لبخند

 داخل نشدم نرفت یتا وقت شهیشدم و طبق رسم هم ادهیپ

 نیپتو و با فکر به ا ریز دمیو خز دمیپوش خوابمو لباس ٬که گذرونده بودم  ییها قهیدق از بودم آروم ٬تو اتاقم  رفتم

 داره خوابم برد کارمیچ مانیکه پ

 .مانیبود از حضور پ نیری....چون خوابم ش دمیشب بعد مدت ها آروم خواب اون

............................................. 

  مان؟؟یپ یچ یعنیجلوش :  ستادمیا مبهوت

 رمرونده کاره مجبو نیدلم ا زینگاهم کرد : عز کالفه
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 به خدا.. ارمیدووم نم مانیپ ؟؟یچ یعنی یدونیماه م کی: دمیکوب نیکردم و پا رو زم بغض

 ؟؟ یحرف زد ینجورینگاهم کرد: باز تو ا خشن

 نگفتم  یچیو با بغض نگاهش کردم و ه تخس

شد  یماه؟؟ به خدا که نم کی ٬و بش هضم حرفاش بودم  شینگفت و من تو ش یچیو پر اخم نگاهم کرد و ه یجد

 تحمل کرد..

 لب و گرفتم ازش نگاه بغض پر و ناراحت من و کرد نگاهم خشم و بهت با ٬ دمیکه پس کش رهیدستمو بگ خواست

 ..دادیفکر کردن بهش هم آزارم م یحت ٬دمیگز

  دیکشیکل عالم و به دوش م یپر از اشک شده بود و نگاهم دلخور چشمام

 : منو نگاه کن بارانمانیپ

 تو نگاهم نبود به جز رنج یحس چیتو صداش نبود جز خشم و من ه یحس چیه

ازش  دینفر با نیکه آخر یماه کی نیدلخور بودم از ا کرد؟؟یم رییتغ یزیچ من کردن نگاه با مگه ٬نکردم  نگاهش

  شدمیمطلع م

 شد: با توأم باران شتریبار خشم صداش ب نیا

 شد از نگاهش زیسرر یآشفته و نا مرتبش و کالفگ یموها ونیبه م دیکش دست بغض پر و سرد ٬کردم  نگاهش

 جز رفتن ندارم ی: من چاره امانیپ

 دیبا شهیمجبور بودم: چرا من هم نباریا اما نبودم زدن پوزخند آدم من ٬مقابلش و پوزخند زدم ستادمیرفتم و ا جلو

با  رفتنم رونیکه موقع ب نیسر ا انمیپ یکرد شهیخون منو تو ش ؟یانجام بد ینفر بفهمم که تو قراره کار نیآخر

 یماه برا کیبه مدت  هیبه ترک یفردا شب پرواز دار یگیتو چشمام م یزل زد یبهت خبر ندادم و حاال اومد ارشیک

 نگم؟؟ یچیه یتازه دست گرفته و انتظار دار یپروژه 

خوب تو گوشت فرو کن خانم  نویکرد تو دستش: ا ریاس و بازوهام و خشمش کرد فوران ٬جلوم و من عقب رفتم اومد

باشه  تونهیمن وحشتناک تر از تو م یبرا یماه دور کی نیا ٬از من عقب نکش   یطیشرا چیتحت ه گهیکوچولو که د
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و کس  موندمینرفتنم حتما م یداشت برا یو شک نداشته باش که اگه راه میکار ی ندهیآ یو من مجبورم برم برا

 یرفتار نکن نطوریتو با من ا جنگمیکه دارم با خانوادم م یطیشرا نیتا تو ا فرستادمیرو م یا گهید

 چرا:  امروز به تا بود نگفتنش من حرف ٬نبود یماه دور کی نیا عذاب و رفتنش من حرف ٬بود  یباق میناراحت هنوز

 ؟؟ینگفت زودتر

 ک و بهت حروم کنم ؟؟که خواب و خورا گفتمیزودتر م یرفتنم وگرفت یاالن عزا نیموهاش: از هم یال دیکش دست

و  من همچنان دلخور بودم ازش: منو ببر  رفتیپذینم یو هرچند منطق لیدل نیمن ا یبود و ذهن آشفته  هیتوج

 خونه؟؟

بود که  یبخوام تموم کنم اما مغرورتر از اون ینطوریروز مونده به پروازش و ا کی نداشت انتظار ٬نگاهم کرد مات

 نیتو ماش نیبش برو: گفت من از سردتر ٬بخواد ادامه بده 

 به سمت خونه حرکت کرد  یادیسوار شد و با سرعت ز یو نشستم و پشت سرم عصب نیبه سمت ماش رفتم

شدم و بدون نگاه کردن بهش وارد خونه شدم و خودمو  ادهیپ نیترمز نکرده بود که درو باز کردم و با توقف ماش کامل

 اتاق رسوندمبه 

 میکه داشت یبحث نیبا ا دنشیماه ند کی ٬در سر خوردم و زانوهامو بغل کردم و پر ازبغض سر روشون گذاشتم  پشت

 برخورد کردم  نطوریروزا که ا نیا یاهویوجودمو گم کرده بودم تو ه یمنطق باران ٬ گرفتیجونمو م

اف اوص نیمنطق جلو رفته بودم و با تمام ا یو خب من ب یدرست فکر کن یتونیکه نم یمواقع انقدر خسته ا یبعض

 حاضر به اعتراف نبودم

که  یمانیاونم پ دنمید ادیتوقع داشته باشم قبل رفتن ب دیکه راه انداخته بودم نبا یبحث نیو با ا رفتیشب م فردا

 غرورش زبونزد عالم و آدم بود 

آرامبخش بدون آب خودمو رها کردم رو تخت و با همون  هی خوردن بعد و شدم بلند ٬ دنیکش ریشروع کرد به ت سرم

 بغض نشکسته خوابم برد 

............................................. 
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از  یروز پنج ٬ کردمیخونه پدرجون نگاه م اطیح یچشممو پر کرده بود به گال یکه کاسه  یو اشک یریدلگ ایدن هی با

تا  گفتیم اریشهر هرچند ٬و منم نرفتم  یخداحافظ یبرا ومدیظار داشتم نو همونطور که انت گذشتیم مانیرفتن پ

 ذاشتیو گرفته بود و نم بانمیکه بد گر یمنطق ین بیلحظه چشمش به در فرودگاه بود اما خب..امان از ا نیآخر

پنج روز نه من زنگ زده بودم  نیا تو ٬ گرفتینشأت م یماه دور کی نیکه از زجر ا یمنطق یب ٬ رمیبگ میدرست تصم

 نیبحث ب نیصداش و بدون شک ا دنیو نشن دنشیند بود سخت ٬ دمیدیم یو نه اون و من خودمو در مرز افسردگ

 بود نشیو درشت ما بدتر زیر یبحثا یهمه 

 سنجاقک؟؟ یشد رهیخ ینطوریا ی: به چمهرداد

شب و دوست دارم  ی محبوبه عطر ٬قشنگ  یگل ها نیگاه : به ا هیتک شهیهم یعمو نیکردم لبخند بزنم به ا یسع

 ؟؟ینیبیم یزیرو سر من چ زمیمهرداد: عز

 خوشگلم.. یزنیم جیگ: کرد بغلم خنده با ٬نگاهش کردم  متعجب

 خودم نبودم اصال  یچند روز تو حال و هوا نیفکر کنم حق داشت تو ا ج؟؟یگ

  نیپدرجون از پشت سرمون بلند شد: عمو و برادرزاده خوب خلوت کرد یصدا

 لبخند نزد شدینم لچریپدربزرگ مهربون نشسته رو و نیا به ٬بود  یبار واقع نیلبخندم ا میبرگشت هردو

  نشدم که مزاحمتون:  رفت کمکش به مهرداد ٬کرد سمتمون  تیهدا لچرشویو پدربزرگ

 حرف و قربونت برم  نیازشو دوست نداشتم: نزن ا بودن بلند ٬پاش  یجلو نشستم

 ؟؟یمن لوس کرد ی: باز تو خودتو واسه بابامهرداد

 خانواده  یته تغار یدرآوردم برا زبون

 پررو  یدختره  کشمتیم یگرد کرد برام: واسه من زبون درآورد چشم

دل من بخوره خودتو مرده فرض کن  زیکه پدرجون سرش زد موند تو راه: دستت به عز یگرفت طرفم که با تشر زیخ

 پسر
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پر حرصش و چقدر خوب بود  یبا بهت نگاهش کرد و من چشم و ابرو اومدم واسش و خندم گرفت از چهره  مهرداد

 ... دیخند شدیکه م

 ٬ومدمیم لیسه دنید یهرروز برا بایتقر گذشتیم مانیکه از رفتن پ یهفته ا هی نیا تو ٬بودم  مارستانیراه ب تو

 داشو ص یازم حت کردیم غیدر یمعرفت یو با ب دنشید یکه دلم لک زده بود برا یمانیغم نبود پ رفتیم ادمی کنارش

 مانیو من انقدر احمق نبودم که نفهمم به خاطر پ دیپرسیو حالمو م زدیبود هرروز زنگ م اریشهر ٬زنگ خورد  تلفنم

 بله: دادم جواب و تماس ٬ کنهیکارو م نیا

 : سالم خانم خانما اریشهر

 ؟؟ی: سالم خوبباران

 عشق و حال هیسر من رفته ترک ختهیاحمق همه کارا رو ر مانیپ نی: نه بابا ااریشهر

  اریکردم : مواظب حرف زدنت باش شهر اخم

ون که ا از اون ٬ دیا وونهید دوتا شما خدا به ٬انقدر  یآقارو دار یهوا یبری: خوبه حاال باهاش در قهر به سر ماریشهر

 حال باران خوبه ؟ اونم از تو  زنهیصدبار زنگ م یروز

 شهیباز وونهید نیعشق هم تیپارک کردم: خاص مارستانیب یجلو نیو ماش دمیکش یآه

 باشه عاشق نشم  ادمی: پس اریشهر

 رفت یعاشق شد ینیبیم هویکه  ستیزدم: دست خودت ن پوزخند

 حاال؟ ییکجا ٬درس عبرت  نیبش دیمن با یشما دوتا برا نی: هماریشهر

 لیسه دنید رمینگاه کردم: دارم م مارستانیسر در ب به

 : بازم؟؟اریشهر

 ه؟؟ی: اشکالش چباران

 ؟یشیوابستش م ادیز ی: حواست هست داراریشهر
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 بود  لیسه یماریچند روز بهم داده بود و همه ترسشون بابت ب نیتذکر و مهرداد هم تو ا نیا ٬کردم  اخم

  دمیشن ادیروزا ز نیحرف و ا نیا اریو زدم: ولم کن شهر ریشدم و دزدگ ادهیپ نیماش از

 : بهش فکر کناریشهر

 حوصله گفتم: باشه فعال خداحافظ یب

 قطع کردم و وارد بخش شدم دمیشو که شن یخداحافظ

 : صبر کن باران..ستادمیا دهیسپ یبودم که با صدا لیاتاق سه کینزد

 ؟؟یخوب ٬طرفش: سالم  دمیچرخ

 ؟؟یتو خوب زمیزد: سالم عز یو لبخند کم جون دیرس بهم

 صبر کنم؟ یچرا گفت ستمیباال انداختم: بد ن شونه

 امروز بد شده بود لی: حال سهدهیسپ

 تو دلم رخنه کرد : االن چطوره؟؟ ترس

 مالقاتش کرد شهیفعال نم دهیخواب ستی: بد ندهیسپ

 خبر وحشتناک بود نیا یروح طیشرا نیا تو ٬رسوندم و نشستم و بغض نشست تو گلوم  یبه صندل خودمو

خدا حالش خوب  دیبه ام دهیجنگ شیماریو تا االن خوب با ب هیا یپسر قو لیدست گذاشت رو شونم: سه دهیسپ

 شهیم

 فکر کنم  یزیبه چ خواستمینم نیبستم جز ا چشم

 زدم  رونیاز بخش ب دهیآروم با سپ یخداحافظ هیشدم و بعد  بلند

 وابسته شده بودم لیبه سه یادیمن ز گفتنیها راست م بچه
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 تونستیبود که م یکس تنها اون ٬ ششیپ رفتمیبود تا م مانیپ کاش ٬شدم و با حال خراب راه افتادم  نمیماش سوار

 آرومم کنه اما حاال کجا بود؟؟

سرمو  یکم تونستیسروکله زدن با اون م دیشا ٬کج کردم  ایمیک یبرم خونه پس راهو به طرف خونه  خواستینم دلم

 کنم  یتلنبار شده تو دلم دهن کج یهمه غصه  نیگرم کنه تا به ا

که تو  یلیسه یبودم برا ریچشماش و دلگ یاهیهفته بود چشم ندوخته بودم تو س هیکه  یمانیپ یبودم برا دلتنگ

 دیکشیزجر م نطوریا دیسن با نیا

 شدم و زنگ و زدم ادهیزدم رو ترمز و پ ایمیک یخونه  یجلو

 باران؟؟ ییبلند شد: تو انیک یصدا

 انیدادم: باز کن ک رونیب نفسمو

 که کچلش سر به ٬بود  ستادهیدر ا یجلو انیک ٬باصفاشون گذشتم  اطیح از و شدم داخل ٬باز شد  یکیت یبا صدا در

 کردم: سالم یمو شده بود نگاه یب بودنش سرباز خاطر به

 ساله : سالم بارون جون  ۱۸پسر  نیبود ا ایمیدوم ک ی نمونه ٬ دیخند

 و تو بچه دونمیبارون من م یبگ گهیبار د هیپس کلش:  زدم

 میمملکت نیسرباز ا گهیبابا د هی: بچه چدیبه پشت کلش کش یدست

 یکه تو سربازش یمملکت چارهیاز پشتش اومد: ب ایمیک یصدا

 بشر مخت و نخورده نیتو اتاقم تا ا میبر ای: ب دیدستمو کش ایمیک ٬ شونیبه بحث خواهر برادر دمیخند

 خاله سوسکه ییتو خورهی: اون که مخ م انیک

 که جوابتو بدم  ی: انقدر شعور نداردیدستمو کش ایمیک

 ستن؟؟یو در و بست: مامان بابات ن میاتاقش شد وارد

 ؟؟یخوب تو ٬ رونینگاهم کرد: نه رفتن ب قیدق ایمیک
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 : اوهوم وترشیکامپ زیم یرو صندل نشستم

 چته؟ رمیبرم بم دیبا نشناسمت ٬رو تخت و پرت کرد طرفم: اوهوم و مرگ  بالشت

 گرفته کمی: دلم  دمیخند تلخ

 کنمی: حرف بزن من برات گشادش مایمیک

شماره چشمام چهارتا  دنیبهش کردم و با د ینگاه ٬بلند شد لمیزنگ موبا یصدا ٬بگم  یچ ٬از کجا بگم  دونستمینم

 شد

 جواب بده خب خودشو کشت ه؟ی: کایمیک

 ..یعل ریزمزمه کردم: ام یگوش یصفحه  مبهوت

 ؟؟یگشاد شد و با بهت گفت: ک ایمیک یچشما

 ... بود برگشته گذشته ٬ میبه هم نگاه کرد هردو

 خودمون؟ یرعلیبا همون بهت گفت: ام ایمیک

انقدر  یگوش ٬تکون دادم  دییتأ ینگاه کردم و سرمو به معن کشتیو مکه داشت خودش ینامطمئن به گوش دوباره

 زنگ خورد که قطع شد 

 سال؟؟ ۴: بعد ایمیک

دوباره روشن شد و من از  یگوش یممکنه برگشته باشه؟ صفحه  یعنی ٬قطع شده بود  یگوش یصفحه  یپ نگاهم

 گفتم: بله؟؟ یلرزون یتماس و وصل کردم و با صدا عیکه دوباره قطع نشه سر نیترس ا

 ؟؟ی: باران خودتنشیمردونه و دلنش یمکث و بعد صدا یکم

 برگشته ٬انقدر پررنگ بود که صداشو فراموش نکرده باشم میزندگ ی ساله ۱۷ خاطرات ٬ دیبستم و اشکم چک چشم

 .....بود

 خوب برگشته بود.. یساال قیرف
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 همون با ٬ کردیم نگاهم اونم ٬ کردمیمردونش و نگاه م یچهار سالم چهره  یبروش نشسته بودم و با دلتنگرو 

 یو من هنوز باور نداشتم که االن روبروش رو کاناپه  میبود دلتنگ هردو ٬عاشقشون بود  نایکه ت یعسل یچشما

 عروسش بود نشسته باشم نایت یکه زمان یخونه ا

 : دلتنگت بودمنیتر از قبل اما دلنش پخته ٬بلند شد  صداش

 ؟؟یو پشت سرتم نگاه نکرد یکردم : چهار سال رفت بغض

 نکن گله االنم پس ٬یکه عالم و آدم نشستن پام که نرم فقط تو درکم کرد ی: اون زماندیهرچند تلخ اما خند دیخند

 کردم درکت ٬تو  شترمیب ٬واسه هممون درد داشت  نای: رفتن ت شدنینم فراموش روزا اون خاطرات ٬ ختمیر اشک

 سابق و کرده بود یرعلیام یهوا دلم روزا اون چون

 خاک شد نایبا ت یرعلینشست تو نگاهش: اون ام غم

 خدا بود ینیزم یکه بدون شک فرشته  یدختر نبود غم از پر ٬ میسکوت کرد هردو

 ؟؟یبرگشت ی: ک باران

 عهدمونم اول از همه به تو زنگ زدم  طبق ٬ روزیزد به روم: د لبخند

 یگردیبرنم گهید کردمی: فکر م دمیکش آه

 شیکه دوباره از تو دل آت مونمیم یققنوس نیع ٬خودم  یساختن دوباره  یبود برا ی: چهار سال زمان خوبیرعلیام

 زنده شده

 افتاده؟ یادیچهار سال اتفاقات ز نیروبروم بود: تو ا تیجذاب ی رهیخ نگاهم

 بگو برام ٬بشنوم  خوامی: میرعلیام
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 گفتم براش همه از ٬ ارشیک رفتن ٬غزل ازدواج از ٬ بابا و مامان رفتن از ٬ بهار و ماهان عقد از ٬کردم به گفتن  شروع

گوش کرد  شهیهم مثل اونم ٬وقت  چیپنهون نداشتم ه یزیجذاب چ یساله  ۳۲مرد  نیا از من ٬از عاشق شدنم  یحت

 کردیمهربون نگاهم م یو گاه کردیاخم م یگاه ٬ نشستیم غمنگاهش به  یگاه ٬ دیخندیحرفام ماز  یحرف گاه یب ٬

 که من نبودم همه سروسامون گرفتن یکه تو دوران نی: مثله ادیخند مهربون ٬که تموم شد نگاهش کردم  حرفام

 : آره  دمیخند

 که باهم داشتن چطور عاشق هم شدن؟ ی: ماهان و بهار با اون همه لجبازیرعلیام

 رفته ادتی خودتو ٬ها از عشق بود  یلجباز ی: همه باران

 زنمیخودم بهشون سر م امیم گهیخبر دار بشه دو سه روز د یفعال کس خوامیزد : از اومدن من نم یمحو لبخند

 بودم ششیپ یکه زنگ زد روزید ٬ دونهیم ایمیک یخاروندم: ول سرمو

 دوننیهمه م یعنین فسقل بدونه او ی: وقتدیخند

 خاطر خواه داره. یجذاب و لونده که کل یساله  ۲۱دختر  هیاالن  یگیکه م یفسقل نی: ادمیخند منم

 طونه؟ی: هنوزم مثله قبل تخس و شدیخند برادرانه

 : بدتر از قبل شدهباران

 ؟؟یکه عاشقش شد یکس و بگو خودت از: گفت و کرد بغلم ٬کنارم نشست  اومد

  بدجور دلتنگش ٬چمیبگم بدون اون ه تونمی؟؟ فقط م مانیبود : پ زیآغوش برام عز نیا ٬بغلش جا به جا شدم  تو

 م؟یکن تشیاذ یخوای: م یرعلیام

 ؟؟یکردم: چطور نگاهش

 چطوره؟؟ ٬ رمیبلند وسط حرف زدنتون قربون صدقت م ی: زنگ بزن بهش بعد من با صدادیخند

نو م رانیا گردهیبرم رهیگیم طیبل هیکه من ازش سراغ دارم همون لحظه  یرتیا غب ؟؟یکنیم یگرد شد: شوخ چشمام

 ..کنهیخونه چال م نیو وسط هم کشهیتورو با هم م
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 ه؟؟یرتیحد غ نی: تا ادیخند بلند

 ؟؟ ستین ادتی نایت سر خودت ٬ نانشهیخوش ب نیبه کمر زدم: ا دست

بود  تر کیکوچ نایمثال سه سال از ت دادیم ادیبهش  ایمیهمشم اون ک کردیم ادیکارا با من ز نیاز ا نای: تدیخند محو

 حرص دادن من یبرا نایشده بود استاد ت یول

 ؟؟؟یسر زد یخوب بود : به مامان طوب یلیخ روزامون اون ٬منم دمیخند

 کنم  یخودشون زندگ شیپ برم داره اصرار ٬: آره سر زدم یرعلیام

 کنه؟؟یبرات زنده م نارویت ادیخونه هر نقطش  نیا ٬ گهیبه خونه کردم: راست م ینگاه

 داشته باشم ادشویزد: خودش و که ندارم بزار  پوزخند

 ؟یگذاشتم رو شونش: داداش دست

 ؟؟ی: جون داداشدیگرفت و بوس دستمو

  ستیهمه عذابت ن نیبه ا یهم راض نایت ٬: نگرانتم باران

 ببرم  ادیو از  تشیمظلوم تونمینم ٬ران با شدیمن داشت مامان م ینایغم نگاهم کرد: ت با

 حادثه بود  هی فقط اون ٬نکن  تیاذ خودتو انقدر ٬قربونت برم  یگرفت: اله میگر

که  دونستمیاما از کجا م شدینم یاونطور دیدنبالش شا ومدمیم خودم اگه ٬من بود  ریدستاش گرفت: تقص نیب سرشو

 ادیب ایماه فقط مونده بود بچمون به دن کی ٬ ادیو اون بال سرم ب نهیقراره خودش پشت رل بش

 .. شیلیمرد مجنون بود واسه ل نیشد و بدون شک ا دیشد میکه داشتن سر بچشون گر یذوق ادی با

........................................... 

 جون سالم برسون یبه طوب ریام رمیم گهیاومدم : من د رونیبغلش ب از

عسل دلش واست تنگ  امیجون منم م یطوب یخونه  ایاز برادر چهار سال نبوده: فردا شب ب زتریعز نیا دیبوس سرمو

 شده
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 : باشه پس تا فردا  کردمیبود تو دلم فکر م ختهیو نبودش که غم ر مانیکمتر به پ ینطوریا ٬بود  یخوب شنهادیپ

 تکون داد برام و از آپارتمانشون خارج شدم سر

کوچه باالتر از ما  هی ریام ٬گذشته ها افتادم  ادی ٬و کمرنگ کنه  مانیاما نه اونقدر که غم نبود پ دنشیبودم از د شاد

 بزرگتر همه از ٬با ماهان پاش باز شد تو جمعمون  شیدوست نیهم از ٬ کردنیم یو با ماهان فوتبال باز کردیم یزندگ

 حدودا ما ٬منو اندازه عسل خواهرش دوست داشت  اونم ٬نداشت  اهانبا م یو برام فرق میداشت دوسش هممون و بود

 ٬ ضاشیاز مر یکی نایبود و ت دنتیرز مارستانیساله تو ب ۲۶ یعل ریام ٬آشنا شد  نایبا ت یرعلیام که بود سالمون ۱۵

 روز اون ٬ کردنزود هم ازدواج  یلیخ ٬کرد  یرو به ما معرف نایت ریعشق گرفت و ام یکم کم رنگ و بو ییآشنا نیا

 بود ادمی خوب و نحس

 رفتن و یعمل داشت خودش نشست پشت رل برا مارستامیب ریکه ام نیکه هشت ماهه باردار بود به خاطر ا یینایت

 مادربزرگش که تو راه تصادف کرد... دنید

شدنش  یتربس ٬گفتن نداشت  ری...حال امدشیپرستیبود که بعد خدا م یفقط عشقش نبود کس نایت ٬داغون شد  ریام

اعث ب نینبود ....و اون روزا من کنارش بودم با تمام پس زدناش و هم یرفتن ادیتلخ بعدشم از  یو روزا مارستانیتو ب

 خواستیبه رفتن گرفت... م میناغافل تصم ریام نایمرگ ت بعدباهم ....پنج ماه  میتر از قبل بش کینزد ریشد منو ام

 میتصم نیو من تو ا ادیکنار ب ییبتونه با خودش تو تنها دیتا شا یپزشک یبرادور افتاده تو جنوب  یروستا هیبره تو

کدوممون در تماس باشه و به گذشته وصل شه  چیبا ه خوادیگفت نم رفتیکه داشا م یروز ٬کردم  تیازش حما

 نیرفت و ا ری...امزنهیو با همون خط سابق بهم زنگ م گردهیبرم ادیبا خودش کنار ب یتونست کم ی...گفت اگه زمان

 برادر بزرگ و من دلم گرم نی...اما حاال برگشته بود ا نمشیبینم گهید کردمیشد که من حس م یرفتن اونقدر طوالن

بود و  مانیو وجود پر مهرش....و کاش پ تشیبه حما ودداشتش...دلم گرم شده ب شهیشده بود به بودنش و منطق هم

 و عطر تنش بودم دنشید تابیکه ب یبا حضور عشق شدیمن دلم گرم تر م

............................................ 

 ..مانی...پمانی: پزدمیداد اسمشو صدا م با

و اون ازم  دمیدویدنبالش م هی.با گر شدیطور ازم دور م نیو هم کردینم یتوجه دیشنیاگه م ای دیشنیاصال نم اما

و از خواب  دمیکش غیج شیخون یچهره  دنیکه برگشت سمتم و من با د دمیرسی...داشتم بهش م شدیدورتر م

 ...دمیپر
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 ٬نره  رونیدهنم گرفتم تا صدام ب یجلو دستمو و افتادم هق هق به ٬بود  سیو صورتم از اشک خ زدمینفس م نفس

صبح بود ...با  ۴ ٬به ساعت کردم  یبود و از پشت کمرم عرق سرد راه افتاده بود ...با استرس نگاه سیخ تنم تمام

و دو به شک رو شماره  میشدم و رفتم سراغ گوش دبلن هیتو حلقم ...با گر ومدیخواب دلم م یصحنه ها یادآوری

بودم و اشکام رو  دهیکه د ی...دل نگرانش بودم با خوابکنهیخطش و اونور فعال م نیهم دونستمیم ٬مکث کردم  مانیپ

 ..اوردمیتا فردا دووم نم ینگران نیا با ٬و شمارش و گرفتم  ایصورتم روون بود ...دل و زدم به در

 : بله؟؟ یتو گوش دیچیخواب آلودش پ یشده بودم از جواب دادنش که صدا دیبوق و خورد و من ناام نیهشتم

 ..مانیشد: پ دتریشد میتا چه حد دلتنگشم و گر دمیصداش تازه فهم دنیشن با

 زم؟؟یعز ییشد: باران تو اریصدام هوش دنیشن با

 مدتو؟؟ نیا آوردم دووم چطور ٬تب کردم از خواستنش  زمشیعز دنیشن با

 ؟؟یکنیم هیو داد شو درآورد: باران گر یتو گوش دیچیپ میگر یصدا

 مان؟؟یدهنم گذاشتم: پ یجلو دست

 چت شده تو؟؟ زمیطاقت و نگران داد زد: جانم عز یب

 ؟؟یخوب مانیوحشتناک بود ...پ یلیخ ٬ دمیهق کردم: خوابتو د هق

 نکن خانومم هیخواب بوده گر هیفقط  زمی: من خوبم عز فتادهیبرام ن یکه اتفاق نیآروم شد از ا انگار

دون ب کنمیدق م یبهم نگفت یزنگ نزد هیو  ی..هشت روزه رفتمانیپ یبد یلیبراش: خ دیخانومم و من دلم لرز گفت

 تو 

هق  یاز صدا شمیم وونهیو د ستیجا بند ن چینکن..راه دوره و دستم به ه هیبدم...باران گر یلی..خ دونمیکرد : م مکث

 هقت

 ..یدوسم ندار گهیبغض صدام گفتم: فکر کردم د با

و دلم شور  شمیم رهیبه عکست خ یکه هشت شبه از زور دلتنگ یگفت: من دوست نداشته باشم؟؟ من یجد

 که نکنه خار بره تو پاش؟؟ زنهیعروسکم و م
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 (زمیتا چشامو تو چشمات بر ایب زمیعز ییکجا بمیغر ایدن هی) 

 خوادیمنو نم گهید گفتمیدلم شکست ازت همش م یخداحافظ یبرا یومدین یزدم و من دلم تنگش بود: وقت هق

 نکرده ییخدا یدی) نگو دل بر

 کرده( یخواب چشمات با چشمام چ نیبب

 هیتورو نخواد روز مانیکه پ یروز ٬حرف و نزن  نیا گهیپس د خوامیکس و نم چیجز تو من ه یی: خانم من تومانیپ

 باشه و قلبش نزنه دهیکه تو خاک خواب

 مان؟؟یاعتراض و بغض صداش کردم: پ با

 هق نزن فداتشم یزمزمه کرد: جانم ؟؟ اونطور میطاقت از گر یب

 و نبودت داغونم کرده مانیپ یستی: ن نیخوردم رو زم سر

 زمیعز یی)همه جا رو گشتم کجا

 ( زمیرگامو تو خونت بر تا ایب

 غربت تو ٬ ترم دلتنگ تو از من ٬که زودتر از موعد برگردم  نهیا میسع ی همه ٬ زمیتاب ترم نکن عز ی: باران بمانیپ

 ماهت یرو دنید یبرا دیام و خوشه تو خاطرات با فقط دلم

 : دوست دارمسمیخ یپاک کردم از گونه  اشک

 و رو کن ریز منو ٬روتو رو کن  ای) ب

 رفوع کن( یجور هیزخم هامو  ایب

ن م یفکر کنم مرد مغرور من بغض نشسته باشه تو صداش: نه به اندازه  خواستمینم یدار شد صداش و من حت خش

 عروسک

 هنوز ازم؟؟ یاز بغض : ناراحت دمیگز لب
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 هتیتنب استمخویم ٬ دنتیو پس کش تیبودم ازت بابت سرد ریدلگ ٬حس کنم: بودم  تونستمیم دهیلبخندشو ند طرح

 تابتم  یچقدر ب دمیصدات تازه فهم دنیحاال با شن یول٬کنم با زنگ نزدن اما خودم داغون شدم 

 بستم: مراقب خودت باش.. چشمامو

 خانم من و داشته باش .... ی: من حواسم ب خودم هست تو هوامانیپ

 : چشم..هیگر ونیم دمیخند

 ؟؟یشد آروم حاال ٬ زمیبال عز یو پر احساس گفت: ب یمکث جد با

 دلم : آره شیصداش آب بود رو آت دنیشن آروم؟؟

  زمیبه خوابت فکر نکن و برو بخواب عز گهیو مردونه و من دلتنگ تر شدم: خوبه د نیدلنش ٬ دیخند

 : قطع نکن برام حرف بزن تا خوابم ببرهدمیرو تخت کش خودمو

 اتو ببندرو بزار کنار گوشت و چشم یاومد : باشه گوش یزیچ یصدا

 بود؟؟؟ یچ ی: صداباران

 قبوله؟؟ ٬برات شعر بخونم  خوامیم ٬ رونی: در بالکن و باز کردم اومدم بمانیپ

 ؟؟ی: شعر بلددمیخند

 شعره عاشق خانمم ندونم کن فکر ٬ رمیگیمادی ی: من به خاطر تو همه چمانیپ

صداشو :  دنیصبورم که هشت روز نشن یلیخ کنمیمثله االن حس م یخدا؟؟ گاه ارمیچطور تونستم دووم ب من

 بخون..

 تو گوشم : دیچیپ یجد و بم ٬قشنگش  یصدا

 غروب یروشن طلوع ب یا آه

 جنوب یها نیسرزم آفتاب
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 از سحر شاداب تر یآه ا آه

 تر رابیبهاران تازه تر س از

 ستیرگیخ نیا ستین گرید عشق

 ستیرگیدر سکوت و ت یچلچراغ

 شد داریام ب نهیچون در س عشق

 شد ثاریطلب پا تا سرم ا از

 ستمیمن ن ستمیدگر من ن نیا

 ستمیکه با من ز یاز آن عمر فیح

خشک شده رو صورتم خوابم برد  یقشنگ و آرامبخش بود که من با همون لبخند رو لبم و اشکا یبه قدر صداش

 ...خواب...آروم و پر از آرامش..

خوب نشون  نویا شمیآرا یب یگود رفته بود و چهره  یچشمام کم ریز ٬کردم  یو به خودم نگاه ستادمیا نهیآ یجلو

چهرت معصوم تره ...قرار بود برم  گفتیو دوست داشت و م شمیآرا یب یچهره  مانینبود ....پ شیاما دلم به آرا دادیم

نه خو رمیاز اومدنش با خبر شه به ماهان گفتم م یکس فعال خواستینم یرعلیکه ام ییجون و از اونجا یطوب یخونه 

 ایمیک ی

به  میپاشنه ده سانت یا روزهیف یرنگ پوستم و روشن تر کرده بود و کفشا دمیو شال و شلوار سف میا روزهیف یمانتو

حرف  مانیاز پ یدور یسخت نیا ی همه با ٬کم نذاشته بودم  پمینکرده بودم عوضش تو ت شیآرا اگه ٬ ومدیم پمیت

برداشتم و  میشیو از کنسول آرا نیماش چییسو ٬بدجور آرومم کرده بود و حال و هوام خاص بود  شبیزدن باهاش د

  رونیزدم ب

حالشون و  یتلفن یدل و دماغ رفتن نداشتم و هرزگاه ریام رفتن بعد ٬بود نرفته بودم  یجون چهار سال یطوب ی خونه

 و داخل برم نیباز کنه و ماش موتیتا در و با ر ریام به زدم زنگ ٬ دمیبود و زود رس کینزد مسافت ٬ دمیپرسیم

شاهد  اطیح نیخونه و ا نیا ٬که کم ازش خاطره نداشتم بردم و پارک کردم  یاطیو داخل ح نیکه باز شد ماش در

به سرعت به سمتم اومد و تا به خودم بجنبم تو  یزیچ هیشدم و هنوز درو نبسته بودم که  ادهیپ ٬خوبمون بود  یروزا
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به دختر  ینگاه بهت با ٬ مینش نیتا با هم پخش زم رمشیگبود که سفت ب نیکه تونستم بکنم ا یکار تنها ٬بغلم بود 

 تو بغلم کردم و زمزمه کردم: عسل

 یباران جون داداشم که رفت مارو فراموش کرد یمعرفت یب یلینگاهم کرد: خ ناز

 چقدر ٬ یگله کن یقربونت برم حق دار یشدم: اله رهیخ شییبایساله رو و به ز ۱۷فتم اون عروسک خوشگل گر بغل

 تو یشد بزرگ

 : خوشگل شدم؟؟ دیخند

و  میدوران و گذرونده بود نیما ا یبود و خب همه  شیمالک اصل ییبایخودش ز یسن یرده  یدخترا یهمه  مثله

 یم خوشگل بوداول از هرچند ٬ یلی: خدادمیبهش حق م

 که چقدر دلم واست تنگ شده بود  یعقب فرستاد: وا موهاشو

 نطوری: منم همدمیکش شییخوشرنگ و لخت خرما یبه موها یدست

  دیهم بر یتو بعدا قربون صدقه  دیایداد زد: ب وونیاز رو ا ریام

 خرجم مادرانه ٬ دنشید با گلوم تو نشست بغض ٬استقبال ازم اومد  یجون دم در برا یطوب ٬ میو داخل شد میدیخند

 یباز بغلم کرد: باالخره اومد یحرف خودمو به بغلش رسوندم و اونم با رو یب ٬ یزدیمهربون  رزنیپ نیا بود کرده

 دخترم

 بود واست تنگ ایدن ایجون که دلم دن یمهربون تر از مادر و : قربونت برم طوب نیکردم عطر تن ا بو

 ؟یسر بهم نزد ریبعد رفتن ام نیهم یجون: برا یطوب

 و نداشتم ریام یخال یجا دنیو د نجایجدا شدم: دل اومدن ا ازش

 تو ایب فهممتیم ٬ زکمیعز ی: خوش اومد دیکش یآه

 ییرایبهش زدم و باهاش رفتم طرف پذ لبهند

 ٬جون به طرف آشپزخونه رفت یخودش نشوند و طوب شیسرم منو پ دنیو بغلم کرد و بعد بوس شمونیاومد پ ریام

  کردیکاراشو خودش م شهیو هم ومدیوقت از خدمتکار خوشش نم چیه
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 ؟؟ی: خوبریام

 کردم: اوهوم.. نگاهش

  یتا حاال سرحال تر روزی: از ددیدماغم و کش نوک

 باهاش حرف زدم شبیگرفت: د خندم

 انداخت باال: همووون ابروشو

 به شونش: مسخره نکن زدم

 نمتیبیانقدر عاشق م کنمیم حض ٬ زمیدور شونم گذاشت: مسخرت نکردم عز دستشو

 یکردیم یگرفتم که مجنون ادیرو از تو  یمن عاشق ری...آخ ام ریام ٬نبود  زیعز برام ماهان از تر کم ٬کردم  نگاهش

 ناتیت یبرا

 فسقل؟؟ هیگفت: چ دیکه د رمویخ نگاه

 بودنت به قرصه دلم٬چقدر بودنت خوبه  ریام یرفتیکردم: کاش نم میتو بغلش قا سرمو

 چهار سال نبودنمو خواهر کوچولو کنمیم جبران ٬هستم  گهیتر بغلم کرد : از االن د محکم

 ؟؟یگفت: پس من چ یجون اومد از آشپزخونه و به شوخ یکه رفته بود کمک طوب عسل

 نمیبب نجایا ایب یاداشاونطرفش جا باز کرد براش : تو که جون د ریام

و تو  شدیخوب داشت تکرار م یروزا ٬و خندمون و هوا برد  ریطرفمون و خودش و گوله کرد تو بغل ام دیو دو دیخند

تو چشماش نشسته بود  ناشیهاش غم نبود ت یبا تمام شوخ ریبود و ام بیهممون غا یبرا زیعز ینایت ونیم نیا

 یتو از هممون عاشق تر ری...ام

  میخوردیجون م یو از دستپخت محشر طوب میشام نشسته بود زیم سر

 و مشغول شدم  ختمیبرنجم ر یفسنجون رو یکم

 : مامان؟؟نایت
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 جون : جونم؟ یطوب

 و موهامو رنگ کنم شگرتونیآرا شیفردا برم پ گمیانداخت: م ریبه ام یطونیش نگاه

که  نیهم ٬ساله رو چه به رنگ کردن مو  ۱۷اخم کرد: الزم نکرده دختر  ریام ٬حرفا  نیو ا یرتیغ ریام ٬گرفت  خندم

 بسه یاون ابروهاتو مثله نخ کرد

 زارهیم رهیرنگ ت هی خب ٬ریام یدار کارشیبهش زدم: چ یچشمک ٬ملتمس نگاهم کرد  نایت

 جنبه ٬رم برم مسافرت با دوست پس خوامیم گهیم ادیم گهید دوروز ٬با اخم نگاهم کرد: پر به پرش نده باران  ریام

 که نداره

هم  نایسر ت ادمهی ٬خاص خودشو داشت  یها تیحساس ریام ٬با اخم نگاهش کرد ریبا اعتراض صداش زد و ام نایت

 بود نطوریهم

اجازه رنگ کردن  یکه وارد دانشگاه نشد یشما هم تا زمان نایت ٬بحث  یبه جا دیجون : بسه بچه ها غذا بخور یطوب

 یموهاتو ندار

 ٬بلند شدم و خودمو بهش رسوندم  یدیببخش با ٬زنگ خورد  لمیموبا ٬نگاهش کرد  یراض ریبغ کرده نشست و ام نایت

 خودمو به بالکن رسوندم: جانم؟؟ یخوشحال با ٬بود  مانیپ

 ؟؟ شما حال ٬بال خانمم  ی: جونت بمانیپ

 ؟؟یداد بزنم از خواستنش: سالم خوب خواستیم دلم ٬ دمیخند

 ؟؟یخوب تو ٬درداست  یتو مسکن همه  ی: صدامانیپ

 خوبم االن ٬رها کردم: خوبم  یفلز یها یرو صندل خودمو

 ؟؟یی: کجادیو دلم لرز دیخند

 باران شام سرد شد گهید ایاومد تو بالکن و بلند گفت: ب ریجوابشو بدم که ام خواستم

 باران؟؟ شتهیپ یبلند شد: ک یسرد و جد مانیپ یگرد شد و صدا چشمام
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 بود یعل ریپته پته گفتم: ام با

 ه؟؟یک یعل ریخشک و سرد شد که اشک نشوند تو چشمام: ام یبلند نشد اما به قدر صداش

براش بگم  رانیاومد ا یوقت دادمیم حیترج ٬بهش  گفتمیم یچ ٬ بهیاول با همون لحن غر داریبود همون آدم د شده

 اما حاال..

 : با شمام باران..مانیپ

مثله برادر..که بعد چهار سال برگشته و من امشب  یمیدوست قد هی ٬: راستش ریام طونیش یردم به چهره ک اخم

 مهمون مادرشم

 ؟؟یندار ی: کارمانیپ

 باور کن مثله برادرمه. مانیپ: حرفمو بود نکرده باور ٬ گرفتیداشت م میگر

عدا باران بهتره ب میعصب کمی میزنیشده حرف م دایبرادر تازه پ نیبرگشتم راجع به ا یوقت ٬نگفتم  یزی: منم چمانیپ

 میحرف بزن

 مان؟؟یپ ی: باورم نکردیگاز گرفت لبمو

 بود صداش : چرا باور کردم یجد

  گهیو محکم گفت که مطمئن شدم راست م یجد انقدر

جع به صاحب را بحث ٬داشته باشم  شناسمیکه نم ینسبت به کس یکه حس خوب شهینم لیباورم دل نیداد: اما ا ادامه

خونه  یبعد خوردن شام زود برگرد خوامیم ازت االنم ٬آدم  نیمن با ا ییبرگشتم و آشنا یباشه برا دمیکه شن ییصدا

 فعال ٬

تا  کنهیشده بود و معلوم بود داره خودشو کنترل م یعصب ٬موهام  یال دمیو قطع کرد و من کالفه دست کش تلفن

 نگران باشه دادمیزود قضاوت نکنه و خب حق م

 شد؟؟ ی: چ ریام

 کرد؟ ی: قاطدینگاهش کردم که خند یعصب
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 شتریاحساس خطر کنه و قدرتو ب کمیبدونه که واسه خواهر من طاقچه باال نزاره بزار  دینگاهش کردم: خب بابا با فقط

 بدونه

و دوست داشتم که  نمایپ تیخصوص نیا ٬که مطمئنا خورد بود  یو اعصاب مانیازش گرفتم و فکرم رفت طرف پ نگاه

 کردیرفتار م یتا آروم شه و منطق کردیو صبر م زدیحرف نم تیدر اوج عصبان

برادر  یناسالمت ٬هفت خان و رد کنه تا خواهر دست گلمو بهش بدم  دیبا ٬اومد طرفم و بغلم کرد: غصه نخور گلم  ریام

 بزرگه عروسم

 زمیبخند عز نیو اون گفت: آفر  دمیخند

مرد هنوز عاشق زنش  نیا ٬شدنش  یچقدر اشتباه کرده از عصبان دیفهمیم دیدیو م ریاگه ام مانیپ ٬کردم  نگاهش

 به برادرانه هاش شک کرد شدیبود و نگاهش به من مثله نگاهش به عسل بود ...چطور م

.......................................... 

 زم؟؟یاالن عز یمالقات داده بودن : بهتر ی اجازه بهم حالش شدن بد بعد تازه امروز ٬ دمیو بوس لیسه

 : آره باران جون نگرانم نباشدیفروغش خند یب یچشما

 میترسوند یلیخ فداتشم:  بود شده آب بچم ٬به سرش دمیکش دست

 یرفت شیکارش نگاه کرم : خوب پ مهین پازل به ٬نگفت  یچیو ه دیخند

 تا االن تموم کرده بودم شدیازل کرد: آره اگه حالم بد نمبه پ ینگاه

 باش تیبه فکر سالمت شتریب ادهی: وقت واسه تموم کردن پازل زباران

 نشست تو نگاهش: باران جون؟ غم

 : جونم؟؟باران

 شد تو چشمام: انقدر دوسم نداشته باش.. رهیخ

 ؟؟یخوردم از حرفش: چ جا
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 یش تیشد اذ میاگه طور خوامی: نملیسه

 لیشدم بهش و با بغض گفتم : سه مات

: من دوست دارم باران جون اما تو منو زدیبزرگ م یو حرفا میدوست داشتن یساله  ۸ یشده بود پسر کوچولو بزرگ

 کمتر دوست داشته باش

 و تو  دونمیمن م یبگ گهیکلمه د هیتمومش کن  لیبغلش کردم: سه عیسر

 تونستمیبراش نم یکار چیو من ه دیدیکابوس مرگ م یرنگ یاهایرو یه جابچه داشت ب نیا ٬نگفت و بغلم کرد یچیه

 از اتاق خارج شدم هیو با گر رمیخودمو بگ یجلو نتونستم ٬بکنم 

 سوار ٬بود  خیتار یکلمه  نیو داشتن و به نظر من سرطان زشت تر لیسه طیبودن که شرا نجایا یادیز یها بچه

 کجا اما راه افتادم دونستمیشدم و راه افتادم نم نمیماش

 ریبه خاطر ام دونستمیاما سرد شده بود صداش و من م زدیو بعد اون شب بهم زنگ م گذشتیم مانیروز از نبود پ ۱۵

 لیو حال بد سه مانیپ یدلتنگ ٬راحت بشه  الشیخ ریبرگرده و با آشنا شدن با ام مانیتا پ کردمیم یو صبور هیعل

 وزن کرده بودم ییلویکو دو سه  اوردیداشت منو از پا درم

 ادهیپ نیماش از ٬ نجایمنو کشونده بود ا یمیقد دوست ٬ دمیخند تلخ ٬بهشت زهرام  یروبرو دمیخودم که اومدم د به

که  نیا دنیفهم ٬نرگس کورد عالقش روش بود  یبود و گال سیخ شیمشک قبر سنگ ٬شدم و به سمت قطعش رفتم 

 بود سخت نبود  نجایقبل من ا یک

 یصبور نایسنگ نگاه کردم : ت یرو ینوشته  به

 ...نایقبرش و بغض چنگ زد به گلوم: سالم ت یباال نشستم

 ؟؟ینرگس که عاشقشون بود یعشقش با همون گلها دنیبود نه؟؟ اومده بود د نجایا یعل ری: ام دیچک اشکم

شمونیرفته از پ ریکه ام نیا ادیو  نجایا اومدن بود سخت ٬ نجایا ومدمین گهید ریبعد رفتن ام نایهق هق افتادم: ت به

 نایت ادتهیچهار سالش بود.. ریتو و ام ین یاالن ن رونیب یرفتیاگه اون روز نم یبود اگه ٬دلم برات تنگ شده  یینای....ت

 ماکان؟؟ یاسمش و بزار یخواستیم
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د ...تو ب ارمیکمکم کن که کم دارم م نای..تیدیخندیو تو م میاوردیدر م یکردن اسم با هم مسخره باز دایسر پ چقپر

 لی..از رفتن سهی..از همه چنایت ترسمیفکر کنم منم مثله شماها بدجور عاشق شدم...م..زنمیدست و پا م یبرزخ

 شیاز دلتنگ کنمیوصله و دارم دق م شکه نفسم به نفس مانیپ ینشدن خاونواده  یکوچولو تا راض

 نایاز غمت ت شهیم ریداره پ رتیتا بتونه فراموشت کنه..ام ریبه من هم به ام ...کمکم کن..هم نایواسم مبهمه ت ندهیآ

 قی...کمکمون کن رفنایبده ت یزندگ یفرصت برا هی...به هممون 

 ینایت ٬آروم تر شدم  کردمیبه سنگ سرد از جام بلند شدم..احساس م یصورتم و پاک کردم و بعد از بوسه ا یاشکا

 کردیداشت و کمکم م یخوب یخدا جا شیمظلوم حتما پ

 شدم و راه افتادم طرف خونه  نمیماش سوار

 دنیبودن و با ورودم به طرفم چرخ یو یت ی..ماهان و بهار مشغول تماشاپارک کردم و رفتم تو  اطیو داخل ح نیماش

 به هردو دادم  یسالم

 ؟؟ی..خوبزمی: سالم عزماهان

 یلیچند روز خ نیآب پرتغالش و جلوم گذاشت: بخور تو ا وانیل بهار ٬لبخند سر تکون دادم و کنارش نشستم بل

 یشد فیضع

 و وانیل یمحتوا دمیبهش زدم و ال جرعه سر کش یلبخند

  نجایا انیم ی: مهرداد و آرش شماهان

 کنمیاستراحت م یتو اتاقم و تا اومدنشون کم رمیتکون دادم و بلند شدم: م یسر

 زمی: باشه عزماهان

بخوابم تا کمتر به  شتریب دادمیم حیترج مانیپ نبود تو ٬شدم و رفتم تو اتاقم و خودمو پرت کردم رو تخت  بلند

 نبودنش فکر کنم 

 حوصله برداشتم و تماس و وصل کردم :بله یب ٬چشمام گرم نشده بود که تلفنم زنگ خورد  هنوز

 چت شده؟؟ ایمیروتخت: ک نمیباعث شد هل بش ایمیک ی هیگر یصدا
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 شد: باران بدبخت شدم شیزد و دلم ر قه

........................................... 

 زدیو زار م کردیم فیو اون برام تعر کردمینشسته بودم و با بهت نگاهش م ایمیک یجلو

 ا؟؟؟یمیک یکرد یگفتم: چه غلط یتکون دادم و با ناباور سرمو

شدم و در آخر سردم شد از  رشیکرد و من ناباور خ فیتعر ٬ شد خشم پر وجودم من و زد زار ٬دیزد و من تنم لرز هق

 ؟؟یبهم بگ دی: االن با ستادمیبلند شدم و جلوش ا یعصب ٬ ومدیدوستم م نیکه داشت سر بهتر ییبال

ت ؟؟ االنم از سر به گفتمیم یبودم: چ دهیحد آشفته ند نیرو تا ا ایمیوقت ک چیپرت کرد تو بغلم و من ه خودشو

 مامان و بابام وسطه یآبرو یخودم به جهنم.. پا یآبرو ٬ گمیدارم م یناچار

 خودمو وقت االن ٬از خودم جدا کردم و به سرعت به طرف کمدش رفتم ارویمیشد سمت عکسا و ک دهیکش نگاهم

: ایمیو برداشتم و پرت کردم طرف ک دمید یجلو یمانتو نیاول یسرسر ٬ کردمیعاقالنه عمل م دیبا نبود باختن

  رونیب ایبپوشش ب

 ٬ دیلرزیم استرس شدت از بدنم و تن تمام ٬منتظرش نشستم  نیاز خونشون و تو ماش رونیزودتر از اون زدم ب خودم

 اومده بود  ایمیکه سر ک ییاز بال دیافتادم و دلم پوک رسامیبا ام دارید نیآخر ییکذا یاون مهمون ادی

 شد  نیسرخ اومد و سوار ماش یبا همون چشما شیآرا یساده و ب پیت هیبا همون مانتو و زود  یلیخ

 یهمکارا شیپ خواستمینم ٬بودم  دهیها د یکینزد نیکه هم یدرو کامل نبسته بود که راه افتادم به طرف مطب هنوز

 به گوششون برسه دمیترسیمامان و بابا برم چون م

 شو ادهیگفتم : پ ایمیمطب نگه داشتم و به ک یجلو ٬هم رو مخم بود  ایمیک ی هیو گر نیف نیف یصدا

 نجا؟؟ی: چرا ادیبه مطب انداخت و لرز ینگاه

 راحت شه المونیخ بزار ٬ یستیمطمئن ن یگیگفتم: مگه نم یعصب

ب وصل که کنار در مط ییو به تابلو میشدم و وارد شد ادهیپ سرش پشت کالفه منم ٬شد  ادهیترس نگاهم کرد و پ با

 انداختم: خانم دکتر پرتو..فوق تخصص زنان .. یبود نگاه
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راه  عیفقط سه تا مراجع دلم آروم گرفت که کارمون سر دنید با ٬ میرو گرفتم و وارد شد ایمیک یکرده  خی دست

 خواستمینوبت م هی دیرفتم : ببخش یمنش زیرو دعوت به نشستن کردم و خودم به سمت م ایمیک فتهیم

 خودتون؟ یبود سربلند کرد: برا یکه خانم نسبتا مسن یمنش

 دوستم یبرا ریکردم : خ یمضطرب نگاه ی ایمیک به

 : اسمشون؟یمنش

 آزاد ایمی: کباران

 دیو لطف بکن تیزی: مبلغ و یمنش

 و نوشته بود کردم و پول و بهش دادم تیزیبه فرم باالسرش که مبلغ و ینگاه

 کنمیصداتون م دینی: بنشیمنش

 خشک شد رو چهرش یسابقش و اشکا یب تیمظلوم ینشستم ودلم گرفت پا ایمیک کنار

 کردمیترسون بود نگاهش و من حس م ایمیک ٬رو صدا کرد  ایمیاسم ک یتا نوبتمون شد و منش مینشست یساعت کی

و به و من لرزش زانوهام میحرف داخل اتاق دکتر شد یب و کردم بلندش و گرفتم دستشو ٬خودمم فشارم افتاده 

 کردمیحس م یخوب

: خوش  ایمیلبخندش بود بابت حال و روز ک یتعجب قاط یزد و من حس کردم کم یلبخند دنمونیدکتر با د خانم

 دیاومد

 بهتون بکنم؟؟ تونمیم یجفتمون در گردش بود: چه کمکم یپ نگاهش ٬کردم یآروم تشکر

:  شهیحساب م یهر دختر ی هیسرما نیکه بزرگتر یزیچ به راجع صحبت بود سخت ٬استرس جلو رفتم  با

 .هنوز...دخ...دوستم...هنوز. نمیبب خواستمیراستش..م

 شد و بلند شد: متوجه شدم یجد چهرش ٬حرفم تموم شه  نذاشت

چقدر  دمینفهم ٬نگاه کرد  بردیترسونم و گرفته بود و پشت پرده م ی ایمیفرستادم و به اون که دست ک رونیب نفسمو

 ..شد؟؟ ی: چ دمیپر دکتر سمت به شد زده کنار که پرده ٬نبودم  یچیراب داشتم که متوجه هاضط انقدر ٬گذشت 
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  سالمه ٬زد و چشم رو هم گذاشت: نگران نباش  یلبخند دکتر ٬ دیلرزیم صدام ٬خودم نبود دست

و من احساس رو از شونه هام برداشته بودن  ییلویک چند بار انگار ٬فرستادم  رونیو نفسمو ب یشدم رو صندل ولو

 بود وونیاون عکسا دست اون ح یزود بود وقت یلیاحساس خ نیا ی واسه هنوز اما ٬ کردمیم یراحت

 یرو یاشکا ٬بود رفتم و کمکش کردم بلند شه  دهیکه رنگش زرد و پر ایمیاز دکتر کردم و به طرف ک یگرم تشکر

  نیتو ماش میو نشست میگونشو پاک کردم و از مطب خارج شد

 ستیکار منو تو ن گهیبه بعد د نجای... از ا. میبگ یبه کس دیبهت زده بود و مشوش: با ایمیک

 ؟؟ باران آبروم میبگ ی: چختیطرفم و دوباره اشکاش ر دیچرخ عیسر

 کمکمون کنه یکیپس بهتره الاقل  رهیاون عکسا به خانوادت م دنیزود با رس ای ریتو د یشدم: آبرو یعصب

 ترسمیلرزوند: م چونه

تو  هوشیخونش و صبح خودتو ب یریم یبهش ندار یاعتماد چیکه ه یپسر هیکه با  یبلند شد: اون موقع دامص

نکرده و فقط خواسته با عکسا  یباهات کار ارویکه  ایمیک یشانس آورد یلیخ ٬یدیترسیم دیبا یکرد دایبغلش پ

 کنه دتیتهد

تا مبادا کار دست خودش  موندیمن م شیچند روز پ نیا بود بهتر ٬راه افتادم طرف خونمون  یهق کرد و من عصب هق

 بده

باز  دیکل با درو ٬شد  ادهیهم مظلوم پشت سرم پ ایمیک ٬شدم  ادهیو تو کوچه پارک کردم و پ نیخونه ماش یجلو

به طرف اتاق من رفت و من از  یحرف چیه یب میمستق ایمیک ٬تا وارد بشه و خودمم رفتم تو  دمیکردم و کنار کش

 ایمیماه بانو و ازش خواستم حواسش به ک شیپ تمرف ٬افتادش نگاه کردم و دلم گرفت از حالش  یپشت به شونه ها

 مشخص بود..... رمیبار مس نیا ٬باشه و دوباره از خونه خارج شدم 

 نفر بود ... هیمشکل فقط  نیحل ا راه

 یخشن و عصب یقدر به چهرش ٬بود و انگشتام و تو هم قفل کرده بودم  نییانشسته بودم و سرم پ یعل ریام یجلو

اعتماد  تونستمیکه م یوجود به تنها کس نیبود و من با ا یادیز ریام رتیغ ٬بود که جرأت نگاه کردن بهش و نداشتم 

 کجاست؟؟ االن: شد بلند خشن صداش ٬بود  ریکنم ام
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 ما یدستاش مشت شده بود: خونه  و بود نشسته خون به چشماش ٬کردم  نگاهش

 احمق.. ی: دختره دیموهاش کش یال یدست

 ..میکن کاریچ دیبا ٬ ستیحرفا ن نیاالن وقته ا ریشدم: ام بلند

بگه و عکسشم  شناسهیازش م یو پاتوق یتلفن شماره ٬ یگفت: زنگ بزن بهش و بگو هر آدرس یکرد و  عصب نگاهم

 برات بفرسته

 کرد؟؟ یکار شهی: به نظرت مباران

احمق هم بگو شانس آورده االن جلوم  یکارا نداشته باش و به اون دختره  نیبا ا ینشست: تو کار زشیم پشت

 کشهیو هنوز نفس م ستین

کرده بود و  هوشیب ختهیکه تو شربتش ر یخواب آور یرو با دارو ایمیک ٬ریاتفاق بوده ام هیاز خشمش:  دمیترس

 عکس گرفته

 ادیسرش ب ییبال نیناموس که همچ یب هی ی: غلط کرده رفته خونه دیزد که چهار ستون بدنم لرز یداد

 یکنیسکته م ریاز ترس: آروم باش ام دمیکش عقب

 که خواستم و برام بفرست ییزایو چ ششیفرستاد: برو پ رونیکالفه ب نفسشو

 سوار ٬خورده بود  یکه بد باز ییایمیو بغض نشست تو گلوم... به حال ک رونیتکون دادم و از مطبش زدم ب یسر

 شدم و رفتم طرف خونه نیماش

 خانم؟؟؟ دیاومد: سمتم اومد بانو ماه ٬شدم و رفتم تو  ادهیو پارک کردم و پ نیماش

 کجاست؟؟ ایمیک ٬نگاهش کردم: سالم ماه بانو  خسته

 بانو : اتاق شما خانم ماه

رو  یاخم ٬بود رو تخت دهیتنش خواب یلباسا همون با ٬م و رفتم طرف اتاقم و درو آروم باز کردم به شونش زد یدست

 کنارش آروم و رفتم ٬کرده  هیگر بازم بود معلوم ٬بود دهیخواب و اشک رو صورتش خشک ینشسته بود تو شیشونیپ

از اون پسر خوشش  ایمیک ٬راش و دلم خون شد ب شیاشک یبه چهره  دمیکش دست ٫نشه  داریب خواب از تا نشستم
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رو درست کرده  یبتیمص نیسر زدن بهش همچ هیاونم همون حس و بهش داره و  کردیو خوش باورانه فکر م ومدیم

 ٬پول باشه ونیلیم ۲۰۰و گرفتن  یگرو کش یبرا وونیعالمه عکس وحشتناک دست اون ح هیبود که 

 دمینوازش کردم و کنارش دراز کش موهاشو

 یآروم لب تشنه ٬یمعصوم نی) تو به ا

 یخانم چقدر تو ٬عطر گلبرگ غرق

 یبهانه شاد یب ٬نیغمگ کودکانه

 (یادیکه پر از فر داستیسکوتت پ از

 کردمینم مانیپ ریاگه انقدر خودمو درگ دیشا ٬و وقت نذاشته بودم براش  ایمیغافل شده بودم از ک کردمیم احساس

 رمیزودتر جلوش و بگ تونستمیو من م زدیزودتر راجع به حس تازش به اون پسر حرف م ایمیک

 شنیم رد گلهات از ٬ نجای)همه هر روز ا

 شنیروزا بد م نیخوبم ا یآدما

 که برات زندونه ییایدن نیا یتو

 گلدونه( یتو جات ٬ستین نجایتو ا یجا

که االن نشسته تو قلب  یاعتماد یب نیا ٬یواستخیم مشورت ازمون قبلش کاش ٬ایمیک یکردیاعتماد نم کاش

 دل تازه عاشق شدت یبرا ایمیک هینیسنگ یبها نیو ا مونهیشکستت تا آخر عمر باهات م

 ببخش حضورمو ٬)غرورمو ببخش

 (ببخش عبورمو ٬عابرم  هی منم

منم زنده شد و شرمم شد از  یبرا یاون شب لعنت ادی ٬دیرو صورتش و اشکم چک یخشک شده  یکردم به اشکا نگاه

 زن بودنم 

 شبنمه هیکه اشک تو شب یی) تو
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 حس مبهمه( هیتو نگات  شهیهم

 یوحشتناک بود که مردا نیا ٬ کردنیم یدختر باز هی یکه چه راحت با آبرو نیسرزم نیا  یگرفته بود از مردا دلم

 تقاصشو فقط دیخدا: چرا با نهیال من از تو او سو کردنیم یدرندگ وونیبرده بودن و مثله ح ادیو از  رتیغ نمیسرزم

 یتو شاهد باش ما ننگ ها ایبه ناموسش ننگه و خدا ییرانیا کیخونده بودم رحم نکردن  ییدختر پس بده...جا

 ادهیز یلیخ امونیدن

 ساعت.. نیامشب هم نیلحظه هم نی)هم

 همه شهر و به خواب برده یکیتار که

 کوچست نیا واریرو تن د هیسا هی

 پژمرده یسبد گلها کیو  ییتو

 کوچست نیبه چشم تو هم ایدن همه

 و سرده ییلدایهر شبت  یهوا

 روزید یافسانه  یاون ناج کجاست

 مرده محله ها چه نامرده..چه نامرده( جوون

مرد  نیسرزم نیا یدخترا ٬ دمیکش یگرفتم و به سقف دوختم و آه ایمیک یشکست خورده  یاز چهره  نگاه

و باز طبق  نمیسرزم یدخترا یها یسادگ از و بودنم دختر از بود گرفته دلم ٬کنن  هیکه به شونش تک دنیدینم

 زننینم ادی..دخترا فر سیمعمول...ه

 داریاز خواب ب یوقت شیساعت پ کی ٬ کردینگاه م نیپاهاشو بغل کرده بود و به زم ایمی.............................................ک

همرو از تو  ریام یپسر برا یو بهش دادم و بعد فرستادن عکسا دمیو پرس خواستیم ریکه ام ییزایچ شد ازش

 ایمیک: گذاشتم شونش رو دست و نشستم کنارش رفتم ٬داغون شه  دنشونیبا د خواستمینم ٬پاک کردم  شیگوش

 اما تالشتو بکن هیکار سخت دونمیم ٬: بهش فکر نکن دمیخند تلخ ٬حس نگاهم کرد  یب
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منم مثله تو و غزل  کردمیم فکر ٬ داشتم دوسش ٬ شدمیو آروم زمزمه کرد: داشتم عاشقش م دیاز چشمش چک اشک

 ..اما چشمیو بهار طعم عشق و م

 گرفتم: متأسفم.. بغلش

 یطیال تو شرااص ٬نبود  هیتوج تیموقع نیتو ا گفتمیم یهرچ ٬بهش بگم  تونستمینم یا گهید زیو من چ هیگر ریز زد

دوست خنجر خورده رو  نیاعتمادش مرده بود و احساسش کشته شده بود و من ا ایمیک ٬نبود که بخواد حرف بشنوه

 ...آروم کنم....جز با سکوت و آرامش تونستمینم

د هرچن ٬بود  مانیصحبت هر روزم با پ میتنها دلخوش دادیجواب تلفنام و نم ریو ام گذشتیم هیاز اون قض یروز سه

 دلخور .... یاونم دلتنگه و فقط کم دادیصداش نشون م یاما دلتنگ زدیسرد حرف م

چند روز  نیتو ا ایمیک ٬ دیرسیبه مشام م زییپا یهوا کم شده بود و بو یگرم ٬گرفتم  وریاز غروب اواسط شهر نگاه

شک  ایمیک یبهار و غزل که به سکوت ناگهان ینشه حت لشیمتوجه دل یو کردم تا کس میمن بود و من تمام سع شیپ

 کرده بودن

 خاطر به شبا ٫از خواب پا شه  ایمیک خواستمیجواب دادم نم عیپنجره کنار اومدم و سر یپا از ٬زنگ خورد  تلفنم

  دیخوابیغروب ها به زور آرام بخش م یبخوابه و فقط کم تونستینم کابوس

 : بله؟باران

 منم باران؟؟ ذوق زدم کرد: یعل ریام یصدا

 یدیچرا جواب تلفنتو نم یتو که منو کشت ری: امباران

 نمتیبب خوامیم زمیعز دی: ببخش رونیخسته داد ب نفسشو

 : باشه کجا؟؟ باران

 محل کارم مارستانیب ای: بریام

 امیم گهیساعت د کی: تا باران

 : منتظرتمریام
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غرق خواب زدم  یایمیآماده شدم و بعد نگاه به ک عیسر ٬داشته باشه  یخوش یبودم خبرا دواریام ٬و قطع کردم  تلفن

رو به ماه بانو  ایمیپس سفارش ک موندیشرکت م روقتیشلوغ بود و تا د یچند روز سرش حساب نیا ماهان ٬ رونیب

 روندم ریمحل کار ام مارستانیسرعت به طرف ب نیو با آخر نمیکردم و رفتم طرف ماش

.......................................... 

 ؟؟یو نگاه کردم: تو مطمئن ریام شکه

 زد: آره طرف هومو بوده یپوزخند

هومو تو  ی واژه ٬بود  ینکرده بود و فقط قصدش اخاذ یکار ایمیبا ک نیدهنم گرفتم پس به خاطر هم یجلو دستمو

 دلباخته بود یمن به چه آدم یساده  یایمیو ک دیسرم چرخ

 ؟؟یدی: از کجا فهمباران

 سیپل لیعکسا تحو یکه کرده بود و باهلش صاف کردم و بعد نابود یکار حساب اول ٬ ری: منو دست کم نگ ریام

 کردم ... دایمواد پ بشیج تو ٬دادمش 

 تکون دادم و ناباور نگاهش کردم  سرمو

 آدم معتاد و هومو دوست شده بوده هیاحمق با  یایمی: کدیغر یعصب ریام

 نیو ا ینگفت چطور ریهرچند ام هیقض نیا شدن تموم از بودم شاد اما بود سخت حرفاش هضم ٬نگاهش کردم فقط

 سه روز کجا بوده

اهاش ب یکه االن کار نیو ا کشمشیازش سر بزنه قبل باباش خودم م یغلط نیهمچ گهید ی: برو بهش بگو دفعه ریام

 بودنم ینیزم بیندارم نزاره به حساب س

 احمق عاشقش شده  نیداشته که ا یچ ستیمعلوم ن یزامب یزمزمه کرد: پسره  لب ریز بعدم

 گرفت: خوشگل بود انصافا خندم

 خب دینگاهم کرد که به غلط کردن افتادم : ببخش یو عصب زیت نیهمچ

 پس  رمیم من:  شدم بلند ٬تکون داد  سر
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 ..ی: برو راستریام

 : جانم؟؟باران

 کنم یبرگشتنمو علن خوامیسراغ ماهان م رمی: من امروز مریام

 ..هیشدم از حرفش : عال خوشحال

 نکنه یا گهیدختره هم بگو خودم از االن حواسم بهش هست پس بهتره غلط د نیدوباره خشن شد: به ا چهرش

  رونیزدم ب مارستانیاز ب یتکون دادم و بعد خداحافظ سر

بار  هینگفت چطور اما  رینبود..ام یراحت نیبه ا یگرنه همه چخوش شانس بود و ایمیتموم شد ...هرچند ک باالخره

هنوز  ایمیک ٬خودمو به خونه رسوندم و به اتاقم رفتم  عیسر ٬آدم دلش گرم باشه به بودنش  شهینشون داد م گهید

 کرد باز آروم چشماشو ٬لختش  یموها یال بردم دست و نشستم سرش باال ٬خواب بود 

 شده؟؟ یچ: کرد نگاهم متعجب ٬گرفتمبهش زدم و دستشو  یلبخند

 تموم شد  گهیکردم و بغلش گرفتم: د بلندش

 ؟؟یگیچشماش پر اشک شد: راست م یبهت نگاهم کرد و بعد کاسه  با

  امیم ریام شیبستم: زندانه االن از پ چشم

 ؟؟ی: چطورایمیک

 تو نشست آرامش ٬ کردمیخراب نم شتریآدم ب نیهومو و معتاد کاخ اعتماد ا ی کلمه گفتن با من ٬نگفتم  یچیه

 و بغلم کرد  هیگر ریز زد و چهرش

خوش شانس  ایمیبود و ک یماله خوشحال هیگر نیا چون ٬نکردم  شیاز گر یریجلوگ یبرا یبغلش کردم و تالش محکم

 شکرت ایو زمزمه کردم: خدا دمیکش یقیعم نفس ٬ هیقض نیشدن ا ریختم بخ یبود برا

خوش شانس نبودن و زن  ایمیک یبود که به اندازه  ییاون دخترا یو من ذهنم پ کردیا مهم مرتب خدارو صد ایمیک

 بودن چقدر سخت بود...
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 شهر.. کی

 زن در

 کند... یم اهویه

 

 جا...؟ نیا کجاست

 دستفروشان که

 هم

 کنند... یطلب م مرا

م و من عاشقش بود کردیخرجم م یبه به برگشتش نمونه بود و مردونگ یزیو داشتم که چ مانیمن پ نایا یبا همه  اما

 بلد بود و یکه مردونگ نیبرام مرد بود و من دلم به مرد بودنش خوش بود....به ا مانیپ اما بودم زن من ٬با تمام وجودم 

ر و چطو کننیم یعاشقزن ها چطور  ننیبودن تا اون موقع بب ادتریز ایدن نیتو ا یواقع یو کاش مردها دیفهمیمنو م

 بلدن..... یروح نواز

اال که اون ب نیا ی...بلکه برامانیبودن پ یو نه برا ایمینجات ک یجامعمون شکرت خدا...نه برا یدردا نیا یباهمه  یول

 ....پس شکرت خدا.. هیآروم کردن دلمون کاف یبرا نیو هم مونینیبیو م ینشست

 و شلوار تنگ ییو قالب تنم بود گرفتم و به شال طال خوردیکه کناره هاش چاک م میبلند مشک یاز مانتو نگاهمو

محو اما کاملم عطر زدم و بعد  شیاز آرا نانیدوختم و بعد از اطم میمشک یپاشنه هفت سانت یو کفشا میمشک

 از اتاق خارج شدم  فمیبرداشتن ک

 وندم و سوارش شدمقرار و دلتنگ خودمو بهش رس یمنتظرم بود و من ب نییپا آژانس

 یماه جون دادم پا کی نینگاه مغرورش و ا یو دل من هالک بود برا ومدیم مانمیچرا؟؟ چون امروز پ یدونیم

 خواستنش

 فرودگاه بود برگردم نگیکه تو پارک مانیپ نیبا ماش یبرگشتن خواستمیچون م بردمینم نیماش
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 یلبا رو از لبخند ٬و زودتر برسم فرودگاه  ارمیپر درب خواستمیبهم خبر داده بود ساعت اومدنشو و من م اریشهر

 زدیم ادیرو فر یو چشمام برق توشون نشسته بود و دلتنگ شدیشادم پاک نم

 

 تیشدم و با دو خودمو به سالن فرودگاه که مملو از جمع ادهیحساب کردم و پ عیفرودگاه سر یروبرو نیبا توقف ماش 

  نمیو بب رایبود رسوندم و چشم گردوندم تا شهر

 و رفتم سمتش به ٬بود  دهیکه پوش یغیو سبز ج ینارنج یچهارخونه  راهنیکردنش با اون پ دایسخت نبود پ ادیز

 : پروازش هنوز ننشسته؟؟دمیپرس سالم بدون

 ؟؟یزد : سالم خانم من خوبم شما چطور یلبخند

  ستمیبه شونش: لوس نشو من االن تو حال خودم ن زدم

 کشهیطول م کمی ادیتازه نشسته تا ب مایجمع کرد: هواپ نشیرو س دستشو

و  دیچرخیمرد جذابم م یو در جستجو زدیم دودو چشمام ٬ نمیو بب زمیعز دیشدم به مسافرا تا شا رهیخ دلتنگ

 نقطه ثابت شد... هیباالخره تو 

 ....اومد

 اومد.... مانیپ

 اومد... یماه دور کی بعد

 کننده اومد.. رهیو خ رینفس گ تیهمون جذاب با

 نزد.... یو دل من بال بال زد و نفسم قطع شد و بدون شک قلبم لحظه ا اومد

نگاهم کرد و بعد با چندتا قدم بلند و استوار  ینگاهش به نگاهم افتاد و مات و جد یتو چشمام حلقه زد وقت اشک

 یعطر تنشو و اونم ب دمیکشیبودم و نفس م میبعد من تو آغوش مرد دوست داشتن یا هیخودشو بهم رسوند و ثان

 کردیم نو سرم و بوسه بارو فشردیو محکمش م یقو یبازوها نیقرار منو ب
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 ریز ٬ قلب دلتنگم یماه و هق زدم تو بغلش و اونم مردونه شونه شده بود برا هی نیا یتو بغلش...دلتنگ دیترک بغضم

قرارت  یب ٬ یانقدر ازم دور باش زارمینم هگید ٬تموم شد  گهیبم و مردونش زمزمه کرد: عروسکم د یگوشم با صدا

 بودم خانمم

 ..مانیتو مشتش فشردم: پ لباسشو

 ...مانیمحکم تو بغلش گرفت: جونم...جون دل پ منو

 زدم: دلم برات تنگ شده بود هق

 چون خودم ده برابر دلتنگ بودم دونمیخانمم ...م دونمی: مدیبوس سرمو

قرار جزء به جزء چهرمو نگاه کرد و دوباره  یاطراف و ب یاشکام بوسه زد بدون توجه به آدما یبلند کرد و رو سرمو

 زم؟؟ی: چطور طاقت آوردم نبودتو عزدیسرمو تو بغلش کش

  مانیپ ریبگ لی: بابا مارو هم تحواریشهر

و بغل کرد و  ارینگه داشته بود با دست آزادش شهر کشیدست انداخت دور کمر من و همونطور که منو نزد مانیپ

 برادرانه چندتا ضربه پشتش زد

 خودت لیو سالم تحو حیخانمت صح نمیا ای: ب اریشهر

 بود که من به تو سپردم؟؟ چرا انقدر الغر شده؟؟ یباران نینگاهم کرد: ا مانیپ

 نبودم خوردنش غذا مسئول که من ٬چشماشو گرد کرد: به من چه  اریشهر

الغر کرده  لویماه بدجور برام پر از تنش بود و سه ک کی نیا ٬انداختم  ریسر به ز ٬شد رمیخ قیاخم کرد و عم مانیپ

 مسأله رو متوجه نشه نینبود که ا یآدم مانیبودم و خب پ

 یبر یتونیم ٬ یاومد یلطف کرد اریخب شهر یلی: خمانیپ

 نه میادیز یگیم یرسما دار یعنی:  اریشهر

 خب بابا منو نخور رفتم یلیتکون داد: خ یبامزه سر ارینگفت و شهر یچینگاهش کرد و ه یجد مانیپ
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چمدونشو بلند کرد و با  گشیگرفت و با دست د کشیدست منو نزد هیبا  مانیپ ٬برامون تکون داد و رفت  یدست و

 میشد نیو سوار ماش میهم از فرودگاه خارج شد

 نیشدن تو آغوشش و حل شدن ب دهیو دوباره کش دمیو نگاهش و شکار خودم د دمیبستم و به سمتش چرخ درو

 دستاش 

 شده که خانم من انقدر الغر شده ؟؟ یبلند شد: چ صداش

 نبودت بود سخت: کردم کج سر ٬رو فراموش کنه  یمرد موضوع نیا بود محال ٬رفتینم ادشی

 ؟؟یامیدن یدونستی: مدیکش گونم رو دستشو ٬نگاهم کرد که داغ کردم از خواستنش یجور

 یدونستیو انگشت شصتش نوازش کرد صورتمو : م دیچسب گونم به دستش ٬کردم و چشم رو هم گذاشتم  نگاهش

 خوامت؟؟یم یلیخ

چسبوند  میشونیبه پ شویشونیپ مانیپ ٬ زدیعشق دو دو م مینگاه اشک نیا پس در ٬نگفتم و نگاهش کردم  یچیه بازم

 و چشم بست: دوست دارم...

 چشم بستم: عاشقتم... منم

 تاب شد براش... یتو چشماش نشست و من دلم ب یقشنگ برق

و  میو بدون شک...ما عاشق بود یکنار و پرده از دل بردار یغرورت و بزن یسادست وقت یدونفره ها نیو عشق هم 

 ..میبلد بود یعاشق

........................................ 

 گهیدور زدن چندساعته کنارش اما د نینشدم از ا ریس ٬سمتش دمیخونه نگه داشت و من چرخ یو جلو نیماش

 راه ... یخسته  مانیشب بود و پ ۱ساعت 

 نسبت بهش یداشته باش یبد تیذهن یدیرو د یرعلیام یوقت خوامی: به حرفام فکر کن نمباران

 مفصل باهاش حرف زده بودم ریچندساعت راجع به رابطم با ام نیا تو
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برات شرح بدم پس فعال بهش فکر  تموینظر بدم و ذهن تونمیم دمیاش شمارو دداد نیا ینگاهم کرد: من وقت یجد

 زمینکن و برو بخواب عز

  یخودخواه دوست داشتن نیا کردیعمل م یبود اما خوشبختانه منطق ادیهاش ز تیحساس ٬کردم  اخم

 برو داغ شد : حاال میشونیشد و برگشتم سمتش و تا به خودم بجنبم پ دهیشم که دستم کش ادهیباز کردم تا پ درو

 کامل وارد خونه نشدم حس کردم یشدم و نگاهش و پشت سرم تا وقت ادهیگفتم و پ ریو شب بخ دمیخند

 .آرامبخش بود. نیبرام ع نیبود و ا کمیشهر و نزد نیچون حاال عشقم تو هم دمیخوابیامشب خوب و راحت م مطمئنا

آماده شدم و  عیشرکت و من خوشحال از حضورش سر گشتیبرم مانیپ امروز ٬شروع کردم  یادیز یو با انرژ صبح

 شرکت شدم  یمفصل راه یبعد خوردن صبحانه 

 نیا مدیکشینفس م قیو من عم مانیو برگشت پ شبید یداشت شهر برام بعد از بارون شبانگاه یتازه ا یو بو رنگ

 حس قشنگ و

اده سالن استف یو خلوت زشیپارک کردم و با لبخند وارد شرکت شدم و از نبود نغمه پشت م نگیو داخل پارک نیماش

 ...مانیتو اتاق پ دمیکردم و بدون در زدن پر

و زد و دستاش یلبخند قشنگ دنمیبود و با د زشیبود اما باز سرحال و خوش لباس پشت م دهیرس شبیکه د نیا با

 ریبرام باز کرد: صبح خانم خوشگلم بخ

 اومدم من ٬ ریبغلش : صبح تو هم بخ رفتم

 تو اتاق نه؟؟ یدیپر ینجورینبود که ا یمیکر خانم ٬خوشگلم  ی: خوش اومددیخند

شد  دهیهوا باز شد و هردو نگاهمون به طرفش کش یب در لحظه همون ٬ دیباال انداختم و اونم سرمست گونمو بوس ابرو

 بودم مانیل پکه تو بغ یاتفاق و حالت نیو من خشک شدم از ا

چه طرز وارد شدنه  نیپنهان کردم: ا نشیبهش و سرمو تو س دمیمنو به خودم آورد و از ترس چسب مانیداد پ یصدا

 ؟؟؟؟یخانم زند

 بودمش دهیند شتریب یکه چندبار چارهیب یاز دادش سکته کردم و دلم سوخت به حال خانم زند من



 بارانزیر 

 
377 

 

 کردمیمهندس فکر نم دی: ببخش دمیرو شن یخانم زند یبهت زده  یسر خجالت سرمو بلند نکردم و فقط صدا از

 باشه شتونیپ یکس

 دیدر بزن دینباشه شما موظف بود شمیپ یباشه و چه کس شمیپ یو ترسناک گفت: چه کس یعصب مانیپ

 مهندس  خوامی: عذر میزند خانم

 کنم یدگیمسئله رس نیفعال تا بعد به ا دیببر فتونی: تشرمانیپ

 خوامیبازم عذر م :یزند خانم

بسته  یصدا دنیشن و رفتنش با ٬ نمیرو بب یخانم زند یبلند نکردم تا چهره  یبود و حت ریمدت سرم ز نیتمام ا تو

 گفتم: مردم از خجالت.. مانیخشن پ ی چهره به رو و کردم بلند سرمو آروم ٬شدن در 

 در بزنه ستیخجالت بکشه که هنوز بلد ن دیبا اون ٬اخم چهرش کم شد: تو چرا قربونت برم  یکرد و کم نگاهم

  ادیحرف درم یکل سرم پشت االن ٬جمع شد: آبروم رفت  چهرم

 ٬ بود بغلم تو نامزدم ٬ نترس انقدر هم تو ٬ رمیگیکه بخواد پشت سرت حرف بزنه رو گل م یاخم کرد: دهن کس مانیپ

 کجاش خجالت داره؟؟ نیا

 خب من برم سر کارم یلید شدم: خنامزد و از رو پاش بلن یشدم از کلمه  سرخ

 نگاه کرد: برو قربونت برم  مهربون

 یبودم خانم زند دواریرفتم طرف اتاقم و ام یسر ٬بود  ومدهین هنوز نغمه ٬بهش زدم و از اتاق خارج شدم  یلبخند

 شدیپشتم زده نم یخوب ینگه چون مطمئنا حرفا یرو به کس هیقض نیا

.......................................... 

 د؟؟یگیدوختم: راست م لیمادر سه یبه چهره  نگاهمو

 یماریو من مبدونستم به خاطر غم ب دادیسالش بود اما چهرش شکسته تر نشون م یکه فقط س نیا با ٬زد  یلبخند

 انقدر شکسته شده  لیسه
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 پس فردا؟؟ یعنیفکر رفتم:  به

 ؟؟یدار ینظر شما ٬: بله لیسه مادر

کار نداشته  یچ چیبهش زدم: بله شما با ه یلبخند ٬انجامش داد  شدیم کردنیبود اما اگه بچه ها کمکم م یکم وقت

 باش و بسپرش به من

 لیهفت ماهه خواهر سه یستاره  یرو دنیهم گذاشتم تا مطمئنش کنم و بعد بوس یرو چشم ٬نگاهم کرد  مردد

 کردم  یازش خداحافظ

 هیداشتم و صد البته  اجیمهر فرصت بود و من به کمک تک تک بچه ها احت ستیروز تا بمهر بود و فقط دو  ۱۸ امروز

 زدمیبه خانم بزرگ م دیتلفن با

 ایمیو بهار و غزل و ک یعل ریو ام اریمهرداد و شهر یبرا کسانیمتن  هیاس ام اس با  هیشدم و  نمیماش سوار

 کارم راهمو به سمت خونه کج کردم حیو توض مانیفرستادم و بعد حرف زدن با پ

........................................... 

 کنارم اومد و شد بلند مهرداد شد تموم که صحبتام ٬ کردنیجلوم نشسته بودن و با دقت به حرفام گوش م همه

 دهینم یکار نیهمچ یاجازه  مارستانیب: نشست

 و حل کرده  مورد نیبراش چاک دادم: خانم بزرگ قبال ا شین

 ه؟؟یهرکدوم ما چ ی فهی: خب االن وظاریشهر

 هی دیجمع کرده بود گرفتم: هرکدوم با نشیو متفکر رو مبل نشسته بود و دستاشو رو س یکه جد مانیاز پ نگاه

 مهمه یلیموضوع برام خ نیا ٬ نیقسمت از کار و انجام بد

 میکار کمکت کن نیتو ا میما همه دوست دار ؟؟یکن فیوظا میخودت تقس ستی: خب بهتر نیرعلیام

نگاه ماهان و  یکردم نگران یمصمم تک تکشون انداختم و شروع به گفتن کاراشون کردم و سع یبه چهره  نگاه

لحظه ها  نیپس بهتر بود از ا شیماریب لیدل بکنم صرفا به دل لیاز سه تونستمی...من نمرمیبگ دیو ند مانیمهرداد و پ

 ش استفاده کنمشاد کردن یبرا
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 ...بود. یکم یلیروز وقت خ دو

 شمیآرا ٬و سبز خوشگلم نگاه گرفتم  دیسف ینگاه کردم و از لباسا رمینظ یب شیدردناکم و فشار دادم و به آرا سر

 و بپوشونه... رشونیز یچشمام و گود یبود که سرخ نیبه خاطر ا نیبود و ا یتر از هر وقت ظیغل یکم

 خب اما ٬آهنگم بودم  یرو نیوقت آزادم و مشغول تمر یبودم و همه  دهیدوروز سرجمع چهار ساعتم نخواب نیا تو

 و باهاش شاد کنم... لیقرار بود دل سه یوقت داشت ارزش

دل کندم و  نهیزد از آ مانیکه پ یزنگ تک با ٬بودن و رفته بودن دنبال کارا  مارستانیب همه ها بچه ٬ نهیکندم از آ دل

 ز خونه خارج شدما

شد و اومد  ادهیخارج شدنم پ دنید با ٬منو محو خودش کرده نشسته بود  شهیهم تیبا همون جذاب نشیماش یتو

 خنک ادکلنش .. ی حهیجلو و من و مست کرد را

 من.. یابروهاش: سالم خانم خسته  نیکرد و اخم نشست ب نگاهم

 خودم یغرغرو یآقا سالم: زدم لبخند ٬دوروز به خودم آورده بودم بود  نیکه ا یو فشار میخستگ یبرا اخمش

بردن  نیاز ب یبرا ظیغل شیآرا نیا دونمیم که من ٬بچه  ی: غرغرو خودتدینرفت اما چشماش خند نیاز ب اخمش

 به روت بخندم یتوجه یانقدر نسبت به خودت ب یوقت یدار انتظار ٬چشمته  یسرخ

 ...یانقدر خستم منو وسط کوچه نگه ندار یدونیم یانتظار دارم وقتکج کردم و جلو رفتم:  سر

 یشدم و لم دادم رو صندل نیبه افسوس تکون داد و درو باز کرد برام و من سوار ماش یسر

و غرور  مانیو نگاهمو دادم به پ یدادم به صندل هیتک سرمو ٬به من راه افتاد  یقینشست و بعد نگاه عم خودشم

قشنگت  یچشما یپ رهیم حواسم ٬اهم شد و بدون برگشتن طرفم گفت: نگاه نکن خانم خوشگله نگ متوجه ٬چهرش 

 وارایتو د میریصاف م

 یرأس ساعت هفت جلو قایدق ٬بود  یزییتر از هر پا یبرام رنگ مانیبا حضور پ زییپا نیو سرمو چرخوندم و ا دمیخند

و پارک کرد و بعد گرفتن دستم با هم به  نیماش مانیپ ٬و من متوجه بچه ها تو محوطه شدم  میدیرس مارستانیب

تعجب  مانمیپ٬افتاد و چشمام چهارتا شد  اریشهر یمو بدون سر به نگاهم و گرفتم همشون از نگاه ٬ میسمتشون رفت

 ه؟؟یچه سرو وضع نیکرد: ا
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ه بود پر اشک بچه ها کچل کرد یکه به خاطر سر بدون مو شیهمه خوب نینگفت و من چشمام از ا یچیو ه دیخند

 شد 

 ششیداخلن و هنوز نرفتن پ لیسه ی: مامان و باباایمیک

 نیاول بعد طبق برنامه شما داخل ش رمیم من ٬و از تو کاورش درآوردم  تارمیتکون دادم و گ سر

 به دستم رهاش کرد یبعد فشار کوتاه مانیگفتن و پ یباشه ا همه

 د؟؟یا آماده ٬رسوندم : سالم  لیوارد سالن شدم و خودمو به پدر و مادر سه جلوتر

 ازتون تشکر کنم یبه چه زبون دونمی: بله واقعا نملیسه مادر

و باز کردم و وارد  لیبه دست در اتاق سه تاریگ یرو لبم کاشتم و با شاد یلبخند ٬نگفتم  یچیفشردم و ه شونشو

 شدم

 یبه چهره  یلبخند ٬ه اومدنم نشد متوج یتختش نشسته بود و غرق فکر بود و حت یرو لیبود و سه کیتار اتاق

 یآهنگ تکون خورد و تازه متوجه من شد و چشما یصدا شدن بلند با ٬معصومش زدم و شروع به نواختن کردن 

 گرد کرد و من با همون لبخند شروع به خوندن کردم: اهشویخوشگل س

 ... زهییپا یآ زهییپا

 ..زهیریدرخت م برگ

 که ماهه مهره گهیم

 ..زهیم یکه رو میتقو

 چشاشو بسته .. لیسه

 اتاق نشسته... کنج

 رو ابرا.. کشنیم پر

 ...دسته دسته کالغا
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 حواسش کجاست؟؟ لیسه

 صداست؟؟ یب یچ یبرا

 چونه ریزده ز دست

 که تنهاست... کنهیم فکر

 بارون ... زهیر ی دونه

 از آسمون... زهیریم

 مهره امروز... ستمیب

 تولد اون... روز

 نگاه بهت زدش( یبرا دیکشیو من دلم پر م کردیگرد و متعجب منو نگاه م لیسه ی) چشما

 ستارست شهیپ مامان

 فکر کارشه.. بابا

 ...نباشه ادشی یتولدش رو کس دیشا

 که گرم کارن.. نیا با

 ...ارنیب ادیبه  دیبا

 دوسش ندارن... گهیمامان و بابا د نکنه

 غصه نخور( یکیشد تو  یهرچ ٬) چشماش غم نشست توشون و ماه من غصه نخور 

 ...اومد که پارسال ادشی

 شاد بود و چه خوشحال.. چه

 ...خچالیتازه گذاشته بود تو  کیک هی مامان
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 ...دیلباشو برچ لیسه

 ...دیشد و نخند نیغمگ

 ..میرو تقو ستیب یرو به

 ...دیخط قرمز کش هی

 اومد و ستاره... ماه

 ابر پاره... پولک

 ... گهیکه د یلیسه گفت

 دوسم نداره... یکس

 ...وارید یرو ساعت

 انگار... ومدیم خوابش

 ..خواستنیهاش م عقربه

 ..از کار  فتنیب گهید

 کردم( تشیبه طرف در هدا گرفتمیو بلندش کردم از روتخت و همونطور کع دستاشو م لی) رفتم طرف سه

 به ماه نگاه کرد ... لیسه

 بست و وا کرد... چشماشو

 ...موقع مامانش همون

 اونو صدا کرد... هوی

 ..جون لیسه ییکجا گفت

 ...رونیلحظه ب هی ایب
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 امشب ... یخواینم مگه

 برامون... یبخون شعر

لوتر از همشون تو سالن و پدرو مادرش و ستاره ج یپشت در و بچه ها تیجمع دنیبا د لی) در و باز کردم و سه

 هیبودن هد ستادهیمو به دوستام که با لبخند ا زیآم تشکر نگاه ٬لبخند گنده رو لبش نشست  هیچشمش برق زد و 

 کردم و ادامه دادم(

 ...دیصدارو شن لیسه

 ...دیپاشنه چرخ یرو در

 ...کردیباور نم یول

 ..دیکه پشت در د یزیچ

 و مامان و ستاره.. بابا

 و خاله و بهاره.. ییدا

 صدا... کیبا هم  گفتن

 مبارک... تولدت

با همون سر بدون  اریهجوم آوردن و شهر لیتولدت مبارک و تکرار کردن و به طرف سه ی) بچه ها با لبخند و شاد

 ( لیسه یکرد جلو تیبود و هدا کیکه روش ک یچرخدار زیموش م

 بود ... زیم یرو یکیک

 بود... ذیو لذ خوشمزه

 جون.. لیسه ایب گفتن

 فوت بکن زود.. شمعارو

 ...ییو بابا دوتا مامان
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 ..ییخاله و دا عمو

 ..خوندنیم زدنیم دست

 ...ییخوب ما لیسه

 ...یگل بهار لیسه

 ..یشکوفه دار یبو

 ..میریبگ نیبش ایب

 ..یادگاریعکس  هی

 ..یچقدر تو ماه لیسه

 ...یاهیو ابرو س چشم

 ..شهیهم یباش خندون

 ...یاله یش صدساله

 یبه طرف بچه ها یلبخند جواب دادم و با شاد هیو با  زمیعز لیسه زیاز خوندن برداشتم و نگاه تشکر آم دست

 سرشون بدون مو بود رفتم و دوستام هم بهم ملحق شدن.. لیکه همشون مثله سه مارستانیب

که با  بود یمانیپ یو من چشمم پ شدینه سالش شده بود م گهیکه د یلیسه یبرا یموندن ادیشب به  هی دیبا امشب

 ... کردیو سر بدون موش و نوازش م کیکوچ یبچه  هی یاون غرور قشنگش زانو زده بود جلو یهمه 

 ادیکوچولو ها  نیو از هم دیام نیو ا یبه زندگ یدار دینقطه ...وضعت هرچقدر هم بد باشه ام نی...تو ا نجایا

 تو دست بهار که از نیگونم کاشت و من با خنده به دورب یبوسه گنده رو هیشد و  زونیاز گردنم آو لی...سهیریگیم

 لبخند زدم گرفتیم لمیلحظات ف نیا

............................................ 
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بچه ها خوش  ی همه به امشب ٬ بودن رفته همه تازه و بود دوازده ساعت ٬ دمیباال کش لیسه ی نهیتا س پتورو

 ؟؟یهنوز چشماش برق داشت: تولدتو دوست داشت لیگذشته بود و سه

 جون؟؟ باران بود تو کار ٬یلی: خدیخند

 یدیمنم د یدوستا ی همه امشب تازه ٬کردم براش یزی: مامانت گفت بهم و من برنامه ردمیکش شوینیب

 دوست داره یلیجذاب خ یشد نگاهش: اون آقا طونیش

 ؟؟یگیرو م یکردم: ک قفل

  گهید مانیجمع کرد: پ لباشو

 زدم تو سرش: بچه پررو  آروم

 : باران جون؟؟دیخند

 : جونم؟؟ باران

 یمرس ٬مزه داد  یلی: امشب بهم خلیسه

 دوست دارم؟ یلیباران جون من خ یدونیدوباره ادامه داد: م لیسه ٬زدم یلبخند

 : منم دوست دارمدمیبوس شویشونیشدم و پ خم

 ؟؟یگیکارتو امشب برام م مهین یخوشگلشو دوخت تو چشمام : اون قصه  یچشما

 گمیو م امیفردا شب م لیسه رهیکردم سرشو: امشب د نوازش

 باران جون ریبگه اما نگفت و چشماشو بست: شب بخ یزیچ خواست

 زمیعز ری: شب بخباران

تو  مانیپ فقط و بودن رفته همه ها بچه ٬خارج شدم  مارستانیاز ب دهیمطمئن شدم خواب یموندم و وقت ششیپ یکم

 منتظر من بود نیاشم
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 ..یمعطل شد دیسوار شدم: ببخش یخستگ با

 د؟؟یخواب ٬ زمیسرت عز ی: فدا مانیپ

 یحساب بود گذشته خوش بهش امشب ٬ دی:آره خوابیدادم به صندل هیتک

 : همش زحمات تو بوددیبلند کرد و بوس دستمو

 ممنونم ٬ نیکمک کرد یلینگاهش کردم : تو و بچه ها هم خ قدردان

 نه؟؟ یاز خستگ یکرد: هالک نگاهم

 ... یلیهم گذاشتم: خ یرو چشم

 کرد: باران؟؟ ادیز یکم سرعتشو

 باز کرد: جانم؟؟ چشمامو

 مگه نه؟؟ یکنیصبر م یکرده بود: گفت یزیر اخم

 ؟؟یمنظورش و: چ دمینفهم

 درسته؟؟ ٬بشه  یتا پدرم راض یکنیهرچقدر الزم باشه صبر م ی: گفتدیو کنار کش نیماش

 ؟؟ینشه چ ینگاهم کرد: اگه راض یجد و کالفه ٬کردم حرفشو  دیینگاهش کردم و تأ گنگ

سوال  هیفقط  ؟؟یکنیخانمم و دل منو خون م یلرزی: چرا مدیکش بغلش به منو ٬نشست تو تنم و متوجه شد  یبد لرز

 بود

 بود؟؟ یکردم: منظورت چ کسیف نشیس یرو چونمو

 ؟یپدرو مادرم همسر من ش تیبدون رضا یتو چشمام گفت: حاضر رهیو خ دیو بوس میشونیپ

 ؟؟یکنیم شونیراض یلرزوندم: تو گفت چونه

 طیشرا نیبا ا یباهام ازدواج کن یسوال بود که اگه نشد حاضر هی االنم ٬ کنمیم مویگفت: دارم سع یجد



 بارانزیر 

 
387 

 

 بغض گفتم: بابام.. پر

 ؟؟یکنم چ ی: بابات و من راضمانیپ

 بازم من: کرد بغلم تر محکم ٬ دادم تکون سر مطمئن ٬ موندیازش برام مثل مرگ م یدور یفکر نداشت وقت یجا

 تونمینم نیاز ا شتریب چون ٬ مونهیاالنه تو خوش م یبله  نیکردنشون اما اگه نشد دلم به هم یراض یبرا کنمیم تالش

 صبر کنم

 ..یچینبودم ...ه یچیه مانیپ بدون من ٬ موندیبرام مثله نفس م مانیاما عشق پ سویگ هیاز سرنوشت شب دمیترس

 وصلت نیبشن به ا یراض مانیو من عاجزانه از خدا خواستم پدر و مادر پ میو تا خونه هردو سکوت کرد ریمس ی هیبق

  رهیبگ یواقع یخوش هیو روزامون رنگ 

 بابت امشب یمردونش: مرس یطرف چهره  دمیخونه نگه داشت و من چرخ یجلو

 ریبخ شبت ٬ینشد هوشیب یخستگ از تا برو ٬ زمیانجام دادم عز فمویگرفت: من وظ دستمو

 هیچ دونستمیداشتم که کل وجودم و گرفته بود و نم یبد حس ٬شدم  ادهیگفتم و پ ریزدم و شب بخ یخسته ا لبخند

 و گوش کردم  مانیپ نیدور شدن ماش یصدا و شدم داخل و کردم باز درو ٬

 و تاپ و اتاقم طرف رفتم٬ دارهیب بود معلوم و بود روشن ماهان اتاق چراغ ٬ دونستمینم لشویکه دلبود  ییدلم غوغا تو

 رفتم سراغ اتاق ماهان و چندتا ضربه به در زدم شمیو بعد پاک کردن آرا دمیو پوش میصورت شلوارک

  دییبلند شد: بفرما صداش

 ؟؟یتو اتاق: داداش دمیکش سرک

  زمیزد: جونم عز لبخند

 ٬ یدیزحمت کش یلی: امشب خدمیمطالعه نشستش خند زیزده و پشت م نکیع یو به چهره  دمیتو کش خودمو

 یمرس

 که ی.. همه کارارو خودت کردیدلم زیو منو رو پاش نشوند: عز دیکش دستمو

 دلشوره دارم  کمی ٬بخوابم  شتی: امشب پ رمیبگ دیکردم دلشورم و ند یگذاشتم و سع نشیرو س سرمو
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 ؟؟ی: دلشوره واسه چدیبوس سرمو

 نیا منم ٬ بخواب برو: کرد اشاره تخت به ماهان ٬ شستنیفقط تو دلم رخت م دونستمینم خودمم ٬باال دادم  شونه

 امیکنم م یچندتا صفحرو بررس

نبود و من  یزیکه تا صبح جز عذاب و کابوس چ یخواب ٬ دمیتخت دونفرش خواب یرو پاش بلند شدم و گوشه  از

 .....شدیکه حوادث بد و از قبل باخبر م یاز دل شدمیم ریمواقع دلگ یبعض

به  انجام بدم تونستمینم یکه با اون حالم کار ییحوصله و داغون بودم و از اونجا یآشفته ب یبعد به خاطر خوابا روز

 میا بردنبالم ت ادید مو بع مونهیسردرد و بهونه کردم و اونم گفت تا ظهر شرکت م یو کم امیزنگ زدم و گفتم نم مانیپ

 حال و هوام عوض شه ... یو کم رونیب

 لیسه شیپ مارستانیبرم ب شهیکارش تموم م مانیگرفتم تا ظهر که پ میتصم نیبنابرا شدیسکوت خونه حالم بد م از

و  دمیساده پوش یمشک ی زهییدست لباس پا هی ٬بهار گرفته بود و بهش نشون بدم  شبیکه د ییو عکسا یلمیو ف

 رفتم مارستانیشدم و به طرف ب نمیسوار ماش

 یو سر جا نیماش ٬هرروزش  دنیعادت شده بود برام د زدمیسر م لیهرروز به سه مانیکه تو نبود پ ییاونجا از

 رفتم لیپارک کردم و داخل بخش شدم و به طرف اتاق سه یشگیهم

عالمه حس بد و بهم  هیو  دیبه گوشم رس یا هیرو گ غیج یتوش بود صدا لیکه اتاق سه ییراهرو چیبه پ دهینرس اما

 زدیو تو سر خودش م کردیم هیکه دم در اتاقش گر لیمادر سه دنیشدم و با د لیاتاق سه یراهرو وارد ٬کرد  قیتزر

 تعادل جلو رفتم.... یپاهام سست شد و ب

 ٬بدم  تیطرفش اهم رفتیکه فکرم م یزیبه چ خواستمینم دمیشا ٬کنهیم هیچرا گر ایشده و  یمتوجه نبودم چ اصال

: گفت زدیدوتا پرستار زار م یدستا ونیشد و همونطور که م دیشد شیو گر دیمنو د لیاتاق و مادر سه یجلو دمیرس

 رفت؟؟ بچم ٬ یدیرس رید

 لیکه رو تخت سه یدیپارچه ب سف دنیو با د دمیداخل اتاق کش یسرک ٬کجا رفت  لیسه ٬نگاهش کردم  جیگ

 نیکه تو اتاق بودن خشک شده آوار شدم رو زم ییبودن و پرستارا و دکترا دهیکش

 باشه.. تیواقع تونستینم نیو ا دیسف یاون پارچه  ینگاهم دودو زد پ و

 باشه... لیاون پارچه سه ریز شدیدست دوتا پرستار و مگه م ونیشد م هوشیب لیسه مادر
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 تولدش بود... شبید

 تازه نه سالش شده بود... دبشب

 قصه رو براش بگم... یقول داده بودم ادامه  بهش

 بغلش کردم... شبید

 گفت: متأسفم باران.. هیو با گر دطرفمیدو دنمیبا د دهیسپ ٬ شدیم مگه

  ؟؟یچ یبرا تأسف ٬ شکه و اشک بدون ٬کردم  نگاهش

 تکونم داد: باران.. دهیسپ

...باران جون دوست لمیو خاطره ها تو سرم جون گرفتن) من سه دیسف یاون پارچه  یحسم رفت پا ینگاه ب دوباره

 (یگیقصه رو م یستاره...باران جون ادامه  زارمیکمتر دوسم داشته باش....اسم خواهرمو م کمی....تو دارم

 ..مگه نه؟؟ستین لیتکون دادم: نه....اون سه سر

 قصه رو بگم .... یبود امشب براش ادمه ..من قرار .ستین لیسه بگو: دادم تکونش ٬گرفت  شیگر دهیسپ

 ...لیسه شهیم مگه و شد قطع تا زد زنگ انقدر ٬بود  لیسه یزنگ خورد و من نگاهم پ لمیموبا ٬نگاهم کرد  دهیسپ

 ..نه سالش شده بود شبی...اون بچه تازه دستین یخوب یاصال شوخ نیا ایتکون دادم: خدا سر

 بغلش کردم شبیتا ددس نینگاه کردم...من با هم دستامو

 ..... شهیرنگ ها زشت تر م یاز همه  دیمواقع سف ی....و بعض دیسف یاون پارچه  ینگاهم رفت پ دوباره

ره دوبا لمیکنده نشد ...موبا دیسف یسر خورده بودم زانوهامو بغل کردم و نگاهم از اون نقطه  واریکه کنار د همونجور

 نگفتم یچیزنگ خورد و من شکه تماس و وصل کردم اما ه

 ؟؟یدیجواب نم زنمیزنگ م یکه هرچ یی: باران معلوم هست کجامانیپ

 .مان؟؟یپ: کردم زمزمه ٬کنم  یاون حجم تو گلوم و خال خواستیو من دلم م کردیدرد م نمیسر س یزیچ هی
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 ؟؟ چت شده؟؟ هینطوریدادش: باران چرا صدات ا یمکث و بعد صدا چندلحظه

 .زمزمه کردم: مُرد. رهیو خ شکه

 ؟؟یگوشمو لرزوند: چ دادش

 زمزمه کردم :مُرد دوباره

و  ادینم باال نفسم کردم حس ٬نه سالم  لیسه یکلمه برا نیحس کردم نم نشست تو چشمام و چقدر زشت بود ا و

از دستم رها شد و من با  مانیبدون توجه به داد پ یو گرفت و گوش بانمینفس گر یدوباره همون حس مزخرف تنگ

 سرم کج شد و چشمام بسته شد.... تزش یدیبه اون سف رهیخ ومدیکه باال نم یهمون بغض خفه کننده و نفس

 خوبه... یلیخ یخبر یب یگاه

......................................... 

سوزشش قطع  یکم یوقت ٬مجبورم کرد دوباره ببندمشون که باز کردم نور به شدت باعث سوزششون شد و  چشمامو

 یزیبودم و چ دیاتاق سف هیبسته شدنشون و گرفتم تا عادت کنه به نور ....داخل  یشد آروم تر بازشون کردم و جلو

اطالعات به سرعت به ذهنم هجوم  یهمه  هویو  دم....چشممو باز و بسته کر کردیم تمیبود که داشت اذ مینیب یرو

 ن و چشمامو پر اشک کردن....آورد

اما  میدوست داشتن یاز دست دادن کوچولو یهق بزنم برا خواستمی....ممیدوست داشتن ینه ساله  لی...سهلیسه

 بغض خفه کننده باز بشه نیا زاشتیراه گلوم و بسته بود و نم یزیچ هی....انگار  شدینم

 ؟؟یخوشحال گفت: بهوش اومد دنمیداخل شد و با د یپرستار و شد باز در ٬افتضاح بود  حالم

 و داغون اومد تو.... ختهیبهم ر مانیکه پ دینکش یبه سرعت خارج شد و طول و

رد حرف نگاهم ک ی...ب شکستیبغض م نیجذاب...کاش ا یبهش گفت آقا شبید لیشد...سه شتریبغضم ب دنشید با

 ض نگاهش کردم....برداشتم و با بغ موینیب یو به طرفم اومد ....اون حجم عذاب آور رو

 ...زمیقرار زمزمه کرد: متأسفم عز یتو بغلش و ب دینگاهمو و منو کش اوردین طاقت

 ...خوردیبود بهم م یدیسف ی....من حالم از هرچخوردیکلمه بهم م نیحالم از ا من



 بارانزیر 

 
391 

 

و منو محکم به خودش فشرد و سکوت کرد....چقدر خوب  دیبوس سرمو ٬نگفتم  یچیکردم تو بغلش و ه میقا سرمو

 ملیمن خلوت کنم با خودم....چه خوب که فقط بود و بودنش برام مرهم بود....سه زاشتیبود که سکوت کرده بود و م

 کی....ومدی....حرف داشتم و صدام درنمشکستیرفته بود و من باور نداشتم رفتنش و ...بغض داشتم و نم

 خاک..... یبود برا فیح لیبودم و شکه....و به خدا که سه کالم....عزادار

 داغت موند رو دلم  یگلم...رفت ی) زودرفت

 بگم( یدردام و به ک یگلم..رفت یبود فیح

..................................... 

 یب اتاق نیز تو اپنج رو نیا نیمرخص شده بودم و ع مارستانیبود از ب یتختم تو اتاقم نشسته بودم...پنج روز یرو

 ... کردمیاشک و پر بغض روزامو سر م یحرف و ب

و آخر شب داغون و نگران تر   کردیو نگاهم م نشستیراکم م یصندل یرو یو در سکوت و نگران ومدیهرروز م مانیپ

 هی....شدیحال و هوام و عوض کنن اما نم کردنیم ی...ماهان و بچه ها سعرفتیو م زدیم میشونیبه پ یاز قبل بوسه ا

و که قصه ر نیا یادآوریبا  گرفتیراحت کنار اومد باهاش....هنوز قلبم درد م شدیاتفاق واسم و نم نیشک بزرگ بود ا

کنم و من تو سکوت مظلومانه  هیحرف بزنم ....گر خواستیو با داد ازم م ومدیم یرعلیامشب آخر براش نگفتم...

و فقط نگاهم  بردیپناه م مانیو به روش پ شدیکه تهش خسته م زدیممواقع انقدر داد  ی......بعضکردمینگاهش م

 ندیخوابیهمه م ی....شبا وقتامیکنار ب لی.من بلد نبودم با از دست دادن سه.برادرانه. یها ی.....پر از نگران کردیم

ن قلبم و م شکستی....اما بغضم نم نیو گلوم سنگ شدیم سی..پلکام خ..کردمیو نگاه م زاشتمیشب تولدشو م لمیف

 ....کشیکوچ یستاره  یکنه برا یو آرزو داشت برادر دمیشنیصداشو نم گهیکه د یلیسه یدرد داشت برا

محکم  گفتیم یعل ریحال من ....ام رییتغ یمن بود و همه خسته از تالش برا نیهفتم سکوت سنگ روز

و رفتنش از اتاق ....ساعت  ذیو بعد دوباره اخم ام شدیعادت کنم....اما نم.....بجنگم.....قبول کنم و اگر نشد باشم

ر که د کردمیبودم و به بارون نگاه م دهیچیو من اشارپم و دورم پ زدیبه شدت م یزییبود و بارون پا شیش کینزد

 شد سمتش.... دهیقرار داخل شد و نگاه من کش یو ب یعصب مانیبازشد و پ

شال از توش برداشت و سمتم  هیو  زهییپا یمانتو هیپر اخم به طرف کمدم رفت و  یبهم عصب ینگاه کوتاه بعد

نگاهش  جیمانتو رو تن من که گ یبود اما آروم اشارپ و از دورم برداشت و به نرم یعصب ٬بودم از کارش  جی...گاومد
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نگاهش و  یبودم و فقط نگران دهینبود صداشو نش وزکرد...هفت روز بود باهاش حرف نزده بودم و هفت ر کردمیم

 بودم.... دهیداغون شدن هر روزش و د

و محکمش موهامو داخلش فرستاد و  یقو یسرم انداخت و با همون دستا یمانتو رو بست و شال و رو یها دکمه

 یزیچنگ زدم اما چ راهنشیزانوم انداخت و بلندم کرد....شکه شدم از کارش و به پ ریدست ز یبدون حرف

 و منو از اتاق خارج کرد دیو بوس میشونیقرار پ یم....بنگفت

 یمتیق ءیش هی نی...منو ع ننیبینم تیاما خوشحال بودم ماهان و ماه بانو مارو تو اون وضع رهیکجا داره م دونستمینم

 ....پر از بغض من یتفاوت یاون و ب یگذاشت و خودشم نشست و راه افتاد...بازم با سکوت صبورانه  نیماش یرو صندل

گلوم ....بارون  یحجم عذاب آور تو نیاز ا ییرها یبرا خواستیم هیدادم و من چقدر دلم گر ابونایخستمو به خ نگاه

شدن زده  سیفرار کردن از خ یها هم به جا یلیها چتر داشتن و خ یلی....خبونایسا ریز گرفتنیو مردم پناه م زدیم

 بودن تو دل بارون...

عاشق بارون  لیمحو بارون شده بود....سه لیبود که سه یوقت دارمونید نی...اولدیکش شیمو به آتدل لیسه ادی

به اطراف کردم و با  یاومدم و نگاه رونیمنم از فکر ب ستادیکه ا نیاز حکمتت ...ماش شمیم ریدلگ یبود...آخ خدا گاه

 بهشت زهرا لرز نشست تو تنم.... دنید

 

 جانی..نگاهش کردم تا بفهمم هدفش از اشم ادهیشد و در سمت منو باز کرد و کمک کرد پ ادهینگاهم کرد و پ مانیپ 

 یو روبرو دیبازوم و منو دنبال خودش کش ریمغرورش ...دست انداخت ز شهیهم ی...غصه داشت چشماهیاومدن چ

ن مات شدم به عکس هارو پوشونده بود و م خاک یترمه رو یپارچه  هیروش نبود و  ی...هنوز سنگستادیا یقبر

 قبر و رو دوزانو افتادم روبروش یباال لیسه

....آوردمت شیشگیهم یباران....خونه  لهیسه یخونه  نجایزمزمه کرد: ا یخش دار یکنارم زانو زد و با صدا مانیپ

 کن و حرف بزن هیگر یخواینقطه هرچقدر م نیو تو ا نجای....ایکن هیدوست کوچولوت کمکت کنه تا گر دیشا نجایا

 یقشنگت..برا یصدا دنیشن یبشنوم...دلم لک زده برا داتوص خوامیم یشیپا م ی....گله کن از خدا و از همه...اما وقت

 چشمات...دلم تنگ شده برات باران طنتیش دنید
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 ینه و بمنو نرم ک ی...خانم صبور و محکم من که تونست دل سنگهمون آدم قبل شو یشیپا م یاما وقت هیگر نجایا

ل دردود یکن تیاذ نطوریخودتو ا ستین یراض یدونیکه م یلیخانمم تا خوب با سه زارمیتاب خودش کنه...تنهات م

 ...نمتیانقدر داغون بب خوامینم گهید یبلند شد یاما وقت کنمیصبر م یکه بخوا ی...تا هرچند ساعت یکن

 تو سرم رژه رفت مانیپ یو من مات سنگ قبر حرفا ستادیزد و بلند شد و دور ازم ا حرفشو

 خاک قرار گرفت  یو لبخند قشنگش و دستم رو لیشد به عکس سه دهیکش نگاهم

داشتم به  دی..من املیسه شهیاما خب باالخره اومدم...باورم نم امیمعرفتم که االن م یب دونمی...من اومدم..ملیسه

 ...یناگهان نطوریشد که ا یت خوب بود پس چحال تو ٬شد  یچ هوی دونمیخوب شدنت اما نم

 نجایا دیخدا جات خوبه و ما با شیاما االن مطمنا حالت خوبه ...پ لیسه یدیدرد کش یلیشد : خ شتریب بغضم

 گمیمنو ببخش که اون داستان و واست ادامه ندادم...اما االن م لی...سه میبسوز

 فیو تعر دیچک اشکم ٬کردم  فیتعر و زدم هق ٬کردم  فیبه خاک چسبوندم و ادامه داستان و براش تعر صورتمو

 کردم... فیرفت و تعر نیب از کننده خفه بغض اون ٬کردم

 صورتم ٬کردم  ییخودمو بغل کردم و شروع به خوندن الال زدمیاز رو خاک بلند کردم و همونطور که زار م سرمو

 آرومم کرده بود لیرفتن بغضم...سه نین آروم بودم به خاطر از باشک بود و م سیخ

 قشنگه خوابت ٬کن بخواب  ییالال

 مهتاب شبا هزارتا رنگه گل

 از خواب قصه ینش داریوقت ب هی

 تو شهر غصه یوقت پا نزار هی

 دارهیکن مامان چشماش ب ییالال 

 وارهیهرشب لولو پشت د مثله

 بادباکت نخ نداره گهید

 به ابر پاره پاره رسهینم
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 کن ییکن...الال ییالال

هفت  نیتمام سکوت ا ی...جادمیزانوهام گذاشتم و همراه آسمون بار یرو سرمو ٬نذاشت ادامه بدم  هیهق گر هق

 ...دی....باران باردمیروزم بار

و خش دار گفت:  دیدورم حلقه زد و سر منو تو بغل گرفت و من زار زدم تو بغلش...سرمو بوس ییآشنا یدستا یگرم

 کنهیدلتو آروم م هی...گر زمیکن عز هیگر

 مانیزدم: پ هق

 : جانم؟؟دیبوس جگاهمویگ

 : فقط نه سالش بودباران

چندروزم و  نیتا عذاب ا خواستمیگوش م هی شتریب خواستمینم یحرف منم ٬نگفت یچیبغلم کرد و ه محکم

م کنار غ نیبا ا شدی...حاال می...رها و خالشدم یدم که خالکر هیگوش کرد...انقدر گفتم و گر مانیبشنوه...من گفتم و پ

 من ی..مسافر کوچولوخطر و آسون ی: سفرت بتگف لیبه سه شدی..حاال منیبلند شد از زم شدیاومد...حاال م

و فراموش که  لیو غم رفتن سه شدمیقبل م هیکه من کم کم داشتم شب گذشتنیم یدرحال یزییپا یروزها

ماهان...خواهرانه  ی...برادرانه ها مانیپ یبودم..به عاشقانه ها ونیها مد یلیراه به خ نیو تو ا ومدمینه..باهاش کنار م

 ...اریآرش و شهر یو شاد یرعلیدوستام...منطق ام یها

 ...انمیو من چقدر دل گرم بودم به حضور اطراف شناسهیبهتر م انشویآدم اطراف یسخت یوقتا

ب ش گهی...دوروز د کردمیو عکساش کم م لمایف دنیهامو با د یو من دلتنگ گذشتیم زمیعز لیاز رفتن سه یدوماه

 میمحفل کوچولو برگزار کن هیما جمع بشن و  یبودن همه خونه  ختهیبود و بچه ها برنامه ر لدای

 یادینبود و امسال دلهامون بهم وصل شده بود...شور و شوق ز یحس چیه مانیمنو پ نیسال گذشته ب یلدای شب

 نمایشده بودم و به خاطر پ لیبعد مرگ سه یها یروزمرگ ریاس ییجورا کیشب سال نداشتم و  نیتر یطوالن یبرا

 ...زدمینم یحرف
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له که اصال حوص ییلباس هم از اونجا یاز بابتشون راحت بود و برا المیرو به ماه بانو سپرده بودم و خ ییرایپذ یکارها

ا بودنم و من ب زهیانگ یب نیبه ا زدیرو انتخاب کردم....بهار غر م یکیاستفاده نکردم  ینداشتم از لباس ها دیخر ی

 کردمیلبخند غرغراشو رد م

 هیباشم و  باعث شده بود امسال من انقدر دلنگران یچ دونمیپر از شور و شوق بود اما نم شهیمن هم یبرا لدای شب

 بیمدام بهم نه یزیچ هینداشتم و  یخوب یدلشورم اصال خاطره  نیدلشوره نزاره شاد باشم....از آخر هیشب یزیچ

 روزام و قراره از دست بدم.... نیکه رنگ آرامش ا زدیم

 دیزود نو یلیچون اون دلشوره خ لرزهیاما االن از اسم دلشوره هم تنم م هیچ یدلشورم برا دونستمیموقع نم اون

 شد.... میزندگ یسرد و خاکستر یروزها

شونه هام  یو موهام و لخت رو زدیبلند انتخاب کردم که پارچش برق م یشب مشک راهنیپ هیشب  یبرا

 به چهرم نما داده بود . یلیکننده و خب به نظر خودم لباسام خ رهیو خ اهیبشم...س ییلدای خواستمی....امشب مختمیر

بود نگاه انداختم و بعد  اهیس ملیر هی ششونیکه تنها آرا ییگردنم زدم و به چشما ریو به زمحبوبم  نیریش عطر

 سرخم دوختم ینگاهم و به لب ها ریمس

 یقربونت برم چقدر ماه شد یلبخند زد: اله دنمیمن بهار داخل شد و با د دییاتاق زده شد و بعد بفرما در

 ؟؟یداشت یکار ٬یتو هم خوب شد یاغراق گونش و با لبخند جواب دادم: مرس فیتعر

 به پله هاست  مانیبراقم و لمس کرد: مهمونا اومدن و نگاه پ یجلو و موها اومد

 و نشستم رو تخت: دل آشوبم بهار دمیکش یقیعم نفس

 نییپا میبر ایب ٬ خودهیب دلشورت..انشاءا ٬نکن نیکردم و گرفت: انقدر به خودت تلق خی یدستا

 طور باشه نیهم دوارمیشدم: ام بلند

 لدای یشبا داشت عادت که بود آرش عادت ٬ ومدیآهنگ م یصدا ٬ میاومد نییو از پله ها پا میهم از اتاق خارج شد با

 مانیپ دنیباز شد با د ییرایبه سالن پذ دمیپله رو که رد کردم و د چیپ ٬تا صبح تو خونه باشه  یقیموس یصدا

 .دیلبخندم جون گرفت و دلشورم پر کش
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غ من شلو ی قهیپر پشتش و طبق سل یمشک یو موها یبود با کتان تنگ کرم دهیپوش یجذب شکالت راهنیپ هی

 درست کرده بود

سمت  دمی...آروم به طرفشون قدم برداشتم و نگاهش و کش لرزوندیجا هم لبخند جذاب مغرورانش دلمو م نیهم از

به جمع گفتم و گرم جواب  ی...سالم بلنددیکشیم شیسوزانش تمام جونمو به آت یگرما نینگاه با ا نیخودم ...ا

و سالم پر از مهر و  ریگرم از مهرداد و ماهان و ام مسال هی...دیو آرش و فر اریاز شهر طونیجواب شوخ و ش هیگرفتم...

 دمینشستم و د نشونیب مانینگاه عاشق پ ی رهیکنار خودش و غزل برام جا باز کرد و من خ ایمی...کمانیعشق از پ

 درهم رفت مانیپ یاخما

 نشوندم نجایسر به تنم نباشه که تو رو ا خوادیگوشم گفت: االن آقاتون م ریز طنتیبا ش ایمیک

 ؟؟یکنیراجع بهش فکر م ینطوریسه سره که ا ویرو صورتم نشست: مگه د یمصنوع اخم

 ریغ یبار لبخند بزنه به کس هی دمیند من اال و خوبه تو با ٬سه سر نداره ویحق به جانب جواب داد: واال کم از د ایمیک

 تو..

 کنهیهم م یزد به پهلوم: خب حاال چه ذوق ایمیک ٬باز شد  شمیرفتم و ن مانیپ یدلم قربون صدقه  تو

 ومد؟؟ین نیداستان رو به غزل کردم:چرا شرو یاز ادامه  یریجلوگ یو بستم و برا شمین

 رهیخودشم م امیب زودتر گفت من به ٬ دیطول کش یرو زد: امروز کارش کم یشگیهمون لبخند آرامشبخش هم غزل

 ادیم شهیخونه آماده م

 یو اخم ها مانی...رد نگاهشو گرفتم و به پکردیاشاره م یزیافتاد که داشت به چ ریتکون دادم و نگاهم به ام یسر

با غرور به  کنمیدارم نگاهش م دید من ....تا صی...عشق حسود و حرشد. شتریلبخندم ب ینیریو ش دمیدرهمش رس

 و سر تکون دادم .... دمیبالکن اشاره کرد .....منظورش و فهم

سالن  از ریتأخ قهیبا چنددق ریام طونیتوجه به نگاه ش یبلند از سالن خارج شد و منم ب یبلند شد و با گام ها خودش

 خارج شدم .....

 ایکه تو تموم دن یآغوش  گرم یشدم تو دهیکنم از پشت کش دایو پ مانیبالکن شدم و تا به خودم بجنبم و پ وارد

 برام مثلش نبود
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 گوشم بلند شد: عروسک من ریگرم و پرحرارت ز صداش

 گذاشتم و چشمامو دوختم تو چشماش... نشیسمتش و کف دستمو رو س دمیناز چرخ با

 فتهین یاتفاق دمیمن نیوگرنه تضم ینگاهم کرد : به نفعته انقدر ناز نگاهم نکن یو جد مغرور

 اخم کن شما... کمی ی: وقت کردیگرفت و ازش جدا شدم کم خندم

 کشهیبا چشمم و من دوست داشتم: به دوستت بگو بار آخرش باشه خانم منو م یخورد و خنده  نیچشماش چ کنار

 سمت خودش

 لحنم کردم : هنوز که خانمت نشدم یقاط ناز

 کشکه شیبق ٬یبله خانم من شد یبهم گفت ینگاهم کرد: وقت نیو سنگ یجد

کنم..جلو رفتم و عشوه  تشیاذ یکم کردم هوس ٬منو عاشق کرده بود  نایمرد و با هم نیو تک کالم بود ا خودخواه

 رفتارم شد: پس من خانمتم؟؟؟ یقاط

 ؟؟؟یستیبه چشمام گفت: ن رهیشد و خ ماتم

 کج کردم: هستم سر

 یهست شهی...همیو محکم پرت شدم تو بغلش و خشن اما عاشق زمزمه کرد: هست دیکش دستمو

 .عاشقانه ها خوش بود .. نیدلم به هم یروزا نیو من تو ا کردیم دادیب نمونیب عشق

 مان؟؟ی: پ دمیکش نشیرو س یدستم خطوط فرز با

 مان؟؟یباال آورد: جون پ سرمو

 کج کردم: دوست دارم.. سرمو

 بهم بده باران؟؟ یقول هیچشماش ستاره بارون شد:  

 ؟؟یگفتم: چه قول کنجکاو
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 ...یجمله رو بهم بگ نیبارون ا ریروز ز هی: مانیپ

 ن؟؟ی: همدمیخند

 ..نی: همدیخند

 سمت خونه و دستامون گره خورد تو هم ... دینگاهمون کش ومدیآهنگ که از داخل م یصدا

 کردیماه و کنار هم گرم م نیا یشب زمستون بود و دل ما سرد نیتر یطوالن امشب

 اول زمستون و ... شب

 خونه پر مهمون و ... یتو

 شب.. نیا یتموم سرد با

 دالمون و .. یگرم پر

 از گذشته هامون و ... صحبت

 همه خاطره هامون و ... از

 نم نم... زنهیم آسمون

 برف و بارون و ... شهیش یرو

 لداینگاه قرار بود مثل  نی...ایقرار تر از هر وقت یشد و اونم نگاهم کرد ب مانیمغرور پ یچشما ی رهی) نگاهم خ

 بشه انگار..( یطوالن

 ...کل آرزوهامو..لداموی شب

 ...امویدن ییبایز

 با تو.. کنمیم میتقس

 حال و ... نیا یدلچسب
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 سال و ... نیا آرامش

 تو هر فال و ... تمین

 با تو.. کنمیم میتقس

ال برف امس نیاول نیبا تعجب به آسمون نگاه کردم و لبخند نشست رو لبم...ا مانیپ یشدن سرشونه ها دی) با سف

 خیشب تار نیتر ییلدایبود تو  یبرف زمستون نیشک اول ینبود چون تو آذر ماه دوبار برف اومده بود اما ب

 مون(نگاهم کرد و من نگاهش کردم و چقدر حرف بود پشت نگاه عاشق مانیپ

 ..نیب یهرکس قسمت

 حافظ امشب.. یشعرا

 با من رقم خورد.. قسمتت

 معجزه امشب... هی مثله

 ..یعال یهوا نیا یتو

 ...لدایشب بلند  تو

 با تو... ییتماشا چه

 تا فردا... ادیکه م یبرف

ته وجودم  یزیچ هیقلبش ...منو حل کرد تو بغلش و  یگذاشتم و گوش کردم به صدا نشیطاقت سرمو رو س ی) ب

 یباق یزیکه از من چ رفتیم یآخره آرامشمه...چقدر بد که دلم زود به استقباله طوفان یروزا نیا گفتیم

 ...(زاشتینم

 ...کل آرزوهامو... لداموی شب

 ...امویدن ییبایز

 با تو... کنمیم میتقس
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........................................ 

رفتم  مانیبه طرف اتاق پ نازیبا پر یرسوندم و بعد خداحافظ ینیبه قسمت بازببغلم زدم و  ریشدمو ز لیتکم ی نقشه

 هست؟؟ مهندس: دادم جواب  لبخندش ٬لبخند زد  دنمی...نغمه با د

 تکون داد : آره بزار بهش بگم بعد برو تو.. سر

و زدم و داخل شدم:  مانیدست نغمه در اتاق پ ی اشاره با ٬اطالع بده  مانیتکون دادم و منتظر شدم نغمه به پ سر

 سالم

 زمیمقابلش: سالم عز یبلند کرد از رو نقشه  سرشو

 یخستش نگاه کردم: خسته نباش یجلو و به چهره  رفتم

 ...کارت تموم شد؟؟زمیاز تنم رفت عز یخستگ دمیو مهربون لبخند زد: تو رو که د دیموهاش کش ونیم یدست

 امیبرم گفتم ب خواستمیم ٬کردم: آره  یتو دستم باز یا حلقه ب ٬بود  تیگفتناش هم محکم و پر از جد زمیعز

 کنم.. یخداحافظ

 ؟؟یآورد نیشد و اومد طرفم : ماش بلند

 مردونش نگاه کردم: آره. کلیقد و ه به

 .بهت. زنمیم زنگ خونه رفتم و شد تموم کارم... باش خودت مواظب ٬ زمیبرو عز اطی: با احتدیو بوس میشونیپ

 بهش زدم : باشه پس فعال یلبخند

 نگیو تو پارک نیبا نغمه سوار آسانسور شدم...ماش یلبخند بدرقم کرد و من از اتاقش خارج شدم و بعد خداحافظ با

که به اسم  یناز و زنگ دار دختر یبرم که با صدا نمیماش طرف به خواستم و شدم خارج شرکت از ٬نذاشته بودم 

 برگشتم.... کردیصدام م

 یجلو اومد و با همون صدا یآهستگ به دختر ٬کننده بود قفل شد رهیخ شییبایکه ز یو دوتا چشم زمردت نگاهم

 ن؟؟ینازش گفت: خانم باران راست

 تکون دادم: بله شما؟؟ سر
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 منش... انیمکث گفت: مهسان هستم...مهسان آر ینگاهم کرد و با کم قیدق

 یسوال رژه رفت مهسان نیروبروم شدم و تو سرم ا ییبایز ی رهیخ ٬من بره ...مبهوت ادینبود که از  یزیچ ٬اسم  نیا

 داره... کاریمن بود با من چ یروزها نیکه کابوس ا

 شروع ماجرا بود... نیا ظاهرا

 چی....من همیکردیو در سکوت هم و نگاه م مینشسته بود یلهستان یها یو پشت صندل شاپیکاف یهم تو یروبرو

و دوستانه سفارش قهوه  نمیبش شاپیکاف یروبروش تو کردمینم تصور ٬ دمیشن مانیاسم مهسان و از پ یوقت وقت

از  یدرک چیاز کجا شروع کنه....ه شوتا صحبت کنهیداره فکر م کردمیو من احساس م کردینگاهم م رهیبدم...خ

بت به نس ینفرت ای نهیک چیکه برخالف تصورم تو چشماش ه نیمالقات نداشتم به خصوص ا نیا لیو دل تمونیموقع

 ...زدیشده بود موج م شیکه ماهرانه آرا شیدرشت زمرد یتو چشما یبیو برعکس آرامش غر دمیدیخودم نم

 ریاز ز دیق یرنگش که آزاد و ب یتونیفر ز یبلد بود ....موها یو چشم نواز بود و بدون شک رسم دلبر بایدختر ز نیا

 رنگش یانار یمقابل و به لب ها زیعروسک ساخته بود و من نگاه مرد م هیازش  رونیبود ب ختهیشال سبز رنگش ر

 ...کردمیحس م

م اما بود دهید مانیپ یتو بک گراند گوش یزد: عکستو اتفاق یدست گرفت و لبخند یقهوشو با ژست خاص فنجون

 ...یدار ینیریو ش یاتورینیم یو چهره  یاز عکست باتریاعتراف کنم ز دیبا

ه از ک نجایا نیمنو دعوت کرده باش کنمی: فکر نمزدنیم ادیکه باهوش بودن صاحبشون و فر ییشدم تو چشما رهیخ

 ....نیچهرم حرف بزن

 مالقات دارم نیا یبرا یمهم تر لیزد: خب البته که من دل ینیریش لبخند

 ...شنومیو استشمام کردم: خب م نشیریو عطر ش دمیجلو کش خودمو

 ..خوامیقول م هیاول ازت  نگاهم کرد: نامطمئن

 ؟؟یجمع کردم: چه قول نمیو دستامو رو س میدادم به صندل هیتک

 مالقات باخبر بشه.. نیکس از ا چیه خوامیاز قهوشو مزه کرد: نم یکم

 خب اریکه قرار بود بشنوم نداشتم اما سر تکون دادم: بس ییقرار و حرف ها نیبه ا یخوب حس
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 خوبه... یلیلبخند جذابشو دوباره زد: خ اون

 هستم.. یکه من ک قایدق یبدون کنمینگاهش کردم که شروع کرد: خب فکر م منتظر

 باهاتون دارم.. یمختصر یینگاهش کردم: بله ...آشنا لکسیخودش ر مثل

 ..کنهیکار منو راحت تر م نی: خوبه...امهسان

هستم...البته دختر عمو و  مانیپ یدختر عمو یدونینجور که م: هموکردمیبود که خوب حسش م یچشماش نگران ته

 ..هیجامع تر فیتعر مانیپ ینشون کرده 

 نگاهم کرد...فنجون قهوه رو برداشتم  هیو اخمام تو هم رفت که متوجه شد و چندثان ومدیلفظ نشون کرده خوشم ن از

 رفاش شدم..ح یاسپرسو رو مزه کردم و منتظر ادامه  یدوست داشتن یاز تلخ یکم

 ذر خاندان ییجورا کیو خب  مانهی: پدر من برادر بزرگتر پدر پمهسان

 ونریب یبرا رنیگیم میتصم مانیکه پدر من و پدر پ شهیشروع م ییاز جا هی....قضزنهیمنش حرف اول و آخر م انیآر

 ... میباهم ازدواج کن مانینرفتن ثروت از خاندان من و پ

 حرفا بودم نیاز عنوان کردن ا شییو دنبال هدف نها کردمیبه حرفاش گوش م قیدق

 تیحرفا و جذاب نیبهم گفتن که قراره همسرم بشه و ا میو جوون می..تو تمام دوران نوجوونهیمرد جذاب مانی: پمهسان

 باعث شد من کم کم بهش عالقمند بشم مانیاز حد پ شیب

گذاشتم و  زیرفت حلقم و قهوه رو نصفه کاره رو مزهر گ یکردم اسپرسو طعمش تلخ تر شد تو دهنم...مزه  احساس

 ضعف نشون دادن نبود.. ینظر داشت و االن جا ریکردم اخمام تو هم نره...مهسان عکس العمل منو ز یسع

 شهیم یداره جد هیقض دید یحرفا نداشت اما وقت نیدر مقابل ا یسکوت کرده بود و نظر خاص لیاوا مانی: پمهسان

مهم نبود چون  مانیبرام مخالفت پ ادیترک کرد....اون موقع ز شویپدر یکم کم ساز مخالفتشو زد و بعدم خونه 

 مانیکنه و بهم فرصت بده تا خودمو به پ صبر یاز پدرم خواستم کم نیو به هم ستین شیتو زندگ یکس دونستمیم

 ثابت کنم...

 ؟یگیبه من م نارویبلند کردم: چرا ا سرمو
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ده برابر  مانیبا اومدن تو خراب شد...رفتار پ یشد: چون همه چ لیبه جلو متما یگذاشت و کم زیم یور دستشو

 به بعد علنا اعالم کرد که به تو عالقمنده... ییجا هیتر و از  یسردتر شد و مخالفتش با پدر و مادرش و پدر من جد

 منش... انیخانم آر دیایزدم: عشق با زور به وجود نم یپوزخند

 شه.. قیتنفر عم هی نیگزیجا تونهیموضوع واقفم اما عالقه م نیهمچنان آروم بود: خوب به ا نگاهش

 فهممیحرفشو : منظورتون و نم دمینفهم

 و ترک کن.. مانیگفت: پ یمکث جد یو با کم دیکش عقب

اما حس کردم  میزمستون بود یکه تو نیاز پشت کمرم راه خودشو باز کرد...با ا ینگاهش کردم و عرق سرد مات

 ن؟؟یگفت ی...سخت شد چهرم: چکردمیمعدمو کامال احساس م دی...و باال اومدن اسسوزهیتمام تنم داره از گرما م

 به من عالقمند بشه  تونهی...اون ممانیپ ی: با رفتن تو از زندگدیبا انگشت مال یکم سرشو

: اصال دمیدندونام غر یطرفش و از ال دمیو خودمو کش دمیخند یشرمانش برام خنده دار بود...عصب یب حرف

 ..یگیم یدار یچ یفهمینم

 ..یکار و بکن نیا یشیزود مجبور م ای ریلبخند محو زد: د هینشد تنها  یخالف تصورم عصب بر

 مانیباال نره رو بهش گفتم: خوب گوش کم خانم محترم...من و پ کردمیم یکه سع ییبلند شدم و با تن صدا یعصب

رو  یشما دارم...من اگه کس یهم برا یشنهادیپ هیمارو از هم جدا کنه و  دمیکس اجازه نم چیبه هو من  میعاشق هم

ن فراموش نک نوی...اکردمیپاش کمکش م یجلو ختنسنگ اندا یبه جا هیا گهیدلش با کس د دمیدیدوست داشتم و م

دخترش و حفظ  یزندگ یبرا گهید کیشر هیجونت بگو دنبال  یو شما هم به دد میدر آخر ماله هم مانیکه منو پ

 ثروتش بگرده

رها کردم  نیو نفسمو سنگ رومیشاپ زدم ب یو برداشتم و از کاف فمیآرومش ک یتوجه به چهره  یکه زدم ب حرفمو

کرده بود و  میو چشمامو بستم و سرمو به سمت آسمون گرفتم...حرفاش عصب ستادمیشاپ ا یدر کاف ی...روبرو

و  یابر یشب و هوا یکیکردم و رو به تار زکه آروم شدم چشمامو با ی...کم کردیخنک مهوا وجود ملتهبم و  یخنکا

 رفتم... نمیبه طرف ماش دادیبرف و م ایبارون  هی دیگرفته که نو
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 یامتحان سخت که خدا برا هیتازه شروع بود...شروع  نیا دونستمیتموم شد اما نم یهمه چ کردمیموقع فکر م اون

 پاش دادم... ینیکه تاوان سنگ یمن و دل عاشقم در نظر گرفته بود....امتحان

از هم قرمز رنگم ب میزخ یپوش کرده بود و با توجه به پالتو دیو سف نیزم یبود کم دهیتا صبح بار شبیکه د یبرف

 یداشتم منظره  بودم و ستادهیکه روش نشسته بود ا یمکتیو ن مانی...چند قدم جلوتر از پکردمیسرما رو حس م

 یبام تهران و من پر از فکر به چراغا میاومده بود مانیپ شنهادی...به پکردمیروبروم و نگاه م یشهر به برف نشسته 

....فکرم مشغول بود و از دوروز کردمیاز تهران بده نگاه م یقشنگ ینما یکیروشن خونه ها که باعث شده بود تو تار

 چیتنم و گرفته بود و دهنم طعم تلخش با ه یتمام رگ و پ یحس بد هیم که با مهسان مالقات کرده بود شیپ

 مکتیکه اونم غرق فکر بود رو ن مانی..خسته از فکر کردن چندقدم عقب گذاشتم و کنار پشدینم نیریش ینیریش

 محکمش چفت شد دورم: خانمم؟ یقلبش گذاشتم....دستا یو من سرمو رو دینشستم....به طرفم چرخ

 من بود... یآرزو تیبودن نها مانیخانم و...خانم پ یحس خوب کلمه  دمیکش نفس

 : جانم؟باران

 منیبیم یقرار یگفت: ته چشمات ب یعقب فرستاد و با نگران یو به نرم میشونیپ یرو یبلند کرد و موها سرمو

 دوروزه...چته دردت به جونم؟؟

مرد خط به خط منو از بهر بود و مهسان  نیا ٬شهترس خونه کرده تو چشمام و نگران تر ن نهیبستم تا نب چشمامو

 مان؟؟ی: پ دمیموهاش کش ونیبگه ترکش کنم؟؟؟ دستمو م تونستیچطور م

 چشمام: جانم؟؟ یدودو زد تو نگاهش

 دوست دارم یلیزدم: موهاتو خ لبخند

 صدام کرد: باران؟ قراریوارانم و ب ونیتر شد نگاهش از جمله هذ نگران

 یاز چ دونستمیموهام: کاش م ونیشال حرکت کرد م ریز از دستش ٬نگفتم  یچیو ه نشیکردم تو س میقا سرمو

 ارمیترسونت کم م یتو و چشما یجلو ارنیکه عالم و آدم جلوم کم م یجلوت..من ارمی...کم میترسیم

  زوند؟؟لریم ارویکه تن دن تیمحکم و جد یاون صدا برات عشقم...کو رمیصداش...بم ینشست تو گلوم از کالفگ بغض

 وقت ترکم نکن.. چیبود تو بغلش نجوا کردم : ه میکه سرم قا همونجور
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 ترکت تونمیکه سندش به نامت خورده ....چطور م ینشست پشت کمرم: باران سرت درست رو قلبمه...قلب دستش

 جونم به جونت وصله؟؟ یکنم وقت

 ...یاعتماد یبه عشقم ب یازت وقت شمیم دلخور

اعتمادم نه به عشق پاک تو که تو تمام  یبگم من به خودم ب خواستیم دلم ٬بلند کردم و مظلوم نگاهش کردم  سرمو

 : چته تو آخه عشقم...دیبوس یو طوالن قیو عم میشونیشد از نگاهم و پ شیکرده ...دلش ر شهیتنم ر

 : دوست دارم..دمیگز لب

 ...شک ندارم بهشدونمیمنو تو بغلش : م دیکش کالفه

حلقم شدم....چقدر خوب بود که  به عالقم شک نداشت...چقدر بد بود که  ی رهیو خ نشیمشت کردم رو س دستمو

 ...دمیترسیم یختگیبهم ر نیاز ا بیشده بود و من عج یباهم قاط امیدن یاون دلشوره هنوزم بود....خوب و بدا

رس و ت یترانه و دلم آروم شد با بودنش...بلد بود...بلد بود چطور ترکش ها هیگوشم شروع کرد به خوندن  ریز مانیپ

و عاشقش که  یجد یتو دلم...چشمامو بستم و گوش کردم به صدا زهیرو از بدنم خارج کنه و آرامش بر ینا امن

 وار دوسش داشتم وونهید

 ...غمه یاز هرچ شدمیو رها م شدیهام کم م ینا آروم گفتیکه م یهر کلمه ا با

 ..کهیحس تازه نزد هی

 ..دهیچیعطر تو پ یبو

 عاشق شده انگار.. دلم

 ..دهیاون وقت که تورو د از

 تو من ماتم.. یب یستین تو

 سنگ خشک و سرسختم.. مثله

 خوبه.. یعاشق یباش تو
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 خوب و خوشبختم.. کنارت

چشماش تو دل  یاهیشونش چشم باز کردم و نگاهش کردم...س یتر کرد و من سر رو کی) منو به خودش نزد

 (کردینگاهم م یچشم نواز بود...نگاهش عاشق تر از هروقت بیعج یبرف نیزم یدیسف

 ..ی...تو خانم تو

 ..ی..چه جذاب تو

 ..ی...خود ماه تو

 ...یتابیم یدار که

 ..ایدن نیروزه ا کی واسم

 تو هرلحظه زندونه.. یب

 ..بایز یزندگ یباش تو

 بارونه... یقطره  مثل

 ..یمثل گل حساس تو

 نوازش کرد.. دیبا تورو

 سقف موند... کی ریز کنارت

 باتو سازش کرد.. شهیهم

 ...ی..تو خانم تو

 ..یچه جذاب تو

 ..ی..خود ماه تو

 ..یتابیم یدار که
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 وقت بهش شک نکن چی...هیکج کردم...مهربون نگاهم کرد: تو خانم من سر

 ایکنارش بلد شدم....خدا ی...چقدر دوسش داشتم...چقدر عاشق....چقدر آروم بودم کنارشدی....خنددمیخند

 .....هوامون و داشته باش.. ادهیکنارش ز میزندگ یچقدرها

......................................... 

 ؟یگی...چندبار م ایمیو از دست چپ به دست راستم دادم: متوجه شدم ک لمیموبا

 یکنیکنم استرس دارم ...تو هم که قربونت برم اصال درک نم کاریچ: خب ایمیک

 اد؟؟ی..مگه باراولته واست خواستگار مایمیرو درک کنم ک یگفتم: چ کالفه

 ری...باباهم گدهیمردا ترس یچشمم از همه  هی..بعد اون قضندارم باران  شویبغض دار شد: من االن اصال آمادگ صداش

  ادیب نیداده ا

چوب  هیچرا همرو با  ایمی: قربونت برم ک زمیخودم بر یشرکت برا یاز آشپزخونه  ییچا یشدم تا برم کم بلند

 نه...بغض کردن نداره که.. یگیم یاگه نخواست انی...بزار بیزنیم

..باهاش حرف بزن بابا رو دهیهم به حرف تو گوش م ریو قبول داره..ام ری...باران بابا امانیب خوامی: من اصال نمایمیک

 انیمتقاعد کنه ن

 راحت باشه...انقدر غصه نخور.. التیتکون دادم و وارد راهرو شدم: باشه تو خ یسر

 ..ی: قربونت برم مرسایمیک

 داشتم رد یدریاتاق خانم ح یجلو از

 برم خداحافظ.. دیفعال با ایمیکردم: ک ستیاسمم ناخوداگاه ا دنیکه با شن شدمیم 

 اسمم کنجکاوم کرد دنیکارم زشته اما شن دونستمیبده قطع کردم....م مویکه جواب خداحافظ نیزه به ااجا بدون

 بزنه خیبود باعث شد خون تو بدنم  یدریکه مطمئنا مخاطبش خانم ح یخانم زند یصدا



 بارانزیر 

 
408 

 

 یپررو معلوم نبود تو بغل مهندس داشت چه غلط ی...دختره دمیخودم د گمیم میمر یکار ی: کجایزند خانم

 ...هرز....کردیم

 واریبره...با بغض دستمو به د جیزشت و ناپسند بود که باعث شد گوشم سوت بکشه و سرم گ یحرفاش به قدر هیبق

 اازت داشته باشن وحشتناک بود...ب یتصور نیعده همچ هیکه  نیو ناباور سرمو تکون دادن....ا فتمیگرفتم که ن

حالت  دمیشنیم شتریب یو هرچ ارهیم رشرکت داره بهم فشا واریهمون بغض وحشتناک گلوم حس کردم درو د

 به طرف سالن تا از شرکت خارج شم ... دمیاز اشک دو سیخ ی...با چشما.شدیم شتریتهوعم ب

من هردو برگشتن سمتم و نگاهشون نگران  دنیکه با د زدنیداشتن حرف م مانیدم در اتاق پ اریو شهر مانیپ

 مانیپ یطرف آسانسور و به صدا زدن ها دمیدو هیمبهوت و نگرانش نگاه کردم و با گر یو چهره  مانیشد...به پ

 نکردم... یتوجه

دهنم گرفتم تا هق هقم  یهمکف و فشار دادم و دستمو جلو یسوارش شدم و دکمه  عیتو طبقه بود سر آسانسور

تو و  دیو نگران پر یعصب مانیکه پ شدیاز شرکت فرار کنم...در آسانسور داشت بسته م خواستمی.فقط مبلند نشه..

 شده؟؟ی...چیدیجواب نم کنمیرو بمن گفت : چرا صدات م

آورد..اما همچنان اخم داشت:  نییپا یصداشو کم دیروون گونم و که د ی...اشکادمشیدیاشک تار م یپشت پرده  از

 شده؟؟ یبا توام باران...چ

 ...فتمیبزن دارم پس م یحرف هی یجلو اومد و دستامو گرفت و داد زد. : لعنت ینگفتم...عصب یچیه

 آسانسور یو جمع شدم گوشه  دمیدادش ترس از

 کنم ؟ دایات کار پبر یداده بود چیسه پ ریگ شیچندوقت پ ادتهیمن خندش گرفت و گفت:  جانیاز ه ماهان

 شده یبه دوستاش بسپاره حت کردمیبهم فشار آورده بود که به ماهان اصرار م یحوصله گ یبود انقد ب ادمی خوب

تکون دادم و گفتم :  یسر گذشتیازش م یاون روزا که حدودا دو سه ماه یآور ادیبرم سرکار با  یگر یمنش یبرا

 چطور؟ ادمهیاوهوم 

 شیمیاز دوستان قد یکیسپرده بودم که به دوستاش بگه امروز زنگ زد بهم و گفت با  : من به مهرداد همماهان

سازه که اونجور که مهرداد  رانیشرکت ا کنهیصحبت کرده ظاهرا طرف مهندس عمرانه و تو شرکت پسر عمش کار م
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 یب تیریداره و همش هم به خاطر مد سماسم و ر یلینگذشته خ سشیاز تاس شتریکه دو سه سال ب نیبا ا گفتیم

 رشهینظ

 کنهیاز دوستش خواسته بود راجع به تو با پسرعمش حرف بزنه که اونم قبول م مهرداد

 گفته؟ یگفتم: خب پسرعمش چ یو با خوشحال دمیجلو کش جانیبا ه خودمو

 داره ینه کارات بستگبه خودت و نمو گهید شیشرکت تا باهات مصاحبه کنه بق ی: قبول کرده که فردا برماهان

 ؟یگی: راست مدمیپرس ینکشم و با ناباور غیدهنم گذاشتم تا ج یبهت دستمو جلو با

 زمی: آره عز ماهان

و خودمو پرت کردم تو بغل ماهان و ورجه ورجه  دمیکش یکنترل شده ا غینتونستم تحمل کنم و ج گهیبار د نیا

 ماهان عاشقتم  یکنان گفتم: وا

رو تو نگاهت  یبرق شاد نیدارم بدم تا ا یکرد منو کنترل کنه و با عشق گفت: حاضرم هرچ یبا خنده سع ماهان

 نمیبب شهیهم

صداقت گفت  نیکه مطمئن بودم جملشو در ع یو با محبت به برادر دمیدست از ورجه ورجه کردن کش ناخوداگاه

  ونمیبهت مد یادیو چه االن ز یوجوانچه ن یماهان من چه تو دوران کودک دونمیشدم و تو دلم زمزمه کردم: م رهیخ

اتفاق افتاده با ذوق پاشدم تا برم  یادآوریماهان زدم و بعد با  یگونه  یبود که رو یهمه محبت بوسه ا نیجوابم به ا و

 کردمیاز مهرداد هم تشکر م دیو بهار و غزل خبر بدم با ایمیو به ک

  خوامیکه م یگاهیبه جا دنیمهندس خوب شدن و رس هیبه  شمیتر م کیدارم به هدفم نزد کردمیم احساس

 وهویگفتم:  جانیهوا و باه دمیپله آخر پر یاز ذوق کنترلم و از دست دادمو رو دوباره

................................................................. 

وقت مصاحبه داشتم و االن ده  ۵ساعت  کردمیمنگاه  کشیش یبودم و به نما ستادهیساختمان شرکت ا یروبرو

 بود  ۵به  قهیدق
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: از جاش بلند شد و گفت دنمیشدم نگهبان با د یبود انداختم و وارد الب یخوب یآخر به ساختمون که تو منطقه  نگاه

 ن؟یبا کدوم طبقه کار دار ریروزبخ

 سازه قرار دارم رانیشرکت ا سییبا ر  ریدستم اتداختم و گفتم:روز شما هم بخ یبه کارت تو ینگاه

م کردم و به طرف آسانسور رفت شییبه خاطر راهنما  یطبقه هشتم تشکر دیبر دیخم کرد و گفت: بله با یسر نگهبان

 هشتم و فشردم یطبقه  یبود و سوار شدم و دکمه  ستادهیکه خوشبختانه طبقه همکف ا

 با حرکت آسانسور پخش شد و منم   یمیمال ینوا

سرم بود  یساده ا یمشک یکردم روسر یآسانسور نگاه ی نهیآ یاومده استفاده کردم و به ظاهرم تو شیفرصت پ از

 یهمرنگش و کفشا نیبا ج یمشک یکت یمانتو هی دیکشیاومده رو به رخ م رونیب رشیاز ز یموها اهیکه رنگ س

 ازم ساخته بود  ینیو سنگ کیش پیرنگم ت یمشک یپاشنه ده سانت

 لیمستط یرو یکیشد که کنار  انیسوخته جلوم نما یقهوه ا کیاومدم و دوتا در ش رونیآروم ب ادستیکه ا آسانسور

بود که من باهاش کار داشتم زنگ کنار در و فشار  یهمون شرکت یگریصهبا و د ینوشته بود شرکت صادرات ینقره ا

 دخترم  دییشد و گفت: بفرما انیدر درگاه در نما یونبا لبخند مهرب یرمردیدادم و چند لحظه بعد در  باز شدم و پ

 منش قرار داشتم  انیساعت با جناب آر نیا یبهش زدم و گفتم: سالم من برا یلبخند

 داخل  دییکنار در کنار رفت و گفت: بفرما از

 یافض یتشکال یکرم و کاناپه ها یواریجلوم قرار  گرفت که با کاغذ د یتکون دادم و داخل شدم و سالن بزرگ یسر

گوشه هم  هیوجود داشت  ییبایو ز یبزرگ یاز ساختمون ها یریهم تصاو وارید یجا یداشت جا یو مدرن کیش

 یبود و کنارش رو کتریبزرگتر و ش هیبق زا شیکیساختمون وجود داشت و تا در بزرگ که  هی یاز نما یماکت بزرگ

 عامل  رینوشته شده بوددفتر مد یرنگ ییلوح طال

 شد  ینم دهیسالن وجود داشت که داخلش د ییراهرو هم کنار قسمت انتها هی

حه ساعت وقت مصاب نیا یبرا نمیبود رفتم و گفتم : سالم من باران راست یمتن پیکه مشغول تا یمنش زیطرف م به

 داشتم
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م و بعد ازچند به مهندس اطالع بد دیگفت: بله چند لحظه صبر کن یسالش بود با مهربون ۳۰که حدود  یمنش خانم

مهندس  دییاشاره کرد و گفت: بفرما کیورودم و خبر داد به همون در بزرگ و ش زشیم یلحظه که با تلفن رو

 منتظرتونن

ه با بود ک ستادهیا یسرتاسر یپشت به من رو به پنجره  یکردم و بعداز زدن چند تقه به در وارد شدم پسر یتشکر

 مون شد هردو یباعث بهت زدگ نیورودم برگشت و ا

شرکت  نیا سییبود باهاش تصادف کنم ر کیکه اون روز تو راه خونه مادرجون نزد یپسر دمیدیتو خوابم نم یحت

 باشه

 ..شدیخشن تر و سخت تر م مامیپ یکردم و چهره  فیتعر هیبودم و با گر دهیکه شن یهرچ

  دمیترسیوحشتناک که خودمم ازش م یقدر به

 هرز... گفتیداشت بهم م مانیزدم: پ هق

الل شدم و چشمام گشاد شد...با  بایمنتظره و شکه کننده بود که تقر ریغ یبستن دهانم به قدر یبرا مانیپ حرکت

 و من تو بهت حرکتش خشک شده بودم دیبوسیخشونت لبهامو م

رو راجع به خودت  یزیچ نیهمچ یحق ندار گهیوقت د چیگوشم زمزمه کرد : ه ریز یبیجدا شد و با خشونت غر ازم

 یبگ

تا  نیبش نیو کف دستم گذاشت: برو تو ماش نشیماش چییخشک شده نگاهش کردم ..دستمو گرفت و سو همونجور

 من به حساب اون دونفر برسم و برگردم 

و خشن دوباره داخلش شد و  یفوق تصور عصب یمنه مبهوت و نرم ازش خارج کرد و با چهره  ستادیکه ا آسانسور

 تا بسته شدن در آسانسور روش بود رمیمن نگاه خ

 دمکریهم نم هیگر گهید یبودم....حت ستادهیهمکف ا یشکه بودم از اتفاق افتاده که منگ وسط سالن طبقه  انقدر

 رهیو به روبرو خلبم گذاشتم  یو زدم و سوار شدم...دستمو رو ریرفتم و دزدگ مانیپ نیو گنگ به طرف ماش جی...گ

 نیا یبرا یاما جون کنهیرو اخراج م یو صد در صد خانم زند مونهیکوه آتشفشان م نیع مانین پاال دونستمی.مشدم.

 که برم دنبالش نداشتم...
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و نشست ت نیو خشمگ یعصب مانیروبروم بودم که در طرف راننده باز شد و پ ی رهیخ طیچقدر تو اون شرا دونمینم

 شد؟؟ یاما نخواستم متوجه بشه...نگاهش کردم: چ دمیکشیازش خجالت م ی...کمنیماش

 گذشت؟؟  ؟؟یداشت ینگاهم کرد: توقع چ یعصب

 ؟؟یدردناکم و فشردم: اخراج کرد سر

 ...کردمیدرصد فکرشو بکن نم هیو به حرکت درآورد:  نیماش

 ؟؟یشدیم الیخ یگفتم: کاش ب ناراحت

از دهنش دراومده بارت  یهرچ شدم؟؟یم الیخیگفت: ب ادیخشمش و شعله ور تر کردم که با داد که نه فر شیآت انگار

 مزاشتیرو گفته راجع بهت که اگه مرد بود زندش نم یکه حق نداشته اظهار نظر کرده و جمله ا یزیکرده و راجع به چ

 شدم؟؟؟یم الشیخیب یگی...بعد م

 فقط داد نزن مانیخب پ یلی: خ دمیدادش ترس از

 کرد ادیو سرعتش و ز دیموهاش کش ونیم یدست یعصب

از  نگه و من یزیچ دادیم حیبود که ترج ی...انقدر عصب نطورینگفتم ....اونم هم یچیو ه یبه صندل دمیترس چسب از

 ...هیبزنم تا چه حد عصب یحد تونستمیدرهمش م یو اخما ختیریکه مرتب موهاش و بهم م یدست

 ی.....آهشدینم یما منته یبه خونه  ریمس نیخونه اما ا برهیاالن منو م کردمیناآشنا کردم....فکر م ریبه مس ینگاه

 صورتم رد انداخته بودن یکردم ...اشکام رو ینگاه دمیبه صورت رنگ پر نشیزدم و تو آ نییو پا ریو آفتابگ دمیکش

سمتم و اخماش  دیچرخ مانی...نگاه پدمیرنگم کش یمهتابصورت  یبرداشتم و رو فمیک یاز تو یمرطوب دستمال ٬

 بعد انتظار داره ببخشمشون. یکرده به خاطر حرف دوتا عوض هیابر بهار گر نیتو هم رفت: ع شتریب

 لب غر زد: اگه مرد بودن... ریگرفت از حرص صداش اما جرأت نکردم بخندم...ز خندم

 شد؟؟یم ینگاهش کردم: اگه مرد بودن چ کنجکاو

ه : اگه مرد بودن و بشدیوحشتناک م یلیحالت خ نیتو ا کردمیاعتراف م دیپرت کرد سمتم..با یو پراخم نگاه یعصب

 خودشون بودن یکردن قبر برا دایبه فکر پ دیاالن با ارنیاشکتو درب دادنیخودشون جرأت م
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 دیکه د دمویترس ینداشت..چهره  یمسائل اصال شوخ یمرد سر بعض نی...ادمیصداش ترس تیو عصبان تیجد از

 زم؟؟یعز یاخمش و کم کرد: تو چرا رنگ عوض کرد یکم

 ..مانیازت پ ترسمیم یشیخشن م یدهنمو قورت دادم: وقت آب

 یصدام بلند باشه جلو یبود: من سر هرکس یکردم اخمش و  باز کنه اما همچنان چهرش جد یگرفت و سع دستمو

 یازم بترس ی...پس حق ندارشمیتو نرم م

 تیمرد پشتم دراومده بود و ازم حما نیکه ا نیبودم اما ا دهیکه شن ییبود از حرفا کردم...قلبم هنوز شکسته نگاهش

 بود .... نیقلبم تسک یکرده بود برا

که ساختمون برجش توش بود  یابونیتو خ دیچیپ مانیپ دمیدادم و در کمال تعجب د ریبه جاده و مس نگاهمو

 مان؟؟یپ نجای: چرا اکردمی...نگاهش کردم و تعجب چشمامو خودمم حس م

 یفهمیفشرد: صبر داشته باش م دستمو

 امیو م نگیتو پارک زارمیو م نی...ماش ستیبا نجایو هم زمیشو عز ادهیبرج نگه داشت: پ یو جلو نیماش

داره و  کاریچ نجایکرد...متعجب بودم ا تیهدا نگیو به طرف پارک نیهم ماش مانیپ ٬شدم  ادهیتکون دادم و پ یسر

 خشکم زد... نگیاز پارک یزیکارش و بفهمم که با خارج شدن چ لیتا دل کردمیداشتم فکر م

 هیخودشه... دادینشون م مانیخندون پ ی..اما چهره  ستین دید یکردم تا مطمئن بشم خطا زیچشمام و ر یکم

رو تو دستاش داشت...با موتور جلوم  یرنگ یسوارش بود و کاله کاسکت مشک مانیکه پ یموتور پالس بزرگ مشک

 من گفت : بپر باال وروجک.. یرمز کرد و رو به صورت بهت زده ت

 ؟؟ی..تور دارگرفتم طرفش: تو...مو. انگشتمو

که افتخار داشته سوار موتور بنده  یهست ینفر نیحرف زدنم: بله خانم گل...سوارشو که اول کهیت کهیاز ت دیخند

 شه..

به موتور خوشگلش نگاه  قیو دقبودم...رفتم عقب  یداد...من عاشق موتور سوار یکم تعجب جاشو به خوشحال کم

  گهیخوشگلم...بپر باال د یکنینگاه م ویگفت: چ یبا لبخند محو مانیکردم ...پ
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 کاله کاسکتشو داد مانیباال بود ...کامل که نشستم پ یلیسوار شدم...سطح موتور خ اطیو با احت دمیخند سرخوش

 ..زمیدستم: بزار سرت عز

 خندش تو ی...صدامانیبه پ دمیو سفت چسب دمیکش جانیاز ه یغیراه افتاد...ج مانیگذاشتم رو سرم و پ جانیه با

  دیچیگوشم پ

 ..یمونی...که مثله فرشته ها میدختر بارون آخ

 ..یکه تو قلبت شدم زندون یخونیمن م یچشما از

 ..زهییسرده و پا نجایا

 یو جنس تابستون یگرم تو

گاز داد...خندم  شتریب یبهش و اونم درکمال بدجنس دمیکرد و منم محکم تر از ترس چس ادیسرعتش و ز مانی) پ

 سرخ شده بود..( جانیو صورتم مطمئنا از ه شدیقطع نم

 کن کیبه گوشم نزد لبهاتو

 ...یاز حست بگو پنهون و

 ...ی..پنهونیپنهون

 ریعطر خنکش ز یحس کنم..بو تونستمیمن باز شده بود و م جاناتیکه به خاطر خنده ها و ه مانیخندون پ ی) لبها

 کرده بود( کیبود و لذت سرعتش منو بهش نزد مینیب

 ....یدختر بارون یوا

 ...یخواستیشم که م یاون مرد کاش

 که ییدلم وقتا لرزهیم یریم

 ..یدزدیاز چشمام م نگاتو

 ..شهی...آرومم کنارت همیدختر بارون یوا
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 فر..پر مسا یقصه  نیا تو

 ..شهیکه تکرار نم یاون تو

 ...یدختر بارون آخ

ون و خونم ابونیتو خ دیچیپ یبا سرعت سرسام آور مانیزده بودم که صدام گرفته بود...پ غیبودم و ج دهیخند انقدر

 غیآخره ج ستگاهی: ادی...خند دمیکش یا گهید غیو من ج میشد لیترمز کرد که هردو به جلو متما هویدر  یروبرو

 شو ادهیپ غویج

 ..نییپا دمیو گرفتم و پر مانیکمر پ اطیبه بازوش زدم و با احت یخنده مشت با

 چیکه از سرعتش داشتم و صورتم سرخه سرخه....لبخندم و ه یو ترس جانیبودم گونه هام گل انداخته از ه مطمئن

 بود ی...عالیآروم و مهربونش: مرس یو چهره  مانیطرف پ دمیجمع کنم...چرخ تمیتونیمدله نم

 ..زمیزد: خوشحالم خوشت اومده عز لبخند

 یو داره: خوشم اومده؟؟عال جانشیو هنوز ه یرو داشتم که رفته شهرباز ی...حس و حال بچه ادمیخند دوباره

 شرکت؟؟ میدنبالم و بر یایب نیهرروز با ا هیبود...نظرت چ

 دشیم ادیکه سرعتم ز میمن عاشق مواقع زمیعز هی: فکر خوب دیخند

 به اخمم.. دیبه بغل کردن من بود ...خند مشیمستق ی..اشاره اخم کردم شیبدجنس به

 حاال هم برو... رمیگیپس م شنهادموی: الزم نکرده پباران

 پخش و پالش: خانمم ؟؟ یموها یجلو آورد و من دلم ضعف رفت برا سرشو

 کردم و چشمامو تو کاسه چرخوندم: بله؟؟ ناز

 ؟؟یدیم یمرخص یخورد کنار چشماش: اجازه  نیچ

باشه...امروز که  ادتیرو  یزیچ هی ی: برو ولدمیتخس خودمو جلو کش یبچه ها نیبه جانب دست به کمر زدم و ع حق

 ...یسر من داد بزن گهید یبه بعد حق ندار نیگذشت اما از ا
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خارج شد و من و منگ وسط کوچه  دمیرش از دکنار لبم و بوسه زد و به سرعت با موتو ییجواب جا یو به جا دیخند

رفتنش لبام به لبخند باز  ریمس ی رهیاز حدش گذاشتم و خ شیب یبوسش و داغ یجا گذاشت...دستمو جا

 ....من یشد...عشق دوست داشتن

........................................ 

تختم دمر  ی...رو شدیتو وجودم بود و لبام خنده از روشون پاک نم مانیگشت بعدازظهرم با موتور پ یسرخوش هنوز

 یو نوع نقشه کش یساختمون یراجع به بافت ها یبودم و نوت بوکم جلوم باز بود و داشتم مقاله ا دهیدراز کش

به شماره انداختم...آشنا نبود  یروتخت و نگاه مزنگ خورد.....بلندشدم و نشست لمیکه موبا خوندمیم ییایتالیا

 ..شونه باال انداختم و جواب دادم: بله؟؟

 ن؟؟یگوشم و نوازش کرد: خانم راست یزن یو جاافتاده  حیمل یصدا

 : بله ..شما؟؟باران

 

 داشته باشم.. یباهاتون مالقات خواستمیبهم منتقل نکرد: من م یآرومش حس خوب یصدا 

 ...کنمیدارم صحبت م یبا چه کس دونمیز نمصدام کردم: من هنو یقاط تیجد یکم

 هستم مانیبود: من ..مادر پ یرن هم جد یبار صدا نیمکث و ا یکم

......................................... 

خانم مسن اما  ینگران و خستم و دورتادور چرخوندم و رو ینامطمئن وارد رستوران شدم و چشم ها یقدم ها با

محکم  کردمیم یکه سع یتو تنم نشست و با دلشوره درحال یثابت موند...لرز بد کردیاهم منگ رهیکه خ یپوش کیش

 نش؟م انی: خانم آرستادمیا زشیم یباشم به طرفش قدم برداشتم و روبرو

 دخترم.. نیشد: بله ...بش رهیمهربون و مادرانه بهم خ نداختیعشقم م یچشمها ادیکه منو  اهشیس یها چشم

و نشستم...نگاهش  دمیرو عقب کش یزدم صندل خیلرزون و  یصورتش گرفتم و با دستا بیاز آرامش غر نگاهمو

 تینگاه آماده نکرده بودم و توقع عصبان نیا یصورتم و مهربون نگاهم کرد....من خودمو برا یچرخ خورد رو

 ...ییبایز یلیبود گرفت : تو خ زیم یداشتم....دست سردم و که رو
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جونت ترس و بهت القا  یهمه  یخبر نداشتم.....سخت بود وقت دارید نیا لیبزنم...من هنوز از دل یندکردم لبخ یسع

 رو خوب بلد بودم  ی....اما من ظاهر ساز یبخند کنهیم

............................................ 

کردم و نفس  خی یرو داشتم که مرده ....دستا یزدم نفسهام منقطع شده بود و حس آدم رونیدر رستوران که ب از

نامتعادل طول  یبا قدم ها نمیتوجه به ماش یبود....ب یشکل نیحبس شدم و حال افتضاحم....به خدا که مرگ هم

 رو شروع به راه رفتن کردم و حرفاش تو گوشم زنگ زد... ادهیپ

که دنبال سرپناه بودن با نگاه  یف جهت مردمکرد و من خال دنیشروع به بار یرعد و برق زد و بارون تند آسمون

 ...رفتمیماتم جلو م

داغ  گهید یو لحظه  شدیلحظه سردم م هی...سوزمیدارم م کردمیشده بود اما حس م سیهوا سرد بود و تمام تنم خ 

 حرفاش.. دنیبا شن کردمیم

 اونه... یوش هام پر از صدا...گکنمینم یتو سرم و من توجه چهیپیکنارم م یپشت سر هم تاکس یبوق ها یصدا

  رمیو من تو دل بارون جلو م ارنیو سردرد باهم فشار م جهیسرگ

 یاشتباه شنیآدما عاشق م یگاه

 یگناه یتو ب ینیبیو م شهیدل رو م دست

 اشهیس یدوتا چشما ریدل اس ینیبیم یاشتباه

 جدا شه  خوادیم گهیکه د یفهمیم یروز هی

 هیتک روایبهش و به د کنمیتنم ...دستمو بند م یسر رو نیشده حجم ا نیو سنگ شهیبخار از سرم بلند م کنمیم حس

 تونمی....من نمرهیگی....حرفاش تو سرم جون مشهیگونه داغم و از حرارت همونجا ذوب م یرو زهیری...اشکم مدمیم

 عشق؟؟ یب گذرهیم یبگو مگه زندگ اما

 درد؟؟ یب گذرهیم یبگو مگه زندگ اما

 تو سر کرد؟؟ یب شهیبگو...مگه م خودت
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..به خدا قسم شهی...نمیو نگاه من از اشک پر و خال شدیم نییمعدم باال پا دی...با همون زانوهام ...اسنیرو زم افتادم

 ...شهینم

 دوره گرده.. هیدل  یفکر کن خوامینم

 ..گردهیو برنم کنهیرو ول م تو

 .ما. یعاشق نیاشتباهه ا اگه

 ..گردهیمن از قسمش برنم دل

 نیار اب نیا هیکابوس بوده...خداجون  هی دمیکه شن ییحرفا یهمه  نمیبخوابم...بخوابم و بعد بب خواستیدلم م چقدر

 امتحان و نداره...خداجون.. نی....خدا جون دل من طاقت اخواب باشه اتیدن

 یتو دهنم موند....کاش وقت اوردنیکه به سمتم هجوم م یمردم دنیخستم و د یآخر با بسته شدن چشما ی زمزمه

 شدم همش خواب باشه.. داریب

...................................... 

 نموی...سر سنگکردیحالم و بد م دیچیپ مینیالکل که تو ب یچشمم و زد ...بو واراید یدیکه باز کردم سف چشمامو

دقت متوجه شدم  یمن و رو به پنجره شکه شدم...با کمپشت به  یمرد قد بلند دنیچرخوندم و با د

خشکم و  یکردم لبها ی...خواستم دستمو بلند کنم که سوزشش بهم نشون داد سرم بهش وصله.....سعهیرعلیام

 ..ریحرکت بدم: ام

برگشت سمتم و با دو گام خودشو بهم رسوند...چشماش سرخ و خسته و  عیو سر دیبود اما شن فیضع یادیز صدام

 باالخره؟؟ یشد داری...بزمینگران بود: جانم عز

 نجام؟؟یا یگرفته و خش دار بود: من از ک صدام

 نیو آوردنت ا یشده بود هوشیب ابونیو بوسه زد: سه ساعته..تو خ میشونیو برادرانه پ دیموهام دست کش یرو

خبر ندادم...چت شده بود تو؟؟؟  یو خودم اومدم باالسرت...هنوز به کس دمتیخونه که د رفتمیداشتم م..مارستانیب

 باال بود یلیتبت خ
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و نگران خودش ریپر اشک شد...ام یبودم چشمام با سرعت باور نکردن دهیکه شن ییو حرفا ییاون قرار کذا یادآوری با

 ؟؟یکه به اون حال افتاد یدیشن ای یدید یبدونم چ خوامیبوده....من م یشده باران؟؟ تبت عصب ی: چدیجلو کش

 ...ریببر ام نجای: منو از ارفتینم رونیتکون دادم...صداش از تو گوشم ب سرمو

و چه بد که  دینپرس یتکون داد....چه خوب که سوال یبه سرم انداخت و سر یکرد...نگران و درمونده...نگاه نگاهم

 ..ننیسنگ یلیحرفا خ یرو سرم و بعض شدیداشت آوار م تیواقع نی..ا..خواب نبود یچیه

فته گر بیبود و دلم عج یبارون ابونیحس به خ ی....نگاهم مات وب مینشسته بودم و تو راه خونه بود ریام نیماش تو

 ...برام کردیتکرار م درویشن یو با هر نبض حرفا زدیبود ........سرم نبض م

 شده؟؟یچ یبگ یخوای: نمریام

 ....برادر دلسوز و نگرانو: االن نه نیکردم  ا نگاهش

 ؟؟ی: پس کیرعلیام

 یی..ازت راهنما: هروقت تونستم حرف بزنم راجع بهش دمیاز بغض نال یخش دار ناش یآسمون نگاه کردم و با صدا به

 خوامیم

بهوش اومدم به ماهان زنگ  یو من وقت کرد...ساعت ده بود شیحرف سربرگردوند و حواسش و معطوف رانندگ یب

 خونه... امیم ریزدم و گفتم که د

 در نگه داشت...برگشتم سمتش : ممنون یجلو ریام

 ..نگرانتم باران..دمیوقت تورو انقدر داغون ند چیدرهم و خستم نگاه کرد: من ه یچهره  به

 یبه منطقت و ب دای.شد.شتیپ امیفردا م نیهم دیکه آروم شدم شا ی...کم ریزدم: تو سرم پره فکره ام یتلخند

 دارم  اجیاحت تیطرف

 ...مواظب خودت باشزمیتکون داد: باشه عز یسر

 ...خارج شدم و به طرف خونه رفتم نیبهش کردم و از ماش یقدردان نگاه
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ود بهتر ب نطوری....ارونیشام رفته ب ی....گفت که با بهار برابه ماه بانو دادم و سراغ ماهان و ازش گرفتم یآروم سالم

 ...ستیدرست ن یزیچ دیفهمیم دیدیبود و اگه منو م زیماهان ت

آزار دهننده و  یتخت نشستم....خسته بودم و پر فکر...فکرا یطرف اتاقم رفتم و بدون روشن کردن چراغ رو به

 یاهر چی.درمونده بودم و ه...دیدستام گرفتم و اشکم چک ونی....سرمو مرفتینم رونیاز تو گوشم ب مانیمادر پ یصدا

وجود دردمندم و آروم کنه ....مانتوم و از تنم  تونستیم ونو کرده بود ....فقط ا مانیپ ی....دلم هوادیرسیبه ذهنم نم

 یباغ سکوت شب و شکسته بود....بو یها رکیرجیج یو وارد بالکن اتاقم شدم....صدا دمیچیکندم و اشارپمو دورم پ

د بو هو گرفتم....خودخواهان مانیپ یشماره  لمیآرومم کنه و با موبا یخاک بارون خورده رو به مشامم فرستادم تا کم

کابوس وارانم و ....مرد  یبره ساعتا ادمیداشتم به عشقش تا  اجیاحت دی....شدبردمیاما از درد خودش به خودش پناه م

 من هم درد بود و هم درمان

 بم و مردونش نفس حبس شدمو آزاد کرد: جانم؟؟؟ یب دادم و صدابوق نخورده جوا دو

 ...یزنی...چرا حرف نمزمیگفت: باران عز دیجانم... سکوتمو که د گفتیمرد فقط به من م نی..ا.دیچک اشکم

 ن؟؟مایکه نگرانش نکنم لب باز کردم: پ نیا ی...برازمیعز گفتی...مرد مغرور من فقط به من مدیهم چک یبعد اشک

 قرار شد: جانم خانمم؟؟ یصدام و حس کرد و  یقرار یب

 همه سنگ خدا؟؟  نیبودم و عاشقم بود....پس چرا ا عاشقش

 مانم؟؟ی: پباران

 و نگران شد صداش: باران حالت خوبه؟؟ ی..جدصداش نکرده بودم ینطوریوقت ا چیه

 قشنگه ایشب عاشقانست نه رو نه

 تو تنگه ی...دلم بتو خونه یب دلم

که گذرونده بودم :  یمزخرف یساعتا یهمه  ارمیباال ب خواستمیتا نشونه هق هقمو...م دمیون دادم و لب گزتک سر

 خوبم؟؟؟

 ؟؟؟یکنیم هیبه دلم: گر دیکش شیصداش آت یکرد و نگران مکث
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 بارهیبارون..تو کوچه م یوقت هنوز

 قراره یغصه داره ..دلم ب دلم

 مشت کردم: نه.. دستمو

بابتش گفت: واسه  یو بدون سرزنش دی...دروغمو فهم دیفهم ٬خاطر جمع کردنش  یآروم که محکم نبود برا ینه  هی

 باران؟؟ یکنیم هیگر یچ ی

 مان؟؟یبا تو پ کردمیمادرش تو سرم زنگ زد...من چه م یبلند بود صداش...حرفا یو آشفته و تا حد نگران

 ...تنگ شد واست هوی...فقط دلم مانی: خوبم پدمیم و باز لب گزپشت سر هم اشکا دنیچک دمیانداختم و د ریبه ز سر

 ؟؟یخوب یصداش: مطمئن زدیرو داد م یناباور

...االنم شهیتنگ م هوی گهیتظاهر کردنا : آره دله د نیکردم شاد نشون بدم صدامو...آخ که چقدر درد داشت ا یسع

 یندار یخوابم گرفت کار

 ..ریشبت بخ زمینه عز و ناباور : یجد ٬اومد  ریباتأخ صداش

  ری: شب بخباران

 ...یتا حالمو بفهم یدرمونده باش دیهق هقم و خفه کردم و با یاز دستم سر خورد و خم شدم تو بالکن....صدا یگوش

د بلن میگوش میمال یانویپ ینشستم که صدا رکهایرجینم خاک و آواز ج یبو ونیدرختا م ی رهیچقدر خ دونمینم

 پر ترس جواب دادم: جانم؟؟ مانیاسم پ دنیافتاده چرخوندم و با د نیرو زم ی...سر خشک شدمو به طرف گوششد

 دم در؟؟ یای....م زمیبال عز یخستش بلند شد: جانت ب یصدا

 تو؟؟ ییزده بلند شدم: کجا شک

 .امین اوردمی...طاقت نگرفتش نگرانم کرد  یخانم خوشگل و صدا هیخسته و کوتاه: پشت درتون... دیخند

 طاقت زمزمه کردم: اومدم یب
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....باورم و با دو خودمو به در رسوندم اطیتو ح دمیشال روسرم انداختم و با همون اشارپ دورم پر هیسرعت  به

شد....خسته به  دیو بغضم شد دمشی....دو دلم آروم گرفت دمشی..د.دمشیاومده باشه...درو که باز کردم د شدینم

 دنمی....با دومدیم ایدن ایکه بهش دن یبلند مشک اورکتبود....با هنون  بشیداده بود و دستاش تو ج هیتک نشیماش

 یچشمام بود به سمتم قدم برداشت...منم قدم ی رهیو خ کردینگاهم م قیو همونطور که دق نیکنده شد از ماش

.چه خوب که اومده بود....چه خوب که باور قرار نگاهش کردم....پر از ترس از دست دادنش.. یطرفش برداشتم و ب

 هیبا  یافتنیمغرور و دست ن مانیو نگاه پ میبود ستادهینور چراغ کوچه ا ریهم ز ی رهینکرده بود خوب بودنمو....خ

 رو چشمام زوم شده بود  زیاخم ر

 ...ینفس افتاده بودم اومد از

 ...یگم کرده بودم اومد راهمو

 و بدون نور ماه... یخال جاده

 ...یگم کرده بودم اومد ماهمو

 ...ینفس افتاده بودم ...اومد از

 آروم باهام کم کرد و دستشو به طرفم دراز کرد... فاصلشو

و پرت شدم تو بغلش....سرم درست  دیو پربغض دستمو تو دستش گذاشتم و اونم محکم و خشن دستمو کش مطمئن

 یآغوش همه  نیتو هم نجایهم خواستمیردنم ثابت شد....چشمامو بستم...مبه قلبش برخورد کرد و دستش پشت گ

حالت خوب  گهیم دهیو رنگ پر رخس یچشما نیبلند شد: ا یبودم فراموش کنم...صداش جد دهیکه شن ییها یتلخ

 هیما بزار ....ایاوردینم یدلتنگ یو بهونه  یگفتیپشت تلفن م یبگ یخواستیچرا ....چون اگه م پرسمی....اما نم ستین

 ...فقط تو...داغون کرده باشه...باز من عاشق تو ام نطوریکه شده باشه و تورو ا یرو بهت بگم....هرچ یزیچ

 وقت شب نیا نجایو به خاطرم تا امرد نگران  نی....من اختیبستم اشکام ر یو از پشت پلکا دمیکش یقیعم نفس

 اجی...انگار احتکردیم ادیز مویکلمه انرژ نیا دنیعاشقمه...شن گفتیاومدرو دوست داشتم....چقدر خوب بود که م

 ؟؟؟یبگ یزیچ یخوایزمزمه شد صداش: خانمم نم دی....سکوتمو که دنمونیعشق ب دییداشتم به تأ

 مان؟؟یتکون دادم : پ سر

 : جانم؟؟مانیپ
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لحظه هامون  نیبه ا یافتاد حق ندار یکه شد و هر اتفاق یبود صداش همچنان اما جانمش قشنگ بود: هرچ یجد

 ...یشک کن

 ؟؟؟یچ یعنیحرف  نیگفت: ا یاز خودش دور کرد و جد عیسر منو

ندارم...شونه هامو  یا گهیراه د دونستمیگفتم...انگار خودمم م یزیچ نیچرا همچ دمینکردم....خودمم نفهم نگاهش

 زم؟؟یگرفت: باران عز

....تب کردم و بعد لرز گرفت کل تنم و  زمیبگه عز یا گهیکه به کس د نی...تب کردم از تصور ازمشیکردم از عز تب

 گفت: تو چته؟؟؟ یو نگران و عصب دی...حس کرد چقدر خرابم که جسمم و دوباره تو آغوش کش

 دمی....خودمو از بغلش کشیامتحان نیبودم واسه همچ فیضع یلیو امشب انگار قرار نبود تموم بشه.....من خ دمیلرز

 یلیزدم به روش و چشمامو بستم: خ یاز حفظ شم...لبخند تلخ خواستمینگاهش کردم....رج به رج نگاهشو مو  رونیب

 خستم....

اخم  هگیآقاهه مگه بهت نگفتم د یبه در دادم: ه مویتو هم شد و لبخند تلخ من پررنگ تر...تک شتریصورتش ب اخم

 نکن...

 کرد و یو پوف کالفه ا دیموهاش کش ونیم یخودمو شاد نشون بدم...دست کنمیم یدارم سع دیباز نشد...فهم اخمش

 : تو چته؟؟ستادیا یکم یمقابلم با فاصله 

...فقط یبودم و کم دهیشن یادیز یپر شده بود...کم تمیظرف یپاک شد....من چم بود؟؟ من امروز فقط کم لبخندم

 ؟یدروغ بشنو یخوای:منباری....منم اخم کردم اکمتر مرد نگران مقابلم و دوست داشته باشم کردمیم یسع یکم

 ؟؟یدروغ بگ یخوایشد: م ظیغل اخمش

 مصمم تکون دادم: نه..پس نپرس سرمو

 نیو من ا میهم باش یزندگ کیباشه باران منو تو قراره شر ادتیبارم حرف تو اما  نیشد: باشه...ا رمیخ نگاهش

 ...فهممشیاصال نم تویپنهونکار

ط نگفتم و فق یزیاما چ دیرسیدور به نظر م یلیخ مان؟؟؟یپ یزندگ کیتو سرم زنگ زد...شر یزندگ کیشر ی کلمه

 انداختم... نییسر پا
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 ؟؟یجلوم قرار گرفت: مگه خسته نبود کفشاش

 و پر غرورش و نگاه کردم: چرا یباال آوردم و صورتش و جد نگاهمو

 ..یخیتو هم رفت: سردم گذاشت و اخماش  یو دست گرمشو رو گونه  دیکش یقیعم نفس

 حرف زدن نذاشته بود برام یبرا ییامروزم درد داشت که جا یها دهینگفتم...من انقدر شن یچیه

 زنمیشرکت...بهت زنگ م یایب خوادی...صبح نم زمی: برو تو و استراحت کن عزمانیپ

 بود نگاهش اما همچنان نگران دلخور

 کجاست پس خانمم؟؟ تیمتر شی: زبونتو موش خورده؟ اون زبون شمانیپ

 خوشگلم... گهید لی: ماشاءا....ادب هم تعطدیزدم و زبونمو براش درآوردم...با درد خند یخند تلخ

داخل گذاشتم:  یخوبه...در خونرو باز کردم و قدم یهمه چ میکردیهامون درد داشت امشب و هردو تظاهر م خنده

 ...یکه اومد یمرس

 ومدمیم دی...باخانم خوشگل دلتنگم بود هی: دیخند خسته

 زدم. یبه دروغم بود...لبخند خجول یا هیکنا حرفش

 ...سردهزمی: برو تو عزمانیپ

 ...مواظب خودت باش..ریتکون دادم: شب بخ یسر

 ریدل من باش...شبت بخ زینشوند: تو هم مواظب عز میشونیرو پ یکوتاه یبه روم زد و بوسه  یقشنگ لبخند

 گهیل دد زیبهتر باشه عز دیدل.. شا زیتلخ بود....عز یادیو درو بستم...لبخند رو لبم زشدم  اطیلبخند کامل وارد ح با

لبم و ق یکیچشمم پر اشک شه ...انگار  یبکشه و کاسه  ریرحمانم باعث شد قلبم ت ینفسم...فکر ب یکن دایپ یا

 هم داشتم؟؟؟ یا گهید ی...من چاره دادیانگشتاش داشت فشار م ونیم

مادر  یحرفا یمونده نشسته بودم و مو به مو ادگاریبه  نایبنفش از زمان ت یرو همون کاناپه ها یرعلیام یروبرو

 ...رفتیتو هم م شتریهرلحظه ب ریو اخم ام کردمیم فیروون تعر یو با اشکا مانیپ
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 ر؟؟یکنم ام کاری: من چدمیکه تموم شد با همون بغض هط انداخته رو صدام نال حرفم

 ...یبکن یتونینم یا گهینگاهم کرد: کار د یاخم و ناراحت با

 ..تونمی...نمیلعنت تونمیدستام گرفتم: نم ونیم سرمو

نفر  هی یزندگ ی...اما پایدار یاالن چه حال فهممیچقدر سخته...م فهممیم زمیکنارم نشست و بغلم کرد: عز اومد

 وسطه...

 ...ریام شمیم وونهیزدم: دارم د هق

ورت مجب تونمی و من نمتوا میرفت منم باهاش رفتم ...االن نوبت تصم نایت ی...وقتفهممیهامو فشرد: حالتو م شونه

 ..یکنم به کار

 یرعلیام رمیمیم مانیکردم: من بدون پ میرو شونش قا سرمو

من مجبور بودم به عقب  نباری...اما اچمیه مانیمن بدون پ دونستینگفت..اونم م یچیپشتم گذاشت و ه دستشو

تاوان عشقش به منو بده...از  ینطوریا مانیو من انقدر خودخواه نبودم که بزارم پنفر وسط بود  هیجون  ی...پاینینش

ودم و ...به خکردمیراحت شد به خودم فکر م المیخ یوقت دو بع ومدمیاز پسش برم دی....باگشتیبه بعد ورق برم نجایا

 مرده ها بگذرونم نیکه قرار بود ع یزندگ

دور از همه و  ییجا رفتمیراحت م الیو بعد با خ کردمیبازر رو من تموم م نیا دیوقت باختن نبود...با االن

 ختنیواسه ر یاشک یحت گهیبزنه ...د شتریب کمیقلب  نیتحمل که ا کمیتحمل بهم بده.... کمی ای...خداشکستمیم

 کنن؟؟یم کنن؟؟ینم هیگر کهچرا؟؟ چون از االن به بعد من مردم...مرده ها  یدونینداشتم...م

 رمیخ یعالم نگران هیبا  دنشیکه با د رینشسته تو نگاهم تن خودمم لرزوند چه برسه به ام یو سرد یتفاوت یب نیا

 مردونش نم اشک بهشون نشست... یشد و چشما

 نداشتم.. یا گهید ی....من چاره شدمیبود که من داشتم تموم م دهیهم فهم ریام

............................................ 
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که از خودم سراغ داشتم  یمکث رو شمارش و لمس کردم و با تمام محکم بودن یو تو دستم گرفتم و با کم لمیموبا

 دیچیپ یمش که تو گوشآرو یبله  یبود...صدا ییانگار و من تو دلم غوغا ومدیکش م قیکنار گوشم گذاشتم ...دقا

 کلمه گفتم: قبوله... کیکه تو صدام نشسته بود تنها  یبغضمو پس زدم و با همون سرد

....................................... 

و فارغ از همه جا مستانه  الیخ یبود که ب ییبچه ها ینشسته بودم و نگاهم پ یباز نیزم یروبرو یپارک مکتین یرو

 کردمیداشت و من چقدر آرزو م ینیخندشون همه جارو پر کرده بود....بزذگ شدن تاوان سنگ یو صدا دنیخندیم

م و خارج کرد فمیرو از تو ک یفکرم...گوش یرو دیخط کش لمیزنگ موبا ی...صداگشتمیخوبش برم یو روزا یبه بچگ

 جواب دادم: بله؟ یغم نشست تو نگاهم و با سرد مانیپ یشماره  دنیبا د

صدام...انگار عادت کرده بود  یسرد دنیبا شن کردیمکث نم لیمثل اوا گهیکرد دل عاشقمو...د شیخستش ر یصدا

 ؟؟یی...کجازمیفرستاد: سالم عز رونیدو هفتم که نفسشو ب یها یبه کج خلق

 زمیعز گفتیهام باز م یریو بهونه گ یهام و بداخالق یسرد یرو زانوم مشت شد..با همه  دستم

ماساژ دادم و با قورت دادن آب دهنم بغضمو فرو  جگاهمویدست چپم گ یشت شصت و اشاره بستم و با انگ چشمامو

 ؟؟یداشت ی...کاررونمیخوردم: ب

 ..میشام بخور میدنبالت بر امیبلند شد: ب ی...و بعد صداش جددیکش یآه

 برم خونه خوامیگفت: نه راستش خستم..م یا گهید زیخدام بود اما زبونم چ از

 بهم زنگ بزن یدی....رسزمیگفت: باشه عز دهیو رنج خسته

 ازت رمیدلگ ایاشکامو گرفتم...خدا زشیر یگفتم و تماس و قطع کردم و با باال بردن سرم جلو یآروم ی باشه

 ازت رمیخدا دلگ یآ

 ازت رمیس یزندگ یآ

 دو هفته... نیا یرفت پ فکرم

 بودم... انمیشاهد آب شدن من و من شاهد آب شدن پ ریکه ام یجهنم ی دوهفته
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ور صب بیروزها عج نیکه ا یمانی....سردبودم با پنشستیدردودلم م یو اون صبورانه پا ریام یبرا بردمیهامو م هیگر

 یهم اعتراض کباریاما  هامیاز بدخلق شدیخسته م ی...گاهکردینگاهم م دهی...رنج.اوردیو به روم نم میشده بود و سرد

 عشق... نیا یبه پا بودبلد  یو مرد من صبور دمیازش نشن

ز : بدبخت تر ادمیپرسیو م نشستمیم یگوشه ا ریام یها و زجه هام برا هیگر ونیم یبودم و گاه یتر از هر وقت خسته

 ؟؟یمن سراغ دار

.و گفتن نداشت.. یبرا یچیزدنم و ه شهیتبر به ر دیدی...مگفتینم یچیو ه کردیاون با نگاه کدر و غم زده نگاهم م و

 روکردن ورق آخر... یتمام دنبال فرصتم برا ینشه اما شد...و من با سست یقیزدم تا کابوسم حق یحاال من به هردر

 ...مینابود ورق

 شکستنم... ورق

 ...ورقِ

 میونشیعرق بود و موهام به پ سیاز خواب بلند شدم و هراسون رو تخت نشستم...تمام تنم خ دمیکه د یکابوس بد با

 دهیود لومترهایانگار که ک زدمیاما ازترس لرزم گرفته بود و نفس نفس م دمید یچ ومدینم ادمیبود...درست  دهیچسب

 باشم

ث سرد باع یهمون لرز نشسته به تنم از تخت بلند شدم و به طرف بالکن اتاقم رفتم و درشو باز کردم.....موج هوا با

سرخم  یبالکن سرخوردم و زانوهام و بغل کردم...چشما ی..گوشه  بشه اما عوضش حالمو عوض کرد شتریشد لرزم ب

خواب آروم برام شده  هیو  دمیدیهرشب کابوس م فتهدوه نیدوختم و بغض گلوم و گرفت...تو ا کیو به آسمون تار

از  ی....عرق سرددمیلرزیاز ترس به خودم م شدمیبلند م یاز خوابهام نداشتم فقط وقت یواضح ریتصو چی....هایبود رو

 ونیم ییاذون که بلند شد نگاهم وثابت کرد جا یاومد و نشون داد حالم چقدر بده...صدا نییکمرم پا ی رهیت

تو وجودم نشست و انگار خدا بخواد بهم بگه  یبیآرامش غر هیخدا اونجاست.... کردمیکه فکر م ییآسمون....جا

آرامش نشسته تو دلم انقدر  نی..ادهیسر کنم...که صبرشو بهم م ییغم و تنها نیا ستیهست....کنارمه ....که قرارن

گم شده بودم تو آرامش حضورش....آروم  گارحس خأل...ان هی...یبغض هم نداشتم...آروم و ته یحت گهیبکر بود که د

آب  ریرو از خودم دور کنم....ش یضعف و رنجور نیا خواستمیسرد و خودمو به حموم رسوندم.....م نیبلند شدم از زم

 کردمیها عادت م یسرد نیبه ا دیبه بعد با نیاز ا..سرد و که باز کردم نفسم گرفت اما بعدش حالم و بهتر کرد
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کرده  یبود عمل یهفته ا هی مویتصم نیو ا رفتمیشرکت نم گهیحمام که دراومدم هوا کامال روشن شده بود....د از

و  دهیرنگ پر یو به چهره  میشیکنسول آرا یصندل ینظرم احترام قائل شده بود.... نشستم رو یبرا مانیبودم و باز پ

....نگاهم به لوازم گذشته رو نداشت تیشفاف شیاهیگود رفته بود و س یچشمام حساب رینزارم نگاه انداختم....ز

و رژ گونه  یمم ....رژ اناردورتادور چش یخط چشم مشک هیشد و دستم مصمم به طرفشون رفت.... دهیکش میشیآرا

 .. یبیترک ی

 زیو فر ر سمیخ یکرده باشم...موها شیدوهفته آرا نیتو ا ومدینم ادمیکرد .... ریینسبت به قبلش تغ یلیخ چهرم

براق  ساتن یکوتاهم...روسر یکاربن یکت یو روش مانتو دمیرنگم و پوش یخی نی....شلوار جختمیکردم و تو صورتم ر

رنگمو پا  یپاشنه بلند سرمه ا یکردم و کفشا رمروشن داشت س یمحو ورساچه  یرنگم و هم که طرح ها یسرمه ا

 ...یروسر رونیفرم دورتادورم و ب یموها ختنیعطر و ر یزدم...کم

امروز و  هیکردن.... ینقش باز نیبود از چهرم....قرار بود امروز خاص باشه برام....خسته شده بودم از ا یراض نگاهم

 یباران عاشق و صبور دوهفته خواستمی....میری...بدون اخم....بدون بهونه گ.یخودم باشم....بدون سرد خواستمیم

 مانیامروز حق پ هیدل عاشقم بود... امروز حق من  هین امروز....یبکشم...فقط هم رونیخاکستر وجودم ب ریقبل و از ز

 بود....فقط امروز...

ه از ک نیبرسونم قبل از ا مانیپ یساعت وقت داشتم که خودمو به خونه  میربع به هفت بود و من تنها ن کی ساعت

 خونه خارج بشه به قصد رفتن شرکت

 تونستم؟؟؟؟ی... من تمام رفت و آمداشو از حفظ بودم چطور مرو پوشوند نهیصورت دختر درون آ یتلخ لبخند

...مفهوم یفکر کن زایچ نیبه ا یحواست باشه امروز حق ندار یه یم: هگرفت نهیدرون آ ریبه سمت تصو انگشتمو

 بود؟؟

 گهید قهیتا پنج دق دونستمیآژانس و گرفتم ...م یبرداشتم و شماره  لموی...موبامفهومه. یعنیآرومم  لبخند

 مزد رونیکردم و از خونه ب رمیبه تصو یبگردم ....نگاه آخر مانیببرم آخه قرار بود با پ نیماش خواستمی...نمادیم

که از دهنم  یمطبوعش و بخار یهوا و خنک نیاول صبح اواخر بهمن خنک و نسبتا سرد بود اما من عاشق ا یهوا

سبز رنگ که جلوم توقف کرد لبخندمو وسعت دادم و سوار شدم....حال و روزم خوب بود  یبودم...تاکس شدیخارج م

 شتجودم بود که هنوزم ادامه داتو و یآرامش هی...درست بعد از اذان 

 ...نگاه کردم شدیکه کم کم شلوغ م ییابونایدادم و به رفت و آمد مردم و خ هیتک یو به راننده داده و به صندل آدرس
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 پخش شدرو دوست داشتم.. یمحل یها یقیو موس کردینم میعصب شهیهم برعکس هم نیماش یویراد یصدا یحت

به ساختمون برج  یشدم...نگاه ادهیرو به راننده مسن بامزه دادم و پ هید کرابرج با لبخن یجلو نیتوقف ماش با

 ازش نرم خارج شد مانیام و پ یب نیباز شد و ماش نگیانداختم و خواستم داخل بشم که در پارک

 پام نگه داشت... یو با بهت جلو نیماش مانیو پ ستادمیا نگیپارک یبه لب روبرو لبخند

 بخندم.. تونستمیشده بود و چه خوب که من هنوز م یبامزه و دوست داشتن افشیق

 دسته شاپرک به پرواز دراومدن.. هیانگار  دنشیشد و تو دل من با د ادهیو باز کرد و پ نیهمون تعجب در ماش با

 لیبد یب تیرنگش ازش جذاب یو تنگش تو قاب  اون کت بلند مشک ریس یسرمه ا راهنیو پ یکتان مشک شلوار

 ازش چشم برداشت.. شدیساخته بود که نم یمردونه ا

 ؟؟یکنیم کاریچ نجایصداش گفت: باران...تو ا یجلوم و با تعجب قاط اومد

 یکردم و سرمو باال آوردم .....لعنت قشینداشت...جلو رفتم و دستمو بند  یکه اشکال یدلبر یکج کردم...کم سر

و پر  دمیکش یقیشده بود ...نفس عم یکه با ادکلن سرد و خنکش قاط وشیمعطر افترش یخوش بو بود اون بو یادیز

 ...زمیناز شد لحنم: سالم عز

 خودم سخت تر بود.. یبرا یدوهفته سرد نیگفتن بهش...ا زمیعز یتنگ شده بود برا دلم

 ؟یکنیم کاریچ نجایا یدستاش: سالم خانمم.. نگفت ونیوصل بود و گرفت م قشیکه به  دستم

 شرکت؟؟ ینر شهیگردش...کل امروز....م میاومدم برزدم:  لبخند

 ..یوا یعاشق شدم ا ایب

 ..ستیاعتراف کم ن نیا ایب

 دارم..دوست دارم.. دوست

 ..ستیجمله مبهم ن نیا ایب
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...امر امرِ شماست خوشگلم ..فقط زمیعز شهیشد : چرا نم دایاز لبخند پ یجذابش کم کم رد یمردونه  یچهره  تو

 م؟یاول صبح کجا بر

 ..میگرفت: کله پاچه بخور خندم

 دو چشم...سوار شو خانمم.. یو موهامو داخل شالم فرستاد: به رو دیخند

 نهادشیو پ نجامیا یبعد دو هفته تلخ کردینگاهم کرد..انگار باور نم یهم نشست....کم مانیسوار شدم و پ یشاد با

 ..پخش و روشن کرد و دستمو گرفت و حرکت کرد...دمیگردش و م

صبحانه  نیبامزش اون صبحانه بهتر یها یدوست نداشتم اما کنار مرد جذابم و شوخ ادیوقت کله پاچه ز چیه نم

  و کیش ی..نگاه همه تو اون کله پزخوردم یچ دمیسربه سرم گذاشت که نفهم مانیو پ میدیعمرم بود...انقدر خند

ود من ب یشگیهم اری مانیبود اگه پ نیریها ش گاهن نیسرخوشمون و چقدر ا یبه ما دوخته شده بود و لبخندها زیتم

... 

 ی...من طعم اون بستنرهیبگ یخواستم برام بستن مانیهوا از پ یو با وجود سرما میتو شهر زد یصبحانه گشت بعد

 ترشیها ب یبستن یدرآورد از همه  غمویازش زد و ج یبوده گاز دهیکم درونش د طنتیبا ش مانیپ یسرد و وقت یفیق

 ...یمنف ارجولون افک یو شاد بودم بدون اجازه  دمیخندیاشتم...مدوست د

 ...یاز حس خوشبخت پر

 ..یسخت شهیتو آسون م با

 قلبم... شهیتو آروم م با

 ...یخوبه همدمم هست چه

 ییتنها یناب برام بسازه تا روزا یخاطره  هی خواستیخوب باشه..انگار خدا م یادیز یروز انگار قرار بود همه چ اون

 شم.. تیکمتر اذ

سوار نشد و فقط منو تماشا کرد و با اون لبخند  مانی...هرچند پ میکرد یو دوچرخه سوار میرفت تگریناهار به چ بعد

بعد  یو حت میشد نییباال پا شیتجر یرو تو پاساژ ها یداد...غروب سرد اون روز فراموش نشدن یمحوش بهم انرژ

 ...میزد کردیآدم و جذب م ید سبزش حساببه امامزاده صالح که نور گنب یسر دیخر
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 میشونیتر بود پ یکه کم ییو ماتم شد و با چشما دیامانت گرفته د دیمنو با اون چادر سف مانیپ ینداشتم وقت یحرف

و چقدر عشق از نگاهش  نهیبب تونستیبود که م یریتصو نیباتریز گفتیم مانیو ازم عکس گرفت...پ دیو بوس

 ...بودقول وسط ن هی ی...خوشبخت بودم کنارش اگه پادنمیشد با د زیسرر

میها نشست یکیهمون نزد یپارک یتو مکتین هی یمن رو شنهادیکرد و به پ دنیشروع به بار یشام بارون آروم بعد

مرتب نگران سرماخوردنم  یسخت بود وقت یکم مانیکردن پ یبارون و دوست داشتم و خب راض ریشدن ز سی...خ

 خودشو با اجبار رو شونه هام انداخته بود.... یبود و پالتو

و بارون موهاش و تر کرده بود....دلم ضعف رفت براش..سر  کردینشسته بود و به روبرو نگاه م شیشونیرو پ یزیر اخم

ام فرستادم...سرشو  هیقسمت ر نیتر قیبارون شده بود و به عم یبو یعطرش که قاط یشونش گذاشتم و بو یرو

 زمیعز یخوری: سرما مدیبوسو  میشونیپ کردیهمونجور که دستاشو دورم حلقه مآورد و  نییپا

 مان؟؟ی: پخواستیم یبچگ یباال انداختم و دلم کم شونه

 قشنگ بود: جانم؟؟ اوردیدوهفترو به روم نم نیکه ا نیو ا شیبه خودش فشرد و چقدر بزرگ منو

 ..یتاب باز میجانم: بر گفتیهام هم م یدوهفته با تمام بداخالق نیتمام ا تو

 زم؟؟یعز یصداش و حس کردم: بچه شد یشد و خنده  دهیکه به خاطر بارون خلوت بود کش یباز نیبه زم نگاهش

 کردم: بچه بودن مگه بده؟؟ اخم

..خوبه ....قبال هم گفتم بچه ها دوست زمیمغرورش: نه عز هیبق دیاز نگاه از د کردیم کهیچ یکرد و مهربون نگاهم

 ترند درست مثله تو.. یداشتن

 م؟؟ی: پس بردمیخند

 ..میبه تو بگم نه نفسم؟؟ بزن بر تونمی: مگه من ممانیپ

م با قد بیهم دست در ج مانیو رو تاب نشستم...پ یباز نیسمت زم دمیتوجه به بارون دو یبلند شدم و ب جانیه با

 شد کیمتبسم بهم نزد یمحکم و چهره  یها

 هلم بده... مانیزدم: پ غیج
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 ..زمیعز ری: محکم بگستادیذوق بچگونم لبخند زد و پشت تاب ا به

و به آسمون نگاه کردم...دوست داشتم  دمیکش یزده ا جانیه غیمحکم هلم داد..ج مانیتاب و گرفتم و پ ریزنج

...با همون شمیم کیبا هر تکون تاب روبه باال به خدا نزد کردمیبشم...احساس م رهیبه آسمون خ یموقع تاب باز

 و فرصت من کمتر...کمکم کن شهیم تمومخدا...امروزم  شهیلبخند رو لب تو دلم نجوا کردم : داره تموم م

 کمکم کن... لیبستم: سه چشمامو

 کمکم کن... نایتاب: ت یبد تکون

 هل نده... گهید مانیگفتم: پ یبلند یکه باز کردم با صدا چشمامو

 یتا عرض شونه باز و موها یبا همون پاها بیتاب و دست به ج یوجل ستادیو اومد روبروم ا دیاز هل دادن کش دست

 روبروم بود.. تیجذاب ی رهیو منم نگاهم خ شدینگاهم کرد...حرکت تاب کم کم آروم م سیخ

 شده موهات.. سیخ تو

 حرفات... قشنگه

 آروم... یخندیم

 ..یدونیم نویا تو

 واسه من.. چقدر

 خانم... یزیعز

 که باشه.. عشقت

 آرومه... امیدن

 ..یبمون شهیم

 ...وونهید نیا با
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 و اونم محکم منو گرفت و مانیرفتم تو بغل پ میو مستق نییکه خودمو پرت کردم پا ستادیا ی) تاب داشت کم کم م

 نگاه کردم( یبراقشو با دلتنگ یگذاشتم و چشما نشیتکون نخورد..چونمو رو س یذره ا یحت

 ها... یشکل پر تو

 ..بایو ز خوشرنگ

 ..اتیدن آرومه

 ..امیعاشق در من

 ..بارون عاشق

 چشمات.. عاشق

 که باشه... عشقت

 : خوش گذشت بهت خانمم؟؟دیو بوس میشونیپ

 خوب بود یلیبستم: اوهوم خ چشمامو

 م؟؟یبر ای یکن یباز یخوای: بازم ممانیپ

 م؟؟یگفتم: بر یلیم یبه تاب و سرسره انداختم و بادب ینگاه

شب بشه...دلم  خواستیتموم شه؟؟ اون روز من دلم نم یباشه که دوست نداشته باش ییلحظه ها تیتو زندگ شده

نبود...شب  یخبر هیاز شور و شوق اول گهید میکه شد نی...سوار ماشتا ابد اون روز ادامه داشته باشه  خواستیم

 دمیچرخ ستادیخونه ا یکه جلو مانیپ نی...ماششدیتموم م میدوست داشتن یو لحظه ها دیرسیداشت به اتمام م

 بود... یعال یسمتش: مرس

 به خاطر بودنت ی...مرسزمیبود عز یمنم عال یزد: برا لبخند

..صورتش پر از تعجب شد دمیاراده خم شدم طرفش و گونشو بوس یلبخند هام بود ...ب نیآخر دیزدم شا لبخند

 ...ریانداختم: شب بخ ری...خجول سربز
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 جوابت نمیلبهام بوسه زد: کجا خانمم...ا یو برمگردوند و کوتاه رو دیدستمو کششم که  ادهیپ خواستم

درو بستم لبخند هم از  یرفتم تو خونه...وقت عیشدم و سر ادهیگفتم و پ یآروم ریو شب بخ جانیشدم از ه سرخ

 و گرفتم ریام یدرآوردم و شماره  مویملتهبم رخت بست..گوش یچهره 

 : بله؟یعل ریام

 ..ریبستم: سالم ام چشم

 ؟؟یخوب زمی: سالم عزیرعلیام

 ؟؟یکارارو درست کرد ر؟؟یشد ام یباره نگفتم: چ نیدرا یزینداشتم پس چ یخوب یکلمه  یبرا یجواب

 کمک کرد یلیمرتبه..پدرت خ یخسته بود: آره همه چ صداش

 نفهمه یداشت صدام: باشه ...ممنون..فقط تا زمانش کس درد

 زمیزراحت ع التی: خریام

 ..خداحافظ.ریام ی: مرسباران

 خانم بزرگ..به دنیدماوند د رفتمیم دیبا گهیفکر افتادم که چقدر کار دارم...دوروز د نیو که قطع کردم به ا تلفن

 ...شدیداشتم...ورق آخر داشت رو م اجیکمکش و حرفاش احت

....................................... 

و من  گذشتیاز اون شب م ی...سه روزستادمیا یبهش اطالع بده و گوشه ا مانینغمه خواستم ورودمو به اتاق پ از

هم  کباریاما  زدیم ادیرو فر یشده بود از دستم و نگاهش دلخور یعاص مانیدوباره رفتار سردمو از سر گرفته بودم...پ

 رو.. هیقض کردمیکه من با بحث تموم م هچمکرده بود با صحبت بفهمه  ینکرده بود وسع یباهام تند

ت: بهم انداخ ینگاه میبود...ن وترینشسته بود و سرش تو کامپ زشیزدم و وارد شدم..پشت م یاشاره دست نغمه در با

 شرکت؟؟ یایم دونستمیشده؟؟ نم یزیچ

 کنم یگفتم: اومدم ازت خداحافظ یمبل رها شدم و با سرد یرو
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 .؟؟یاومد سمتم: خداحافظ یو جد دیجاش پر از

 خانم بزرگم دنیدماوند د رمیم یشدم: آره چندروز رهیخ وارید یگوشه  یینکردم و به جاش جا نگاهش

 ؟؟یبگ دیو نگاهش کنم: االن با ستمیو پر اخم اومد جلوم و وادارم کرد با یجد

 شد. ییهویکنم :  میکنم و دل پرخونم و ازش قا ینقش باز تونستمیپس زدم و چقدر راحت م دستشو

محبوس کرد  واریخودش و د نیمنو ب کردمیحس م شقویزدن نبض شق یدرحال یخشم با صورت کبود و عصب پر

 آتشفشان تازه فوران کرده آوار شد روم و با داد گفت: معلوم هست چته باران؟؟؟ نیکم آورده بود و ع گهی....انگار د

 جفتمون تیمظلوم یگرفت پا و دلم بشیغر تیاز عصبان دمیازش...ترس دمیترس

و  بیعج یرفتارا نیا ی: باتوأم باران معنشدیمتوجه نم یصدا بود و کس قیبار نعره زد و چه خوب که درها عا نیا

 ه؟یچ بتیغر

 یچ مفهمیاما با وجود ترسم گفتم: نم شدیترسناک م یلیخ تیعصبان یوقتا مانیپتو وجودم لونه کرده بود.. ترس

 سفر چندروزه که انقدر داد و قال نداره هی..مانیپ یگیم

 تا آسمون با قبل فرق کرده نی...حرفم رفتار تواِ که زمستیسفر ن نیشد: من حرفم ا شتریب تشیعصبان

 تیبه شکا کردمیخوب تحمل کرده بود ...من بودم زودتر لب باز م مانی...پارنیکم م یآدما گاه ی همه

 برم.. خوامینکرده االنم برو کنار م یرییتغ چی: رفتار من هباران

 ..یند حیکه به من توض نیتا قبل از ا یریجا نم چیه ی: جنابعالدیغر یگوشم فوق عصب کنار

چرخ خورد رو  شیبودم....نگاه عاشق اما عصب زاریب تیموقع نیکنم به حال هردومون ....من از ا هیگر خواستیم دلم

 ؟؟یکنیم فیتکل نییکه واسم تع یمن ی...تو چکاره مانیلم کن پ: وامیبه نظر ب یکردم عصب یصورتم...سع

: من چکارتم؟؟ دی...پلکش لرزرمیم شیو مات کرد و خودمم موندم که تا کجا دارم پ مانیرحمانه بود و پ یب جملم

 باران؟؟ من نامزدتم... ستیواضح ن

 ستین یرسم یچیما ه نیگفتم: ب یو به سرد نمیانداختم تا شکستشو نب ریز سر
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 مهم شی..بقهست یعنیدوست دارم  یگیاون حلقه تو دستته و بهم م ی..هست ..وقت یداد زد: هست لعنت ترسناک

 ...ستین

 ..باشه یرسم یواسه من مهمه که همه چ یزدم: ول داد

 گوپدرتو ب ی..خشن گفت: شماره زنمیرحم حرف م یمن باشم که انقدر ب نی...باور نداشت او خشن شد چهرش سخت

 ؟؟یخوایم یچ ینگاهش کردم: واسه  جیگ

 ...نمونیب تیمحرم یبرا رمیزد: تا ازش اجازه بگ یپوزخند

 شد؟؟. ینزد: پدرت راض قلبم

 ستینشه برات مهم ن یاگه راض یتو گفت یگفت: نه ول سرد

االن مهمه...هروقت  یچشمام: ول یقراریحالت و سرد و خشک نگاهش کردم و چقدر سخت بود پنهون کردن ب یب

 ..ایشد ب یپدرت راض

 صدام زد: باران.. ناباور

 که تو گلوم بود خواستم از کنارش رد بشم: خداحافظ  یخودمو گرفتم تا نگم جانم و با بغض یجلو یلیخ

 ) چشمامو بستم از کنارش رد شدم

 بد شدم نهیبسته تا نب چشماشو

 گذرهیازم نم کنمیم یهرکار

 (شترهیعشق ب ماست از نیکه ب یحس

 ؟؟یبر یخوایم ینطوریگفت: ا یخش دار و دلخور یگرفت و مانع رفتنم شد و با صدا دستمو

 یاشد و دستش بر رهیکم آورده بودم...نگاهش به اشکم خ گهیپنهون کرد...د شدینم گهیکه د یکردم با اشک نگاهش

 ..زمی: خداحافظ عزدیگونمو نرم بوس یپاک کردنش باال اومد و با گرفتگ
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 یداشت برام صبور یادیز بردنیمن که همه ازش حساب م یکنم...مرد مغرور و جد هیخون گر خواستمیم

 ...زمیعز یعاشقم بود...کاش کمتر دوستم داشت یادی...زکردیم

 کنهیبا دلم نم ی) نامهربون

 کنهیولم نم یمتیق چیه به

 باز درخشهیقطره اشکمو که م هی

 ببخشه باز کنهیم بهونه

 ستم از کنارش ردشدمب چشمامو

 بد شدم نهیبسته تا نب چشماشو

 گذرهیازم نم کنمیم یهرکار

 (شترهیماست از عشق ب نیکه ب یحس

 زنگ بزن..به سالمت. یدینگاه ازم گرفت و زمزمه کرد: رس یهمچنان...جد کردمیم نگاهش

با نغمه شرکت و ترک کردم و  یو بدون خداحافظ رونیسر تکون دادم و قبل شکستن کامل بغضم از در زدم ب فقط

 شدم نمیسوار ماش

ماهان هم به سطوح اومدخ  یامروز حت کردم؟؟؟ی...من داشتم با خودمون چه مدیبغضم ترک نیمحض بستن در ماش به

قصه  هیشده بهش بگم و من باز با سرهم کردن  یزیو بهار نگران خواسته بود اگه چ دیرفتارامو پرس لیازم دل

 رده بودم..ذهنشون و منحرف ک

 هیخانم بزرگ گر یالیبه و دنیو راه انداختم و تا خود دماوند و رس نی...ماشومدنیگرفته بود و اشکام بند نم دلم

 نمونده.. یخط باق هیجز  یزیخمارم چ یاز چشما کردمیکردم...انقدر که احساس م

 بگه درو باز کنه... یخانم گفتم تا به موس نیخونه رو گرفتم و به نسر یشماره  الیدر و یجلو
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 و وونیا یخانم بزرگ که متعجب رو دنیشدم و با د ادهیکردم و پ تیساختمون هدا یو تا جلو نیکه باز شد ماش در

پاش زانو زدم و سرم و  شیراکش نشسته بود اشکام دوباره روون شد و با دو خودمو بهش رسوندم و پ یصندل

 روپاهاش گذاشتم....

 شده؟؟ یچ زمی: عز دیبه سرم کش یبزرگ نگران دست خانم

 ....کردیو خانم بزرگ مات نگاهم م دمویجد یرو...بدبخت یکردم...همه چ فیبراش تعر هی....با گرهقم شروع شد هق

 ..رمیمیم مانیزدم: خانم بزرگ کمکم کن...من بدون پ زار

 بزرگ... ی: خداکردیمات نگاهم م همچنان

 و از سر گرفتم.. میدوباره رو پاهاش گذاشتم و گر سرمو

 نداشت.... یخوب یسکوت اصال معن نیبه شونه هام زد و ا یبزرگ دست خانم

 ...مینشست یتخت سنت یداخل و رو میسبک شدم به کمک خانم بزرگ رفت یکه کم نیاز ا بعد

 ؟؟یکن کاریچ یخوایبود: م رهیو ور اخم بهم خ یخانم بزرگ جد نگاه

 .دونمی: نمادیز ی هیاز گر سوختیم چشمام

 بزرگ : باران؟؟ خانم

 نگاهش.. تیاز جد ختیصدام زد..نگاهش کردم و دلم ر یجد

 شیتو پ یبرا یطینشناخته بودم..قبول دارم سخته اما شرا فیحد ضع نیوقت تا ا چیخودمو ه یبزرگ: من نوه  خانم

و محکم  یایبه خودت ب یو نشون دادن ضعفت کم هیگر ی...پس بهتره به جایازش اجتناب کن یتونیاومده که نم

 یباش

 تونمی...من واقعا نمتونمیبه خانم بزرگ نگاه کردم: نم مات

ازش  یزیتورو عوض کرده و گر ریاما سرنوشت االن مس یکه تو عاشق اون پسر فهممیبزرگ: من م خانم

 ...یبرس یخشک هیتا به  یشنا کردن خالف جهت آب خودتو بهش بسپار ی....بهتره به جاستین
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 ..دیبا دیگیشما هم م یعنی: دیچک اشکم

 انجام داد شهیکه م هیکار نیکار عاقالنه تر نیحرفمو تموم کنم: بله...ا نذاشت

 سوخت: خانم بزرگ .. قلبم

بهم کرد: متأسفم اما بهتره با پدرت صحبت کنم تا کارهارو زودتر سامان بده و تو هم فراموش نکن وقت  یناراحت نگاه

 ...یپس بهتره هرچه زودتر تمومش کن متهیغن ماریاون ب یبرا

که قرار بود  یاز حادثه ا سوختیو من تمام جونم م یندار یچاره ا گهید یعنی.. دیبا گفتیمنطق خانم بزرگ م وقت

 رقم بزنم...

نداشتم ....خودمو رها کردم رو تخت و  ختنیر یبرا یاشک گهی.دبلند شدم و به اتاقم رفتم و رو تخت نشستم. حرفیب

 چشمم نقش بست یتا به امروز جلو مانیپ دنید یلحظه  نیچشمامو با درد بستم و از اول

ون ا یادآوریبستم تر شد با  ی...پلکایشگیتو اون شرکت با همون غرور و ابهت هم دنشیتصادف ساده و بعد د همون

 روزا...

 خواستیهم نم یمارو برا خدا

 میباش دهیمون و د مهیست نخوا فقط

 ستیما ماله ما ن ی مهین میبدون

 میباش دهیخواست که هم و فهم فقط

 تب تلخ نیا یلحظه ها تموم

 از حسرت ما باخبر بود خدا

 خواستیهم نم یمارو برا خودش

 اثر بود یدعامون ب یدید خودت

 (امیدختر دن نیخوشبخت تر کردمیکه فکر م ییاعترافش تو شمال افتادم...لحظه ها ادی) 
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 هم یو ب میسخته ماله هم باش چه

 رمیم ینیبیو م یریم نمیبیم

 از من یاما دور یهست یوقت تو

 رمیزنده باشم..نه بم شهیم نه

 (رمیبم خواستیمهسان کنم دلم م میو تقد مانیپ دیکه با نی) با تصور ا

 اما... رمیدلخور از تقد گمینم

 عشق نیا رهیچقدر دلگ یدونیم تو

 میدیرسیم دیبا ریچون د فقط

 عشق نیا رهیاز دست ما م داره

ردا جا بود...ف نیبدون شک هم گفتنیکه م ایکردم....آخر دن یاز پنجره نگاه یشدم نشستم و به آسمون مهتاب بلند

 ...شدمیآخر هفته و پروازم آماده م یبرا دیتهران...با گشتمیو پس فردا برم کردمیقوا م دیرو تجد

 مانیپ ری.....تصو دمیکشیصبور بودم که هنوز نفس م یلی...خکردمیم داریبا مهسان د دیقبل از انجام کار آخرم با و

 ازش فرار کرد... شهینم گفتنیکه م یقسمت نیا یبودم به پا ریجلوم نقش بست و من چقدر دلگ

تموم  ی...آماده براکردمیدوروز خودمو آماده م نیا دیسخت....با یلیبزرگ و خ یلیبود...خ یفردا روز بزرگ پس

 شدن..

........................................ 

با مهسان درونش شکل گرفت...اون روز مهسان بهم  دارمید نیکه اول یبه سردر کافه انداختم ..همون کافه ا ینگاه

 گهید یعشقم به بانو شکشیپ یبرا نجامیاال او انجام بدم اما باور نکردم...ح خوادیکه م یکار شمیگفت که مجبور م

 با تصورش.. زدیقلبم هم سخت م ی...حتیا

 قبل داریمهسان از د ی رهیمختلف گرفتم و خ یزهایدر به صدا دراومد...نگاهمو از م یکافه رو باز کردم و زنگ باال در

 جذاب تر شدم...
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 نیاز ا شتریب خواستمی...نمیمحکم به سمتش رفتم و روبروش نشستم...بدون سالم با ظاهر کامال جد یقدم ها با

 بازنده به نظر برسم

 ..نمتیبیباز شد: خوشحالم م یرژ زدش به لبخند یها لب

 ..ستمیمن اصال خوشحال ن ی: ولیکردم...سرد و جد نگاهش

که توش حلقه داشت و  یبودم چون مجبور بودم...دست نجای...اصلح نبود یبودم برا نجایمن اگه اجمع شد. لبخندش

 ؟؟ینیبیم نویباال آوردم: ا

 یوجود با همه  نی..با ادونهیبهم داده...چون منو نامزد خودش م مانیپ نوینگاهم کرد...بغض نشست تو صدام: ا فقط

 ؟؟یکنیقبول م یخوایو نم مانیکه پ ی..اگه ازت خواهش کنم به پدرت بگنمونیعشق ب نیا

 مانیاز پ تونهینم دونستمی...مدونستمیتکون داد..م یبه عالمت منف یو تنها سر نیسکوت سنگ هیکرد...با  نگاهم

 بگذره

 فکر نیشد با ا ادیز نمیو چقدر سوزش س خوردیم مانیکردم...خوشگل بود و به پ نگاهش

...نه به خاطر دمیو به لقاش بخش مانیعشق پ ی...عطامانی...قراره آخر هفته برم...بدون پرمیانداختم: م ریبه ز سر

گفتن  یبرا نجامی...اگه االن امانیپدر...و درآخر به خاطر خود پ هی یماریمرد...به خاطر ب هی ی...به خاطر التماساتو.

 چندتا نکتست

اما باهاش مدارا  شهیو سردتر م خورهی...از رفتن من ضربه مهیآدم مغرور مانیکه بگم پ نجامیشد: ا شتریب بغضم

 خرجش یمدت صبور هیپس باهاش بحث نکن... ادیاز بحث خوشش نم مانیمدارا کن...پ یلیکن...با دل شکستش خ

بودن و بلده....مراقبش باش و خوشبختش کن  ر...صبوشهینم یعصب یکن ....عاشق آرامشه...کاربه کارش نداشته باش

 یکار

 کشمیو عقب م سپارمیم و به تو مانیکه من نتونستم بکنم..من پ   

 یخفه رو نداشتم...بلند شدم و رو به چهره  یتحمل اون فضا گهی....د ختمیریصورت اشک م یبه پهنا گهید حاال

 ...و مواظبش باشمهسان زمزمه کردم: خوشبختش کن یبایو ز نیغمگ
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ن م یها ینگران نیآخر نیو ترک کردم....ا زارمیتوش پا نم گهیکه مطمئن بودم تا آخر عمرم د یسرعت اون کافه ا به

شدم....خسته شده  نیو اشکامو پاک کردم و سوار ماش دمیبه صورتم کش یبا خشونت دست...مرد مغرورم بود. یبرا

ن م دونستیکخ هنوز نم یمانیبود....پ مانیبار شرکت پ نیا قصدمو راه انداختم و م نی....از ضعف...ماش.هیبودم از گر

 برگشتم

چندتقه به در  مانیورودم توسط پ یبهش زدم...بعد اجازه  یرمق یکرد و من لبخند ب یاظهار خوشحال دنمیبا د نغمه

 زدم و وارد شدم....

ه وارد بار ک نیبورو اول نیچقدر دلتنگشم.....ا دمیخورد تازه فهم مینیشده با کاپتان بلکش که به ب یعطر قاط یبو

 نجایروزگار منو به ا یباز نیا کردیفکرشو م یاون روز و ک یادآوریخ شد لبخندم با اتاق شدم هم حس کردم....تل نیا

 برسونه؟؟؟

رو از نگاهم پنهان کنم...اونم حال منو داشت  یدلتنگ نیا تونستمیرقمه نم چیبلند شد و من ه زشیاز پشت م مانیپ

 یاومد کنار و روبروم قرار گرفت: خوش اومد زی...از پشت مدنمینگاهش چشماش برق زد با د یرقم دلخور یو عل

 ؟؟؟یبرگشت ی...کدلم زیعز

 زدم: سالم...صبح اومدم یمحو لبخند

 .عشقمه. یبوسه  نیکه آخر نی....بغضم گرفت از تصور ادیبوس مویشونیو جواب داد و دستمو گرفت و پ لبخندم

خانم کوچولوم تنگ شده بود...با من چکار  یا.بدجور دلم بر.یشد: چه خوب که اومد رهیتو چشمام خ یقرار یب با

 شم؟؟یدلتنگت م نطوریکه تو دوروز ا زمیعز یکرد

 حسم شد یب یچشما ی رهیاراده ماتش شدم و اونم خ یجمله رو گفت که ب نیبا حس ا انقدر

 ..یاحساس میاز حد باش شیب دیاالن نبا دیشا

 ....یسیبار روبروم وا نیواسه آخر خوامیم یول

 رنگ باخت( مانینگاهم شد و نگاه پ یقاط ی) نگاه از نگاهش کندم و همون سرد

 ...ستیکن دست من ن باور

 ...یفهمیبعد م نوی..ارمیتو م واسه
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و دستم مشت شد تا  کردمیحس م نوی...کم آورده بود و من اشیزجر نگاهش و کالفگ دنی) بغض نشست تو گلوم از د

 خوامیساعت پنج م زانیگفتم: فقط اومدم بهت بگم فردا پارک لو ی..با همون سردرهیدستاش قرار نگ ونیم

 برم ....خداحافظ( خوامی....االنم منمتیبب

 سفت بکن..قورت بده بغضتو.. مشتتو

 ...یرحم یکن ب وانمود

 اول پرغرور شد: تو چته باران؟؟( ی) دستمو گرفت و نگاهش مثل روزها

 ستیدلت بد بودن و بلد ن دونمیم

 ستیبد ن یکنیاونقدرا هم که فکرم ایبدون من دن یول

 ...یفهمی) نگاهمو امتداد دادم تو نگاه کدرش: فردا م

 ؟؟یریتو امشب منو تو بغل بگ شهی...خداجون مخواستینگاهم کرد و من دلم مردن م نگران

مواظب ..زمیکرد: باشه عز بوسه زد رو گونم و زمزمه ادشیز یو کالفگ یرغم نگران یکرد و عل یباز هم صبور اما

 خودت باش

 از شرکت( رونیو به سرعت دستمو آزاد کردم از دستش و اومدم ب شیتکون دادم و دلم خون شد از خوب سر

 ؟؟؟یدلخوش میچ به

 ؟؟یآخر خطم..تو چ من

 ..یاوال کله شق مثل

 ..یوقت یحت شمیدرست م یکنیم فکر

 ..دنویزجر کش خونمیچشمات م یتو

 منو؟؟ یدیانقدر بخش ینشد خسته

 کردم؟؟؟یم یداشتم چه غلط قایشد....من دق رهیحسم به روبروم خ یکه نشستم نگاه ب نیماش تو
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 ...کن ؟؟؟تمومشیشنوینداشتم...خدا....صدامو م یاشک یحس بودم که حت یرو فرمون گذاشتم و انقدر ب سرمو

که قرار بود به  یی....فردافردا یبرا کردمیاستراحت م دیبرم خونه....با میدادم مستق حیو راه انداختم و ترج نیماش

زود به خونه  یلیکردم و خ یرانندگ یادیرقم بخوره....با سرعت ز میزندگ یروزها نیاز سخت تر یکیعنوان 

...اصال حوصله نداشتم با دمیکش یماهان نفس راحت نیماش دنیپارک کردم و با ند اطیو داخل ح نی....ماشدمیرس

 ذوق یبه مشامم خورد......اگه باران قبل بودم کل یقرمه سبز یکنه....وارد خونه شدم و بو چمیدوباره سوال پ دنمید

 لقباز باران  یچی....اما همیو شام بخور ادیتا ماهان ب زاشتمیتو آشپزخونه و سربه سر ماه بانو م رفتمیو م کردمیم

 ادیجسم خستم ز یپله ها به نظرم برا نیو چقدر ا دمیباال کشو تن خستم و از پله ها  دمیکش ی....آهنمونده بود

 کردیکه سردردم عود م یمواقع یآرامبخش که برا هی زمیم ی....پالتو و شالم و از سرم کندم و از کشوومدنیم

حسم و  یب یتخت انداختم و چشما یجونم و رو یبرداشتم و بدون آب قورتش دادم...تن ب کردمیاستفاده م

 لحظات عذاب آور و کم کنه... نیچندساعت خواب ا دیبستم....شا

 برم و مجبور نباشم فردا به اون قرار برم.... یخواب ابد هینشم .....به  داریب گهید خواستیم دلم

........................................... 

قرار دارم غم عالم  مانیروز با پکه ام نیا یادآورینداشتم اما با  تمیاز موقع یکه از خواب پا شدم درک درست صبح

 یبود که استفاده کردم....نگاه یا یآرامبخش قو ریبه خاطر تأث نیو ا ومدیشد تو وجودم....هنوز هم خوابم م زیسرر

 رفع جمیتا سرگ ستادمیا هیبره .....چند ثان جیباعث شد سرم گ که دمیاز جام پر ۱۲عدد  دنیبه ساعت انداختم و با د

لب هام ترک خورده  ی....رودهی....چشمام سرخ بود و صورتم رنگ پرستادمیا نهیکت کنم....مقابل آشد و تونستم حر

 اهدوش آب گرم کوت هیحموم شدم...بعد  یو راه دمیموهام کش ونیم ینداشتم....دست یبود و در کل ظاهر جالب

 که هنوز دونستمیدل گنده م یلیبودم و خودمو خ دهیمحض رس یتفاوت یب هی...به بهتره یاحساس کردم حالم کم

ه ک نیا یبه دست و صورتم زدم و برا اسی ی حهیکرم با را ینشستم و کم نهیآ ی....بعد از حمامم جلوکشمینفس م

سرم جمع  یو موهامو محکم باال دمیلب هام کش بهمحو  یصورت عیرژ لب ما کیتنها  انیدرب یلب هام از اون خشک

 یو جلو دمیبدون پاشنمو پوش یمشک یو بوت ها یمشک نی..جیبافت مشک جذب..شال یمشک یپالتو هیکردم و 

 خودم قرار بود نابودش کنم... یکه خودم با دستا یخودمو نگاه کردم...امروز عزادار عشقم بودم...عشق نهیآ

و از  برداشتم فمویوحشتناک بود....ک نیو ا دمیخندیم هیگر یبودم که به جا دهیرس یی...تلخ و ممتد...به جا دمیخند

 نخورده بودم یزیعصر چ روزیبود از د یعیداشتم که طب جهیسرگ یاومدم....کم رونیاتاق ب
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 داریدادم که به سمتم برگشت: سالم خانم ب یبود...سالم ییآشپزخونه شدم...ماه بانو مشغول دم کردن چا یراه

 د؟؟؟یشد

 یبهم بد ریش وانیل هی شهیزدم: بله...م یمحو لبخند

نگرانتون بودن....چندبار  یلیخ شبی: بله خانم....راستش آقا ماهان دخچالیتکون داد و پا تند کرد طرف  یسر

 نه ... ای نیشد داریاومدن اتاقتون باالسرتون ....از صبح هم که رفتن دوبار زنگ زدن که شما ب

شده  کینداشتم...معدم کوچ نیز اا شتریب ییکه ماه بانو دستم داد خوردم...توانا یریبرداشتم و با ش یتییسکویب

 ...رمیبهش بگم که دارم م تونستمی...چطور مکردیهم ناراحتم م شیشگیهم یها یبود...ماهان و نگران

مونده  یلیخ مانیشدم...تا ساعت قرارم با پ نیماه بانو تشکر کردم و از آشپزخونه خارج شدم و سوار ماش از

قدم  نیآخر نی....به کمکشون تو برداشتن ازمیعز ینایو ت لیسه دنیداشتم قبلش برم بهشت زهرا د میبود....تصم

 ...وزبود امر ریتهران چقدر خفه و دلگ یداشتم و به نظرم هوا اجیاحت

 ...یشهر لعنت نیاز ا ترسمیم

 بام تهران از شمال شهر.. از

 دنج با کالس.. یکافه ها از

 تلخ مثله زهر.. یقهوه ها از

 که گمت کنم.. نیاز ا ترسمیم

 اثر بشه.. یعشقم ب ترسمیم

 بدون تو.. تگریچ ی اچهیدر

 با اشکم خزر بشه... تونهیم

 ..ریشلوغه دستم و بگ تهران

 من باش و ولم نکن.. همدست
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 ..کشهیمنو دور از تو م نجایا

 ظلم و درحق دلم نکن.. نیا

 ..کنمیم هیگر ینباش شمیپ

 ..خورمیغصه م ینباش شمیپ

 ..سیخ یبام تهران با چشما تو

 ..شمرمیچراغه سبزه م یهرچ

 شهر انقدر دود داره که.. نیا

 عشقم دود شه بره.. ترسمیم

 ..ریشلوغه دستم و بگ تهران

 دلهرم نابود شه بره.. تا

 ..کنمیپر نم یچیباه جاتو

 به جات.. ادیب تونهینم چکسیه

 تموم شهر... یچراغا پشت

 برات.. خرمیتو هم گل م بعد

شدم..مزار  ادهیبودم برداشتم و پ دهیکه خر ییبغض خونه کرده تو گلوم مقابل بهشت زهرا توقف کردم...گل ها با

 ریو عکس حک شده روش اشکام سراز یسنگ قبر مشک دنیتر بود پس به همون سمت رفتم و با د کینزد لیسه

سنگ گذاشتم و زمزمه کردم :  یسردش گذاشتم..کف دستم و رو رو میگل مر یقبر و دسته ا یشد...نشستم باال

دوست  یاز آمپول بترس گخید یستیمجبور ن ؟؟یدرد ندار گهیخوبه؟؟ د زم؟؟جاتیعز ی...خوبلمیسالم سه

 جز حاله من... یخوبه...همه چ یحساب همه چ نیمن.....با ا یکوچولو
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 ی هیحجم گر نیاز ا سوختیها از دستم در رفته بود و چقدر چشمام م هیروزها آمار بغض ها و گر نی...ادیچک اشکم

 ..ادیز

..من...من باهاش یدونیبگو هوامو داشته باشه..آخه م ییبه اون باال یلیدارم...خ اجیبه کمکت احت لیسه

 اما تو بگو... گمی.خودم نم.دلخورم یلی...خریتقد نیقهرم...دلخورم ازش بابت ا

نره  ادتی لی...سه.داشته باش یلیباران و داشته باش...خ ی: بهش بگو هوادیچکیسنگ م یرو یکی یکی اشکام

خوبم رو به اتمامه...بعد  یکوچولو...انگار بعد رفتنت خدا بهم تشر زد که روزا قیدارم رف اجی....به کمکت احت زمیعز

 ...ادتهیدوست دارم و قلبم به  شهیماما ه دنتید امیب تونمینم گهیو د رمیدارم م لی....سهدمیتو روز خوب کم د

 یسنگ نیهمچ ریروز من هم ز کیما بود... یمنزلگاه همگ یکه نما یسنگ سرد رو بوسه زدم...سنگ یشدم و رو خم

 باشه... کیاون روز نزد خواستیو چقدر دلم م دمیخوابیم

که  یینای....تزدمیهم حرف م نایتا فرصت بود با ت دی...باانداختم و بلند شدم لیسه ریآخرم و به تصو یاشک نگاه

 من بود... یناج بیروزها عج نیا ومدشین ایهمسرش...پدر فرزند به دن

 نمیرو س نیخوبمون تا غم سنگ یباهاش دردودل کردم ....از خاطرات روزها یلیبودم...خ نایت شیساعت چهار رو پ تا

.....ساعت چهار بلند شدم و ننینشیدردودلهات م یصبورانه به پا نیزمنقطه از  نی....همرو گفتم و چقدر مردمان ا

ه رو گفت یی...دردهاسبک شدم یلیخ کردمیم احساسرفتم.... نمیو به طرف ماش دمیکش میاشک یبه چشما یدست

ته بودم نرف یلیبود...هنوز خ زانیپارک لو نباریا رمیهم نتونسته بودم بگم....مس ایمیبه بهار و غزل و ک یبودم که حت

 ...ستیگریبه گمونم امشب آسمون هم به حال من داشت م..که بارون شروع شد

 آخره... دارید نیا امروز

 ...گذرهیها داره زود م هیثان

 ...برهیم کهیت کهیو داره ت میدیکه رو ساحل کش یقلب باز

 خاطرات قبل رفتنت.. یعنی عشق

 ...رهنتیپ یعطر مونده رو یعنی عشق

 وم خنده هام پر از غمه...تو تم بعد
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 قلبمه.. یرو شهیزخمه که هم هی

 ..یبارون یهوا نیا ریچتر بسته ز با

 ..یدونیگونمو نم یرو اشک

 مرحله نرسونه نیرو به ا یعاشق چیو خدا ه بردینم شیو منو پ کردی...پاهام حرکت نمدمیساعت به پارک رس رأس

گفته بودم رفتم...با سر دنبالش  مانیکه به پ ییبغضم گرفته بودم...وارد پارک شدم و به طرف جا یجلو یسخت به

 ...دمشیگشتم و باالخره د

 و ینشسته بود و نگاه جد مکتین هیازش داشتن رو یکه قصد دلبر یتوجه به چند دختر یب یتر از هروقت جذاب

 مغرورش به کفشاش دوخته شده بود....

لبخند  دنمیمن حس کرد حضورمو که سرشو بلند کرد و با د ی...مرد دوست داشتنقدم برداشتمبه طرفش  آروم

 چهرشو پوشوند... یمردونه ا

 دلم... زی: سالم عزمانیپ

 گرفت : سالم.. دیمدت ند نیتمام ا نینگاهم و ع یسرد

 ؟؟یا گهید یجا میبر یخوایم زم؟یعز ینیشیکنارش اشاره کرد: چرا نم به

 جا خوبه... نیشدم: نه هم رهیکنارش و به روبروم خ نشستم

گرما محروم نکنم و  نیآخر خودمو از ا یلحظه ها نیبکشم ....بزار ا رونیگرفت و من نتونستم از دستش ب دستمو

پهنش  یبه شونه ها یبار آخر...با حسرت نگاه یبغلم کنه برا خواستمیازش م شدی....کاش م امیبا دلم راه ب یکم

 ...انداختم

 خانمم؟؟ یبگ یزیچ یخوای: نممانیپ

 ...ستینگو خانمم ..دل من انقدرا هم صبور ن بهم

 مان؟یو پس زدم از صدام: پ بغض
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 طرفم: جانم عشقم؟؟ دیچرخ کامل

 ازت... رمیلحظه هارو...خدا دلگ نیا کردیعشقم ....سخت م یگرفتم از کلمه  گر

 باهات حرف بزنم... یراجع به موضوع مهم دیتر کردم: با لب

 زم؟؟یشده عز یعشقم: چ یبه وجودم و کاش منو ببخش دیکش شیچهرش آت ینگران

 مانیصبر کنم پ تونمینم گهی: من ددمیدیرو درخودم نم یکار نینکردم...توان همچ نگاهش

 ؟؟یچ یعنی: رمیبم خواستیو من دلم مکه دست من درونش بود سرد شد  یدست

 ترشیب خوادیبشن....دلم نم یتحمل ندارم منتظر بودم پدرو مادرت راض گهیکه د یعنیماتش:  یاز چشما میدزد نگاه

 وقتمو تلف کنم نیاز ا

 می: من که گفتم بزار با پدرت حرف بزنم تا عقد کنستادیمقابلم ا یو عصب دیجاش پر از

 ...مانیپ امیپدرو مادرت من به عقدت درنم تی: بدون رضاستادمیشدم و جلوش ا بلند

 کنم؟؟ کاریچ یگی: مدیباریموهاش و از چشماش خون م ونیم دیدست کش یعصب

 پات بمونم تونمینم گهیکار چون من د چیو سرد: ه میکردم...مستق نگاهش

 ؟؟یبگ یخوایم یشد چهرش و سرشو آورد جلو: چ سرخ

 یرا...آخر هفته بمانیپ رمیمگرفتن اشکام: دارم  یو چقدر سخت بود جلو شدیتموم م دیاما با تشیاز عصبان دمیترس

 پدر و مادرم شیپ سیپار رمیم شهیهم

 ..خدا... مردمیرنگ شد...کاش م یب هویدراومد و  یاز سرخ چهرش

 ؟ی:چدیترک خوردش نال یلب ها ونیم از

 ..مانیدوست ندارم پ گهیگفتم: د سوزوندیکه دل خودمم م یلحن نیو با سردتر زهیبستم تا اشکم نر چشمامو

نداشت...انگار خدا هم دلش  یکردن مانع هیگر گهیشد..چشمامو باز کردم...د ادیزد و شدت بارون ز یو برق بد رعد

افتاد و اشکام  دشیمات و رنگ پر یسرپوش گذاشت رو اشکام....چشمم به چهره  ینجوریبرام سوخته بود که ا
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 یچ یفهمی: باران..مادید تا به حرف بیچقدر طول کش دونمی...نمکردیشد..با بهت نگاهم م شتریسرعتشون ب

 ..یباهام باش شهیکه هم یخورد ؟؟قسمیگیم

مرد  یانداختم...شرم داشت نگاه سردم از رو ری....سر به ز زدیم ادیوجودم خواستنش و فر یو همه  کردیدرد م قلبم

 مانی...منو ببخش پتونمینم گهید یمقابلم: آره ول

 ....آخ خدا..کردیمات نگاهم م همچنان

 رفتارت عوض شده بود نیهم یکرد گفت: پس برا شیکه دلم و ر یناالن یصدا با

 ؟یوارانه ادامه داد : دوسم ندار ونینمونده بود..هذ یچی....از اون مرد مغرور هگاز گرفتم لبمو

 ...رمایتو دلمه باال ب یعق بزنم و هرچ خواستیبه چپ و راست تکون دادم...توان حرف زدن نداشتم...دلم م سرمو

 زمیو آروم زمزمه کردم: منو ببخش خداحافظ....عز دمیماتش عقب کش یچهره  یجلو از

نقطه بود و پلک هم  هی ی رهی....نگاهش خکردیم هیدل خودم که خون گر یآخرش و آروم گفتم...برا زمیعز

بار  نیآخر یبرا خواستمی...عقب عقب رفتم و نگاهمو ازش نکندم...مشالق قطرات بارون ری...شکسته و ناباور...ززدینم

خوب ازش  ینشه...وقت دمیبشه و مانع د یکه چشمم از اشک خال زدمیچهرشو تو ذهنم ثبت کنم...تند تند پلک م

ز موهاش و آب ا کردیدهنم گرفتم و هق زدم....هنوز مات به اون نقطه نگاه م یدور شدم دستمو جلو

رف ط دمی...نگرانش بودم....نگران مرد محکمم که امشب شکسته بود....پشت بهش کردم و با تمام توانم دودیچکیم

 ...سخت بود....آخ خدا...نمیشکست خوردشو بب یچهره  خواستمیو هق زدم....نم نیماش

 کردم دم رفتن.. ناراحتت

 از من.. یبش دیکه ناام خواستم

 ..دونمیم ستیعادالنه ن نیا

 ..تونمینپرس چطور م ازم

 ..یرحم یواست الزمه ب کمی

 ..یفهمیحاال نم لشویدل
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 بغض وادارم نکن انقدر.. به

 بعد.. یها باشه برا هیگر نیا

 امپراطوره... هیقلب من  تو

 چون که مجبوره.. شهیم میتسل

 .. یماله من باش دینبا برو

 دستوره... هی نینکردم ا خواهش

 هودمیوجدان ب نیبه ا نینفر

 کاش من خودخواه تر بودم.. یا

 حق داره... نباریمن ا غرور

 بدهکاره.. یلیبه من خ ایدن

 ...ادمیمرده فر یعنی سکوت

 ..دادمیتورو از دست م دیبا

 ..ستیوا ن یمن به تو پنجره ا از

 ..ستین نجایا تیکه خوشبخت یوقت

 امپراطوره.. هیقلب من  تو

 دور بشم از همه و از همه مهمتر از خودم.... خواستمیراه افتادم....م یاشک یشدم و با همون چشما نیماش سوار

..سردم .و پر کرده بود نیماش میگر یو صدا شدیم یو حالم افتضاح بود....چشمام از اشک پر و خال زدینبض م سرم

 قدم آخر و برداشته بودم؟؟ نیا یو من با چه جون دمیلرزیبود و م
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 تو معدن یو هرچ رونیاومدم ب نیجون از ماش ی....بومدیمعدم باال م دی...سطح اسشدم ادهیو پ دمیو کنار کش نیاشم

بود و از وصف حالم عاجز  سیتو تنم نمونده....صورتم از اشکام خ یجون گهیانقدر که حس کردم دبود باال آوردم...

 جواب داد: بله؟؟ عیو گرفتم ...سر ریام یشماره  یحال یبند کردم و با ب نیبودم....دستمو به در ماش

 ...ایب ریترک خوردم ناله کنم: ام یلبها نیتونستم از ب فقط

 ؟؟ییداد نگرانش: باران کجا یمکث و بعد صدا چندلحظه

 دنیچقدر گذشت که با د دونمیحال چشممو گردوندم و آدرس دادم و بعد چشمامو به زور باز نگه داشتم....نم یب

 بود... یراحت نیراحت شد و چشمامو بستم....کاش مردن به هم المیباالخره خ ریام نیماش

بود و چشمام از  نیسنگ یکوه ی....سرم به اندازه دمید یسرمه ا یتخت دونفره  هی یکه باز کردم خودمو رو چشم

مس و با ل دمیکش میشونی....دستمو بلند کرد و به پکردمیرو احساس م یزیچ میشونیپ ی....رو شدیباز نم ادیدرد ز

 رونیاتاق چرخوندم و آه از نهادم ب دورتادورمتوجه شدم که احتماال تب داشتم....نگاهمو  یدستمال مرطوب

اتفاقات افتاده افتادم  ادیجون... یطوب یمنو آورده بوده خونه  ریبود....پس ام شیپدر یدر خونه  یرعلی...اتاق اماومد

 دیکش ریفکر قلبم ت نیدوسم نداره....با ا گهیازم متنفر شده....د گهی...حتما دشد رهیحس به سقف خ یو نگاهم ب

 ؟؟یشد داریبازم خوشحال شد: ب یچشما دنیخسته و آشفته وارد شد و با د یرعلیاتاق باز شد و ام در

اومد کنارم رو تخت نشست و  رینگاهش کردم و با دست چشممو فشار دادم...سردرد بهم فشار آورده بود....ام فقط

 نه ایتبم قطع شده  نهیبرداشت و دستشو رو گونم گذاشت که بب میشونیدستمال نم دار و از پ

باال سرت  یو مامان طوب یسوختیاذان صبح تو تب م یها یکی....تا نزد: خداروشکر تبت قطع شدهیرعلیام

 ؟؟؟ی....بهتریمونیم نجایگفتم به اصرار عسل امشب ازنگ زدم  هیبود....نگران ماهانم نباش....بهش نگفتم فقط 

 کنهیشدم: سرم درد م رهیو جذابش خ یدوست داشتن یچشما تو

تم بود به سم یپاتخت یکه رو یآب وانیدونه از بستش درآورد و با ل هیقرص خارج کرد و  هی زیم یشد و از کشو بلند

 ارهیبرات غذا ب گمیبخور االن به مامان م نویگرفت : ا

 یریگیاخم کرد: آبم بخور معده درد م ریو گرفتم و بدون گرفتن آب قورت دادم...ام قرص
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که  دهیرس یرو داشتم که به درجه ا یآدم خنث هی.....حس و حال از آب هم خوردم و ولو شدم رو تخت یکم ناچارا

 ...یمعن یبود....پوچ و ب چیبرام ه یزندگ نیا مانینداره.....بدون پ تیبراش اهم یچیه گهید

 ر؟یام: زدم صداش ٬بلند شد تا از اتاق خارج بشه ریام

 : جانم؟؟برگشت

 ؟؟یبابت همه چ یزدم: مرس یخند تلخ

 : واسه خواهرم کردم...پس فکرشم نکن..دیخند

 یها دنینفس کش نیا یچقدر حت یشد و گاه رهیحس و مات من به سقف خ یاتاق که خارج شد دوباره نگاه ب از

که از مامانش  یبچه ا نیخدارو هم صدا نکردم....باهاش قهر بودم....ع یلحظه حت نیو من تو ا شدیساده سخت م

 کنهیدلخوره و باهاش قهر م

چهره  ادیدرد داشت.... یلیشکستن خ نیشکسته بود و ا مانی..دل پصداش کنم....دلم شکسته بود خواستمینم گهید

نشون  یقطره برا هی....همون دیقطره از پلک چپم اشک چک هیقطره...فقط  هیمات و مبهوتش تو پارک افتادم و  ی

 ....هیپاکش کردم...خسته بودم از گر عیبود....سر یدادن عمق شکستم کاف

 یلب و آرامش رو چهرش ....به احترامش رو یجون وارد شد...با همون تبسم رو یطوب نباریاتاق دوباره باز شد و ا در

و ر ینیدستش بود ....آروم اومد کنارم نشست و س یتو ینیس هیخندش پررنگ تر شد....تخت نشستم و اونم لب

 دخترم؟؟ یسردمو گرفت: بهتر یزن منبع آرامش بود....دستا نیکنارم گذاشت....ا

 .که مزاحم شما شدم. دیبود اال لبخند: ممنونم...ببخش هیشب یزیبزنم که فکر کنم به هرچ یکردم لبخند یسع

 یعصب یتو بغلش آوردت و گفت حمله  یرعلیام ی...وقتیمن مثله عسل یحرف و نزن تو برا نیکرد: ا یزیر اخم

 ...دمیترس یلیخ یداشت

 هیبرام  ری...امزمیچونم گذاشت و وادارم کرد بهش نگاه کنم: عز ریجون دستشو ز یانداختم...طوب ریبه ز سر

ار بهت بگم تو ک دونمیندارم اما الزم م یفرانسه...من مخالفت ادیباهات ب خوادیکرده و گفته که م فیرو تعر ییزهایچ

 یاما عاقالنه....من مطمئنم تو انقدر محکم هست یگرفت یسخت یلیخ می...تصمکنمی...من بهت افتخار میکرد یدرست

 ابیکنار ب هیقض نیبا ا یکه بتون



 بارانزیر 

 
454 

 

 ..زمیتو بغلش:عز دیبغض بهش نگاه کردم...سرمو کش با

 سخته.. یلی...خترکهیجون دلم داره م ی: طوبباران

 بگذرد زین نیها ا یمی..اما به قول ما قدزمیعز دونمیجون: م یطوب

......................................... 

ه قراره تا س گفتمیبه ماهان م دیشدم تا منو ببره خونه...امروز با ریام نیجون مجددا تشکر کردم و سوار ماش یطوب از

 گفت: باران؟؟ یکردن مسافت یحرکت کرد و بعد ط ریرم...امب گهیروز د

 ...هترسونینشسته تو چشمات داره منو م یتفاوت یو ب یسرد نیخرجم کرد: ا ینگاه میخستمو بهش دوختم...ن نگاه

...من از مردن احساسم ترسوندیبود که خودمم م یزیچ نیزدم و نگاهمو به جاده دوختم....ا یپوزخند

مهرداد توقف  نیهمزمان با ماش ریام نیخونه ماش ینگفت...روبرو یزیچ گهیهم د ریو ام دمیکش ی..آهدمیترسیم

 کرد؟؟یم کاریچ نجای.....مهرداد ادمیبه سرم کش یکرد...دست

 ...شدم و به طرف مهرداد رفتم: سالم ادهیپ نیاز ماش ریو متوقف کرد....زودتر از ام نیبراش زد و ماش یبوق ریام

 ؟؟ییعمو دهیسالم ...تو چرا انقدر رنگت پر کینشست: عل شیشونیبه پ یهم کرد و اخمنگا قیدق

 زنگ بزنم خواستمی...اتفاقا میینجای...چه خوب که اینگران باش خوادیشد و زودتر از من جواب داد: نم ادهیهم پ ریام

 ...میبهت بگ یزیچ دی...بایایب

 ؟؟یکرد: چ ریبه ام یمتعجب نگاه مهرداد

 تو... میدست پشت مهرداد گذاشت: فعال بر ریام

 ...دیچسب نیپاهام به زم اریشهر یکه با صدا میداخل بش میخواستیم هرسه

 ...یپست یلیشد: خ کمیبهم نگاه کرد و نزد یعصب اری...شهرمیدیچرخ هرسه

 رحمانش حلقه زد...من پست نبودم...فقط عاشق بودم یب یتو چشمام با جمله  اشک

 چه طرز حرف زدنه؟؟ نی...ا اریشهر یگیم ی: چدیجلو کش مهرداد
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 باال آورده نه؟؟ یبرادرزادت چه گند یدونیبهش زد: نم یپوزخند اریشهر

راجع بهش  یاطالع ندار یزیکه تز چ یاومد جلو: مواظب حرف زدنت باش و تا زمان رینگاهم کرد و ام یسوال مهرداد

 اظهار نظر نکن..

 ؟؟یگیم یچ نمیشد: درست حرف بزن بب یملتمس نگاه کردم تا ادامه نده..مهرداد عصب یرعلیام یعصب یچهره  به

 .... یپرسیداد زد: چرا از خودش نم اریشهر

 ...یکرد یچرا باهاش باز یخواستیو نم مانیبعد روبه من ادامه داد: اگه پ و

 خواسته؟؟یو نم مانیشکه نگاهم کرد: پ مهرداد

گفته  مانیبشه: بله ....به پ یعصب ینطوریا طونیزد...باورش سخت بود اون پسر ش اپیفر یعصب اریشهر

 ....شکه و مبهوت..مرده ها شده نیع مانی..پخوادشینم

 ینجوریا دمیکه شده باشه اجازه نم ی: هرچستادیا اریشهر ینگاهم کرد و جلو ی...مهرداد سوالمانمیپ یبرا رمیبم

 ...یباهاش حرف بزن

 نگاه کردم. ری...ملتمس به امادیب شیپ یریدرگ ینطوریدوتا دوست ا نیکه ب نیا از دمیترس

گفتم:  یاشک یانداختم و رو به مهرداد با چهره  نشونیکرد و رفت طرف مهرداد....منم خودمو ب ی.کالفه پوف

 توروخدت بروتو..

 دلش خواست بهن گفت...اونوقت برم تو؟؟ یداد زد: هرچ یعصب مهرداد

 ..کنهیمهرداد...باران خودش حلش م ایطرف خونه: ب دشیکش ریام

 باهات حرف بزنم.. دی: بایعصب اریکه راحت شد برگشتم طرف شهر المیخ

 ندارم.. یحرف چیه یعوض ی: من با آدمااریشهر

 و دوست دارم. مانیمن پ اری: شهردیچک اشکم

 ..یکرد یکار نیباهاش همچ نیزد: به خاطر هم پوزخند
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 : مجبور شدم..واریکنار د سرخوردم

 نمونده... یچی...از اون مرد مغرور هیمجبورت کرده بود لعنت یزد: چ داد

 مجبورم کرد... مانیمنم داد زدم: مادر پ نباریشد و ا دیشد میگر

 ؟؟یگفت ی: چ ستادیشد و ا شکه

 ..اریمجبورم کرد...من مجبور شدم شهر مانیزدم : مادر پ هق

 ؟؟یگیم یچ نمینشست: درست حرف بزن بب جلوم

مثل روز برام واضح و  ی...همه چمانیو تو اون رستوران مقابل مادر پ یبرگشت به اون روز...همون روز جهنم ذهنم

 ...مقابل همون زن...دمیروشن بود...دوباره خودمو تو اون رستوران د

........................................... 

 ..رشینگاه خ ری...دستپاچه شده بودم زکردیم منگاه رهیبودم روبروش و اونم خ نشسته

 خوبه... یلیپسرم خ ی قهیباز کرد: سل لب

 ..کردمینگاهشو درک نم یبهش زدم...مهربون بود لحنش و نگاهش...اما غم تو یلبخند

 ...دینیمنو بب دیخواست یچ یخشکم و تکون دادم: برا یها لب

عشق  دونستمیمادرا آرزو داشتم پسر مغرور و غدم با عشق آشنا بشه...م یفشرد: منم مثله همه  زیم یرو دستمو

 انمیو پ یزندگ کیبه عنوان شر دادینشون م مانیهمسرم مهسان و به پ یوقت خوردمیغصه م شهی...همکنهینرمش م

 ....روز انقدر دلداده بشه هیپسرم  کردمیوقت فکرش و نم چیحس بود...اما خب ه ینگاهش ب

 نگفتم و گذاشتم ادامه بده... یچی...ههوی مانیپ یقدر دلم تنگ شده براچ کردمیم حس

 شد.. شتریچشماش ب غم
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و عاشق و خوشبخت  مانیبتونه پ کردمیو فکر م هیو آروم بای: من مهسان و دوست دارم ....دختر زمانیپ مادر

کس در خاندان  چیو ه هیو پدر مهسان مرد کامال جد مانیپ یفکر کرد چون عمو شهینم یا گهیکنه....راستش جور د

 رو حرفش حرف بزنه... تونهینم

شبه  کی کنهیم یعشق برداره کار نینخواد دست از ا مانیاومد خونمون و گفت اگه پ مانیپ یعمو شیپ چندروز

 تمام ثروتشو از دست بده...

 رذل باشه.. تونهیعمو تا چه حد م هیلحظه نزد... هی قلبم

 لی...همه تو فامکنهیکارو م نیدارم عموش ا مانیحرف اما من ا نیکرده به ا یتوجه یب مانیادامه داد: پ مانیمادرپ

 یا هگیبا کس د مانیبزاره پ تونهیحفظ آبروش هم که شده نم یبرا مانیپ یو عمو دوننیبه اسم هم م مانیمهسانو پ

 دارم تند و دونمی...مستین هیقض یهمه  نیصفر برسونه...اما ا شبه به کیو  مانیقدرت و داره که پ نیازدواج کنه و ا

 و همسرم و پسرم مجبورم.... میحفظ زندگ یاما برا زنمیرحمانه حرف م یب

ر به حاض یطیعمل بشه و تنها در شرا دیداره و با یقلب یماریب مانیمهربونش تو نگاه نگرانم چرخ خورد: پدر پ نگاه

 با مهسان ازدواج کنه...قبول کنه  مانیکه پ شهیعمل م

 ...تو بهت حرفاش بودم...خواستیم یمادر از من چ نیحرف تو گوشم زنگ زد و ا نینزد...ا قلبم

 طشیبچم و شرا یمادر که دلم خونه برا هیمادرم.... هیگفت: من  هیخم شد سمتم و با گر یفشرد و کم شتریب دستمو

 گهیم یلجباز تره و وقت مانیاز پ مانیعاشقه...پدر پ گهیو تک کالم م رونیب رهیم شیپدر یکه هرروز با دعوا از خونه 

 طیشرا نیا ی...با همه رسونهیم یعنی رسونمیو به صفر م مانیپ گهیم یوقت مانیپ ی...عموکنهینم یعنی کنمیعمل نم

و  رهیمیعمل نکنه مخانوادم نابود شه....همسرم اگه  یو نزار روونیب یپسرم بر یاز زندگ کنمیمن مادر بهت التماس م

 یو زندگت زتا یبرو که اثر یبرو...جور کنمیکنه...برو...بهت التماس م شیراض تونهیم کنهیفکر م نانهیخوش ب مانیپ

 من ارزش قائل شو و برو دخترم....برو و بزار من پسر و همسرم و حفظ کنم یالتماسا ینمونه...برا مانیپ

....................................... 

کردم...من مجبور شدم چون  فیرو تعر یهمه چ هیو بعد سر خورد کنارم...با گر کردیبا بهت به حرفم گوش م اریشهر

خانوادشو از  یو همه  مانیو پ میشدیبه خاطر عذاب وجدان نابود م مانیمنو پ فتادیم یاتفاق مانیپدر پ یاگه برا

 ...بود نیسنگ یلی..خبود براش نیتاوان سنگ نیا و دادیدست م
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 ؟؟؟؟یکارو کرد نیا نیهم ی: تو برااریشهر

 به مهسان فکر کنه.. تونستیتا م شدیازم متنفر م مانیپ دیسر تکون دادم: با هیگر با

 ..یعنیمبهوت نگاهم کرد:  اریشهر

کرده و شما هم  یباران فداکار یعنیگفت:  اریمن و گرفت و خشن رو به شهر یبازو ریاز کجا اومد که ز ریام دونمینم

 ..یبهتره بر

 صدام زد...برگشتم سمتش اریمنو به طرف خونه کشوند که شهر ریام

 کدر و ناراحت بود: متأسفم.. چهرش

عمرش حسش  هیبقبزار  شهیو زود سروا م هیقو مانینگو...پ یچی..بهش هاریباش شهر مانیتکون دادم: مواظب پ سر

رابطت با مهرداد خراب شه...من سه روز  خواستمیبود که نم نیا یبه من نفرت باشع...در ضمن اگه به تو گفتم برا

 خداحافظ شهیهم ی...پس برا سیپار رمیم گهید

 هنیمغموم و پشت در جا گذاشتم...در که بسته شد سرمو تو س اریداخل خونه شدم و شهر ریزدم و با کمک ام حرفمو

 ارمی...دارم کم مریاز سر گرفتم: ام رویکردم و گر میقا ریام ی

االن داخله و  یبد حیبه ماهان توض دیسخته اما هنوز مونده....با دونمیدلم م زیدستشو دورم حلقه کرد: عز ریام

 گفته... یچ ارینگفتم اما مهرداد گفت که شهر یزی..من بهش چمنتظره تو

 شد؟؟یوم نمتم یچی...چرا هزدینبض م سرم

 باران؟؟ گهیم ی: مهرداد چدیاز جاش پر دنمیرفتم داخل....ماهان با د ریکمک ام با

باشم...بهار نگران  دهید یحد عصب نینداشتم تا به حال ماهان و تا ا ادینگاه کردم....به  شیسرخ و عصب یچهره  به

 ...یبپرس یتونیماهان و گرفت: آرومترم م ی...مهرداد بلند شد و شونه خواستیم حینگاهم کرد و با نگاهش ازم توض

ماهه عوض  هی...ماهان کنترلش و از دست داد: د آخه کردیم تیازم حما یطیمهرداد بودم که تحت هر شرا ممنون

 دکریکه ادعا م یبهم زده...اونم باران مانیاالنم که مشخص شده با پ چوندهیچشه منو پ دمیشده....صدبار ازش پرس

 نه؟؟ ایبدونم چشه  دیآخه با...د مانهیعاشق پ
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 آرومتر باش کمی: چه خبره ماهان؟؟ ستادیجلوم ا ریام

 روبه من گفت: تو چته باران؟؟ ریتوجه به حرف ام یب ماهان

 ...یخودم عشقمو نابود کرده بودم و دلم شکسته بود کم یعاشق بودم که با دستا هیچم بود؟؟ من  من

 مامان و بابا... شیبرم پ خوامیباال گرفتم و با تحکم گفتم: م سرمو

 ؟؟ی: چدیوا رفت و مهرداد با بهت پرس ماهان

 ....ادیباهام م میرعلیکارارو کرده...ام یپرواز دارم...بابا همه  گهیهمچنان باال گرفته بودم: سه  روز د سرمو

 بگو.. یزیچ هی..تو ری..هان امیگیم یدار هیچرت و پرتا چ نیولو شد رو مبل: ا ماهان

 ..گهیبهم نگاه کرد: راست م ریام

 ؟؟یگیم یچ یفهمیم ییاومد جلوم : عمو مهرداد

 برم.. ششونیپ خوامیپس زدم: آره خسته شدم از دور بودن...م بغضمو

 ..ستین یقشنگ یاومد کنارم : باران..شوخ یو ناباور یبا دلخور ماهان

منم  ی..االن که تو بهار و دارخسته شدم گهی...همون موقع هم به خاطر تو موندم دستین یکردم: شوخ نگاهش

 ..برم تونمیم

من  نیزد و نگاه غمگ رونیاز خونه ب رهیبتونه جلوش و بگ یکه کس نیقبل از ا عیسر یلیبهت نگاهم کرد و بعد خ با

 چیهبره که انگار  یجور هیبگذره... شهیآدم مجبور م یمنم بود اما گاه یماهان سخت بود...برا یبدرقش کرد....برا

 ازش نمونه یاثر چیکه ه یجور هیوقت نبوده ....

 چیدوست پشتم بوده و ه هی نیبرادر که ع هی نینه ع میزندگ یبرادرم که تو تمام سالها یو برا رفتمیم دیمنم با حاال

 کردم تا ریبه ام ینگاه می....نکردنیرفتن...مهرداد و بهار همچنان با بهت نگاهم م نیوقت ازم دور نبوده سخت بود ا

اتاقم....پشت در اتاق سرخوردم و نگاهم به عکس دسته  توجور قانعشون کنه و خودم و پرت کردم  هیخودش 

 غمو؟؟ نیا کردمیتحمل م دیو چطور با کردمیم یباز میشد....من داشتم با زندگ شتریافتاد و اشکم ب مونیجمع

  یتو تا ته باز منو
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 ..یخط مواز هی مثله

 ..رمیمیتو م یب گهید من

 ..یمن بساز یب دیبا تو

 بلند شدم و به سمت تختم رفتم..... آروم

 دیو من با دادیآماده بشم...چون مطمئنا مهرداد به همه خبر م دیدارم و با شیرو در پ یسخت یلحظه ها دونستمیم

 کاره... نیکه رفتن برام بهتر کردمیعده آدم و قانع م هیکه قلبم شکسته  یدرحال

 هیمرگ  دیشا ن؟؟یلحظه ها چ نیکه ا ستیوجود داره...مهم ن یادیسخت ز یما لحظه ها یهمه  یزندگ در

 نهیهرکس سخته اما مهم ا یبرا یحد هی...هرکدوم تا دنید انتیکم گرفتن...خ ی...دعوا با پدرومادر....نمره زیعز

 نی...ای...جا نزنیاری...کم نیادامه بد تیندگو به ز یبلند ش ی...که چطور بتونیایکنارب یسخت نیبا ا یچطور بتون

 یب قتای...من حقستهیمحکم با یهرحادثه ا یکوه بسازه که جلو هیو از خودش  رهیبگ ادشی دیکه خود آدم با هیزیچ

 شمب یوسققن ری....به قول امخودمو بسازم خواستمی...اما مامیکنار ب مانیحرفا بودم که بتونم با نبود پ نیتجربه تر از ا

 ...ادیم رونیب شیکه از دل آت

که نفسم به نفسش وصل بود و تو  یمانیبه فرصت داشتم که بشم همون باران قبل و غم نبود پ اجیاحت یکم فقط

 بزارم... ونیبا خودم درم مییتنها

اومد داخل و روتخت نشست...دستمو گرفت:  یاشک ی...در بدون اجازه باز شد و بهار با چشمادمیتخت دراز کش یرو

 ..یبود مانی..من مطمئنم تو عاشق پیو رها کرده باش مانیتو پ کنمیمن باور نم گه؟؟یم یچ ریباران ام

زهر و  نیتا ا دادیدستم م ریش وانیل هی یاواخر و کاش کس نیعشق ا نیزدم..عشق؟؟ زهر داشت طعم ا یپوزخند

 بشوره و ببره..

 تکونم داد: باران؟؟ بهار

 اشکمو گرفتم یرغم سوزش چشمم جلو یکنم پس عل هیگر خواستمیشدم نشستم رو تخت...نم بلند

نم رفت لیاز دل یروز هی دیدارم برم...شا میتصم یلیبودم...اما بنا به دال مانی: حق با تو بود بهار...من عاشق پباران

 نپرس.. یزیازم چ مونی..االن به احترام دوستکنمیگفتم اما خواهش م
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 نخواه اما نرو... یخوایو نم مانیخوشگلش اشک پر شد: باران ...پ یچشما تو

 برم بهار... دی: باسوختیم گرفتمیکه جلوشون و م ییاشکا یصورتش و پر کردم...چشمام از حمله  یدست اشکا با

ر تک پس ی...قول داده بودم از زندگدی....با رفتمیم دی..من بازور دارن یلیهستن که خ مونیها تو زندگ دیبا یسر هی

 ه؟؟یکه االن تو چه حال مانیپ یدور شم و هنوز دلم نگران بود برا تونمیکه م ییجا منش تا انیخاندان آر

 ...میتورو تحمل کن یدور میتونیو غزل هم نم ایمیکه چقدر بهت وابستست...من و ک یدونی...مشهی: ماهان نابود مبهار

 منم سخته اما ... یگفتم: بهار برا نیو به مقاومتم آفر یزدم...به زور و مصنوع لبخند

 ؟؟ی: اما چ بهار

از همه  یبه حال غم دور یبود وا یاز پا درآوردن من کاف یبرا مانی...غم پرمیاشکم و بگ ینتونستم جلو گهید

 اجباره.. هی نیرفت....ا دیوقتا با ی: اما بعضمیزندگ یزایعز

م و پر غم یکمتر چشما ینطوریتو بغلم...ا دمشی...کشستیدرست ن یزیچ هینگاهم کرد...حس کرد  یبا نگران بهار

 تلخ یلی..محکم دستشو دورم حلقه کرد و من تلخ بود کل وجودم...خدیدیم

........................................ 

امشب و  هیراجع به رفتنم نگه... یزیچ یاز رفتن بهار لباسامو عوض کردم و از مهرداد خواستم تا فردا به کس بعد

نم و رفت لیکرد با صحبت باهام دل یسع یلیخوب درکم کرد...البته خ شهیبه آرامش داشتم و مهرداد مثله هم اجیاحت

که چهرش پراز غم و  یخبردار بشه...آخر سر هم درحال شیاصل لیاز دل یکس خواستیمتوجه بشه اما واقعا دلم نم

 .... میرانش بودبود بلند شد تا بره دنبال ماهان که بهار و شخص خودم نگ یناراحت

د در یکم زاشتیفرانسه و تنهام نم ومدیباهام م ریکه ام نی...اما موند و من دوباره به اتاقم برگشتم شیهم پ ریام

کرده  ونیبه خودش مد یلطف آخرش منو حساب نیخرجم کرده بود و با ا یادیبرادرانه ز ری...امکردیرفتنم و کم م

محل کار بابا کار کنه اما  مارستانیاونجا و ب ادیب خوادیم شفته بود براب خودبود...هرچند منت سرم نذاشته بود و گ

 ...کردیغربت م یحال من داشت خودشو آواره  یبرا یبه خاطر نگران دونستمیمن م

دلنگران ماهان بودم ....بلند شدم و اشارپم و  قتاینبود....حق یشب بود و از ماهان و مهرداد هنوز خبر ازدهی ساعت

اسفند ماه و من از درون داغ  یو از تو کاورش درآوردم و به بالکن رفتم..سرد بود هوا ولنمیو و دمیچیدور خودم پ
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شونم گذاشتم و همونجور که  یو رو ولنیو یغم و نگران ایدن هی ابودم....به بخار بلند شده از دهنم نگاه کردم و ب

 رلبیحال ادامه دادم و ز نیشدن پلکامو حس کردم و با ا سیآرشه رو روش به حرکت درآوردم....خ بستمیامو مچشم

 دلم و به درد آورد... النیو نیغمگ یآهنگ و زمزمه کردم ..نوا

 واسه موندن.. رهید گهید

 ..رمیتو م شیاز پ دارم

 سهم دستامه.. ییجدا

 ..رمیگیدستاتو نم که

 خداحافظ... رمیدارم م ییبارون تنها نیا تو

 ..رمیقصه تقد نیا شده

 ..خداحافظ.. رمیدلگ چه

 ..رمی..دارم مرهید گهید

 لحظه ها سخته.. نیا چقدر

 از تو کابوسه.. ییجدا

 وقته... یمرگ ب هیشب

 گهیتو ساحل چشمات د دارم

 ...شمیگم م آهسته

 ...ستین ایتو دن ییجا برام

 ...شمیاوج غصه گم م تو

 اجیو چقدر زمان احت دیچکیسرد م یها کیسرام یانداختم.....اشکام گوله گوله رو ریو سرمو ز دمینار کشو ک آرشه

 ...مانیعادت کردن به نبود پ یبود برا
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شد...اما چه  داشیفرستادم....خداروشکر پ رونیماهان نفسمو آروم ب دنیرو کنارم حس کردم و با د یکس ی هیسا

و پر اخم نگاهم کرد و اومد جلوتر و روبروم  نی.....دلخور و غمگختهیبهم ر ی...داغون و نزار با موهایشدن دایپ

ا ت دمیانداختم و لب گز ریشونه هام انداخت...سر به ز یحرکت کاپشت کوتاه اسپرتش و درآورد و رو هی....با ستادیا

 مانیپ ادیحرکتش منو  نیگاهش کنم و چقدر اچونم گذاشت و وادارم کرد ن ریبلند نشه....دستشو ز میگر یصدا

 انداخت....

 ...مانمی....پمانیپ آخ

 ..یگفتیقبل پرواز بهم م هوی....یگیبهم م ینطوریکه رفتنتو ا بمیگرفته زمزمه کرد: انقدر غر یو صدا یدلخور با

 من... یچشماش نگاه کردم: داداش تو

 ...سیرو لبم گذاشت : ه دستشو

بهم گفت: چهار سالم  رهیو خ دیموهاش کش ونینشست و منم جلوش....دستشو م یصندل یفاصله گرفت و رو ازم

 یحسود یکمیخواهر کوچولو بشم...اولش ناراحت شدم  هیروز مامان و بابا اومدن و گفتن قراره صاحب  هیبود که 

 ...رهیتورو بگ یو جا ادیکردم که نکنه ب

به  دمیروز که مهد کودک بودم د هی...تر. یو من حس حسادتم قو شدی: شکن مامان روزبه روز بزرگتر مدیخند تلخ

اومده  ایبغلم کرد و گفت خواهر کوچولوت به دن ومدهیچرا بابا ن دمیازش پرس یبابا پدربزرگ اومده دنبالم و وقت یجا

 ..یشتخودت دا شینشده جفتشون و پ یچیشد....تو هنوز ه شتریم بی....حسودنمیمامان و بابارو بب تونمیو تا فردا نم

ه بچ هیبغل مادرجون  دمی: فرداش که مامان و مرخص کردن و من برگشتم خونه دمیشد تو صورت اشک قیدق نگاهش

 یخواهر کوچولو نی...انیکوچولو اندازه عروسکه...مادرجون نشست کنارم و بچه رو طرفم گرفت و گفت: بب ی

 چقدر نازه... نیتواِ...بب

تو  و یکردینگام م یدرشت داشت یبودم با چشما دهیکه د ییبچه ها یبرعکس همه  دمیبه صورتت که کردم د نگاه

 گهید دونمیداشتم فقط م یبگم چه حس تونمیتو مشتت...نم یبود گرفت کتیحرکت انگشت اشارمو که نزد هی

 باشه... نم یکه قرار بود همباز یعروسک بود هی هی...تو شبتو وجودم نبود یحسادت

 ....یشدیم رتریبرام عز یشدیبزرگتر م یهرچ
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مواظب تو بودم...مواظب  شهیو من هم میکردیم یباز اطیح نیتو ا مونیتمام بچگ ادتهیدوخت:  اطیبه ح نگاهشو

 چپ بهش نگاه کنه... یکس دادمیشده بود و اجازه نم امیدن یکه همه  ییخواهر کوچولو

 ..کردیماهان داشت داغونم م یبه بغض نشسته  ی...صدا.دهنم گرفتم تا هق هقم بلند نشه یجلو دستمو

 یشد و اکثرا تا آخر شب سرکار بودن....تو اون روزا من و تو برا شتریکار مامان و بابا هم ب میبزرگتر شد ی: هرچماهان

 ...میچطور بزرگ شد دنیو مامان و بابامون نفهم میهم همه کس شد

 یب یبر یخوای: حاال تو هم مرمیبم خواستیرو گونش دلم م هدیاشک چک دنیو من با د ستادیشد و جلوم ا بلند

آروم شم؟؟  یک دنیو زمان خستم با د نیاز زم یوقت گهیبدون خواهر کوچولوم چه کنم؟؟ د ؟؟منینطوریمعرفت...ا

 ؟؟یخواهر یراه بودن بلد نبود مهین قیرف

تو بغلش و من  دیراه شدم...منو کش مهین قیتو رف یهم برا مانیپ یزدم...بلد نبودم اما بلد شدم ماهان...هم برا هق

بودم  نامیزتریروزها شاهد شکستن دوتا از عز نیمرد و من ا هیزار زدم تو آغوش برادرانش...سخت بود شکستن 

 ییگرفت و رفت تا تنها شیگر دمی....فهمنیرو زم تادم...ماهان رهام کرد و با عجله از اتاق خارج شد و من اف

 زمستون زده اطیسر خورد رو ح میه اشکبشکنه...نگا

قرمزش دورتادور  یبسته بود و سوار دوچرخه  یدم موش یمشک یچشمام نقش بست که موها یجلو یبچه ا دختر

تو کل باغ  شیگر ی...صدانیکرد و خورد زم ریسنگ گ هی...دختر حواسش نبود و چرخ دوچرخش به دیچرخیم اطیح

طرف دختر و آروم دوچرخه رو از روش برداشت و دختر و بغل  دیدو یقهوه ا یبا موها یالغر ی...پسربچه دیچیپ

نگاهش کرد...آب نبات  یشکالت درآورد....دختر با کنجکاو هی بشیدختر کم شد و پسر از ج ی هیگر یکرد....صدا

  یکیبود.... دهیدراز شده طرفش ماله پسر بود که پدربزرگش براش خر یچوب

 

دهن  یآب نبات و باز کرد و جلو ی...پسر با مهربون.پسر و دختر سهم خودشو خورده بود یبرا یکیدختر ... یبرا 

 دختر گرفت...

 ...یماله تواِ داداش نی: ادختر

 ..زتیماله تو...جا یتموم کرد تویگر یو زود یبود یقرمز دختر و تکوند: چون دختر خوب راهنیپ یخاک رو پسر

 ...دیپسرم خند ی...چشمادیدختر خند یچشما
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 ....سخت یلی....تاوان بزرگ شدنم خگشتمیبرم یبه حال و کاش به کودک برگشتم

 تاوان عشقم به تو.. یپا نیبب

 تو دلم کاشتم.. یحسرت عجب

صداش  میاز اشک خشک شده نگاهم و به آسمون دادم....با تمام دلتنگ یدادم و با چشما هیدر بالکن تک سرموبه

باهات  ییباال یبودم.... کاش حالش خوب باشه...کاش...آها مانیر بودم و فقط دلنگران پمن هنوزم باهاش قه..نزدم

...فقط کنمیمنم ولت م یدیو صدامو نشن یولم کرد یندارم..همونطور که تو تو اوج سخت یباهات کار گهیقهرم....د

 ....خواسته نی...آخر..خوامیکه ازت م هیکار نیآخر نیمواظب اون باش...ا

........................................ 

پرواز داشتم و همه  گهیاز چمدون بسته شدم گرفتم و نگاهم و دورتادور اتاقم چرخوندم....چهارساعت د نگاهمو

به  یو من تو دلم آشوب دیباریم یاتاق و نگاه کردم و رفتم پشت پنجره ....بارون تند یهمه جا ی...با دلتنگبودن نییپا

 پا بود..

 نیا یعاشق بارون بودم....اما امروز حت شهیدوختم....هم یسردم و تو هم قفل کردم و نگاهمو به آسمون ابر یدستا

 بود برام .... ریبارون هم دلگ

و نگاه بغض گرفتم و  دمیکش یاالن؟؟؟ حالش خوبه؟؟؟ آه کنهیم کاریرم؟؟؟چیامروز م دونهیرفت سمتش...م فکرم

 و من کف شهیبه ش زدیآسمون رنگ مرگ داشت انگار.....بارون شالق م یرگیمون گرفته و پر ابر .....تدوختم به آس

 دادم..... هیو بهش تک میشونیچسبوندم و پ شهیدستم و به ش

 ...هیرفتنت آسمون ابر دم

 ...ادیکه بعد از تو بارون م دونمیم

 ..کنمیبارون دعا م ریز منم

 واست بخواد... نارویبهتر خدا

 ..یکه کنارم بود یمدت نیا تو
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 هارو خواستم برات.. یخوش تمام

 فقط.. یهرجا هست کنمیم دعا

 خوش خنده هات.. یصدا چهیبپ

 ..توا ادگاریخاطره  چقدر

 گرفتم ازت.. یخوب یعکسا چه

 تورو.. نمیبیم ییجا هی یروز هی

 فقط.. نهیهم دمیام تموم

 یرعلیپلکم برگشتم...ام یاشک سمج گوشه  یآسمون بودم که در باز شد و من با پاک کردن قطره  ی رهیخ هنوز

 ..میتفیکم کم راه ب دیجمله گفت: با کیو به طرف چمدونام رفت و قبل خارج شدنش تنها  دنمیبا د دیکش یبود...آه

خاطرات  یو گاه ادیز یلیداشتم ....خ نجایا یادی...خاطرات زآخرمو به اتاق دوختم و عقب عقب به طرف در رفتم نگاه

 نییاز اتاق خارج شدم و با سرعت از پله ها پا عیرو لبم نقش بست و سر ی....لبخند تلخشنیرحم م یب یلیخ

نگاهش...مهرداد و ماهان و آرش با  یبا نگران ن...مادرجو شیشگیاومدم....همه بودن...پدرجون با لبخند هم

 و غزل با اشک.....عمو و عمه و همسراشونم به همراه خاله و شوهر خالم.... و بهار ایمیاخم....ک

به جمع ماتم زده زدم و به طرف  ی...لبخندممیتصم نیسرم داد زدن بابت ا یو فربد مسافرت بودن و چقدر تلفن دیفر

جون و عسل هم  یکرده بودم...طوب یرفتم دماوند و با خانم بزرگ خداحافظ روزیپدرجون و مادرجون رفتم....د

 .....فرودگاه ومدنیم

 خواهش ازتون دارم... هی....یپدرجون و مادرجون نشستم: قربونتون برم من اله یپا یجلو

 دستمو گرفتم: بگو عمرم.. مادرجون

 ..میکن یجا خداحافظ نیفرودگاه...هم دیایو بغض و پس زدم از صدام: ن دمیبوس دستشو

 : آخه...مادرجون

 دلش خون شه.. دنمونیاونجا که با د میوسط حرفش: آخه نداره خانم...بر دیپر پدرجون
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 ..ی...سرمو رو پاهاش گذاشتم: مرسکردیدرکم م یادی...زعشق نگاه کردمش با

 متیبابت رفتنت و به تصم یدار لیدل دونمیدارم باران...م مانی: بهت اختمویر رونیاز شال ب یکرد موها نوازش

 ...ییبابا زارمیاحترام م

لب گفتم...از بزرگترا هم  ریخداحافظ ز هیحرف بغلشون کردم و  یکنم اما ب هیمفصل تو بغلش گر خواستیم دلم

 بدرقم کردن.. هیکردم و با اشک و گر یهمونجا خداحافظ

کردم...پسرا هم با دوتا  یو همونجا باهاشون خداحافظ مانیو نازگل و نر نیو فقط نگ میشد نیماش هیدخترا سوار  منو

 هی...سرمو تکومدیهاشون م ینیب دنیباال کش یجلومون حرکت کردن....بهار پشت رل نشسته بود و صدا نیماش

 دادم به آهنگ پخش شده توجه کنم.... حیو ترج یدادم به صندل

 ...یزندون ی وونهیتو منه د یب رمیمیم

 ...یتونیبدون منم م یکه تو حت دونمیم

 شقم.....عییجدا

 اول و آخرمونه... راه

 ...یدونیخاطره هردوتامونه..م واسه

 خاطر هردوتامونه اگه واسه

 ..ستمینم یتو وا یپا

اما دلم  کردیم تمیدخترا اذ هیگر ی...صدا.قرار بود بندازه مانیپ ادیآهنگا منو  ی...همه پخش و خاموش کردم یعصب

 بگم... یزیبهشون چ ومدینم

  جون یطوب ونشونیبودن و من م دهی.....پسرا زودتر از ما رسمیرفت یبه فرودگاه همه به سمت سالن اصل دنیرس با

 ...دمید کردیم هیگر ریعسل و هم که داشت بغل ام

جون و عسل سالم دادم.....عسل خودشو تو  یبچه ها به طوب یبغ کرده  یتوجه به چهره ها یتر شدم و ب کینزد

 ..آروم باش زمیدستمو پشتش گذاشتم: عز..رو شروع کرد. هیاز گر یدیبغلم پرت کرد و موج جد
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 : باران جون مواظب داداشم باش...عسل

 یاحال بر نیمواظب من باشه اما با ا خواستیم یکیخندم گرفت  یمردونش نگاه کردم و کم یو قد و باال ریام به

 ...نگران نباش...زمیگفتم: حتما عز بایدختر نوجوون ز نیا یدلگرم

 و کننیاالن شماره پرواز و اعالم م زمیکنار عز ای: بدیعسل و کنار کش یشگیجون با همون مالحت و آرامش هم یطوب

 ..ختیکرد و آروم اشک ر میجون قا یکنه ....عسل سرشو تو بغل طوب یخداحافظ دیبا

باز  هیکه از زور گر ییبود..با چشما ستادهینفر بهار ا نیطرف بچه ها .....اول دمیغم بهش نگاه کردم و چرخ با

 اشکامو گرفتن زشیر یچقدر سخت بود جلو دونستی...رفتم طرفش و بغلش کردم و فقط خود خدا مشدینم

وقتش که شد برگردم تا اون موقع  دمی...قول مرمینم شهیهم یبه پشتش ضربه زدم: آروم باش بهار....من برا آروم

....بعد یچطور آرومش کن یبلد یاز هر کس شتری....بهار نزار غم تو دل برادرم خونه کنه...بسپارمیماهان و به تو م

 رفتنم دلم به بودنت کنارش خوشه...

د و غزل رفتم و بع ایمیشده تو گلوم رهاش کردم و به طرف ک شتریشد و من با بغض هرلحظه ب دتریبهار شد ی هیگر

دوست دارم  یلیکردم...خ تتیاذ ی...ببخش هرچیی: خب عموستادمیمهرداد ا یمفصل باهاشون روبرو یاز خداحافظ

 مواظب خودت باش

 و تحمل کنم.... شونیدور دیفکر کردم چطور با نیو من به ا دیبا بغض منو تو بغلش کش مهرداد

اومدم و به طرف آرش اخمو که چشماش سرخ  رونیضشو گرفته بود ببغ یاز بغل مهرداد که جلو قهیاز چند دق بعد

 ؟؟یاز خدات باشه چرا انقدر بغ کرد دیپسر عمو تو که با یگفتم: ه یو به شوخ دمیبود چرخ

 هی ...فکر کنمینگام نکن دم رفتن یخب بابا اونجور یلیزدم: خ یآرش ساکتم کرد....به شونش ضربه ا یعصب نگاه

 بهت بدهکار باشم... تامیتمام اذبابت  یمعذرت خواه

 ...یسونام شهیبغلش: دلم برات تنگ م دیمنو کش هوی آرش

 برادرانه بود... خورمیولم کرد: چشماتو گرد نکن...قسم م عیتعجب به کارش نگاه کردم...سر با

شدم....دلم ضعف رفت  رهیبود خ ستادهیبه بغض و به ماهان که دورتر از همه ا ختهیآم یخنده  هیبهش... دمیخند

 ..شیشونیاون اخم خط انداخته رو پ یبرا
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فقط محکم همو بغل  مینزد یکدوم حرف چیشدم تو بغلش....ه دهیحرف کش یطرفش رفتم....با اخم نگاهم کرد و ب به

و گونش اومدم و رونیپرواز که اعالم شد آروم از بغلش ب یشماره کرده بودم... میقا نشیو من سرمو تو س میکرده بود

ادرم و بر یتاب یب یکه زار بزنم برا کردیو بغض داشت خفم م دیطاقت بوس یصورتم و ب یاجزا ی......اونم همه دمیبوس

 تیبه طرف گ ریازش جدا شدم و زمزمه کردم خداحافظ و به سرعت با ام عیبه بعد خودم..سر نیاز ا ییتنها

 میرد شد تیاز گ یبرگردم و به پشت سرم نگاه کنم....طاقت نگاهاشون و نداشتم......وقت خواستمی....نممیرفت

پشت به همه خشکم  یشکست خورده و پربغض مرد یچهره  دنینتونستم تحمل کنم و برگشتم سمتشون اما با د

گار که از اول گم شد....ان تیو گرفت و آروم عقب عقب رفت و تو دل جمع قیمهر عم هیزد.....نگاه مرد رنگ 

 بود.... مانیواقعا پ ایصدام کرد اما متوجه نبودم....توهم زدم  ستادمیا دیکه د رینبوده....ام

 که بشکنم.. یریم یدار راحت

 ...کمیبزار نگات کنم  عشقم

 ما... یباهم بمونه دستا دیشا

 تکونم داد: باران چته؟؟ ریام

 بود... مانینگاهش کردم: پ مات

 ؟؟؟یشد: چ شکه

 بود... نجایا مانیخط انداخت رو صدام: پ بغضم

 یپا دونستیزمزمه کرد و بازوم و گرفت و منو همراه خودش کرد....انگار م یپر غم نگاهم کرد و متأسفم آروم ریام

 رفتنم سست شده...

که از  مایکنارم....هواپ کردمیو حس م ریدست ام یکمربندا رو بستم..گرما یشدم و ک مایچطور سوار هواپ دمینفهم

و اختالف فشار باعث  کردیم تمیاذ   take offکه   شهیبلند شد من همچنان مات بودم و پر بغض و برخالف هم نیزم

 رانیا یبه خودم اومدم که مهماندار اعالم کرداز مرز جمهورر اسالم یمتوجه نشدم....وقت یچیه شدیم جمیسرگ

 ....میخارج شد

دورم حلقه  ری...بغض خفه کنندم شکست و دست امدیشد و اشکم چک اون موقع عمق فاجعه واسم مشخص تازه

 من....  یجسم خسته  یگذاشته بودم و رفته بودم و چقدر نگاه شکستش درد داشت برا زمویشد...حاال من همه چ
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 گل نازم.. خداحافظ

 ...یکه مهربون نبود کاش

 ..یییسخته جدا دونمیم

 ...میعادت کرده بود آخه

و  دمیفهمن یچیه ری....کل مسنهیبش سیفرانس قرار بود در فرودگاه پار ریا مایهواپ نبارینبود....ا یبرگشت یراه گهید

 ردمکیداشتم خاطراتمو مرور م ریگذشت...تو کل مس قهیپنج دق نیپرواز کسل کننده برام ع یپنج ساعت و خورده ا

کمربندمو بست و نگران نگاهم  ری....امشدیآماده م وگولنشستن تو فرودگاه شارل د یداشت برا مایو حاال هواپ

به مسافرا که به محض خروج از مرز حجابشونو برداشته  یکردم با نگاهم بهش بفهمونم خوبم....نگاه یکرد....سع

 سیپار یها و مزارع سرسبز حومه  نیو زم نییبه پا شهیشدم....نگاهم از ش مایبودن انداختم و منتظر نشستن هواپ

 شد... تهدوخ

دم و بلندش ریکه نشست به کمک ام مایبرام نداشت...هواپ یتیجذاب تیموقع نیکه االن و تو ا ییبای...شهر زسیپار

مارو به سمت  زدیم ادیبودن و فر تهیکه مدرن یکوتاه قد یبه استوانه  لی....ساختمون گرد مامیازش خارج شد

باالخره لبم به  دنشونیانداختم و با د یگاهن درمپدروما یاطراف و درجستجو تی....بعد از گذر از گدیکشیخودش م

 ....دمیآزاد و به طرفشون دو ریباز شد و دستمو از دست ام یلبخند

.......................................... 

 یپدرم خارج نشده بودم و بعد از شاد یهفته از خونه  کی نی...تو اگذشتیم سیاز حضورم در پار یهفته ا کی

خالف  روزید ریرو آورده بودم....ام ینیپدرومادرم حاصل شده بود دوباره به گوشه نش دنیکه از د یکوتاه مدت

 لیوسا دیخر یآپارتمان اجاره کرده بود و ازم خواسته بود امروز برا هیموندن کنارم  یپدرومادرم برا یخواسته ها

 کنم .... شیخونه همراه

 نمونده بود یرانیبه نوروز ا یزی....چکردیشهر غوغا م نیماه مارس در ا یهوا یدنبالم و سرد ادیپنج قرار بود ب ساعت

 ونیرنگم فاصله گرفتم و از م ییمویل ی....از رو تختم با روتختکردمیم سهیو من حال خودمو با حال سال قبلم مقا

کاله بافت  هم با مویمشک یکنار گذاشتم و ساپورت پشم گشهمرن یرو با بوت ها یسرمه ا یپالتو هیپالتوهام 

 مانیو بامزه کرده بود چهرمو....پ ومدیم رونیکاله ب ریفرم از ز یبلند موها ی....حلقه هادمیبرداشتم و پوش میمشک

زدم و از  رمیبه تصو ینبود به خودش و حال االنش فکر نکنم.....پوزخند یا هیروزها ثان نیفرم بود و ا یعاشق موها
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خدمتکار خونه زدم و به  ایبه مار یداشت....لبخند فتیش مارستانیاتاقم خارج شدم.....مامان فقط خونه بود و بابا ب

 رو لبش نشسته بود رفتم یلبخند دنمیطرف مامان که با د

 ...یریم رونیاز خونه ب یهفته دار کی: چقدر خوب که بعد مامان

 ...اوردنیباخبر بودن ...اما اصال به روم نم انیاز جر یتا حدود ریو بابا توسط ام مامان

 بشم یرعلیام فینتونستم حر نباری: بله اباران

 هی دیخونه نشستن با یبه جا یبهتون خوش بگذره...تو جوون دوارمیخوبه....ام یلیخ نیمامان عمق گرفت: ا لبخند

 ...یبد بیخوب واسه خودت ترت یبرنامه 

 ..دارمن یفوق درست نکنه کار یادامه  یکردم: فعال که تا بابا کارامو تو دانشگاه برا یموهام باز یحوصله با حلقه  یب

...در یبد بیبرنامه واسه خودت ترت هی یتونیو تا اون موقع هم تو م شهیبلند شد: نگران نباش کارات درست م مامان

 ....یباهاش آشنا ش یتونیو م گردهیضمن پس فردا دختر دوست من و پدرت از مسافرت برم

 ...رسهیم ریاالن ام رونیب رمیخوش کردن دل مامان زدم و گفتم: من م یبرا یلبخند

لحاظ خدارو شکر  نیو از ا دهیخر نمیماش هی ریام دونستمیمبا لبخند تکون داد و من از آپارتمان خارج شدم... یسر

مان ما نیاز ماش خواستیآژانس رفت و آمد کنم و نداشتم...دلمم نم ای یکه با تاکس نیا یچون اصال حوصله  کردمیم

 بود و عشق بنزش... ریزدم و ام یخندلب یبنز مشک هیشدن  کیو بابا استفاده کنم...با نزد

 : سالم...دمیپام توقف کرد..با متانت سوار شدم و به طرفش چرخ یجلو نیماش

 ؟؟یمعطل شد یلیزد: سالم خانم خوشگله...خ لبخند

 ...رونیباال انداختم: نه تازه اومدم ب شونه

 کنه... یرانندگ نجایا شهیو راه انداخت: راستش آدم کالفه م نیماش

 کردم: چرا؟؟ نگاهش

 پارکه... نیچقدر ماش کیبار یکوچه  هی...ماشاءا...فقط آپارتمات ساختن و توکهیبس که کوچه هاش بار از



 بارانزیر 

 
472 

 

ثرا تره اک یمیقد کمیکه بافتاشون  ییاکثرا ساختمونا آپارتمانن و اونا...هینطوریفرانسه ا ی: بافت شهردمیخند

 پارکه... ادیز نیکوچه ها ماش نیهم یندارن...برا نگیپارک

 که مزخرفه... هی: هرچدیکش یپوف ریام

 شونش زدم: انقدر غر نزن.. به

 : آخ دستم شکستدیبه شونش کش یدست یشینما

فروشگاه  هیمقابل  رینداشتم اما مجبور بودم ظاهرا...ام دیخر یختم...اصال حوصله دو ابونای....نگاهمو به خدمیخند

 داشت که اجیخرت و پرت احت یمبله بود فقط کم شیاجاره ا یکه خونه  یی...از اونجامیشد ادهیبزرگ پارک کرد و پ

و فردا  لیتا وسا میآدرس و آپارتمان و داد یرعلیام حتاجیما دیازمون نگرفت...بعد از خر دیخر یبرا یادیوقت ز

 ...می: خب حاال کجا برمیشد نیبفرستن اونجا و دوباره سوار ماش

 کنار رود سن؟ میبر شهیگرفته بود: م یکم دلم

 ...ییخوشگلم....دوسوته اونجا یسر تکون داد: امر کن فقط آبج ریام

...هوا کنار رود سردتر میشد ادهیو پ میدیود به رود سن رسز یلی...خیبه محبتش زدم و فرو رفتم تو صندل یلبخند

کنارم جا  رهمینگاه کردم...ام دیو به غروب خورش ستادمیبود اما نه اونقدر که بخواد مانع من بشه....کنار رود ا

....ذوق و کردیافتاده بود و دختر با خنده فرار م یدختر ل....پسر دنبا دیسرم چرخ یدختر غیج ی....با صداگرفت

رو  پسر یلب ها عیسر یلیودختر پرت شد تو بغلش و خ دیلبخند به لبم آورد....پسر دست دختر و کش شونیشاد

 چشمام گذاشت: صحنه دار نگاه نکن... یدستشو جلو ریلبهاش قرار گرفت..ام

 سوار شم... قیقا خوادیخنده دستشو پس زدم و به رود نگاه کردم: دلم م با

 ..میشی: االن سرده هوا که بهتر شد سوار م ریام

 رونیاصرار داشت شام و ب ریخونه...البته ام میاونجا موندن برگشت ینداشتم....بعد از کم شیحرف منطق یبرا یجواب

و هم داخل خونه بردم و ازش  ریو به اصرار ام دادمیم حیگردش نداشتم و خونه رو ترج یحوصله  ادیاما ز میبخور

و  تیزود با هم گرم گرفتن...منم موقع یلیشد و خ خوشحال یلیخ ری...مامان از حضور امشام یدم برادعوت کر

 تو اتاقم استراحت کنم... یتا کم دمیمناسب د
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تخت نشستم و به  یدود شد رفت هوا....رو مانیپ یبه خصوص چهره  مونیعکس دسته جمع دنیکه با د یاستراحت

حال بدون نگاه کردن به شماره جواب  یشدم که تلفنم زنگ خورد....چشمامو با درد از عکس گرفتم و ب رهیعکس خ

 دادم: بله؟؟

 ؟؟یخودت ارشی: کدمیجا خوردم و با شک پرس قتایپشت خط که گفت سالم حق یمردونه  یصدا

 گه؟؟یم ی: خودمم ...باران آرش چدیگرفتش به گوشم رس یصدا

 مگه؟؟ گهیم یبودم که با سوالش هنگ کردم: آرش چ ومدهین ونریاز شک تماسش ب هنوز

 فرانسه؟؟ یبلند شد صداش: تو رفت یعصب

 بود..پوزخند زدم: مشکلش کجاست؟؟ نیمنظورش ا پس

 ؟؟یچ مانیزد: پس پ داد

 ..ورمخیبه دردش نم دمیرس جهینت نی...به ایچینگرانش بودم: ه قتای..حقازش داشتم ی...کاش خبرمانی....آخ پمانیپ

 ...اما نه پشت تلفن...فعال..میزنی: راجع بهش حرف مدیکش یکالفه ا نفس

 بود؟؟ یصورتم گرفتم...منظورش چ ی...تلفن و جلودیچیبوق اشغال تو گوشم پ امیبه خودم ب تا

 .از پشت در بلند شد: مادام..شام حاضره. ایمار یکه چندضربه به در خورد و صدا کردمیبه کار آرش فکر م داشتم

تو  ...مامان دوست داشتیبا شلوار کتان شکالت دمیپوش یرنگ یکرم یاسک قهی زیگفتم و بلند شدم و بل یا باشه

و مامان و بابا که  یرعلیو از اتاق خارج شدم...ام ختمی....موهامو دورم ر میخونه و در حضور مهمان مرتب بگرد

 نشستم... ریگفتم و کنار ام یبودن...سالم زیدور م مارستانیبرگشته بود از ب یک دمینفهم

 دخترم؟؟ ی: بهتربابا

 پدرانه؟؟ یها ینگران نینبود واسه ا ری..دزدم یلبخند

 تو اتاق؟ یچپیم یریم یکنیمهمون دعوت م یکشیگوشم گفت: تو خجالت نم ریز ریبهش زدم که ام یلبخند
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مامان و بابا رو بلند کرد: تو که مهمون  یخنده  و ریکه داد ام ختمیکردم و با دست موهاشو بهم ر ینیریش اخم

 ..یستین

 خرم نکن.. یبهم رفت: الک یغره ا چشم

 ..ی: اون و که هستدمیخند

 چشم گرد کرد : خوشم باشه...ادبت کجاست شما ریام

 ..ادب شما شی: پختمیسوپ تو ظرفم ر یکم

 : نه انگار حالت بهتره...زبونت رشدش و از نو شروع کرده....ریام

عد به ب نیاز ا مانینداشت ...پس غم نبود پ یا دهیاز دردها فا ینگفتم...گفتن بعض یچیو ه دمیاز سوپ و چش یکم

 کنم خودمو از نو بسازم... یسع دیفقط تو خلوتم با منه ....با

با کمک بابا تو  ریباهم شروع به صحبت کردن....آخه ام شونیائل پزشکراجع به مس ریاز خوردن شام بابا و ام بعد

براشون  وهیبود.....مامان هم همونطور که م یهم راض یلیخ هیقض نیمشغول شده بود و ظاهرا از ا مارستانیهمون ب

م سکه حوا دونستینشسته بودم اما خدا م ارشون...به رسم ادب کنکردیشرکت م یدر بحثشون گاه کردیپوست م

فته تو فکر ر یلی...فکر کنم خبلند شده ریو متوجه شدم ام دمیکش یو کنار امپراطور قلبم بود...آه رانیا یتو ییجا

 انبدرقش بلند شدم...بابا و مام ی...همراه مامان و بابا برارفتیداشت م ریرو هم رد کرده بود و ام ۱۲بودم....ساعت 

 زم؟؟ی: تو چته عزقیو دق رهیبهم نگاه کرد....خ ریتنهامون گذاشتن...با رفتنشون ام یکنار در بعد از خداحافظ

 ..رهیفکرم درگ یسرد بود هوا: کم قتایدستام خودمو بغل کرد...حق با

 ؟؟یچ ری: اونو که خودم متوجه شدم...درگریام

 بهم زنگ زده بود... ای: کمدیدیتو نگاهش م نارویو هنوز عشق به ت یدیترد چیکرد ...جذاب بود بدون ه نگاهش

 کرد: چرا؟ یاخم

 ...دمیاز حرفاش نفهم یزی...چدونمیباال انداختم: نم شونه
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ت .االنم برو تو سرده....شببهش اضافه بشه. نمیکه ا یندار یفکر یریبهش فکر نکن...کم درگ ادیهمون اخم گفت: ز با

 خوش خواهر نازم

م تو شدم برگشت نیکه سوار ماش نیبا لبخند تکون دادم و بعد از ا یسرم بود...براش دست دنیحرفش بوس ی مهیضم

...طبق عادت هرشبم سرم رو بالش اشکام یلیگفتن به مامان و بابا وارد اتاقم شدم......خسته بودم خ ریو بعد شب بخ

نم در طول روز بتو داشتم تا اجیبارش احت نیبرد....به ا وابمخ یک دمیکه نفهم دنیکردن....انقدر بار دنیشروع به بار

 ...فرستادیدرد و به قلبم م نیو ا گرفتیبودنش درد م یکه تمام عضالت صورتم به خاطر اجبار یبخندم....خنده ا

 ...ی..ل..یدرد داشت...خ.. یلیخنده ها خ نیا

........................................... 

کتاب وقتمون و گرفته بود....مامان  دیشده بود و خر ری...د.میشد ادهیخونه نگه داشت و با هم پ یو جلو نیماش ریام

 دنیهم مشتاق د ریمن...ام دنید یدختر همکار و دوست پدر اومده خونه برا ایزنگ زده بود که ست شیساعت پ هی

 یباعث خنده  زمیر یتنبل نیباز کنم پس زنگ و زدم که ا دیلشد...حوصله نداشتم درو با ک ادهیدختر همراهم پ نیا

 هم پشت سرم ریبهش کردم و با باز شدن در وارد شدم...ام ی...اخمرشدیام

و  میشد ییرایو متعجب کرد....هردو وارد قسمت پذ ریو هم من و هم ام دیبه گوشم رس یشاد دختر یخنده  یصدا

 ...دین کرد: باالخره اومد....مامان با لبخند نگاهمومیداد یکه پشت به من نشسته بود سالم یرو به مامان و دختر

 یحال چشما نیلبخند ناز و مهربون و در ع هیدختر که به طرفم برگشته بود و با  یتکون دادم و به چهره  یسر

 اومد یبود چهرش...با انرژ نیریو صورت سبزه...انصافا ش یمشک ی...ناز بود....موهاشدم رهیخ کردینگاهم م طونیش

 هستم..خوشبختم.. ایگفت: من ست یرانیبه ا یبامزه ا یجلوم و با لهجه 

 ..نمتیبیگرم فشردم: منم باران...خوشحالم م دستشو

 رو دارم؟ یبا چه کس یی: اوه افتخار آشناریطرف ام دیصورت رو لبش نقش بست و چرخ یبه پهنا یلبخند

که  یگرفت....چهره ابه خودش  یجد یچهره  ری....امومدیچشماش اصال جور در نم طنتیمحترمانش با اون ش لحن

 هستم ....دوست و برادر باران.. یرعلی: امدادیاز خودش نشون م یا بهیهر غر یجلو

 اسم پسرت ماهانه... یچشماشو گرد کرد: خاله جون تو گفته بود ایست
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 بارانم.. یهم حکم برادر داره برا یرعلیزد: درسته اما ام یلبخند مامان

ه باعث شد نیو هم نداختیم ایمیک ادیمنو  دایو برانداز کرد..رفتاراش شد ریام یچشم ریسرشو تکون داد و ز ایست

 دونستمیکرد...خوب م یاخم ایحرکت ست نیاما با ا ریرو لبام جا خوش کنه..ام یکه بخوام لبخند نیبود بدون ا

 یخوایتو نم برداشت و رو به من گفت: ریام کنکاشباالخره دست از  اینگاهش کنه...ست ینطوریا یکس ادیخوشش نم

 ؟؟یشام نگهدار یمنو برا

 از عسل ما هم پرروتره.. نیلب زمزمه کرد: ا ریآروم ز یلیخ ریدهنم باز موند ام شییوهمه پرر نیا از

ه تو بمونم ک یخونه  خوامیاخم کرد : خوبه نم ایست هویاما  دمیکه کنارش بودم به زور فهم یآروم گفت که من انقدر

 پررو... یگیبهم م

 خونم کنمیرو من هرگز دعوت نم یآدم نیگفت: مسلما همچ لکسیر ریچشمامون گرد شد و ام جفتمون

 و لبم و گاز گرفتم  ریطرف ام برگشتم

 ...امیاز در وارد شده اخم کرده نم یمثل تو که از وقت یعصا قورت داده ا یآدم یاخم کرد: منم هرگز خونه  ایست

 اه کردم ...سرمو تکون دادم و به مامان نگ آروم

 عصا قورت داده؟؟  یگی: به من م ریام

 .؟؟ینیبیم نجایا یا گهید یدست به کمر زد:عصا قورت داده  ایست

 طرف اتاقم: اوه بزار اتاقمو نشونت بدم.. دمیرو کش ایمامان دست ست یجواب بده با اشاره  یخواست عصب ریام تا

کردن؟؟ از  ینطوریا هویچرا  دمیکرد اونو آروم کنه...اصال نفهم یرفت و سع یعل ریکه مامان هم به طرف ام دمید

به  گوزپلنیانگار نه انگار که االن داشت مثل  لکسیوارد اتاقم شد..ر ایبود...ست دیبع یبرخورد نیهمچ یمنطق ریام

 کردینگاه م ریام

لحظه کنترلشو از دست  هی ریا امچر شمیمن حاال متوجه م ی.....اوه خداهیشب یبود و کم ایمیک هیهم شب شیالیخ یب

 یو مهربون طونیش یداشتن...اما چشما ییهم شباهت ها یاز لحاظ ظاهر یهم بود حت نایت هیرفتارش شب ایداد...ست

به  یالیخیبا ب ایبود...ست ختهیبهم ر نیهم یافتاده بود و برا نایت ادی ریبود...حتما ام نایصفت بارز ت قایرفتارش دق

 ه؟؟یک نی...برگشت سمتم: اکردیتختم نگاه م یعکس باال



 بارانزیر 

 
477 

 

 لبخندم تلخ شد: چطور؟؟ مانیعکس پ دنیو با د دمیجهت انگشتش رس به

 ...هیلعنت یلیکرد: خ یاطراف نگاه به

 ؟؟یچ یعنیکردم چشمام:  گرد

 جذابه.. یعنی: ایست

 ...شیجد یها زمیکردم و دلتنگش شدم...دلتنگ خانمم گفتناش و عز یعکسش نگاه به

 : ناراحتت کردم؟؟ایست

 و پس زدم از نگاهم: نه. اشک

 ...یعکسش شد ی رهیخ یلیطرفم: آخه خ اومد

راجع بهش صحبت کنم  خوامیاالن نم ی..اون پسر عشق منه...ول.افتادم ادشی...فقط زمیزدم: نه عز یلبخند بهش

 ...ینپرس شمیپس ممنون م

 تکون داد: حتما.... یسر

 پشتش از اتاق خارج شدم: جانم؟؟ ریام دنیکردم و به طرف در رفتم و با د یعذرخواه ایاتاق زده شد...از ست در

 ..بابت رفتارم متأسفم..آخه...رمیم گهیزد: من د یلبخند

 ؟؟یعذر بخوا ایاز ست دیبا یکنیفکر نم یول فهممیادامه بده: م نزاشتم

 ...زمیکه بهم گفت عصا قورت داده و هنوز دندوناش سرجاشه بره خدارو شکر کنه...فعال عز نیکرد: هم اخم

 و داخل اتاق برگشتم... دمیکش یدور شد...آه دمیحرکت دست از د هیو با  دیو بوس گونم

 رفت؟؟ یبرگشت سمتم: اون لعنت ایست

 ؟؟جذاب دوباره یعنی ی: لعنتدمیپرس جیگ

 ...بداخالق یعنیکرد: نه  اخم
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 گنگ نگاهش کردم و سر تکون دادم... یکم

....................................... 

منو عوض کرده بود و هرروز دنبالم  یحال و هوا یبود....حساب رمیاتفاق چند وقت اخ نیبهتر دیشا ایبا ست ییآشنا

 تونهیکه م نهیکه داره ا یتنها حسناون دختر گستاخ  گفتیهم  م ری...امکردیو به زور منو با خودش همراه م ومدیم

ود نشسته بود و تونسته ب یکیبه دل من  بین دختر گستاخ عجیهم ریبخندونه...اما به قول ام اشیتورو با دلقک باز

 یبا خنده کم کردمیم یو روزا سع زدمیهرروز با ماهان و مهرداد و دخترا حرف م بای....تقردوستام و پر کنه یخال یجا

وز هر ر نو م خوندنیم ییاشکام برام الال شدمیو من تو اتاقم تنها م شدیکه شب م نیبه قبل برگردم اما به محض ا

 و من دوروز نجایا ادینتونسته بود ب شیبه خاطر سرماخوردگ ای.....امروز ستدمیدیاز اشک م سیصبح بالشتم و خ

 مدادیکه زنگ در به صدا دراومد...احتمال م گذروندمیم لمیف دمیکاناپه و سرگرم د یرو رو یرانیا یمونده به سال نو

 که نیاز ا یکه گذشت متعج یا قهیدرو باز کنه .....چنددق ایمار شدمباشه پس راحت لم دادم رو مبل و منتظر  ریام

که جلوتر  ی....کمدمید یدرحال صحبت با مرد ارویداخل از جام بلند شدم و به طرف در رفتم و مار ومدین ریچرا ام

 و من خشک شده سرجام موندم.... دیبه من دوخته شد و متعاقبا سر مرد هم چرخ یرفتم نگاه مار

 گرفت: سالم دختر عمو.... یمرد جا یرو لب ها ییآشنا لبخند

 ارش؟؟ی: کرونیب امیب نجایاونم ا دنشیکردم تا از شک د واریبند د دستمو

 خم کرد: خودمم بانو... سرشو

 ؟؟؟یکنیم کاریچ نجای: تو ادمیا تعجب پرسرفتم و ب جلو

 باشم... نجایو ا لیو سال تحو دینتونستم برم ....اومدم ع رانیشونه باال انداخت: تا ا لکسیر

 ا؟؟ی...دنبالش رفتم: کستین نیحضورش ا لیدل دونستمی....مآروم از کنارم رد شد و رفت داخل یلیخ بعدم

 شد رو کاناپه: جانم؟؟ ولو

 ؟؟یکنیم کاریچ نجایآرامش انتخاب کرده بود: ا نیا یرو برا یوقت بد

 ..کرد: گفتم که نگاهم

 ...پرسمیدارم م یگفتم: جد یوسط حرفش و حرص دمیپر
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 ؟؟یکنیم کاریچ نجاینگاهم کرد: تو ا یداد به کاناپه و جد هیتک

 ...یمنو سوال و جواب کن یهمه راه اومد نینگاهش کردم: نگو که ا شکه

دوسش داره بهم زده  ایدن ایدن دونستمیکه م یچرا دخترعموم با مرد نمیتا بب نجایگفت: اومدم ا یشد جلو و جد خم

 اما االن خستم بعد از استراحتم... میکه حرف بزن نجامی...امیزنی...گفته بودم حرف مغربت کرده یو خودشو آواره 

نثارش کردم و  یا وونهیخواست اتاق مهمان و نشونش بده....د یمبهوت من بلند شد و از مار یچشما یبعد از جلو و

 ...گرفتم. رویام لیموبا یطرف تلفن و شماره  دمیدو

 زم؟؟ی: جانم عزیتو گوش دیچیگرمش پ یصدا دهیبوق سوم نرس به

 ..ریکالفه بود: سالم ام یکم صدام

 ه؟؟ینجوریشده چرا صدات ا یزی..چزمی: سالم عزیرعلیام

 نجاست؟؟یا ارشی: کیفوت کردم تو گوش نفسمو

 ؟؟یدادش گوشم و به درد آورد: چ یصدا

 ...چه خبرته؟؟ ریکردم: گوشم کر شد ام اخم

 کنه؟؟یم کاریچ سیپار ارشیتوجه به حرفم گفت: ک یب ریام

 که... زنهیحرف نم یکله شق درست و حساب ی...پسره دونمیمالش دادم: نم قمویدستم شق با

 اونجا... امی...بعد از اون ممارستانمیب گهیساعت د کیباشه...من تا  کرد: یپوف ریام

 ..بستم: باشه..فعال چشم

 نمتیبی: مریام

حضورش  یبرا یلیدل چی...هدمیشدم و لبمو جو رهیرو پرت کردم رو کاناپه  و با حرص به در اتاق مهمان خ یگوش

مامان از  یدر بودم که با صدا ی رهیخ نجوریبکشه...هم شیبودم نخواد دوباره بحث گذشته رو پ دواریو ام دمیدینم

 ؟؟یدادیسکتم م یو دستمو رو سلبم گذاشتم: اوه ...مامان...داشت دمیجام پر
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 ؟؟یکنیم ریکنارم نشست : صدبار صدات کردم...کجا س مامان

 ته باشه..و پنج داش یاز س شتریب خوردیبود و انصافا بهش نم بایچهرش نگاه کردم...هنوز جوون و ز به

 ؟؟یباز رفت تو هپروت...تو چته مام ای: بمامان

بهتون گفت  ی...سر تکون دادم: مارزدیحرف م نایروش اثر گذاشته بود و مثله ا نایفرهنگ ا ؟؟ی.مام.گرفت خندم

 م؟؟یمهمون دار

 ؟؟ هی...مهمونمون کدمیرو ند ی: نه هنوز ماردیباال پر ابروش

 ..ارشیدر اتاق مهمان اشاره کردم: ک به

 ؟؟یگرد شد: چ چشماش

 اتاقم ادیب دیاومد بهش بگ ریاتاقم ...ام رمیم کنهیسرم درد م یمامان...کم یدیحوصله بلند شدم: درست شن یب

و  دمیکش رونیو گردنبندم و از لباسم ب دمیتخت دراز کش یهمونجور مبهوت رهاش کردم.....داخل اتاقم شدم و رو و

...نبودت مانیحلقه تو انگشتم باشه اما...چشمام و بستم...سخته پ نیو لمس کردم....قرار بود ا ریداخل زنج یحلقه 

 سخته...کاش الاقل تو حالت خوش باشه..

 یدیی...گردنبندو به داخل لباسم فرستادم و بفرمابه در خورد یچقدر تو اون حالت بودم که ضربه ا دونمینم

 آروم وارد شد و من نشستم رو تخت: سالم.. ری...امگفتم

 ؟؟ینگاهم کرد: سالم جوجه...چطور قیدق

 ..یکردم: جوجه خودت اخم

 خروس شدم... گهیمن د زمی...تک خنده و مردونه: عزنداختیم مانیپ ادی...خندهاش منو دیخند

 ؟؟یدیو د ارشی: کوفت..کدمیخند خودمم

 دارن فیشد چهرش: نه آقا خواب تشر یجد

 چرا اومده.. کنمی: اصال درک نمدمیموهام کش ونیم یدست
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 نشست: چرا انقدر واست مهمه؟؟ کنارم

 بکشه.. شیدوباره حرف گذشترو پ ترسمیکردم:م نگاهش

 ..یداره...مگه قراره تا آخر عمرت مجرد باش ینگاهم کرد: چه اشکال لکسیر

 ر؟؟یتو چشمام نشست و اعتراض داشت صدام: ام اشک

هنوز  چون هیبگه تو نظرت همون قبل یهرچ ارشی...فقط خواستم بهت بفهمونم کیکنی؟؟ چرا بغض مکرد: جانم بغلم

 زمینکن عز یبخواد انقدر خودخور یچ ارشیکه ک ستیتو قلبته..پس مهم ن مانیپ

 خوامیبستم: من آرامش م چشمامو

 ..یفتگیمشکالتت و بهش م یهمه  یزمان هیکه  هیهمون ارشینباش...ک یچیپشتم به حرکت درآورد: نگران ه دستشو

 ستیاون آدم ن گهید ارشی...کنهیمشت کردم : درد من هم دستمو

 آرامش تورو بهم بزنه... یچیه ستیمهمون نگاه کن...فرار ن هی.بهش به چشم .زمی: باران عزریام

 کن تا برم... نیف هیمنو جدا کرد از خودش: حاال  ریکردم به حرفش عمل کنم...ام یسع

 ..ادب. یبه بازوش: ب مزد

 نه... ایشدن  داریحضرت آقا ب نمیبب رمیم ی: خب حاال که بهتردیخند

از  ریکنارتن....ام یداشته باش اجیکه هروقت احت ایهستن تو دن یی..آدم هاریتکون دادم....چقدر بودنت خوبه ام سر

 ...یحام هیجنس همونا بود....خوب و محکم....

بهتر  یدوش آب گرم گرفتم تا کم هیاتاقم شدم و  سی....داخل سرورمیدوش بگ هیدادم  حیترج ریرفتن ام بعد

 نیکه تو ا ییبایز ی فتهیزن بودم از جنس تمام زنا....ش هیبودن خواست....من  بایز یکه اومدم دلم کم رونیبشم...ب

تم و اصالح کردم و از دستگاه مخصوصم صور اابروهام و مرتب کردم و ب یازش دور شده بودم..کم یلیمدت خ

ا که قدش ت ریرنگ حر یکالباس راهنیپ هی....از داخل کمدم روشن تر شده بود لذت بردم یپوستم که کم تیشفاف

مم خود شویبه لب هام زدم و طعم توت فرنگ یرژ کالباس یو کم دمیبرداشتم و پوش نیزانوم بود و دامنش پر چ ریز

از خودم از اتاق خارج شدم..سرجمع کارم  یپا زدم و موهامو بافتم و رو شونم انداختم و راض المودوست داشتم...صند
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....به ومدیم منیاز نش ارشیو ک ریصحبت ام یبود....صدا ومدهیسراغم ن یمدت کس نیو تو ا دیدوساعت طول کش

 باز حرصم گرفت شیو خونسرد ایهمون سمت رفتم و با حضور ک

 پسرعمو.. یب استراحت کردگفتم: خو یحرص یصدا با

 برق زده گفت: به لطف شما دختر عمو... یبا چشما ایبرگشتن سمتم و ک ریو ام ایک

 ؟؟یخوشگل کرد ایگوشم گفت: به خاطر ک ریز ریو اشغال کردم..ام ریزدم و مبل کنار ام یپوزخند

تا کمتر به  هیروش درمان هی نیصندلم زدم رو پاش که آخش و خفه کرد و مثل خودش زمزمه کردم: چرت نگو....ا با

 موضوعات آزاردهنده فکر کنم

 ....مزخرفن تمیدرمان ی: روش هاریام

لبخندش بابت ظاهرمه که از قضا  دونستمیزد....م یمن لبخند دنیبگم که مامان اومد کنارمون و با د یزیچ خواستم

 مامان بود.... لیباب م

 ..یمونیم سیپار یجان...تا ک ارشی: خب کمامان

 که توش مشغولم ینتونستم از شرکت شتری..متأسفانه بسال نو. یو پر از حرف: تا فردا ینگاهم کرد....جد ارشیک

 ...رمیبگ یمرخص

 یراب لیوسا یسر هی دیخر یفردا برا دی....باران مامان بایشمونیپ لیماست که سال تحو هیباعث خوشحال نی: امامان

 ....رونیب یبر دیع

 ...یتو کاسه چرخوندم: اوک چشمامو

چه ب زارمیکنم....پس تنهاتون م یدگیقبل شام بهشون رس دیکار دارم که با یبلند شد و گفت: من کم یراض مامان

 ها...

 ؟؟یینجای: چرا اارشی....مامان که وارد اتاقش شد رو کردم سمت کمیتکون داد یسر هرسه

 ...یشیخوشحال م دنمیاز د کردمیزد: فکر م یپوزخند

 ...یبدجنسانه نگاهش کردم: اشتباه فکر کرد یانداختم...کم پاروپا
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هم ب مانیو کمرنگ: چرا با پ زیاخم کرد....ر ارشی...ککردینگاهمون م رهیخ نهیبب یکمد لمیف هیانگار که  یرعلیام

 ؟؟؟یزد

داد بزنم به توچه اما هنوز احترام  خواستیسوال...دلم م نینشست تو گلوم...خسته شدم از جواب دادن به ا بغض

 ؟؟یبدون یخوایبراش قائل بودم: چرا م یادیز

 ...پس حقمه بدونم چرادمیکنار کش نتونهیکه مطمئن بودم ب ینگاهم کرد: به خاطر عشق نهیبه س دست

لم که مقاب یارشیراجع بهش صحبت کنم سخت نبود اما ک خوامیکه نم نیو پر اخم نگاهش کردم....درک ا یعصب

 نجایتا ا یزیچ نیبابت همچ شهیباورم نم ارشیمداخله کرد: ک ریمتوجه بشه...ام نویا خواستینشسته بود ظاهرا نم

 یاومده باش

کارش داشته و انقدر  یبرا یلیدختر کله شق دل نیا دونمیبدون نگاه گرفتن از من جواب داد: نگرانشم...م ارشیک

 ...هیمصنوع شیخونسرد نینداره و ا یشناخت دارم روش که بدونم االن حال و روز خوب

ق تو بو خواستی...دلم نمگفتمیم یجذابم شناخته شده بودم...چ یپسرعمو یواسه  یادیانداختم....ظاهرا ز ریز سرمو

 ...دمیو دارم م ارشیک یان دل شکسته تاو دیلحظه از ذهنم گذشت شا هیرفتنمو...تو  لیو کرنا کنم دل

 ؟؟یکرد نمی: نفرباران

 بهت زده نگاهم کردن ریو ام ایک

 ؟؟ی: چدیغر ایک

 نه؟؟ یدی....منو نبخشدمیفکر گفتم: فکر کنم دارم تاوان م یب

 نجایبه تو تا ا میدل لعنت نیا ینگران یمن پا ؟؟؟یگیم یچ یفهمیگفت: م یبیغر تیسرخ شد و با عصبان چشماش

 یسر دوست نداشتنم؟؟ احمق ؟؟؟یکنم؟؟؟ سر چ نتیاومدم...به خاطر عشق تو از خودم گذشتم اونوقت نفر

 ...یلیباران...خ

سرزنش گر  ریگفتم من؟؟ ام ی...چکردیبه طرف اتاق مهمان رفت....بغض داشت خفم م تیزد و با عصبان حرفشو

 گفتم.. یچ دمینگاهم کرد....چشمام و بستم: نفهم

 خص بود...: مشریام
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 باز کرد: طرف من باش  چشم

 : من طرف توأم تا تهش...اما حرفت درست نبود..ریام

 ..دونمی: مباران

 ...یکن یعذرخواه دیبا یکنی: فکر نم ریام

 ..ریام جمی...گکردم: االن نه نگاهش

 ..ادیب گمیخودم م ای...به کدیخر یبرا میبر امی: فردا صبح م ریام

 ..دیع دیخر میبر ادیداده فردا م امیهم پ ایافتادم : ست ایقرارم با ست ادی

 ..شیچونیبپ شهیتو هم رفت: حاال نم ریام اخم

 ...میبریرو هم م غویج غیخب اون ج یلی..ختویشونینکن پ ونی: پاپمیشونیزد به پ ریکردم..ام اخم

 ...کشدتیم غویج غیج ی: بفهمه بهش گفتدمیعقب کش سرمو

 : جرأتشو نداره..ریام

 بود... ریشدم که آدم داخلش ازم دلگ رهیخ یتکون دادم به عالمت افسوس و به در اتاق سر

 ..شهیهمدرد من م یکی نجایا

 ..رهیگیدستاتو م یکی اونجا

 یها دنیعشق و نرس یتکرار یتراژد نیچطوره؟؟؟ متنفرم از ا مانیحال پ االن

و ....تاوان قلب شکستمون و  مونی...تاوان دلدادگمیدادیتاوان م می..همه داشتارشی...کری...اممانی...من...پیشگیهم

 تاوان... نی....بس نبود ا

 خدا که بس بود... به

.......................................... 
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کت  هیلباسم  یو رو یبا شلوار کتان نخود دیسف یاسک قهی زیبل هیکردم... یسادم نگاه یادیز پیو به ت نهیآ به

 ..ییطال یجذب کرم با دکمه ها

بامزه دور گوشم...از اتاقم خارج  یها یبا اون گرد دمیسف یها ریشلوارم اومده بود و گوش گ یکرم رنگم رو یبوتها

 ..رونیب میبهتره بر رسهیزنگ زد و گفت االن م ریاخمو رو به کار گرفته بود گفتم: ام ارشیکه مخ ک ایشدم و رو به ست

با اخم پا شد...جلوتر از هردو از خونه خارج شدم و پشت سرم هم اون دوتا  ایو ک شید دوست داشتنبا لبخن ایست

گشت بر ریدادم ...ام ی...سالممیعقب نشست ایجلو و من و ست ارشیو ک میبه سمتش رفت ریام نیماش دنیاومدن....با د

 بهش گفت: زبونتو موش خورده کوچولو.. یبعد نگاه طوالن ریتکون داد و ام یفقط سر ایو با لبخند جوابمو داد ...ست

 چرا انقدر باهم لج هستن نایا دمیفهمی...باز شروع شد.....نم میشونیبه پ زدم

 بد سالم ندم یاخم کرد: نه بابا بزرگ فقط مامانم گفته به آدما ایست

 به حرف مامانت گوش کن کوچولو.. شهیزد: هم یپوزخند ریام

و  دیمن چرخ یهم با چشم غره  ریو سرشو به طرف پنجره چرخوند...ام دیحرص بهم کش یز رودندوناشو ا ایست

 یلیداداشت خ نیگوشم با اخم گفت: ا ریز ایبهم بپرن...ست یتام و جر نیو راه انداخت....کارشون بود که ع نیماش

 ذره شعور... هیاز  غیجذابه اما در

 کردن قبر واسه خودش باشه.. دایبه فکر پ دیبا ایگفته ست یبفهمه بهش چ ری..امدمیخند

 

..فقط مینداشت اجیاحت یادیز زیو پارک کرد....چ نیماش ریمترو ام ستگاهیا کینزد یمحل یبازارچه  هیبه  دنیبا رس 

بزرگ  یوارد گلخونه  گهی...باهم دمیعوض کردن حال و هوامون اومده بود یبرا شتری...ببیس یگلدون گل و کم هی

د ...بعمیگرفت یرنگ یتا گلدون خوشگل با گل برگها هس ارشیک یو اخما ریو ام ایست زیر یدعواها نویو م میشد

اردو  رزنیپ هیکه  ییگردو یکلوچه ها دیخر یبرا ایو ست ری...اممیبه طرف رود سن رفت ریام شنهادیبه پ بیس دیخر

 به سن... میشد رهیکنار هم خ ارشیبه اون طرف رفتن و من و ک فروختیرودخونه م ی هیزبان کنتر حاش

ه ب فتهیرود سن ب یدلش شکسته اگه تو یضرب و المثل هست هرک هیرخ اخم آلودش زدم و گفتم:  میبه ن ینگاه

 ..شهیم لیسنگ تبد
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 خودمو پرت کنم تو سن ... زنهیمواقع به سرم م یتو هم رفت...ادامه دادم: بعض شتریکرد و اخمش ب نگاهم

 ...ستیدوتا ن یکی: حماقتات دیشد و غر شتریب اخمش

 ..گفتم یچ دمینداشتم....اصال نفهم شبیبابا  حرفم د یکردم: من منظور نگاهش

 ...گهیدلخور نباش د ای: کدیلرز یکه کم دمینگفت...دستشو گرفتم و د یچیه

 ...یدزیحرف و نم نیوقت ا چی...اونقت هیزیچقدر واسم عز یدیفهمیچرخوند طرفم و نگاهم کرد: کاش م سرشو

 ..دیاز حرفش: ببخش دمیکش خجالت

 نداره یفشرد:اشکال دستمو

 مشخص بود ریو ام ایست ی....از اخمانگاه کردم ریو ام ایبرگشت ست ریبهش زدم و جوابمو گرفتم...به مس یلبخند

 ارشی....ظاهرا قسمت آخر فکرمو به زبون آورده بودم که کشدنیدوتا آدم نم نی...ادمیکش یدوباره دعوا کردن....آه

 ...شدیلحظه ها برام عسل م نیبود اونوقت ا مانی....و کاش پدمیخنده...لبمو گاز گرفتم و منم خند ریزد ز

.......................................... 

قبل سال  یو کانال جام جم داشت دعا میبود ستادهیشده بود ا دهیگرد چ زیم یکه رو ینیهفت س یسفره  کنار

اشکام نگه داشته بودم....پارسال  یبه پا بود و چشمام و به زور از حمله  یی....تو دلم غوغاکردیو پخش م لیتحو

به من ابراز عالقه کرده  مانیچندساعت بعدش پ و کردمیفکر م مانیعشق پ یایلحظه من داشتم به رو نیدرست هم

توپ سال نو که به صدا دراومد همه با  ی.....صداکردیم لیداشت سال و تحو یکجا بود و تو چه حال مانمیبود....االن پ

م مهربون یرعلیتر شدن چشم ام دنیاز قبل گرفت با د شتریبستشون و باز کردن و من دلم ب یچشما یشور و شاد

  یاجبار یخنده  نیت از ا....صورتم درد گرفو داشت....بابا به سمتم اومد ناشیت ودکه غم نب

 دلم... زیمبارک عز دتی: عبابا

 شما هم مبارک... دیبابا...ع ی: مرسدمیبوس صورتشو

 یبودنش بهمون به گرم یحیهم با وجود مس ایدست دادم....مار ارشیو ک یعل ریکردم و با ام یمامان هم روبوس با

دوست  اریهم بود...شهر لیپارسال سه دیبود که من ماهان و درکنارم نداشتم....ع یسال نیاول نیگفت و ا کیتبر

 ....یلیخ کردمیحس م ودموخ بیکنارم بودن....اما حاال....غر زانمیعز یو همه  یداشتن
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 ...یبزن انویبرامون پ خوادی....دلم مزمی: باران عزبابا

 تمتونسی....نممیبزن انویمنو ماهان براش پ لیبعد سال تحو برن عادت داشت رانیکه از ا نیکردم....قبل از ا نگاهش

تک  یرنگ نشستم و به چشما یقهوه ا ی انویردش کنم اما وجودم مملو از غم و بغض خورده شده بود....پشت پ

 خش انداخته به صدام قابل پنهان کردن نبود... بغضبه حرکت دراومد و  هیکالو یانداختم...دستم رو یتکشون نگاه

 ...بهار...باز اومده دوبارهربها

 قراره.. یتموم دل ها چه ب باز

 منه دور ز خونه... یبرا اما

 ..مونهیهم مثله خزون م بهارا

 داره.. گهید یخونه بو بهار

 بهاره.. شهیخونه هم یهوا

 .منه دور ز خونه یبرا اما

 ..مونهیهم مثله خزون م بهارا

 داره.. یادگاریو  ادیهزارتا  خونه

 ..ارهیم ادمیبه  یدیو قلک و ع یبچگ

 ..یو رازق اسی گلدون

 باغچه.. یها بنفشه

مهرداد و آرش و ...من  یای...آغوش برادرمو ...مسخره بازخواستی....نتونستم ادامه بدم....دلم خونمونو منتونستم گهید

 ...خواستیو م مانیدلم...دلم پ

ظه لح نیا شیمه اشک که از حصار چشمام آزاد شد..من سال پعال هیبه جمع گفتم و رفتم طرف اتاقم...با  یدیببخش

 به من اعتراف کرد اما حاال.... مانیموقع پ نیا شیبودم....سال پ مانیهارو با پ
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 ...یصداش زدم: داداش یو دلتنگ هیبا گر یتو گوش دیچیماهان که پ یخونمون و گرفتم....صدا یزدم و شماره  هق

 ...زدلمیصداش جونمو گرفت: بارانم ...عز ینگران

 ...دلم برات تنگ شده..ی....ماهانیزدم: داداش هق

م ...منکل صورتت و پر کرده دونمیم دهیاون اشکارو که ند زیخوشگلت نر یچشما یکم نشد: فدا شیحجم نگران از

 ...زمیدلم تنگ شده برات عز

 ...شتریپشت دست اشکمو پاک کردم: من ب با

دی...خندمیخودمونو باال ببر میخواستیم یه گهی...اون موقع که سر عالقمون به همدهامونیبچگ نیع میبود شده

 مبارک... دتیع ی...راستی: باشه فسقلدی...نگران خند

 ..تو هم مبارک دیدوباره اشکام و روون کرد: ع دیع ی کلمه

 ؟؟ی: خوبماهان

 ؟؟؟یاتاق نشستم: اوهوم...تو چ کنج

 ..زمیپا شو عز نی..از رو زمستمی: بد ندیچیخندش تو گوشم پ یصدا

 ؟؟یدیگرد شد و اشکم بند اومد: از کجا فهم چشمام

 ...ینیشیگوشه تک و تنها م هی یریم یشینفسم...خودم بزرگت کردم...دلتنگ که م شناسمتی: مماهان

 براش: بهار اونجاست؟؟ دیکشی...دلم پر مبستم چشمامو

 ؟؟یباهاش صحبت کن یخوای: آره ..م دیکش یقیعم نفس

 گفتم.. یآروم ی آره

 گه؟؟ید ی...فقط خوبزمی: باشه عزماهان

 : آرهباران



 بارانزیر 

 
489 

 

 دوست دارم؟؟ یلیکه خ یدونی: مماهان

 : آرهدمیخند هیگر ونیم

 به بهار... دمیرو م ی: پس مواظب خودت باش...گوشماهان

شده از گردنبندم تو مشتم بود  زونیآو یبا بهار از جام بلند شدم و همونجور که حلقه  یصحبت پر دلتنگ هیاز  بعد

کرده  غیو ازم در مانیتو خواب هم پ یکردم که خوابم برد...خدا حت هیو انقدر گر دمیرو تخت دراز کش

 مبارک دتی...عمانمیبود...پ

........................................... 

اومدنش اونقدرا هم بد  کنمیمن....حاال که فکر م یبرا یعالمه نگران هیرفت با  لیسال تحو یفردارفت... ارشیک

جکسون  یتوسط دوست بابا آقا یباز یپارت یکالج سوربن شرکت کرده بودم و با کم یآزمون ورود ینبود...تو

ته البته در رش خوندیدر دانشگاه من درس م هم ایکه ست نیشم و ا لیمشغول به تحص یتونستم در مقطع فوق معمار

 گرفتنیگارد م گهیهمد دنیهمچنان با هم لج بودن و با د ایو ست یرعلیعمران برام دلگرمر بود....ام ی

 ایست نی...با ماشمیدانشگاه سوربن بود بر کیالتن که نزد هیبه کارت ایکتاب با ست یسر هی دیخر یبود برا قرار

ابمون کت دیمشخص بود...بعد خر رهیکه کتابخونه هاش با سردر سبز ت یکیبار ابونی...خمیدخودمونو به اونجا رسون

...منم زهیسورپرا هی گفتیکجا جوابمو نداد....م دمیسازش پر یبرم....و هرچ ییازم خواست که باهاش به جا ایست

کم شده بود  شینیکه از بافت آپارتمان نش ییبایز یوارد منطقه  بای...تقرمیخودمو بهش سپردم و حرکت کرد

اشاره کرد و من جهت نگاهش و  ییبه جا طنتیو نگه داشت ...با تعجب نگاهش کردم ...با ش نیماش ایکه ست میدیرس

....نوز گنبد زرد ایب گفتیبهم م یکیشد....انگار  ریبه دلم سراز هویبود برام اما  یگنگ یگرفتم......آرامش...واژه 

 یاز هر رنگ و لعاب و کاش یو خال نداختیم زدی یرهایبادگ ادیرنگ ساده که منو  یاون ساختمون کرم رو کیکوچ

ون با خودم یمسجدها هیگرفته بود کمتر شب دورشوکوتاه که  یو نرده ها ینییتز لینارگ یاون درختا ونیبود م یکار

به حرف اومد:  ای....ستدیکشیمنو به طرف خودش م بیهنرمندانه بود اما عج یهایکاریبزرگ و کاش یاون گنبدها

 ...آرومت کنه دیگفتم شا یگرفته بود یلیروزا خ نیمسجد االحسانه...ا

 رنگ و باز اهیس ی....در نرده اشدم ادهیپ نیبه سرم گذاشتم و از ماش شرتمویینگاهش کردم و کاله سو سپاسگذار

گذشتم و  یچهره ا هی....از کنار خانم سکردنیبا هم صحبت م داشتن اطشیتو ح یکردم و وارد شدم....چندنفر

برم خونشو....مگه صداش  دیقهر نبودم؟؟ پس چرا با ش...مگه باهاستادیکردم....پاهام ا ستیمسجد ا یدر اصل کینزد
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تو دلم و عقب  ختیبرم داخل....غم ر دیچرا با دهیجواب نم ینکردم...التماسش نکردم....پس چرا جوابمو نداد....وقت

 ....تونمی....نم تونمی...نمیزدم....متأسفم اما...هنوز از دستت دلخورم....تو ولم کرد رونیعقب از مسجد ب

 شد؟؟ ی...با تعجب برگشت سمتم: چشدم ایست نیسوار ماش عیسر

 برو کنمیخواهش م ایست تونمیبغض گفتم: نم با

 چسبوندم نیماش ی شهید و من سرمو به شراه افتا یحرف چیه یلحظه نگاهم کرد و بعد ب چند

 خدا... کردمیها فکر م نیاز ا شیپ

 ابرها... انیدارد م یا خانه

 ..قصر پادشاه قصه ها مثله

 از طال... یاز الماس خشت یخشت

 برجش از عاج و بلور.. یها هیپا

 نشسته با غرور.. یتخت برسر

 بود... ریخاطرم دلگ نهایاز ا شیپ

 بود.. ریتصو نیخدا در ذهنم ا از

 ...نیرحم بود و خشمگ یخدا ب آن

 ..نیاش در آسمان...دور از زم خانه

 ما نبود... انیاما در م بود

 نبود.. بایو ساده و ز مهربان

ما چرا ا دونمی...نمستیبه حرف اومد : حالت خوب ن ایبودم....ست ییچشمامو باز کردم....مکان ناآشنا نیتوقف ماش با

 ...شمیآروم م ششی...من که هروقت ناراحتم پیرو با من و مادربزرگم بگذرون یساعت هیبه نظرم بهتره 
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از پله ها باال رفت و زنگ و زد  ایشدم...ست ادهیپ دیشد و در سمت منو باز کرد...با ترد ادهیپ نیکردم...از ماش نگاهش

 ایچون مادر ست شیبه تن اومد دم در....تعجب نکردم از لباس هند یو سار رهیبا پوست ت یرزنیپ دینکش یو طول

بهم گفتن و نگاه زن  یزیا با شوق بغلش کرد و با زبون اردو چیزن هم احتماال مادره مادرشه...ست نیبود و ا یهند

 تو.. دیای...مهربون نگاهم کرد و به فرانسه گفت: چرا اونجا دختر....بسمتم دیچرخ

 ....دادم یهردو سالم ی رهینگاه خ ریو از پله ها باال رفتم و ز دمی..جلو کشنگاهم کرد. ایست

 یزیوارد شدم....چ دمیلبخندشو د ینگاه کردم و وقت ایجوابم و داد و ازم خواست داخل شم...به ست یبا مهربون زن

 لیزنجب ی....درون خونه بوخودشو حفظ کرده  یزن فرهنگ هند نیا دادیکه به عنوان خونه مقابلم بود بهم نشون م

 ...کلوچهزانمیعز دیو در همون حال گفت: به موقع اومد شدبود....زن از کنارم گذشت و وارد آشپزخونه  دهیچیپ یتند

مادربزرگ من فوق  یدستاشو بهم کوفت و گفت: کلوچه ها یبا خوشحال ایدرست کردم....ست یلیزنجب ی

 ...نیبش یستادیالعادست....اوه تو چرا ا

 یهاریو حص شدیکالم پخش م یب کیموز هیهم نشست.... ایساده رفتم و روشون نشستم ....ست یسمت کاناپه ها به

 ....بردیآدم و به هندوستان م وارید یرو یو عکس مهاتماگاند لیتند زنجب یشده از سقف و بو زونیآو

 رهیخ ادشیزرد و ز یرنگش و النگوهاقرمز  یاز کلوچه به سمتون اومد و من نگاهم به سار ینیس هیبا  مادربزرگ

 موند....

باشه بس که روون به  یزن هند نیا کردمیباور نم دمیدیخونه رو نم نیلباس و ا نینشست و اگه من ا جلومون

 ...ادیخوشتون ب دوارمی.....ام دی: بخورزدیفرانسه حرف م

نداشت و مشخص بود قالب زده نشده برداشتم و از گرماش حس  یکلوچه که شکل خوب هیکردم و با لبخند  یتشکر

 شد... قیبه رگ هام تزر یخوب

 یلیخوشم اومد: خ شینیریو ش یتند بیبه کلوچه زدم و از ترک یاما سبک مقابلم گاز رهینگاه خ ونیم

 خوشمزست...

 ...ادیخوشت م دونستمی: م ایست

 یقیکلوچه ها و موس نیو طعم خوش ا لیزنجب یبو ونیت انگار....مداش انیجر یزندگ نجایزد....ا یلبخند مادربزرگ

تو  یشدیو غرق م رفتیم ادتیرو  نجایاز ا رونیمدرن شهر ب یای....اون دنییکجا رفتیم ادتی نجای....ایهند یمحل
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 یحس خوب..شدیآهنگ م یصدا یقاط لنگوهاشا یپوش که با هر تکونش صدا یسار رزنیپ نیا یسادگ

 ....مامان بزرگا فوق العادن. یو بدون شک همه  دادیکه کنار خانم بزرگ بهم دست م یهمون حس دیداشتم...شا

و من چقدر حس  میاز خونه خارج شد رشینظ یو خوردن اون دمنوش ب ایگپ زدن با مادربزرگ ست یاز کم بعد

 بود... یعال یلی...خی: ممنونم ستایبرگشتم سمت ست مینشست نیتو ماش یداشتم.....وقت یسبک

 ..ی...خوشحالم بهترشهیآدم آروم م ششیپ شهیمادربزرگمه که هم یمعجزه  نیسمتم: ا برگشت

 یو مهربون بود و ممنون حس قشنگ یدوست داشتن یادیکه ز یهند یرانیا یدختر دورگه  نیزدم به ا یلبخند

 بود: جانم؟؟ ریشد....ام میحواسم معطوف گوش لمیموبا یکرده بود...با صدا قیبودم که بهم تزر

 : سالم جوجه...ریام

 جوجه.. یگیبهم م ادیکردم: بدم م اخم

 ..ادیچون من خوشم م ستی: مهم نریام

 نثارش کردم: حرفتو بزن... ییپررو

 جوجه؟؟؟ یی: کجاریام

 ..رونمیب ایگفتم: با ست یحرص

 ..نیامشب شام مهمونم باش دمیافتخار م غویج غی: به تو و اون جریام

 م؟؟یای....کجا بیشل شد: اوک شمین

 .. کنمی: آدرس و برات اس مریام

 : باشه...فعال..باران

 شام دعوتمون کرده... ریگفتم: ام ایرو که قطع کردم رو به ست یگوش

 ..هینگاهم کرد: عال یبا بدجنس ایست

 تو سرته؟؟؟ ینگاهش کردم: چ مشکوک
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 تا بسوزونمش... کنمیغذارو انتخاب م نی: گرونترایست

 برسه ری...و فقط خدا به داد امدی...خودشم خنددمیخند

.......................................... 

ه ک کردمیتوجه کار خودمو م یجزوه بودم که تلفنم زنگ خورد....ب هی داکردنیپ یکتابام برا ونیگشتن م مشغول

 داد زد: خفش کن اونو باران...کشت منو ایست

 رفتم : بله؟؟ لمیرو تخت ولو کرد...به طرف موبا شتریچپ نگاهش کردم که خودشو ب چپ

 ...زمیبهار لبخند به لبم نشوند: سالم عز یصدا

 ؟؟ی: سالم قربونت برم خوبباران

 ذره شده... هیفقط دلم واست  ستمی: فداتشم...بد نبهار

 ...ماهان چطوره؟؟نطوریکمرنگ شد: منم هم لبخندم

 دلش بس که دلتنگه... زنهیاهانم بدتر از من داره بال بال م: مدیکش یآه

 : مواظبش باش بهار...دمیبار من آه کش نیا

غربت  یاونوقت تو خودتو آواره  کنهیم یعروس نجایا مانیپ ؟؟؟یگردیبهار تند شد: باران چرا برنم یصدا

 پس چرا... یفراموشش کرد یگی...مگه نمیکرد

 کرده ؟؟ ی...عروسمانیبهار؟؟؟ پ یگفت یوسط حرفش: چ دمیگرفتم و بهت زده پر واریبه د دستمو

 به مهرداد گفته... اری....شهر.ظاهرا پدرش عمل کرده تازه حالش خوب شده.شهی: امشب عروسبهار

 روبروم  شد ... خیاز دستم رها شد...نگاه ناباورم م یو گوش دی....گوشم سوت کشدمیشنینم یچیه گهید

 تگفیکه به من م یهمون مان؟؟یبکنه؟؟؟ پ خوادیم یعروس ی....کدمیشنیاما نم گفتیم یزیطرفم و چ دیدو ایست

  زم؟؟؟یخانمم؟؟ عز

 ...نیبا دوزانو رو زم افتادم
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 ..پس چرا؟؟؟ نرفتم نیهم یمگه برا دم؟؟یکه من به خاطرش عقب کش یقراره مهسان خانمش شه؟؟ همون امشب

م قلب زم؟؟؟یمن قرار بود امشب به مهسان بگه خانمم؟؟؟ بگه عز مانیطرف تلفن....پ دیدو ایتکون دادم....ست سرمو

 ....توروخدا نزن....بزار تموم شه....نزن.ی...نزن لعنت....دستمو گذاشتم روشدیکش ریت

 ...گفتیم یزیو چ کردیم هیجلوم گر ای....ستدمیلرزیشده م سیخ یجوجه  نیع

 بگه؟؟؟  یخانمم...پس مهسان...قراره به زنش چ گهیجز من نم یچشمم بود....گفت به کس یجلو مانیمن پ اما

 ..فهمهیحال من تنهارو نم نجایا یشکیه

 ...وونهیو د یاحساسات منه

 ...ارویغم دن ختهیدلم ر تو

 خودم خونه... یایاز دن دلم

 چقدر.. ادیبهش م یدور گردنم مشت...لباس دوماد یشد و دستم دور حلقه  رهیتختم خ یبه عکس باال نگاهم

 ...اما لک زده روحم..کوهم

 .دلم جاشه یکه تو یاون واسه

 ...خواستیکه م یاون کس کجاست؟؟

 همنفسم باشه؟؟. امتیق تا

 تنها گذاشت... منو

 یتمومش کن...من که باهات کار ایکه ماله من بود؟؟ خدا یمهسانو بغل کنه ؟؟؟ تو همون آغوش خواستیم یعنی

منه سرکش که  نی.من ...هم؟؟یشنویراحت تره تحملش...خدا م نیبار راحتم کن...به خدا جهنمت از ا هی نی....اندارم

 .خدا....رویزندگ نیا یحاال دوباره صدات کردم....صدان کردم که تمون کن کنمیصدات نم گهیگفتم د

 که رنگش رفته و پژمرده... ییایو رو منم

 که ترک خورده... یقلب منمو
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 ...یتاب یدلشوره و ب منمو

 ...نفر آرامشم و برده هی

 واسم درده... یلیو نبودش خ ستینفر که ن هی

 تنگ و نفسم سرده... قفسم

 ...که خفم کرده یبغض نیهم به

 ...گردهیکه برنم دونستمیم

 ..تنها گذاشت منو

 مانمی....پدمیلرزیطرفم و بغلم کرد و من همچنان م دی...دوشد انیآشفته توش نما یعل ریاز شد و امبا ضرب ب در

با ترس نگاهم کرد و با داد  ریاومد....ام رونیو آخم از دهنم ب نمیس یدستم چنگ شد رو قفسه قراره دوماد شه..

 یلوتا آخر ج مانیعکس پ یکم کم چشمام بسته شد....ول مرو بازو یبعد با سوزش قهیگفت...و چنددق ایبه ست یزیچ

 داماد شه خواستی....عشق من....مرد من....مچشمم بود...آخه قرار بو داماد شه

.......................................... 

ز کالج خارج ا ریو سر به ز بیتو ج ییحوصله از کالس خارج شدم و کولمو رو دوشم انداختم و با دستا یخسته و ب 

و  مانی....بعد از اون شب از پگذشتیو اون خبر وحشتناک دوماه م یعصب ی....از اون حمله گذشتیشدم ...دوماه م

 یشده بود و حت یبودم....خنده از من فرار یو من داغون تر از هر وقت یغدقن کرده بود هر خبر ریخبر نداشتم....ام

راه خودم  یافسرده شدم....تو کردمیمرتب کنارم بودن اما من کامال حس م ایو ست ریلحظه آرامش نداشتم....ام کی

 بارمت یسیانگل یبلند کردم....ادوارد بود....همکالس یتفاوت و با سرد ی....سرمو بستادیجلوم ا یکه کس زدمیقدم م

 جکسون؟؟. یگفتم: امرتون آقا یسرد به

 دعوتتون کنم... یمهمان یدرشتش نگاهم کرد: خواستم برا یآب یچشما با

 ....امیبتونم ب کنمیدوختم تو چشماش : ممنونم اما فکر نم چشمامو

 داده... بیترت سیانگل یرال یمل میجشن به مناسبت ورودش به ت هی دونستمیم
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دعوت محترمانرو  هیحرفا باشن که  نیآداب تر از ا یها مباد یرانیا کنمیو فکر م دیایزد: اما من دوست دارم ب لبخند

 کنن..رد 

بشر چه  نی....سرمو به سمت آسمون گرفتم...حاال من با ازد و از جلوم رد شد یخشم نگاهش کردم که لبخند با

 کنم؟؟؟

............................................. 

 ...کنمی: باران خواهش مدیدستمو کش ایست

 ندارم... یمهمون یمن اصال حوصله  اینگاهش کردم : ست کالفه

 ...انیکالج و دعوت کرده...همه م ی....اون همه کنهیادوارد فرق م ینگاهم کرد: مهمون یبا ناراحت ایست

 دوماه.....منتظر جواب بود... نیشده بودن تو ا تیاذ یلیملتمسش دلم و به درد آورد....خ یکردم....چشما نگاهش

 ...یکن دایلباس مناسب تو کمدم پ هی یتونیم نیباال انداختم: برو بب شونه

 یشحالبه خو یبغلم کرد...منم بغلش کردم...چندساعت سخت دیکه کش یغیبا تعجب نگاهم کرد و بعد با ج چندلحظه

 ارزه... یم ایست

 کنه... یزودتر اومده بود تا منو راض ای...تا شروع جشن فقط دوساعت مونده بود و ستدو به سمت کمدم رفت با

 ومیپاشنه دار سرمه ا یو بوتها میاهم و انتخاب کرد و دستمال گردن سرمه اکوت یآسمون یآب راهنیکمدم پ یتو از

 شیآرا هیدورم و  ختیو با سرعت و مهارت موهامو صاف کرد و فرق وسط ر یکنارش گذاشت و منو نشوند رو صندل

بغلم کرد: مثله فرشته ها  اطیدن لباسا با لبخند و احتیخندم گرفت...بعد از پوش شیمحو هم برام انجام داد....از فرز

 ...یشد

صه برگشتم...غ ایبه طرف ست دادیم شیکه چال گونمو نما یانداختم و با لبخند یازش کردم و به خودم نگاه یتشکر

 بودم دهینشست تو چشماش : دوماه بود چال گونتو ند

 پاک شد: متأسفم... خندم

 ....کنمیشونم زد: نباش ....درکت م به
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 خوشحال بودم بابت درک باالش.... یلیو من خ دیفهم رویهمه چ نایبعد اون جر ایست

به سمت محل  ایست نیکه بغضم بشکنه از خونه خارج شدم و با ماش نیگردنبدم و حلقم نگاه کردم و قبل از ا به

 هی هیشب بایتقر گفتیم ایادوارد بود و اونجور که ست یپدر یو خونه  سیپار یحومه  ی...جشن تومیجشن رفت

 ...هییالیو یعه و خونه هامزر

به آدم  یسبز اطراف حس خوب یها نیموهامو نوازش کرد....زم شهیش ونیخارج شدنمون از شهر باد خنک از م با

 ادیسبز اطرافش منو  یها نیزم ونیو ساختمون روبروم م میدیساعت بعد به محل جشن رس کی...حدود دادیم

ص مشخ یچوب یکه با حصارها یاطیو ح ترکارتونا البته بزرگ یبا سبک خونه ها یانداخت....خونه  ا یکارتن آنشرل

د جاز بلن یقیموس یو به طرف خونه که صدا دیدستمو کش ایکه ست کردمیاطراف و نگاه م یشده بود....با کنجکاو

 رفت دیرسیازش به گوش م

 ...و من خشکم زد میو وارد شد میکالج بودن سالم داد یبودن و از بچه ها ستادهیا اطیح یکه تو یچند نفر به

که تو حلق هم  یینبود....نگاه از دختر پسرا رونشیب هیو شب کردیم یبرابر یتکنولورژ نیخونه با آخر داخل

م به پهلو ای....ستشده بود جمع کردم یعطر قاط یو مشروب که با بو گاریس یاز بو موینیگرفتم و ب دنیرقصیم

 یادوارد که با لبخند مغرورانه ا دنیدادم و با د نگاهش ریرو اشاره کرد...نگاهمو به مس ی..نگاهش کردم که جهت..زد

ه ب بشیتو ج یجذاب شده بود و دستمال آب یمشک ونیکردم....تو اون کت و شلوار و پاپ یپوف ومدیبه سمتمون م

 ....بایز زگانیدوش دیبود: خوش اومد ستادهی....حاال مقابلمون اومدیرنگ چشماش م

 باشه... یخوب یمهمون ادیخم شد: متشکرم ادوارد....به نظر م یکم ایست

 نطورهیزد: مطمئن باش هم یلبخند ادوارد

 جکسون... یبه من نگاه کرد...به اجبار و به رسم ادب گفتم: ممنونم از دعوتتون آقا و

 راحت ترم یزد: اگه ادوارد صدام کن یلبخند

کرد و منو همراه خودش  یاز ادوارد معذرت خواه ای....ستنگفتم یچیشدم و ه رهیخ رکشیز یو به چشما کردم اخم

 ...مینشست یخال یدوتا صندل یبرد و رو تیبه وسط جمع

 ..نزد که یاون اخمات و باز کن....حرف بد کمی: ایست
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 ندارم بهش... ی....حس خوبادیکردم: ازش خوشم نم نگاهش

 نگران نباش.....هی: اون پسر خوبایست

 هم باهامون بود... یعل ری...کاش امومدیخوشم نم ادیجمع رقصنده ها نگاه کردم....از مدل رقصشون ز به

 : باران؟؟ایست

 ؟؟یشیبگم ناراحت نم یزیکردم : اگه چ نگاهش

 : حرفتو بزن...باران

 ...ادیادوارد از تو خوشش م کنمیمن من کرد: من فکر م یکم

 ...یکردم: چرت نگو ست اخم

 فهممیخوب م زارویچ نجوری: باور کن..من اایست

 ..میحرف بزن ریتو به ام یعوض کردن حرف گفتم: چطوره راجع به عالقه  یپس برا ومدیبحث خوشم نم نیا از

 ؟؟یو با بهت گفت: چ دیپر ایست رنگ

 ...کنمی: نگو که اشتباه م دمیجلو کش خودمو

 که همش باهام دعوا داره رو دوست داشته باشم؟؟ یکس تونمیمن چطور م ؟؟یکنیم ی: شوخایست

 زدم: خودت بگو... پوزخند

 ...یکنیانداخت: اشتباه م ریز سرشو

ندارم حرف دلتو بهم  ی...اصرارزمیعز اینگاهش کردم....ترس خونه کرده بود تو چشماش... دستشو گرفتم: ست قیدق

عالقمند کردن اون پسر  یوسط برا نیقبال ازدواج کرده و هنوز عاشق همسرشه و کار تو ا رینره ام ادتی نویاما ا یبزن

 سخته... یلیغد به خودت خ

 باران... ترسمیم یلیبغض نگاهم کرد: من خ با
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 کردم تا ادامه بده سکوت

 مثله تو دل شکسته بشم و تو حسرت عشقش بسوزم... ترسمی: مایست

بهش زدم:  یشده بود...لبخند یرعلیمن عاشق ام یدوست داشتن یای...ستردمکیکردم...پس درست فکر م نگاهش

 ..یو تو حسرتش نسوز یتا تو مثل من دل شکسته نش کنمیم یهرکار

 ..یکنی: تو...هنوزم بهش فکر مایست

و از خودم بدم  ادشمیبه  قهیو پس زدم: هر لحظه و هر دق....غم و اشک هیکه منظورش ک نیا دنینبود فهم سخت

 کنمیکه ازدواج کرده فکر م یکه به مرد ادیم

 ...یوقت راجع بهش باهام دردو دل نکرد چی: هایست

 نشست تو گلوم:سخته برام... بغض

 : من متأسفم...ایست

 رو کنارم حس کردم...سر چرخوندم...ادوارد بود... یزدم و حضور کس یدردآلود لبخند

 ؟؟یایب رونیب یبا من به محوطه  یا قهیکنم چنددق خواهش شهیکرد: م یکوتاه میتعظ

 ..ستمین فیزد: بهم اعتماد کن...انقدرا هم کث ی.لبخند.شدم رهیبهش خ ینیبدب با

 اطیکه داخل ح ی....از چند نفرزدم رونیبلند شدم و همراهش از ساختمون ب یزد و من با دودل یبهم لبخند ایست

ارو پر همه ج دونستمیکه اسمشون و نم یی...درختامیکه پشت ساختمون بود رفت یکیکوچ اطیو به ح میبودن گذشت

ونجا ا ییبایکه بخوام به ز کردمینم تیاحساس امن نقدرسقف شاخه هاشون بهم گره خورده بود...ا هیکرده بود و مثله 

 ید جذاببود....با لبخنباال رفته  یکتش کم یبود و لبه  بشیج یدقت کنم...برگشتم سمت ادوارد....دستش تو شتریب

 زم؟؟یعز هیچ نجایاومد سمتم: نظرت راجع به ا

 ...میچهرمو پوشوند...متوجه شد: ناراحت نشو بزار به حساب فرهنگ غرب یاخم زمشیعز از

 ازش گرفتم رومو
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 نمکیو فکر م نجاستیرو پدرم درست کرده....عاشق ا نجایبهشون گفت: ا یو با نگاه ستادیجلو و وسط درختا ا رفت

 به دختر مورد عالقم اعتراف کنم... نجایا خواستیدلم م شهیکرده...هم تیعالقه به منم سرا نیا

 داشتم اون دینگفتم و ام یچی...هشدیواسم روشن م ایست یحرفا هیخطر تو گوشم به صدا دراومد و تازه معن یزنگا

پروا نگاهم کرد و من خودم و لعنت کردم بابت  یو ب رهیطرفم و خ دیمنظورش نباشه...چرخ کنمیکه من فکر م یزیچ

 لباس کوتاهم...

وقت  چی....اما هرسهیبه آخرش م میبدون اون زندگ کردمیعالقمند شدم و فکر م یبه دختر شی: سه سال پادوارد

دوست من ازدواج  نیتر یمینکردم...چندماه بعدش اون دختر با صم دایکه بهش ابراز عالقه کنم و پ نیجسارت ا

 که جسارت ابراز عالقه رو داشت ید...دوستکر

 دردناک بود... یلیخ نیو به نظرم ا زدیتو چشماش موج م حسرت

 ...وارد کالج شد بایز یشرق یبانو هیکه  نیجذبم نکرد تا ا یدختر چی: بعد از سه سال هادوارد

 حبس شد...کاش منظورش من نباشم... نفسم

دوست دارم تو  کنمیدارم و حس م یعاشقتم اما نسبت به تو حس خوب گمی...من نمزمیعز نیشد: بب کمینزد ادوارد

به خاطر کمبود جسارتم تورو از  خوامینم نباریو ا سی...من فردا به مدت دوماه قراره برم انگلیدوست دخترم باش

 دست بدم

د: کر یداشت....اخم انتظار شدینم نمیاز ا شتریب یپسرک موبور غرب هینگاهش کردم....دوست دختر.....خب از  شکه

 ندارم... شنهادتیبه قبول پ یلیمتأسفم ادوارد اما تما

 بپرسم چرا؟؟ تونمینشست: م شیشونیاخم کمرنگ رو پ هی

 یندارم که بخوام تو یادوارد.....من قلب نیپررو: بب نطوریها...و هم یغرب نیرک بودن ا یادیفوت کردم....ز نفسمو

 کنم....درواقع... متیرابطه تقد

 ؟؟یرو دوست دار یوسط حرفم: کس دیپر

 شدم: بله... رهیخ شیایدر ی....محکم تو چشماادینخوردم از سوالش ز جا
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 یخرج کردن جسارت هم بهم کمک یحت کنمیکرد لبخندشو حفظ کنم: فکر م یچهرش تو هم رفت اما سع یکم

 نکرد...

 ...جسارت آدما تو گذشتنه یگفتم: گاه یانداختم و به فارس ریبه ز سرمو

 ؟؟یگفت ی: چادوارد

 ..کنمیم تیموفق ی...در هر صورت متأسفم اِد و برات آرزوستیکردم: مهم ن نگاهش

 شهی...راحت نممیفکر کن...به هرحال من پسر جذاب شنهادمیرو پ ستمیدوماه که ن نیزد: ممنون اما تو ا یجذاب لبخند

 ازم گذشت...

 اعتراف کنم با اخم دی: اوه بانو بادیچهرمو پوشوند....خند یشد چشمام از اعتماد به نفس بشر مقابلم و تنها اخم گرد

 ...یشیجذاب م

و بدون توجه بهش برگشتم به سمت خونه...تو سوال نبردم  ریو ز تمیچندتا کلفت بارش کنم اما شخص خواستیم دلم

کنار  ایست دنیسخت بود....دورتادور و نگاه کردم و با د یادینبود ز شیلقب یکه سر جا ایکردن ست دایپ یاون شلوغ

زد  یلبخند دنمیبا د ای...ستشدیداشت کسل کننده م یادیز یمهمون نیهاش به طرفش رفتم....ا یچندتا از همکالس

 بود  و مشروب باعث سردردم شده گاریس ی....بومیگوشش ازش خواستم برگرد ریو منم جوابشو دادم و آروم ز

.......................................... 

بودم و به نظرم  لمایسبک ف نیعاشق ا یبودم....از نوجوون یموضوع خون آشام تیبا محور لمیف هی دنید مشغول

تخت و  یو شروع کرده بودم و رو به شکم رو لمیفوق العاده بود....تازه فصل سوم ف نهیزم نیدر ا نالیاورج لمیف

 شهیهم م لهیکردم: آدم وارد طو ینگاه ایباز ست شین بهباز شد.... هویبودم که در اتاق  دهیمقابل نوت بوکم دراز کش

 ...زنهیدر م

 تو هوا تکون داد: بداخالق نباش..پاشو آماده شو... دستشو

 و پاز کردم و نشستم رو تخت: کجا باز؟ لمیف

 ...یازدستاشو بهم کوفت: شهرب جانیبا ه ایست

 ...گرد کردم: عمرا چشمامو
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 ..ادیو هم مجبور کردم ب ری...تازه امکنمیرو هم قبول نم یبهونه ا چی...هیایب دینگاهم کرد: حرف نزن با یچپک

 ....یشو ست الیخ ی: بختمیموهامو بهم ر کالفه

 : حرفشم نزن.. ایست

 ...یست یکنیم سیشد و با حرص گفتم: دهن آدم و سرو بلند

که  ریبهش بلند شدم و آماده شدم و بعد اومدن ام یابرو باال انداخت و منم بعد رفتن چشم غره ا طنتیو با ش دیخند

 میبا اون اخم چهرش معلوم بود مجبور شده مثله من به اومدن حرکت کرد

........................................... 

و من آب دهنمو  میبود ستادهیا کردیظاهرشم به آدم استرس وارد م یکه حت چیدر پ چیبزرگ و پ ییترن هوا یروبرو

 ....میسوار ش نویا دیبامزه و با بهت گفت: نگو که با یرعلی.امقورت دادم..

 ..میسوار ش نویهم دیبا قای: چرا دقدیخند ایست

 کردم: امکان نداره... اخم

 لب نثارش کردم... ریز یحرص درار و من لعنت یاز اون نگاه هافقط نگاهم کرد.. ایست

 ...مونهیم یزامب نیع شهیم ادهیازش پ یشو....هرک الیخ یب ای: ستریام

 ...یرو خوب اومد یاوج ترس خندم گرفت: زامب تو

 ...نیسوار ش یبهونه و ترسو باز یو تو هوا تکون داد: به جا طیسه تا بل ایست

و به طرف صف رفت و منم مجبور شدم  دیکش رونیب ایاز دست ست طارویبود بلترسو بدش اومده  یکه از کلمه  ریام

 کردم ایفحش بلد بودم بار ست یدنبالش برم و هرچ

و بعد بستن محافظا چشمامو بستم...با توجه به ترس از ارتفاعم  میو با ترس و لرز سوار شد دیزود نوبتمون رس یلیخ

 ی گفت: تو روحت دختره ظیبا غ ریکه ترن راه افتاد و ام گفتمی....تو دلم ذکر مکردمیم یگفت داشتم خودکش شدیم

 چموش...
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ف به طر یآروم باال رفت کم یلیخ ییسرباال هینداشتم....ترن آروم حرکت کرد و از  دنمیشدت استرس قدرت خند از

عث شد شد و با ریسراز نییبه پا یادیمکث با سرعت ز یو بعد از کم ستادینقطه ا نیدر مرتفع تر قایو دق دیچیچپ پ

الب بود برام ج دیکشینم غیج ایکه ست نی...اما ابودم دهینکش غیوقت انقدر با قدرت ج چیتو شکمم...من ه ادیقلبم ب

و به خاطر سرعتش انگاذ  دیچرخیو م رفتیم نییخنده دار کرده بود موضوع رو....ترن با سرعت باال پا ریام یو دادها

 ی لهیسو نیو دعا دعا که زودتر ا کردمی....کامال سرد شدن دست و پام وحس مزدیم یلیباد داشت به صورتمون س

 ستهیبا یلعنت

خارج شد و چشمامو آروم  نمیاز س یو نفسم با آسودگ ستهیا یکم شدن سرعت ترن متوجه شدم داره از حرکت م با

...چشماش یطرف ست دمی...چرخدهیشده باشه و چهرم به شدت رنگ پر خیموهام س دمدایباز کردم....احتمال م

 غیج نی....خندم گرفت...خانم از شدت ترس شکه شده بود و به خاطر هم ومدیبه نظر م دهیبسته بود و به شدت ترس

ر و چقد زدیبه خندم دامن م شتریب ختهیبهم ر یو موها دهیبا اون رنگ پر یرعلیخشن ام ی...البته چهره دیکشینم

 فوق العاده بود نی....اقلبم بازم بخندم نیبا وجود غم سنگ شدیخوب که م

 اگه تو حالت خوب باشه....شاد می....راضمیچه دردناکه اما راض نی....بببدون تو بخندم کنمیم ی....دارم سعمانیپ نیبب

 تو خوش باشه.. ی...شادباش که باران با شادمانیباش پ

 ...رفتمیم یوقت یدیفهم بگو

 خودم نبودم... نگران

 وجودم... یهمه  ینشسته بود تو یبدجور ندتیآ غم

 که ازم تو ذهنت بود و خرابش کردم... یریتصو اگه

 تو برگردم... شیازم نخواه که پ گهیخاطر خودت د به

......................................... 

انداختم....تلفن همراهمو درآوردم و  ینگاه مارستانیشدم و پول رانندرو دادم و به ساختمون ب ادهیپ یتاکس از

 رو گرفتم یرعلیام یشماره  شدمیهمونطور که وارد محوطه م

 : جانم؟؟یرعلیام
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 ...رونیب یایب یتونی...ممارستانمیب ی...من تو محوطه ریفوت کردم: سالم ام نفسمو

 جوجه؟؟ یکنیم کاریچ نجایشد صداش: ا متعجب

 ...یفهمیم رونیب یایکردم: ب اخم

از  یبا روپوش پزشک ریکه ام دیطول نکش یلیجذبم جا کردم...خ نیشلوار ج بیتو ج لمویو موباو قطع کردم  تماس

 ...: سالمدیرفتم که بهم رس تشیجذاب یخارج شد...تو دلم قربون صدقه  مارستانیب

 .باشه: سالم. یکردم چهرم جد یسع

 شده؟؟ یزینگاهم کرد: چ قیدق

 ...میزنیبعد حرف م مینیمحوطه اشاره کردم: بش یها مکتین به

 ؟؟یدست بلند کرد ایرو ست یبه چه حق شبیبودم: د ی..منم جدنگاهم کرد. ینشست و جد یحرف چیه یب

 ؟؟یزد : اومده چغل یخورد و بعد پوزخند جا

 ...ستین یبه چغل اجیه احمق....احتکردم: صورتش کبود شد یظیغل اخم

 : خودش مجبورم کرد...دمیرو تو چشماش د یمونیکوتاه پش یلحظه  هی یبرا

 انقدر برات گرون تموم شه... بهیپسر غر هیبا  ایست دنیرقص دیکردم: چرا با زیر چشمامو

 ..بفهم نویگردنش باد کرد و چهرش خشن شد: باران پسره مست بود...ا رگ

اطر به خ ریو ام دنید یمهمون یهمو تو یاتفاق یلیخ ایو ست ریام شبیکه د شدیشروع م ییاز جا هیکردم...قض یپوف

 زده بود.. یلیس ایشده بود که به ست یعصب یآدم مست به حد هیبا  ایست دنیرقص

 ...کردینم دایپ یاصال به تو ربط هیقض نیمست ا ریچه مست چه غ ریباال انداختم: ام شونه

 ...مونهیمن مثله عسل م یبرا ایشد: ست ظیغل اخمش

 ؟؟یزدم: مطمئن یپوزخند
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 ه؟؟یخورد: منظورت چ جا

 ...یکنیبه چشم خواهرت نگاه نم ایتو به ست کنمیمن فکر م ری: امدمیکش جلو

 کنم؟؟؟ینگاه م یجمع کرد : اونوقت به چه چشم نشیرو س دستاشو

 گفتم: چشم همسرت... لکسیر یلیخ

 ..ناروی.من هنوز تطرفم: مزخرف نگو. دیکرد و پرزده نگاهم  بهت

 هیبرگشت به  یانقدر مقاومت نکن برا کنمی...پنج ساله مرده و خواهش مریمرده ام نایرو لبش گذاشتم: ت دستمو

 ....یعاد یزندگ

 ...یبدهکار ایبه ست یعذرخواه هیشده نگاهم کرد: به حرفام فکر کن...در ضمن  خشک

 ؟؟یریم ینگاهم کرد: کجا دار کالفه

 خونه.. رمیو بعد م کنمیم یرو ادهیپ کمیتو گوشم گذاشت:  هامویهندزفر

 کردن آهنگ راه افتادم ... یتکون داد و من با پل یسر

 ...خوامیغربت نم گهید من

 ...خوامیو با حسرت نم عشق

ود و افتاده ب یادیمدت اتفاقات ز نی.تو ا...رفتمیآشفته جلو م یو من با ذهن دیچیپیتو گوشم م یبهنام صفو یصدا

 یهممون شکه کرد که قابل گفتن نبود....برا یو مهرداد بود که به قدر ایمیک یخبر نامزد نشونیتر بیعج دیشا

که  یاریشهر دنیاز روبرو شدن با گذشته و د دمیترسیکنم به برگشت ....م یمراسم عقدشون نتونستم دلم و راض

باهام دعوا کنن و از دوهفته قبل  یجد یلیخ ایمینرفتنمم باعث شد مهرداد و ک نی....هممانیبود به پ نیتر کینزد

 ایساختمون توجهمو جلب کرد...سوف هی یباال یجواب تماسامو ندن....نگاهم به روبروم بود که تابلو

 ...روانشناسونزیاست

 یکم انجیا دیمردد وارد ساختمون شدم....شا یهابه تابلو با پا یو بعد نگاه طوالنکردم  ستیا یناگهان میتصم هی تو

 بهم کمک کنه... تونستیم
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 ...دیشا

 

............................................ 

 سال بعد: کی

و ادوارد و نامزدش هلن  ایو ست ریبه بابا به طرف ام یو استرس از بغل مامان خارج شدم و بعد لبخند جانیه با

 ...دمیچرخ

 رو داشته باش... ایست یکردم: هوا ریبه ام یاخم

دعوا  گهیبود کع د نیبودن اما حداقلش ا دهینرس ییرفت که به خندم انداخت...هنوز با هم به جا یغره ا چشم

 همو داشتن... یهوا یلیو خ کردنینم

 ...گذرهیسخت م یلیپنج ماه خ نیبغلم: اوه ا دیپر هیبا گر ایست

 ینفس راحت هی ی...تازه برگذرهیاصال هم سخت نم گهیعقب: دروغ م دشیرو گرفت و کش ایست یشونه ها ریام

 ...میکشیم

 تونی...دستمو به طرف ادوارد گرفتم: عروسکنهیکارو م نیکم کردن استرس من ا یبرا دونستمیغلظ تر شد....م اخمم

 بعد برگشت من... نیو بزار

 : حتما بانو....دیخند

...ما هم پنج .خوش بگذره دوارمی....امزمیبغلش: برو عز دیمنو کش ری....امبه جمعشون کردم یو نگاه دمیو بوس هلن

 ... یعروس یبرا میایم گهیماه د

....دلم رفتم تیبه طرف گ شونیشگیهم یها حتینص دنیشن مامان و بابا  یدوباره  دنیبهش زدم و بعد بوس یلبخند

که نشستم از شدت استرس دستام  مای....داخل هواپنمشونیبب تونستمیو تا پنج ماه نم شدیهمشون تنگ م یبرا

 شنهادیکس نگفته بودم....پ چیبرگردم....به ه رانیبه ا فبرم و بعد با چهارساعت توق هی....قرار بود اول به ترکدیلرزیم

 خواستمیپنج ماه و کنارش م نیماهان بود و من ا یعروس گهیبرگشت.....پنج ماه د نیروانشناسم بود ا یسوف
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که بلند شد دستمو دور حلقم  مای....هواپکردیمضطربم م نیکنارم نبود و هم ری....برخالف اومدنم به فرانسه امباشم

 ...شدیکار باعث آرامشم م نیکردم....ا تمش

برم و با  ایتلف کردن وقتم تو فرودگاه به کنار در یگرفتم به جا میتصم هیدر فرودگاه آتاتورک ترک مایتوقف هواپ با

 یکه با بو ایشور در یها و بو یکشت یخودمو آروم کنم....من عاشق صدا یترک اصل کم یقهوه  وانیل هیخوردن 

 مایب مانیبار با پ هی خواستیآرومم کرد....چقدر دلم م یکم نیشده بود بودم و هم یاون اطراف قاط یکافه ها یقهوه 

 ...دمیکش ی...آهرمیدستاشو بگ ییایدر یمرغا یها و صدا یو بوق کشت ایدر یو روبرو هیترک

 ...گشتمیکم کم به آتاتورک برم دیبا

 

 بارون.. ریز میبر زمیباز عز ایب 

 تنگه واسه هردوتامون... یلیخ دلم

پر دود معرکه بود....با تمام  یاون هوا دنیاومدن از پله ها و نفس کش نییتو فرودگاه امام و پا مایهواپ فرود

 یفوق العاده بود حت یمردم و هل دادنشون...اصال همه چ یبرگشت..با تمام عجله  نیاسترساش...با تمام دلهرم از ا

 جلوت نیکه هر ماش نیکردنش....ا یقانون رانندگ یو ب ناشراجع به نرخ ارز و دالر و غر زد یتاکس یصحبت راننده 

به زبونت خودت حرف  یوقت گهیراننده ها به همد یفحش دادن بعض یصدا ی....حتیبمون کیو تو پشت تراف چهیبپ

 نایدود و دم ماش ونیم الدیبرج م دنیبوق و د یصدا ی.....حتزننیم

هم قشنگ بود....با ولع همه جارو  دنیکشیم دکیو اسم هموطن و  کردنیبا عجله حرکت م ابونیکه تو خ ییرهگذرا

تا  یباش دهیرنج غربت و کش دیو هرج و مرجش بودم....با شیقانون یب یشهر باهمه  نی....چقدر دلتنگ اکردمینگاه م

 نی.بزار ا..یخاک نباش نیا یخوبه اگه دلبسته  شیارهاش و قانون مد ییبایو ز سی....تمدن پارگمیم یچ یدرک کن

 یصدا نیسادم....هم یزایچ نیعاشق هم دوننمیکه همه جهان سوم م ی....منه شرقها باشه یهمون غرب یتمدن برا

روش روب نیتا ماش زارهیدستشو رو بوق م یو هرزگاه کنهیتوجه بهش از وضع اقتصاد گله م یکه ب یو مرد ویبلند راد

خونه  یکه جلو نی....ماشخاکه نیعاشق هم شیزندگ یها یآدم با تمام سخت نی..ته تهش هم.خودش کنه وجهمت

به راننده  یو با لبخندکرده بود انداختم  ادهیمنو روبروش پ مانیبه در بزرگش که بارها پ ینگاه یتوقف کرد...با دلتنگ

 رو پرداخت کردم.... هیکرا
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و چمدون به  یبودم....با دلتنگ میخوب زندگ یهمه ساال یخونه  یانگار زمان متوقف شده بود و من روبرو حاال

 دست...

 نشیدورب دید ی...جلوفونیتو آ دیچیماه بانو پ یتا صدا دیانگار چند قرن طول کشرفتم و زنگ و زدم.. جلو آروم

 نبودم

 ه؟؟یبانو: ک ماه

 : منم ماه بانو....باران....نیدورب یقشنگش...رفتم جلو یو مادرانه ها شیجنوب یلهجه  یرفت برا دلم

ز پر ا یباصفا اطیوارد ح یباز شد و من با دلتنگ یکیت یماه بانو....در با صدا یخفه  غیج یمکث و بعد صدا یکم

 دیدو غیج هی...در خونه باز شد و بهار و ماه بانو با بهت ازش خارج شدن و بهار با صدا کردن اسمم و خاطراتم شدم

 طرفم...

 ..ستمیواب ن...بهم بگو که خشهیگفت: باورم نم هیو گر جانیبغلش کردم....با ه محکم

بهار...دلم واست تنگ شده  یا وونهی: دیکس ینکنم....الاقل نه جلو هیکرده بودم گر نیسال بود تمر کی....دمیخند

 بود...

 یکرده بود...سرشو با بغض تکون داد و صورتمو لمس کرد: اوه خدا باترشیجدا شد...اشک نشسته تو چشماش ز ازم

 ..متنیبیبعد دوسال دارم م شهیمن باورم نم

 ؟؟یستیبه صورتش ضربه زدم: حاال باورت شد خواب ن آروم

 فرودگاه.. میایکه ب یایم ی...چرا نگفتوونهیبغلم کرد: د دوباره

 بود.. نیبه هم فشیباال: ک دیپر ابروهام

 هیرابر بهار گ نیو نگاهم کرد...اشک روون گونشو پاک کردم و دستشو گرفتم و به طرف ماه بانو که ع دیبوس گونمو

 .....دردسر خونه برگشتکن هیقربونت برم کم گر یبود رفتم و بغلش کردم: اله رمونیو خ کردیم

 ..یخانم جان...خوش اومد یگفت: خوش اومد دیبوسیدستاشو دورم حلقه کرد و همونطور که سرمو م مادرانه
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که  یبیکرد..حس عجرو در من زنده  یکه پر از خاطرات بود برام حس گنگ یدوسال برگشتن به خونه ا بعد

در اون حضور داشت..با  مانیپ شیکه بخش یخونه برام پر از خاطره بود...خاطرات یجا ی....جاهیچ دونستمینم

تا کار.....به دو نیخبره شده بودم تو ا اما...اشکامو گرفتن یو سخت بود جلو کردمیجزء به جزء خونرو نگاه م یدلتنگ

بلند کرد و از پله ها باال  ینیرقم سنگ یو عل شونیکیرفشون رفتم و چمدون کنار پله ها نگاه کردم و به ط

 ورری...چشمامو بستم و دستگزدیرو بلند کرد و دنبالم اومد...در اتاق خوابم بهم چشمک م یکیرفتم...بهار هم اون 

و  زی....تمکه رفتم بود  یرو لبم نشست....اتاق مثل روز ینیریاز هم فاصله گرفت....لبخند ش لکامو آروم پ دمیکش

 مرتبه ... نیهم ی....براکردیم زیمرتب...بهار به حرف اومد: ماه بانو هر هفته اتاقتو تم

ماه بانو  شدیو معلوم م دادیم یزیتم ی....خنک بود بوتختم رها کردم یعمق گرفت...وارد شدم و خودمو رو لبخندم

 اد؟؟یم یتخت: ماهان ک یف شد .....نشستم رورو شسته...حرکت خوشخواب کم کم متوق یتازه روتخت

 ...نتتیبب شهیم ریغافلگ ی....حسابگهیساعته د هیبا لبخند گفت:  بهار

که اواخره  نی...با ابره رونیاز تنم ب یخستگ رمیدوش بگ هیمن  ادیو باز کردم و بعد برداشتن حولم گفتم: تا ب چمدون

 گرمه... یلیاما هوا خ ورهیشهر

 ..زارمی...منم برات لباس مزمیکه نبرده بودم رفت: برو عز ییبه طرف کمدم و لباسا بهار

آورد...حولمو  رونیراه و از تنم ب یدوش آب ولرم گرفتم که خستگ هیاتاقم شدم و  سیکردم و وارد سرو یتشکر

 هم کرد: صحت حمام..نگا یبا دلتنگ دنمیتختم نشسته بود و با د یاومدم....بهار رو رونیو از حمام ب دمیپوش

 : ممنون...باران

 ..هم راحته هم خنک....بپوش نوی...اایگرفت طرفم: ب رویرنگ یعناب ریحر راهنیپ

 راهنیپ نیو ا یدیاز سف زدیکرده بودم برق م زری.چون بدنمو لکردم. ضیبهش زدم و پشت بهش لباسمو تعو لبخند

توالتم نشستم و کرم مرطوب  زیم یصندل یو رو دمیچیپ کمیکوچ یدور حوله  سمیخ ی...موهامومدیبهم م شتریب

ش نگاه نهی....از تو آو حولرو از سرم باز کردم برداشت...بهار مهربون اومد کنارم و از کشوم سشوار و کنندمو برداشتم

 زد و شروع کرد به خشک کردن موهام... ی...خواهرانه بهم لبخندکردم

 ...ی: چه خوبه برگشتدیو بوسکارش تموم شد خم شد و گونم یوقت

 تا چه حد دلتنگتون بودم.. یتصور کن یتونیشدم و دستمو دور گردنش حلقه کردم: نم بلند
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 ...یینجایا شهی: هنوز باورم نم دیکش یقیعم نفس

 ؟؟؟ییماهان اومد: بهار ...خانمم ...کجا یکه صدا دمیخند بهش

از  یفیقابل توص ریماهان...با حجم غ یبرا زدی...دلم پر مبهم زد و من با استرس بهش نگاه کردم. یلبخند بهار

...نگاهش ناباور دنمیاز اتاق خارج شدم و ماهان که تازه از پله ها باال اومده بود خشکش زد همونجا با د یدلتنگ

 ...یبود....بغضم و قورت دادم: داداش

بعد من تو آغوش برادرانش غرق بودم و اونم سر و صورتم  یا هیو ثان دیخودش اومد و به سرعت به طرفم دو به

 تو عطر تنش گم شدم و راه نفسم باز شد... یبغض مهار نشدن هیو من با  کردینگاهمون م هی....بهار با گردیبوسیم

 ؟؟یایکه م یمن شده بود: چرا نگفت ی رهیاومده بودم و خ رونیبود از بغلش ب یساعت می...نکردینگاهم م رهیخ هنوز

 بهتر بود... ینطوریتو بغلش جا کردم : ا خودمو

 خوشحالم... یلینشوند رو پاش: عروسکم ....خ منو

اول اما  کردنی...باور نمیو غزل زنگ زدم و گفتم اومد ایمیزدم...بهار کنارمون نشست: به ک یلبخند بهش

 ...انیمتقاعدشون کردم و دارن م

 و مهرداد با هم نامزد کردن.. ایمیچطور شد ک دمینگاه کردم: من هنوز نفهم بهش

 شد.. ییهوی...واقعا میدی: خودمونم نفهمبهار

نگذشت که زنگ  خونه به طور ممتد به صدا  یلی...خکرده بودن یتکون دادم...خداروشکر باهام آشت سرمو

 ...استیمی: کمیو گفت میکرد یبود...هرسه بهم نگاه وونشیمدل زنگ زدن مختص خود د نیدراومد...ا

.......................................... 

ل رو و غز ایمیمنتظره شکه بودن....با بهار و ک ریبرگشت غ نیهمه از ا ییجورا هیو  گذشتیاز برگشتم م یهفته ا هی

 ...زدیو ماهان هم داشت با تلفنش حرف م دادمیو من داشتم عکسامو تو فرانسه بهشون نشون م میکاناپه نشسته بود

ترن ازمون گرفته  یها نیبه طور خودکار با دورب میسوار ترن بود یوقت یشهرباز یکه تو یبه عکس میدیرس

 ...افشیچرا کج شده ق ریام شد؟؟یخنده: باران تو دهنت انقدر باز م ریزد ز ایمیبودن....ک
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 به سرش: کوفت...خودتو مسخره کن... زدم

 حی...توجهم به مکالمش جلب شد: نه محمد جان....گفتم که ترجمیآرومتر حرف بزن یبهمون اخم کرد که کم ماهان

 باشه... یخودشم راض کنمی..متوجهم فکر نمخودم باشه. شیپ رانهیمدت که ا نیا دمیم

: راجع به من دمیپرس عی...منتظر شدم تلفنش تموم شد و سرزنهیراجع به من داره حرف م گفتیحسم م ییجورا هی

 ؟؟یزدیحرف م

 و اومد کنارم : بله فوضول خانم... دیخند

 ؟؟یگفتیم یطرفش: چ دمیکش خودمو

 یپروژه  هیخوب کارش گرفته و  یزده...ول یشرکت مهندس هیکه باعث اخمم شد: دوستم محمد تازه  دیکش دماغمو

 نیو ا و راجع به رشتت یبرگشت دهی...فهمرسونهیم یتو شمال داره به بهره بردار یکیشر گهیشرکت د هیو با  نیسنگ

 نشیمهندس میپروژه به ت نیکنم تو ا صحبتازم خواسته باهات  دهیفهم یاز سوربن گرفت سانستویکه فوق ل

 باشه... یکمک خوب تونهیچون اونجا فوق گرفته م گهی...میوندیبپ

 ؟؟ینبودم: خب چرا قبول نکرد کاریبود که ب نیکم کمش ا.بود یخوب شنهادیپ

رحش بعد تموم شدن ط دیبا یقبول کن نویا ی...اگه بخوایبمون یخوایماه م شیش ایاخم بهم نگاه کرد: تو فقط پنج  با

 ...یازم دور باش یکه هست یمدت کم نیا خوادیشمال سر پروژه...دلم نم یماه بر کیحدود 

 ...شهیبرام م یخوب ی....به نظرم تجربه کارو انجام بدم نیدوست دارم ا یگرفتم: ول دستشو

 اخم نگاهم کرد: حرفشم نزن... با

فردا برو صحبت کن اگه به  دمیخب آدرسو م یلیکه آخر سر کالفه شد: خ نیو سنگ رهینگاهش کردم ....خ نجوریهم

 برو... یدیتوافق رس

 بچه ها رو به هوا بردم... یو خنده  دمیبغلش و گونشو بوس دمیذوق پر با

 ایمیپارک کردم....ک نمویو ماش ستادمیا کردیتوجه جلب م یبراقش حساب یمشک یمامقابلم که ن کیبرج ش یروبرو

االن  مخوندی....کوفتت بشه اگه واسه فوق مهیباحال یگفت: جا ایمیبه ساختمون برج انداختن و ک یو بهار و غزل نگاه

 ...نجایا رفتمیخودم م
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 ..دمیکش یبودنم دلتنگش بودم افتادم و آه رانیا یروزا نیکه سخت تو ا یمانیو شرکت پ میکار یتجربه  نیاول ادی

 ...احمق یکشیدم خونت آهم م ادیوسط...شانس طبق طبق م نیا هیچ دنتی: آه کشایمیک

 تو خوشش اومده ؟؟؟ هیمن از چ ی چارهیب یعمو دونمیحرص بهش نگاه کردم: نم با

...وارد رونیب می...بچه ها باهام اومده بودن چون قرار بود بعدش برنیشدم ازماش ادهینازک کرد و من پ یچشم پشت

شدم و  یرو فشردم ومنتظر شدم....با توقف آسانسور وارد الب ۴ یساختمون برج شدم و سوار آسانسور شدم...دکمه 

 پیتا تند و زننده مشغول شیبا آرا یجوان یرفتم....منش شدیم یمنته یبه طرف تنها در باز که به سالن بزرگ

رسوندم:  یمنش زیکرده بود...خودمو به م زیسرر یادیامروز ز هامیافتادم و حجم دلتنگ شینغمه و سادگ ادیبود....

 ...دیخسته نباش

 ...دیی: بفرماومدیبلند کرد و به نظرم خط چشم کلفتش اصال بهش نم سرشو

 قرار داشتم... یموسو یهستم با آقا نیبهش زدم: باران راست یلبخند

 ...کنمیصداتون م دینیکرد : بله...چندلحظه بنش یمقابلش نگاه ستیل یتو

 دیچرم سف یرو مبل ها تیاخم و جد ی...با کمیالک یکالس گذاشتن ها نیبودم از ا زاری...بیپوئن منف نیاول خوب

صورتم  یورود داد....اخم همچنان رو یبهم اجازه  یگذشت تا منش یا قهیده دق کنمیزدم....فکر م هیتک

ر که معموال بعد از ورودم به هرجا توجهمو جلب زدم و وارد شدم...بدون توجه به دکو یبود...چندضربه به در چوب

 همسر داره دادم... دونستمیمقابلم که خوب م یبه مرد خوش چهره  یسالم کردیم

 ..لطفا دینی...بنشنیخانم راست ببنمتونیگفت: خوشحالم م ییبلند شد و با خوشرو محمد

 ..نیقبول کرد شنهادمویو دور زد و روبروم نشست : خب ممنونم که پ زیکردم و نشستم...خودشم م یکوتاه تشکر

 طیشرا دنیصحبت و سنج یبرا شتری...بیموسو یرو قبول نکردم آقا یزیابرو باال انداختم: من هنوز چ مغرورانه

 ..نجامیا

 زد: البته... یلبخند
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رام باز ب یسه بعد ریتصو هیبرداشت و جلوم قرار داد و بعد باز کردن چندتا فولدر  زیم یشد و نوت بوکشو از رو بلند

 شتریتو محمود آباد که ب یسازمان یپروژه  هیشده... دهیکه نقشه کش ییطرح پروژه ست..البته تا جا نیشد : ا

 منطقه هستن.... یها یگذاراش بوم هیسرما

منطقه و  یها یداد....با توجه به استقبال بوم حیاحل بود برام توضس کیراجع به پروژه که نزد یساعت کی حدود

ماه در  کیکنم.... یدوماه و همکار نیمفصل قبول کردم که باهاش ا حاتیبود...بعداز توض یپروژه کار خوب یبزرگ

اومدم رو  رونیپروژه...از در دفترش که ب یمقدمات یکارها یماه در شمال برا کیو  ینقشه کش یادامه  یتهران برا

تکون دادم و وارد آسانسور شدم...به حتم اگه من همسر محمد  یسر کردینگاهم م یخاص یکه با افاده  یبه منش

...با لبخند سوار شدم و کردنینگاهم م نی....بچ ها از تپ ماشبکنه یفکر هی شیراجع به منش خواستمیبودم ازش م

 ...هگفتم: حل

 مانینگ پدلت شتریلبخند دردناک منو ب نینگاهشون کردم....ا یمنم با لبخندگفتن و  کیبهم تبر یبا خوشحال هرسه

 ...کردیم

 بارون... ریز میبر زمیباز عز ایب

 تنگه واسه هردوتامون... یلیخ دلم

 آرومم کن ایضربه خوردم ب چقدر

 چه کردن باهامون؟؟ ینیبیم

......................................... 

و  گذشتیاز ورودم به شرکت م یو پارک کردم و باعجله خودمو به آسانسور رسوندم....دوهفته ا نیماش یهولک هول

نقشه  ادستیخواب مونده بودم....آسانسور که ا میبود کنفرانس داشت کمونیکه شر یبار با شرکت نیاول یامروز که برا

شما؟؟  دییگفت: کجا دنمیرکت با دش یهمون منش ای یدیتو دستم و مرتب کردم و ازش خارج شدم....خانم س یها

 ن؟؟یکرد ریچقدر د

 وقته شروع شده.. یلیبه خاطر عجلم گفتم: متأسفانه خواب موندم...خ زدمیکه نفس نفس م یو درحال دمیگز لب

 هنوز... ومدهیشرکت مقابل ن سیی: نه...ریدیس
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ه برخورد کردم و نقش یتا برم سمت اتاق کنفرانس که محکم با کس دمیفرستادم و چرخ رونیب یبا آسودگ نفسمو

 بگم که .... یزیسرمو بلند کردم تا به شخص مقابلم چ تی....با عصباننیزم ختیهام ر

ا ....بستادیقلبم از حرکت ا یقطع شد و حت دنمی....نفس کشدنیچرخیساعت هم نم یعقربه ها ی....حتستادیا زمان

ت بود...باور نداش رهینکنم اشک تو چشمام نشست....نگاه بهت زدش بهم خ هیگر گهید یکس یتالشم که جلو یهمه 

 اهیس یچشما نیشدم....خودش بود....ا رهیاز قبل جذاب ترش خ یبغض خفه به چهره  هیو  یخودم باشم....با دلتنگ

 نیورش بود و حاال....همحض یکننده  تیتثب یعطر سرد و خنک فرانسو نیجز اون نداشت...ا یجذاب و مغرور و کس

اثبات کرده بود مارو بعد دوسال مقابل هم قرار داده بود.....حاال پازل برام  شیسالها پ لهیکه گرد بودنش و گال نیزم

 سازه بود..... رانیپروژه ا نیا کیروبروم شرکت شر یبدون شک با حضور مرد جذاب بهت زده ...دحل ش

 ....رمینگاه دلتنگ و پر اشکمو که مملو از تعجب بود ازش بگ شدینم

 بود.... مانیاون پ آخه

 اومده... یحس هیتو قلبم  دوباره

 ه؟؟یچ دونمینم

 ..ادگاری مونهیدور م یکه از روزا هیعشق هیشب

 نرو...منو تنها نزار.. گفتمیم که

 تنها نزار.. منو

 مثله قلبم شکسته تر شده.. چهرت

 ده...هوا بدتر شده..تر ش چشامون

 ...عمر هی یکجا بود یبگ خوادیم دلم

 ..سر شده یمنت چه جور یب یروزا

 سر شده.. یجور چه

 ....اریاخت یب هیجار اشکام
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 زدیم ادیسخت بود اما مرد من االن مقابلم بود و نگاه من عشق و فر باورش

 ...بهم وارد شد اریشهر دنیدر کنفرانس باز شد و شک دوم با د میهم بود ی رهیلحظه که ما هنوز با بهت خ همون

 اونم رنگ بهت و گرفت و ناالن اسمم و صدا زد: باران.. نگاه

 دنشیابروهاش...من با د نیب قیرو فرمش...به اخم عم کلیسردش...به ه ی...به چشم هامانیسر دادم رو پ نگاهمو

 ...انگار دوباره عاشق شدم

 ..شهیم دارین بتو م یحس داره

 ..شهیم کاریهم مثله من ب جهان

 ..شمیاول هل م یروزا مثله

 ..شهیقصمون تکرار م دوباره

 یزیچ از هر شتریب فهممی...اما حاال منمشیدوباره بب خوادیچقدر دلم م کردمی...تا االن فکر مهیبیغر ی....واژه یدلتنگ

 ...دنشویدلتنگش بودم....چطور تاب آوردم دوسال ند

 چشم هیتر شد و تو  ظیچونم دنبال کرد و اخمش غل ریاشک و از رو گونم تا ز ریرو گونم...نگاهش مس دیچک اشکم

اومد جلوم و  اری...شهرختمیرفتنش اشک ر ریمس ی رهیدهنم گرفتم و خ یزد...دستمو جلو رونیبهم زدن از شرکت ب

 ؟؟یبرگشت یبا غم نگاهم کرد: ک

گذاشت و  یدیخانم س زیو جمع کرد و رو م نیزم یرو ینقشه ها یشد...با ناراحت ردتیشد مینگاهش کردم و گر فقط

 ..نیرو به اون که از رفتار ما تعجب کرده بود گفت: کنفرانس و عقب بنداز

نه که م یگرفت و از شرکت خارج کرد...تا وقت کردمیم هیمن و که مثل ابر بهار گر یبازو ریز یا گهیحرف د چیه یب و

پر غم  یو چهره  زیاخم ر هیو دور زد و خودشم نشست...با  نینزد...ماش یننشوند حرف نشیحال و تو ماش یب

خلوت  ابونیخ هی ی هیو به حاش نیبودم...ماش ستادهیا بروش...من رودمیو د مانمی...پ...حرکت کرد و من زار زدم

 کشوند و برگشت سمت من: آروم باش باران..

اور خراب کنم...ب شویزندگ ومدمی....به خدا ننیپروژه ا نیا کیشما شر دونستمیگفتم: من نم هیا گرکردم و ب نگاهش

 ...اریکن شهر
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 ...یدونستینم دونمیوسط حرفم: بس کن باران...م دیپر ناراحت

 ار؟؟؟یشد: خوشبخته شهر دیشد میگر دوباره

 ؟؟یکن یمعن یرو چ یتو نگاهش: تا خوشبخت ختیر غم

 زدم: مهسان قول داد خوشبختش کنه.. هق

 و چه به مهسان؟؟ مانیزد: پ یپوزخند

 شدم: مگه باهم ازدواج نکردن؟؟ شکه

با  خواست مانیکامل سرپا شد از پ یراحت شد عمل کرد و وقت الشیکه خ مانیزد: بعد رفتن تو پدر پ یتلخ لبخند

ند چ مانیپ دونمیبا هم بود....نم ی....شب عقد و عروسسنگ شده بود نینگفت....ع یچیه مانمی...پمهسان ازدواج کنه

 ..گفت نه. لمیوک دیپرس عاقد یوقت دهیگفت که با رنگ پر یقبل عقد به مهسان چ قهیدق

 ...اریشهر ستین یقشنگ ی: شوخدمیکش ینیه

 یه دوساله....هم دمی..لبخند رو لبش ندیحس چیه ی...بشد یکیبا رفتن تو با سنگ  مانیباران...پ میکرد: جد نگاهم

 ازدواج کرد شی...مهسانم چهارماه پوقتشم رو کارش گذاشته

 مجبورش کرده نه بگه... مانیپ دونمینگفت هرچند م یچیه گهیشرمنده از رفتار مهسان د مانیپ یعمو

 یچ یپا مویکرد....من زندگ ریوسط گلوم گ یزیشدم...نه اصال مردم و زنده شدم....بزاغم خشک شد و چ خشک

 مان؟؟یکردم با پ کاریمهسان و جا زدنش؟؟ من چ دنیپس کش ی؟؟؟ پاباخته بودم

 ار؟ی: شهردمینال

 دلم بزارم: جانم؟؟ یو کجا طونیپسر ش نینگاه ا غم

 کردم؟؟ کاریشد: من چ دیشد بغضم

 ...دادیتو بود انجام م یجا یکه هرکس ی: کاراریشهر

 برگردم؟؟ یرو گلوم چفت شد: چرا نگفت دستم
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 شده نفرت.. مانیپ یعالقه  ینگاهم کرد: چون همه  دیترد با

مهسان و  ینفرت تو گوشم زنگ زد...دوسال عذاب بس نبود...خشم نشست تو وجودم: شماره  یشدم...کلمه  مات

 بهم بده....

 کار؟؟یچ یخوای: ماریشهر

 بهم بدهکاره... حیتوض هیبه بغض نگاهش کردم:  ختهیآم تیعصبان با

 کردم... ویس میاد و شماررو برام خوند و منم تو گوشتکون د یسر

و  نیدم شرکت ماش یمنو برسون یکنی: لطف ملیسه شیبرم پ خواستمی...مهیگر یو کم خواستیم ییتنها یکم دلم

 بردارم...

 ؟؟یکن کاریچ مانیبا پ یخوایتکون داد: م سر

 اشتباه کنم... گهید خوامی....نمدونمیزده شد: نم زییپا ابونیبند خ رمیدلگ نگاه

راهمو به طرف  یادیرفتم و با سرعت ز نمیکرد و منم به طرف ماش ادمیشرکت پ ینگفت...جلو یچیو ه دیکش یآه

 بود.. یمن سنگ صبور خوب ینه ساله  ی....کوچولوکردمیدردودل م لیبا سه دیبهشت زهرا کج کردم...با

......................................... 

قرار و گذاشته بودم  نیباهاش ا روزیپارک کردم و رو فرمون ضرب گرفتم ....منتظرش بودم....د ابونیو سر خ نمیماش

 جانیشد...از هم ادهیجلوم پارک کرد و مهسان ازش پ یدیسف یوتاینکرده بود....تو یمخالفت چیو جالب بود که اون ه

....با اخم بهش نگاه داد یمد و نشست و سالم آروماو نمیبه طرف ماش متی...با مالکردیم رهیچشم خ شییبایهم ز

 یچ یبرا زنمیشد: حدس م رهیو غم تو چشمام خ یمونیاز قبل بود....برگشت طرفم و با پش باتری....جذاب تر و زکردم

 ...مینیبب یخواست

چون .....عشقمو رها کردم چون به حرف تو اعتماد کردم مویزندگ ی...همه  شیبه روبروم دادم: دوساله پ نگاهمو

ه ک یی....دست دلمو گرفتم و رفتم جاکنهیاما مهسان آرومش م رمیعشقش...گفتم من م یپا یبلد یصبور یگفت

و  پدرش و ثروتش مانی...اما باختم که پببازه بشیسخته عشقشو به رق ینباشه...واسه هر کس تونیتو زندگ میسا

 نبازه...
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 ؟؟یعقد جا زد یکردم: پس چرا از همون سفره  نگاهش

 بگذره؟؟  یوحش یبایز نیچطور تونست از ا مانیاشک نگاهم کرد....پ با

تازه عشقش رهاش کرده اما قبل  گفتمیو م کردمیهاش و تحمل م ی....کم محلبود مانیپ امیدن ی: من همه مهسان

ه تو ب مانیپ یعالقه  کردمیباشم....تصور نم شیتو زندگ نمتویوقت نم چیه دمیبهم زد که فهم یحرف مانیعقد پ

 نویا یبن بسته رو ادامه بدم...منته دونستمیکه م یزنم و با تمام زن بودنم نتونستم راه هیباشه..من  قیانقدر عم

 ...دمیفهم رید یلیخ

 گفت؟؟ ینگاهش کردم: بهت چ یکنجکاو با

سر  یمحبت چیه یو ب وارشهیرو د گهیزن د هیکنم که عکس  یزندگ یتو خونه ا تونمیم دیزد: ازم پرس یتلخ لبخند

 کنم؟؟

 هی ی هیرو هرچند سخت تحمل کنه اما سا یمحبت یب تونهیم ینگاه کرد: هر زن وتای...مهسان به تومانیبرد....پ ماتم

ط اما استداللم غل کنهیفراموشت م مانیبعد اون کارت پ کردمینباشه اما بود...فکر م تیکه سا ینه...رفت گرویزن د

دوسش داشته باشم....منو  کنمیم یو منم سع دارهکه دوسم  یهمسرم نشسته ....کس نیبود...تو اون ماش

 دوسال نیببخش...بابت تمام ا

رفتن..سرمو رو  نیبود واسه ا رینباشه....د گهی....رفت تا درفت وتایشد و سوار همون تو ادهیپ نیزد و از ماش حرفشو

 مون؟؟یکردم با زندگ کاری....چمانیم: پفرمون گذاشت

 هگیپروژه و من د یشمال برا میو جمع کردم...فردا قرار بود بر لیوسا یهمه  گهیبار د کیبه چمدونم کردم و  ینگاه

ترس ....با اسبدم و متقاعدش کنم حیبتونم بهش توض دیماه بود که شا کی نیبه ا دمیبودم....تمام ام دهیو ند مانیپ

 ...ایباهام راه ب کمی..به عکسش نگاه کردم: ببازمش خواستمیبار نم نینشستم  رو تخت...ا

 شرکت بود: بله؟؟ یعکسش بودم تلفنم زنگ خورد..شماره  ی رهیکه خ همونجور

 : سالم مهندس...یدیس

 ؟؟یدیاومده خانم س شیپ یابروم و خاروندم: سالم...مشکل ی گوشه

 نجا...او دیبر عیشما دچار مشکله و سر یاز نقشه ها یکیسازه تماس گرفتن و گفتن  رانی: راستش از شرکت ایدیس
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 متوجه نشده؟؟ ینی: چطور قسمت بازبدیباال پر ابروم

 ...نیاونجا باش گهیساعت د کی...فقط تا مهندس ستمین انی: درجریدیس

 پیت هی هی...سردمیدیو م مانیگفتم و قطع کردم...از تصور حضور مجددم تو اون شرکت قلبم تند زد...پ یا باشه

 زدم و از خونه خارج شدم...تو راه بودم که تلفنم زنگ خورد: بله؟؟ یو رسم کیش

 خودم.. یاز فرنگ برگشته  ی: سالم بر دختر عموآرش

 باز؟؟ یخوایم ی: سالم مسخره..چباران

 تو فاز هاپو شدنا... یاوه باز رفت : اوهآرش

 قطع کنم... یچرت و پرت بگ یخوایحرص گفتم: آرش اگه م با

 اونجا.. می..زنگ زدم بگم شب خونه باش...با بچه ها تلپ.یخب بابا عصب یلی: خآرش

 ؟؟یدار تویصفت چتر باز نی: تو هنوز اباران

 دلت برام تنگ نشه.. ینیمنو بب امیشمال ب یریفردا م یدار دمیمن د وونهی: دآرش

 ..یکه من دلم تنگ نشد براش تو بود یدوسال تنها کس نی: اتفاقا تو ادمیخند

 ..ممیی...ما شام اونجاستی..هرچند مهم نیدی: از بس چشم سفآرش

 کنه؟؟یتحمل م نویکردم..زنمو چطور ا یپوف

 کنم.. دقطعیبا.: باشه شکم پرستباران

 ادینماش  دنیشرکت متوقف کردم و باد یو جلو نیرو قطع کردم....ماش یجوابش گوش یبدون منتظر موندن پا و

 نیبار ا هیو به خودم عالقمند کنم....من  مانیدوباره پ تونمیدلم گرم بود که م ییجورا هی....روز حضورم افتادم نیاول

 دمگفتم و وارد ش ییداشته باشم...توکل برخدا دیام تونستمیکارو کرده بودم پس م
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دلم گرفت و  زینغمه پشت م یخانم مسن جا هی دنیلرزون وارد شدم و با د یو قدم ها یشرکت باز بود...با دلتنگ در

 یداشت یبه زد: کار یزن مسن لبخندخاطراتم برام زنده شد... واریگلوم و پر کرد....با نگاه به درود یکیبغض کوچ

 دخترم؟؟.

 ...امینقشه ب هی رادیرفع ا یهستم..تماس گرفته بودن برا نیبهش زدم: مهندس راست یلبخند

زد: بله چندلحظه  یکه از نغمه خواستم...زن لبخند یافتادم و درخواست مالقات مانیبا پ دارمید نیاول ادی ناخوداگاه

 بهشون خبر بدم... نیصبر کن

 دخترم... تو یبر یتونیبهش نگاه کردم....بعد خبردادن بهم به در اشاره کرد: م منتظر

 ...چند ضربه به در زدم و وارد شدم....امیبه نظر ب یکردم قو یآزاد کردم و سع نفسمو

 بود و ستادهیپشت به من رو به پنجره ا دارید نیاول نی...عزمان به گذشته سفر کرده باشم نیکه با ماش انگار

 زد: سالم... یکرده بود...آروم برگشت طرفم...لبخند رییاتاق تغ ونیدکوراس

تکون داد و با دست به مبل اشاره کرد....از  یکردم...تنها سر خینگاهش  یو سرد نگاهم کرد و من از سرد رهیخ

مام چش رشینشست و مغرورانه و با نگاه خ شیبرخورد سردش حالم گرفته شد و آروم رو مبل نشستم.....پشت صندل

 یدر چه پروژه ا دیکه دار دی...متوجه هستنیستگفت: خانم را تفاوت یسردتر از نگاهش و ب یو رصد کرد و با لحن

 سوال ببره... ریممکن بود کل کارو ز زیاشتباه ر نیا ن؟؟؟یکنیم یهمکار

نبود که نشه تحمل کرد فقط  یزیکالمش هم چ ی...سردنطوریهم هم شیتفاوت ینداشتم...به ب خشیبه توب یکار

 کم میپر ابهت و مردونه بودم..نگاهش کردم.....مگه حجم دلتنگ یصدا نیا یدوباره  دنیاندازه دلتنگ شن یمن...ب

 شد؟؟؟یم

 بوده مهندس؟ یاشتباهم چ دونمی: من هنوز نمباران

 ..دیکارو نگاه کن زیم یخط افتاد: رو شیشونیپ یبست و کم چشماشو

 داشتم .....شرمزده نگاهش زیر یاشتباه محاسبات هیانداختم.... یشدم و به طرف نقشه رفتم و با دقت بهش نگاه بلند

 کار داشته باشه... قهیاز ده دق شتریاصالحش ب کنمیگفت: فکر نم یکردم...بلند شد و اومد کنارم و با همون سرد
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 شیعطر لعنت یو بو قشینگاه دق رینگاهش مشغول درست کردن خطام شدم...سخت بود ز ریو دستم گرفتم و ز اتود

 یب نیطرفش که نگاهش به نقشه بود....ا دمیبود کار و تموم کردم و چرخ یکندن به خودم مسلط باشم اما به هر جون

 ...ترسوندیمنو م شیو سرد یتفاوت

 ...دیببر فیتشر دیتونینگاهم کرد: م باالخره

بدم که هنوز حرف از دهنم خارج نشده در  حیخواستم حاال که فرصت هست براش توض ن؟؟؟ی....بعد دوسال همنیهم

 اومدن و درخواست مالقات دارن ایعامل  شرکت پو ریگفت: مهندس مد یاتاق با زدن چند ضربه باز شد و منش

 ...دیکن شونییگفت: راهنما یبا همون سرد مانیپ

 نمکیاتاق خارج شدم....فکر مگفتم و از  یآروم یشرت کم...با اجازه  یعنیبرو... یعنی نیهم نکرد..ا یبهم نگاه یحت

 تفاوت بد کرده بودم... یمرد ب نیحقم بود....من با ا یسرد نیا

........................................... 

 یرال ستیکن و خواهشا جادرو با پ یرانندگ اطیبا احت زمیسمتم: عز دیگذاشت و چرخ نیچمدونمو تو ماش ماهان

 ...ریاشتباه نگ

 نگرانم نباش... : انقدردمیخند

 در دسترس باشه.. تمی..گوشزنگ بزن یدی: رسدیو بوس میشونیکم نشد...بغلم کرد و پ شیاز نگران یذره ا یحت

 یجلو دیکردم و راه افتادم....قبل از حرکت همه با یخداحافظ دنشیطرف بهار و بعد بوس دمیگفتم و چرخ یچشم

 ..سفر خوبه نیا انیپا گفتیپوستم بود...حسم م ریز یخوشحال هی...کردنیتوقف م مانیشرکت پ

 ادهیو پارک کردم و پ نیبود...ماش صیبودن قابل تشخ ستادهیکه کنارشون ا ییو مهندس ها نهایشرکت ماش یجلو

 پیپرابهت و مردونه با ت مانیشرکت بود که پ یکردم...نگاهم به ورود یاحوالپرس شناختمیکه م یشدم و با چندنفر

 ...ردازش خارج شد و نگاهمون تو هم گره خو اریهمراه شهر یمعرکه ا

د پر اما لبخن اریبده...شهر حیتا بهم فرصت توض کردمیتحمل م دی...بادمیکش ینگاهشو ازم گرفت ....آه یپوزخند با

 ...زد و به طرفم اومد: سالم خانم مهندس یمهر

 مهندس.. یآقا بدم: سالمو فراموش کنم و لبخندشو جواب  مانیکردم رفتار پ یسع
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 و از رو بسته... ریشمش یهاپو حساب یکه آقا نمیبیاشاره کرد: م مانیو به پ دیخند

 بهش.. دمیراجع بهش نگو ...حق م ینطوری: ادمیخند تلخ

 و من بهش بگم.. انیجر یخوای: ماریشهر

 از خودم بشنوه.. دیکه با هیزیچ نیمخالفت کردم: نه ...اصال ...ا عیسر

 ...زمیعز یدونی: هرجور خودت صالح ماریشهر

 ؟؟؟یتو هنوز عزب یو حس کردم: راست مانیپ ینگاه گذرا ینیزدم و سنگ یلبخند بهش

 ...یخواستگار رمیپروژه که تموم شه م نیاگه خدا بخواد ا شاالی...اریکرد: نخ اخم

 : اوه چه خوب....برام ازش بگو...شیاز خوشحال قتایشدم حق خوشحال

 ..شینیبیم میمثله خودم...برگشت گوشیو باز طونیدختر ش هی: اسمش نرگسه...دیخند جانمیه به اریشهر

 بود حاال قراره زنشم مثله خودش باشه...خدا به دادمون برسه.. طونیش اریشهر خود

بود: خب دوستان حاال که همه هستن...حرکت  ستادهیتوجهمون و معطوفش کرد...محمد هم کنارش ا مانیپ یصدا

 ...میداشته باش دیمحمود آباد و از محل پروژه هم بازد میتا شب نشده برس دی...بامیکنیم

 ..مشناختیو نم انیکه قرار بود ب ییکدوم از مهندسا چیرفته بودم اما ه مانیکه فقط دوسال بود از شرکت پ نیا با

 سوار شم.. رمیخب من م یلیگفتم: خ اریشهر روبه

 ؟؟یی: تنهااریشهر

 ...تکون دادم یسر

 ..شتیبفرستم پ اوردهین نیخانم که ماش یاز مهندسا یکی نمی: بزار بباریشهر

خانم  هیا ب اریبعد شهر ی...کمرفتی....تنها نبودم و حوصلم سر نمبهتر بود یلیخ ینطورینگاهم ازش تشکر کردم...ا با

 مهندس... انیمهندس فروزان هستن..همراه شما م شونیهمسن و سال خودم برگشت: ا یچادر
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شدم و فروزان هم کنارم نشست..برگشتم  نمیتشکر کردم..سوار ماش اریمهندس فروزان دست دادم و از شهر با

 اگه پخش و روشن کنم؟؟. ستین یطرفش: مسأله ا

 مهندس. نیزد: راحت باش یلبخند

 بهتره.. ینطوری: باران صدام کن..اباران

 ...نیصدا کن میهمون لبخند گفت: شما هم منو مر با

...دختر خوش صحبت و میصحبت کرد میکل راه و با مر بایحرکت کردم...تقر نایتکون دادم و پشت سر ماش یسر

انگار بخواد هوامو  ییجورا هی...من بود نیپشت ماش مانیپ نیکه برام جالب بود حرکت ماش یزیبود اما چ یمهربون

از محل پروژه به  دیپشت سرش....بعد از بازد هیبق ومحمود آباد جلو افتاد  یبه جاده  دنیداشته باشه...فقط با رس

 میکه بهمون اختصاص داده شده بود رفت یکیهمون نزد یسازمان یالیو هیطرف 

ه خواب ک یدوم و سومش مختص اتاق ها یبود و طبقه  بلکسیتر الینارنج...و یبزرگ پر از درختا اطیح هیبا  الیو هی

بار هم نگاهم نکرد و  کی یحت مانیشدن....کامال حواسم بود که پ ریدوم جاگ یطبقه  ونیسوم و آقا یخانم ها طبقه 

و  میداتاق ش هیخانم صاحب  نیاز مهندس گهیاز د یکیم و ی...با مرشدیتموم م نیسنگ یلیقلب شکستم خ یبرا نیا

ه ک ییبهتر و روزها یفرداها دیبدون خوردن شام خوابم برد....به ام عیانقدر منو خسته کرده بود که سر یرانندگ نیا

 باشه یدرونشون پررنگ تر از هروقت مانیحضور پ

 نیا بابت دیخند زی...رو گنگ بهش نگاه کردم جیشدم...و گ داریاز خواب ب میمر یروز بعد ساعت هفت با تکونا صبح

صبحانه بخورن و ساعت رفتن به پروژه رو مشخص  خوانیم و دارنیبودنم و گفت: پاشو باران جان...همه ب جیگ

 کنن.....

مناسب بود  نجایا یزییسرد و پا یهوا یبافت که برا دیسف کیو تون یخی نیج هیبلند شدم و  یلیم یب با

 شویکه روسر میسرم قرار دادم و همراه مر یآزاد رو یروشن یشونم انداختم و شال آب ی...موهامو بافتم و رودمیپوش

کنار  یصندل یدادم و رو ینشسته بودن...سالم انهصبح زیرفتم....همه دور م نییبسته بود پا یو باحجاب یمدل لبنان

انداخت...از رفتارش  نییپا یتفاوت یاول که وارد شدم گذرا نگاهم کرد و بعد سرشو با ب مانیخانم جم نشستم...پ

به عنوان سهامدار ارشد گفت: خب  مانیردن صبحانه...پ...بعد خودادیم کیفرصت کوچ هیشدم.....کاش بهم  یعصب

هفته از ساعت هشت تا سه بعدازظهر کار  نیمن ا نی..گروه مهندس.میکنیم میبه دو بخش تقس ارودوستان ما ک

 ...کننیم
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هفته  یکار یاز ساعت سه تا هشت شب مشغولن...ساعتا یمهندس موسو نیانداخت: و گروه مهندس یمن نگاه به

 ...شهیجابه جا م گهید ی

تا باهاش حرف بزنم که...بعد تموم  نمشیبب شدیجن و من بسم ا...اصال نم شدیم مانیپ ینطوریا میرفتم رو صندل وا

 تفاوتم بود یرو ترک کردن و من نگاهم تا آخر به مرد سخت و ب الیبلند شدن و و نشیشدن حرفش خودش و مهندس

 کنم؟؟؟ کاریچ دیبا ایشدم....خدا رهیخ یبه نقطه ا مستأصل

 حواسمو پرت مانیکه فکر پ کردمیگروه ما به محل پروژه رفتن و من تمام طول کار تالشمو م مانیاومدن گروه پ بعد

 نکنه...

فه به بغض خ هیسفر برام افتضاح بود که با  نیو من انقدر روز اول ا میبرگشت الیبه و یادیز یهشت با خستگ ساعت

فرصتشو بهم بده تا بتونم بهش ثابت  ای...خداخواستیم هیه سنگ نشستم...دلم گرتخت هی یطرف ساحل رفتم و رو

چقدر تو اون حال بودم که با  دونمی....نمخوردیصورتم م هب یزییبودم و سوز سرد پا ایگناه بودم....محو در یکنم من ب

 ...یمن دوست داشتن یحس اما برا یسرد و ب ی...صدادمیبه سرعت به عقب چرخ ییصدا

 ال؟؟؟یبه و یتا برگرد یسرما بخور دی: حتما بامانیپ

 یشده بود ب یمردونش خواستن یو کتان همرنگش و بوت ها یکردم تو اون کاپشن اسپرت کوتاه مشک نگاهش

 ....تینها

 یکینزد نیاز ا دیوجودم لرز یو سرد نگاهم کرد و جلوتر اومد و من همه  نافذ

رخ  میشد...ن رهیخ اینگاهش کردم...با اخم ازم رو گرفت و به  در یفتگیتو هم قفل کردم تا نپرم بغلش و با ش دستامو

 ..دنشیاز د شمینم ریس ام؟؟یکه چقدر عاشق در یدونیجذابشو تو ذهنم از بر کردم: م

 ...یچی....هدونمینم یچیگفت: من راجع به تو ه یظیزد و با اخم غل یپوزخند

 ...مانیپ یتلخ شد یلیمرد: خ نی....تلخ بود ادمیگز لبمو

وران شده بود..ف زیصبرش لبر یکه دلتنگ اخمش بودم...انگار کاسه  وونهینگاهم کرد و لعنت به منه د تیعصبان با

به تمام قول و  یکه نرفته؟؟ پشت پا زد ادتی...ی: من تلخ نبودم....الاقل واسه تو نبودم...تو تلخم کردهویکرد 
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گذشته احمق  نیکه ع ن؟؟یخانم راست یدار یتوقع چ زم...کمرم خم شد با کارت...حاال ای؟؟ خوردم کردقرارامون

 ...یکنم و بگم اشکال نداره رفت متیباشم و عشق تقد

 بدم... حیبزار توض مانیهمه داد حقم بود؟؟ جلوش رفتم: قضاوتم نکن پ نی...حق داشت؟؟ ادیچک اشکم

 میکه به زندگ یجبران کن گند ینطوریچشمم نباش...ا یجلو ادی...فقط زخوامینم یحیتوض یچیدور شد: من ه ازم

 رو... یزد

تازه برام روشن  اریشهر یحرفاو هق زدم... نیازم دور شد...با دو زانو افتادم رو زم میمات و اشک یچشما یدر جلو و

 یزنیکه ازش دم م یعدالت نیا ای....خدارونداز خودش  یرحم یازم متنفر شده بود...عشق من ...منو با ب مانی....پشد

 رو نشونم بده

دم کر یآرامبخش سع هیشدم و بدون خوردن شام به اتاقم رفتم و با  الیسبک شدم وارد و یوقت هیعالمه گر هی بعد

 بتونم دیبا یعنی...تونمیتا باالخره به حرفم گوش کنه...من م کردمیم ی...انقدر صبوردمیکشیبخوابم....من عقب نم

ه ...تا ساعت سه کنمیو قبل رفتن با اون پوزخند بب مانیپ خواستیبعد تا ساعت ده از اتاقم خارج نشدم....دلم نم روز

م به فکر یچیاما ه ادیمجبور کنه باهام راه ب یو کم مانیکه پ کردمیفکر م یما بره سر پروژه مرتب به راه حل میت

 یو کالفه کرده بودم و اون چه صبورانه کارها مانیهام پ یکه با سرد یهفته ااومد به قبل رفتنم و دو ادمی....دیرسینم

خستم و اون گفت  ییو ازش راهنما یهم زنگ زدم حت ری....حاال نوبت من بود انگار...به امکردیمنو تحمل م لیدل یب

بشر از  نیا ال...کیرو از شر خودت راحت کرد ییایدن هیو هم  یکنیو نگران م مانیغرق کن و هم پ ایخودتو تو در

 ...شعور شده بود یب یلیگشته بود خ ایبا ست یوقت

ه فکر کردن ب یبرا یسر پروژه و تا ساعت هشت اصال فرصت میرفت میعالمه فکر داغون با محمد و ت هیسه با  ساعت

رف کردم و با ح یسالم اری...با سر به شهرداخل سالن نبود مانیپ میبرگشت الیبه و ینکردم....وقت دایمرد لجبازم پ

 ارهیکار بهمون فشار ن یکه سخت نیا یبرا نی....اگه موافق باشدی: دوستان خسته نباشدیمحمد سرم به سمتش چرخ

 ...میکن شیشیهم گرفتم آت ینیزم بیکنار ساحل ....من س میرو بر یدوساعت یکیهرشب 

 والمیاونم با حرکت سر خ ارهیو ب مانیشدم تا بره پ رهیخ اریگروه از حرفش استقبال کردن...با عجز به شهر ی همه

 راحت کرد...
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و من چشمم  میهمه با هم به سمت ساحل رفت اریدوم توسط شهر یاز طبقه  شیشگیو اون غرور هم مانیاومدن پ با

 یحلقه  هیهمه دورش  شیدمون بود....بعد درست کردن آتگروه خو یاز بچه ها یکیحامد  یشونه  یرو تاریبه گ

 و رو به حامد گفت: شروع کن کاکا.. ختیر شیهارو داخل آت ینیزم بیو محمد س میداد لیبزرگ تشک

 هیچهرش بهش  زیکرده بود و اخم ر باترینقصشو ز یصورت ب شی....نور آتمانیشدن و من به پ رهیبه حامد خ همه

رو تو چشماش  یدلخور ایدن هیشد و منِ احمق  رهیهم با به من خ مانیبود...با خوندن محمد پ دهیبخش یابهت خاص

 لرزم اریاخت یسرد که ب یلیو برنده و خ زیبود...ت یجور هیاز قبل گرفت....نگاهش  شتریدادم و دلم ب صیتشخ

 .انداخت و با آهنگ زمزمه کرد. نییسرشو پا یگرفت...اشک تو چشمام حلقه بست وقت

 گه؟؟؟یم یاومده چ یعمر هی بعد

 ..گهینمونده د یما حرف ونیم

 خواد؟؟یم یاومده چ یعمر هی بعد

 ..ادیحسرت که رفته از  هی مثله

 باشه( مانیآهنگ حرف دل پ نیاگه ا رمیبم خواستیشد و من دلم م رهی) سرشو بلند کرد و با غم و خشم بهم خ

 کجا بود؟؟ شدمیکه داغون م یوقت

 شب تولدم کجا بود؟؟ دیبگ

 کرد؟؟ کاریمن چ یخواب یب یشبا

 کرد؟؟ کاریمن چ یتاب یب موقع

 ...بره همونجا که بود دیبگ بهش

 که بود.. ایدن یبه هرجا برگرده

 ..رهیسراغم و نگ دیبگ بهش

 ره؟؟یذره د هی یمونیپش واسه
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 ؟(بود؟ رید یمونیبغض خفه فکر کردم واقعا واسه پش هیبا  تشیجذاب ی رهیانداخت و من خ نیی) دوباره سرشو پا

 از غمش کجا بود... مردمیم یوقت

 کجا بود؟؟ دمشیکه ند یوقت از

 و دادم و رفت.. میزندگ تموم

 ..گذاشت رو اعتمادم و رفت پاشو

 ...دیاریمن ن شهیپ گهیو د اسمش

 ..دیرو به حال خودش بزار دلم

 پر نکرده جاشو... یشکیکه ه نیا با

 بشنوه صداشو.. خوادینم لمد

 بره همونجا که بود.. دیبگ بهش

حامد دست  یمتوجهش بشه پاک کردم...همه برا یکه کس نیقبل از ا ختمویانداختم و اشک افسار گس ریز سرمو

 و یگرفتم...خسته بودم...دوسال سخت دیرومو ند مانیدست زدم و نگاه پر اخم پ یلبخند مصنوع هیزدن...منم با 

  دم؟؟یدارم پس م رویتقاص چ ایحاال...خدا

تا  گفتیم اریو شهر ومدینم ایباهامون کنار در گهیشبها هم د یحت مانیکارمون رو پروژه بود و پ یهفته  نیدوم

سأله م نیبخوام باهاش حرف بزنه اما ا اریاز شهر تونستمیازم فرار کنه و م خوادیم دونستمی....ممونهیم رونیب روقتید

....از سر شب سردرد داشتم و اصال دادیالبته اگه اجازه م مخودم براش حل کن خواستیودمون بود و من دلم مخ نیب

مسکن از اتاق خارج  نیخوردن سوم یبهم فشار آورد که برا یبه حد گرنیبخوابم...حدود ساعت سه م تونستمینم

 دایپ جایکه احت شدیم دیشد یع سردردام به حدمواق ی...بعضدرست راه برم تونستمیشدم...انقدر ضعف داشتم که نم

االن از اون مواقع نباشه...مسکن و  کردمیاز درد و خدا خدا م کردمیضعف م دایچون شد مارستانیبرم ب کردمیم

آشپزخونه نشستم و سرمو رو دستام  یها یآب روش خوردم و از شدت ضعف رو صندل وانیل هیانداختم باال و 

خودم بودم که چراغ  یدرد آروم شه....تو حال و هوا نیا دیبکوبم تا شا ییسرمو جا خواستیگذاشتم...دلم م
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بعد دو هفته  دنشیتو اوج درد هم با د یجمع شده بلند کردم و حت یآشپزخونه روشن شد و من سرمو با چشما

 لبخند زدم یدور

شد که عالوه بر چشماش صورتش  قیعم ینگران هینگاهش  یاون سرد نیگزیتعجب نگاهم کرد و بعد به سرعت جا با

 و هم پر کرد..

 ازم گفت: تو چته؟؟ یکم یو با فاصله  دیدو قدم بهم رس با

 کمیکردم لبخندم و عمق بدم:  یباشه...سع یشگیبرام هم ینگران نیدرد و تحمل کنم اما ا نیبودم ده برابر ا حاضر

 سردرد دارم...

 شده؟؟ یکیپشت سرت  واریرنگت با د کم؟؟یشد:  ظیغل اخمش

 یببوسمش....با همون اخم دستمو گرفت و عصب خواستینگرانم شده بود؟؟ دلم م یبار ک نینگاهش کردم....آخر مات

 ؟؟یخیگفت: چرا انقدر 

 نم؟؟ک یمعن یرو چ ینگران نیبرم و پشت سرمم نگاه نکنم...پس ا گفتینبودم که م یگرفت...مگه من همون بغضم

 

 ..مارستانیب میشو برگفت: آماده  تیبا همون عصبان 

 ..ستین یاجیانداختم: ممنون...احت ریز سرمو

 نکن و برو حاضر شو... میعصب نیاز ا شتری: بدیبا خشم آورد کنار گوشمو غر سرشو

رفت و دوباره  جیبلند شدم اما سرم گ عانهیکردم....صورت خشن اما نگرانشو از نظر گذروندم و مط نگاهش

 ؟؟ینشستم...کالفه شد: چرا دوباره نشست

 و تا خواستم قدم اول و بردارم فتمیو گرفتم تا ن زیم یبگم ضعف دارم ...پس دوباره بلند شدم و لبه  خواستینم دلم

زارم ب هیچه کار نیکه بغلم کرده بود نگاه کردم: ا مانیو به پ دمیکش یخفه ا غیو هوا معلق شدم...ج نیزم نیب هوی

 ...نیزم

 تو سردرد و جنون.. یب
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 ..تو بارون و خزون یب

 برگرد سمت من.. ایب

 ...بمون گهیبار د هی

 جات خوبه پس انقدر وول نخور.. دونمی: مهیپر اخم بود اما معلوم بود الک چهرش

 تو دستام سرده سرده.. ی)ب

 کرده.. هیتو چشمام گر یب

 تو قلبم پر درده.. یب

 تو رنگم زرده زرده( یب

 ...نتمونیبیم یکیاالن  نیالتماس نگاهش کردم: بزارم زم با

عدشم ...بنهیبیساعت سه نصفه شب مارو نم یبه طرف پله ها کج کرد...انگار پر بغل کرده انقدر راحت بود: کس راهشو

 ...کردمیتا خود صبح صبر م دیبا یایخودت ب یخواستیبا اون ضعفت اگه م

 که از گردنش رشیبغلش تنگ شده بود...به پالک زنج یدلم برا..خوشحال بودم ییجورا هینگفتم اما  یچیه ناچارا

...با بهت به صورتش کوتاه بود که تولدش بهش داده بودم یبود نگاه کردم و در کمال تعجبم همون گردنبند زونیآو

 ارمیبه روش ب خواستمینگفتم...نم یچینگاه کردم و ه

 ..ای: زود آماده شو بنیاتاق گذاشت زم یروبرو منو

....دم اتاق منتظرم رفتم رونیو ب دمیتکون دادم و بدون سروصدا داخل اتاق شدم و با تمام ضعفم لباسامو پوش یسر

 ..فقط کمک کن امی...با نگاه به چهرم اخمش پررنگ شد و اومد جلو...دستمو مقابلش گرفتم: خودم م.بود

و ضعفم هم  شدیم شتری...دردم لحظه به لحظه ب.همراهش شدم یبازوم و گرفت و به سخت رید و زنگاهم کر یعصب

نشست....انقدر ضعف کرده بودم که سردم شده  عیو خودشم سر نمیکمکم کرد بش نیبه ماش دنی...با رسنطوریهم

خوش ادکلنش و  ی....بوروم و با سرعت حرکت کرد ردک میرو تنظ یحالمو که کتش و روم انداخت و بخار دیبود....فهم

 شد که چشمام رو هم رفت.... یچ دمیهام فرستادم و نفهم هیبه ر
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 ومدینم ادمیاز دردم نبود و  ی.....اثردمیتخت و سرم به دست د یبخش اورژانس و رو یباز کردن چشمام خودمو تو با

ه ب هیبا حالت گر ؟؟؟شتریب نیاز ا یزیخوابم برده بود...آبرور ی....وا.هووویبودم و  مانیپ نیه .....من تو ماششد یچ

شد کنار و  دهیبخش اورژانس کش یبزنم...پرده  غیج خواستی....دلم نافرم مشدیسرم نگاه کردم که داشت تموم م

اومد کنار  دیبازم و که د ی....چشمافتهیخط ب شیشونیهمه اخم پ نیاومد تو....نگرانش بودم با ا یبا اخم کمرنگ مانیپ

 ؟؟یتخت: بهتر

 ...دیصداش سرد بود...با خجالت نگاهش کردم: بله...ببخش هنوز

 ابروش باال رفت: بابت؟؟ یتا

 خوابم برد... نیبستم: تو ماش چشمامو

 ...از شدت ضعف یشد هوشی...بخورد: خوابت نبرد نیچشمش چ ی گوشه

 مت...تو دردسر انداخت یلی: خدمیگز لبمو

 ...ستیبه تشکر ن یاجیپس احت مهیانسان ی فهیوظ نی...اکردمیکارو م نیتو بود ا یجا ینگاهم کرد: هرکس رهیخ

 ...می) منم دوست دارم که مثله قد

 ..میخوب تا کن گهیبا همد دوباره

 ..قطع کنه یرو ک یکه گوش نیا سر

 (میدعوا کن گهیساعت باهم د به

بود و  ادیز یلیاون لحظه خ مانیپ ینگران دونستمی....چون مسوزوندن دل من بود اما من ناراحت نشدم یبرا حرفش

 همونطور که من فراموشش نکردم اونم فراموشم نکرده.. دونستمیم گهی...حاال دعالقش بود ینشوندهنده  نیا

 پس چرا ... ستمی)اگه عاشقت ن

 از همه... رمیگیو م سراغت

 ه فراموش کنم...ک رمیهرچ چرا
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 (ادمه؟؟یشناسنامتو  شماره

 زدم : در هر صورت ممنون... یفکر لبخند نیهم با

 ....کنمیاگه منم که دوباره عاشقت م مانیآقا پ یتعجب نگاهم کرد...فکر کرد با

 قیکه بهم تزر یی....به خاطر آرامبخشامیرفت الیکنارش نشستم و به طرف و نیتموم شدن سرمم دوباره تو ماش بعد

صبح بود...تا دهنم و باز  شیش کهیباهاش االن حرف بزنم ....ساعت نزد خواستیدلم ممنگ بودم... یکرده بودن کم

تا  نمیبب خوامیدادم....فرار کن ....م هیتک میبه صندل رصبشنوه...با ح خوادینم یعنی نیکردم پخش و روشن کرد....ا

 زدم و به طرف پنجره برگشتم.... یطانی...لبخند شیفرار کن یتونیم یک

با  نشده بود داریب یرفتم تو....هنوز کس یتشکر هول هولک هیشدم و با  ادهیپ عیسر الیو یروبرو نیتوقف ماش با

 ریزود به خاطر تأث یلیو خ دمیو سرجام دراز کش دهیاول صلح ند مانیمنو با پ یسرعت به اتاقمون رفتم تا کس

 آرامبخشا خوابم برد...

دوش آب گرم داشتم...به طرف حمام رفتم و  هیبه  اجینگاه کردم....احت میمر یخال یشدم و به جا داریب ازدهی ساعت

 میرم شیدادم و پ یسالم نیرفتم و رو به مهندس نییو پا دمیلباسامو پوش عیاومدم....سر رونیبعد دوش گرفتن ب

 میزد حرف گهید یاز مهندسا یکیو فروغ  میساعت سه با مر اداده بود ت یبهم انرژ مانیپ ینگران نینشستم....انگار ا

...از دخترا جدا شدم و به طرفش رفتم: که محمد صدام زد میتا آماده ش میرفتن سر پروژه بلند شد یو ساعت سه برا

 ن؟؟؟یداشت ی..امربله

 ه...حالتون خوب نبود ایگو گفتینفرستم...م میبهم زنگ زد که شمارو با ت مانیپ نیزد: خانم راست یمحجوب لبخند

لطف دارن اما من  شونی...رومو به محمد کردم: اندارم تیبراش اهم گفتیباز موند ...اونوقت م مانیکار پ نیاز ا دهنم

 ....امیب تونمیخوبه و م یلیاالن حالم خ

 ...نیو استراحت کن دیای: اما سفارش کرد نمحمد

 ...امین نمیبینم یلیباخبرم پس دل شتریمن خودم از حال خودم بگفتم: مهندس  یبچگانه ا یلجباز با

به طرف  مانیبه محل پ دنیبهش ندادم و بعد آماده شدنم با گروه حرکت کردم....به محض رس یجواب یاجازه  و

....لبخند کرد و خشن شد چهرش یو اخم دیمحمد اومد و باهم دست دادن و بعد نگاه جستجو گرش به من رس
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تا عکس  نستادمیوا گهی...دومدیم بهشزرد  یزدم که با افسوس سرشو تکون داد...چقد اون کاله مهندس یخونسرد

 و به سر کارم رفتم نمیو العمل هاشو بب

الت بد ح گفتیم مانیتو؟؟ پ یبه محض ورود به طرفم اومد: خوب اری....شهرمیبرگشت الیاز تموم شدن کارمون به و بعد

 ؟؟؟ین نگران بودن منو واسطه کردن بفرستم خوببوده؟؟؟البته آقا خودشو

کرده  جیلشکر و بس هی شینگران نیبا ا مانینفهمه حالم بد بوده اما پ یبگو صبح چه با عجله رفتم تو تا کس منو

داشت با محمد  لکسیتوجه به من و ر یکه ب مانیبه پ ی.....نگاهدادشیهم خوب لو م اریشهر ومدیبود...خوشم م

 ار؟؟ی..شهردم و گفتم: خوبم.کر زدیحرف م

 : جانم؟؟اریشهر

 لجباز تو چه کنم؟؟ یپسرعمه  نیکردم : من با ا نگاهش

 که خودمم توش موندم... هیزیچ نی: واال ادیخند

 لباس عوض کنم... رمیم یتکون دادم: اوک یسر

شال انداختم  هیعوض کردم و  یکاغذ نیو ج ییمویبافت ل کیتون هیبا  رونمویب یطرف پله ها رفتم و لباسا به

که هالک نگاهش بودم به جمع  مانینگاه به پ ی....ب دمید ایرفتن کنار در یکه اومدم همرو آماده برا نییسرم....پا

....طبق معمول دور ادینبود که بخواد ب الیاصال و دوهفته نیهم باهامون اومد....ا مانیپ یو تعجب کردم وقت وستمیپ

 .باران بزنه. دیخشکم زد: آقا حامد بزار میو دستش گرفت و من با حرف مر تارشیگ و حامد مینشست شیآت

 نگاها روم بود... یبلدم و حاال....همه  تارینگاهش کردم....امروز از دهنم در رفته بود که گ مبهوت

 ن؟؟؟ی: بلدحامد

انداخت....حامد با  ریرفتم که سرشو ز میمر یبرا یتوپ ینگاهش کردم و فقط سر تکون دادم و چشم غره  مستأصل

خوندن  بدون یو گرفت طرفم و منم ناچارا گرفتم....سروناز که کنار همسرش نشسته بود گفت: نوازندگ تاریلبخند گ

 ...یبخون دیبا ستیقبول ن

...با تادسیا ایدورتر ازمون رو به در یاز جاش بلند شد و کم مانیشد که پ یچ دمیدوباره گرد شد ....نفهم چشمام

ربط بدم موضوع  رتشیبه غ نانهیخوشب خواستی.فکر کنم ناراحت شد از خوندنم و دلم منگاهش کردم. ینگران
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 بود دوختم ایکه پشت بهم روبه در مانیبه پ نگاهموکه در ذهنم زده شد  یو با جرقه ا دمیکش مهایرو...دستم و رو س

 ....انمیو غافل شدم از اطراف

 و به من فکر کن... ایبارم ب هی

 عمره گرفتارتم... هیمن که  به

 ...ختمیو زمان و بهم ر نیزم

 آوارتم... ریثابت کنم ز که

 من بود( یایشد....چشماش دن رمیخ شیجد ی) آروم برگشت طرفم و با چشما

 قرارت بشم.. یمن حق بده ب به

 تورو باز عاشق کنم... قراره

 منو... یبرا یبخند قراره

 اخم تو دق کنم.. هیبا  قراره

 (دی) تو چشماش بهت بود و من مطمئنم برق اشک و تو چشمام د

 کنم.. خی یاز زمستون بگ برام

 ..عشقت تنم داغ شه یگرما با

 ..میکن یبوسه هات شرط بند سر

 ...طاقتم طاق شه یلب تر کن تو

 ..رسمیروزا بازم به تو م نیهم

 ..یکه باز وابسته ش یروز ادیم

 خسته شم..... گهیبه جز تو د یهرک از
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 ..یخسته ش گهیبه جز من د یهرک از

 الیرو به جمع بلند شدم و با سرعت به و دیببخش هیمتوقف شد و با  تارینتونستم ادامه بدم....دستم رو گ گهید

 مکث دور یتا پشت در اومد و بعد کم قایدق ییپا یبرگشتم...پشت در اتاقم سر خوردم و هق هقم و خفه کردم....صدا

 ..یباورم کن ین..فقط کاش بتوی....تو دوسم دار....سرمو سفت گرفتمشد

......................................... 

آروم بلند شدم و  ازدهیاز همکارا....ساعت  دمیکشیتو اتاقم خودمو مشغول کردم...خجالت م ازدهیبعد تا ساعت  روز

 مشیا تب دیخشکم زد...مگه االن نبا مانیپ دنیبود که با د زییپا اطیح ی.نگاهم پکردم.. ینگاه الیو اطیاز پنجره به ح

لبخند بغلش کرد و  هیبا  مانیپ یبه خصوص وقت ختیر یکنارش دلم هر یدختر جوون دنیسر پروژه باشه..با د

 ریمستانشون.....نکنه...نکنه واقعا د ی....احساس کردم مردم....با بغض نگاهشون کردم...به خنده هادیگونشو بوس

و  دیباختمش؟؟؟.اشکم چک نبارمیا یعنی...ایو دستم مشت شد دور گردنبندم....خدا نیاومدم....سر خوردم رو زم

 پشت سرش...حلقرو لمس کردم.....چرا؟؟؟خدا....چرا؟؟؟ یشتریبا سرعت ب یبعد یکااش

 ..اوردمیبار دووم نم نیبود و من ا نیسنگ یادیشکست ز نیا

 بود.... لیتکم تشیظرف گهینبودم...دل شکستم د یباز نیآدم ا من

که اشتباه کرده باشم اما اون دختر تو بغلش بود و دستشون تو دست هم و نگاه  نیا دیبلند شدم ....به ام دوباره

 ....نابود شدم...ی....تو برد....خدا بسهنمیپربغض من از پنجره نزاره گرشون....چشمامو بستم تا نب

 اما... دیاز دور دلم د تورو

 ...دهید یچه سراب دونستینم

 ..دونستمیچه م وونهید منه

 ده؟؟ید یبرام چه خواب یزندگ

 عشق یا یدونینم یدونینم

 به پات ختهیر شویکه جوون یکس
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 که تورو از دست نده.. نیا واسه

 ...دهید ی...چه عذابیعذاب چه

 بود... شتریو....زانوهام درد گرفت...اما درد قلبم ب...با دوزاننیرو زم افتادم

 باش آروم... آروم

 حال نامعلوم... یا

 ...آروم...باش  آروم

 یلیخ ای...ته دندینگرد ایمردم...دنبال ته دن یپام بود....آها ریز قای....دقکجاست دونهیکه نم یکه کس یی...جاایدن ته

 ...یلیخ.درد داره

....................................... 

....فردا دمیفهمینم یچیاما ه دادمیسر م میمر یحوصله در جواب حرف ها یداده بودم و ب هیدرخت پشت سرم تک به

 مانیطرف پ گهیجنگل....از اون روز د میکار اومده بود لیتهران و امروز به مناسبت تکم میگشتیبرم

ه از بلک مانیبود....نه از پ ادیز می...اما من دلخوریدوباره جا زد یدید گفتینگار داشت ما دمیدینرفتم...پوزخنداشو م

....شدم سنگ...شک اون صحنه برام نکردم هیگر گهیبهم بزنم....از اون روز د شویخودم....حق نداشتم دوباره زندگ

 هی یباهامون ظاهرا برا ومدنیامروز ن اریو شهر مانیتموم شه و برگردم تهران....پ خواستمیبود....االنم فقط م ادیز

 به شونم: باران حواست هست؟؟؟ دیکوب می....مردمیکش یپروژه رفته بودن....آه یادار یکارها یسر

 ..نگاهش کردم و صادقانه گفتم: نه جیگ

به  اما حاضر دادیشدم....بغض داشت گلوم و خراش م رهیپام خ ریز یحرص ازم رو گرفت و دوباره به سبزه  با

 فتنگیبلند شدم....همه م میمحدثه که گفت برگرد یاما با صدا دونمیشکستش نبودم....چقدر تو اون حال موندم و نم

تفاوت  یاز بچه ها...ب گهید یکی نیرفت طرف ماش هانگار از دستم ناراحت شده بود ک میاما من....مر دنیخندیو م

 .کنه؟؟یدعوتم م شیواسه عروس یعنی.....نگاهش کردم و سوار شدم

پشت رل نشستم و راه افتادم....هنوز از جنگل  یجیو گ یحال یزد به چشمم....با ب شتریقلبم و اشک ن دیکش ریت

حلقرو لمس کنم تا آروم شم اما....با هل دستمو به گردنم  خواستمیخارج نشده بودم که دستم رفت طرف گردنم.....م
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حدثه م یطرف جنگل و برا دمیبود...با هل چرخ مانمیپ یادگاریاون تنها  مکردی...نبود...نبود..داشتم سکته مدمیکش

 رو گم کردم... یزیجنگل چ گردمیاس دادم: برم

نشستنمون  یکه به خاطر بارش بارون تازه شروع شده پر گل بود حرکت کردم و جا یسرعت تو جاده ا با

که بودم و کامل گشتم اما  ییشدم...جا دهیوش آب کشم قهیبه صورتم و در عرض دودق زدیم انهی....بارون تازستادمیا

 ریحرکت کردم....مس میکه بعد ناهار رفت یر....جهت رفتن سمت آبشالباسام سردم شده بود یسینبود....به خاطر خ

و اطراف آبشار و  دمیخند یحال یکردم....با ب داینبود اما راهمو ادامه دادم و خداروشکر آبشار و پ ادمی یبه خوب

 مدیتخته سنگ که اون موقع روش نشسته بودم تن سرما زدم و کش هیکنار  یزیبرق چ دنیگشتم به دقت و با د

 ...خداروشکر....بود یعال نیبود....ا یبغض کردم....عال یاز خوشحال لقهح دنیسمتش و با د

راه رفتم  یساعت مین بایشدم تا برگردم....تقردور انگشتم و بلند  دمیچیپ رشویمحکم تو مشتم فشردم و زنج حلقرو

 ی....هرچتار شده بود دمیو د بردیم لیلباسا داشت منو به تحل یسیو خهوا  ی....سرمادمیرسینم نیاما به ماش

برگا  یدرخت رو هی نییپا یحال یکرده بودم گم شدم....با ب دایپ نیقیاطرافم ناآشناست و  کردمیاحساس م رفتمیم

اما  رمیو بگ دنمیخواب یکردم جلو ی....سعخوردی.....هوا  سرد بود و دندونام بهم منشستم و سر دردناکمو فشردم

با  و مانیو پ مردمیبهتر بود....م ینطوریاصال ا دیافتاد و سرما تمام جونمو گرفته بود....شا یهم م یپلکام مرتب رو

رحمانه  ی...و بارون بیلیفکرا چشمام بسته شد.....سردم بود .....خ نی....آره بهتر بود....تو همدمیدینم یکس

 ....کردمیحس م کی....نوک انگشتام کبود شده بود و مرگ و از نزددیباریم

 بود.... یترسناک ی....واژه مرگ

 :مانیپ

 ادهیتکون دادم و منم پ ی...سرشد ادهیپ عیسر اری...شهرالیو اطیو پارک کردم تو ح نیماش یو کالفگ یخستگ با

ندادم و داخل  یتیتعجب کردم اما اهم یباران نبود....کم نیبرگشتن اما ماش یعنی اطیبچه ها تو ح نیشدم....ماش

بود....چشم  یتک تک مهندسا ترس و نگران ی هرهو تو چ کردیداشت با محمد بحث م یبا نگران اریشدم...شهر

 ؟؟چه خبره؟ نجاینگاه کردم: ا اریبه شهر شیبه جونم افتاد....با تشو یبد یدلشوره  دمیباران و ند یچرخوندم و وقت

 ..نیکرد..محمد به حرف اومد: راستش خانم راست شترینگاهش دلشورمو ب یسمت من و نگران دیچرخ

 ؟یچ نیواسم نموند تا بپرسم خانم راست یجون یلحظه نزد...بزاغم خشک شد و حت هی قلبم

 هنوز برنگشته... یرفته جنگل ول شیلبشو به دندون گرفت: باران دوساعت پ اریشهر
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 ن؟؟یمحمد مگه باهم نرفته بود ؟؟؟یچ یعنینگاه کردم :  اریگشاد به شهر یچشما با

 راه دوباره برگشته .... ونیجا گذاشته بوده م یزیظاهرا چ ی: چرا....ولدیموهاش کش ونیمضطرب دست م محمد

 ..ادیسرش ب ییبه حالت اگه بال یرفتم طرف محمد: وا یبیغر تیراه نفسم و بست...با عصبان یزیچ هیکردم و  هنگ

گرفتم.....نگران بودم....درسته منکرش  شیزدم و با سرعت راه جنگل و در پ رونیب الیتوجه به بهت جمع از و بدون

اعتراف  نیبزاره...با ا ریکه تونسته بود روم تأث ی....تنها زنبهش اعتماد نداشتم اما....اما هنوز عشقم بود گهید شدمینم

که رفته بودن و  ییجا یبینداشتم.....محل تقر ختنیواسه ر یوقت بود اشک یلی....خختیبغض کردم اما نر

از  نیکه من داشتم هرلحظه ممکن بود کنترل ماش یشده بود و با سرعت زیو ل ی....به خاطر بارون جاده گلدونستمیم

رنگم و رو سرم  یشدم...کاله کاپشن مشک ادهیزدم رو ترمز و پ عیباران سر نیماش دنی....با ددستم خارج شه

 ی....سرما داشت پاهام و ببارون تند در امان باشم و شروع کردم به گشتن و صدا زدنش نیا یتا از حمله  گذاشتم

از دست دادنش داشت  یدرخت کردم....نگران هیتمو بند دس دی.....نا امگشتمیبود داشتم م یساعت کیو  کردیحس م

 زمزمه کردم: خدا....کمکم کن... ی....سرمو بلند کردم و رو به آسمون بارونکردیمنو نابود م

توجهمو جلب  یجون یدرخت جسم ب هی ریجلوتر ز یبه اطراف کردم و دوباره راه افتادم و کم ینگاه یدرموندگ با

 طرفش.... دمیرنگش و با تمام توان دو یب یلبها دنیم......زانوهام سست شد با دکرد....با بهت نگاهش کرد

 زدم: باران.. داد

........................................... 

 

 باران: 

از هم فاصله  یخستم و کم یچشما زدیکه اسممو با داد صدا م یو کس خوردیکه به صورتم م ییاحساس ضربه ها با

 یبا انرژ نباریتا چشامو باز کنم....دوباره بستمشون و ا کردیسرم داشت التماس م یباال ی....مرددادم.....سردم بود

حسم و از هم  یب یکرده بود چشمام گشاد شد....لبها غلکه سرمو ب مانیپ دنیچشمامو باز کردم....با د یشتریب

 : من مُردم؟؟؟دمیفاصله دادم و نال

ونتو ...زبوونهی: ددیمنو تو بغلش کش یحرفم با خوشحال نی.با امحال بود. مان؟؟؟یمرده بودم وگرنه منو آغوش پ ماحت

 ...ریگاز بگ
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 ؟کنن؟یمرده دردو حس م ینه....دردم گرفت...آدما ایزندم  نمیگرفتم تا بب یشگونیجونم از رون پام ن یدست ب با

 ....سردمه...ادی: من خوابم مومدیخوابم م یلیسرخش نگاه کردم....خ یو چهره  سشیخ یبهت به موها با

 یاستخوی...موونهیجنگل د یاومد یچ ی...اصال تو برایبخواب دیبغلش و بلند شد: تحمل کن ....نبا دیمنو کش عیسر

 ...یخودتو بکش

 ؟؟یخوایم یزی: چستادیتعجب به صورتش دست زدم....همونجور که من بغلش بودم ا با

 ؟؟؟ینگاهش کردم: خودت مظلومانه

 ...نجایا یاومد ی...حاال بگو واسه چیستی....تلخ...کوتاه: آره...خواب ندیخند

 زونیکه حلقه بهش آو یری...دستمو آوردم باال و زنجخوردیمبهوت حضورش بودم و از زور سرما دندونام بهم م هنوز

 ..نیچشماش حرکت کرد: واسه ا یبود پاندول وار جلو

 ش؟؟؟یگرد شد و منو نگاه کرد: هنوز دار چشماش

 نداشته باشمش... شهی: عشقم بهم داده بود ...مگه مدمیجون خند یب

 باران....باهام حرف بزن.. یبخواب دیو بلند گفت: نبا ینگفت...چشمام رفت رو هم...جد یچیبرق زد و ه چشماش

 ...مانیپلکام و از هم فاصله دادم: پ یسخت به

 له؟؟گفت: ب یجد

 ....بغض کردم: من مجبور شدم برم...خواستیجانم م دلم

 ..حرف بزن یا گهید زی: راجع به چدیکش یعصب نفس

...من رفتم به خاطر تو...به خاطر یبشنو دیبگم....با دی: نه...نه بانشیجونم مشت شد رو س یو دست ب دیچک اشکم

 پدرت...

 ؟؟؟ی: چستادیا متعجب
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 یدوسالم....از کابوس ها یها ی...از سخت...از مالقات مهسان و مادرش...از شرط عموشوریگفتم....همه چ هیگر با

 رهیشد...گفتم و درآخر خ سی..گفتم و هق زدم...گفتم و مبهوت شد....گفتم و چشماش خشیهرشبم....از عذاب دور

 ...شهیو مغرورش زمزمه کردم: من...من دوست داشتم ...هم سیخ یچشما ی

 ؟؟؟یکرد کاریبود....شکه: تو....چ مبهوت

 ....ناله کردم: من فقط دوست داشتم...شمیجون تر م یدارم ب کردمیم حس

 : باران...دینال اونم

 تو مشتم گرفتم: جانم؟؟ حلقمو

مردمو نداشتم....زمزمه کرد: شرط و  ینگاهم کرد....ممتد و من طاقت نگاه اشک رهیاز پشت پلکش...خ دیچک یاشک

 ...یانجام داد

 ؟؟یتعجب نگاهش کردم: چ با

م دوس یبارون بهم بگ ریروز ازت خواستم ز هی ادتهی....پر درد گفت: نمیباال گرفت تا احتماال اشکاشو نب سرشو

 ....یدار

 ....یعنیحرف  نیا یبود اما معن ادمیرفت به عقب.... ذهنم

 یو چشما شیشونیبود به پ دهیچسب سشیخ ینگاهش بهم بود...موها د؟؟؟یبهت نگاهش کردم....منو بخش با

 جفتمون پر آب بود...چشماشو بست : منو ببخش...

 یبسته سرش اومد جلو و من بو ی....من ترکش کردم...من بهش ضربه زدم اما.....با همون چشمارمیبم خواستیم دلم

 یمطبوع یشد...گرما...بدون باز کردن چشماش جلوتر اومد و منم چشمام بسته دمیو عطرشو باهم نفس کشبارون 

به  یجون دوباره ا خوردیبارون به صورتم م مراهمرد مغرورم ه یکه از چشما یاشک یو قطره ها دیکه به لبهام رس

 آورده.... رونیکه سر از قبر ب یکس نیتنم داد....من دوباره زنده شده بودم.....ع

 با تو آرومم... من

 ...یریگیدستامو م یوقت
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 ...یپرسیحالمو م یوقت

 ...یریازم س یوقت یحت

 ...یریکه دلگ یوقت یحت

........................................ 

براق  یشده بود و همون رنگ مشک زیبلندم فر ر ینگاه کردم....موها نهیبراقم تو آ یبار آخر به خودم و چشما یبرا

ه که تا لباس دکلت هی....ومدیتنم بهم م یصدف دیبه تو بلندم وصل بود و لباس سف رمینظ یتاج ب میخودشو داشت....ن

رخم س یشاهزاده ها شده بود ....لبا هیبلند و دنباله دار...شب دیسف یدامن پف پف هیکمر چسبون بود و ساده و از کمر 

ه ....سگذشتیپوش زدم...سه ماه م دیدختر سف ریبه تصو یخاص....لبخند یلیچشمم خ شیوسوسه کننده بود و آرا

 دونمیبابارو گرفت و نم یشماره  مانی...به محض برگشتمون و خوب شدن حالمون پگذشتیم یز بارونماه از اون رو

 گفتیاومد....م ایومد ....با ستهم ا ریرفت....ام شیپ عیسر ی....همه چرانیماه بعدش اومدن ا هیگفت که  یبهشون چ

 حیماهان و مهرداد و بچه ها توض ی.....برانباشه....همه تعجب کرده بودن یبرادر عروس روز خواستگار ستیخوب ن

 تیکه با بغض ازمون حالل ی....با پدر و مادرش....پدر و مادرمیاومد خواستگار مانیرفتنمو .....پ لیدادم دل

 شیندگحفظ ز یکارو برا نیمادرش بود ا یهم جا یبودم از پدرش اما به نظرم هرکس ریدلگ یخواستن....کم

 مانیبغل پ الیو اطیکه تو ح یکه برام جالب بود اومدن اون دختر یزی....اما چمشونیدی....در هر صورت بخشکردیم

ساله که  شیش یکوچولو نایمادر آرم  مانهیخواهر پ سانیپر دمیکه اون شب فهم یبود....کس یبه خواستگار دمید

 سر بزنه..... مانیگرفته بود به پ میاومده بود شمال و تصم یمراسم یبرا

 ایمیو بهار و غزل و ک کردنیم یداشتن با هم شوخ ایو ست سانی...پرکندم و از اتاق مخصوص خارج شدم. نهیاز آ دل

ون ....با ادمیبه سمتش چرخ سانیپر غیزد....جوابشو دادم و با ج یبهم لبخند شگرمی....آرادنیدیم نهیخودشونو تو آ

 بکشه؟؟؟ یمن....قراره تا شب چ شدادا ی چارهیطرفم : ب دیدو یه سانتپاشنه د یکفشا

 فیهم تعر هی....بقی...مثله فرشته ها شدباران ی: وادیکش یبه بازوم دست ی....بهار با مهربوندمیخجالت کش یکم

 ...رونیداماد اومدن....برو ب زمیاومد طرفم: عز یبهشون زدم....دختر یکردن....لبخند

..سرم ..رونیو با آرامش رفتم ب دمینگاه خندون بچه ها شنلمو پوش ری..زدمیکش یقی....نفس عمزدیتند تند م قلبم

و  یچشمم اومد ...آروم نگاهمو از شلوار خوش دوخت و کت مشک یجلو شیمشک یمردونه  یبود و کفشا نییپا

 تیدلم و لرزوند....با جد تشی.....جذابو نفسم رفت جذابش یامتداد دادم به چهره  شیو کروات مشک یصدف راهنیپ
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دست گل و  گشیگذاشت و اومد طرفم و با دست د بشیدست چپشو تو ج ینگاهم کرد....با ژست خوشگل رهیخ

من  هیصورتم زمزمه کردم: نظرت چ یسرشو خم کرد و روبرو تیگرفت طرفم....با لبخند ازش گرفتم....با همون جد

 م؟؟؟یجشن بش الیخ یبدزدم و ب النا نیخوشگل و هم یفرشته  نیا

...زمزمه کردم: من کردیم خودیعطر مست کنندش و غرور چشماش داشت منو از خود ب یصداش....بو یجد تن

 ندارم... یحرف

درخورش داشته  یجشن عروس هیتا خانم من  میکنیچندساعتم تحمل م نیخوبه ....اما ا یلیزد: خ یمحو لبخند

 باشه...

 ردارلمبیو ف هیآتل مینبود...قرار بود فقط بر لمبرداریاز ف یستشو دور کمرم حلقه کرد..خبربهش زدم....د یلبخند

 ...رهیبگ لمیفقط تو تاالر ازمون ف

قد ع گاهیمهمونا به جا رینظ یاستقبال ب یبه تاالر و جلو دنمونی...رس هیبه سرعت گذشت...رفتنمون آتل یچ همه

 رفتن...

همونطور بود که  ی....همه چگفتم یمحکم یکه از من خواست و من با جون و دل بله  یعاقد و بعد وکالت یحرفا

 یعروس ی....مهسان برازانمیدوستانم و عز ینابمون بود....شاد یکه شاهد لحظه ها ییبایو ز دی....تاالر سف خواستمیم

 و گل ها جا خوش کرده بود... ایدااز طرف اونه کنار ه بودمکه مطمئن  ینام یاما دست گل بزرگ و ب ومدی...نومدین

 چه نشسته...پاشو برقص... نمیاومد طرفم: پاشو بب ایبود نشسته بودم که ست نمیکه حاال محرم تر یمانیپ کنار

و سوت رفت هوا  غیج ی....صدامیرفت ستیزد...دستشو گرفتم و همراه هم به پ ینگاه کردم...لبخند مانیپ به

 شوهرم انجام دادم.... یرقصمو برا نیو طناز تر ستادمی...مقابلش ا

 بارون... ریز

 ...وونیا یتو

 ...شونیپر هیخسته  شده

 پناههه... یب

 به راههه... چشم
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 گناهه... هیاز اون  یدور

 ..بهاره زشییباتو پا دل

 عمر دوباره... یا

 در دل من... باتو

 ...جا نداره غصه

 بارون... ریز

 

 زدم... ینگاه پر التهاب همسرم لبخند یو روبرو دمیچرخ 

 ....ازهین هیداشتن واسه من  تورو

 ..ازهین یب زیتو دل از همه چ با

 همه سرفرازه... شیداشتن واسه من خود عشقه...با تو دل پ تورو

 باتو ... دل

 که تمام توجهش معطوف من بود... ینیریو چه حس ش دیرقصیجلوم م مردونه

...لبخند از لبم پاک دنیبود...پر از حس قشنگ رس نیمنم هم یپر خاطرست و برا یواسه هر دختر یعروس شب

 انیزود به پا یلیدرسته....جشن خ یبود تا بدونم همه چ یکاف نیستاره بارون بود و هم مانیپ ی....چشماشدینم

ماه عسل...دوست داشتم  یمن بود برا شنهادیشمال....پ می....قرار بود شبونه برمیبود ستادهیا نی....کنار ماشدیرس

اهان ....تو بغل مدنیسفارش عقب کش یبدم....بابا و مامان اومدن جلو و بعد کل رییتغ ینیریش نیخاطرات تلخم و با ا

 ....یکرد یگفت: آخر سر هم زودتر از من عروس میاز گر یریجلوگ ی....بهار برا ادینمونده بود که اشکم درب یزیچ

 ریکه ام کردیو مطمئنا سفارش منو م زدیحرف م مانیاونا بود ...ماهان دم گوش پ یعروس هم گهی....دوماه ددمیخند

 ؟؟یترشیراحت شد نم المونی...خیرفت میاومد جلو: خب خداروشکر ردت کرد
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 ؟؟یکشیم یگفتم: از دستش چ میدوست داشتن یایبهش کردم و رو به ست یاخم

 ...کشمینم یچینگاهم کرد: من ه جیگ یکم ایست

 تو... یدستشودورش حلقه کرد: خنگ خودم ری...امدمی....خندکردیحرفارو اشتباه برداشت م یبعض هنوز

رم سربه س یو فربد کم دی...آرش و فردمیو غزل و بوس ایمیبودن...مهرداد و ک رینظ یدوتا ب نیبهش اخم کرد....ا ایست

کردم....خانم بزرگ و پدرجون و مادرجون  یخوشبخت یبرامون آرزو مانهیهم صم ردادیو ت زمیعز یسویگذاشتن و گ

 هشی...ماهان به شمیشد نیباهمه سوار ماش یخداحافظ عدکه اعتراضشون بلند شد و باالخره ب دمیو هم انقدر بوس

 اطیبا احت یلیگفت: خ مانیو رو به پ دیمن پاش یبه رو ی....لبخنددیکش نییرو پا شهیش مانیضربه زد و پ

 دستمو تو دستش مانی....پمیو حرکت کرد میبهش گفت یراحت التی...خمونمیم داریب دیم زنگ بزنه دیدیبرو...رس

 خانمم؟؟ ذشتگرفت: خوش گ

 ..رینظ ی....ببود یزدم: عال یکه دوباره لقب من بود...لبخند یخانمم نیبا ا شدیم نیریبند وجودم ش بند

 یاما م میلحظه برس نیتا به ا میدیکش یداشتم....دوسال سخت یبهم زد و دستمو فشرد....حس ناب یمحو لبخند

 یوار دوسش داشتم ....بانو وانهیکه د یمرد یباشه...حاال من همسر بودم برا ینیریش نیا یهر سخت انیاگه پا دیارز

 ..الیو میدیرس دیطلوع خورش ی....طرفاکردیم زیکه از پس نگاه مغرورش عشق سرر یقلب مرد

 یشدم...کفشا ادهیزدم و پ مانیبه پ ی....لبخندکردیصداشون آدم و وسوسه م ایدر یبود و موجها یشخص ساحل

 یب یلباسمو باال گرفتم و به طرف ساحل رفتم....سرد بود هوا اما لحظه  یبرهنه لبه  یپاشنه دارمو درآوردم و با پاها

وت و سک دادیداشت خودشو نشون م دیخورش یارنجرسه نور نیم انیبه پا ایدر کردیکه آدم فکر م ییبود....جا یرینظ

 نشیدور کمرم حلقه شد....سرمو از پشت به س یروبروم بودم که دست یمنظره  ی رهی....خشکستیموجا م یو صدا

 ؟؟؟یمیزندگ یهمه  یدونستی: مدیدادم....صداش نجواگونه به گوشم رس هیتک

 دمیو عاشقمون تو هم گره خورد...کرواتشو گرفتم و کش یبرگشتم سمتش...دستاش هنوز دورم بود...نگاه جد تابیب

موجا تو گوشم بود...آروم لبامو به لباش  ی....صداکردمیم نینگاهش و تحس تیمقابل صورتم...جد ادیتا سرش ب

 دیفهم شدیم کردیپشت پلکمو نوازش م هک یجفتمون بسته شد....بسته شد اما از پس نور یچسبوندم و چشما

قهرام  یما هم طلوع کرده بود...ممنونم خدا....ممنونم با وجود همه  یزندگ دیطلوع کرده....به گمونم خورش دیخورش

 ...یکرد نیریش نطوریتلخ و ا یهام اون روزا یو ناسپاس

 را باد برد نیاز ا شیپ یخدا آن
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 برد... ادیاوراهم دلم از  نام

 خدا... نیبا ا نیبعد از ا توانیم

 ایر یو بست...پاک باشم...دو دوست

 سال بعد:۵

 مویکردم خونسرد ینگاه کردم و سع دنشیدو ریپشت گوشم فرستادم و به مس ختمویبهم ر یموها یو عصب کالفه

 ..ستای...وانیحفظ کنم: آرس

 :نه..نه..دیتر دو تند

 تیبه ترب یکه گند زد ریکنه ام کارتیکرد...خدا بگم چ ادیو اونم سرعتشو ز دمیشدم و دنبالش دو یعصب گهید

 بچم..

 لباستو بپوشونم... ایمادرجون....لج نکن و ب یخونه  میزودتر بر دیشده...با رید نی: آرسباران

 : نه ...دوست ندارمینارنج یرو کاناپه  دیپر

 ...یبچه کالفم کرد ایفوت کردم: مگه دست خودته...دب نفسمو

رم به هوا برد: بابا...بزا غشویحرکت بغلش کرد و ج هیو تو  دیسر رس مانیکه پ ییرایطرف پذ دیباال انداخت و دو ابرو

 ...رتمیگی...االن مامان منیزم

 من کرد و گفت: چه خبره؟؟؟ شونیپر یبه چهره  ینگاه مانیباز کردم و رفتم طرفشون...پ شموین خوشحال

 ...چرخونهیه داره مدوساعته منو دور خون دنیلباس پوش هیبه کمرم زدم: از پسرت بپرس...سر  دستمو

 گه؟؟یبابا...مامان راست م نیکرد: آرس نیبه آرس یاما پر مهر ینگاه جد مانیپ

 ...امیلباسا ب نیبا هم خوادیدوخت به پدرش: بله...آخه من دلم م شویدرشت مشک یچشما نیآرس

 ونیا دیو با یسه سالت شده و بزرگ شد گهیخودشو داره...شما د یجا ی...هرلباسشهینم نیمحکم گفت: اما ا مانیپ

 ...یبدون
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 شم؟؟یم یمن اندازه شما قو یک یینگاه کرد: بابا مانیمظلومانه به پ نیآرس

 باهم شکل گرفت.. مانیمحو منو پ لبخند

 زود پسرم...حاال هم برو با کمک مامان لباستو بپوش... یلی: خمانیپ

 بغلم... ایفم: مامان برو من و دستاشو دراز کرد طر دیچرخ نیآرس نگاه

 ای: بتو بغلم دمشیباباش بود....کش ی...کپکنهیاون منو بغل م کردیبغلم کن...فکر م ایب گفتیبود بچم...نم غد

 وروجک...

م دستم گرفتم و با ه فمویک نیآرس یزدم...بعد پوشوندن لباسا کردیکه با عشق نگاهمون م مانیهم به پ یلبخند

 ..میما آماده ا ییبلند گفت: بابا نیرو کاناپه نشسته بود...آرس مانی..پمنیتو نش میرفت

 خوشگال... میبه هردومون کرد: بر یشد و نگاه نافذ بلند

 عقب و اول خودم خارج شدم و گفتم: اول خانما بچه... دمشیرفت طرف در...کش نیآرس

 نگاه کرد.. مانیبه پ بامزه

 پسرم... گهیراست م رو من چرخ خورد: مامانت مانینگاه عاشق پ اما

 .حرکت کرد... نیشعر آرس ید یبعد گذاشتن س مانیو پ نیتو ماش میو نشست میشد نگیآسانسور وارد پارک با

 شده بود...االنم قرار بود راتیهممون دست خوش تغ یزندگ ییجورا هیکرده بود.... رییتغ زایچ یلیپنج سال خ نیا تو

و تو کوچه پارک  نیماش مانیهمرو شام دعوت کرده بود.....پ ارشیمادرجون چون به مناسبت اومدن ک یخونه  میبر

 یلی.در خبه کمک پدرش زنگ و زد.. نیکنارمون آرس مو بعد از قرار گرفتن عشق میشد ادهیپ نیکرد و من و آرس

 وارد نشده منو مست کرد.. اطیشب ح یمحبوبه  یباز شد و باز هم بو عیسر

 ....یبه طرف تاب فلز دیدو ایمیمهرداد و ک یدختر دوساله  ینازل دنیکوچولومون با د رپس

 یبرا وونی....مادرجون طبق معمول اومده بود رو امیوارد شد مانیبهش زدم و دست تو دست پ یلبخند

شده  رتریچهرش که بعد فوت پدرجون انگار ده سال پ یو شکستگ دنشیاستقبال...دلم خون شد با د

 اضافه شد.. نمدونه خلمون کم بود که او هی یبلند گفت: خب به سالمت ریو وارد شدم....ام دمشیود...بوسب
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 بگم گلم.. خواستمیم دیدستپاچه گفت: ببخش ریکرد که ام یاخم پررنگ مانیپ

 گشتم: پس صاحاب مجلس کو؟؟ ارشیدادم و با چشم دنبال ک یسالم جمع هی...دیخند جمع

 ...انیانداخت: تو اتاقن...االن م یاز پنجره به بچه ها نگاه مهرداد

 عمه فدات شه عشقم.. ی: الهششیماهه بغل بهار ضعف کردم و رفتم پ شیش یآوا دنید با

 مگه بچم چندتا عمه داره.. خودیشونه هام و گرفت: ب ماهان

 : اون پسر غدت کو؟؟آرش

 ...یهما نی...بچم به ایبراش چپ کردم: غد خودت چشمامو

 

سال  کیکه  ایو ست ریعمه....ام ینشستم رو مبل دونفره و همرو از نظر گذروندم....ماهان و بهار و آوا مانیکنار پ 

غزل و  یحلقه بود...جا طونشیکه دستش دور کمر خانم ش یو مهرداد ایمی...کرانیکردن و اومدن ا یعروس شیپ

نشست رو  مانیعباس داشت....دست پ ریرضا و ام ریام یچهار ساله به اسم ها یدوقلو هیبود...غزل هم  یخال نیشرو

 جذابش زدم  یبه چهره  یپام....لبخند

دست تو دست دختر  ارشیو همچنان فرانسه بودن...در اتاق مهرداد باز شد و ک رانیو بابا هنوز برنگشته بودن ا مامان

زد با  یو اونم لبخند میبلند شد مانیباهم آشنا شده بودن....با پنامزدشه که اونجا  دونستمی....مرونیاومد ب یملوس

 مااومد طرف  شیو دست تو دست عروسک فرنگ دنمونید

 ..گمیم کیپسر عمو....تبر یکردم: خوش اومد یمهربونش نگاه یچشما به

 عمق گرفت: ممنونم دختر عمو.. لبخندش

رو کرد سمت  ارشینداره...ک ارشیاز ک یهنوز دل خوش دونستمیگفت...م کیو مردونه بهش تبر یهم جد مانیپ

 ...زمیمن و همسرشون هستن عز یدختر عمو شونیگفت: ا ینامزدش و به فارس

 زد: خوشبختم... یرو من...لبخند اجبار دیدختر چرخ نگاه

 ه؟؟یاسم عروس خوشگلت چ ای...کزمیعز نیبامزش لبخند نشوند رو لبم: همچن ی لهجه
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 زد: مارتا.. یلبخند

 : اسمشم قشنگه...باران

و نشستم سرجام و در  اوردمیخودم ن یمتعجبم کرد اما به رو یبهم کم رشیخ یمارتا و نگاه ها یگرفته  ی چهره

 بچم... یبابا یگفتم: آها مانیگوش پ

 سابق مردونه و کوتاه: جانم مامانه پسرم؟؟ نی...عدیخند

 ؟؟؟یزنیم نیسر به آرس هی: باران

 بهشون بکنه.. یق نگاهم کرد و بعد گذاشتن پلکاش روهم بلند شد تا از پنجره نگاهعش با

 مبلم نشست: باران... یاومد رو دسته  ایداشت ....ست ییبایو ز یغرب ینظر گرفتم..چهره  ریمارتا رو ز ی چهره

 کنه؟؟؟ینگاه م ینطوریچرا به تو ا ارشینامزده ک نیا گمیطرفش..خودشو تاب داد: م دمیگفتم و چرخ یهوم

 کنه؟؟یو الک زدم نگاه کردم: مگه چطور نگاه م دهیکش یناخنا به

 با حسادت... یجور هی....دونمی: اوم...نمایست

 ست؟؟یتو راه ن ین یبابا...از خودت بگو...ن الیخ یب دونمیباال انداختم: چه م شونه

 ...هنوز زوده...رمیسر شونم: نخ زد

 ..هم شده رید ریام یشما بله اما برا یبرا نگاهش کردم: نییباال به پا از

 مامانمو تکرار نکن... یخب خواهشا تو حرفا یلی: خایست

 :مامانتون سفارش نوه فرمودن؟؟دمیخند

 بگو؟؟ یزیچ هی نیبه ا ایب ریاخم کرد: ام ایست

 ؟؟یگفت یبه زن من چ فهیضع یاومد گوشمو گرفت: ها یبه شوخ ریام
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 یکار نیافتاد : داداش بهتره بار آخرت باشه همچ مانیپ یجد ینشست...نگاهم به چهره  ریرو دست ام یدست

 ...یکنیم

 ...یشوهر شد یب یدیوقت د هیعشقم... میبر ایگرفت: ب ارویدستشو برداشت و دست ست ریام

 : دردت گرفت؟؟دیچیدور شونم پ مانیبهشون...دست پ دمیخند

 ...اصال فشار نداد...زمی: نه عزمی...روز به روز عاشق تر شده بودنگرانش نگاه کردم یچهره  به

پدرجون  یخال یبا حس جا زیم هیصدا کردن بچه ها رفتم و همه دور  یشام صدا زد ....منم برا یهمرو برا مادرجون

 ...میشام و در سکوت خورد زمیعز

 ...ینیشب نش نیا دادیخنک بود و مزه م زییاول پا ی....هوامیترف اطیح غیاز شام به رسم سابق همه به آالچ بعد

 بره....ناچارا بلند شدم و مانیپ کردیو قبولم نم یباهاش برم تاب باز دهیخواب یکرده بود حاال که نازل لهیپ نیآرس

 ...میداشت رفت یادیز یفاصله  غیکوچولوش و گرفتم و به طرف تاب که با آالچ یدستا

 برم رو ابرا... خوامی..م...هلم بدهیروش: مام دیتاب پر دنید با

رو شونم  ی...با تماس دستفتهیب یبراش اتفاق دمیترسیچون م ادیو تاب و هل دادم....البته نه ز دمیخند

 ؟؟یداشت یبرگشتم....مارتا بود...تعجب کردم: جانم؟؟ کار

 صحبت کرد باهم؟؟ شهی: بله...مزدیرو روون اما با لهجه حرف م یفارس

 شده؟ یزی: چمیفاصله گرفت یو کم نستهیبه تاب دادم که حاال حاال ها وا ینگاه کردم و هل محکم تر نیآرس به

 قبال عاشقتون بود؟؟؟ ایکه ک دیهست یشد: شما...کس رمیبا زبون تر کرد و مضطرب خ لبشو

تو هم قفل کرد و جمله ها تو ذهنم باال  دادم؟؟؟دستامویبهش م دیبا یکنم....چه جواب یمعن ی...حرفش و چدیپر رنگم

 ..کرده بود یقبال از من خواستگار ارشی..کشد: خب نییپا

 ...ترسمیم یلیاشک پر شد: من....خ شیسبز عسل یچشما تو

 ؟؟یگرفتم:از چ دستشو
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 ..دوباره به سمت شما جذب بشه ایکه ک نی: از انییچشمش قل خورد پا یدونه اشک از گوشه  هی

 د؟؟؟یگیم یچ دیفهمیکرد...آب دهنمو قورت دادم: م خی دستم

 از دست بدم.. ارویک خوامینم فهممیگفت: نه...من فقط م یسیرو صورتش گذاشت و به انگل دستاشو

 ؟؟یدونیم یکردم آروم باشم...نگاهش کردم: شما از من چ یاحمقانه بود..اما سع یلیطرز فکر خ نی...اشدم یعصب

 ای.کگفتم نه...اونم قبول کرد.. ارشینبود به ک میتو زندگ یکس یوقت شی..لبخند زدم: من سالها پبغض نگاهم کرد با

 ونهویو حاال د دمیکش یسخت یلیبه همسرم خ دنیرس یعاشق شدم و برا ای...من بعد کمونهیمن مثله برادرم م یبرا

بکنه...در ضمن  شیرو وارد زندگ ینداره بدون عالقه زن انمکا ارشیهم بدون ک نویوار عاشقش اون و پسرم هستم....ا

....آدما گذرهیبه من سالها م ایک یوقت به من نکرده بود...از زمان عالقه  چیامشب به تو داشت ه ایکه ک یاون نگاه

هت ب که شناسمیخودمو م یو به شما وصل شد و انقدر پسرعمو دیاز من بر ایدل بکنن...ک شنیمواقع مجبور م یبعض

 ...ینیبینم تیاز من تو زندگ یا هیو سا یشیبدم باهاش خوشبخت م نانیاطم

و بهش  نانیاطم نیا دونهیخودش م بیرق ییجورا هیدر قلب همسرش بودم و  یکه روز یداشت من اجیاحت انگار

 ...دیبچه گانه رفتار کردم....منو ببخش یلیبده...چهرش آروم شد و زمزمه کرد: خ

 ...زمیعز کنمیمو رو شونش گذاشتم: درکت مو دست دمیکش یآه

....به گذشته فکر کردم....مطمئن بودم غیبه من برگشت طرف آالچ یزد..اشکاشو پاک کرد و بعد نگاه مجدد یلبخند

ا فراموشم ت کنهیم شویباهام تماس گرفته بود وگفته بود تمام سع میعروس یفردا ای...ککنهیبه من فکر نم گهید ایک

ر بود و پس ستادهیچشم داشته باشه....برگشتم طرف تاب....تاب ا یبه همسر کس ستیکنه...گفت تو قاموسش ن

...پوست شیمشک ی.....به چشمازدم و رفتم طرفش یبود....لبخند پر مهر دهیمن آروم روش خواب یکوچولو

بغلش کردم....داخل خونه  شیشونیپ دنیوسکردم و بعد ب یخوشحالتش نگاه یبلندش و موها ی...مژه هایگندم

گفت که رو  رفتیم نیآرس یزدن...مادرجون همونطور که قربون صدقه  یلبخند وطرفم  دنیشدم...بزرگترا چرخ

از  دشویسف یبنت یرو تخت خوابوندمش...جوراب ها اطیتخت سابق مهرداد بزارمش...وارد اتاق مهرداد شدم و با احت

و  رو گونش کاشتم یبه صورت نازش بوسه ا ی...بعد نگاهدمیگلوش باال کش ریو پتو رو تا زکوچولوش درآوردم  یپاها

 یشد...لبخند بهش زدم...صدا رمیگذشته خ تیرفتم....نگاه عشقم با همون جذاب غیاومدم و به سمت آالچ رونیب

همشون باهم برام قشنگ  یشاد ریرو لباش بود..تصو یلبخند واقع ایبچه ها بلند بود و مارتا کنار ک یخنده ها

بسته لبخند  یشروع به بارش کرد....سرمو باال گرفتم و با چشما یزد و بارون نم نم یبود....آسمون رعد و برق
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بارون  یبابو قشیعطر خنک و سردش و تلف وونهی...من هنوزم دطرفش دمیدور کمرم حلقه شد...چرخ یزدم.....دست

ه ب دیکشیم شینگاهش آت یفتگیمرد ماله من بود......ماله من و پسرم...ش نیا یبودم....لبخند زد....هنوزم لبخندا

 گفت؟؟؟یم یگوشم: مارتا بهت چ ریبمش ز یوجودم....زمزمه شد صدا

 حرفا زنونست... نیا زمی: عزدمیخند

 تو به من مربوطه... هی....مادر بچم....و همه چی: تو هم زن مندیباال پر ابروش

 ....رتمینظ یب یمرد هنوزم خودخواه بود: عاشق خودخواه نیا

 توام... زیشد نگاهش: من عاشق همه چ عاشقانه

 مرد بودم... نیا ی وونهیکالم من هنوزم د کی....دی...خنددمیخند

 ...رشیز میایم ادیبارون م ی: پنج سال گذشته اما هنوز وقتمانیپ

 گم شد مانیتو جواب من به پ ریام یدادم...صدا هیتک نشیاز پشت به س سرمو

 بعد... یبرا دیحرکات صحنه دارتون و بزار نیا غیآالچ ریز نیای: بریام

 بارون بود که عشقمون جون گرفت.... ری: آخه زباران

 یشاد بچه ها ملود یدور کمرم محکم شد و بوسش رو نبض گردنم نشست.....صدا مانیپ یدستا ی حلقه

 یانقدر عاشقش بودم....تا وقت یمرد انقدر عاشقم بود...تا وقت نیا یبود....من خوشبخت بودم....تا وقت مونیخوشبخت

 یلیکه خ میزندگ یزایعز یخنده ها یداص ونی....من خوشبخت بودم ممیکردیو عاشقانه خرج هم م میهمو بلد بود

 نیپسرم که از ا ی....سالمتشی....حضور قوانمیگرم پ یبچه ها....دستا یبارون و خنده  یجاها همراهم بودن...صدا

 ...یخود خود خوشبخت یعنی دمیشنینفساشو مادرانه م یفاصله هم صدا

 شکرت ایخدا

 غم نداره... یشکیه گهید میکه نشست یجمع یتو

نشسته  ارشیبا  یهرک

 غصه نداره... یکس چیه
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 نامهربونا... ماواسه

 ..میندار ییجا جیه نجایا

 ..نجایدل بشکنه ا یهرک

 ..میندار یباش کار گهید

 شاد.. میخونیشاد..م میزنیم

 ..میعاشق هست میبدون تا

 ..میدلداه هست میبگ تا

 ...میدل نبست ایبه دن ما

 که دوروزه... ایدن یتو

 ..میغصه بساز یچ واسه

 ..میخدارو دار ماهمه

 ..میسازیم ایدن نیهم از

 امروزم گذشت رفت.. اگه

 ..میفردارو دار ماهمه

 و امروز... روزیهم باز مثله د فردا

 ..میکدوم غصه ندار چیه

 شاد.. میزنیشاد...م میخونیم

 میعاشق هست میبدون تا

 ..میدلداده هست میبگ تا
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 ..میدل نبست ایبه دن ما

 انگار غم ندارم.. امشب

 تو کنارم... یهست آخه

 ..یوا یا شهینم باورم

 کم ندارم.. یچیه گهید

 ..نمینازن یبده ا قول

 ..ادمی یتو هست شهیهم

 ..یتنهام نزار کدفعهی

 قرارم.. یتو ب یب آخه

 شاد.. میزنیشاد..م میخونیم

 ..میعاشق هست میبدون تا

 ..میدلداده هست میبگ تا

 ..میدل نبست ایبه دن ما

 .....انیپا

۱۳۹۵/۲/۲۲ 

 آخر حرف

و  مونیرگبار بارون زندگ هی ریز دیاز ماها شا یلیباران تموم شد...خ ریدلم باالخره ز یزای...عززمیعز یدوستا

 ریو پر از احساستون...ز یپر از انرژ یقشنگتون...کامنتا یها تیعوض شه....ممنونم از همتون بابت حما رشیمس
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کرد....تموم شد اما کار من با قلمم  جادیکه براتون ا یکه داشت...با تمام لحظات خوب ییباران تموم شد با تمام نقص ها

ماه رمضون استارت کار دومم و  انیخدا بعد از پا دیتجربم تموم نشد...به ام یدرونش ب یلیکه خ یسندگینو یایو دن

 به اسم )چه خوبه عاشق( زنمیم

 ...دیکن تیازش حما دوارمیمتفاوت تر خواهد بود و ام اشونیو دن تهاشیشخص

نم ک انیب یرو به گونه ا یو کردم موضوعات اجتماع می...تمام سعیاجتماع تیقانه بود با محوررمان عاش هیباران  ریز

تان داس یها لیکن....سه دایپ تهایبا شخص یحس همزاد پندار هیبلکه  شهیم حتیکه خواننده احساس نکنه داره نص

 یدارن با توجه به سخت تیبه حما اجیکه احت ییها انواده...خنطوریغول سرطان هم هم یها ی....قربانستنیمن کم ن

و باران هم که مورد سوءاستفاده قرار  ایمیهنگفت درمان.....امثال ک یها نهیخاص و هز یها یماریب نیدرمان ا

 داستان من انقدرها هم خوش شانس نباشن.... یایمیمثله باران و ک دیکه شا یی....دختراستنیکم ن رنیگیم

من با هم کامل  یو باران قصه  مانیاما ته تهش پ ستیکامل ن یآدم چی..خب هنقص داشتن.. یلیها خ تیشخص دیشا

 ...نیبرمن ببخش لیدل نیکارو به هم ینقص ها دوارمیجسارت من در به دست گرفتن قلم بود و ام نیاول نیشدن....ا

نا چون او دیفتیمن هم ب یقصه  مانیباران و پ ادی دینره اگه بارون بار ادتونی نویو ا ایدن ای...دنو دوست دارم همتون

 بارونن.. ریهم طبق عهدشون حتما اون لحظه ز

 از تک تکتون.. یمرس

 ....ایارجمندن زهرا

http://www.romankade.com/
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